
Ik
on

a 
z 

N
ow

go
ro

du
, k

on
ie

c 
X

IV
 w

ie
ku



GŁOS BRATA NR 2(48)20112

TRIDUUM  PASCHALNE



Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

20 IV – Za mon to wa no pierw sze dwa wi tra że
w na szym ko ście le oraz dę bo wą ba lu stra dę
na chó rze.
21 IV – Mszy św. Wie cze rzy Pań skiej w Wiel ki
Czwar tek prze wod ni czył w na szej pa ra fii i umył
no gi dwu na stu lek to rom ks. bp Ry szard Ka sy -
na.
28 IV -3 V – Od by ła się pa ra fial na piel grzym ka
do Rzy mu na be aty fi ka cję pa pie ża Ja na Paw ła II. 
29 IV -3 V – Mło dzież z Eu cha ry stycz ne go Ru -
chu Mło dych wraz z s. Ber nar dą uczest ni czy ła
w Dniach Wspól no ty w Ludź mie rzu.
8 V – Nasz pa ra fia nin, Sta ni sław Pa mu ła, przy -
jął świę ce nia dia ko na tu w Ko le gium Szkoc kim
w Rzy mie.
22 V – Po nad sto dzie ci przy stą pi ło do I Ko mu -
nii świę tej.
28 V – Dzie ci pierw szo ko mu nij ne wraz z ro dzi -
ca mi piel grzy mo wa ły do sank tu arium Mat ki Bo -
żej w Gie trz wał dzie.
28 V – Dzie ci i mło dzież z ERM -u oraz Dzie cię -
ce go Uni wer sy te tu Bi blij ne go piel grzy mo wa ły
na ro we rach do Ma tem ble wa.
31 V – Sa kra men tu bierz mo wa nia stu oso bom
udzie lił ks. bp Ry szard Ka sy na.
1 VI – Przed szko la ki wraz z ro dzi ca mi i ks. pro -
bosz czem świę to wa ły Dzień Dziec ka w Go łę bie -
wie.
4 VI – Mło dzież wraz z ks. Mar ci nem uczest ni -
czy ła w XV Ogól no pol skim Spo tka niu Mło dych
w Led ni cy.
11 VI – W wi gi lię uro czy sto ści Ze sła nia Du cha
Świę te go po raz pierw szy w na szej pa ra fii ce le -
bro wa li śmy na bo żeń stwo z Aka ty stem ku czci
Du cha Świę te go.
12 VI – W nie dzie lę przed od pu sto wą roz po czę -
li śmy na sze pa ra fial ne świę to wa nie. Sło wo Bo że
na wszyst kich Msza św. gło sił pra cu ją cy
do 2009 ro ku u nas ks. Pa weł Na wrot. Po po łu -
dniu od był się fe styn, mecz księ ża kon tra pa ra -
fia nie (zwy cię ży li księ ża 4: 3), a wie czo rem oko -
licz no ścio wy apel na pla cu przy ko ście le.
17 VI – Uro czy stej su mie od pu sto wej z udzia -
łem księ ży z de ka na tu prze wod ni czył ks. prał.
Hen ryk Kie drow ski, pro boszcz pa ra fii NSPJ
w Gdy ni.
18 VI – Od by wa ją cy w na szej pa ra fii dia koń ską
prak ty kę dusz pa ster ską Woj ciech Ku liń ski
przy jął w ko ście le Ma riac kim świę ce nia pre zbi -
te ra tu. Dwa dni póź niej ks. Woj ciech spra wo wał
Mszę św. z bło go sła wień stwem pry mi cyj nym
w na szym ko ście le.

10 lat pos³ugi
ksiêdza Proboszcza
w naszej parafii

Uro czy stej su mie od pu sto wej prze wod ni czył 
ks. prał. Hen ryk Kie drow ski, pro boszcz pa ra fii NSPJ w Gdy ni.

Przed su mą od pu sto wą delegacja Rady Parafialnej dziękowała ks.
Proboszczowi, kanonikowi Grzegorzowi Stolczykowi, w dziesiątą

rocznicę powołania do naszej parafii. Do życzeń, gromkimi oklaskami,
dołączyli się parafianie zgromadzeni na Eucharystii.
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Czego uczy nas Katechizm, cz. – 12
SZÓ STE PRZY KA ZA NIE: 
Nie cu dzo łóż
Bóg stwo rzył czło wie ka ja ko męż czy znę i ko bie tę, ob da rzył
ich ta ką sa mą god no ścią oso bo wą i wpi sał w ich czło wie -
czeń stwo po wo ła nie do mi ło ści i wspól no ty. Każ dy czło wiek
po wi nien uznać i przy jąć swo ją toż sa mość płcio wą, do ce nia -
jąc, jak waż ne dla ca łej oso by jest jej zróż ni co wa nie i kom -
ple men tar ność. Czło wiek jest po wo ła ny do czy sto ści. Czy -
stość ozna cza osią gnię cie po zy tyw nej in te gra cji płcio wo ści
w oso bie, a w kon se kwen cji we wnętrz ną jed ność czło wie ka
w je go by cie cie le snym i du cho wym. Płcio wość sta je się
oso bo wa i praw dzi wie ludz ka, gdy zo sta je włą czo na w re la -
cję oso by do oso by, we wza jem ny dar męż czy zny i ko bie ty.
Czy stość jest cno tą mo ral ną. Jest ona rów nież da rem Bo -
żym, ła ską, owo cem dzia ła nia Du cha. Cno ta czy sto ści do ma -
ga się pa no wa nia nad so bą, któ re jest wy ra zem ludz kiej wol -
no ści ukie run ko wa nej na da wa nie da ru z sie bie.

Ży ciu w czy sto ści po ma ga ła ska Bo ża, po moc sa -
kra men tal na, mo dli twa, po zna nie sie bie, prak ty ko wa nie
asce zy od po wied niej do sy tu acji, ćwi cze nie w cno tach mo -
ral nych, szcze gól nie w cno cie umiar ko wa nia, któ re zmie rza
do opa no wa nia ro zu mem na mięt no ści i po pę dów ludz kiej
zmy sło wo ści. Pa no wa nie nad so bą jest za da niem dłu go trwa -
łym. Za kła da ono wy si łek po dej mo wa ny we wszyst kich eta -
pach ży cia.

Wszy scy lu dzie po win ni od zna czać się cno tą czy -
sto ści sto sow nie do róż nych sta nów swe go ży cia: jed ni przy -
rze ka jąc Bo gu dzie wic two lub ce li bat, mo gąc w ten spo sób
ła twiej po świę cić się nie po dziel nym ser cem je dy ne mu Bo -
gu; in ni, je śli są zwią za ni wę złem mał żeń skim, we zwa ni są
do ży cia w czy sto ści mał żeń skiej. Po zo sta li prak ty ku ją czy -
stość we wstrze mięź li wo ści.

W głę bo kiej sprzecz no ści z czy sto ścią po zo sta ją ta -
kie grze chy jak: cu dzo łó stwo, ma stur ba cja, nie rząd, por no -
gra fia, pro sty tu cja, gwałt, czy ny ho mo sek su al ne. Grze chy te
są wy ra zem wa dy (grze chu głów ne go) nie czy sto ści. Gdy są
do ko ny wa ne na ma ło let nich, czy ny ta kie sta no wią po waż ne
za gro że nie dla ich in te gral no ści fi zycz nej i mo ral nej.

Płcio wość jest pod po rząd ko wa na mi ło ści mał żeń -
skiej męż czy zny i ko bie ty. W mał żeń stwie cie le sna in tym -
ność mał żon ków sta je się zna kiem i rę koj mią ko mu nii du -
cho wej. Mię dzy ochrzczo ny mi wię zy mał żeń skie są uświę -
co ne przez sa kra ment. Przez zjed no cze nie mał żon ków urze -
czy wist nia się po dwój ny cel mał żeń stwa: do bro sa mych mał -
żon ków i prze ka zy wa nie ży cia.
Mi łość mał żeń ska męż czy zny i ko bie ty po win na speł niać
po dwój ne wy ma ga nie: wier no ści i płod no ści. Wier ność
ozna cza sta łość w do cho wy wa niu da ne go sło wa. Sa kra ment
mał żeń stwa wpro wa dza męż czy znę i ko bie tę w wier ność
Chry stu sa wo bec je go Ko ścio ła. Płod ność jest do brem, da -
rem i ce lem mał żeń stwa. Na mał żon kach spo czy wa dar
prze ka zy wa nia ży cia i wy cho wa nia dzie ci. Szcze gól ny
aspekt tej od po wie dzial no ści do ty czy re gu la cji po częć. Re -
gu la cja po częć jest zgod na z mo ral no ścią, gdy jest do ko ny -
wa na przez mał żon ków bez in ter wen cji z ze wnątrz, nie
z ego izmu, lecz z po waż nych mo ty wów i me to da mi zgod ny -

mi z obiek tyw ny mi kry te ria mi mo ral no ści, to jest przez
okre so wą wstrze mięź li wość i od wo ły wa nie się do okre sów
nie płod nych. Jest we wnętrz nie złe każ de dzia ła nie – jak
na przy kład bez po śred nia ste ry li za cja czy an ty kon cep cja
– któ re, czy to w prze wi dy wa niu ak tu mał żeń skie go, pod -
czas je go speł nia nia czy w roz wo ju je go na tu ral nych skut -
ków, mia ły by za cel lub ja ko śro dek unie moż li wie nie po czę -
cia.
Bez płod ność spra wia mał żon kom wie le cier pie nia. Jed nak -
że ko rzy sta nie z tech nik sztucz ne go za płod nie nia, bądź we -
wnątrz u stro jo we go bądź po za ustro jo we go, jest nie mo ral ne,
po nie waż po wo du je od dzie le nie pro kre acji od ak tu, w któ -
rym dwie oso by od da ją się na wza jem. Po nad to, za płod nie -
nie po przez tech ni ki z wpro wa dze niem oso by z ze wnątrz
do pa ry mał żeń skiej, ła mie pra wo dziec ka do uro dze nia się
z oj ca i mat ki, któ rych zna i któ rzy są po łą cze ni wę złem mał -
żeń skim.

Szó ste przy ka za nie stoi na stra ży god no ści mał żeń -
stwa. God ność mał żeń stwa na ru sza ją ta kie wy kro cze nia jak:
cu dzo łó stwo, se pa ra cja, roz wód, ka zi rodz two, wol ny zwią -
zek. Cu dzo łó stwo ozna cza nie wier ność mał żeń ską. Ten kto
je po peł nia, nie do trzy mu je pod ję tych zo bo wią zań, na ru sza
pra wo współ mał żon ka i go dzi w in sty tu cję mał żeń stwa. Se -
pa ra cja mał żon ków z utrzy ma niem wę zła mał żeń skie go mo -
że być uza sad nio na w pew nych przy pad kach prze wi dzia -
nych przez pra wo ka no nicz ne. Roz wód jest po waż nym wy -
kro cze niem prze ciw pra wu na tu ral ne mu. Mię dzy ochrzczo -
ny mi „mał żeń stwo za war te i do peł nio ne nie mo że być roz -
wią za ne żad ną ludz ką wła dzą i z żad nej przy czy ny oprócz
śmier ci” (Ko deks Pra wa Ka no nicz ne go). Ka zi rodz two ozna -
cza in tym ne re la cje mię dzy krew ny mi lub po wi no wa ty mi
stop nia za ka zu ją ce go po mię dzy ni mi mał żeń stwa. Ka zi rodz -
two nisz czy związ ki ro dzin ne i jest ozna ką cof nię cia się
do zwie rzę co ści. Do ka zi rodz twa zbli żo ne są nad uży cia sek -
su al ne po peł nia ne przez do ro słych na dzie ciach lub mło -
dzie ży po wie rzo nych ich opie ce. Wol ny zwią zek ma miej sce
wów czas, gdy męż czy zna i ko bie ta od ma wia ją nada nia for -
my praw nej i pu blicz nej współ ży ciu za kła da ją ce mu in tym -
ność płcio wą. Okre śle nie to od no si się do ta kich sy tu acji
jak: kon ku bi nat, od rzu ce nie mał żeń stwa ja ko ta kie go, nie -
zdol ność do pod ję cia trwa łych i osta tecz nych zo bo wią zań.
Wszyst kie te sy tu acje znie wa ża ją god ność mał żeń stwa, nisz -
czą sa mo po ję cie ro dzi ny, osła bia ją zna cze nie wier no ści. Są
one sprzecz ne z pra wem na tu ral nym. Akt płcio wy po wi nien
mieć miej sce wy łącz nie w mał żeń stwie; po za nim sta no wi
za wsze grzech śmier tel ny i wy klu cza z Ko mu nii sa kra men -
tal nej.

SIÓD ME PRZY KA ZA NIE; 
Nie krad nij
Siód me przy ka za nie mó wi o po sza no wa niu i po wszech nym
prze zna cze niu dóbr, o wła sno ści pry wat nej dóbr, o sza cun -
ku dla osób i ich dóbr oraz in te gral no ści stwo rze nia. Ko ściół
znaj du je w tym przy ka za niu tak że pod sta wy swo jej na uki
spo łecz nej, któ ra obej mu je słusz ne po stę po wa nie w dzia łal -
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no ści go spo dar czej, w ży ciu spo łecz nym i po li tycz nym, pra -
wo i obo wią zek pra cy ludz kiej, spra wie dli wość i so li dar ność
mię dzy na ro da mi, mi łość do ubo gich. 

Do bra stwo rzo ne są prze zna czo ne dla ca łe go ro dza -
ju ludz kie go. Po sia da nie dóbr jest upraw nio ne, by za gwa -
ran to wać wol ność i god ność osób oraz po móc każ de mu
w za spo ka ja niu je go pod sta wo wych po trzeb, a tak że po trzeb
tych, za któ rych po no si on od po wie dzial ność. Pra wo wła -
sno ści pry wat nej, na by tej lub otrzy ma nej w spo sób spra wie -
dli wy, nie pod wa ża pier wot ne go prze ka za nia dóbr ca łej
ludz ko ści.

Siód me przy ka za nie na ka zu je po sza no wa nie dóbr
dru gie go czło wie ka. Za bra nia kra dzie ży, któ ra po le ga
na przy własz cze niu so bie do bra dru gie go czło wie ka wbrew
wo li wła ści cie la. Do ty czy to rów nież umyśl ne go za trzy my -
wa nia rze czy po ży czo nych lub przed mio tów zna le zio nych,
oszu stwa w han dlu, wy pła ca nia nie spra wie dli wych wy na -
gro dzeń. Siód me przy ka za nie za ka zu je rów nież spe ku la cji
i ko rzy sta nia w ce lach pry wat nych z dóbr na le żą cych do ja -
kie goś przed się bior stwa, złe go wy ko ny wa nia prac, oszustw
po dat ko wych, fał szo wa nia do ku men tów fi nan so wych, li -
chwy, mar no traw stwa. Świa do me wy rzą dza nie szko dy wła -
sno ści pry wat nej lub pu blicz nej jest sprzecz ne z pra wem
mo ral nym i do ma ga się od szko do wa nia.

Siód me przy ka za nie za ka zu je czy nów lub przed się -
wzięć, któ re dla ja kiej kol wiek przy czy ny, ego istycz nej lub
ide olo gicz nej, han dlo wej czy to ta li tar nej, pro wa dzą do znie -
wo le nia lu dzi, do po ni ża nia ich god no ści oso bi stej. 

Siód me przy ka za nie do ma ga się po sza no wa nia in te -
gral no ści stwo rze nia przez roz trop ne i umiar ko wa ne ko rzy -
sta nie z bo gactw mi ne ral nych, ro ślin nych i zwie rzę cych.
Czło wiek po wi nien trak to wać zwie rzę ta z życz li wo ścią, uni -
ka jąc za rów no prze sad nej mi ło ści wo bec nich, jak i wy ko -
rzy sty wa nia ich w spo sób nie go dzi wy.

Ko ściół czer pie z Ewan ge lii peł ne ob ja wie nia praw -
dy o czło wie ku. Przy po mi na czło wie ko wi o je go wła snej
god no ści i po wo ła niu do wspól no ty osób; po ucza go o wy -
ma ga niach spra wie dli wo ści i po ko ju zgod nych z Bo żą mą -
dro ścią. Ko ściół wy da je sąd mo ral ny w kwe stiach go spo dar -
czych i spo łecz nych, gdy wy ma ga ją te go fun da men tal ne
pra wa oso by al bo zba wie nie dusz. Ko ściół trosz czy się
o ziem ski wy miar do bra wspól ne go z ra cji je go ukie run ko -
wa nia na naj wyż sze Do bro, nasz osta tecz ny cel. Ka te chizm,
w opar ciu o do ku men ty So bo ru Wa ty kań skie go II i en cy kli -
ki Ja na Paw ła II (La bo rem exer cens, Sol li ci tu do rei so cia lis,
Cen te si mus an nus), mó wi o nad rzęd no ści czło wie ka wzglę -
dem środ ków pro duk cji i pierw szeń stwie pra cy w sto sun ku
do ka pi ta łu. Głów ną war to ścią jest czło wiek, któ ry za wsze
jest ce lem, ni gdy środ kiem. W opar ciu o tę praw dę po win ny
być roz pa try wa ne waż ne kwe stie spo łecz ne.

Siód me przy ka za nie zo bo wią zu je do mi ło ści ubo -
gich. Mi łość ubo gich czer pie na tchnie nie z Ewan ge lii bło go -
sła wieństw i z przy kła du Je zu sa, z Je go sta łej uwa gi po świę -
co nej ubo gim. Je zus po wie dział: „Wszyst ko, co uczy ni li ście
jed ne mu z tych bra ci mo ich naj mniej szych, Mnie ście uczy -
ni li” (Mt 25, 40). Mi łość ubo gich obej mu je nie tyl ko ubó -
stwo ma te rial ne, lecz rów nież licz ne for my ubó stwa kul tu ro -
we go, mo ral ne go i re li gij ne go. Uczyn ka mi mi ło sier dzia są
dzie ła mi ło ści, przez któ re przy cho dzi my na sze mu bliź nie -

mu w je go po trze bach cia ła i du szy. Po uczać, ra dzić, po cie -
szać, umac niać, jak rów nież prze ba czać, to uczyn ki mi ło -
sier dzia co do du szy. Uczyn ki mi ło sier dzia co do cia ła po le -
ga ją na tym, by głod nych na kar mić, bez dom nych przy jąć
w go ści nę, na gich przy odziać, cho rych i więź niów na wie -
dzać, umar łych grze bać (por. Mt 25, 31-46). Spo śród tych
czy nów jał muż na da na ubo gim jest jed nym ze szcze gól nych
świa dectw mi ło ści; jest ona tak że prak ty ko wa niem spra wie -
dli wo ści, któ ra po do ba się Bo gu (por. Mt 6, 2-4).

ÓSME PRZY KA ZA NIE: Nie mów fał szy we go świa dec -
twa prze ciw bliź nie mu swe mu
Ósme przy ka za nie za bra nia fał szo wa nia praw dy w re la cjach
z in ny mi ludź mi. Wy kro cze nia prze ciw praw dzie, przez sło -
wa lub czy ny, wy ra ża ją od mo wę zo bo wią za nia się do pra wo -
ści mo ral nej i są po waż ną nie wier no ścią Bo gu. Praw da ja ko
pra wość po stę po wa nia i pra wość sło wa ludz kie go na zy wa
się praw do mów no ścią, szcze ro ścią lub otwar to ścią. Praw da
lub praw do mów ność jest cno tą, któ ra po le ga na tym, by oka -
zy wać się praw dzi wym w swo ich czy nach, by mó wić praw -
dę w swo ich sło wach, wy strze gać się dwu li co wo ści, uda wa -
nia i ob łu dy. Chrze ści ja nin po wi nien da wać świa dec two
praw dzie ewan ge licz nej we wszyst kich dzie dzi nach swej
dzia łal no ści pu blicz nej i pry wat nej, na wet za ce nę wła sne go
ży cia, je śli to ko niecz ne. Mę czeń stwo jest naj wyż szym świa -
dec twem zło żo nym praw dzie wia ry.

Ósme przy ka za nie na ru sza ją: fał szy we świa dec two
i krzy wo przy się stwo. Wy po wiedź sprzecz na z praw dą, wy ra -
żo na przed są dem jest fał szy wym świa dec twem, zło żo na
pod przy się gą jest krzy wo przy się stwem. Ósme przy ka za nie
za ka zu je ja kie go kol wiek czy nu lub sło wa, któ re mo gły by na -
ru szać do bre imię osób. Na le żą do nich:
• po chop ny sąd – uzna nie za praw dzi wą, bez do sta -
tecz nej pod sta wy, mo ral nej wa dy bliź nie go,
• ob mo wa – ujaw nie nie bez waż nej przy czy ny wad
i błę dów dru gie go czło wie ka,
• oszczer stwo – wy po wiedź sprzecz na z praw dą,
szko dzą ca do bre mu imie niu oso by, któ rej do ty czy,
• iro nia – po ni że nie ko goś przez ośmie sze nie.
Naj bar dziej bez po śred nim wy kro cze niem prze ciw praw dzie
jest kłam stwo. Kłam stwo po le ga na mó wie niu nie praw dy
z in ten cją oszu ka nia. Kłam stwo jest wy kro cze niem prze ciw
dru gie mu czło wie ko wi po nie waż na ru sza je go zdol ność po -
zna wa nia, któ ra jest wa run kiem każ de go są du i każ dej de cy -
zji. Cięż kość kłam stwa mie rzy się na tu rą praw dy, któ rą ono
znie kształ ca, za leż nie od oko licz no ści, in ten cji je go au to ra,
krzywd do zna nych przez tych, któ rzy są jej ofia ra mi. Kłam -
stwo sa mo w so bie sta no wi je dy nie grzech po wsze dni; sta je
się ono jed nak grze chem śmier tel nym, gdy po waż nie na ru -
sza cno tę spra wie dli wo ści i mi ło ści.
Ósme przy ka za nie za ka zu je po chleb stwa, słu żal czo ści, cheł -
pli wo ści, gdy zmie rza ją one do po peł nie nia grze chów cięż -
kich lub osią gnię cia nie go dzi wych ko rzy ści. Wszel kie wy -
kro cze nia po peł nio ne prze ciw spra wie dli wo ści i praw dzie
na kła da ją obo wią zek na pra wie nia krzywd.

Pra wo do ujaw nia nia praw dy nie jest ab so lut ne. Mi -
łość i po sza no wa nie praw dy po win ny kie ro wać od po wie dzią
na każ dą proś bę o in for ma cję lub ujaw nie nie praw dy. Do bro
i bez pie czeń stwo dru gie go czło wie ka, po sza no wa nie ży cia
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pry wat ne go, do bro wspól ne są wy star cza ją cy mi po wo da mi
do prze mil cze nia te go co nie po win no być zna ne. Ósme
przy ka za nie za ka zu je ujaw nia nia ta jem nic za wo do wych
z wy jąt kiem szcze gól nych przy pad ków, gdy za cho wa nie ta -
jem ni cy mo gło by przy nieść po waż ną szko dę te mu, kto ją
po wie rza, te mu ko mu ją po wie rzo no lub oso bie trze ciej.

