
„[Jan Chrzciciel] ...zobaczy³ Jezusa, nadchodz¹cego ku niemu, i rzek³: 
«Oto Baranek Bo¿y, który g³adzi grzech œwiata»”  J 1,36
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Z ŻYCIA PARAFII

Œwi¹teczne spotkanie z rodzicami ksiê¿y
pos³uguj¹cych w naszej parafii

3 III 2019 r. – Msza Œw. w Kaplicy
Sanktuarium w £agiewnikach
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Dro dzy Czy tel ni cy,
Ko cha ni Pa ra fia nie

Z ra do ścią od da je my w rę ce na szych pa ra fian i go ści ko lej ny nu mer
Gło su Bra ta. Je go lek tu ra pięk nie ob ra zu je na szą wspol no to wą ak -
tyw ność. Nie bra ku je za jęć dla dzie ci, mło dzie ży i oczy wi ście dla do -
ro słych. To wszyst ko jest moż li we dzię ki wiel kie mu za an ga żo wa niu
ka pła nów, sióstr za kon nych i wie lu osób świec kich. Bar dzo Wam
wszyst kim dzię ku ję. 

Obec nie prze ży wa my czas Wiel kie go Po stu. Od by ły się już
re ko lek cje dla dzie ci a przed na mi sku pie nie dla mło dzie ży i do ro -
słych. 

Za chę cam – sko rzy staj my z te go cza su ła ski. Każdy z nas bo -
wiem po trze bu je za trzy ma nia i wy ci sze nia, aby usły szeć głos Je zu sa,
któ ry nie sie NADZIEJĘ. On dźwi ga ją cy Krzyż wska zu je na po ra nek
Zmar twych wsta nia. Niech ta myśl jesz cze bar dziej zmo bi li zu je nas
do oso bi ste go wy sił ku.

Z po dzię ko wa niem i życz li wo ścią 
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

Z ŻYCIA PARAFII

Ka len da rium

23 XII 2018 r. – spo tka nie opłat ko we
Wspólnoty „Lux Cor dis”.
24 XII 2018 r. – Uro czy stość Na ro dze -
nia Pań skie go – pa ster ka.
30 XII 2018 r. – świą tecz ne spo tka nie 
z ro dzi ca mi księ ży po słu gu ją cych w na szej
pa ra fii.
1 I – 5 II 2019 r. – wi zy ty dusz pa ster -
skie w do mach pa ra fian.
6 I – co rocz na ko lę da na ple ba nii 
i w klasz to rze Sióstr Be ta nek.
• kon cert ko lęd Chó ru Brata Alberta   
w Do mu Opie ki „ActivSenior”.
18 I – mo dli twa za tragicznie zmarłego
Pre zy den ta Gdańska – Paw ła Ada mo wi -
cza.
20 I – uro czy ste ob cho dy dwu dzie sto le -
cia Chó ru Brata Alberta.
27 I – kon cert ko lęd chó ru pa ra fial ne go
w na szym ko ście le.
7 II – V Ty dzień Mał żeń stwa.
11 II – wspo mnie nie Mat ki Bo żej z Lo ur -
des, czy li XXVII Świa to wy Dzień Cho re -
go. Te go rocz ne orę dzie pa pie skie za ty tu -
ło wa ne zo sta ło: „Dar mo otrzy ma li ście,
dar mo da waj cie”. Pod czas wszyst kich
Mszy św. mo dli li śmy się o si łę i moc w
dźwi ga niu krzy ża przez cier pią cych.
17 II – po wi ta nie kle ry ka Be nia mi na Kir -
schlin ga, któ ry od by wa w na szej pa ra fii
prak ty kę dusz pa ster ską.
24 II – zor ga ni zo wa nie w Szko le Pod sta -
wo wej nr 79 za ba wy kar na wa ło wej dla
przed szko la ków i młod szych dzie ci szkol -
nych przez Wspól no tę Do mo we go Ko ścio -
ła , DMM Lux Cor dis i ks. Paw ła.
25 II – ks. Ar cy bi skup Sła woj Le szek
Głódź skie ro wał ks. Krzysz to fa Grzem -
skie go do po słu gi dusz pa ster skiej w pa ra -
fii pw. Du cha Świę te go i Świętej
Katarzyny w Gdy ni.
3 III – spo tka nie z oka zji XXXII rocz ni cy
po wsta nia Ar chi die ce zjal ne go Dusz pa -
ster stwa Ko ściel nej Służ by Męż czyzn
„Sem per Fi de lis”, któ re od by ło się w ko -
ście le NMP Kró lo wej Ko ścio ła i św. Ka ta -
rzy ny Szwedz kiej w Gdań sku na Zie lo nym
Trój ką cie.
• uczest nic two Chó ru Bra ta Al ber ta wraz
z gru pą pa ra fian we Mszy św. ce le bro wa -
nej przez na sze go ks. pro bosz cza G. Stol -
czy ka w Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że -
go w Ła giew ni kach, trans mi to wa nej o
godz. 7.00 w 1 pro gra mie Te le wi zji Pol -
skiej.
• 52. Ty dzień Mo dlitw o Trzeź wość Na ro -
du pod ha słem „Mło dzi trzeź wi i wol ni”.
10 III – roz po czę cie rekolekcji wiel ko -
post nych dla dzie ci ze Szkół Pod sta wo -
wych. Na uki re ko lek cyj ne po pro wa dził
ks. Ma te usz Za wadz ki.
• Gorzkie Żale. W tym roku cykl kazań
pasyjnych głosi ks. dr Maciej Kwiecień,
dyrektor gdańskiego oddziału Radia Plus.

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

PODZIĘKOWANIE
Ze spół re dak cyj ny „Gło su Bra ta” pra gnie po dzię ko wać 
z ca łe go ser ca Księ dzu dr. Krzysz to fo wi Grzem skie mu
za wie lo let nią opie kę dusz pa ster ską przy opra co wy wa -
niu ko lej nych nu me rów na sze go pa ra fial ne go pi sma, za
oka zy wa ną do broć, życz li wą po moc i za an ga żo wa nie 
w na szą wspól ną pra cę. 

Łą cząc się w mo dli twie, ży czy my Księ dzu bło go -
sła wień stwa Bo że go w obec nie po dej mo wa nych wy zwa -
niach oraz wie lu owoc nych dzieł w dal szej po słu dze
kapłańskiej w no wej pa ra fii pw. Świę te go Du cha.

Ks. Krzysz to fo wi za wszyst ko skła da my ogrom ne
Bóg za płać!

Od 17 lutego prak ty kę ako lic ką od by wa 
w na szej wspól no cie Be nia min Kir schling,
kle ryk V ro ku Gdań skie go Se mi na rium
Du chow ne go, po cho dzą cy z pa ra fii NMP
Kró lo wej Pol ski w Wej he ro wie. Ży czy my
wie lu Bo żych łask na tym eta pie przy go to -
wa nia do świę ceń dia ko na tu.
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Drodzy Parafianie, 
od roz po czę cia No we go Ro ku mi nę ło już kil ka ty go dni, ale
zgod nie z tra dy cją pra gnę po dzie lić się z Wa mi re flek sją,
któ ra jest zwią za na z tym, cze go wspól nie do ko na li śmy 
w ostat nich dwu na stu mie sią cach. Jest to już mo je 17. spra -
woz da nie, któ re Wam przed sta wiam a osiem na sty rok na -
szej wspól nej pa ra fial nej dzia łal no ści. 

Rok 2018 to czas wie lu róż nych wy da rzeń, któ re
mia ły miej sce w na szym ży ciu oso bi stym, ro dzin nym, pa ra -
fial nym, ale tak że w na szej Oj czyź nie. Trze ba tu taj wspo -
mnieć ob cho dy 100-le cia od zy ska nia przez Pol skę Nie pod le -
gło ści. To na ro do we świę to by ło po prze dzo ne dzie wię cio -
dnio wą no wen ną oraz uwień czo ne nie za po mnia nym kon -
cer tem pie śni pa trio tycz nych, któ ry przy go to wa ła na sza
mło dzież. Wie le by ło tak że pro po zy cji skie ro wa nych do
róż nych grup wie ko wych. Moż na się z ni mi za po znać bio -
rąc do rę ki in for ma tor, któ ry zo sta wia my w tym ro ku pod -
czas wi zy ty dusz pa ster skiej. Przy pa trz my się za tem bli żej
tej dzia łal no ści…

Per so na lia
W dusz pa ster stwie pa ra fial nym po słu gi wa ło, w ro ku 2018
sied miu ka pła nów. Pro boszcz (ks. Grze gorz), czte rech wi -
ka riu szy (księ ża - Woj ciech, Ma te usz, Pa weł i Da wid) oraz
dwóch ka pła nów do po mo cy dusz pa ster skiej – ks. Ma rek 
i ks. Krzysz tof (Wy kła dow ca Pi sma Św. w GSD). Ks. Ty be -
riusz – jak pa mię ta my – w stycz niu ubie głe go ro ku zo stał
mia no wa ny pro bosz czem pa ra fii św. An drze ja Bo bo li w So -
po cie. 
Współ pra cu ją z na mi czte ry Sio stry Be tan ki  (Anie la - za kry -
stian ka, Aman da – po słu gu je w kan ce la rii i kio sku pa ra fial -
nym, Do ro ta i Be ne dyk ta – ka te chet ki). Do po mo cy ma my
tak że per so nel świec ki, któ ry po ma ga nam za rów no w ko -
ście le jak i pra cach do mo wych. Ak tu al nie je den z na szych
pa ra fian stu diu je w Gdań skim Se mi na rium Du chow nym 
i przy go to wu je się do ka płań stwa. W na szej pa ra fii od by wa -
ją tak że swo je prak ty ki dusz pa ster skie in ni stu den ci GSD. 

Ży cie Sa kra men tal ne
Fun da men tem ży cia re li gij ne go w pa ra fii jest ży cie sa kra -
men tal ne. W mi nio nym 2018. ro ku Sa kra ment Chrztu św.
przy ję ło 97 (w 2017 r. - 83) dzie ci, sa kra ment mał żeń stwa 22
pa ry (w 2017 r. - 21 par). Ks. Abp Sła woj Le szek Głódź udzie -
lił Sa kra men tu Bierz mo wa nia 54 mło dym lu dziom (w 2017
r. - 40). Do wiecz no ści od pro wa dzi li śmy 156 (w 2017 r. - 159)
na szych pa ra fian. Wiel ką ra do ścią jest fakt, iż w nie dziel -
nych Mszach św. uczest ni czy 36 % pa ra fian (nie jest to licz -
ba ma le ją ca). Wie le z tych osób przy stę pu je tak że do Ko mu -
nii Św. Ist nie je sta ły gra fik dy żu rów w kon fe sjo na le umoż li -
wia ją cy wy bór spo wied ni ka. Ka pła ni od wie dza ją rów nież
cho rych z po słu gą w pierw sze piąt ki i so bo ty mie sią ca. Tych
cho rych co ro ku nam przy by wa, ak tu al nie to oko ło 160
osób.

Mo dli twa
Ży ciu sa kra men tal ne mu to wa rzy szy za wsze mo dli twa.
Oprócz sta łych wy da rzeń wpi sa nych w ka len darz li tur gicz -
ny na uwa gę za słu gu ją ob cho dy Świa to we go Dnia Cho re go;
Nie dzie la Po wo łań, czy li mo dli twa z udzia łem kle ry ków 
z GSD czy spo tka nia for ma cyj ne dla męż czyzn. W li sto pa -
dzie, wpi su jąc się czas mo dli twy za zmar łych, od pra wi li śmy
uro czy stą Eu cha ry stię za tych, któ rzy ode szli do wiecz no ści
w ro ku 2018. Kon ty nu owa li śmy rów nież cykl tzw. spo tkań
„dla za bie ga nych” – by ła to m.in. mo dli twa ró żań co wa 
w paź dzier ni ku oraz ro ra ty w ad wen cie. Od by ły się tak że re -
ko lek cje wiel ko post ne i ad wen to we. Za pro si li śmy na szych
pa ra fian rów nież na Lu ce na ria, czy li nie szpo ry ad wen to we.