Szcze gól ne wy ma ga nia co do tre ści prze ka zy wa -
nych in for ma cji na kła da się na środ ki spo łecz ne go prze ka -
zu. In for ma cja prze ka zy wa na przez te środ ki po win na po zo -
sta wać w służ bie do bra wspól ne go i co do swe go przed mio -
tu po win na być za wsze praw dzi wa, przy za cho wa niu spra -
wie dli wo ści i mi ło ści, a tak że peł na. Po nad to, po win na być
go dzi wa i sto sow na, świę cie re spek to wać pra wa mo ral ne
oraz pra wa na leż ne czło wie ko wi i sza no wać je go god ność.

Oprócz wy ra ża nia praw dy przez sło wa, ist nie je wie -
le in nych jesz cze form eks pre sji praw dy, w szcze gól no ści
przez dzie ła sztu ki. Są one owo cem ta len tu da ne go przez
Stwór cę i wy sił ku czło wie ka. Sztu ka sa kral na, aby by ła
praw dzi wa i pięk na, win na wy wo ły wać i uwiel biać ta jem ni cę
Bo ga ob ja wio ne go w Chry stu sie i pro wa dzić do uwiel bie nia
i mi ło ści Bo ga Stwo rzy cie la i Zba wi cie la, naj wyż sze go Pięk -
na, Praw dy i Mi ło ści.

DZIE WIĄ TE PRZY KA ZA NIE: 
Nie po żą daj żo ny bliź nie go twe go
Dzie wią te przy ka za nie do ma ga się prze zwy cię że nia po żą dli -
wo ści cie le snej w my ślach i pra gnie niach. Po żą da nie (po żą -
dli wość) jest kon se kwen cją nie po słu szeń stwa grze chu pier -
wo rod ne go. Wy wo łu je ono nie po rzą dek we wła dzach mo -
ral nych czło wie ka i, nie bę dąc sa mo w so bie grze chem,
skła nia czło wie ka do po peł nia nia grze chów. Wal ka z po żą -
dli wo ścią cie le sną do ma ga się oczysz cze nia ser ca i prak ty -
ko wa nia umiar ko wa nia. „Czy ste ser ca” ozna cza ją tych, któ -
rzy do sto so wa li swój umysł i swo ją wo lę do Bo żych wy ma -
gań świę to ści, zwłasz cza w trzech dzie dzi nach: mi ło ści, czy -
sto ści, umi ło wa nia praw dy i pra wo wier no ści w wie rze. Czy -
stość ser ca uzdal nia nas do uzna nia cia ła ludz kie go, na sze -
go wła sne go i cia ła bliź nie go, w świą ty nię Du cha Świę te go.
Czy stość ser ca osią ga się przez cno tę i dar czy sto ści, czy -
stość in ten cji, czy stość spoj rze nia ze wnętrz ne go i we -
wnętrz ne go, czu wa nie nad uczu cia mi i wy obraź nią, mo dli -
twę. Czy stość do ma ga się wsty dli wo ści. Wsty dli wość chro -
ni in tym ność oso by. Po le ga ona na od mo wie od sła nia nia te -
go, co po win no być za kry te. Kie ru je ona spoj rze nia mi i ge -
sta mi, któ re od po wia da ją god no ści osób i god no ści ich zjed -
no cze nia. Wsty dli wość strze że ta jem ni cy osób i ich mi ło ści.
Za chę ca do cier pli wo ści i umiar ko wa nia w związ ku mi ło ści;
do ma ga się, by zo sta ły speł nio ne wa run ki da ru i peł ne go
wza jem ne go od da nia się męż czy zny i ko bie ty. Wsty dli wość
jest skrom no ścią. Wpły wa na wy bór ubio ru. Za cho wu je mil -
cze nie lub czuj ność wte dy, gdy po ja wia się nie bez pie czeń -
stwo nie zdro wej cie ka wo ści. Jest dys kre cją.

Czy stość chrze ści jań ska do ma ga się oczysz cze nia
kli ma tu spo łecz ne go. Wy ma ga od środ ków spo łecz ne go
prze ka zu in for ma cji dba ją cej o sza cu nek i dys kre cję. Czy -
stość ser ca wy zwa la z sze rzą ce go się ero ty zmu i usu wa wi -
do wi ska, któ re sprzy ja ją nie zdro wej cie ka wo ści i nie przy -
zwo itym ob ra zom.

DZIE SIĄ TE PRZY KA ZA NIE; 
Ani żad nej rze czy, któ ra je go jest
Dzie sią te przy ka za nie sta no wi dal szy ciąg i uzu peł nie nie
przy ka za nia dzie wią te go. Za bra nia ono po żą da nia dóbr dru -
gie go czło wie ka, któ re jest źró dłem kra dzie ży, gra bie ży
i oszu stwa, za ka za nych przez siód me przy ka za nie. Dzie sią -
te przy ka za nie za ka zu je chci wo ści i pra gnie nia przy własz -
cza nia so bie bez umia ru dób ziem skich; za bra nia nie umiar -
ko wa nej za chłan no ści zro dzo nej z po zba wio nej mia ry żą dzy
bo gactw i ich po tę gi. Za ka zu je tak że pra gnie nia po peł nia nia
nie spra wie dli wo ści, ja ka mo gła by przy nieść szko dę bliź nie -
mu w je go do brach do cze snych. Dzie sią te przy ka za nie żą da
usu nię cia za zdro ści z ser ca ludz kie go. Za zdrość ozna cza
smu tek do zna wa ny z po wo du do bra dru gie go czło wie ka
i nie umiar ko wa ne pra gnie nie przy własz cze nie go so bie, Za -
zdrość jest grze chem śmier tel nym, gdy ży czy bliź nie mu po -
waż ne go zła. Za zdrość jest od rzu ce niem mi ło ści; ochrzczo -
ny po wi nien zwal czać ją życz li wo ścią.
Ode rwa nie się od bo gactw – we dług du cha ubó stwa ewan -
ge licz ne go – i po wie rze nie się opatrz no ści Bo żej przy go to -
wu je szczę ście ubo gich w du chu: „Bło go sła wie ni ubo dzy
w du chu, al bo wiem do nich na le ży kró le stwo nie bie skie”
(Mt 5, 3). „Ubó stwo w du chu” to do bro wol na po ko ra czło -
wie ka.

Pra gnie nie praw dzi we go szczę ścia wy zwa la czło -
wie ka od nad mier ne go przy wią za nia do dóbr te go świa ta
i znaj du je swo je speł nie nie w wi dze niu i szczę ściu Bo ga.
„W ję zy ku Pi sma świę te go «wi dzieć» zna czy ty le sa mo, co
«po sia dać»... Kto za tem wi dzi Bo ga, przez to sa mo, że wi dzi
Bo ga, otrzy mał wszyst kie do bra, ja kie so bie moż na wy obra -
zić.” (św. Grze gorz z Nys sy)

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

Czym jest mo dli twa w ży ciu chrze ści jań skim, bę dzie te ma -
tem ko lej ne go ar ty ku łu otwie ra ją ce go cykl roz wa żań o tre -
ściach za war tych w czwar tej czę ści Ka te chi zmu Ko ścio ła
Ka to lic kie go pt. „MO DLI TWA CHRZE ŚCI JAŃ SKA”.
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Historia Koœcio³a Gdañskiego cz. – 11
OKRES PO II WOJ NIE ŚWIA TO WEJ

Po II woj nie świa to wej na te re nach Pol ski do szło do kon -
fron ta cji Ko ścio ła Ka to lic kie go z ko mu ni zmem, je go ide olo -
gią, ustro jem i kon cep cją pań stwa świec kie go o wy mia rze
ate istycz nym. 

Na po cząt ku 1945 ro ku do Gdań ska zbli żał się so -
wiec ki front. W nie tknię tych wów czas jesz cze znisz cze nia -
mi wo jen ny mi świą ty niach die ce zji gdań skiej pra co wa ło 72
ka pła nów. Mi mo bez par do no wej wal ki z pol sko ścią, aż 18
ka pła nów de kla ro wa ło po moc dusz pa ster ską na miej scu
do koń ca swo je go ży cia. 

W mar cu 1945 ro ku bro nio ny przez Niem ców Sta -
ry Gdańsk zo stał kom plet nie zruj no wa ny pod czas ostrza łu
ar ty le ryj skie go. Po waż nie zo sta ły znisz czo ne ko ścio ły: św.
Jó ze fa w Śród mie ściu i Mat ki Bo skiej Bo le snej na Dol nym
Mie ście. Oca lał wpraw dzie ko ściół św. Bry gi dy, ale za raz
po za ję ciu mia sta przez woj ska so wiec kie zo stał przez nich
spa lo ny. Rów nież in ne świą ty nie zo sta ły znisz czo ne lub po -
waż nie uszko dzo ne. Pra wie bez szwan ku po dzia ła niach wo -
jen nych wy szedł ko ściół św. Mi ko ła ja wraz z ca łym bo ga -
tym wy po sa że niem. Znisz cze niu ule gły też ko ścio ły, któ re
wów czas na le ża ły do pro te stan tów z naj sza cow niej szym
wśród nich Ko ścio łem Ma riac kim.

Woj ska so wiec kie za cho wy wa ły się w Gdań sku jak
w zdo by tym mie ście wro ga. Do dan tej skich scen do szło
w pa ra fii ka te dral nej w Oli wie. Do uszko dzo nej pod czas
dzia łań wo jen nych ka te dry spę dzo no oko licz ną lud ność.
Przez kil ka dni w świą ty ni trwa ły ma so we gwał ty i zbez -
czesz cze nia. Nie oszczę dzo no tak że kryp ty z gro ba mi opa -
tów oliw skich. Trum ny zo sta ły roz bi te i ogra bio ne z war to -
ścio wych przed mio tów. Tak że in ne miej sco wo ści die ce zji
gdań skiej bar dzo ucier pia ły od wojsk so wiec kich. Świą ty -
nie, tak ka to lic kie, jak i pro te stanc kie zo sta ły ogra bio ne
i znisz czo ne. Kil ku die ce zjal nych księ ży nie miec kich poj -
ma no i wy wie zio no do so wiec kich obo zów je niec kich, gdzie
zgi nę li. Ośmiu in nych zmar ło przed wcze sną śmier cią na tu -
ral ną. 

Kil ka dni po usta niu dzia łań wo jen nych za czę li
do Gdań ska przy by wać pierw si pol scy księ ża z głę bi kra ju.
Naj czę ściej by li to księ ża – za kon ni cy. 8 kwiet nia do Gdań -

ska przy był, ja ko je den z pierw szych je zu ita o. Bru non Pa -
wel czyk – póź niej szy pro boszcz pa ra fii św. Krzy ża i ko ścio -
ła św. An drze ja Bo bo li we Wrzesz czu (by ły nie miec ki ko -
ściół pro te stanc ki). 11 kwiet nia (a mo że wcze śniej) przy był
opat cy ster sów o. Be ne dykt Bi ros wraz z o. Eu ge niu szem
Ko mo są. Wśród księ ży – „pio nie rów” zna leź li się tak że do -
mi ni ka nie, re for ma ci i księ ża die ce zjal ni. 

Po woj nie wie lu świą tyń w ogó le nie od bu do wa no,
a od bu do wa nie któ rych trwa po dzień dzi siej szy. Do nie -
odbu do wa nych na le ży za li czyć szpi tal ny ko ściół św. Du cha
i ko ściół pw. Zba wi cie la, a wśród od bu do wy wa nych
po dzień dzi siej szy to ko ścio ły: św. Ja na i św. Pio tra i Paw ła.
La tem 1945 ro ku, w związ ku z po stę pu ją cym wy sie dla niem
lud no ści nie miec kiej i na pły wu lud no ści wy sie dla nej z pol -
skich Kre sów Wschod nich, za czę to stop nio wo przej mo wać
pa ra fie. Gdańsk sta wał się po now nie nie tyl ko mia stem pol -
skim, ale i ka to lic kim. Mi mo za ję cia mia sta przez woj ska so -
wiec kie bi skup gdań ski Karl Ma ria Splett po zo stał w Gdań -
sku i na dal pró bo wał rzą dzić die ce zją. Na le ży pod kre ślić, że
bar dzo umie jęt nie sta rał się łą czyć tro skę o po zo sta ją cych
wciąż w mie ście ka to li ków nie miec kich z in te re sem ma so -
wo przy by wa ją cych ze Wscho du ka to li ków pol skich. Zgła -
sza ją cym się do nie go księ żom pol skim przy dzie lał opusz -
czo ne, a w mia rę jesz cze ca łe ko ścio ły ewan ge lic kie. Pa ra fie
ka to lic kie, po wy sie dle niu wraz z wier ny mi ka pła nów nie -
miec kich ob sa dzał Po la ka mi. Je że li zda rzy ło się, że nie chęt -
nie od da wał ko ścio ły pa ra fial ne pol skim za kon ni kom, to
wią za ło się to ra czej z chę cią po zo sta wie nia tych pa ra fii
w rę kach du cho wień stwa die ce zjal ne go niż z oka zy wa niem
nie chę ci Po la kom. 

Gdy w sierp niu 1945 ro ku bi skup Splett po mi mo
roz po rzą dze nia władz pol skich nie opu ścił Gdań ska i po zo -
stał w Oli wie, zo stał aresz to wa ny i po po ka zo wym pro ce sie
zo stał ska za ny za an ty pol ską dzia łal ność pod czas woj ny
na osiem lat wię zie nia. Ca ły wy rok są do wy bp Splett spę dził
w bar dzo cięż kich wa run kach wię zien nych. Na wet po od by -
ciu wy ro ku nie wy pusz czo no bp Splet ta z kra ju. Sta ło się to
do pie ro w 1957 ro ku, kie dy to wy je chał do Nie miec.
Do śmier ci w 1964 ro ku nie zrzekł się god no ści bi sku pa
gdań skie go. Do te go też mo men tu nie moż na by ło po wo łać
no we go gdań skie go bi sku pa. 

Panorama ruin Gdańska oglądana z Wyspy Spichrzów. 1945 rok
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Na no wych te re nach Pol ski pół noc nej
i za chod niej pry mas pol ski kard. Au gust Hlond,
na mo cy spe cjal nych upraw nień udzie lo nych
przez Sto li cę Apo stol ską, mia no wał 15 sierp -
nia 1945 pię ciu ad mi ni stra to rów apo stol skich
w Gdań sku, Olsz ty nie, Go rzo wie, Wro cła wiu
i Opo lu. W Gdań sku ad mi ni stra to rem apo stol -
skim zo stał ks. in fu łat An drzej Wron ka, któ ry
ob jął rzą dy w die ce zji 4 wrze śnia 1945 ro ku. No -
mi na cji tej nie chciał uznać Tym cza so wy Rząd
Jed no ści Na ro do wej, któ ry le ga li zo wał no wą ko -
mu ni stycz ną wła dzę w Pol sce. Sy tu acja na li nii:
rząd – Ko ściół ule gła dal sze mu za ognie niu, gdy
w tym sa mym mie sią cu zo stał ze rwa ny kon kor -
dat po mię dzy Rzecz po spo li tą Pol ską a Sto li cą
Apo stol ską. Za pre tekst no wym rzą dom pol skim
po słu ży ła sy tu acja z bp. Splet tem w die ce zji gdań skiej. W za -
ist nia łej sy tu acji nie by ło mo wy o uła dze niu spraw ko ściel -
nych w no wych gra ni cach Pol ski. Die ce zja gdań ska na dal
po zo sta wa ła po za gra ni ca mi me tro po lii gnieź nień skiej, cho -
ciaż jej ad mi ni stra tor, ks. in fu łat An drzej Wron ka, na ra zie
to le ro wa ny na tym sta no wi sku przez wła dze, czyn nie
uczest ni czył we wszel kich pra cach epi sko pa tu pol skie go.
Do mar ca 1946 ro ku ks. A. Wron ka za rzą dzał dwie ma die -
ce zja mi, gdań ską i pel pliń ską, aż do cza su, gdy po wo ła no
or dy na riu sza w Pel pli nie – ks. bpa Ka zi mie rza Ko wal skie -
go. Ad mi ni stra tor apo stol ski prze niósł się wów czas do Oli -
wy. W tym cza sie w die ce zji gdań skiej ad mi ni stra tor apo -
stol ski dys po no wał 25 „sta ry mi” – przed wo jen ny mi ka pła na -
mi, z któ rych 7 wy je cha ło do Nie miec. Oprócz tych ka pła -
nów, die ce zji przy by ło 30 no wych ka pła nów, naj czę ściej za -
kon ni ków. Licz ba księ ży die ce zjal nych ule ga ła po wo li po -
więk sze niu. We dług sta nu na rok 1949, przy by ło 11 ka pła -
nów z ar chi die ce zji lwow skiej, czte rech z wi leń skiej, pię ciu
z piń skiej i trzech z łuc kiej.

Ka pła ni po sta wie ni na cze le pa ra fii przy stą pi li
do or ga ni zo wa nia w nich dusz pa sterstw, od bu do wy znisz -
czo nych świą tyń i bu dyn ków pa ra fial nych. Zruj no wa ne i wy -
pa lo ne ko ścio ły dłu go jesz cze świe ci ły wo jen ny mi ra na mi.
Do szczęt nie wy pa lo ny przez Ro sjan ko ściół św. Bry gi dy od -
da no w za rząd oj com do mi ni ka nom. Pra ce za bez pie cza ją ce
Ka pli cę Kró lew ską roz po czę to w 1946 ro ku. Ko ściół św. Jó -
ze fa cze kał na no wych go spo da rzy do 1949 ro ku, kie dy to
prze ję li go oj co wie ob la ci. Wie le świą tyń utra co nych przez
Ko ściół ka to lic ki pod czas re for ma cji zo sta ło przez nie go
w tym cza sie od zy ska nych. 

Po cząt ko wo wła dze sprzy ja ły przej mo wa niu świą -
tyń, lecz nie by ło to peł ne prze ka zy wa nie pra wa wła sno ści.
Zgod nie z usta wą o prze ję ciu dóbr nie miec kich ko ścio ły te
sta wa ły się wła sno ścią pań stwa, a ka to li kom by ły od da ne je -
dy nie w za rząd i użyt ko wa nie. Ja ko jed ne z pierw szych uzy -
ska li ko ścio ły św. Trój cy i św. An ny fran cisz ka nie kon wen -
tu al ni. Wła dze nie po zwo li ły jed nak za jąć bu dyn ków daw ne -
go klasz to ru, w któ rym jesz cze w XIX wie ku umiesz czo no
Mu zeum Miej skie (obec nie Mu zeum Na ro do we). W 1946
ro ku ofi cjal nie zo stał prze ka za ny ka to li kom bar dzo znisz -
czo ny ko ściół Ma riac ki, a je zu itom prze ka za no ko ściół św.
Bar tło mie ja. Pal lo ty nom prze ka za no ko ściół św. Elż bie ty.
Wcze śniej z tych świą tyń mu siał zre zy gno wać ich do tych -

cza so wy wła ści ciel – Ewan ge lic ki Ko ściół Unii Sta ro pru -
skiej, któ ry re pre zen to wa li nie licz ni wów czas pol scy ewan -
ge li cy. Prze ję cie tych ko ścio łów przez ka to li ków by ło dla
ewan ge li ków je dy nym ra tun kiem od osta tecz nej za gła dy
i de sa kra li za cji. Po mi mo te go pro te stan ci nie zre zy gno wa li
jed nak od ra zu ze wszyst kich świą tyń. Ko ściół św. Ja na był
dłu go obiek tem spo rów po mię dzy ka to li ka mi a ewan ge li ka -
mi. W 1945 ro ku ple ba nię ko ścio ła św. Ja na przy zna no sio -
strom za kon nym. O ko ściół św. Pio tra i Paw ła ubie ga li się
Ko ściół Ewan ge lic ko -Re for mo wa ny i Ko ściół Pra wo sław ny
oraz Ko ściół Rzym sko ka to lic ki – oj co wie zmar twych wstań -
cy. W tym wy pad ku świą ty nię przy zna no ewan ge li kom.
Wkrót ce jed nak mu sie li z niej zre zy gno wać, gdyż nie by li
w sta nie od bu do wać świą ty ni. 

W la tach 1945-46 ka to li cy przej mo wa li w za rząd
i użyt ko wa nie daw ne ko ścio ły ewan ge lic kie rów nież w in -
nych czę ściach mia sta, bę dą ce w do brym sta nie i na da ją ce
się do po słu gi wier nym. W No wym Por cie w ten spo sób
uzy ska li ko ściół oj co wie re for ma ci, na Oru ni – sa le zja nie,
we Wrzesz czu – je zu ici i dusz pa ster stwo woj sko we, w Oli -
wie – cy ster si i die ce zja gdań ska. 

Na te ry to rium die ce zji do szły do te go jesz cze świą -
ty nie w Kra kow cu, So bie sze wie (sa le ty ni), w Przy wi dzu,
w Lu ble wie oraz w So bo wi dzu. 

Ka pli ca Kró lew ska zo sta ła po świę co na po now nie
po od bu do wie w 1948 ro ku, ko ściół św. Elż bie ty w ro -
ku 1949, ko ściół św. Jó ze fa w ro ku 1953. Ko ściół Ma riac ki
od da no czę ścio wo do użyt ku w ro ku 1955, a cał ko wi cie
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w 1957 ro ku. Od bu do wa po zo sta łych świą tyń trwa ła znacz -
nie dłu żej. Ko mu ni stycz ne wła dze, po krót kim okre sie po -
zor ne go sprzy ja nia od bu do wie za czę ły po 1948 ro ku mno -
żyć trud no ści. Ad mi ni stra to ro wi apo stol skie mu, ks. Wron -
ce uda ło się jesz cze przy spo so bić kil ka ka plic do pra cy
dusz pa ster skiej. Na Cheł mie w 1947 r. po wsta ła pa ra fia Pod -
wyż sze nia Krzy ża Świę te go z daw ną ka pli cą cmen tar ną ja ko
ko ścio łem pa ra fial nym. Na Sto gach, daw ną re stau ra cję
prze bu do wa no na tym cza so wą ka pli cę pw. Świę tej Ro dzi ny,
któ ra tak że słu ży ła ja ko ko ściół pa ra fial ny od 1948 ro ku.
Księ ża zmar twych wstań cy zna leź li miej sce dla ka pli cy
przy uli cy Po lan ki w 1948 ro ku. Łącz nie do 1951 ro ku po -
wsta ło 12 no wych pa ra fii. 

Z po cząt kiem 1948 ro ku roz po czę ło się łą cze nie
par tii PPR i PPS w jed ną par tię PZPR. We wszyst kich tzw.
kra jach De mo kra cji Lu do wej roz po czę ła się wów czas jaw na
sta li ni za cja wszel kich prze ja wów ży cia spo łecz ne go i po li -
tycz ne go. Od te go ro ku roz po czę ły się prze śla do wa nia
i aresz to wa nia szcze gól nie nie po kor nych ka pła nów. Przy -
kła dem był aresz to wa ny w 1948 ro ku za swo ją AK -owską
dzia łal ność w prze szło ści pro boszcz pa ra fii Naj święt sze go
Ser ca Je zu so we go we Wrzesz czu ks. dr Jó zef Za tor -Przy toc -
ki. Bar dziej zde cy do wa ny, an ty ko ściel ny kurs za zna czył się
jesz cze bar dziej po 1951 ro ku. Jed nym z je go prze ja wów sta -
ło się prze ję cie pod przy mu so wy za rząd pań stwo wy cha ry -
ta tyw nej or ga ni za cji ko ściel nej „Ca ri tas”, w tym rów nież jej
gdań skich od dzia łów, któ re funk cjo no wa ły nie mal w każ dej
pa ra fii. 