Piel grzym ki
Na si Pa ra fia nie w ubie głym ro ku uczest ni czy li w piel -
grzym kach: m.in. do Li che nia, z oka zji 50- le cia ko ro na cji
Cu dow ne go Ob ra zu. Uda li się, jak co ro ku, na Kal wa rię
Wej he row ską, do sank tu arium we Wie lu oraz w Krze szo -
wie. Po nad to od by ła się tra dy cyj na 18. piel grzym ka ro we ro -
wa do Sank tu arium w Ma tem ble wie. Mło dzież wzię ła
udział w spo tka niu w Led ni cy, zaś se nio rzy uczest ni czy li 
w tzw. Led ni cy Se nio ra. 

Ko mu ni ka cja
Waż nym ele men tem bu do wa nia ja ko ści Wspól no ty jest
umie jęt ność szyb kie go i sku tecz ne go ko mu ni ko wa nia się.
Ka pła ni i Sio stry za kon ne sta ra ją się być oso bi ście do stęp ni
dla na szych wier nych, ale ko rzy sta my też z róż nych na rzę -
dzi, aby ten kon takt jesz cze bar dziej uła twić. I tu taj war to
wy mie nić kil ka na rzę dzi. Pa ra fial ny pro fil na Fa ce bo oku ma
po nad 1000 po lu bień. Swo je pro fi le ma ją tak że dusz pa ster -
stwa mło dzie ży i stu den tów. Na szą pa ra fial ną stro nę in ter -
ne to wą od wie dzi ło w mi nio nym ro ku bli sko 226 tys. osób.
Po nad to wy da li śmy ko lej ne 4 nu me ry Gło su Bra ta, któ ry
peł ni ro lę kro ni ki pa ra fial nej. Mło dzież wraz z dusz pa ste rza -
mi, co ty dzień, wy da wa ła biu le tyn „Źró dło i Szczyt”, któ ry
ma po móc w prze ży wa niu nie dziel nej Eu cha ry stii. W stycz -
niu 2018 ro ku uka zał się je go set ny nu mer, o czym za pew ne
pa mię ta ją oso by, któ re wy lo so wa ły oko licz no ścio we na gro -
dy. Na uwa gę za słu gu je tak że cykl „Książ ka mie sią ca”. Dzię -
ki tej ak tyw no ści w każ dym mie sią cu do rąk czy tel ni ków tra -
fia war to ścio wa po zy cja książ ko wa. Pa mię ta my tak że o pra -
sie ka to lic kiej, któ ra jest do stęp na w kio sku pa ra fial nym.

Wy da rze nia i Kul tu ra
Ka pła nom i Sio strom za kon nym za le ży na po głę bia niu oso -
bi ste go kon tak tu z wier ny mi. Te mu ce lo wi słu żą cy klicz ne
spo tka nia, któ re wpi su ją się w ka len darz dusz pa ster ski. Jest
wśród nich za ba wa kar na wa ło wa dla dzie ci oraz za ba wa an -
drzej ko wa dla do ro słych, któ ra w mi nio nym ro ku cie szy ła
się wiel kim za in te re so wa niem. Pa ra fia zor ga ni zo wa ła kil ka
wa ka cyj nych wy jaz dów dla róż nych grup wie ko wych. Se nio -

Sprawozdanie duszpasterskie
Z ŻYCIA PARAFII
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rzy mie li zaś moż li wość spo tkań w ra mach Klu bu Se nio ra.
War ty od no to wa nia jest rów nież fakt, iż trzy krot nie go ści li -
śmy z nie dziel ny mi ka za nia mi ka pu cy na o. Pio tra Kwiat ka,
któ ry przy bli żał nam zwią zek wia ry z psy cho lo gią. Wiel ką
ra do ścią jest tak że ist nie nie kil ku ze spo łów mu zycz nych
sku pia ją cych dzie ci, mło dzież i do ro słych. Dzię ki ich za an -
ga żo wa niu prze ży wa nie róż nych ce le bra cji jest jesz cze
owoc niej sze. W grud niu go ści li śmy tak że gór ni ków mor -
skich z fir my Lo tos Pe tro bal tic, któ rzy ofia ro wa li nam pięk -
ną pła sko rzeź bę św. Bar ba ry. 

Dzie ła cha ry ta tyw ne
A teraz słów kilka na temat działalności charytatywnej.
Parafianie nasi wsparli akcję „Żonkil” –  pomoc na rzecz
hospicjum; uczestniczyli w zbiórce żywności w ramach tzw.
„Tutki miłosierdzia”. Poprzez zakup świecy Caritasu wzięli
udział w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom; w Dniu
Papieskim wsparli zbiórkę stypendialną dla uzdolnionej
młodzieży z ubogich rodzin. Ponadto kilkukrotnie odbywały
się zbiórki pieniężne na obiady dla potrzebujących dzieci 
z naszej parafii. Wsparliśmy także parafie w Sarnach na
Ukrainie oraz dzieło, któremu posługuje ks. Julian Noga –
Dom Opieki „Złota Jesień”. Odbyło się także kilka zbiórek
na misje. Wspólnoty Domowego Kościoła i Żywego Różańca
wspierały również poszkodowane rodziny w Aleppo w Syrii.
Pomagaliśmy także materialnie kilku rodzinom w parafii
poprzez zakup lekarstw i żywności. Łącznie na cele
charytatywne przeznaczyliśmy ponad 60 tys. złotych.
Bardzo za wszelką pomoc dziękujemy.

Spra wy bu dow la ne – in we sty cyj ne
Wy miar dusz pa ster sko -pa sto ral ny, któ ry za pre zen to wa łem
po wyż szym spra woz da niu, jest naj waż niej szy w du cho wym
prze sła niu każ dej Wspól no ty Pa ra fial nej. Ist nie je jed nak
dru gi wy miar, któ ry moż na na zwać ma te rial nym. Pod su mo -

wu jąc ubie gły rok, chcę po in for mo wać, iż dzię ki wiel kiej
mo bi li za cji i ofiar no ści pa ra fian, uda ło się ure gu lo wać
wszyst kie zo bo wią za nia fi nan so we, któ re by ły zwią za ne 
z pra ca mi wy ko na ny mi w na szym ko ście le. Wspo mnę tu taj
cho ciaż by su fit wy ko na ny na kre dyt. Dzi siaj pa ra fia na sza
nie ma żad ne go za dłu że nia i re ali zu je bie żą ce pla ny. 
Ale po wróć my jesz cze na chwi lę do ma te rial nych dzia łań 
i dla upo rząd ko wa nia wspo mnij my pra ce wy ko na ne w mi -
nio nym ro ku, gdyż nie wszy scy mo że je pa mię ta my:
1. Zre ali zo wa li śmy ostat ni etap oświe tle nia we wnę trzu ko -
ścio ła po przez mon taż bocz nych     lamp le do wych. 
2. Za ku pi li śmy i za mon to wa li śmy urzą dze nia do me cha nicz -
nej wen ty la cji ko ścio ła, dzię ki cze mu mo że my wen ty lo wać
wnę trze, zmniej sza jąc je go wil got ność a tym sa mym uni ka -
my moż li wo ści za grzy bie nia new ral gicz nych miejsc.
3. La tem mia ła miej sce kon ser wa cja Krzy ża mi syj ne go, któ -
ry ze wzglę du na wa run ki at mos fe rycz ne uległ po waż ne mu
uszko dze niu.
4. Do ko na li śmy tak że wy mia ny po kry cia na da chu na szych
pa ra fial nych warsz ta tów i ga ra ży. Kil ku na sto let nie ko rzy sta -
nie z po miesz czeń na ple ba nii spo wo do wa ło tak że ko niecz -
ność prac re mon to wych w tym obiek cie.
5. Na ple ba nii wy mie ni li śmy wę zeł ciepl ny oraz wy re mon to -
wa li śmy wej ście do na sze go do mu (gra ni to we scho dy i no -
we drzwi wej ścio we), wy ko na li śmy rów nież wie le mniej -
szych, ko niecz nych prac.
Koń cząc to pod su mo wa nie, chciał bym rów nież po dzię ko -
wać wszyst kim, któ rzy nas wspie ra ją swo ją mo dli twą i do -
brym sło wem. Dzię ku ję: ka pła nom, sio strom za kon nym, ka -
te che tom, gru pom dusz pa ster skim oraz wszyst kim lu dziom
do brej wo li, któ rzy ak cep tu ją na sze dzia ła nia i się z ni mi
iden ty fi ku ją. Niech wspar cie i wsta wien nic two św. Bra ta Al -
ber ta – na sze go pa tro na, to wa rzy szy nam w ko lej nym ro ku
na szej wspól nej po słu gi.    

ks. Pro boszcz Grzegorz Stolczyk

Z ŻYCIA PARAFII
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Rok Pañski 2019 Rokiem Jubileuszowym
B³ogos³awionych Mêczenników 
Okresu II Wojny Œwiatowej

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Ks. Ma rian Gó rec ki (1903-1940)

Był cha ry zma tycz nym dusz pa ste rzem Po la ków w Wol nym Mie ście Gdań sku, po słu gi wał 
w ka pli cy MB Czę sto chow skiej w Gdań sku No wym Por cie. Szcze gól nie od da ny mło dzie ży,
zo stał aresz to wa ny już w dniu wy bu chu woj ny, na stęp nie de por to wa ny do obo zu kon cen tra -
cyj ne go w Stut tho fie. Po sied miu mie sią cach roz strze la ny w Wiel ki Pią tek 22 mar ca 1940 r.,
ra zem z ks. Bro ni sła wem Ko mo row skim. Przed swo ją śmier cią wy po wie dział sło wa prze ba -
cze nia wo bec prze śla dow ców.

Syl wet ki Bło go sła wio nych Mę czen ni ków Gdańskich:

W ro ku 2019 ob cho dzić bę dzie my 80. rocz ni cę wy bu chu II woj ny
świa to wej, pod czas któ rej zgi nę ło w Pol sce ok. 6 mln lu dzi, głów nie 
z rąk nie miec kie go re żi mu na zi stow skie go. Ko ściół ka to lic ki był
wów czas ce lem za pla no wa nej eks ter mi na cji za rów no du cho wień -
stwa, jak i wier nych świec kich. Wśród ofiar by ły licz ne oso by, któ re
po nio sły śmierć za wia rę w Bo ga, Ko ściół i Oj czy znę. Sza cu je się, iż
wów czas zo sta ło za bi tych 3 000 pre zbi te rów pol skich. W tym ro ku
mi ja 20. rocz ni ca, kie dy Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II, 13 czerw ca 1999
ro ku w War sza wie do ko nał be aty fi ka cji 108. pol skich mę czen ni ków,
za mor do wa nych pod czas II woj ny świa to wej z nie na wi ści do wia ry.
Po śród nich znaj du ją się tak że Bło go sła wie ni Mę czen ni cy, oso by du -
chow ne po słu gu ją ce przed woj ną na te re nie Gdań ska i je go oko lic.

Me tro po li ta Gdań ski, abp Sła woj Le szek Głódź ogło sił swym
de kre tem – Ar chi die ce zjal ny Rok Ju bi le uszo wy Bło go sła wio nych
Mę czen ni ków okre su II woj ny świa to wej. Z tre ści de kre tu wy ni ka, że
de cy zja o pa tro na cie bło go sła wio nych du chow nych zo sta ła pod ję ta
na proś by ka pła nów, osób ży cia kon se kro wa ne go i wier nych die ce zji
„Dla wzro stu wia ry i po boż no ści oraz dla uka za nia bo ha ter skich
wzor ców Du chow nych Nie złom nych” – na pi sał w swym de kre cie me -
tro po li ta gdań ski.

Rok Ju bi le uszo wy jest oka zją do re flek sji nad okre sem nie -
miec kiej oku pa cji Pol ski, do przy po mnie nia o cza sach bar ba rzyń skiej
eks ter mi na cji lu dzi oraz mo ty wa cji do dzia łań, aby ta kie cza sy się wię -
cej nie po wtó rzy ły. Współ cze śnie wi dzi my rów nież ozna ki nie na wi ści w ży ciu ro dzin nym i spo łecz nym. My, wier ni ar -
chi die ce zji gdań skiej, mo że my uczyć się zwal czać zło we wszyst kich je go prze ja wach od na szych Bło go sła wio nych Mę -
czen ni ków. Niech ich he ro icz ne po sta wy, po mi mo do zna wa nych szy kan i za da wa nych przez oku pan ta tor tur, uczą nas
by cia wier ny mi Bo gu do koń ca swo ich dni. Przy wo łuj my na szych wspa nia łych orę dow ni ków w Nie bie, aby nam w tym
dzie le do po mo gli. 

W Gło sie Bra ta wie le ra zy pi sa li śmy o Bło go sła wio nych Mę czen ni kach Gdań skich. Tym ra zem krót ko przy po -
mnę ich syl wet ki, ale wszyst kich za in te re so wa nych za chę cam do za po zna nia się z do kład nym opi sem ich ży cia i dzia -
łal no ści na stro nie in ter ne to wej ar chi die ce zji gdań skiej.

o Bło go sła wio nym Ma rianie Gó rec kim 
Ks. Górecki reprezentował na gruncie gdańskim postępowy nurt katolicki, nie znosił przejawów płytkiej dewocji. Budował mocne i myślące
charaktery. Lekcje dla młodzieży prowadził nowoczesnymi metodami. Podręczniki, które uważał za niedobre, zastępował własnymi
wykładami. Dając prym rozumowaniu i wiedzy nad bierną percepcją i sentymentowi do tradycji, najchętniej przedstawiał temat drogą
dyskusji. Stąd jego lekcje, szczególnie w wyższych klasach, zmieniały się nieraz w gorące polemiki.
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Ks. kmdr ppor. Wła dy sław Mie goń (1892-1942)

Ka pe lan ma ry nar ki wo jen nej. Pa ra fia nie z Gdy ni mó wi li o nim: „nasz oj ciec”. Tra fił do nie -
wo li we wrze śniu 1939 r., gdyż nie chciał po zo sta wić ran nych ma ry na rzy. Po tem, za or ga ni -
za cję uro czy sto ści pa trio tycz nych 11 li sto pa da w ofla gu, zo stał prze nie sio ny do obo zu w Bu -
chen wal dzie. Stam tąd tra fił do Da chau, wy nisz czo ny przez cho ro by i nie ludz kie wa run ki
obo zo we zmarł 15 wrze śnia 1942 r.

o Bło go sła wio nym Wła dy sławie Mie goniu 
Ksiądz Kapelan Miegoń był cichy, małomówny i delikatny w obejściu. Ksiądz Władysław kochał bardzo swoich rodziców i rodzeństwo.
Corocznie w czasie urlopu przyjeżdżał w odwiedziny do domu rodzinnego, najczęściej w okres żniw. Nigdy nie informował o dacie przyjazdu,
aby zmęczonym pracą i żniwami domownikom nie stwarzać dodatkowej uciążliwości w postaci wyjazdu zaprzęgiem konnym po niego na
stację kolejową. Ks. Miegoń mówił ze wzrokiem utkwionym w rozmówcę, patrzył w oczy tak, iż miało się wrażenie, że widzi dno jego duszy.
Oglądałem działalność ks. Miegonia w szpitalu na Kępie Oksywskiej. Udzielał posług kapłańskich nie dbając o bomby, o sen, o pożywienie.
Widziałem go przed operacjami, widziałem wśród rannych i umierających, zawsze gotowego do pracy, zawsze pogodnego, zawsze nie
zmęczonego.

Ks. Bro ni sław Ko mo row ski (1889-1940). 

Pro boszcz pa ra fii pw. św. Sta ni sła wa Bi sku pa w Gdań sku Wrzesz czu, dusz pa sterz pol skiej
ko lo nii w Dol nym Wrzesz czu i pol skich stu den tów Po li tech ni ki Gdań skiej. Aresz to wa ny 
1 wrze śnia 1939 r. rów no cze śnie z ks. Ma ria nem Gó rec kim, z któ rym prze był po dob ną dro -
gę cier pień w Stut tho fie, aż do eg ze ku cji w Wiel ki Pią tek 22 mar ca 1940 r. Przy go to wy wał
się na śmierć, uczest ni cząc po ta jem nie we Mszy św. Wiel kie go Czwart ku, spra wo wa nej 
z więź nia mi.

Ks. Fran ci szek Ro ga czew ski (1891-1940)

Pro boszcz pol skiej pa ra fii pw. Chry stu sa Kró la w Gdań sku, ka pe lan pol skich ko le ja rzy 
i pocz tow ców w Wol nym Mie ście Gdańsk. Aresz to wa ny 1 wrze śnia 1939 r., po dłu gim okre -
sie tor tur zo stał roz strze la ny 11 stycz nia 1940 r. w po bli żu Gdań ska. Na krót ko przed za bra -
niem go na eg ze ku cję po wie dział do swo je go wi ka riu sza, ra zem z nim uwię zio ne go: „Wiesz,
czu ję, że zgi nę; po wiedz mo im uko cha nym wier nym w ko ście le Chry stu sa Kró la, że chęt nie
od dam swe ży cie za Chry stu sa i Oj czy znę”.

S. Ali cja Ma ria Ja dwi ga Ko tow ska CR (1899-1939)

Ukoń czy ła stu dia bio lo gicz ne i che micz ne. Woj na za sta ła ją ja ko dy rek tor kę szko ły i prze ło -
żo ną do mu w Wej he ro wie. Ostrze żo na o aresz to wa niu oświad czy ła, że nie mo że po zo sta wić
sióstr bez opie ki. Po raz ostat ni wi dzia no ją, gdy na wię zien nym po dwó rzu wcho dzi ła do sa -
mo cho du cię ża ro we go wraz z grup ką dzie ci ży dow skich, któ re trzy ma ła za rącz ki, do da jąc
im otu chy. Za mor do wa na 11 li sto pa da 1939 r. w Pia śni cy.

Teresa Sowińska
Źródło: www.diecezja.gda.pl

o Bło go sła wio nm Fran ci szku Ro ga czew skim 
Podczas przesłuchania ks. Franciszka, gestapowcy nie szczędzili mu przykrości i cierpień: „Do sali wepchnięto zataczającego się księdza, który
zasłonił twarz opuchniętymi, krwawiącymi rękami. SS-owcy krzyczeli: «Ten leniwy ksiądz nie potrafi należycie wyczyścić wychodka!» Jeden 
z nich wszedł do sali i kopał leżącego, wrzeszcząc rozkazująco: «Jazda, zbieraj słomę z podłogi! Ale szybko!» Kiedy oprawca wyszedł, Ksiądz
wydobył z przepastnej sutanny swoje okulary i przywitał się z wszystkimi (...), potem zbliżył się do najbardziej skatowanego rodaka, dającego
słabe oznaki życia. Ukląkł przy nim i zaczął się modlić.”

o Bło go sła wio nym Bronisławie Komorowskim
Pomagał każdemu, kto był w potrzebie. W obozie koncentracyjnym starano się zrobić z niego obozowe pośmiewisko przez mianowanie go
kapem kolumny roboczej, czyszczącej kloaki obozowe. Sam maltretowany i okrutnie dręczony, do końca zachował dla wszystkich otwarte serce
i uśmiechniętą twarz. Chciano go zmusić do znęcania się nad współwięźniami, lecz on okazał Chrystusową miłość wobec nich, zachowując
postawę prawdziwie polską i kapłańską.
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Z Dzienniczka Œw. Siostry Faustyny
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

W okre sie Wiel kie go Po stu chęt nie się gam do „Dzien nicz -
ka” św. Sio stry Fau sty ny Ko wal skiej, by przy po mi nać so bie
sło wa wy po wie dzia ne przez sa me go Je zu sa, skie ro wa ne do
niej, swo jej se kre tar ki mi ło sier dzia, ale po przez nią tak że do
każ de go z nas. 

W bie żą cym ro ku bę dą mia ły waż ne dla na szej Oj -
czy zny wy da rze nia oraz rocz ni ce hi sto rycz ne. Na sza Oj czy -
zna po trze bu je uspo ko je nia na stro jów spo łecz nych i zwró ce -
nia się do wiel kie go Mi ło sier dzia Bo że go. W związ ku z tym
sta ra łam się wy szu kać w „Dzien nicz ku” frag men tów od no -
szą cych się do na sze go kra ju, do ka pła nów oraz łask udzie -
la nych za po śred nic twem pierw sze go ob ra zu „Je zu, ufam
To bie”, któ ry po wstał w kon sul ta cji z s. Fau sty ną.

*   *   *
W 1928 r., po zło że niu pro fe sji cza so wej, Św. Fau sty na wi dzi
Mat kę Bo żą bło go sła wią cą Pol sce pod czas od pra wia nia no -
wen ny w in ten cji Oj czy zny: „W siód mym dniu no wen ny uj -
rza łam Mat kę Bo żą po mię dzy nie bem a zie mią, w sza cie ja -
snej; mo dli ła się z rę ka mi zło żo ny mi na pier siach, wpa trzo -
na w nie bo, a z ser ca Jej wy cho dzi ły ogni ste pro mie nie i jed -
ne szły do nie ba, a dru gie okry wa ły na szą zie mię.” (Dz 33)

Św. Fau sty na mo dli się za pol skie mia sto: „Pew ne -
go dnia po wie dział mi Je zus, że spu ści ka rę na jed no mia sto,
któ re jest naj pięk niej sze w Oj czyź nie na szej. Ka ra ta mia ła
być – ja ką Bóg uka rał So do mę i Go mo rę. Wi dzia łam wiel kie
za gnie wa nie Bo że i dreszcz na peł nił, prze szył mi ser ce. Mil -
cze niem mo dli łam się. Po chwi li po wie dział mi Je zus: Dzie -
cię mo je, łącz się ści śle w cza sie ofia ry ze mną i ofia -
ruj Oj cu Nie bie skie mu Krew i Ra ny Mo je na prze bła -
ga nie za grze chy mia sta te go. Po wta rzaj to bez prze -
stan ku przez ca łą Mszę św. Czyń to przez sie dem dni.
– Siód me go dnia uj rza łam Je zu sa w ob ło ku ja snym i za czę -
łam pro sić, aże by Je zus spoj rzał na mia sto i na kraj nasz ca -
ły. Je zus spoj rzał się ła ska wie. Kie dy spo strze głam życz li -
wość Je zu sa, za czę łam Go bła gać o bło go sła wień stwo.
Wtem rzekł Je zus: Dla cie bie bło go sła wię kra jo wi ca łe -
mu – i uczy nił du ży znak krzy ża rę ką nad Oj czy zną na szą.
Ra dość wiel ka na peł ni ła du szę mo ją, wi dząc do broć Bo ga”.
(Dz 39)

Pan Je zus wzy wa Św. Fau sty nę do od pra wie nia no -
wen ny za Pol skę. „1933. W pew nej chwi li usły sza łam ta ki
głos w du szy: od praw no wen nę za Oj czy znę. No wen na
ta bę dzie się skła dać z li ta nii do Wszyst kich Świę -
tych.” (Dz 59) „Pod ko niec li ta nii uj rza łam ja sność wiel ką 
w niej Bo ga Oj ca. Przed ja sno ścią tą a zie mią uj rza łam Je zu -
sa przy bi te go do krzy ża, i tak, że Bóg, chcąc spoj rzeć na zie -
mię, mu siał pa trzeć przez ra ny Je zu sa. I zro zu mia łam, że dla
Je zu sa Bóg bło go sła wi zie mi.” (Dz 60)