26 stycz nia 1951 ro ku wła dze PRL, pod pre tek stem
nie prze pro wa dzo nej peł nej „nor ma li za cji” sto sun ków
na Zie miach Za chod nich i Pół noc nych, od su nę ły od spra wo -
wa nia swo ich urzę dów w tu tej szych die ce zjach wszyst kich
ad mi ni stra to rów apo stol skich, w tym rów nież ks. in fu ła ta
An drze ja Wron kę. Na je go miej sce, w ran dze za le d wie wi ka -
riu sza ka pi tul ne go, po wo ła ny zo stał, w spo sób nie zu peł nie
ka no nicz ny, ks. in fu łat Jan Cy ma now ski, do tych cza so wy
pro boszcz pa ra fii św. Fran cisz ka z Asy żu w Sie dl cach -
-Emaus. No mi na cję tę do pie ro po ja kimś cza sie za twier dzi -
ła Ko mi sja Głów na Epi sko pa tu Pol ski z pry ma sem Ste fa -
nem Wy szyń skim na cze le. W tym cza sie roz po czął się naj -
czar niej szy okres rzą dów sta li now skich w Pol sce. Roz wią -
zy wa no za kon ne za kła dy opie kuń cze, za my ka no no wi cja ty
niż szych se mi na riów, za ka za no bu do wy no wych obiek tów
sa kral nych, ru go wa no re li gię ze szkół, pró bo wa no usu nąć
wia rę z ży cia co dzien ne go i oby cza jów, na stę po wa ły dal sze
aresz to wa nia ka pła nów. 

Dla die ce zji gdań skiej naj do tkliw szy był za kaz od -
bu do wy świą tyń. Te go ro dza ju re stryk cje spo tka ły, fran cisz -
ka nów ze św. Trój cy i kar me li tów ze św. Ka ta rzy ny. Wie le
in nych ko ścio łów na dal le ża ło w gru zach i nie moż na by ło
do cze kać się na ich prze ję cie i ich od bu do wę. Na ła skaw szy
kurs wo bec ko ścio ła ka to lic kie go trze ba by ło cze kać
do paź dzier ni ka 1956 ro ku. 

Hu bert Bar tel
wg „1000 lat gdań skie go ko ścio ła” Sła wo mi ra Ko ście la ka
zdję cia z al bu mu „Gdańsk” Ma rii i An drze ja Szy pow skich

wy da nie z 1978 ro ku
Wypalone górne piętra klasztoru ojców franciszkanów przy kościele Św. Trójcy
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B³ogos³awiony Jan Pawe³ II
Kil ku na sto oso bo wa gru pa z na szej
pa ra fii oraz wier ni z in nych pa ra fii
uda li się na piel grzym kę do Rzy mu
na uro czy sto ści be aty fi ka cyj ne Ja na
Paw ła II. 

Po dróż swo ją roz po czę li -
śmy od Mszy św. w na szym ko ście -
le o godz. 4 w no cy. W dro gę sprzed
ko ścio ła Opatrz no ści Bo żej wy ru -
szy ło kil ka au to ka rów. Na sza gru pa
by ła bar dzo zróż ni co wa na wie ko wo.
Naj młod sza uczest nicz ka li czy ła 8
lat, naj star sza mia ła ok. 80. By ła
z na mi ko bie ta w za awan so wa nej
cią ży i pa ni nie do wi dzą ca z opie kun -
ką. Wszy scy bar dzo zdy scy pli no wa -
ni, dzię ki cze mu bez prze szkód re -
ali zo wa li śmy przy go to wa ny pro -
gram.

W trak cie jaz dy au to ka rem
czas był wy peł nio ny mo dli twą, słu -
cha niem frag men tów ho mi lii Ja na
Paw ła II, śpie wa niem i oglą da niem fil mów. Mo gli śmy tak -
że po dzi wiać przez okno au to ka ru pięk ne wi do ki miast
i wsi, pól upraw nych i wspa nia łych gór. 

Fil my o Oj cu Świę tym uka zy wa ły ży cie Pa pie ża
w skon den so wa ny spo sób. Moż na by ło za uwa żyć, że
wszyst ko, co kształ to wa ło Ka ro la Woj ty łę już od dzie ciń -
stwa, nie by ło przy pad ko we. Po wy bo rze na pa pie ża sil na
wia ra, zdo by te do świad cze nie i wie dza po ma ga ły Oj cu
Świę te mu do sko na le peł nić naj waż niej szą funk cję w Ko -
ście le w spo sób bu dzą cy po wszech ny sza cu nek w świe cie.
Oso ba Ja na Paw ła II w każ dym z nas ży je we wspo mnie -
niach. Wdzięcz ni je ste śmy Pa pie żo wi za uka zy wa nie nam
Sy na Bo że go i Je go Mat ki. Ucząc się od Oj ca Świę te go wy -
trwa łej mo dli twy, czer piąc z Je go oso bi ste go przy kła du za -
wie rze nia i my tak że wzra sta li śmy w wie rze. Wspo mnie nie
Oj ca Świę te go – Ska ły wia ry na szych cza sów – wy wo łu je
na dal łzy wzru sze nia i mi ło ści. Dzie li li śmy się swo imi re -
flek sja mi. Z kon kret nej wie dzy na te mat ży cia Ja na Paw -
ła II eg za mi no wał nas ks. Ta de usz. Na gro dą by ły sło dy cze.

Po dwóch dniach po dró ży do tar li śmy w oko li ce
Rzy mu, do miej sco wo ści Mon do Mi glio re po ło żo nej
nad je zio rem. Po dru giej stro nie brze gu wi dać let nią re zy -
den cję pa pie ży – Ca stel Gan dol fo. 

Trze cie go dnia po dró ży wy ru szy li śmy na zwie dza -
nie Wiecz ne go Mia sta. Prze wod ni kiem na szym był ks.
Krzysz tof Ki now ski, stu dent czwar te go ro ku Pa pie skie go
In sty tu tu Bi blij ne go, tzw. Bi bli cum. Przed wę drów ką
po za byt ko wej czę ści Rzy mu otrzy ma li śmy słu chaw ki,
dzię ki któ rym mo gli śmy z pew ne go od da le nia słu chać ko -
men ta rza na sze go prze wod ni ka i swo bod nie ro bić zdję cia.

Te go dnia po go da nas nie roz piesz cza ła, być mo -
że zmy wa ła pył przed ju trzej szy mi uro czy sto ścia mi. Na uli -
cach nie by ło wiel kie go tło ku. 

Pod czas zwie dza nia by li śmy na czte rech z sied -
miu wzgórz sta ro żyt ne go Rzy mu:

– Pa la tyn (Mons Pa la ti nus). Je go gra -
ni ce wy zna cza ją Fo rum Ro ma num
(Fo ro Ro ma no) oraz Cyrk Naj więk szy
(Cir co Mas si mo), są to głów ne miej -
sca sta ro żyt ne go Rzy mu.
– Ka pi tol (Mons Ca pi to li nus). Głów -
nym miej scem na wzgó rzu jest Piaz za
del Cam pi do glio, za pro jek to wa na
przez Mi cha ła Anio ła. Do oko ła pla cu
sto ją trzy bu dyn ki: Pa łac Se na tor ski,
Pa łac No wy oraz Pa łac Kon ser wa to -
rów. W dwóch ostat nich miesz czą się
sa le Mu zeum Ka pi to liń skie go, gdzie
znaj du ją się m.in. ory gi nal ne po mni ki
Wil czy cy Ka pi to liń skiej i kon ne go po -
mni ka Mar ka Au re liu sza, któ rych ko -
pie wi dzie li śmy na ze wnętrz.
– Kwi ry nał (Col lis Qu iri na lis) z Pa ła -
cem Kwi ry nal skim, któ ry był daw niej
re zy den cją pa pie ży, po tem kró lów
XIX/XX w., obec nie jest sie dzi bą pre -
zy den ta re pu bli ki wło skiej.

– Eskwi lin (Mons Esqu ili nus). Obec nie na wzgó rzu znaj -
du ją się dwie z czte rech naj więk szych ba zy lik pon ty fi kal -
nych w Rzy mie. Obie o bo ga tym wy stro ju wnę trza, z pięk -
ny mi oł ta rza mi i ka pli ca mi zdo bio ny mi kunsz tow ny mi
rzeź ba mi oraz wspa nia ły mi dzie ła mi ma lar ski mi. God ne
po dzi wu są tak że po sadz ki z mi ster nie cię ty mi w mar mu -
rze, ko lo ro wy mi wzo ra mi.

Pierw szy z ko ścio łów pon ty fi kal nych, to Ba zy li ka
św. Ja na na La te ra nie (Ba si li ca di San Gio van ni in La te ra -
no) – „Gło wa i Mat ka wszyst kich ko ścio łów Mia sta i Świa -
ta” – jak gło si tra dy cja i na pis na fron to nie. To ka te dra bi -
sku pa Rzy mu, tu no wo wy bra ny pa pież od pra wia swo ją
pierw szą Mszę św. Ze spół pa ła co wo -ko ściel ny po wstał
na La te ra nie w IV wie ku, póź niej przez pe wien czas słu żył
za głów ną sie dzi bę pa pie stwa.

Dru gi ko ściół, Ba zy li ka Mat ki Bo żej Więk szej
(Ba si li ca di San ta Ma ria Mag gio re), zwa na rów nież Ba zy -
li ką Mat ki Bo żej Śnież nej, jest naj waż niej szym miej scem
kul tu Ma ryj ne go w Wiecz nym Mie ście oraz naj więk szą
świą ty nią spo śród osiem dzie się ciu rzym skich ko ścio łów
po świę co nych Mat ce Bo żej (stąd bie rze się jej na zwa
– MB Więk szej).

Du że wra że nie zro bi ła na nas trze cia z czte rech
pa pie skich ba zy lik pon ty fi kalnch: Ba zy li ka św. Pio tra
na Wa ty ka nie (Pa pa le Ba si li ca Mag gio re di San Pie tro in
Va ti ca no) – to dru gi co do wiel ko ści ko ściół na świe cie
(po wierzch nia: 23 000 m). We dle tra dy cji ba zy li ka stoi
na miej scu ukrzy żo wa nia i po chów ku św. Pio tra, uzna wa -
ne go za pierw sze go pa pie ża, je go grób le ży pod głów nym
oł ta rzem. Jed nak tę świą ty nię zo ba czy li śmy do pie ro na -
stęp ne go dnia.

Cho dząc po uli cach Rzy mu do szli śmy do Świę tej
Dro gi (Via Sa cra) głów nej uli cy w sta ro żyt nym Rzy mie.
Oglą da li śmy ją z wy so ko ści 7 me trów, po nie waż o ty le
pod niósł się po ziom uli cy od cza sów sta ro żyt no ści. No we
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kul tu ry po wsta wa ły na miej scu sta rych. Po erze etru skiej
na sta ła era Im pe rium Rzym skie go, a od edyk tu Kon stan ty -
na wy da ne go w 313 ro ku le gal nie roz wi ja ła się, do tąd za -
bro nio na, kul tu ra chrze ści jań ska. Po dzi wia li śmy kunszt
po zo sta łych do na szych cza sów bu dyn ków. 

Zo ba czy li śmy rów nież ko ściół Naj święt szej Ma ryi
Pan ny Wszyst kich Lu dzi (San ta Ma ria del Po po lo) – ko -
ściół ty tu lar ny ar cy bi sku pa me tro po li ty kra kow skie go Sta -
ni sła wa kar dy na ła Dzi wi sza. By li śmy tak że w ko ście le św.
Agniesz ki i ba zy li ce św. Pio tra w Oko wach (Ba si li ca di
San Pie tro in Vin co li a Col le Op pio) gdzie są prze cho wy -
wa ne łań cu chy, w któ re miał być za ku ty św. Piotr. Wresz -
czie zo ba czy łam tak że wnę trze Pan te onu, po nie waż pod -
czas mo je go po przed nie go po by tu z Rzy mie ko ściół ten
był za mknię ty. Ta świą ty nia by ła pier wo wzo rem ar chi tek -
tu ry dla mo jej pierw szej pa ra fii w Byd gosz czy, ba zy li ki pw.
św. Win cen te go a Pau lo.

Bar dzo po do ba ły się nam rzym skie fon tan ny
– wspa nia łe dzie ła rzeź biar skie. Tyl ko na Piaz za Na vo na,
znaj do wa ły się trzy. Naj więk sza usy tu owa na cen tral nej
czę ści pla cu – fon tan na Czte rech Rzek, zo sta ła zbu do wa na
wo kół egip skie go obe li sku (tu taj mło dzież z na sze go au to -
ka ru udzie li ła wy wia du wło skiej te le wi zji RTP). Wi dzie li -
śmy rów nież słyn ną fon tan nę di Tre vi. By li śmy przy scho -
dach hisz pań skich oraz po dzi wia li śmy oka za ły Oł tarz Po -
ko ju.

Do tar li śmy tak że do Ko lo seum, by po dzi wiać wy -
jąt ko we dzie ło ar chi tek tu ry, po pis mi strzo stwa sta ro żyt nej
in ży nie rii. Tu od by wa ły się na po cząt ku na szej ery igrzy -
ska trwa ją ce na wet 100 dni. Na wi dow ni znaj do wa ło się po -
nad 50.000 miejsc sie dzą cych i kil ka ty się cy miejsc sto ją -
cych. Do czte ro kon dy gna cyj nej bu dow li pro wa dzi ło 80
wejść. Do sko na łe roz wią za nie ko mu ni ka cyj ne umoż li wia ło
wi dzom bar dzo szyb kie opusz cze nie am fi te atru. 

Z za ło żo ne go pla nu zwie dza nia Rzy mu uda ło się
nam wy ko nać 120 pro cent, a to dzię ki spraw ne mu prze -
miesz cza niu się po wy zna czo nej tra sie. Peł ni wra żeń uda -
li śmy się na obia do ko la cję. Póź niej przed Mszą św. moż na
by ło jesz cze przy stą pić do sa kra men tu po ku ty.

Dzień na stęp ny roz po czął się bar dzo wcze śnie wy -
je cha li śmy z do mu piel grzy ma po 3.30 ra no. Wsia da li śmy
do już za tło czo ne go me tra i w wiel kim ści sku prze je cha li -
śmy 20 sta cji. Rze ka lu dzi pro wa dzi ła nas w stro nę pla cu
św. Pio tra. Nie moż na by ło po my lić dro gi. Trze ba by ło tyl -
ko pil no wać swo jej gru py. Bar dzo po moc ne by ły jed na ko -
we chust ki, któ re ca ła gru pa mia ła za wią za ne na szyi. Ten
znak roz po znaw czy po zwa lał przy naj mniej wzro ko wo
okre ślać od le głość od po zo sta łych. Wia do mo by ło, że
w któ rymś mo men cie się ro zej dzie my, dla te go z gó ry usta -
li li śmy miej sce spo tka nia po uro czy sto ściach.

Idąc uli cą Via del la Con ci lia zio ne za trzy ma li śmy
się 7-oso bo wą gru pą przed du żym ekra nem, przy ścia nie
bu dyn ku i frag men cie pu ste go tro tu aru. Tam za ję li śmy
miej sca. Mo gli śmy więc usiąść, coś prze ką sić i za opa trzyć
się w ksią żecz ki wy da ne spe cjal nie na tę wła śnie Mszę św.
Cze ka jąc na roz po czę cie uro czy sto ści mie li śmy czas
na sku pie nie się. Ja mo głam wów czas za koń czyć No wen nę
Pom pe jań ską, któ rą od ma wia łam od Śro dy Po piel co wej
w in ten cji dzięk czyn nej za pon ty fi kat Ja na Paw ła II.

Kie dy roz po czę ła się uro czy stość be aty fi ka cji ra -
dość za pa no wa ła wo kół nas. Cie szy li się nie tyl ko Po la cy,
ale rów nie en tu zja stycz nie re ago wa li Wło si i przed sta wi -
cie le in nych na ro do wo ści. My Po la cy, spo ty ka li śmy się
z du żą życz li wo ścią. Tam zda łam so bie spra wę z te go, że
Jan Pa weł II był Pa pie żem ko cha nym nie tyl ko przez Po la -
ków. Pół to ra mi lio na osób z ca łe go świa ta przy szło z oso -
bi stej po trze by uczest ni cze nia na ży wo w uro czy sto ści wy -
nie sie nia na oł ta rze Oj ca Świę te go, wi dzie li śmy ich ra -
dość. Ra zem ze zgro ma dzo ny mi ludź mi cie szy ło się ca łe
Nie bo. Nad pla cem św. Pio tra nie by ło by ło chmur. 

Msza św. mia ła na stę pu ją cy prze bieg. Kar dy nał
Ago sti no Val li ni i po stu la tor pro ce su be aty fi ka cyj ne go Ja -
na Paw ła II ksiądz Sła wo mir Oder, po pro si li Be ne dyk -
ta XVI o wpi sa nie w po czet bło go sła wio nych Czci god ne go
Słu gę Bo że go Ja na Paw ła II.

Pa pież Be ne dykt XVI wy gło sił po ła ci nie for mu łę
be aty fi ka cji: „Speł nia jąc pra gnie nie na sze go bra ta Ago sti -
no kar dy na ła Val li nie go, na sze go wi ka riu sza ge ne ral ne go
dla die ce zji Rzy mu, wie lu in nych bra ci w epi sko pa cie oraz
licz nych wier nych, po za się gnię ciu opi nii Kon gre ga cji
Spraw Ka no ni za cyj nych na szą wła dzą apo stol ską zga dza -
my się, aby Czci god ny Słu ga Bo ży Jan Pa weł II, pa pież,
od tej chwi li na zy wa ny był bło go sła wio nym, a je go świę to
ob cho dzo ne mo gło być w miej scach [w Pol sce i Rzy mie
– od au to ra] i zgod nie z re gu ła mi usta lo ny mi przez pra wo
– 22 paź dzier ni ka każ de go ro ku. W imię Oj ca i Sy na i Du -
cha Świę te go”.

Za pa no wa ła wiel ka ra dość, usły sze li śmy to, co
w ser cach czu li śmy od daw na. Z cie ka wo ścią cze ka li śmy
na od sło nię cie por tre tu be aty fi ka cyj ne go Ja na Paw ła II,
któ ry do te go cza su był chro nio ny ta jem ni cą. Na fa sa dzie
ba zy li ki wa ty kań skiej uka zał się por tret Bło go sła wio ne go.

Książeczka wydana na Mszę św. beatyfikacyjną Jana Pawła II
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Aplauz piel grzy mów trze ba by ło po wścią gnąć upo mnie -
niem, aby spo koj nie kon ty nu ować Eu cha ry stię.

Na stęp nie do oł ta rza zo stał przy nie sio ny re li -
kwiarz z am puł ką krwi Ja na Paw ła II przez dwie za kon ni -
ce, któ rych ży cie by ło w szcze gól ny spo sób zwią za ne z pol -
skim pa pie żem. Jed na, to Po lka, sio stra ser can ka To bia na
So bót ka, któ ra pra co wa ła w pa pie skim apar ta men cie i to -
wa rzy szy ła Ja no wi Paw ło wi II do ostat nich chwil je go ży -
cia. Dru ga, to fran cu ska za kon ni ca Ma rie Si mon -Pier re ze
zgro ma dze nia Ma łych Sióstr Ma cie rzyń stwa Ka to lic kie go.
Jej nie wy tłu ma czal ne, z me dycz ne go punk tu wi dze nia, na -
głe wy zdro wie nie z za awan so wa nej cho ro by Par kin so na
w czerw cu 2005 ro ku, a więc dwa mie sią ce po śmier ci pa -
pie ża, uzna no za cud przy pi sy wa ny Je go wsta wien nic twu.

Be ne dykt XVI na za koń cze nie po wie dział po pol -
sku: „Swo im świa dec twem wia ry mi ło ści i od wa gi apo stol -
skiej, peł nym ludz kiej wraż li wo ści, ten zna ko mi ty syn na -
ro du pol skie go, po mógł chrze ści ja nom na ca łym świe cie,
by nie lę ka li się być Chrze ści ja na mi, na le żeć do Ko ścio ła,
gło sić Ewan ge lię. Jed nym sło wem po mógł nam nie lę kać
się praw dy, gdyż praw da jest gwa ran cją wol no ści”.

Po Mszy św. sta nę li śmy w ko lej ce przed ba zy li ką
św. Pio tra, aby od dać cześć re li kwiom Bło go sła wio ne go
Ja na Paw ła II. Ko lej ka po su wa ła się dość wol no. Kie dy wy -
bi ła go dzi na 15, mo gły śmy z sio strą Dan ką od mó wić Ko -
ron kę do Bo że go Mi ło sier dzia tuż przy trum nie Oj ca Świę -
te go. To by ła ko lej na ła ska otrzy ma na w tym wy jąt ko wym
dniu, w Świę to Mi ło sier dzia Bo że go. 

Po obej ściu Oł ta rza Kon fe sji był jesz cze czas
na in dy wi du al ną mo dli twę i fo to gra fo wa nie. 

Wy cho dząc z ba zy li ki szu ka li śmy miej sca, gdzie
moż na by ło za ku pić pa miąt ki i de wo cjo na lia. Po za opa trze -
niu się z dro bia zgi, któ ry mi bę dzie my ob da ro wać naj bliż -
szych, ode zwał się te le fon wzy wa ją cy nas do pój ścia w wy -
zna czo ne miej sce. Oka za ło się, że z roz pro szo nej gru py
bra ko wa ło już tyl ko na szej sió dem ki. Kie dy by li śmy już
wszy scy ra zem, uda li śmy się na pierw szy cie pły po si łek te -
go dnia. Jesz cze wie czo rem uczest ni czy li śmy we Mszy św.
dzięk czyn nej w ka pli cy Do mu Piel grzy ma.

Na stęp ne go dnia za czę ła się dro ga po wrot na, pod -
czas któ rej od ma wia li śmy no wą li ta nię do bło go sła wio ne -
go Ja na Paw ła II. W świę to NMP Kró lo wej Pol ski uczest ni -
czy li śmy w wy jąt ko wej Mszy świę tej zor ga ni zo wa nej

na świe żym po wie trzu pod czas po sto ju na par kin gu. 
Piel grzym ka za koń czy ła się szczę śli wie. Uczest ni -

cy do je cha li do do mów ubo ga ce ni o pięk ne prze ży cia.
Wiel ka w tym za słu ga na sze go opie ku na ks. Jac ka Ko wa -
lew skie go, któ ry za dbał o to, aby czas po dró ży był po ży -
tecz nie wy peł nio ny. Dzię ku je my tak że za spraw ne re ali zo -
wa nie pro gra mu, w tym wy jąt ko wo szyb ko prze pro wa dzo -
ny przy dział po ko jów. Dzię ku je my tak że ks. Ta de uszo wi
Po la ko wi i sio strze Sa le zji Mo lik, za po moc dusz pa ster ską
i nada wa nie ra do sne go na stro ju pod czas ca łej piel grzym -
ki, która długo pozostanie w naszej pamięci.

tekst i zdję cia: Te re sa So wiń ska
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Po prawej, na tle Schodów Hiszpańskich, nasz przewodnik po Rzymie ks. Krzysztof.