Mat ka Bo ża na ka zu je Św. Fau sty nie mo dli twę za
Oj czy znę. „1934 rok. W dzień Wnie bo wzię cia Mat ki Bo żej
nie by łam na Mszy św., pa ni dok tór [tak jest w Dzien nicz ku]
nie po zwo li ła, ale mo dli łam się go rą co w ce li. Po chwi li uj -
rza łam Mat kę Bo żą w nie wy po wie dzia nej pięk no ści i rze kła
do mnie: cór ko mo ja, żą dam od cie bie mo dli twy, mo -
dli twy i jesz cze raz mo dli twy za świat a szcze gól nie za
Oj czy znę swo ją. Przez dzie więć dni przyj mij Ko mu nię

św. wy na gra dza ją cą, łącz się ści śle z Ofia rą Mszy św.
Przez te dzie więć dni sta niesz przed Bo giem ja ko ofia -
ra, wszę dzie, za wsze, w każ dym miej scu i cza sie – czy
w dzień, czy w no cy, ile kroć się prze bu dzisz, módl się
du chem. Du chem za wsze trwać na mo dli twie moż na.”
(Dz 325)

Św. Fau sty na wi dzi Pa na Je zu sa Bło go sła wią ce go
ze swo je go ob ra zu wy sta wio ne go w Wil nie. „Wiel ki Czwar -
tek, 18/IV 1935 r. Kie dy zo stał wy sta wio ny ten ob raz, uj rza -
łam ży wy ruch rę ki Je zu sa, któ ry za kre ślił du ży znak krzy -
ża. W ten sam dzień wie czo rem, kie dy się po ło ży łam do łóż -
ka, uj rza łam, jak ten ob raz szedł po nad mia stem, a mia sto to
by ło za ło żo ne siat ką i sie cia mi. Kie dy Je zus prze szedł, prze -
ciął wszyst kie sie ci, a w koń cu za kre ślił du ży znak krzy ża
świę te go i znikł. I uj rza łam się oto czo na mnó stwem po sta ci
zło śli wych i pa ła ją cych ku mnie wiel ką nie na wi ścią. Wy cho -
dzi ły róż ne groź by z ich ust, jed nak żad na się nie do tknę ła
mnie.”(Dz 416)

Św. Fau sty na wi dzia ła po stać Pan Je zu sa, w cza sie
kie dy ks. Mi chał So poć ko gło sił ka za nie. „26/IV 1935 r. 
W pią tek, kie dy by łam w Ostrej Bra mie w cza sie tych uro -
czy sto ści, pod czas któ rych ob raz ten zo stał wy sta wio ny, by -
łam na ka za niu, któ re mó wił mój spo wied nik. Ka za nie to by -
ło o mi ło sier dziu Bo żym, by ło pierw sze, cze go żą dał tak
daw no Pan Je zus. Kie dy za czął mó wić o tym wiel kim mi ło -
sier dziu Pań skim, ob raz ten przy brał ży wą po stać i pro mie -
nie te prze ni ka ły do serc lu dzi zgro ma dzo nych, jed nak nie
w rów nej mie rze, jed ni otrzy ma li wię cej, a dru dzy mniej. Ra -
dość wiel ka za la ła du szę mo ją, wi dząc ła skę Bo ga. Wtem
usły sza łam te sło wa: tyś świad kiem Mi ło sier dzia Me go,
na wie ki stać bę dziesz przed tro nem mo im ja ko ży wy
świa dek mi ło sier dzia Me go.”(Dz 417)

Pro mie nie z ob ra zu wy sta wio ne go na oł ta rzu w Bo -
że Cia ło prze szły przez świę tą Ho stię „W pew nej chwi li, kie -
dy był ten ob raz wy sta wio ny w oł ta rzu na pro ce sji Bo że go
Cia ła, kie dy ka płan po sta wił Prze naj święt szy Sa kra ment 
i chór za czął śpie wać, wtem pro mie nie z te go ob ra zu prze -
szły przez Ho stię św. i ro ze szły się na ca ły świat. Wtem usły -
sza łam te sło wa: – Przez cie bie, ja ko przez tę Ho stie,
przej dą pro mie nie mi ło sier dzia na świat. – Po tych sło -
wach głę bo ka ra dość wstą pi ła w du szę mo ją. (Dz 441)

Św. Fau sty na ofia ru je swe ślu by za Pol skę: „Dzień
od no wie nia ślu bów. W po cząt ku Mszy św. wi dzia łam Je zu sa
tak jak zwy kle, Któ ry bło go sła wił nam i wszedł do Ta ber na -
ku lum. Wtem uj rza łam Mat kę Bo żą w sza cie bia łej, w nie -
bie skim płasz czu, z od kry tą gło wą, Któ ra się zbli ży ła od oł -
ta rza do mnie i do tknę ła mnie swy mi dłoń mi i okry ła swym
płasz czem i rze kła mi: Ofia ruj te ślu by za Pol skę. Módl
się za nią. 15/VIII.” (Dz 468)

Sio stra Fau sty na da je nam tak że waż ną na ukę – że -
by roz po znać mo wę Pa na, jest po trzeb ne sku pie nie:  „Gdy -
by du sze chcia ły się sku pić, Bóg by za raz do nich prze mó -
wił, bo roz pro sze nie za głu sza mo wę Pań ską.” (Dz 452) 

Teresa Sowińska



22 lu te go 1931 ro ku w ce li płoc kie go klasz to ru S. Fau sty na
Ko wal ska mia ła wi zję, w cza sie któ rej Pan Je zus po wie dział do
niej: „Dziś wy sy łam cie bie do ca łej ludz ko ści z mo im mi -
ło sier dziem. Nie chcę ka rać zbo la łej ludz ko ści, ale pra -
gnę ją ule czyć, przy tu la jąc ją do swe go mi ło sier ne go
ser ca. (Dz. 1588) 

Jed no z trzech za dań mi syj nych Sio stry Fau sty ny po -
le ga ło na wy pra sza niu mi ło sier dzia Bo że go dla ca łe go świa ta
za po śred nic twem ob ra zu Mi ło sier dzia Bo że go. S. Fau sty na
tak opi su je swo ją wi zję w Dzien nicz ku: „uj rza łam Pa na Je zu sa
ubra ne go, w sza cie bia łej. Jed na rę ka wznie sio na do bło go sła -
wień stwa, a dru ga do ty ka ła sza ty na pier siach. Z uchy le nia
sza ty na pier siach wy cho dzi ły dwa wiel kie pro mie nie, je den
czer wo ny, a dru gi bla dy. (...) Po chwi li po wie dział mi Je zus:
„Wy ma luj ob raz we dług ry sun ku, któ ry wi dzisz, z pod -
pi sem: Je zu, ufam To bie”. (Dz. 47). Na po cząt ku 1934 r.
spo wied nik s. Fau sty ny w Wil nie, ks. Mi chał So poć ko, po wie -
rza na ma lo wa nie ta kie go ob ra zu wi leń skie mu ar ty ście prof.
Eu ge niu szo wi Ka zi mi row skie mu. Na stęp nie ks. So poć ko, 
4 kwiet nia 1937 r., za zgo dą me tro po li ty wi leń skie go ab pa Ro -
mu al da Jał brzy kow skie go, umiesz cza ob raz obok głów ne go
oł ta rza, w ko ście le pw. Św. Mi cha ła w Wil nie. Póź niej wi ze ru -
nek za wisł – ku za po mnie niu – na ścia nie ciem ne go ko ry ta rza
w klasz to rze ss. ber nar dy nek. Prze nie sio no go na stęp nie do
kruż gan ka Ostrej Bra my. S. Fau sty na oświad czy ła swe mu spo -
wied ni ko wi, że Je zus nie jest za do wo lo ny z umiej sco wie nia ob -
ra zu. Sio stra Fau sty na wie dzia ła z ob ja wień, że jej mi sja sze rze -
nia kul tu Bo że go Mi ło sier dzia na po tka na du że trud no ści.

W cza sie II woj ny świa to wej kult Mi ło sier dzia Bo że -
go roz prze strze niał się dzię ki mi gra cji lu dzi i licz nym re pro -
duk cjom ma lo wi dła.

Po woj nie, w 1948 r., po za mknię ciu przez wła dze ko -
mu ni stycz ne ko ścio ła pw. Św. Mi cha ła, ob raz zo stał w ta jem -
ni cy wy ku pio ny od li tew skie go pra cow ni ka li kwi du ją ce go wy -
po sa że nie świą ty ni. Dwie czci ciel ki Mi ło sier dzia Bo że go,
świa do me gro żą cych im kon se kwen cji ze stro ny władz so -
wiec kich, wy nio sły z ko ścio ła zwi nię ty w ru lon ob raz i na ja kiś
czas ukry ły na stry chu. Po pew nym cza sie ob raz zo stał prze -
ka za ny do ko ścio ła pw. Św. Du cha, ale ów cze sny pro boszcz
ko ścio ła ks. Jan El lert nie był za in te re so wa ny je go wy eks po -
no wa niem i ukrył go w ar chi wum ko ścio ła. 

W 1956 r. przy ja ciel ks. So poć ki ks. Jó zef Gra se wicz,
któ ry po wró cił do Wil na po uwię zie niu w so wiec kim obo zie
pra cy, otrzy mał po zwo le nie po wro tu do pra cy dusz pa ster skiej
w No wej Ru dzie na Bia ło ru si. Przed wy jaz dem z Wil na po pro -
sił pro bosz cza ko ścio ła pw. Św. Du cha o od da nie ob ra zu do je -
go no wej pa ra fii, a on na to wy ra ził zgo dę. Ob raz za wisł w ko -
ście le, ale ks. Gra se wicz za cho wał w ta jem ni cy je go po cho -
dze nie. W 1970 r., ko mu ni stycz ne wła dze w No wej Ru dzie zro -
bi ły z ko ścio ła ma ga zyn. Wy so ko za wie szo ny ob raz po zo stał
w opusz czo nym ko ście le i tyl ko dzię ki opie ce Bo żej opatrz no -
ści, prze trwał nie bez piecz ny czas ko mu ni zmu. Ob raz po zo stał
tam przez trzy dzie ści lat. W tym okre sie obo wią zy wał za kaz
sze rze nia orę dzia sio stry Fau sty ny wy da ny przez Świę te Ofi -
cjum w 1958 r. Znie sie nie no ty fi ka cji Sto li cy Apo stol skiej, do -
ko na ło się do pie ro w 1978 r.  

Ks. So poć ko wie lo krot nie prze sy łał po uf ne proś by do ks. Gra -
se wi cza, aby ob raz prze wieść do Wil na. W li sto pa do wą noc
1986 r., bez wie dzy miesz kań ców i bez po zwo le nia władz ko -
mu ni stycz nych No wej Ru dy, na miej sce ory gi nal ne go ob ra zu
za wie szo no przy go to wa ną wcze śniej ko pię. Przy po mo cy wta -
jem ni czo nych sióstr za kon nych Mat ki Mi ło sier dzia tej sa mej
no cy prze wie zio no ory gi nał ob ra zu do ko ścio ła pw. Św. Du -
cha w Wil nie – ko ścio ła pa ra fial ne go dla Po la ków, w któ rym
Msze św. i na bo żeń stwa od pra wia ne są w ję zy ku pol skim. 