Wystawienie trumny z relikwiami nowego Błogosławionego w bazylice św. Piotra

Ks. Jacek Kowalewski opiekun pielgrzymów



Niezapomniany dzieñ w ¿yciu
Przy go to wa nie dzie ci do spo tka nia z Je zu sem w sa kra men -
cie Eu cha ry stii, a więc po pu lar nie mó wiąc przygotowanie
do przyjęcia Pierw szej Ko mu nii świę tej, to czas dwóch lat
na uki. Obej mu je on kla sę I i II szko ły pod sta wo wej. 

Mo je wspól ne prze ży cia i spo tka nia z dzieć mi, to
pięk ny czas spę dzo ny na ka te che zie w kla sie II. Przy glą da -
jąc się dzie ciom i ich ro dzi com mo gę po wie dzieć, że dzie ci
bar dzo ocze ku ją te go dnia. Jest on pe łen ta jem nic, ale i mi -
ło sne go ocze ki wa nia na Je zu sa. Wy ra zem te go są mo dli twy
uło żo ne przez dzie ci na po wi ta nie Je zu sa, gdy przyj dzie
do ich serc. Spi su ją je we wła sno ręcz nie przy go to wa nych
ksią żecz kach, któ re na stęp nie są li tur gicz nie bło go sła wio -
ne. Za wie ra ją one du żo mi ło ści i wdzięcz no ści wzglę dem
Bo ga. Mo gę przy to czyć sło wa chłop ca, któ ry zbli ża jąc się
do klęcz ni ka, aby przy jąć Je zu sa w Eu cha ry stii szep nął „Sio -
stro, bar dzo je stem szczę śli wy. Ko cham Je zu sa”. My ślę, że
to prze ży cie jest pięk ną na gro dą za wło żo ny trud, by roz pa -
lić mi ło ścią ich dzie cię ce ser ca.

Uwień cze niem te go wspa nia łe go spo tka nia z Bo -
giem jest, kutltywowana od pa ru już lat w na szej pa ra fii, piel -
grzym ka do Sank tu arium Mat ki Bo żej w Gie trz wał dzie. Oto
w so bo tę na za koń cze nie Bia łe go Ty go dnia dzie ci wraz z ro -
dzi ca mi, bab cią lub dziad kiem, peł ne szczę ścia i z ro ze śmia -

ny mi ser ca mi uda ły się do sank tu arium ma ryj ne go, aby po -
dzię ko wać Mat ce Bo żej za dar ży cia Je zu sa. To dzię ki Jej
zgo dzie, Syn Bo ży sta jąc się czło wie kiem za miesz kał wśród
nas i nas zba wił. Na za wsze też po zo stał w bia łej kru chej po -
sta ci Chle ba, by na ciągle być dla nas Po kar mem na dro dze
do nie ba. 

Cen tral nym punk tem piel grzym ki do Gie trz wał du
był udział w Eu cha ry stii wszyst kich przy by łych grup dzie ci
ko mu nij nych. Na sze dzie cia ki uwiel bi ły Je zu sa pięk ną mo -
dli twą. Je den z oj ców na szych dzie ci, p. Sła wo mir Sza blew -
ski, prze czy tał pierw sze czy ta nie. 

Ocze ki wa ną atrak cją wyjazdu jest za wsze pie cze nie
kieł ba sek przy ogni sku. Dzie ciom do pi su je ape tyt, jest bar -
dzo we so ło. Wspól nie spę dza my czas na do brej za ba wie.

Pra gnę bar dzo ser decz nie po dzię ko wać Ro dzi com
za wspa nia łą współ pra cę i świa dec two wia ry, a dzie cia kom
za pięk ną po sta wę. Ży czę, aby Je zus za wsze go ścił w ich
ser cach, by przyj mo wa ły Go pod czas nie dziel nej Mszy św.
i ochot nie od pra wia ły no wen nę pierw szych piąt ków mie sią -
ca. Pro szę bar dzo Ro dzi ców o po moc dzie ciom w roz wi ja niu
przy jaź ni z Je zu sem.

s. Sa le zja Molik
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Wiosna 2011
Tej wio sny wspól no ta bra ci Ko ściel nej Służ by Męż czyzn
„Sem per Fi de lis” na szej pa ra fii uczest ni czy ła w trzech ar chi -
die ce zjal nych wy da rze niach: XIV dniu sku pie nia w Stra szy -
nie, w XX piel grzym ce do sank tu arium Mę ki Pań skiej
w Wej he ro wie oraz w XXII pie szej piel grzym ce z re li kwia mi
św. Woj cie cha na uro czy sto ści od pu sto we w Świę tym Woj -
cie chu. Wy da rze nia te od by wa ły się w kli ma cie Wiel kie go
Po stu i przy go to wań do uro czy sto ści be aty fi ka cyj nych Ja na
Paw ła II.

STRA SZYN
Dom Re ko lek cyj ny przy pa ra fii św. Jac ka Od ro wą ża to miej -
sce co rocz nych re ko lek cji dla wspól no ty bra ci KSM „Sem -
per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej. Te go rocz ne re ko lek -
cje od by wa ły się w dniach 11-13 mar ca. Wzię ło w nich
udział tyl ko 60 bra ci. „Tyl ko”, bo licz ba chęt nych prze kra -
cza ła moż li wo ści za kwa te ro wa nia. Z na szej pa ra fii w re ko -
lek cjach uczest ni czy ło dwóch bra ci. Dom Re ko lek cyj ny
stwa rza szcze gól ne wa run ki do prze ży wa nia cza su re ko lek -
cji: od izo lo wa nie się od ba la stu co dzien no ści, do stęp na
przez ca łą do bę ka pli ca (moż li wość pry wat nej ad o ra cji Naj -
święt sze go Sa kra men tu), moż li wość po dej mo wa nia dys ku -
sji na róż ne te ma ty. Nie zwy kłość sta no wi rytm, w ja kim
prze ży wa ny był czas re ko lek cji: jutrz nia, kon fe ren cja, pre -
lek cja, czas na dys ku sje i spo tka nia z go ść mi, kom ple ta,
Apel Ja sno gór ski. Na uki re ko lek cyj ne wy gła szał ks. pra łat
Zbi gniew Zie liń ski, Ar chi die ce zjal ny Dusz pa sterz KSM
„Sem per Fi de lis”.

„Wdzięcz ni za be aty fi ka cję Ja na Paw ła II prze ży wa -
my Czas Wiel kie go Po stu” to ha sło te go rocz nych re ko lek -
cji. KSM ma szcze gól ne po wo dy do wdzięcz no ści za be aty -
fi ka cję Ja na Paw ła II; po wsta ła 24 la ta te mu aby słu żyć Oj cu
Świę te mu w cza sie Je go po dró ży do Pol ski. Z cza sem roz -
sze rzy ła swo ją dzia łal ność na in ne jesz cze ob sza ry ży cia Ko -
ścio ła, ale za wsze w kon tek ście służ by Oj cu Świę te mu. Dla -
te go wia do mość o be aty fi ka cji Ja na Paw ła II jest jak by uko -
ro no wa niem tej służ by. Na sze re ko lek cje prze ży wa li śmy
rów nież w du chu wdzięcz no ści za ca łe dzie dzic two, któ re
po zo sta wił nam Jan Pa weł II i któ re obej mu je za rów no ży cie
jak i bo gac two Je go na ucza nia.

Obec ny czas, to czas przy go to wa nia się do uro czy -
sto ści be aty fi ka cyj nych, jak rów nież czas na przy go to wa nie
się do prze ży wa nia Świąt Zmar twych wsta nia Pań skie go. Ks.
Pra łat na po cząt ku swo je na uki re ko lek cyj nej od wo łał się
do sen ten cji wy po wie dzia nych przez kar dy na ła Ka ro la Woj -
ty łę pod czas re ko lek cji gło szo nych w Pa ła cu Apo stol skim
wo bec Oj ca Świę te go Paw ła VI i ca łej Ku rii Rzym skiej, że
czas Wiel kie go Po stu to czas, w któ rym Ko ściół za pra sza
nas do wę drów ki i przy go dy na płasz czyź nie mo dli twy, po -
stu i chrze ści jań skiej jał muż ny. Przy go dę w tym kon tek ście
na le ży ro zu mieć ja ko pew ne do świad cze nie i za da nie da ją ce
moż li wość prze ży cia cze goś fa scy nu ją ce go. Do ta kiej przy -
go dy ks. Pra łat za pro sił wszyst kich uczest ni ków re ko lek cji.

Przy go da mo dli twy
Mo dli twa, to roz mo wa czło wie ka z Bo giem, stwo rze nia ze
Stwór cą. Mo dli twa to dia log, w któ rym oby dwie stro ny ma -

ją rów ne szan se. Je że li roz ma wiam z Pa nem Bo giem, to jest
to czas na to, że by Go po słu chać, czy ma mi coś do po wie -
dze nia. Jest to czas, że by Mu po wie dzieć, czym ży ję. Każ dy,
kto uko chał mo dli twę, na uczył się jej, jest czło wie kiem, któ -
ry wy ko nał naj bar dziej pod sta wo we za da nie po trzeb ne
do do bre go dia lo gu z dru gim czło wie kiem. Pod kre ślał to
w swo ich re ko lek cjach Jan Pa weł II mó wiąc: Mo dli twa
– roz mo wa z Bo giem, jest szko łą ży cia, szko łą dia lo gu, jest
szko łą, w któ rej ro dzą się re la cje mię dzy czło wie kiem a Bo -
giem i na pod sta wie któ rych ro dzą się wła ści we re la cje czło -
wie ka i czło wie ka. Moż na za py tać o mo dli twę w trud nych
sy tu acjach, gdy wy da je się nam, że Bóg nas nie wy słu chał.
Ks. Pra łat przy po mniał sło wa mo dli twy Je zu sa w Ogrój cu:
„Oj cze, je śli chcesz, za bierz ode Mnie ten kie lich! Jed nak
nie mo ja wo la, lecz Two ja niech się sta nie”! (Łk 22, 42). Oj -
ciec nie wy słu chał Sy na, lecz dał Mu si łę wy trwa nia: „wte dy
uka zał Mu się anioł i umoc nił Go” (Łk 22, 43). Mo że tu na -
le ży szu kać roz wią za nia i od po wie dzi na py ta nie o mo dli twę
w trud nych sy tu acjach: czy mo dli twa jest wo ła niem, aby
Pan Bóg od da lił od nas ten kie lich, czy aby po mógł nam go
wy pić? A mo że ja kieś do bro na nas przez ten kie lich mo że
spły nąć?

Przy go da po stu
W po tocz nym ro zu mie niu post to wstrze mięź li wość od po -
kar mów mię snych w okre ślo ne dni ty go dnia, cza sem wy -
rze cze nie się cze goś przy jem ne go, np. je dze nia sło dy czy,
po rzu ce nie na ło gów ja ki mi są al ko ho lizm, pa le nie ty to niu.
Czy dzia ła nia te, god ne uzna nia sa me w so bie, są ele men ta -
mi po stu w chrze ści jań skim zna cze niu? Je że li za sad ni czym
ce lem tych dzia łań np. die ty, jest po pra wie nie swo jej fi zycz -
nej syl wet ki, a przy oka zji przy po do ba nie się Bo gu, to dzia -
ła nia te nie wie le ma ją wspól ne go z po stem. „Ty zaś, gdy po -
ścisz, na maść so bie gło wę i umyj twarz, aby nie lu dziom po -
ka zać, że po ścisz, ale Oj cu twe mu, któ ry jest w ukry ciu.
A Oj ciec twój, któ ry wi dzi w ukry ciu, od da to bie” (Mt 6, 17-
18). Post w ro zu mie niu te go ewan ge licz ne go opi su jest dzia -
ła niem ukie run ko wa nym na Bo ga. Je że li po dej mu ję po sta -
no wie nia wiel ko post ne, to ro bię to z mi ło ści do Je zu sa. Re -
zy gnu ję z rze czy do brych na rzecz jesz cze więk szych. Post
nie jest for mą od izo lo wa nia się od lu dzi. Prze ciw nie, po -
szczę po to, aby być bar dziej usłuż nym dla in nych. Je że li
stać mnie na post, to bę dzie mnie rów nież stać na coś, co
wy ma ga więk sze go wy sił ku, np. mi łość bliź nie go, w tym mi -
łość nie przy ja ciół. Post jest więc dzia ła niem ukie run ko wa -
nym rów nież na czło wie ka.

Przy go da jał muż ny
Jan Pa weł II w cza sie wspo mnia nych już re ko lek cji dla Ku -
rii Rzym skiej przy po mniał, że nikt z nas nie jest zwol nio ny
od dzie le nia się z bliź nim, że jał muż na jest tym, co po twier -
dza szcze rość na szej mi ło ści. Bez niej na sza mi łość nie ma
żad nej war to ści. Jał muż na mo że być dzie le niem się swo imi
do bra mi ma te rial ny mi, ale za wsze tak, aby śmy od czu li, że
coś tra ci my, że gdy by śmy jej nie świad czy li, to mo gli by śmy
da ro wa ną kwo tę prze zna czyć na za kup in ne go do bra.
Na myśl przy cho dzi tu taj przy po wieść o ubo giej wdo wie,
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któ ra wrzu ci ła do skar bo ny je dy nie dwa pie niąż ki. Je zus po -
chwa lił ten gest bo „wszy scy wrzu ca li z te go, co im zby wa -
ło, ona zaś ze swe go nie do stat ku wrzu ci ła wszyst ko, co mia -
ła” (Mk 12, 44). W szer szym ro zu mie niu, jał muż na nie ogra -
ni cza się tyl ko do dzie le nia się do brem ma te rial nym. Jał -
muż na to rów nież po trze ba roz mo wy, do brej ra dy, po mo cy
w trud nych sy tu acjach, cza sem tyl ko obec no ści. Jał muż na
ma też za cel otrzy ma nie na gro dy. Ty le masz pra wo otrzy -
mać, ile wpierw hoj nie in nych ob da ro wa łeś.

Mo dli twa, post i jał muż na są da ra mi od Bo ga, któ -
re ma ją nam po móc prze żyć czas Wiel kie go Po stu. Mo dli -
twa otwie ra na mi łość i pra gnie się nią dzie lić. Post przy go -
to wu je prze strzeń na spo tka nie z Bo giem w mo dli twie. Jał -
muż na po ka zu je, że stra ta mo że być zy skiem.

WEJ HE RO WO
So bo ta po prze dza ją ca Nie dzie lę Pal mo wą jest dniem, w któ -
rym bra cia KSM „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej
piel grzy mu ją do Sank tu arium Mę ki Pań skiej w Wej he ro -
wie, aby tam, wspól nie z ro dzi na mi, przez uczest nic two
w na bo żeń stwie Dro gi Krzy żo wej przy go to wać się do prze -
ży wa nia Tri du um Pas chal ne go. Piel grzy mi na tra sę Dro gi
Krzy żo wej wy ru sza ją z ko ścio ła pw. św. An ny – sank tu -
arium MB Wej he row skiej. Sta ły mi ele men ta mi na bo żeń -
stwa są: krzyż nie sio ny na ra mio nach bra ci oraz roz wa ża nia
mę ki Pań skiej od czy ty wa ne przez bra ci – przed sta wi cie li
róż nych pa ra fii. Du cho wym opie ku nem wspól no ty na szej
pa ra fii był ks. Ja nusz Maj kow ski. Na bo żeń stwu Dro gi Krzy -
żo wej prze wod ni czył ks. pra łat Zbi gniew Zie liń ski, Ar chi die -
ce zjal ny Dusz pa sterz KSM „Sem per Fi de lis”.

ŚWIĘ TY WOJ CIECH
Te go rocz ne uro czy sto ści ku czci św. Woj cie cha, pa tro na Ar -
chi die ce zji Gdań skiej, Po mo rza i Pol ski od by ły się 17 kwiet -
nia, w Nie dzie lę Pal mo wą. Sta ło się tak dla te go, po nie -
waż 23 kwiet nia, ka len da rzo wy dzień po świę co ny św. Woj -
cie cho wi przy padł w tym ro ku w Wiel ką So bo tę, a więc
w część Tri du um Pas chal ne go, któ re ma wyż szą ran gę li tur -
gicz ną niż uro czy stość pa tro na na szej Oj czy zny i ar chi die -
ce zji.

Uro czy sto ści od pu sto we roz po czę ły się już o go dzi -
nie 9.00 w ba zy li ce Ma riac kiej w Gdań sku, skąd wy ru szy ła
pie sza piel grzym ka KSM „Sem per Fi de lis” z re li kwia mi św.
Woj cie cha na Wzgó rze Woj cie cho we. Piel grzym kę pro wa -
dził ks. pra łat Zbi gniew Zie liń ski. Szczy tem uro czy sto ści by -
ła Eu cha ry stia Świę ta, któ rej prze wod ni czył ks. bp Jó zef
Sza moc ki – bi skup po moc ni czy die ce zji to ruń skiej. Kon ce -
le bran sa mi by li ks. abp Sła woj Le szek Głódź, ks. bp Ry szard
Ka sy na oraz se nior ks. abp Ta de usz Go cłow ski.

W wy gło szo nej ho mi lii ks. bp Jó zef Sza moc ki mó -
wił o mę czeń stwie św. Woj cie cha w kon tek ście Ewan ge lii:
„Je że li ziar no psze ni cy wpadł szy w zie mię... ob umrze, przy -
nie sie plon ob fi ty” (J 12, 24). Plo nem mę czeń stwa św. Woj -
cie cha są pol scy świę ci, od św. Sta ni sła wa do bło go sła wio -
nych ks. Je rze go Po pie łusz ki i Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II.
Na za koń cze nie Eu cha ry stii Świę tej do wier nych zwró cił się
ks. abp Sła woj Le szek Głódź. Po dzię ko wał wszyst kim
za udział w uro czy sto ściach i ży czył re li gij nych Świąt Zmar -
twych wsta nia Pań skie go. On rów nież na wią zał do św. Woj -
cie cha, do je go ro li w two rze niu pol skiej pań stwo wo ści i Ko -

ścio ła w Pol sce. Ko ściół nie jest do dat kiem do pań stwo wo -
ści, jest ele men tem pań stwo wo twór czym, po wie dział ks. Ar -
cy bi skup.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek 

Wejherowo. W drodze do Sanktuarium Męki Pańskiej

Święty Wojciech. Bracia KSM adorują relikwie św. Wojciecha

Wejherowo. Brat Joachim czyta rozważania siódmej stacji Drogi Krzyżowej

Święty Wojciech. Poczet sztandarowy KSM naszej Parafii
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Win ni ca Ro dzin, Diakonia Tańca, Diakonia Muzyczna

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

„Oj ciec mnie ko cha”
Wy cho wa łem się w ty po wej ka to lic kiej ro dzi nie gdzie wpo -
jo no mi, że Bóg jest Sę dzią spra wie dli wym, któ ry za do bre
wy na gra dza, a za złe ka rze. 

Szcze gól nie utrwa li ło się mnie to, że „jest Sę dzią,
któ ry za złe ka rze”. Wi dzia łem Go ja ko te go, któ ry mnie
wciąż ob ser wu je – szu ka tyl ko me go błę du i skru pu lat nie
za pi su je w ja kiejś księ dze. Do szło do te go, że czu łem się
nędz nym, nic war tym czło wie kiem, któ rym Bóg się nie in te -
re su je. Brak mo dli twy, bar dzo rzad kie spo wie dzi (mo że raz
do ro ku – z ko niecz no ści, bo trze ba). Co za tym idzie cza sa -
mi dość dłu go nie przyj mo wa łem Ko mu nii Świę tej. Przy cze -
pi ły się ta kie grze chy, któ re cią gnę ły się la ta mi wpły wa jąc
na mo je re la cje z bli ski mi i z bliź ni mi. 

Aż kil ka lat te mu uczest ni czy li śmy wraz z żo ną
w re ko lek cjach ewan ge li za cyj nych (po dob nych do tych,
któ re je sie nią mo gli śmy prze ży wać w na szej pa ra fii) – i coś
się zmie ni ło. Za czą łem ro zu mieć, że Pa nu Bo gu mu si
na mnie choć tro chę za le żeć. Za czę li śmy przy cho dzić
na spo tka nia naj pierw gru py po tem wspól no ty. Po przez po -
sta wę i świa dec twa in nych osób od kry łem, że Bóg ko cha
każ de go czło wie ka – ko cha rów nież i mnie! 

Od kry łem, że Je zus umarł za mnie na krzy żu, ofia -
ro wał się; to nie był przy pa dek ale ofia ra sa me go Bo ga, by
mnie zba wić.

Po pew nym cza sie zro dzi ło się pra gnie nie przy stą -
pie nia do spo wie dzi. By ło to trud ne, ale po czu łem się
po niej, jak by ktoś zdjął ze mnie ja kiś cię żar. Za czą łem przy -
stę po wać do sa kra men tu po jed na nia (wo le tą na zwę) co raz
czę ściej.

Jest w tym coś nie sa mo wi te go, bo zmie ni ło się mo -
je ży cie – za czę ły się ukła dać mo je re la cje z bli ski mi, ko -
cham bar dziej mo ja żo nę; na stą pi ły wiel kie zmia ny w ży ciu
za wo do wym – oczy wi ście na lep sze. Do świad czy łem i wciąż
do świad czam, że w kon fe sjo na le cze ka na mnie Chry stus
i za bie ra ca ły ba gaż mych sła bo ści. Cze ka tam na mnie jak
do bry oj ciec aby mnie wspo móc, po cie szyć, przy tu lić gdy
trze ba. Bo mnie ko cha ta kie go, ja kim je stem.

Ja ro sław Kal kow ski, Winnica Rodzin

Kie dy zo ba czy łam ob szer ny plan re ko lek cji po my śla łam, że
ma my za ma ło cza su i za du żo za dań do wy ko na nia. Jed nak
wszyst ko uda ło się zre ali zo wać a zmia na mi w sce na riu szu
kie ro wał sam Duch Świę ty. 

Czas re ko lek cji mi jał szyb ko i in ten syw nie. Był mo -
dli twą i służ bą. Dla mnie był to czas nie sa mo wi te go spo tka -
nia z Bo giem i ludź mi. Był to czas jed no ści we Wspól no cie
– każ dy z nas miał swo je za da nia. 

Dla Dia ko nii Tań ca był to po czą tek wyj ścia z Tań -
cem Uwiel bie nia – po dzie le nia się tą waż ną dla nas for mą
od da nia Chwa ły Bo gu. Mo gli śmy zo ba czyć, że uwiel bie nie
Je zu sa z uży ciem flag jest szcze gól nie pięk ne, gdy za an ga -
żu je się w nie wie le osób z na szej Wspól no ty.

Do ro ta Kuf fel – Woj cie chow ska, Dia ko nia Tań ca

Wspólnota Jezusowej £odzi
Z ŻYCIA PARAFII

. . . 