Aby stwo rzyć od po wied nie wa run ki do in dy wi du al nej ad o ra cji
wi ze run ku Je zu sa Mi ło sier ne go, Me tro po li ta wi leń ski kard.
Au drys Ju ozas Bačkis pod jął de cy zję o prze nie sie niu ob ra zu
do ko ścio ła pw. Św. Trój cy re kon se kro wa ne go na Sank tu -
arium Bo że go Mi ło sier dzia. Od wrze śnia 2005 r. ob raz Je zu sa
Mi ło sier ne go jest czczo ny w Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że -
go w Wil nie, gdzie w co dzien nej mo dli tew nej ad o ra cji
ŚWIĘTEGO WIZERUNKU ZBAWICIELA sio stry za kon ne
oraz licz ni piel grzy mi po wie rza ją lo sy swo je i ca łe go świa ta
Bo że mu Mi ło sier dziu, ufa jąc sło wom Je zu sa prze ka za nym
przez św. Sio strę Fau sty nę: „Przez ob raz ten udzie lać bę -
dę wie le łask, a przez to niech ma przy stęp wszel ka du -
sza do nie go”(Dz. 570).

Teresa Sowińska na podstawie: www.faustyna.eu
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Historia pierwszego obrazu Mi³osierdzia
Bo¿ego

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Obraz w kościele w Nowej Rudzie 
na Białorusi (1956-1986)

Obraz w kościele pw. Świętego
Michała w Wilnie (1937-1948)

Obraz w Sank tu arium Bo że go Mi ło sier dzia w Wilnie
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Z ŻYCIA PARAFII

Nasz Chór Pa ra fial ny Bra ta Al ber ta prze ży wa w tym ro -
ku ju bi le usz dwu dzie sto le cia swo je go ist nie nia. Z tej oka -
zji w nie dzie lę 20 stycz nia 2019 o godz. 13.00 od by ła się
uro czy sta Msza Świę ta, któ rej prze wod ni czył ks. In fu łat
Sta ni sław Zię ba. W du chu wdzięcz no ści ce le brans wspo -
mi nał wszyst kich zmar łych chó rzy stów oraz pro sił o Bo -
że bło go sła wień stwo dla ży ją cych i ak tu al nie two rzą cych
na szą wspól no tę. Oczy wi ście chór przy go to wał opra wę
mu zycz ną do tej uro czy stej mszy. Wy ko na li śmy na stę pu -
ją ce pie śni: „Głoś imię Pa na”, „Je ste śmy pięk ni”, „Je zu,
ślicz ny kwie cie”, „Dzię ki Ci, Pa nie” i „Nad Be tle jem w
ciem ną noc”. 

I Czy ta nie z Księ gi pro ro ka Iza ja sza przed sta wi -
ła chó rzyst ka Li dia Mie lech, a II Czy ta nie z Pierw sze go
Li stu Świę te go Paw ła Apo sto ła do Ko ryn tian – rów nież
chó rzy sta Krzysz tof Bra nic ki. Psalm re spon so ryj ny wy -
ko na ła na sza so list ka An na Ju rek, a akla ma cję – so li sta
Wie sław Bą cal ski. Mo dli twy wier nych od czy ta li chó rzy -
ści Syl wia Stan kie wicz i Mie czy sław Ro ga la. Przed sta wi -
cie le chó ru dzię ko wa li księ dzu Sta ni sła wo wi Zię bie:
„Wie leb ny Księ że  In fu ła cie, w imie niu wszyst kich człon -
ków Chó ru Pa ra fial ne go Bra ta Al ber ta pra gnie my z ca łe -
go ser ca po dzię ko wać Księ dzu za ce le bro wa nie dzi siej -
szej Mszy św., któ rą spra wo wa łeś za nas, za by łych
człon ków chó ru, a tak że za tych chó rzy stów, któ rzy ode -
szli już do wiecz no ści. Pra gnie my dziś rów nież wy ra zić
na szą wdzięcz ność za to, że pa mię ta Ksiądz o nas co ro -
ku i wy zna cza do śpie wu na Mszy św. ra dio wej „Dla tych,
co na mo rzu”, któ ra jest trans mi to wa na z ko ścio ła pw.
św. Elż bie ty. To dla nas za szczyt i za wsze nie za po mnia -
ne prze ży cie. Dzię ku je my też za sym pa tię, ja ką wy ra ża
Ksiądz swo imi nie spo dzie wa ny mi, ale bar dzo mi ły mi od -
wie dzi na mi chó ru na pró bach. Za wsze ocze ku je my Księ -
dza z ra do ścią. Szczęść Bo że!” Po tych sło wach ksiądz
in fu łat otrzy mał sym bo licz ny bu kiet róż.

Po Mszy św. nasz opie kun ks. pro boszcz Grze -
gorz Stol czyk zor ga ni zo wał spo tka nie w po bli skim ho te -
lu „Dal”, obiad i wspa nia ły tort. Uczest ni ka mi im pre zy
by li obec ni  i by li chó rzy ści, ks. in fu łat, za pro sze ni księ -
ża i sio stry z na szej pa ra fii, pierw szy dy ry gent chó ru Zbi -
gniew Bi ziuk, któ ry przy go to wał, opra wio ną w ram kę pa -
miąt kę z oka zji na szej uro czy sto ści. Dy ry gent ka An na
Te rech po pro wa dzi ła po kaz slaj dów, na któ ry skła da ły
się zdję cia wy ko na ne od mo men tu po wsta nia chó ru do
dnia dzi siej sze go. Wspo mnie niom i po dzię ko wa niom nie
by ło koń ca. Nie za bra kło też wspól nych śpie wów, jak na
chó rzy stów przy sta ło. By ła to bar dzo mi ła, nie za po mnia -
na uro czy stość, któ rą dzię ki ks. pro bosz czo wi, uwiecz nił
fo to graf, któ re go dzie ło po ni żej.

Sylwia Stankiewicz

20-lecie Chóru Brata Alberta
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XXXII rocz ni ca po wo ³a nia 
KSM „Sem per Fi de lis”

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Trze cie go mar ca 2019 ro ku wspól no ta Ko ściel nej Służ by
Męż czyzn „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej uro czy -
ście świę to wa ła swo je 32. uro dzi ny. Miej scem uro czy sto ści
był ko ściół pw. NMP Kró lo wej Ko ścio ła i św. Ka ta rzy ny
Szwedz kiej w Gdań sku Wrzesz czu. Mszy św. od pra wia nej 
w kon ce le brze z kil ku na sto ma ka pła na mi prze wod ni czył ks.
bp Zbi gniew Zie liń ski, by ły wie lo let ni Ar chi die ce zjal ny
Dusz pa sterz KSM. Gro no kon ce le bran sów sta no wi li: ks. ka -
no nik Zdzi sław Róż – Ar chi die ce zjal ny Dusz pa sterz KSM,
ka pe la ni grup pa ra fial nych, ks. pro boszcz Jan Ku char ski –
go spo darz uro czy sto ści i za pro sze ni ka pła ni.

Uro czy stość uświet nia ły sztan da ry wspól not pa ra -
fial nych – „szcze gól ny em ble mat, któ ry nas wy ra ża i któ ry
nas jed no czy”. W tym ro ku przy był jesz cze je den sztan dar.
Wzbo ga ci ła się o nie go wspól no ta KSM pa ra fii pw. Świę te -
go Sta ni sła wa Kost ki w Gdań sku -Oli wie. Dla pa ra fii sztan -
dar jest uko ro no wa niem Ro ku św. Sta ni sła wa Kost ki. 

Sta łą po zy cją rocz ni co wych uro czy sto ści po prze -
dza ją cą Eu cha ry stię świę tą jest przy ję cie do wspól no ty KSM
no wych człon ków i zło że nie przez nich przy rze cze nia. Przy -
rze cze nie zło ży ło dzie wię ciu bra ci. Tuż po tym ak cie ks. Bi -
skup po świę cił wspo mnia ny sztan dar.

W ho mi lii ks. Bi skup na wią zał do cza su, kie dy na ro -
dzi ła się Służ ba, po cząt ko wo ja ko po rząd ko wa na po trze by
piel grzy mek Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II do Trój mia sta: tej
w 1987 ro ku i tej w 1999 ro ku a póź niej ja ko sta łe dusz pa -
ster stwo.

Dzi siaj, po upły wie 32 lat, mó wił ks. Bi skup, my śli -
my o tym, co wy peł ni ło ten czas, o lu dziach, któ rzy przez la -
ta two rzy li tę wspól no tę. My śli my o dusz pa ster zach, któ rzy
po ło ży li fun da men ty pod tę Służ bę i kształ to wa li jej ob li cze.
My śli my o pra ła cie An drze ju Ru ra rzu, o pra ła cie Bru no nie
Kę dzior skim, o ka pe la nach i mo de ra to rach świec kich. My -
śli my o tych, któ rzy są zwią za ni z na szą co dzien ną po słu gą
we wspól no tach pa ra fial nych. Je ste śmy służ bą Ko ściel ną, 
a więc zwią za ną ze wspól no tą lu dzi Wia ry, bu do wa ną na fun -
da men cie sa kra men tów, sem per fi de lis (za wsze wier ni)
apo stol skie mu po wo ła niu. Ubo ga ca my na szą wie dzę re li gij -
ną przez co mie sięcz ne spo tka nia for ma cyj ne, przez do rocz -
ne pie sze piel grzym ki do Świę te go Woj cie cha z oka zji świę -
ta pa tro nal ne go Ar chi die ce zji Gdań skiej, przez piel grzym ki
do Pie kar Ślą skich i in nych sank tu ariów, przez za mknię te
re ko lek cje wiel ko post ne w do mu re ko lek cyj nym w Stra szy -
nie. Or ga ni zu je my rów nież na bo żeń stwa Dro gi Krzy żo wej
na Kal wa rii Wej he row skiej i Dro dze Krzy żo wej Brze giem
Mo rza i uczest ni czy my w nich. 

Po chy la my się nad bo gac twem Bo że go Sło wa:
„Każ de drze wo po zna je się po je go owo cach” (Łk 6.44). Py -
ta my o te owo ce, ja kie by ły w prze szło ści, ja kie są dziś, aby
jesz cze bar dziej do strzec te, z któ rych je ste śmy dum ni i te,
któ re jesz cze wy ma ga ją wspól nej tro ski.

„Przy wo ły wa nie te go, co jest bo ga tym dzie dzic -
twem pa pie skich piel grzy mek, mu si sta no wić na dziś i na ju -
tro bar dzo waż ny dro go wskaz na dro dze bu do wa nia ob li cza

na szych pa ra fii. Obok nas ży ją dzie ci, a na wet wnu ki, któ re
na wła sne oczy Ja na Paw ła II nie wi dzia ły, któ re mo gą go po -
znać tyl ko przez nasz mą dry prze kaz. Czy wła śnie te mu po -
świę ca my na sze si ły?” – py tał ks. Bi skup.

Po za koń cze niu Mszy św. nasz Ar chi die ce zjal ny
Dusz pa sterz, ks. ka no nik Zdzi sław Róż ofia ro wał księ dzu
Bi sku po wi stu łę z wy szy ty mi: her bem Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II, je go syl wet ką i zna ka mi od no szą cy mi się do na szej
Służ by.

W Ar chi die ce zji Gdań skiej dzia ła 60 wspól not pa ra -
fial nych KSM. Ich stan li czeb ny, po mi mo na pły wu no wych
człon ków, z na tu ral nych przy czyn zmniej sza się. Mo dli my
się za tych, któ rzy ode szli do Pa na. Mo dli my się za nich pod -
czas co mie sięcz nych Mszy św. od pra wia nych w pa ra fiach,
Mszy św. od pra wia nych w rocz ni cę po wo ła nia KSM i Mszy
św. od pra wia nych w rocz ni cę śmier ci ks. pra ła ta Bru no na
Kę dzior skie go. Wy mie nia ni są wów czas z imie nia i na zwi -
ska wszy scy zmar li ka pe la ni, mo de ra to rzy i bra cia.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek   
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3 mar ca 2019 r. w ka pli cy z cu dow nym ob ra zem Je zu sa Mi -
ło sier ne go i gro bem św. Sio stry Fau sty ny Ko wal skiej, 
w Sank tu arium Bo że go Mi ło sier dzia w Kra ko wie-Ła giew ni -
kach Pro boszcz na szej pa ra fii ks. kan. Grze gorz Stol czyk ce -
le bro wał Mszę św., któ ra by ła trans mi to wa na przez 1 pro -
gram TVP. Eu cha ry stii to wa rzy szył Chór Bra ta Al ber ta pro -
wa dzo ny przez An nę Ma rię Te rech, na to miast przy or ga -
nach za siadł kan tor Krzysz tof Mi cha łek z Sank tu arium Bo -
że go Mi ło sier dzia w Kra ko wie-Ła giew ni kach. 