. . . 



GŁOS BRATA NR 2(48)2011 17

Wspomnienie rekolekcji
„Mo dli twa na szą si łą”

Mam na imię Ewa. Ja mam na imię Ra fał. 
Je ste śmy mał żeń stwem od dzie wię ciu lat, ma my dwo je
dzie ci. Mo gli by śmy Wam opo wie dzieć o wie lu wy słu cha -
nych mo dli twach, cu dach, ja kich Pan Bóg do ko nał w na -
szym ży ciu, ale dzi siaj chcie li by śmy po dzie lić się z Wa mi
do świad cze niem co dzien nej mo dli twy.

Od pew ne go cza su by ło we mnie po czu cie du cho -
wej sta gna cji, wra że nie, że mo ja mo dli twa nie jest ta ka, jak
po win na być. Nie by ła re gu lar na, czę sto po wierz chow na,
od kła da na na ko niec dnia. 

Podczas modlitwy za czą łem pro sić Pa na Bo ga o ja -
kąś we wnętrz ną prze mia nę, o to, bym od krył w so bie na no -
wo Je go obec ność, Je go ła skę. W związ ku z tym po sta no wi -
łem pójść na ja kieś re ko lek cje w cza sie wa ka cji. Pierw sze
re ko lek cje, któ re wy bra łem, nie do szły do skut ku i wte dy
mo ja żo na zna la zła dla mnie re ko lek cje dla męż czyzn. 

Owo cem tych re ko lek cji by ło po sta no wie nie re gu -
lar nej mo dli twy. Re gu lar ność mo dli twy nie po le ga tyl ko
na tym, że mo dlę się co dzien nie, ale rów nież na tym, że mo -
dlę się o tej sa mej go dzi nie, w ten sam spo sób i mo ja mo dli -
twa trwa za wsze ty le sa mo cza su. Mo dlę się bez wzglę du
na to, jak się czu ję, czy mi się do brze mo dli, czy mi się źle
mo dli, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Ja ko że w cią gu
dnia trud no jest mi zna leźć czas na mo dli twę, a tym bar dziej
wie czo rem, dla te go po sta no wi łem mo dlić się wcze śnie ra -
no, co dla mnie jest pew nym wy zwa niem. Te raz wi dzę, że
Je zus jesz cze raz wy słu chał mo jej mo dli twy. Wie rzę, że
wska zał mi dro gę, po któ rej kro cząc, mo gę zbli żać się i zbli -
żam się do Nie go. 

Tak się zło ży ło, że ja w tym sa mym cza sie i w tym
sa mym miej scu by łam z mę żem na re ko lek cjach dla ko biet.
Kie dy po re ko lek cjach wró ci li śmy do do mu, ze zdu mie niem
zo ba czy łam, że mój mąż wsta je co dzien nie o szó stej ra no
i się mo dli. Mu szę przy znać, że Ra fał mi za im po no wał i po -
sta no wi łam, że ja też bę dę się mo dli ła co dzien nie ra no. Mo -
je do świad cze nie mo dli twy mo gę za wrzeć w sło wach Je zu -
sa z Ewan ge lii wg św. Mar ka: „Z Kró le stwem Bo żym dzie je
się tak, jak gdy by ktoś na sie nie wrzu cił w zie mię. Czy śpi,
czy czu wa, we dnie i w no cy, na sie nie kieł ku je i ro śnie, on
sam nie wie jak”. Mu szę przy znać, że czę sto by łam z mo jej
mo dli twy nie za do wo lo na, bo przy cho dzi ły roz pro sze nia, bo
za sy pia łam na mo dli twie, bo nie czu łam Bo żej Obec no ści,
ale bez wzglę du na wszyst ko mo dli łam się co dzien nie, nie
zra ża jąc się mo imi od czu cia mi. I tak mo dląc się re gu lar nie,
od kry łam, że to, co czu ję na mo dli twie nie jest aż tak istot -
ne, naj waż niej sze jest spo tka nie z Bo giem i to ono mnie
prze mie nia i prze mie nia mo je ży cie. 

Mo dli twa prze mie nia wszyst kie sfe ry ży cia czło wie -
ka. Mąż od lat na ma wiał mnie do re gu lar ne go upra wia nia
spor tu i ja koś nie mo głam się na to zdo być, a tu z dnia
na dzień po sta no wi łam, że w so bo ty ra no bę dę bie gać i bie -
gam. Sa ma się so bie dzi wię, jak to moż li we.
Je stem prze ko na na, że to owoc mo jej re gu lar nej mo dli twy,
choć nie wiem, kie dy to wszyst ko się we mnie do ko na ło. 

Po pro stu mo dlę się re gu lar nie, a prze mia na do ko nu je się
gdzieś tam we mnie, coś we mnie kieł ku je, coś we mnie ro -
śnie, a ja nie wiem jak i kie dy, ale wi dzę te owo ce i nie mo -
gę się na dzi wić, że wy star czy tyl ko mo dlić się re gu lar nie.
Nic wię cej. 
I tak jak na po cząt ku mu sia łam się zmu szać do re gu lar nej
mo dli twy, te raz jest ona dla mnie jak po wie trze, jest mo ją si -
łą, źró dłem ży cia.

Jed nak mo dli twa oso bi sta to nie wszyst ko. Dla każ de go
czło wie ka waż ne jest do świad cze nie wspól no ty, do ty czy to
zwłasz cza czło wie ka wie rzą ce go. Sam Bóg jest wspól no tą
trzech Osób i my w na szej wspól no cie do świad cza my szcze -
gól nej obec no ści Bo ga. Wspól na mo dli twa jest źró dłem wie -
lu łask. Sam Chry stus po wie dział: „gdzie są dwaj al bo trzej
ze bra ni w imię mo je, tam je stem po śród nich” i my tej obec -
no ści Bo ga do świad cza my.
Cza sem jest tak, że je ste śmy zmę cze ni co dzien no ścią, ja -
kieś pro ble my nas przy gnia ta ją, ale mo dli twa we wspól no -
cie umac nia nas, przy wra ca nam si łę i bar dzo po ma ga w co -
dzien nym ży ciu. Dzię ki do świad cze niu obec no ści Bo ga we
wspól no cie ła twiej nam za uwa żyć obec ność i dzia ła nie Bo ga
w na szym ży ciu. 

Ewa i Ra fał Dą brow scy
Winnica Rodzin

Z ŻYCIA PARAFII
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Prze ży wa jąc cza sy pięk nych i waż nych uro czy sto ści pa ra -
fial nych, wpa truj my się w po stać Świę te go Bra ta Al ber ta.
Uczy my się od Nie go i pro śmy za je go wsta wien nic twem
o dar cał ko wi te go za ufa nia Pa nu Bo gu w każ dej sy tu acji na -
sze go ży cia.

Świę ty Brat Al bert po wie dział:

„Pan Je zus wszyst ko na lep sze po tra fi ob ró cić. Zdać
wszyst ko na Pa na Je zu sa. Nic się nie zda rza bez wo li
Bo żej.”

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

Pa nie Bo że za wsta wien nic twem Św. Bra ta Al ber ta, pro szę
Cię, o na wró ce nie mo je go chło pa ka Paw ła i wy zwo le nie go
z nie wo li grze chu.

Uko cha ny Św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o mą drość,
mi łość, po kój i uwol nie nie z na ło gów Pio tra i Ada ma.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o wyj ście z na ło gu dla
Krzysz to fa.

Uko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę o si łę, na dzie ję, mą drość
w za ła twia niu waż nych spraw urzę do wych oraz si łę w sa -
mot nym ma cie rzyń stwie.

Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku je, że opie ku jesz się na mi,
wsta wiasz w po trze bach kie dy wo ła my o ra tu nek. Ja oso bi -
ście do zna łam ła ski w cza sie cho ro by i pod czas ope ra cji.
Pro szę o dal szą opie kę nad ca łą mo ją ro dzi ną, a szcze gól nie
dla cór ki w sta nie bło go sła wio nym.

Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za wszyst -
kie ła ski, któ re nam wy pro si łeś, zdro wie, opie kę w cho dze -
niu i w przy krych sy tu acjach. Pro szę o Świa tło Du cha Świę -
te go dla mo je go wnu ka i o in ne ła ski zgod ne z wo lą Bo żą.

Uko cha ny Św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o cał ko wi te
od da nie się Pa nu Bo gu Jo asi i świę te, licz ne po wo ła nia ka -
płań skie i za kon ne.

Dro gi Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie dla mnie i mo ich
dzie ci.

Uko cha ny Św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o zdro wie
dla Asi i An ny oraz o do bre wy ni ki dla nich w na uce.

Świę ty, uko cha ny Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za ła ski, któ re
wy pro si łeś. Pro szę o świa tło Du cha Świę te go dla mo ich
dzie ci i wnu ków. O przy stą pie nie do Sa kra men tu Po ku ty,
o szczę śli wy po wrót z po dró ży sy no wej i sy na, a tak że o ła -
skę zdro wia dla mnie. 

Świę ty Bra cie Al ber cie, za Twoim pośrednictwem dzię ku -
jemy Pa nu Bo gu za wy nie sie nie na oł ta rze Ojca Świętego Ja -
na Paw ła II, dzię ku je my także za moż li wość uczest ni cze nia
we Mszy św. be aty fi ka cyj nej i za wszyst kie ła ski otrzy ma ne
pod czas piel grzym ki do Rzy mu – Te re sa i Do ro ta.

Świę ty, uko cha ny Bra cie Al ber cie, Pa tro nie na szej Pa ra fii
módl się za na mi.

Opra co wa ła: sio stra Ju sty na Padiasek

Intencje do œw. Brata Alberta

. . . 

. . . 

Z ŻYCIA PARAFII
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z cyklu „Bzy w słońcu”

jedno serce jak chleb
podziel dla tysięcy
do których mnie ślesz
i objaśnij znaki na drodze
gdy Emaus widać już
wśród drzew
jedno serce podziel
dla tysięcy niech się karmią
dobrocią Twą
a mnie pozwól kłosów zrywać więcej
gdy Twe zboża owocem się gną ...

z cyklu „Słońce i Ty”

zroszony Panie Twą łaską
jak kwiat omdlały znów rosnę
na mych liściach pełno Twego blasku

zbudzony świetlistym dźwiękiem
jak dzwonem w kościele świata
kwitnę Panie dla Ciebie

moje korzenie są w Tobie
z Twej ziemi czerpię swe soki
ożywiasz me liście i płatki ...

z cyklu „Tęsknota słońca”

obmyj mi nogi Panie
i ręce moje
i moją twarz
i myśli w strugach
Twojego deszczu
niech miłość moja
w nim lśni i drga
wykąp mnie w morzu
łaski swej
co nie zna nocy ani dnia
obmyj mnie Panie
w strugach Twych
niech się oczyszczę
z brudu lat ...

Odejście do Ojca
dzień pogrzebu

Ojca Świętego Jana Pawła II

Santo Subito
woła lud boży
boś na swej trumnie
Księgę Świętą otworzył
ożywczym wiatrem
Ducha Świętego
tym Testamentem
darzysz każdego
Świadectwo dajesz
z Okna Bożego
że Bóg dla świata
Alfą i Omegą
a Santo Subito
to świadectwo ludu
z placu Św. Piotra
gdzie jest świadkiem
cudu
Santo Subito
dla Jana Pawła II
to wola ludu
ludu Bożego

kwiecień 2011 r.
Te re sa Fi de ra
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XV Spotkanie M³odych 
Nie pa mię tam, któ ry raz przy by łam na po la led nic kie. Jed -
nak za każ dym ra zem od kry wam „coś” no we go, „coś”
nad czym mam się głę biej za sta no wić, to „coś” kształ tu je
mo ją dro gę do Na sze go Ko cha ne go Oj ca w Nie bie. 

Te go rocz ne spo tka nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne
pod ha słem: „JP II – li czy się świę tość!”. Sym bo le spo tka nia,
któ re otrzy mał każ dy uczest nik to:
1. Ska ła z wy ma lo wa ną ry bą – ICH THYS (gr. ry ba). Jest to
znak pierw szych chrze ści jan, po któ rym się roz po zna wa li.
Rów no cze śnie ska ła ozna cza fun da ment Ko ścio ła – mło -
dzież, któ ra świa do mie wy bra ła Chry stu sa, ma ją cą do brą
ba zę, z któ rej wy ni ka jej si ła du cho wa. 
2. Klucz, któ ry zo stał opa trzo ny na pi sa mi: „Otwórz cie
drzwi Chry stu so wi” oraz „To bie dam klu cze Kró le stwa”.
„Otwórz cie drzwi Chry stu so wi” – cy tat ten na wią zu je słów
bł. Ja na Paw ła II: „Nie lę kaj cie się, otwórz cie, otwórz cie
na oścież drzwi Chry stu so wi”. Sło wa te przy po mi na ją, by
nie bać się praw dy o nas sa mych, nie bać się Bo ga, któ ry
stał się czło wie kiem, ale by uczy nić Go pa nem swo je go ży -
cia, we wszyst kich je go wy mia rach.
„To bie dam klu cze Kró le stwa” jest cy ta tem z Ewan ge lii św.
Ma te usza (Mt 16,19). Od da nie klu czy w czy jeś rę ce w sym -
bo li ce bi blij nej jest rów no waż ne od da niu te mu ko muś wła -
dzy. Jan Pa weł II w fe no me nal ny spo sób, po przez swo je na -
uki i przy kład ży cia wska zał nam dro gę do świę to ści, dro gę
do bram nie ba. Waż na jest tu taj wza jem ność. Dla te go trze -
ba nam naj pierw otwo rzyć na sze ser ca na Chry stu sa i przy -
jąć od po wie dzial ność za Je go kró le stwo tu, na zie mi. 

Pro gram te go rocz ne go spo tka nia opie rał się
na prze sła niach, ja kie Jan Pa weł II kie ro wał do uczest ni ków
spo tkań led nic kich w la tach 1997-2004. Każ da z tych sta cji  –
pe reł, jak na zwa li je or ga ni za to rzy, opa trzo na zo sta ła spe -
cjal nym ty tu łem. 

Pierw sza przy po mi na ła o isto cie i zna cze niu chrztu
świę te go. Uczest ni cy spo tka nia sto jąc od no wi li przy mie rze
chrztu. Póź niej wszy scy zo sta li po kro pie ni w swo ich sek to -
rach przez księ ży wo dą z Je zio ra Led nic kie go. Ko lej ną sta -
cją by ło bierz mo wa nie. Po mo dli twie mło dzi zo sta li na masz -
cze ni won ny mi ole ja mi. Ko lej ne sta cje no si ły ty tu ły: „Cel na -
szej dro gi, dom Oj ca”, kie dy mia ło miej sce ro ze sła nie mi sjo -
na rzy, „Chry stu sa wczo raj, dziś i na wie ki” z na bo żeń stwem
wy bo ru Chry stu sa, „Wy płyń na głę bię”, „Ka na Ga li lej ska”
z bło go sła wień stwem na rze czo nych, „Ta len ty” z roz da niem
led nic kich ta len tów oraz „Eg za min z mi ło ści” z ostat nim
prze sła niem Ja na Paw ła II do mło dych z 2004 ro ku.

Nad Po la mi Led nic ki mi prze le ciał tak że he li kop ter Puł ku
Lot nic twa Trans por to we go, z jego po kła du w 1997 ro ku bł.
Jan Pa weł II po zdra wiał mło dych. Po dob nie jak wte dy, śmi -
gło wiec trzy krot nie okrą żył po le po zdra wia jąc w ten spo sób
nas mło dych. Jak mó wił or ga ni za tor – o. Jan Gó ra, nie wy -
klu czo ne, że po za koń cze niu „służ by” w woj sku ma szy -
na na sta łe po zo sta nie nad Led ni cą. Pry mas Pol ski abp Jó -
zef Ko wal czyk przy po mniał nam tak że pierw sze prze sła nie
na sze go pa pie ża Ja na Paw ła II, któ re w tam tym cza sie wy po -
wie dział do mło dych: „W sym bo licz nym ge ście przej dzie cie
przez bra mę w kształ cie ry by. Pa mię taj cie o sło wach Chry -
stu sa: Ja je stem praw dą, je że li ktoś przej dzie prze ze Mnie
bę dzie zba wio ny. Nie lę kaj cie się przejść przez bra mę, któ -
rą jest krzyż”.

Głów nym punk tem by ła Msza św. spra wo wa -
na pod prze wod nic twem Pry ma sa Pol ski. Ho mi lie do mło -
dych wy gło sił do mi ni ka nin o. Ja cek Sa lij. Zwró cił uwa gę,
że XV Ogól no pol skie Spo tka nie Mło dych od by wa się po raz
pierw szy w Uro czy stość Wnie bo wstą pie nia Pań skie go. Na -
wią zu jąc do te go wy da rze nia pod kre ślił, że Chry stus nie po -
trze bo wał żad ne go wy wyż sze nia, chciał jed nak, aby czło -
wiek zo stał wy wyż szo ny. „Wnie bo wstą pie nie jest wy wyż -
sze niem na szej ludz kiej na tu ry. To dzie ło nie by wa le trud ne,
prze kra cza ją ce ludz kie wy obra że nie, któ re do ko na ło się
przez krzyż, a je go ce lem by ło do pro wa dze nie nas wszyst -
kich do nie ba” – mó wił do nas o. Sa lij. Za chę cał rów nież
mło dych lu dzi, by spró bo wa li od po wie dzieć so bie na py ta -
nie, kim są i po co są w Ko ście le świę ci. Wska zał nam od wa -
gę, ja ką miał Jan Pa weł II. Jak mó wił, on nie bał się ni cze go,
bo wie dział, że świat, w któ rym ży je my jest świa tem Bo żym.
Pod ko niec Eu cha ry stii na te le bi mie od two rzo no rów nież
prze sła nie pa pie ża Be ne dyk ta XVI, w któ rym Oj ciec Świę ty
za chę cał mło dych, by ha sło led nic kie go spo tka nia „JPII – li -
czy się świę tość” by ło dla nas in spi ra cją.

My ślę, że po mi mo go rą cych pro mie ni słoń ca, każ -
dy z nas wy niósł „to coś” ze spo tka nia. By ły chwi le re flek sji,
chwi le ra do ści, śpie wa nia i tań cze nia, chwi le dzie le nia się
z in ny mi uczest ni ka mi swo imi po glą da mi czy zmar twie nia -
mi. Moż na by ło tak że sko rzy stać ze spo wie dzi czy po ra dy
du cho wej od księ ży. Ca ła at mos fe ra led nic ka po zwa la do -
dać od wa gi, by co raz bar dziej wy trwa le pra co wać na kształ -
to wa niem i po głę bia niem na szych re la cji z Bo giem Oj cem.

Mag da Cza piew ska

Lednica to nie miejsce - to zjawisko!
Decydując się jechać pierwszy raz na Lednicę byłem pełen
nadziei, ale też niepewności. Liczyłem na dobre spędzenie
czasu w duchu chrześcijańskiej modlitwy i zabawy, lecz tak
naprawdę nie wiedziałem jak to wszystko będzie wyglądać
– byłem, nawet bym rzekł, trochę przestraszony.

Wyjazd rozpoczął się stosunkowo wcześnie, bo o
piątej rano. Nasza ekipa z parafii pw. św. Brata Alberta na
Przymorzu jadąc razem z ludźmi z Sopotu, zapełniła cały

autokar. Po dotarciu na miejsce o godzinie 10.30 można
było zauważyć morze trawy, wypełnione mnóstwem ludzi –
pielgrzymami, handlarzami... no i słynną rybę, która
powstała wskutek wypowiedzenia przez papieża rodaka
słowa „Ichthys” (gr. ryba) do o. Jana Góry. Wśród będących
tam osób można było dostrzec sporą ilość księży, dających
możliwość wyspowiadania się lub porozmawiania na trudne
tematy. Ogrom ludzi niósł za sobą obecność służb



GŁOS BRATA NR 2(48)2011 37

LEDNICA’ 2011
mundurowych oraz oddziałów ratowniczych. Szacuje się, iż
było około 80 tysięcy uczestników. Całość sprawiała
niesamowite wrażenie.

Żar lejący się z nieba od początku naszego pobytu
w żaden sposób nie wpłynął na jakość atmosfery. Koronka
do miłosierdzia Bożego w różnych językach, śpiewy, tańce,
rozważania – to tylko niektóre elementy, z jakimi miało się
do czynienia. Można było spotkać starych znajomych, a
także poznać kogoś nowego. Wszyscy ludzie byli
uśmiechnięci i radośni, niektórzy trochę zmęczeni, lecz nie
przeszkadzało im to dobrze spędzać czasu.

O godzinie 20.00 rozpoczęto Eucharystię, na której
znajdowały się znakomite osobistości Kościoła – Prymas
Polski, abp Józef Kowalczyk oraz Prymas Czech, abp
Dominik Duka. Trwała ona dwie godziny i była imponująca.
Do mnie osobiście najbardziej przemówiło kazanie o. Jacka
Salija OP. Dało mi ono do zrozumienia, jak wiele Bóg
uczynił, aby człowiek mógł zostać zbawionym. Wydawać by
się mogło, że ot – zwyczajne kazanie, jakie się słyszy
podczas każdej niedzielnej Mszy Świętej. Nic bardziej
mylnego. Dzięki niemu wreszcie nie tylko wiedziałem o
zbawieniu, ale przyjąłem do wiadomości ten fakt.
Przyrównać to mogę do wiedzy o czymś, która po kazaniu
zstąpiła do mego serca. Nasze starania, wstawiennictwo
świętych w niebie, a przede wszystkim Boża Miłość – to

wszystko, dzięki czemu możemy dojść do Królestwa
Niebieskiego. Wobec przebywania wśród tak ogromnej
liczby uczestników, dało się odczuć powagę sytuacji i
doświadczyć – pierwszy raz od wizyty papieża w Polsce – co
znaczy wspólnota ludzi wierzących.

Po Eucharystii wznowiono śpiewy i tańce (moja
koleżanka Magda wyczerpała nimi moje resztki energii!),
które trwały aż do przejścia uczestników Lednicy przez
rybę, jako symbol zawierzenia Chrystusowi. Niestety,
trwałoby to zbyt długo, a zmęczenie zaczęło grało pierwsze
skrzypce. Z tego powodu zdecydowano się wrócić do domu
wcześniej. O godzinie 1.00 odjeżdżaliśmy autokarem z pól
lednickich.

Przyglądając się całemu temu zjawisku z boku
odczuwa się jedynie namiastkę radości jaka tam zagościła.
Wspólne spędzanie czasu z Chrystusem wyryło w pamięci
niezapomniane chwile. Wspaniałe wspomnienia tworzą
obraz tego jak wygląda przedsionek nieba. Nie da się ukryć,
iż, z powodu miłości Bożej, w Domu Ojca będzie na pewno
jeszcze bardziej rewelacyjnie. Uważam, że każdy powinien
choć raz zdecydować się na wyjazd – da mu to poczucie
tego, do czego wszyscy zmierzamy.

Tomasz Karol Nowak (24 l.)