Msza św. w Ła giew ni kach by ła czę ścią pro gra mu
piel grzym ki chó rzy stów i to wa rzy szą cym im pąt ni kom z na -
szej pa ra fii. 2 mar ca, ja dąc do Kra ko wa, na wie dzi li śmy
Sank tu arium Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej na Ja snej Gó rze.
W ka pli cy Cu dow ne go Ob ra zu Mat ki Bo żej uczest ni czy li -
śmy we Mszy św., któ rą współ ce le bro wał ks. Woj ciech Lan -
ge. Póź niej mie li śmy czas na in dy wi du al ną mo dli twę 
w Sank tu arium Ja sno gór skim a na stęp ne go dnia mo gli śmy
tak że po wie rzać swo je in ten cje mo dli tew ne Pa nu Bo gu 
w Ba zy li ce Sank tu arium Bo że go Mi ło sier dzia w Ła giew ni -
kach oraz w Sank tu arium Świę te go Ja na Paw ła II na Bia łych
Mo rzach.

Mie li śmy rów nież moż li wość zwie dze nia Cen trum
Ja na Paw ła II „Nie lę kaj cie się!”. W tam tej szym mu zeum
pre zen to wa ne są zdję cia i eks po na ty zwią za ne z róż ny mi
eta pa mi ży cia Św. Ja na Paw ła II – od cza sów dzie ciń stwa, po -
przez okres ka płań stwa w Kra ko wie do lat pa ste rzo wa nia 
w Wa ty ka nie.

Na za koń cze nie piel grzym ki pąt ni cy pięk nie dzię -
ko wa li Księ dzu Woj cie cho wi za do brze przy go to wa ną piel -
grzym kę, za prze wod ni cze nie w mo dli twach oraz za moż li -
wość obej rze nia dwóch cie ka wych fil mów o du żych wa lo -
rach po znaw czych i du cho wych.

Te re sa So wiń ska

Pielgrzymka na Jasn¹ Górê i do £agiewnik
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Do Eucharystycznego Ruchu Młodych w naszej parafii
należy 30-cioro dzieci z klas 2, 3, 4. Członkowie ERM-u
spotykają się w każdy czwartek o 16.00.

Pierwsza część spotkania ma charakter duchowy i
są w niej omawiane sakramenty. Na każdym spotkaniu
dzieci losują jakieś postanowienie, które jest potem
omawiane. Na zdjęciu z aniołem tematem spotkania były
postanowienia adwentowe. 

Druga część spotkania ma charakter integracyjny,
w którym dzieci bardzo chętnie biorą udział. Na zdjęciu
widzimy różne zabawy z chustą animacyjną. 

Niektóre spotkania odbywają się poza parafią.
Wychodzimy wówczas np. na kręgle by dzieci mały wiele
różnych atrakcji.

Eucharystyczny Ruch M³odych
Z ŻYCIA PARAFII
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Nowi cz³onkowie ERM’u
Z ŻYCIA PARAFII

W dru gą nie dzie lę ad wen tu, 9 grud nia 2018, do
wspól no ty EREM uro czy ście przy ję te zo sta ły no we
dzie ci. 
EREM to Eu cha ry stycz ny Ruch Mło dych, gro ma dzą cy 
w pa ra fiach dzie ci i mło dych, któ rzy wspól nie prze ży wa ją
Ewan ge lię i z Je zu sem chcą bu do wać no wy świat. Do na -
szej wspól no ty przyj mo wa ne są dzie ci po Pierw szej Ko mu -
nii Świę tej. Pro gram EREM-u jest do sko na łym po głę bie -
niem przy go to wa nia dziec ka do peł ne go udzia łu we Mszy
Świę tej. Bar dzo cie szy my się, że w na szej pa ra fii od 2003 ro -
ku ist nie je Eu cha ry stycz ny Ruch Mło dych.

ks. Wojciech Lange
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Z ŻYCIA PARAFII

Poœwiêcenie medalików – 9 XII
Jed nym ze spo so bów wy ra ża nia na szej wia ry jest
po sia da nie zna ków, któ re kie ru ją na szą myśl ku
Bo gu. To krzyż w do mu, ró ża niec w kie sze ni. Ta -
kim zna kiem jest też me da lik al bo krzy żyk na szyi.
Są to sa kra men ta lia, czy li zna ki Bo żej ła ski i bli sko -
ści Pa na Bo ga i Je go Mat ki oraz ich opie ki. Są tak -
że przy po mnie niem o na szej przy na leż no ści do Bo -
ga i za pro sze niu, by śmy na śla do wa li Je zu sa i Je go
Mat kę. 

W nie dzie lę 9 grud nia 2018 ro ku dzie ci, któ re przy -
go to wu ją się do Pierw szej Ko mu nii św., uczest ni czy -
ły w ob rzę dzie po świe ce nia me da li ków i krzy ży ków.
Błogosławieństwa udzielił ks. Proboszcz. To wy da -
rze nie jest ko lej nym, waż nym eta pem w przy go to -
wa niu do przy ję cia sa kra men tów: Po jed na nia i Eu -
cha ry stii.

ks. Wojciech Lange
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Ministranci i lektorzy
Aż do wtor ku 5 lu te go trwa ła te go rocz na wi zy ta
dusz pa ster ska. Na si mi ni stran ci i lek to rzy dziel -
nie wspie ra li księ ży w ich po słu dze, za po wia da jąc
ko lę dę, przy go to wu jąc wi zy tę ka pła na. W śro dę 6
lu te go mo gli śmy spo tkać się wszy scy ra zem przy
smacz nej piz zy, pla nu jąc ko lej ne wy da rze nia 
w roz po czę tym już no wym ro ku. Ale naj pierw od -
po czy nek. 

Lek to rzy w pierw szym ty go dniu fe rii, we
wto rek 12 lu te go po po łu dniu, wy bra li się na krę -
gle, na to miast młod si mi ni stran ci w pią tek 15 lu -
te go po je cha li do Aqu apar ku do Re dy.

ks. Wojciech Lange
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Na mi nio nym spo tka niu trzy ga łę zie Lux
Cor dis: stu den ci, li ce ali ści i młod si, ja ko
jed na wspól no ta – mie li śmy oka zję zor ga -
ni zo wać Mi ko łaj ki. Przy go to wy wa li śmy
się do te go wy da rze nia już od ty go dni,
pod czas lo so wa nia osób, któ rym bę dzie -
my ro bić pre zen ty. Ca łe wy da rze nie roz po -
czę ło się od usta wie nia krze seł w sal ce, 
a na stęp nie przy szedł do nas sam bi skup
św. Mi ko łaj z dwo ma śnie żyn ka mi (za któ -
re prze bra li się na si Dusz pa ste rze ks. Ma -
te usz i ks. Pa weł). Bar dzo po zy tyw nie za -
sko czy li nas swo im stro jem, po nie waż co
ro ku, wy my śla ją no we prze bra nia – w tym
ro ku prze szli sa mych sie bie :D Każ dy, kto
chciał do stać pre zent od Mi ko ła ja, mu siał
wy ko nać za da nie. Sek cja li de rów mu sia ła
wy ka zać się współ pra cą, dzien ni ka rze
umie jęt no ścia mi re dak cyj ny mi a mu zy cy
swo im ta len tem. Za da nia by ły prze róż ne,
gdyż dla każ de go by ła prze wi dzia na na -
gro da. Po po że gna niu bi sku pa oraz je go
słod kich po moc nic, przy szedł czas na her -
ba tę i po czę stu nek. W tak ra do snych na -
stro jach, ob da ro wa ni pre zen ta mi uda li śmy
się wszy scy do do mów.

Paulina Wiśniewska

Miko³ajki 2018
Z ŻYCIA PARAFII
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Na sze pa ra fial ne sal ki rzad ko by wa ją pu ste, ale ostat ni
czwart ko wy wie czór prze szedł wszel kie wy obra że nia. Otóż
na tra dy cyj nym spo tka niu opłat ko wym dusz pa ster stwa
mło dzie ży „Lux Cor dis” zgro ma dzi ło się... oko ło 80 (sic!)
mło dych lu dzi z trzech wspól not: stu denc kiej, li ce al nej 
i „smy ków”. Tak du ża licz ba osób zro bi ła wra że nie – a to
prze cież (z róż nych po wo dów) nie wszy scy! We wspa nia łej
at mos fe rze wspól nie śpie wa nych ko lęd, wza jem nych ży -
czeń i nie sa mo wi tej ilo ści je dze nia mło dzież wraz ze swo imi
dusz pa ste rza mi spę dzi ła przed świą tecz ny czas, ra du jąc się
z nad cho dzą cych świąt.

ks. Mateusz Konkol

Wspólna wigilia „Lux Cordis”
Z ŻYCIA PARAFII
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Z ŻYCIA PARAFII

Spotkania op³atkowe Wspólnot parafialnych

Opłatek dla grupy osób uczestniczących w „Spotkaniach biblijno-katechetycznych dla dociekliwych”

Opłatek dla członków „Semper Fidelis”

Coroczna kolêda na plebanii i w klasztorze 
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Do rocz nym zwy cza jem Chór Pa ra fial ny Bra ta Al ber ta
przy go to wał kon cert ko lęd, któ ry od był się w nie dzie -
lę 27 stycz nia b.r. o godz. 16.00. Mi mo nie sprzy ja ją cej
au ry przy by ło spo ro słu cha czy. Wy ko na li śmy 19 utwo -
rów pod re dak cją na szej dy ry gent ki An ny Te rech. Te
ogól nie zna ne zo sta ły za śpie wa ne wspól nie z pu blicz -
no ścią. W wie lu ko lę dach da li swój po pis na si so li ści:
An na Ju rek, Wie sław Bą cal ski i Woj ciech Ba cław ski.
Do A. Ju rek i W. Bą cal skie go w kwar te cie do łą czy li:
Mie czy sław Ro ga la i Syl wia Stan kie wicz. Akom pa nio -
wał i przy go to wał na gło śnie nie Kac per Dą brow ski.
Sło wo wią żą ce przy go to wa ła Li dia Mie lech. 

Na fi nał wszy scy ze bra ni od śpie wa li ko lę dę
„Bóg się ro dzi”, a ks. pro boszcz Grze gorz Stol czyk za -
koń czył spo tka nie po dzię ko wa nia mi i za chę tą do przy -
stą pie nia w sze re gi chó ru. 

W tym miej scu na le żą się po dzię ko wa nia dla
ks. Pro bosz cza za zor ga ni zo wa nie fo to gra fa. Dy ry gent
– p. Anna Te rech zo sta ła uho no ro wa na sym bo licz nym
kwiat kiem, któ ry był wy ra zem wdzięcz no ści człon ków
chó ru za żmud ną, ale da ją cą sa tys fak cję pra cę. Po
grom kich okla skach na sto ją co mo że my są dzić, że
kon cert się po do bał i że w jesz cze więk szym gro nie
spo tka my się za rok.

Sylwia Stankiewicz

Z ŻYCIA PARAFII

Koncert kolêd w wykonaniu chóru
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Bal karnawa³owy dla przedszkolaków
Oj działo się, działo... :)

Dnia 24.02.2019 r. w Szko le Pod sta wo wej nr 79 od był się
oko licz no ścio wy bal kar na wa ło wy dla dzie ci przed szkol -
nych. Or ga ni za to ra mi by li: Do mo wy Ko ściół wraz z mło -
dzie żą z Dusz pa ster stwa „Lux Cor dis”. A po pro wa dził go
dla nas Pan Grze gorz wraz z Pa nią Do mi ni ką. Pięk ne stro -
je, tań ce, kon kur sy, a tak że wie le słod ko ści na zre ge ne ro -
wa nie sił du cho wych i fi zycz nych umi la ły nam nie dziel ne
po po łu dnie. Dzię ku je my Ro dzi com za wspól nie spę dzo ny
czas :) 

Dzie ci, któ re przy cho dą na zdję cia pla stycz ne do salki na
ple ba nię w so bot nie przed po łu dnia ma ją mnó stwo ra do ści
przy go to wu jąc pra ce zwią za ne co ty dzień z innym tematem
katechezy prowadzonej przez ks. Pawła i p. Dominikę
Oto tematy kolejnych zajęć z przedszkolakami:
• „Oto Mędrcy ze Wschodu”,
•  Krótka inscenizacja i pudełko skarbów dla Pana Jezusa 
• „Bóg wzywa Gedeona” 
• „Radujcie się zawsze w Panu...”
• „Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje
Mnie znają”.

Z ŻYCIA PARAFII

Przedszkolaki rysuj¹
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Z ŻYCIA PARAFII

W ostat ni week end mie li śmy nie po wta rzal ną oka -
zję, by po je chać na re ko lek cje, w pew nym stop niu
po dob ne do igna cjań skich. Mie li śmy moż li wość
wy ci sze nia się i sku pie nia my śli na Pa nu Bo gu.
Prze ży li śmy czte ry go dzin ne me dy ta cje, któ re po -
zwo li ły przyj rzeć się sa mym so bie i te mu, jak wy -
glą da na sza mo dli twa. Do sta li śmy ogrom ną daw -
kę si ły od Bo ga i czu je my, że ten nie za po mnia ny
czas zbli żył nas do sie bie i do Stwo rzy cie la???

Rekolekcje Wspólnoty M³odzie¿owej
„Lux Cordis” – Rozwa¿anie Pisma Œwiêtego

Rekolekcje wielkopostne 
dla uczniów szkó³ podstawowych
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Z ŻYCIA PARAFII

„Lux Cordis” – Podsumowanie roku 2018

W mi nio nym ro ku na sze Dusz pa ster stwo Aka de mic kie
„Lux Cor dis” dzia ła ło bar dzo pręż nie. Nie by ło cza su na od -
po czy nek, gdyż od ra zu po ja wia ły się no we ini cja ty wy, wy -
jaz dy czy spo tka nia. Przede wszyst kim mie li śmy oka zję roz -
wi nąć swo je ży cie du cho we, po słu chać cie ka wych go ści,
sku pić sie na Eu cha ry stii oraz ad o ra cji Naj święt sze go Sa -
kra men tu. Na na szych spo tka niach nie mo gło za bra kąć
rów nież je dze nia, zwy kłych roz mów i in te gra cji, dla te go  or -
ga ni zo wa li śmy wie czer ni ki i pas chę. Jed nak to nie wszyst -
kie atrak cje, któ re od by ły się w na szym Dusz pa ster stwie.
Hi tem ro ku 2018 oka zał się wspól no to wy wy jazd na wy spę
le żą cą na Ka ra ibach – Mar ty ni kę. Był to nie sa mo wi ty czas,
pod czas któ re go mie li śmy oka zję po dzi wiać nie sa mo wi te
wi do ki, zwie dzać wy spę, ką pać się w mo rzu oraz nur ko wać.
My ślę, że ni gdy nie za po mni my te go wy jaz du :)

W ubie głym ro ku od by ły się nie co mniej sze, lecz
rów nież eks cy tu ją ce in i ja cja ty wy jak ro bie nie pa le mek, pie -
cze nie pier ni ków oraz „Szla chet na Pacz ka”. Nie za bra kło
też wyjść in te gra cyj nych na krę gle, nad mo rze czy po bli ski
punkt wi do ko wy – Pa cho łek. W week end ma jo wy po je cha li -
śmy na Li twę, gdzie mie li śmy oka zję zwie dzić Wil no oraz
za mek w Tro kach, a przed no wym ro kiem aka de mic kim
uda li śmy się w gó ry. 

Był to nie sa mi wo ty czas dla Nas wszyst kich, któ ry
na dłu go zo sta nie w na szych gło wach. Ma my na dzie ję, że
no wy rok oka że się jesz cze lep szy, cze go ży czy my so bie
oraz Wam wszyst kim :) 

Paulina Wiśniewska
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Nasz Chór Pa ra fial ny zo stał za pro szo ny do Cen trum Opie ki
ActivSenior, któ re znaj du je się przy ul. Mal czew skie go 
w Gdań sku. Miesz kań ca mi do mu są oso by nie peł no spraw -
ne, prze wle kle cho re i w po de szłym wie ku. Bar dzo chęt nie
ko rzy sta my z ta kich za pro szeń, po nie waż wie my, iż w ta kich
miej scach lu dzie ocze ku ją opie ki, cie pła i tro ski, a tak że,
choć tro chę, przy jem no ści. Pra gnie my nieść lu dziom ra -
dość, któ ra po ma ga, choć przez chwi lę, za po mnieć im 
o cier pie niu. Wy bra li śmy się więc z kon cer tem ko lęd 6
stycz nia – w dniu Uro czy sto ści Ob ja wie nia Pań skie go. 

Pen sjo na riu sze ocze ki wa li nas z nie cier pli wo ścią.
To by ło bar dzo sym pa tycz ne spo tka nie. Za śpie wa li śmy 16
ko lęd, nie któ re wspól nie z miesz kań ca mi, jak np.: „Mę dr cy
świa ta”, „W żło bie le ży”, „Lu laj że, Je zu niu”, czy „Bóg się ro -
dzi”. Bar dzo się wszyst kim po do ba ło to na sze śpie wa nie i

nie zwy kle chęt nie włą cza no się do wspól ne go wy ko ny wa nia
ko lęd. Na strój był iście świą tecz ny. Na za koń cze nie kie row -
nicz ka do mu wrę czy ła nam po dzię ko wa nie za wy stęp. Wy ra -
żo no też ocho tę na na stęp ne spo tka nie. Nie co zmę cze ni, ale
bar dzo za do wo le ni wró ci li śmy do do mów. 

Sylwia Stankiewicz
*   *   *

Bar dzo spodo bał mi się pe wien wpis za miesz czo ny na stro -
nie in ter ne to wej Cen trum Opie ki. Cy tat za czerp nię ty od
ame ry kań skiej po et ki i ese ist ki Ka tle en Nor ris: „Ży cie jest
ła twiej sze niż się wy da je. Wy star czy go dzić się z tym, co jest
nie do przy ję cia, oby wać się bez te go, co nie zbęd ne i zno sić
rze czy nie do znie sie nia.” 

Zdjęcie: Alina Sowińska

Chór parafialny w Centrum Opieki 
ActivSenior

Z ŻYCIA PARAFII

28 lutego odbyło się ostat nie spo tka nie uczest ni ków „Spo tkań bi blij no -ka te che -
tycz nych dla do cie kli wych”, na któ rym ser decz nie po dzię ko wa li Księ dzu
Krzysz to fo wi za wspól nie spę dzo ny czas nad zgłębianiem Pi sma Świę tego i za
dzie le nie się swoją ogromną wiedzą oraz wła sny mi rozważaniami oraz zachętą
do osobistego wsłuchania się Słowo Boże.
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Z Księ gi Ro dza ju: 
„I wi dział Bóg, że by ło do bre.” 

Do bro le ży u pod staw świa ta, sta no wi fun da -
ment na sze go ist nie nia. A prze cież czę sto na -
rze ka my, że wo kół ty le zła, że na si bli scy oka -
zu ją wo bec nas złą wo lę. Czu je my się co raz
go rzej, ży je my z na ra sta ją cą fru stra cją. A w
kon se kwen cji wy da je się nam, że nie ma my
kon tro li nad wła snym ży ciem. Je że li tak się
dzie je i sza rość trosk po tra fi prze sło nić słoń -
ce, któ re go przez naj bliż sze ty go dnie bę dzie
co raz wię cej, naj le piej się za trzy mać. Je ste -
śmy na nie wła ści wej dro dze. Na le ży wró cić
do źró dła. Gdzie ono jest? Kto nim jest? In tu -
icja pod po wia da – źró dłem wła ści we go, czy li
do bre go ży cia jest nikt in ny jak tyl ko Bóg
Stwór ca. Kto nam po mo że, kie dy do pad nie
nas smu tek, roz ża le nie i bez sil ność? On.
Któż jak Bóg! 
– Tak wo ła św. Mi chał Ar cha nioł. 

Mo dli twy i na bo żeń stwo do św. Mi cha ła Ar cha -
nio ła po mo gą każ de mu ustrzec się przed ze rwa -
niem wię zi z Bo giem Oj cem. Św. Mi chał po pro -
wa dzi każ de go, szcze gól nie tych, któ rzy zbyt
da le ko ode szli od Źró dła. War to za wo łać choć
raz w cią gu dnia: Któż jak Bóg! To do sko na ły
ra tu nek dla du szy i, co rów nie waż ne dla ist nie -
nia Wspól no ty Ko ścio ła, dla dusz sióstr i bra ci;
szcze gól nie tych za gro żo nych.

Któż jak Bóg!
Dusz pa ster stwo Św. Mi cha ła Ar cha -

nio ła, sil na Bo giem Wspól no ta w na szej pa ra fii
Św. Bra ta Al ber ta na Przy mo rzu za pra sza!

„Roz ma wiaj z każ dym ję zy kiem mi ło ści.
Módl się za wszyst kich, na wet za nie przy ja -
ciół.”

ABC Spo łecz nej Kru cja ty Mi ło ści, 
Kard. Ste fan Wy szyń ski

Te re sa An drze jak

Ma rzec w tym ro ku ka len da rzo wym roz po -
czy na się wraz z Wiel kim Po stem. W tym waż -
nym cza sie po ku ty, ale i ogrom nej ła ski Bo ga
dla czło wie ka, war to przy łą czyć się do św. Jó -
ze fa, Ob lu bień cze go Słu gi, bez u stan nie zwią -
za ne go z dzie łem Chry stu sa. 

O tej bli sko ści św. Jó ze fa pięk nie
mó wi wy jąt ko wa mo dli twa zwa na Sep ten ną
ku czci sied miu ra do ści i sied miu bo le ści Św.
Jó ze fa: „ Św. Jó ze fie (…) od na wiam w Twym
ser cu ra dość, któ rej do zna łeś roz wa ża jąc to
pro roc two prze po wia da ją ce zba wie nie dusz
za ce nę tych cier pień.” 

W mo dli twie tej roz pa mię tu je my tro -
ski i bo le ści Ob lu bień ca Ma ryi od pierw szych
nie pew no ści po przez ubó stwo na ro dze nia Je -
zu sa Zbaw cy i prze śla do wa nie po zgu bie nie
Je zu sa. Roz pa mię tu je my też ra do ści Pa tro na
ja ko Opie ku na Je zu sa – Ta jem ni cy Wcie le nia.
Każ dy dzień mar ca po sia da przy pi sa ną mo dli twę z roz wa ża niem o
św. Jó ze fie. Je go czy ste i świę te to wa rzy stwo krok po kro ku po mo -
że nam wzra stać w wie rze, otwie rać się na Chry stu sa, że by Sło wo
Bo że prze ni ka ło na sze ser ca i za ko rze nia ło się w nas, aby śmy sta -
wa li się do bry mi jak chleb ucznia mi Chry stu sa.

Ofia ro wa nie się mło dzie ży św. Jó ze fo wi: 
Świę ty Jó ze fie, naj droż szy po Je zu sie i Ma ryi mo je mu ser cu.
To bie się po świę cam i od da ję, jak Ci się po wie rzy li Je zus i
Ma ry ja. Przyj mij mnie za Two je dziec ko, wy cho wan ka i
ucznia, gdyż na ca łe ży cie wy bie ram Cie bie za swo je go oj ca,
opie ku na i prze wod ni ka du szy. (…)

Bez cen ny jest wśród mo dlitw rów nież „Te le gram do św.
Jó ze fa”, któ ry jest wspa nia łą po mo cą w spra wach na głych i waż -
nych. Na le ży ją wów czas od ma wiać trzy ra zy dzien nie. 