Jezus gdzieœ siê skry³
Je zus gdzieś się skrył. Nie czu łam Go w ser cu tak, jak daw -
niej – bli sko. Tę sk ni łam – bar dzo. Te raz wiem, że Je zus tyl -
ko spał, jak to po wie dzia ła św. Te re ska od Dzie ciąt ka Je zus.
Spał tak, jak wte dy w ło dzi, gdy na mo rzu sza la ła bu rza, a Je -
go ucznio wie w stra chu zbu dzi li Go, by ich oca lił. I w mo im
ser cu cza sem by ła bu rza. Wo ła łam Pa na, lecz nie czu łam,
by sły szał mo je wo ła nie. Mia łam wra że nie, że nie sły szy
i nie wy słu chu je mo jej mo dli twy, dla te go czu łam się tro chę
opusz czo na, choć wie dzia łam, że gdzieś tam Jest. 

Po my śla łam o Ma ryi, Je go i na szej Mat ce. A ra czej
to Ona przy szła mi z po mo cą. Bar dzo pra gnę łam od dać się
w Jej opie kę i uczy ni łam to, bo wie dzia łam, że Ona do pro wa -
dzi mnie do swe go Sy na. Wie czo rem, 26 paź dzier ni ka 2010
ro ku po wie rzy łam Jej mo je ży cie, ry su jąc Jej wi ze ru nek
w opar ciu o ten z Czę sto cho wy. Mat ka Bo ska Czę sto chow -
ska w ni kłym świe tle ma łej lamp ki w mo im po ko ju wy da ła
mi się nad wy raz pięk na, ale jed no cze śnie bo le sna. Przede
wszyst kim wi dzia łam cie nie na Jej ma łym ob raz ku i w te cie -
nie się wpa try wa łam. W efek cie na ry so wa łam Ją tro chę
młod szą, pięk ną, ale wciąż bo le sną i py ta ją cą. Bo wie dzia -
łam, że Ona py ta nas o na sze ser ca. Ja py ta łam Ją wte dy
o Je zu sa... Usły sza łam, gdy mó wi ła; „uczyń cie wszyst ko, co -
kol wiek wam po wie”„. Je zus mó wi do nas w Ewan ge lii, któ -
rą jest On sam. Ma łe Dzie ciąt ko i Ukrzy żo wa ny, Zmar -
twych wsta ły Zba wi ciel świa ta w świę ta przy cho dził do mnie
w ci szy, jak by nie zau wa żal nie. Pra gnę łam po ry wów ser ca
wy pły wa ją cych z Je go obec no ści, a On przy niósł mi po kój,
głę bo ki, ko ją cy ra ny po kój i je stem Mu za to wdzięcz na.
Póź niej gdzieś usły sza łam wła śnie sło wa św. Te re ski, jak
po zwa la Je zu so wi spać w jej ser cu, gdyż ty lu lu dzi stro ska -

nych o swo je ży cie, bu dzi Go, jak zbu dzi li Je zu sa wy stra sze -
ni ucznio wie w ło dzi. Tym cza sem wy star czy prze cież sa ma
Je go obec ność. Je śli wie rzy my w Nie go, po zwól my Mu
spać, tak ma ło ma snu. Nie lę kaj my się burz, gdy pły nie my
z Je zu sem. 

rys. Daria Malik
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LEDNICA’ 2011
W Dniu Dziec ka do zna łam ra do ści dzie cięc twa Bo -

że go. Po czu łam w ser cu głę bo ką ra dość z fak tu, że Oj ciec
w Nie bie jest mo im „Ta tą”. Je zus jed nak po zwo lił mi od czuć
swo ją obec ność. Po czu łam, jak przy cho dzi do mnie w sa kra -
men cie po ku ty i po jed na nia na po lach led nic kich i w Ko mu -
nii świę tej. Czu łam, że On jest, że do ty ka mo je go ser ca,
uzdra wia je i prze mie nia w swo je. 

Mło dzież z na szej pa ra fii i z So po tu, wraz z ks. Mar -
ci nem i s. Ju sty ną, by ła tam nad Je zio rem Led nic kim 4
czerw ca, a z ni mi i ja. Led ni ca to wy bór Chry stu sa na swe -
go Pa na i Zba wi cie la, wciąż na no wo. To tak że oka zja do wy -
ra że nia ra do ści i en tu zja zmu ze spo tka nia z Pa nem w pie -
śniach i tań cach led nic kich, jak rów nież sym bo le; w tym ro -
ku sym bol ska ły – któ rą jest Chry stus – z od ci śnię tym
na niej zna kiem Je zu sa – ry bą; oraz klucz, klucz do Nie ba

i ser ca dru gie go czło wie ka z wy ry ty mi na nim sło wa mi bł.
Ja na Paw ła II: „Otwórz cie drzwi Chry stu so wi”; z dru giej
stro ny sło wa Je zu sa skie ro wa ne do św. Pio tra: „To bie dam
klu cze Kró le stwa”. Mi jed nak naj bar dziej utkwi ły w ser cu
i pa mię ci sło wa: „wy płyń na głę bię...” i „każ dy ma ja kieś
swo je We ster plat te” (sło wa bł. Ja na Paw ła II). I choć nie któ -
rych z nas Led ni ca do świad czy ła cier pie niem, to je ste śmy
wdzięcz ni Bo gu za to spo tka nie. Te raz, do świad cza jąc już
dzia ła nia Trój cy Prze naj święt szej, cze kam na Ze sła nie Du -
cha Świę te go, na Je go moc i świa tło, i da ry sied mio ra kie;
mą dro ści, mę stwa, ra dy, ro zu mu, po boż no ści, bo jaź ni Bo żej
i umie jęt no ści. Cze kam, jak ucznio wie, jak w Wie czer ni ku
cze ka li wraz z Ma ry ją. 

Da ria Ma lik 
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Wy pra wa do Izra ela by ła od daw na na szym ma rze niem, a że
jest ona bar dzo kosz tow na, więc sta ra li śmy się jak naj sen -
sow niej wy brać jej ter min. Po sta no wi li śmy, że je że li ma my
tam po je chać, to tyl ko na Wiel ka noc, by móc prze żyć te
świę ta do kład nie tam, gdzie mia ły miej sce wszyst kie zwią -
za ne z ni mi wy da rze nia sprzed dwóch ty się cy lat. Te go rocz -
na Wiel ka noc by ła do dat ko wo o ty le wy jąt ko wa, iż wszyst -
kie wy zna nia chrze ści jań skie ob cho dzi ły ją w tym sa mym
cza sie, co nie zda rza się zbyt czę sto. 

Wy le cie li śmy do Tel Avi vu w czwar tek po prze dza -
ją cy Wiel ki Ty dzień. Już na war szaw skim lot ni sku mo gli -
śmy po czuć przed smak ży dow skie go świę ta Pas chy, na któ -
re aku rat zjeż dża li się do Izra ela Ży dzi z ca łe go nie mal świa -
ta. By łam za sko czo na, kie dy w pew nym mo men cie, ni czym
na ko men dę, mnó stwo mło dych or to dok syj nych Ży dów po -
de rwa ło się ze swo ich krze seł w po cze kal ni i wraz z głów -
nym ra bi nem za czę ło mo dlić się przy jed nej ze ścian skle pu
wol no cło we go, la men tu jąc do no śnym gło sem. Trwa ją cy po -
nad 3 go dzi ny lot był już na star cie moc no opóź nio ny z po -
wo du spo re go za mie sza nia przy zaj mo wa niu miejsc przez
dzie ci z ro dzin ży dow skich (głów nie z Ka na dy, USA i Nie -
miec), któ re sta no wi ły aż 90% za ło gi sa mo lo tu! Ste war de sy

mu sia ły rów nież do pil no wać, by do sta ły one spe cjal nie dla
nich przy go to wa ne, ko szer ne po sił ki. 

Izra el przy wi tał nas pięk ną, let nią wręcz po go dą,
któ ra to wa rzy szy ła nam przez wszyst kie dni z wy jąt kiem
Wiel kie go Piąt ku, kie dy to wy stą pi ły prze lot ne, ale dość ob -
fi te opa dy desz czu z gra dem i od cza su do cza su za grzmia -
ło, co pod kre śli ło nie ja ko at mos fe rę te go dnia. Przez pierw -
sze dwa dni zwie dza li śmy Ga li leę: m.in. Na za ret, Tab ghę,
Ka far naum oraz miej sca bi blij ne zwią za ne z przy ję ty mi już
przez nas kie dyś sa kra men ta mi: Ka nę Ga li lej ską (pa ry mał -
żeń skie od na wia ły tam swo je przy rze cze nia mał żeń skie),
rze kę Jor dan (nad jej wo da mi od na wia li śmy na sze przy rze -
cze nia chrzciel ne) oraz Gó rę Bło go sła wieństw, gdzie w ko -
ście le prze cho wy wa na jest stu ła bł. Ja na Paw ła II (otrzy ma -
li śmy tam z rąk na szych ka pła nów uro czy ste bło go sła wień -
stwo i lo so wa li śmy kar tecz ki z bło go sła wień stwa mi). Ni -
czym św. Piotr i in ni ry ba cy, któ rych Je zus ja ko pierw szych
po wo łał na swo ich apo sto łów, po pły nę li śmy stat kiem po Je -
zio rze Ga li lej skim (Ge ne za ret), w któ rym do dziś ło wi się
spe cjal ny, bar dzo smacz ny ga tu nek ry by zwa nej ry bą św.
Pio tra. Mie li śmy oka zję ją zjeść na obiad. Uro ki tej kra iny
mo gli śmy po dzi wiać rów nież z dwóch wzgórz, na któ rych

Wielkanoc w ziemskiej ojczyŸnie Jezusa

Wielkopiątkowe Nabożeństwo Ciemnicy przed Kaplicą Grobu Pańskiego 
wewnątrz bazyliki

Kościół Wszystkich Narodów ze Skałą Pojmania Jezusa w Ogrodzie 
Oliwnym

Panorama Jerozolimy podczas Procesji Palmowej

Złożenie figury Ukrzyżowanego na Kamieniu Namaszczenia 
w Bazylice Grobu Pańskiego
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no co wa li śmy: z Gó ry Kar mel, skąd wi dać jak na dło ni po ło -
żo ną u jej pod nó ża Haj fę – bar dzo no wo cze sne mia sto i naj -
więk szy izra el ski port, oraz z Gó ry Prze mie nie nia Pań skie -
go (Ta bor), skąd roz ta cza się pięk ny wi dok na ca łą nie mal
Ga li leę, szcze gól nie o wscho dzie i za cho dzie słoń ca.

W Nie dzie lę Pal mo wą do tar li śmy do Je ro zo li my, by
po po łu dniu wziąć udział w pra wie trzy go dzin nej pro ce sji
z pal ma mi. Z ko ścio ła w Bet fa ge na Gó rze Oliw nej wy ru szy -
li śmy w dro gę z praw dzi wy mi, dłu gi mi li ść mi palm w dło -
niach idąc wą ski mi ulicz ka mi w dół po śród do mów mu zuł -
ma nów przy glą da ją cych się z za in te re so wa niem na sze mu
po cho do wi. Po szcze gól ne na cje szły w zwar tych gru pach
śpie wa jąc ra do sne pie śni w swo ich oj czy stych ję zy kach.
Na tej pię cio ki lo me tro wej tra sie po dzi wia li śmy cu dow ną pa -
no ra mę ca łej Je ro zo li my, mi ja li śmy ogrom ne cmen ta rze ży -
dow skie, ko ściół „Pa ter No ster”, sank tu arium „Do mi nus
Fle vit” i Ogród Oliw ny, by do trzeć wresz cie do bram sta ro -
żyt ne go mia sta i ko ścio ła św. An ny, gdzie na za koń cze nie
pro ce sji pa triar cha Je ro zo li my po bło go sła wił nas wszyst -
kich re li kwią Krzy ża Świę te go. 

Wiel ki Po nie dzia łek po świę ci li śmy na zwie dza nie
za byt ków Je ro zo li my. Zo ba czy li śmy wszyst kie czte ry hi sto -
rycz ne dziel ni ce mia sta (chrze ści jań ską, or miań ską, mu zuł -
mań ską i ży dow ską), z któ rych dwie ostat nie oka za ły się
naj mniej dla nas do stęp ne. Za rów no idąc pod ży dow ską
Ścia nę Pła czu, jak i uda jąc się na mu zuł mań skie Wzgó rze
Świą tyn ne, mu sie li śmy przejść przez do kład ną kon tro lę. Te
środ ki ostroż no ści po dej mo wa no zresz tą w ca łym mie ście,
gdyż na każ dym nie mal ro gu ulic sta ły grup ki uzbro jo nych
w ka ra bi ny żoł nie rzy. 

W Wiel ki Wto rek po je cha li śmy do Ju dei, by po dzi -
wiać Pu sty nię Judz ką z jej pu styn ny mi klasz to ra mi, Be du -
inów z wiel błą da mi, a pod ko niec dnia wy po cząć nad naj ni -
żej po ło żo nym je zio rem na świe cie, tj. Mo rzem Mar twym.
Po dro dze za trzy ma li śmy się przy gro bie Ła za rza w Be ta nii,
gdzie przy ję li śmy Sa kra ment Na masz cze nia Cho rych, a tak -
że w Je ry chu, skąd uda li śmy się w gó ry do jed ne go z wy ku -
tych w ska le klasz to rów pra wo sław nych. Nad Mo rzem Mar -
twym ką pa li śmy się w bar dzo sło nej i sły ną cej z lecz ni czych
błot wo dzie pa trząc na le żą cą po dru giej stro nie je zio ra Jor -
da nię. 

Wiel ka Śro da by ła dniem na szej Dro gi Krzy żo wej
uli ca mi Je ro zo li my. Idąc od jed nej do dru giej sta cji nie śli -

śmy ko lej no cięż ki, drew nia ny krzyż, któ ry zo sta wi li śmy po -
tem przed Ba zy li ką Gro bu Pań skie go. Dla nas Po la ków
szcze gól nie bli skie ser cu są dwa miej sca: ka pli ca III sta cji
z pol skim or łem (ufun do wa na przez by łych żoł nie rzy gen.
An der sa) oraz mon stran cja ze zło ta i bursz ty nu w kształ cie
Mat ki Bo żej w Ka pli cy Ad o ra cji (wy ko na na przez gdań skie -
go bursz tyn ni ka Ma riu sza Dra pi kow skie go). Z tru dem
prze ci ska li śmy się po mię dzy licz ny mi stra ga na mi wśród
kup ców i tłu mów ku pu ją cych w sa mym cen trum mia sta. Aż
dziw bie rze, że jest to ta sa ma dro ga, któ rą nie gdyś szedł Je -
zus dźwi ga jąc krzyż na Wzgó rze Gol go ty po za mu ra mi mia -
sta. No cóż, mi nę ło wie le wie ków, a Je ro zo li ma bar dzo się
roz ro sła od tam te go cza su. Nie wi dać już na wet sa me go
wzgó rza Gol go ty, gdyż zo sta ło ono cał ko wi cie za bu do wa ne
mu ra mi Ba zy li ki Gro bu Pań skie go, w któ rej znaj du ją się też
ostat nie sta cje Dro gi Krzy żo wej (X -XIV). Frag men ty skał
Gol go ty do strzec dziś moż na wy łącz nie pod szkla ną pły tą
we wnątrz ba zy li ki. I choć sa ma ba zy li ka jest pod opie ką oo.
fran cisz ka nów, któ rzy są rów nież ku sto sza mi ca łej Zie mi
Świę tej, to jest w niej mnó stwo ka plic na le żą cych do wy -
znaw ców in nych wy znań chrze ści jań skich. W okre sie Tri -
du um Pas chal ne go gro ma dzą się tam więc tłu my lu dzi
na mo dli twie. Aby umoż li wić wszyst kim wier nym spo koj ne
spra wo wa nie swo ich ob rzę dów, wy zna cza ne są do kład ne
go dzi ny otwar cia i za mknię cia ba zy li ki. Sa mo otwie ra nie
i za my ka nie świą ty ni sta ło się już na wet pew ne go ro dza ju
ry tu ałem. Na kil ka mi nut przed tym wy da rze niem dwaj
straż ni cy ba zy li ki, odzia ni w stro je przy po mi na ją ce tu rec kie
sza ty, cho dzą we wnątrz wo kół ba zy li ki ude rza jąc dłu gi mi la -
ska mi w ka mien ną pod ło gę. Wspa nia ła aku sty ka spra wia,
że wszy scy za in te re so wa ni wyj ściem z ba zy li ki mo gą usły -
szeć te głu che od gło sy. Trze ba się wte dy po spiesz nie udać
w kie run ku wyj ścia, gdzie je den ze straż ni ków otwie ra ma -
łe, drew nia ne drzwicz ki w cięż kich wro tach, by prze cią gnąć
przez nie dłu gą dra bi nę po da wa ną mu z ze wnątrz. Na stęp -
nie wspi na się po niej, prze su wa cięż ki sko bel i otwie ra
drzwi. Je że li w ba zy li ce ma mieć miej sce na stęp ny ob rzęd,
to po kil ku mi nu tach za my ka się wro ta w po dob ny spo sób,
a na stęp nie po da je dra bi nę na ze wnątrz przez ma łe drzwicz -
ki. Mo gli śmy to oso bi ście zo ba czyć wie lo krot nie w cza sie
Tri du um Pas chal ne go, a szcze gól nie w Wiel ki Czwar tek,
gdy za mknię ci wraz z ma łą gru pą in nych wy znaw ców w ba -
zy li ce przez trzy go dzi ny w po łu dnie mie li śmy oka zję po mo -

Zapalanie ognia paschalnego na dziedzińcu Ecole Biblique Żydowska Pascha pod Ścianą Płaczu
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dlić się w niej w spo ko ju, bez tłu mów tu ry stów. Dla chęt -
nych za pla no wa na by ła rów nież ca ło noc na ad o ra cja w ba zy -
li ce (od godz. 20.00 do 7.00), na któ rą zde cy do wa ło się jed -
nak już tyl ko kil ka osób. Część z nas uda ła się bo wiem
w tym cza sie do Ko ścio ła Wszyst kich Na ro dów w Ogro dzie
Oliw nym na wie czor ne ob rzę dy li tur gii Wiel kie go Czwart -
ku, po któ rej z za pa lo ny mi lam pio na mi prze szli śmy w Pro -
ce sji Świa tła, Do li ną Ce dro nu do Do mu Kaj fa sza, po dob nie
jak Je zus pro wa dzo ny był nie gdyś przez straż ni ków. Wcze -
śniej jed nak zgro ma dzi li śmy się wspól nie na Gó rze Sy jon,
by w cie niu Wie czer ni ka (nie ste ty tyl ko w oka la ją cym go,
pięk nym ogro dzie, gdyż sa ma sa la jest w rę kach mu zuł ma -
nów i nie wol no tam od pra wiać Mszy Św.) spra wo wać Eu -
cha ry stię na pa miąt kę usta no wie nia Sa kra men tu Eu cha ry -
stii i Świę ceń. W sa mym Wie czer ni ku otrzy ma li śmy sym bo -
licz ne pa pie ro we pło mycz ki sym bo li zu ją ce da ry Du cha
Świę te go. Pod czas uro czy stej ko la cji je dli śmy te go dnia, po -
dob nie jak Je zus ze swo imi ucznia mi, tra dy cyj ną pie czeń ja -
gnię cą.

W Wiel ki Pią tek ra no uczest ni czy li śmy w Ba zy li ce
Gro bu Pań skie go w ob rzę dach Mę ki i Śmier ci Pa na Je zu sa
pod prze wod nic twem pa triar chy Je ro zo li my i oo. fran cisz -
ka nów. Po uca ło wa niu re li kwii Krzy ża Świę te go moż na by -
ło wziąć udział we fran cisz kań skiej Dro dze Krzy żo wej uli ca -
mi mia sta. My jed nak uda li śmy się na ma ły od po czy nek, by
móc prze ży wać w tym dniu jesz cze ko lej ne, bar dzo dłu gie
ob rzę dy: Na bo żeń stwo Ciem no ści przed Ka pli cą Gro bu
Pań skie go o godz. 16.00 oraz zdję cie Je zu sa z krzy ża na Gol -
go cie, na masz cze nie Je go cia ła na Ka mie niu Na masz cze nia,
a na stęp nie zło że nie go w Ka pli cy Gro bu Pań skie go
o godz. 21.00.

Wiel ka So bo ta upły nę ła nam w gó rzy stym Ain Ka -
rem, gdzie Ma ry ja spo tka ła się ze św. Elż bie tą, i w Em maus,
miej scu spo tka nia zmar twych wsta łe go Je zu sa z ucznia mi.
To wła śnie w Em maus od by wa ją się za wsze tra dy cyj ne ob -
rzę dy Po nie dział ku Wiel ka noc ne go, ale wte dy mie li śmy już
być nie ste ty z po wro tem w Pol sce, więc po je cha li śmy tam
w so bo tę. Tra dy cyj ną świę con kę przy go to wa ły dla nas sio -
stry, u któ rych miesz ka li śmy w Je ro zo li mie. O godz. 21
wzię li śmy udział w Li tur gii Świa tła w je ro zo lim skim ko ście -
le św. Szcze pa na.

W Nie dzie lę Wiel ka noc ną zje dli śmy ra no śnia da nie
wiel ka noc ne, po któ rym wy ru szy li śmy do Be tle jem, by

zwie dzić Ba zy li kę Na ro dze nia, Gro tę Mlecz ną i Po le Pa ste -
rzy. Wszę dzie tam roz brzmie wa ły pol skie (i nie tyl ko) ko lę -
dy. Jest to chy ba je dy ne miej sce na świe cie, gdzie ko lę dy
śpie wa się prak tycz nie przez ca ły rok. My świę to wa li śmy tu
zmar twych wsta nie Je zu sa.

W dro dze do Be tle jem ze smut kiem pa trzy li śmy
na wy so ki mur od dzie la ją cy je od od da lo nej od nie go o za le -
d wie 7 km Je ro zo li my, bę dą cy za ra zem gra ni cą mię dzy
dwo ma pań stwa mi: Izra elem i Pa le sty ną. I po my śleć tyl ko,
że my w Eu ro pie bu rzy my dzie lą ce nas mu ry i gra ni ce,
a na Bli skim Wscho dzie Ży dzi wzno szą mu ry, by od gro dzić
się w ten spo sób od Pa le styń czy ków. Ta nie chęć Ży dów
(zwłasz cza or to dok syj nych) do in nych wy znaw ców wi docz -
na jest zresz tą tak że w ży ciu co dzien nym. W Wiel kim Ty go -
dniu ob cho dzi li oni aku rat swo je Świę to Pas chy. Prze cho -
dząc obok nas na uli cy osten ta cyj nie od wra ca li gło wę al bo
prze cho dzi li wręcz na dru gą stro nę uli cy. By ły też po noć
pró by ob rzu ce nia ko goś ka mie nia mi przez ma łe ży dow skie
dzie ci. Po dziel ni cy or to dok syj nej, w któ rej miesz ka li śmy,
w cza sie Pas chy nie mógł po ru szać się sa mo cho dem ża den
in no wier ca. I choć mi ło by ło po słu chać co dzien nie tra dy cyj -
nej, ży dow skiej mu zy ki na sce nie ko ło Bra my Jaf fy czy po -
pa trzeć na bar dzo róż no rod nie ubra nych i cie ka wie wy glą -
da ją cych or to dok syj nych Ży dów, któ rzy szli uli ca mi ze swo -
imi du żo młod szy mi od sie bie żo na mi i licz ną gro mad ką
dzie ci, to nie za wsze czu li śmy się do brze w ich to wa rzy -
stwie. Bar dzo nie przy jem na jest też czę sto szcze gó ło wa
kon tro la ba ga żu przed od lo tem na lot ni sku w Tel Avi vie.
Na szczę ście na szym prze wod ni kiem był ks. dr hab. Mi ro -
sław Wró bel (prof. KUL), wy bit ny pol ski bi bli sta, któ ry bar -
dzo do brze zna re alia ży cia w Izra elu, gdyż stu dio wał m.in.
na Uni wer sy te cie He braj skim w Je ro zo li mie. Dzię ki nie mu
ma my wy łącz nie mi łe wspo mnie nia z na sze go po by tu
w Izra elu. Po tra fił nam też na miej scu w bar dzo przy stęp ny
spo sób wy tłu ma czyć wie le kwe stii opi sa nych w Pi śmie Św.,
a od no szą cych się do miejsc, w któ rych by li śmy. Kie dy czy -
tam lub sły szę te raz ja kiś frag ment Bi blii, prze no szę się
w my ślach au to ma tycz nie po now nie w te miej sca i czu ję się
tak, jak gdy bym zno wu tam by ła. O wie le ła twiej jest mi rów -
nież obec nie zro zu mieć praw dy prze ka zy wa ne na kar tach
Pi sma świę te go.         

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

Symboliczny chrzest w wodach JordanuŚwięcenie śniadania wielkanocnego

WSPOMNIENIA



Moje pielgrzymowanie do Obór
Obo ry to nie wiel ka wio ska pięk nie po ło żo na na zie mi do -
brzyń skiej. Pe reł ką tej oko li cy jest kar me li tań ski klasz tor.
Ist nie je on w tym miej scu już od kil ku set lat i po sia da nie -
zwy kle bo ga tą hi sto rię. Po wej ściu do nie wiel kie go ko ścio -
ła ude rza prze bo ga ty ba ro ko wy wy strój. W głów nym oł ta -
rzu umiesz czo na jest cu da mi sły ną ca 600-let nia fi gu ra Mat -
ki Bo żej Bo le snej, trzy ma ją cej na ko la nach po ra nio ne, mar -
twe cia ło Sy na. 

Do sank tu arium przy jeż dża ją licz ni piel grzy mi z ca -
łej Pol ski i nie tyl ko. Wie lu przy wo zi świa dec twa o cu dow -
nych uzdro wie niach za rów no na du szy, jak i na cie le. Dzię -
ku ją Mat ce Bo żej Obor skiej za szcze gól ne ła ski, któ rych
w tym miej scu do świad czy li. Nie któ re z tych świa dectw
przy ta cza piel grzy mom o. Piotr Mę czyń ski – opie kun piel -
grzy mów.

Na bo żeń stwa gro ma dzą ce rze sze wier nych to so -
bot nie Wie czer ni ki Kró lo wej Po ko ju. Wie czer ni ki roz po czy -
na ją się w każ dą so bo tę o godz. 11 wy sta wie niem Naj święt -
sze go Sa kra men tu, a koń czą ok. 17 mo dli twą o uzdro wie nie
z in dy wi du al nym bło go sła wień stwem i na kła da niem rąk
przez ka pła nów. W okre sie let nim to na bo żeń stwo po prze -
dza pro ce sja do przy klasz tor ne go ogro du z fi gu rą Mat ki Bo -
żej, w któ rej uczest ni czą dzie ci nio są ce ró ża niec. Wie le
grup przy jeż dża nie ste ty bez ka pła nów, więc ci, któ rzy są
obec ni, ma ją wie le pra cy. Dłu gie ko lej ki do kon fe sjo na łów
oraz wie lu ocze ku ją cych na in dy wi du al ne bło go sła wień stwo
to zwy czaj ny ob ra zek. Za wsze z po dzi wem ob ser wu ję o. Pio -
tra, któ ry z wiel kim od da niem po świę ca się piel grzy mom.
Piel grzy mi od wdzię cza ją się sza cun kiem i mi ło ścią dla te go
ka pła na. 

Jed nym z głów nych ob rzę dów so bot nich Wie czer -
ni ków jest uro czy ste przy ję cie szka ple rza świę te go. Każ dy
piel grzym, któ ry pierw szy raz na wie dza to sank tu arium, ma
oka zję wró cić do do mu odzia ny w sza tę Mat ki Bo żej, któ ra
obie cu je opie kę za rów no w ży ciu obec nym, jak i w chwi li
śmier ci. Po ma ga żyć w ła sce uświę ca ją cej. 

Mo je piel grzy mo wa nie do Obór za czę ło się kil ka
lat te mu. Rok 2002 to speł nie nie mo ich ma rzeń. Je cha łam
wów czas au to ka rem zmie rza ją cym do Rzy mu. Obok mnie
sie dzia ła pa ni, któ rej wcze śniej nie zna łam. By ła or ga ni za -
tor ką piel grzy mek do Obór. Wy mie ni ły śmy się te le fo na mi
i ona przez ca łe la to za chę ca ła mnie do ta kie go jed no dnio -
we go wy jaz du. Ja jed nak od ma wia łam, po nie waż jesz cze
wów czas pra co wa łam i so bo ty by ły za re zer wo wa ne dla mo -
jej ro dzi ny. Nad szedł wrze sień, po my śla łam so bie – cóż mi
szko dzi raz po je chać. I tak się sta ło...

Na miej scu oka za ło się, że nie wiel ki ko ściół był
szczel nie wy peł nio ny wier ny mi, więc we Mszy św. uczest ni czy łam
sto jąc przed ko ścio łem. Po tem na stą pi ła pro ce sja do ogro du,
a w cza sie bło go sła wień stwa wie le osób za sy pia ło w Du chu Świę -
tym. Dla mnie by ło to zde rze nie z czymś no wym, z czymś, cze go
do tej po ry nie do świad czy łam. Do do mu wra ca łam z mie sza ny mi
uczu cia mi i wiel ką wąt pli wo ścią, czy po win nam jesz cze raz przy je -
chać do te go miej sca.

Na stęp na piel grzym ka zo sta ła za pla no wa na mie -
siąc póź niej, z noc le giem w Obo rach. To był dla mnie mie -
siąc du cho wych cier pień. Zbli żał się czas wy jaz du, wciąż

nie zde cy do wa na mo dli łam się o pod ję cie wła ści wej de cy zji i wresz -
cie wy da rzy ło się coś cu dow ne go. De cy zję pod ję łam w jed nej chwi -
li, a do te go za bra łam ze so bą ko le żan kę z pra cy.

By li śmy pierw szą du żą gru pą, któ ra zo sta ła w sank -
tu arium na noc. Spa li śmy w klasz to rze, w spar tań skich wa -
run kach. Nikt jed nak mi mo to nie na rze kał. Przed spo czyn -
kiem wy szli śmy do ogro du, aby Mat ce Bo żej za śpie wać.
Nad na szy mi gło wa mi roz cią ga ła się prze ślicz na ko ron ka
z gwiazd. Wszy scy twier dzi li jed no myśl nie, że tak bli sko
gwiazd nie by li jesz cze ni gdy wcze śniej.

Uczest ni cząc w Wie czer ni ku Kró lo wej Po ko ju zo -
ba czy łam to sank tu arium w zu peł nie in nym świe tle. Do do -
mu wra ca łam ra do sna i ta ra dość we wnętrz na trwa już kil ka
lat. Do Obór przy jeż dża my z re gu ły w pierw sze so bo ty mie -
sią ca, aby wspól nie wy na gra dzać Mat ce Bo żej za znie wa gi
świa ta. Obec nie dla prze by wa ją cych na dłu żej czyn ny jest
dom piel grzy ma. Mat ka Bo ża Obor ska w szcze gól ny spo -
sób cze ka na lu dzi cho rych, cier pią cych, za gu bio nych. Każ -
dy tu dla sie bie znaj dzie po cie sze nie.

42 GŁOS BRATA NR 2(48)2011

WSPOMNIENIA

Sank tu arium w Obo rach

Po do brzyń skiej zie mi roz le ga się dzwon
Za pra sza piel grzy mów przed Ma ryi tron
Nad obor skim wzgó rzem mo dli twy się wzno szą
To wier ni piel grzy mi tu o ła ski pro szą.

Ma ry ja wy bra ła to miej sce
Ma ry ja wy bra ła ten czas
Przez świę te ka płań skie rę ce
Sam Je zus uzdra wia nas.

Tu Mat ka Bo le sna wciąż cze ka
Na skrzyw dzo ne go czło wie ka
Gdy czu jesz smu tek i zdra dę
Przyjdź do Ma ryi po ra dę.

Gdy je steś w cięż kiej cho ro bie
Ogar nia cię lęk, bez na dzie ja
Przy ser cu Mat ki otrzy masz
Mi łość i cud uko je nia.

Tu mo żesz wy jed nać ła ski
Dla cho rych, co w do mach zo sta li
Przy wie ziesz im wia rę, na dzie ję
I si łę, by Bo gu za ufa li.

Gdy stra cisz ko goś bli skie go
Wy peł nia cię pust ka i żal
Przy bądź do Mat ki Bo le snej
A pust kę wy peł ni ci Pan.

Gdy drą ży cię „ro bak” od środ ka
Chcesz po zbyć się złe go na ło gu
Za ufaj Bo le snej Mat ce
Za ufaj do bre mu Bo gu.

Gdy cie szysz się do brym zdro wiem
W twym ser cu nie go ści trwo ga
Po dzię kuj na ko la nach
Bo masz to wszyst ko od Bo ga.

Ma ry ja wy bra ła to miej sce
Ma ry ja wy bra ła ten czas
Ma ry ja wy bra ła ka pła na,
któ ry gro ma dzi tu nas.

Nie ża łuj tro chę tru du
Nie ża łuj cza su i dnia
Ko rzy staj z Bo żej ła ski
Pó ki ten czas jesz cze trwa.

Anna Trzeciak



Ko ściół, ja ko dom Bo ży, to przede wszyst kim bu dy nek
o prze strze ni zu peł nie in nej, iż ta, w któ rej na co dzień się
po ru sza my. Prze kra cza jąc próg świą ty ni wcho dzi my
w prze strzeń świę tą, któ ra ma pro wa dzić do świę to ści. Za -
nim jed nak do trze my do sank tu arium i do wiecz no ści, mi ja -
my ko lej no in ne miej sca, bę dą ce sym bo licz ny mi sta cja mi
na sze go ży cia na dro dze do osta tecz ne go spo tka nia z Bo -
giem. To li tur gia, ja ko do świad cze nie przed sion ka nie ba
i par ty cy pa cji w osta tecz nej (escha tycz nej) peł ni, wy war ła
ta ki, a nie in ny wpływ na ar chi tek tu rę sa kral ną. 

Po szcze gól ne czę ści ko ścio ła, peł nią więc nie tyl ko
ro lę prak tycz ną, ale przede wszyst kim głę bo ko sym bo licz -
ną. Ja kie to czę ści i do cze go ma ją się od no sić? O tym kil ka
słów w dzi siej szym nu me rze.

Myśl mo ja bę dzie do ty czyć wła ści wie wszyst kich
ko ścio łów po cząw szy od sta ro żyt no ści chrze ści jań skiej
do sie dem dzie sią tych lat XX wie ku, któ re by ły bu do wa ne
wg ści słe go ka no nu escha to lo gicz nej sym bo li ki. Dla te go
też w pierw szej ko lej no ści chciał bym zwró cić uwa gę
na orien ta cję ko ścio ła, czy li zwró ce nie go ab sy dą w kie run -
ku wschod nim. Wscho dzą ce słoń ce od cza sów apo stol skich
jest sym bo lem zmar twych wsta łe go Pa na. Jak słoń ce roz pra -
sza ciem ność no cy i na sta je dzień, tak Chry stus przez pas -
chal ną ofia rę (któ ra do ko nu je się w ce le bra cji Eu cha ry -
stycz nej) przy cho dzi roz pra sza jąc mro ki nie wo li grze chu
i śmier ci. 

Bra ma ko ścio ła i kruch ta (przed sio nek)
Przez bra mę ko ścio ła wcho dzi my do in ne go świa -

ta, do do mu świę tych. Wej ście do świą ty ni jest po dob ne
do chrztu, któ ry przy łą cza nas do wspól no ty wier nych.
Kruch ta, by ła daw niej miej scem prze zna czo nym dla po ku -
tu ją cych i ka te chu me nów, któ rzy nie mie li wstę pu do ko -
ścio ła, ja ko nie zjed no cze ni w peł ni ze wspól no tą. Dziś znaj -
du je się w niej wo da świę co na, kruch ta jest więc miej scem
sym bo licz ne go oczysz cze nia. Czy niąc znak krzy ża wo dą
świę co ną przy wcho dze niu do ko ścio ła wy ra ża my wo lę
oczysz cze nia się i ode rwa nia od świa ta, któ ry po zo sta wia my
za so bą*. Wspo mi na jąc swój chrzest chce my brać udział
w ta jem ni cy od ku pie nia, do któ rej zbli ża my się prze kra cza -
jąc ko lej ną przestrzeń pro wa dzą cą do na wy ko ścio ła.

Na wa i pre zbi te rium
Za sad ni czy po dział ko ścio ła na na wę (naw w

kościele może być więcej) i pre zbi te rium wy stę pu je we
wszyst kich ko ścio łach tra dy cji wschod niej i za chod niej.
Pre zbi te rium to ob raz prze strze ni nie ba, na wa na to miast to
ob raz prze strze ni zie mi. Pro ce sja na roz po czę cie Mszy to
sym bo licz na wę drów ka z zie mi do nie ba, po dob nie jak pro -
ce sja ko mu nij na. Dłu ga i pro sta na wa to dro ga do świę to ści,
dro ga do osta tecz ne go spo tka nia z Bo giem. Do nie biań skie -
go pre zbi te rium ksiądz i mi ni stran ci nie wy cho dzą ubra ni
w ele ganc kie gar ni tu ry z kra wa ta mi, lecz w sza ty, któ re
przy po mi na ją, że są od no wio nym stwo rze niem i ob ra zem
nie bian wiel bią cych Bo ga.

Ab sy da i ołtarz
Naj bar dziej wy su nię te na wschód miej sce, sym bo -

li zu ją ce osta tecz ne spo tka nie z Bo giem na koń cu cza sów,
by ło wy róż nia nie w świą ty niach chrze ści jań skich od sta ro -

żyt no ści. To tu taj znaj du je się najczęściej ta ber na ku lum,
a daw niej na sta wa oł ta rzo wa i ma lo wi dła od no szą ce nas
do osta tecz no ści, a przedstwiające często wi ze ru nek Chry -
stu sa try um fu ją ce go, zmar twych wsta łe go lub bło go sła wią -
ce go w oto cze niu świę tych. W ab sy dzie przeważnie umiej -
sca wia ny jest oł tarz. Ofia ra skła da na na oł ta rzu pro wa dzi
nas o krok da lej, do chwa ły nie ba i ra do ści świę tych. Ab sy -
da sym bo li zu je miej sce, któ re sta no wi dla nas ostat ni cel
w dłu giej wę drów ce do Bo ga. 

Roz po czy na jąc wę drów kę od sa mej bra my ko ścio -
ła, czy li od na sze go chrztu, po przez kruch tę – po ku tę
i oczysz cze nie, po na wę – na sze ży cie na zie mi zmie rza my
do pre zbi te rium – na spo tka nie z Chry stu sem w Je go Ofie -
rze i Uczcie Eu cha ry stycz nej.

tekst i ilu stra cje: To masz Ol szyń ski

Kopuła w absydzie w bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie

Eschatologia Domu Bo¿ego
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LITURGICZNE ABC

Schemat architektoniczy
kościoła:

A - kruchta 
B - nawa, 
C - prezbiterium, 
D - absyda z ołtarzem

*Że gna nie się wo dą świę co ną przy wcho dze niu do świą ty ni na le ży do tzw. sa -
kra men ta liów, czy li zna ków usta no wio nych przez Ko ściół na po do bień stwo
sa kra men tów, słu żą cych uświę ce niu wier nych. Z sen su te go ob rzę du wy ni ka,
że jest teo lo gicz ną po mył ką po pu lar ne do syć że gna nie się wo dą świę co ną
przy wy cho dze niu z ko ścio ła. Wy cho dząc z ko ścio ła je ste śmy już uświę ce ni po -
przez do ko na ną w nim li tur gię czy też choć by pry wat ną mo dli twę w po świę -
co nym miej scu. Że gna my się wo dą świę co ną je dy nie wcho dząc do ko ścio ła
(przyp. red.).



Jak wia do mo, bierz mo wa nie w Ko ście le Ka to lic kim to sa -
kra ment wta jem ni cze nia chrze ści jań skie go, dzię ki któ re mu
otrzy mu je my da ry Du cha Świę te go i po głę bia my więź ze
wspól no tą. Jest on do peł nie niem ła ski chrztu. We dług Ka te -
chi zmu Ko ścio ła Ka to lic kie go od po wied nim cza sem dla
przy ję cia te go sa kra men tu jest „wiek ro ze zna nia”, co moż na
ro zu mieć, ja ko uczu cie we wnętrz nej go to wo ści i otwar cia
na Du cha Świę te go (nie po win no być ono za leż ne od wie ku
fi zycz ne go). Każ dy, kto chce go przy jąć mu si być ochrzczo -
ny i uczest ni czyć we wcze śniej szym przy go to wa niu. 

W na szej pa ra fii te go rocz ne bierz mo wa nie od by ło
się we wto rek 31 ma ja, a je go sza fa rzem był ksiądz bi skup
Ry szard Ka sy na, któ re go w ten dzień mie li śmy przy jem -
ność go ścić. Kan dy da ta mi do te go sa kra men tu by li głów nie
ucznio wie klas trze cich gim na zjum, lecz rów nież star sze
oso by. Msza roz po czę ła się o go dzi nie 18, po uro czy stym
wy pusz cze niu przez mło dzież bia łych go łę bi sym bo li zu ją -
cych Du cha Świę te go. 

Po wej ściu pro ce sji do ko ścio ła kan dy da ci ra zem
z ze spo łem mło dzie żo wym za czę li śpie wać „Wszyst kie na -
ro dy kla skaj cie w dło nie”, do cze go wkrót ce przy łą czy ła się
więk szość wier nych. Po od czy ta niu Ewan ge lii oso by pra -
gną ce przy jąć bierz mo wa nie zo sta ły za py ta ne przez Księ dza
Bi sku pa, ja kich łask ocze ku ją od Bo ga w tym sa kra men cie,
na co od po wie dzia ły: „Pra gnie my, aby Duch Świę ty, któ re -
go otrzy ma my umoc nił nas do męż ne go wy zna wa nia wia ry
i do po stę po wa nia we dług jej za sad”. Po tym na stą pi ła sta ro -
żyt ny hymn do Du cha Świę te go, któ ry po mógł jesz cze bar -
dziej otwo rzyć się na Nie go. Kie dy nad szedł mo ment na ło -
że nia dło ni i na masz cze nia krzyż mem świę tym, kan dy da ci
ra zem ze swy mi świad ka mi pod cho dzi li do Księ dza Bi sku -
pa po da jąc imię pa tro na, któ re go wy bra li na swe go opie ku -
na i prze wod ni ka. Dzię ki wspól nej mo dli twie i śpie wie czu -
ło się spły wa ją ce go na wszyst kich ze bra nych Du cha Świę te -
go. Ca ła uro czy stość prze bie gła bez nie spo dzie wa nych
omdleń i nie wy ba czal nych po my łek, co z pew no ścią sprzy -
ja ło cał ko wi te mu sku pie niu na li tur gii te go wy da rze nia. 

Mło dzież pra gną ca przy jąć sa kra ment bierz mo wa -
nia za czę ła przy go to wa nia już przed po nad ro kiem. Spo tka -
nia by ły pro wa dzo ne przez czte rech świet nych księ ży: ks.

Mar ci na Mia now skie go, ks. Krzysz to fa Grzem skie go, ks.
Jac ka Ko wa lew skie go, i ks. dia ko na Woj cie cha Ku liń skie -
go. W ra mach za jęć mie li śmy moż li wość bliż sze go za po zna -
nia się z Ewan ge lią we dług św. Mar ka, a tak że ze zna cze -
niem i skut ka mi bierz mo wa nia. „Zbie ra nie pod pi sów”
za uczest ni cze nie w ta kich wy da rze niach jak Eu cha ry stia
nie by ło tak ry go ry stycz ne, jak w nie któ rych pa ra fiach, po -
nie waż kan dy da ci zo sta li po trak to wa ni jak do ro śli lu dzie
„dzia ła ją cy we wła snym in te re sie”. 

Wy kła dow cy by li przy go to wa ni na wszel kie go ro -
dza ju py ta nia, po tra fi li też prze ka zać wie dzę w zro zu mia ły
spo sób. Za chę ca li oni do głęb sze go za sta no wie nia się
nad swo ją go to wo ścią do przy ję cia sa kra men tu i do wy bo ru
pa tro na ze wzglę du na ży cio rys i bli skość ser cu, nie zaś ze
wzglę du na brzmie nie je go imie nia. Na ko niec przy go to wań
mło dzież zda wa ła test z teo rii pod staw na szej wia ry. Dzie -
więć dni przed przy ję ciem sa kra men tu kan dy da ci od pra wia -
li co dzien nie krót ką No wen nę do Du cha Świę te go, pro sząc
o Je go da ry. W po nie dzia łek wie czo rem każ dy przy stą pił
do spo wie dzi. 

Bez wąt pie nia jed nym z naj bar dziej bu du ją cych fak -
tów do ty czą cych te go rocz ne go bierz mo wa nia by ło uczest -
nic two tak wie lu mło dych lu dzi w Eu cha ry stii po raz pierw -
szy od dłuż sze go cza su. Po zo sta je mieć na dzie ję, że nie był
to ostat ni raz. 

Ma ria Kor nac ka

Umocnienie darami Ducha Œwiêtego
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Kil ka dni przed be aty fi ka cją Ja na Paw ła II w Po nie dzia łek
Wiel ka noc ny mło dzież: Ewe li na Zwa ra, Kac per Nycz wraz
z ks. Ta de uszem Po la kiem otwo rzy ła wy sta wę pod ha -
słem:,, Aż po Zie mi krań ce bę dzie my Cię ko chać” po świę co -
ną pa pie żo wi Ja no wi Paw ło wi II. 

Wy sta wę przy go to wa li śmy z ma te ria łów znaj du ją -
cych się w bi blio te ce pa ra fial nej im. Je rze go Po pie łusz ki.
By ły to książ ki, cza so pi sma, pla ka ty i róż ne pamiątkowe
przed mio ty. Do eks po zy cji uży li śmy wie lu po miesz czeń
w pod zie miach ple ba ni. Wy sta wa po ka za ła wiel ką po stać
i uzym sło wi ła, jak wiel ką ro lę od gry wał w na szym ży ciu Jan
Pa weł II. Cią gle jest dla nas wiel kim au to ry te tem. Na wy sta -
wę przy szło wie le ro dzin z dzie cia ka mi, osób star szych i go -
ści od wie dza ją cych na szą pa ra fię.

Krót ki opis wy sta wy: 
• Bi blio te ka – li sty Oj ca Świę te go do nas lu dzi; książ ki o Oj -
cu Świę tym; książ ki na pi sa ne przez Ka ro la Woj ty łę 
• Sal ka nr 3 – czasopisma z artykułami o Ja nie Paw le np.
L'Osse rva to re Ro ma no, Gość Nie dziel ny 
• Holik przed wej ściem do sa li z ping -pon giem – Piel grzym -
ki do Pol ski. Wszyst kie książ ki na te mat ro dzin i in for ma cje
na te mat Wan dy Pół taw skiej. 
• Sa la od ping-pon ga – Mapa z zaznaczonymi piel grzym -
kami po ca łym świe cie i książ ki o Ja nie Paw le II.

Przy go to wa nie tej wy sta wy by ło pra co chłon ne, ale da ło
nam mło dzie ży wie le do zro zu mie nia. Za pra sza my jesz cze
do obej rze nia koń ców ki wy sta wy po nie dziel nej mszy o 9:30
do go dzi ny 12:30. Dzię ku je my tak że oso bom, któ re już wi -
działy na sze sta ra nia. 

Kac per Nycz

„A¿ po Zie mi krañ ce bê dzie my Ciê ko chaæ”
Z ŻYCIA PARAFII

ŚWIĘCENIA DIAKONATU STANISŁAWA PAMUŁY – RZYM, 8 V
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PYTANIA O JA NA PAW ŁA II – c.d.
nr 8

Z ja ki mi odła ma mi chrze ści jań stwa sta rał się
pro wa dzić dia log Jan Pa weł II w ce lu przy wró -
ce nia wi dzial nej jed no ści Ko ścio ła? 

Dla uła twie nia – wspo mi na o nich so bo ro wy „De -
kret o eku me ni zmie”.

„Naj pięk niej szy jest czas po świę co ny mo dli twie.” 

Jan Paweł II

O Janie Pawle II 
CZY WIESZ ŻE...

Od po wiedź: 

Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II sta rał się pro wa dzić dia log z Ko -
ścio łem pra wo sław nym oraz z Ko ścio ła mi i wspól no ta mi
ko ściel ny mi pro te stanc ki mi, któ re odłą czy ły się od rzym -
skiej Sto li cy Apo stol skiej.

W 1054 ro ku na stą pi ła tzw. wiel ka schi zma
wschod nia, któ ra przy pie czę to wa ła ro ze rwa nie wspól no ty
mię dzy wschod ni mi pa triar cha ta mi a Sto li cą Rzym ską.

Pa pież Pa weł VI dnia 7.11.1965 r. zniósł eks ko mu -
ni kę z 1054 r., ja ką za św. Le ona IX ob ło żo ny zo stał pa triar -
cha Kon stan ty no po la. Krok ten spo tkał się z ana lo gicz nym
po su nię ciem Ate na go ra sa. Tym sa mym na stą pi ło zbli że nie
Ko ścio łów: ka to lic kie go i pra wo sław ne go.

SCHI ZMA WSCHOD NIA 
Roz łam mię dzy wschod nią a za chod nią czę ścią chrze ści jań -
stwa, któ ry do pro wa dził do odłą cze nia się Ko ścio ła pra wo -
sław ne go i trwa do dziś; do szła do skut ku w wy ni ku po głę -

bia ją cych się (na tle roz bież no ści kul tu ro wych, po li tycz -
nych i ję zy ko wych) róż nic mię dzy Ko ścio łem pań stwa bi -
zan tyj skie go, po zo sta ją cym pod ści słą kon tro lą ce sa rzy bi -
zan tyj skich, a Ko ścio łem na zie miach za chod nich Eu ro py,
utrzy mu ją cym jed ność ze Sto li cą Apo stol ską w Rzy mie,
dzia ła ją cym w ra mach or ga ni zmów pań stwo wych nie za leż -
nych od Bi zan cjum. Pa triar cho wie kon stan ty no po li tań scy,
któ rzy od schył ku VI w. przy ję li ty tuł „pa triar chów eku me -
nicz nych”, mie li pre ten sje do sta no wi ska rów no rzęd ne go
pa pie żom.
• Róż ni ce teo lo gicz ne i praw no ka no nicz ne są nie znacz ne.  

Obej mu ją:
– Za gad nie nie po cho dze nia Du cha Świę te go 

(tzw. spór o „Fi lio que”)
– Kwe stię ro dza ju chle ba uży wa ne go przy Eu cha ry stii 

(opła tek czy chleb kwa szo ny)
– Dys cy pli nę ko ściel ną do ty czą cą ce li ba tu du chow nych
• Pod sta wo wym pro ble mem po zo sta je ca ły czas ro zu mie -
nie pry ma tu bi sku pa Rzy mu i brak go to wo ści chrze ści jan
pra wo sław nych do uzna nia te goż.

SCHI ZMA ZA CHOD NIA 
to roz łam w Ko ście le Ka to lic kim po wsta ły w wy ni ku nie -
zgod ne go wy bo ru pa pie ża. Trwa ła od 1378 do 1417 ro ku.
W tym cza sie do ty tu łu gło wy Ko ścio ła ka to lic kie go pre ten -
sje ro ści ło so bie dwóch, a na wet trzech pa pie ży jed no cze -
śnie (pra wo wi tym był za wsze tyl ko je den z nich, po zo sta li
uzur pu ją cy so bie ten ty tuł, to tzw. an ty pa pie że). Wiel ka
schi zma za chod nia zo sta ła prze zwy cię żo na na so bo rze po -
wszech nym w Kon stan cji (1414-1418 r.) po przez zgod ny
wy bór pa pie ża Mar ci na V.

PRO TE STAN TYZM
jest określeniem chrze ści jań skich Ko ścio łów i Wspól not
ko ściel nych po wsta łych bez po śred nio lub po śred nio w wy -
ni ku re for ma cji. Kształ to wa ły się one w opo zy cji do dok try -
ny re li gij nej, kul tu i or ga ni za cji Ko ścio ła ka to lic kie go
pod ha słem po wro tu do za sa dy sa me go Pi sma świę te go, sa -
mej wia ry i sa mej ła ski (so la Scrip tu ra, so la fi des, so la gra -
tia). Na zwa „pro te stan tyzm” hi sto rycz nie wy wo dzi się
od pro te stu zgło szo ne go na sej mie w Spi rze 19 kwiet -
nia 1529 r. przez zwo len ni ków lu te ra ni zmu prze ciw ko
uchwa le ka to li ków, za bra nia ją cej dal sze go sze rze nia się ru -
chu re for ma tor skie go.

Obec nie pro te stan tyzm obej mu je bar dzo znacz ną
licz bę zróż ni co wa nych mię dzy so bą Ko ścio łów i Wspól not
ko ściel nych. Naj bar dziej zna ne z nich to: Ko ściół Ewan ge -
lic ko -Au gs bur ski (lu te rań ski), Ko ściół Ewan ge lic ko -Re for -
mo wa ny (kal wiń ski), Wspól no ta An gli kań ska, Ko ściół Zie -
lo no świąt ko wy, Ko ściół Chrze ści jan Bap ty stów, Ko ściół
Ewan ge lic ko -Me to dy stycz ny, Ko ściół Ad wen ty stów Dnia
Siód me go, Re li gij ne To wa rzy stwo Przy ja ciół (kwa krzy).

• Wy znaw ców pro te stanc kich łą czy:
– uzna wa nie Bi blii (Pi sma Św.) za je dy ne źró dło Ob ja wie -

nia; ne gu ją oni ro lę Tra dy cji, od rzu ca ją tak że istot ną 
część do gma tów ka to lic kich (w sen sie ści słym jest to więc 
he re zja);

– przyj mo wa nie z sa kra men tów ka to lic kich tyl ko chrztu
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CZY WIESZ ŻE...

Z ŻYCIA PARAFII

świę te go. Co praw da pro te stan ci uzna ją tak że „Ko mu nię
świę tą” czy „Wie cze rzę Pań ską” (od po wied nik Eu cha ry stii),
ale ro zu mie ją ją istot nie ina czej niż Ko ściół ka to lic ki,
w szcze gól no ści za prze cza ją re al nej obec no ści Chry stu sa
w Eu cha ry stii;
– nie uzna wa nie spo wie dzi in dy wi du al nej z roz grze sze niem 

i ro li ka pła na ja ko spo wied ni ka;
– od rzu ce nie kul tu Ma ryi, kul tu świę tych, re li kwii, 

od pu stów, ro li co dzien nej Mszy świę tej,

– zmniej sze nie zna cze nia du chow nych,
– nie uzna wa nie po trze by ist nie nia za ko nów i ce li ba tu.

Po wsta ła w 1948 r. Świa to wa Ra da Ko ścio łów zmie rza do na -
wią za nia ści słej współ pra cy wszyst kich wy znań chrze ści jań -
skich, zwłasz cza pro te stanc kich. Ko ściół rzym sko ka to lic ki
nie jest człon kiem tej Ra dy, ale od 30 lat z nią współ pra cu je.

opra co wał An drzej Wit kow ski

Dnia 24 ma ja 2011 ro ku chór pa ra fial ny przy ko ście le św.
Bra ta Al ber ta wy brał się wraz z ks. ka no ni kiem Grze go rzem
Stol czy kiem, pa nią Anią, na szą dy ry gent ką, ks. Ra fa łem
oraz sio stra mi Be tan ka mi, na ma jów kę do le śni czów ki Go łę -
bie wo. 

Wy je cha li śmy pię cio ma sa mo cho da mi i w nie ca łe
pół go dzi ny by li śmy już na miej scu, gdzie ocze ki wał na nas
wła ści ciel le śni czów ki, przy pa lą cym się już ogni sku. Po go -
da nas nie roz piesz cza ła, za czął pa dać deszcz i zro bi ło się
zim no, ale żar ogni ska i dach nad gło wą wpro wa dzi ły nas
w do bry na strój. 

Na sze pa nie szyb ko uwi nę ły się, przy go to wu jąc
praw dzi wą ucztę w po sta ci przy go to wa nych róż nych sa ła -
tek, owo ców, ciast, sło dy czy i oczy wi ście kieł ba sek, jako
pod sta wo we da nie na go rą co, któ re by ły pie czo ne przy ogni -
sku. 

By ły śpie wy, tań ce przy mu zy ce bie siad nej, go rą ce
dys ku sje, a wszyst ko to we wspa nia łej ro dzin nej at mos fe rze.
O go dzi nie 21 ks. Pro boszcz od pra wił Apel Ja sno gór ski,
odmówiliśmy dzie siąt kę Ró żań ca Świę te go. 

Na ko niec były ży cze nia zdro wia i do bre sło wo, któ -
re każ dy chó rzy sta otrzy mał od na sze go Du cho we go Opie -
ku na, a któ re mie li śmy prze ka zać da lej swo im bli skim z na -
szych ro dzin i chó rzy stom, któ rzy w ten ma jo wy wie czór nie
mo gli być z na mi.

Po ca ło rocz nej wy tę żo nej pra cy ta ki wy pad do brze
zro bił na szym chó rzy stom, dał chwi lę do re flek sji, bar dziej
nas zin te gro wał, spo wo do wał, że choć przez pa rę go dzin za -
po mnie li śmy o swo ich pro ble mach i tro skach, bo prze cież
każ dy z nas ma chwi le sła bo ści, o któ rych trze ba szyb ko za -
po mnieć.

Ser decz nie dzię ku je my ks. Pro bosz czo wi, ks. Ra fa -
ło wi i sio strom Be tan kom za chęć by cia ra zem z chó rzy sta -
mi. Mi mo, że nie wszy scy mo gli przy je chać, by li śmy my śla -
mi z ni mi, wie rząc, że na stęp nym ra zem bę dą mo gli do łą -
czyć do nas. Okop ce ni dy mem le śne go ogni ska przy wieź li -
śmy ten za pach do na szych do mów, ra do śni i za do wo le ni,
my śląc o na stęp nym wspól nym wy jeź dzie.

Ali na So wiń ska
Wie sław Bą cal ski

Tym razem œpiewaliœmy przy ognisku



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

na pastwę    

nam się wydaje że Bóg o nas zapomniał 
odszedł na manowce prowadzić stada baranów 
a nasze zwątpienia radości i odczucia
zostawił na pastwę rozjuszonych koni apokalipsy 

nam się ciągle wydaje gdy brak nam ufności
małych dzieci 

nie będzie    

z tej gleby nie będzie garnków się lepić
z mąki nie będą piec chleba
z pracy nie będzie owoców i zysków
a z miłości nic nie wyrośnie 

jeśli głupota przysłoni światło niczego nie będzie  

po nas    

przychodzą odchodzą 
wpisani w nasze sprawy
nie do końca świadomi swego udziału 
staja się częścią tej drogi
która nam jeszcze została 
lub która została za nami w cieniu
tych do których przychodzimy 
nie w pełni świadomi po co 
stajemy się częścią ich życia 
nawet jeśli nie bardzo tego chcą 
tak już jest w tej wiecznej wędrówce
zależność od innych jest w nas wpisana   
dobro zawsze przychodzi przez ludzi 
choć źródło ma swój początek gdzie indziej 
przychodzimy odchodzimy
coś z nas i po nas zostaje 

w przedpokoju nieba    

uczymy się kochać po latach praktyki
na własnych błędach niedomówieniach
w pośpiechu z nutą niecierpliwości 
w nadmiarze oczekiwań 
z niedostatkiem uczuć  
w przedpokoju nieba 
wpatrując się w światło wiary  
która pozwala zrozumieć i wytłumaczyć 
gdy wszystko zawiedzie i odejdą przyjaciele 
uczymy się kochać aby wierzyć w siebie 
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Rebus dwuwyrazowy, 
o początkowych li te rach: P. K. 

„BARYT“

logogryf

Roz wią za nie re bu su al bo lo -
go gry fu z numeru 48 Gło su
Bra ta pro si my skła dać w kio -
sku pa ra fial nym lub wrzu cić
do skrzyn ki na drzwiach wej -
ścio wych do ple ba nii, w ter mi -
nie jed ne go mie sią ca od uka -
za nia się te go nu me ru. 

rebus       

ROZWIĄZANIA z nr 47 Głosu Brata
Wirówka – hasło: Katolik

Wyrazy pomocnicze: Miska, miecz, proca, laska, kolos, Babel, trąby, krowa.
Logogryf – hasło: Rezurekcja

Wyrazy pomocnicze: Klerycy, kapelan, chrzest, zapusty, wstrząs, generał, cerkiew, paschał, trójkąt,
sutanna.

Rebus – hasło: Różaniec (róża - piec, P=N). 

Pra wi dło we roz wią za nie na de sła ły
panie: Inge Czarniak, Elżbieta Więcek i Kazimiera Korzeniewska

Nagrodę otrzymały wszystkie panie. Serdecznie gra tu lu je my!

Do dia gra mu na le ży wpi sać czter na ście wy ra zów
dzie wię cio li te ro wych. W za zna czo nym rzę dzie
otrzy ma my roz wią za nie.

1) mównica, ambona.
2) człowiek cierpiący, torturowany za swoje 

przekonania na tle wiary.
3) godność, funkcja biskupa, biskupstwo 

(skojarz z uczniami Chrystusa).
4) mniszka.
5) zakrystian.
6) drzewo owocowe lub jego owoc.
7) wąski pas okalający coś, np. szarfa, taśma.
8) kołnierzyk duchownych.
9) rodzaj nabożeństwa niedzielnego.

10) krzyż z wyobrażeniem ukrzyżowanego 
Chrystusa.

11) jedna z czterech ksiąg Nowego Testamentu.
12) duchowny prowadzący działalność szerzącą

chrześcijaństwo w krajach niechrześcijańskich.
13) brzask, jasność przed wschodem słońca.
14) ptak śpiewający z czerwonymi plamami 

po bokach głowy.       Opracował: BARYT

Od au to ra:
Dziś prze ka żę sza now nym Czy tel ni kom kil ka prak tycz nych uwag
do ty czą cych roz wią zywa nia głów nie krzy żó wek (bo te dziś są naj -
po pu lar niej sze). 
Za bie ra jąc się do ta kiej roz ryw ki na le ży za opa trzyć się w po rząd ny
ołó wek (mięk ki) i gum kę do wy cie ra nia. Sta now czo od ra dzam dłu -
go pis, gdyż błęd ny za pis ołów kiem za wsze mo ża wy ma zać, cze go
nie da się zro bić przy za pi sie dłu go pi sem i wów czas po zo sta nie ba -
zgra ni na, któ ra z pew no ścią moc no utrudnia roz wią za nie,
a pod wzglę dem es te tycz nym nie świad czy naj le piej o roz wią zu ją -
cym. Na wpi sy wa nie wy ra zów dłu go pi sem mo że so bie po zwo lić
oso ba, któ ra ma tę pew ność, że wszyst kie wy ra zy są wpi sa ne od ra -
zu po praw nie. Je st  to jed nak ma ło re al ne, gdyż na wet naj lep si krzy -
żów ko wi cze po peł nia ją błę dy i mu szą ko rzy stać z gum ki.

Czę stym błę dem po cząt ku ją cych „roz wią zy wa czy” jest upo rczy we
za sta na wia nie się nad pierw szym wy ra zem krzy żów ki. Mia łem
zna jo me go, któ ry ślę czał nad pierwszym wy ra zem wie le mi nut
i za nic nie mógł go od gad nąć, tra cił przy tym cen ny czas zu peł nie
nie po trzeb nie. Idź my po pro stu da lej, aż na tra fi my na okre śle nie
wy ra zu, co do któ re go nie bę dzie my mie li żad nych wąt pli wo -
ści. I ta ki wy raz wpi sz my (obo jęt ne, czy to w środ ku krzy żów ki,
czy na koń cu, czy to bę dzie w po zio mie, czy w pio nie). Ta ki wy raz
(pew niak) sta no wi do brą ba zę do dal sze go roz wią zy wa nia, gdyż
ma my już do po mo cy po jed nej li te rze (pew nej) w od ga dy wa niu
wy ra zów na stęp nych. Sta raj my się za tem wpi sy wać wła śnie ta kie
pew nia ki, a uni kniemy wie lo krot ne go wy ma zy wa nia i stop nio wo
wy peł nimy ca ły dia gram – po nit ce do kłęb ka. Ży czę przy jem no ści
w roz wią zy wa niu! 

Opracował: BARYT
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Olimpia Dominika Kowal 3.04.2011 r. 
Emilia Martyna Kowal 3.04.2011 r. 
Martyna Nina Kowal 3.04.2011 r. 
Oliwia Maria Wesołowska 9.04.2011 r. 
Jakub Bartosz Skrzypek 9.04.2011 r. 
Wiktoria Nikola Frąckowiak 10.04.2011 r. 
Igor Kacper Frąckowiak 10.04.2011 r. 
Tomasz Ryszard Pior 10.04.2011 r. 
Małgorzata Maria Siodelska 10.04.2011 r. 
Natalia Maria Wierzbicka 24.04.2011 r. 
Dorian Jaśkiewicz 24.04.2011 r. 
Richard Ciprian 24.04.2011 r
Dawid Ptaszyński 24.04.2011 r. 
Szymon Kacper Cuper 24.04.2011 r. 
Maja Janina Dobrowolska 24.04.2011 r. 
Nikola Magdalena Czarnecka 24.04.2011 r. 
Milan Piotr Śleszyński 24.04.2011 r. 
Szymon Jarmuż 8.05.2011 r. 
Aleks Jacek Sosnowski 8.05.2011 r. 
Alan Maciej Sosnowski 8.05.2011 r. 
Mikołaj Adam Rogiński 14.05.2011 r. 
Dominika Maria Rogińska 14.05.2011 r. 
Adrian Wolski 19.05.2011 r. 
Hanna Maria Olenkowicz 22.05.2011 r. 
Aleksander Ankiewicz 22.05.2011 r. 
Maurycy Maksymilian Paluchowski 22.05.2011 r. 
Wiktor Rowiński 28.05.2011 r. 
Tytus Ośmiałowski 29.05.2011 r. 
Kuba Hoangnam Nguyen 12.06.2011 r. 
Jan Leon Wróbel 12.06.2011 r. 

Stanisław Leszczyński 
i Iwona Beata Leszczyńska z d. Adas

19.05.2011 r.  

Michał Emil Rowiński i Dominika Patrycja Błażewicz
28.05.2011 r. 

Arkadiusz Waldemar Dzięcioł i Anna Zofia Wiśniewska
4.06.2011 r. 

4 VI -  Wiesława i Wiesław Stawiccy 

5 VI - Lucyna i Romuald Czupryn

26 VI - Barbara i Tadeusz Laskowscy

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZE

50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA
obchodzili:

Ś.p. Halina Smuniewska, lat 88, zm. 1.04.2011 r. 
Ś.p. Stanisława Walczak, lat 69, zm. 3.04.2011 r. 
Ś.p. Władysław Antczak, lat 78, zm. 3.04.2011 r. 
Ś.p. Julian Cira, lat 55, zm. 3.04.2011 r. 
Ś.p. Franciszek Ziółkowski, lat 70, zm. 5.04.2011 r. 
Ś.p. Franciszek Guziński, lat 62, zm. 6.04.2011 r. 
Ś.p. Stanisław Trzeciak, lat 70, zm. 7.04.2011 r. 
Ś.p. Teresa Dampc, lat 85, zm. 10.04.2011 r. 
Ś.p. Bronisława Kałandyk, lat 82, zm. 18.04.2011 r. 
Ś.p. Józef Bacławski, lat 73, zm. 19.04.2011 r. 
Ś.p. Janina Rygalska z d. Stankiewicz, lat 89, 

zm. 28.04.2011 r. 
Ś.p. Janina Zaleśkiewicz, lat 91, zm. 2.05.2011 r. 
Ś.p. Elżbieta Barbara Hinz, lat 66, zm. 8.05.2011 r. 
Ś.p. Janina Szukta, lat 64, zm. 23.05.2011 r. 
Ś.p. Kazimiera Buderaska, lat 87, zm. 24.05.2011 r. 
Ś.p. Rajmund Królik, lat 76, zm. 26.05.2011 r. 
Ś.p. Zenon Lubarski, lat 76, zm. 26.05.2011 r. 
Ś.p. Sławomir Wszeborowski, lat 57, zm. 3.06.2011 r. 
Ś.p. Zofia Jacobsen z d. Andrearczyk, lat 83,

zm. 4.06.2011 r. 
Ś.p. Józef Benedykt Piesik, lat 79, zm. 13.06.2011 r. 
Ś.p. Maria Fuss, lat 85, zm. 17.06.2011 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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WIADOMOŚCI PARAFIALNE
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PRACE BUDOWLANE

ETAPY POWSTAWANIA RZEŹBY DO PREZBITERIUM

Prace ogrodnicze przy Krzyżu misyjnym

Prace murarskie i kamieniarskie na chórze kościoła
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NIEDZIELA PALMOWA – 17 IV

BIERZMOWANIE – 31 V