Oto tekst mo dli twy: 
Świę ty Jó ze fie, ofia ru ję Ci mi łość Je zu -

sa i Ma ryi, któ rą ży wią ku To bie. Od da ję
Ci też hoł dy czci, wdzięcz no ści i ofia ry
skła da ne przez wier nych od wie ków aż do
tej chwi li. Sie bie i wszyst kich dro gich me -
mu ser cu od da ję na za wsze Twej świę tej
opie ce.

Bła gam Cię dla mi ło ści Bo ga i Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny, racz nam wy jed -
nać ła skę osta tecz ną zba wie nia i wszyst -
kie ła ski nam po trzeb ne, a szcze gól nie tę
wiel ką ła skę… (wy mie nić in ten cję). Po -
spiesz mi na ra tu nek, świę ty pa triar cho, i
po ciesz mnie w tym zmar twie niu. O świę -
ty Jó ze fie, przy ja cie lu Ser ca Je zu so we go,
wy słu chaj mnie!

Oj cze nasz…, Zdro waś Ma ry jo…,
Chwa ła Oj cu… 

Oj cze Przed wiecz ny, ofia ru ję Ci prze naj święt szą Krew, Ser -
ce, Ob li cze Twe go Jed no ro dzo ne go Sy na, wszyst kie cno ty i
za słu gi Mat ki Naj święt szej i Jej prze czy ste go Ob lu bień ca,
świę te go Jó ze fa, oraz wszyst kie skar by Ko ścio ła świę te go na
wy jed na nie ła ski osta tecz nej zba wie nia i łask nam po trzeb -
nych, szcze gól nie tej… (wy mie nić in ten cję). O Jó ze fie, ra tuj
nas w ży ciu, w śmier ci, w każ dy czas.

To bar dzo sku tecz na mo dli twa, je że li wszyst ko wo kół za -
wo dzi. Po tęż ny i tro skli wy Pa tron Ko ścio ła nie po zo sta je ni gdy
obo jęt ny na mo dlą cych się wier nych.

Św. Jó ze fie, módl się za na mi!
Te re sa An drze jak

Za wierz sie bie i swo j¹ ro dzi nê 
œw. Mi cha ³o wi Ar cha nio ³o wi! I ¿yj do brze.

O, marzec!  O, œw. Józef!

MOJE REFLEKSJE
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Nowe, ciekawe propozycje modlitwy
MOJE REFLEKSJE

Mo dli twa na le ży do co dzien nych ry tu ałów re li gij nych każ -
de go prak ty ku ją ce go ka to li ka. Choć ist nie je bar dzo wie le
róż nych form mo dli twy (np. mo dli twa bła gal na, prze bła gal -
na, dzięk czyn na, uwiel bie nia, wsta wien ni cza), więk szość 
z nas ogra ni cza swo ją co dzien ną mo dli twę wy łącz nie do mo -
dli twy bła gal nej zwa nej rów nież mo dli twą proś by.  Za wsze 
w ży ciu ma my bo wiem ja kieś pro ble my, z któ ry mi zwra ca -
my się do Bo ga z proś bą o po moc w ich roz wią za niu we dle
sta re go po rze ka dła „Jak trwo ga, to do Bo ga”. Ta ki wła śnie
cha rak ter ma ją też zresz tą pra wie wszyst kie na sze co dzien -
ne, zna ne już od dzie ciń stwa  mo dli twy (np. „Oj cze nasz”,
„Zdro waś Ma ry jo”, „Anie le Bo ży”, „Pod Two ją obro nę”).
Czę sto za po mi na my na to miast jed no cze śnie (nie ste ty) o po -
zo sta łych for mach mo dli twy, choć za speł nie nie na szych
próśb wy pa da ło by prze cież po dzię ko wać Bo gu w mo dli twie
dzięk czyn nej, a za na sze grze chy i drob ne na wet prze wi nie -
nia, któ rych za pew ne rów nież nie bra ku je w na szym co -
dzien nym ży ciu, prze pro sić Go z ko lei w mo dli twie prze bła -
gal nej. Do naj rzad szych chy ba form co dzien nej mo dli twy
na le ży na to miast mo dli twa uwiel bie nia (np. „Chwa ła Oj cu”)
czy wsta wien ni cza, któ re prak ty ko wa ne są na ogół we
wspól no tach re li gij nych. Wszyst kie wy mie nio ne do tąd ro -
dza je mo dli twy wy stę pu ją na to miast w cza sie każ dej Mszy
św., któ ra rów nież ma cha rak ter wspól no to wy. Uczest ni cząc
za tem w ja kiej kol wiek Mszy św. mo dli my się naj peł niej,
choć czę sto nie zda je my so bie mo że na wet z te go spra wy.

Aby za chę cić wier nych do częst sze go łą cze nia kil -
ku ro dza jów mo dlitw, Sank tu arium św. Ja na Paw ła II w Kra -
ko wie za pro po no wa ło w 2016 r. bar dzo cie ka wą we dług
mnie mo dli twę dla mał żon ków na dzie więć pierw szych piąt -
ków mie sią ca. Naj pierw mał żon ko wie „dzię ku ją Bo gu przez
Nie po ka la ne Ser ce Je go i na szej Mat ki za ży cie, mi łość, mi -
ło sier dzie i dar Sa kra men tu Mał żeń stwa”. Na stęp nie „prze -
pra sza ją Go za każ de od stęp stwo od Je go pla nu mi ło ści
wzglę dem nas, któ re za da ło ra nę Je go Naj święt sze mu Ser -
cu”. Na sa mym koń cu na to miast „pro szą Go, by do po mógł

im za cho wać czy stość serc, aby po tra fi li do ko nać dzie ła mi -
ło ści, ja kim jest mał żeń stwo”. „Przy rze ka ją Mu też trwać 
w wier no ści, aby ich mi łość nie ustan nie wzra sta ła i co raz
czy tel niej ob ja wia ła ta jem ni cę Bo skiej ko mu nii, w któ rej ży -
je ze Swo im Jed no ro dzo nym Sy nem w Du chu Świę tym
przez wszyst kie wie ki wie ków. Amen”. 

In ną nie zwy kle cie ka wą i cen ną, gdyż wsta wien -
ni czą for mą mo dli twy, jest mo dli twa oo. pau li nów z 2004 r. 
„Z Ma ry ją ra tuj czło wie ka”, dzię ki któ rej wy peł nia my nie ja -
ko na szą mi sję „mo dli twy za ży wych i umar łych”. Jest to ro -
dzaj na szej in dy wi du la nej mo dli twy za ja kie goś zu peł nie nie -
zna ne go, a po wie rzo ne go nam przez Bo ga czło wie ka w in -
ten cji je go na wró ce nia. My ślę, że mo że być ona pięk nym,
bez in te re sow nym da rem na sze go ser ca dla ko goś, kto za -
pew ne na wet nie wie o na szym ist nie niu. Tym czło wie kiem
mo że być na przy kład ktoś z na szej ro dzi ny (a za ko goś bli -
skie go ła twiej jest się nam z pew no ścią mo dlić), ale mo że
nim być rów nież ktoś bar dzo nam nie przy chyl ny, za ko go
być mo że bar dzo trud no by ło by nam się mo dlić lub ni gdy
by śmy się za nie go nie mo dli li. Naj pierw „mo dli my się do
Bo ga Oj ca za sa mych sie bie, by spra wił, aby śmy sta li się
praw dzi wy mi ucznia mi Je go Sy na Je zu sa Chry stu sa. Mie li
to sa mo pra gnie nie, co On, aby wszy scy lu dzie zo sta li zba -
wie ni [ …] i aby udzie lił nam da ru mo dli twy o na wró ce nie
czło wie ka, któ re go On sam wy brał.” Na stęp nie „pro si my
Bo ga Oj ca, aby moc pły ną ca z Krzy ża Je zu sa Chry stu sa,
cier pie nia i wsta wien nic two Je go Bo le snej Mat ki oraz wsta -
wien nic two wszyst kich Świę tych, przy nio sły na wró ce nie
czło wie ko wi, któ re go Bóg po wie rzył mo jej mo dli twie”. W in -
ten cji ra tun ku dla te go czło wie ka od ma wia my trzy mo dli twy
(„Oj cze nasz”, „Zdro waś Ma ry jo” oraz „Chwa ła Oj cu”).

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

(na pod sta wie tek stu mo dlitw z Ja sno gór skie go Cen trum Mo dli twy
Za wie rze nia oraz z Sank tu arium św. Ja na Paw ła II w Kra ko wie)
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Na sza świą ty nia pięk nie je i co raz to
wzbo ga ca się o no we ele men ty wy stro -
ju. W dru gim nu me rze „Gło su Bra ta” 
z 2017 r. mo gli śmy prze czy tać o tym, że
po ja wi ły się czte ry ob ra zy – wi ze run ki
świę tych – Ja na Ma rii Vian ney’a, oj ca
Pio, Ho no ra ta Koź miń skie go i Mi cha ła
So poć ki, któ re za wi sły nad kon fe sjo na -
ła mi. Za cie ka wi ło mnie to, dla cze go zo -
sta li wy bra ni wła śnie ci świę ci i kto
wpadł na ta ki po mysł. Są dzi łam, że do -
wiem się wszyst kie go od na sze go ks.
pro bosz cza Grze go rza Stol czy ka. Tym -
cza sem: „Po mysł na ma lo wa nia pa tro -
nów kon fe sjo na łów zro dził się w ser cu
na sze go pa ra fia ni na Ta de usza Ru pie wi -
cza – roz po czął od wy ja śnie nia w roz mo -
wie ze mną ks. Pro boszcz. – „Jest on ar -
ty stą ma la rzem, któ ry two rzy ob ra zy o
te ma ty ce re li gij nej. Przy szedł kie dyś do
mnie i po wie dział, że zro dził się ta ki po -
mysł i za py tał, ja kie jest mo je zda nie na
ten te mat. Po mysł, że by wy brać ta kich
pa tro nów, był głów nie je go. Uzgod ni li -
śmy wspól nie, że po win ny to być oso by,
któ re by ły zwią za ne z kon fe sjo na łem,
któ re w swo jej bio gra fii ma ją zna czą cy
wy miar ja ko ta cy wła śnie sza fa rze Bo że -
go Mi ło sier dzia. To je go po mysł i na le ża ło by z nim po roz ma -
wiać na ten te mat.” Ty le opie kun na szej pa ra fii. Nie po zo sta ło
mi nic in ne go, jak udać się do po my sło daw cy na roz mo wę.

Ta de usz Ru pie wicz uro dził się w Wo li -Choj na tej na
Ma zow szu. Od dziec ka pra gnął zo stać ma la rzem. Stu dio wał na
wy dzia le Sztuk Pięk nych Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka 
w To ru niu. Dy plom uzy skał w 1963 r. w pra cow ni prof. Sta ni sła -
wa Bo ry sow skie go. Po stu diach, przez 5 lat, pra co wał ja ko sce -
no graf w Te atrze La lek „Baj Po mor ski” w To ru niu. Po tem osiadł
w Gdań sku i za czął eks po no wać swo je pra ce na wie lu wy sta -
wach in dy wi du al nych, m.in. w War sza wie, Byd gosz czy, Gdań -
sku, w Ho ga nas (Szwe cja), w Mont re alu (Ka na da). Uczest ni -
czył w wie lu wy sta wach zbio ro wych. Po cząt ko wo ma lo wał pej -
za że, póź niej za jął się te ma ty ką re li gij ną. M.in. miał swo ją wy sta -
wę w Mu zeum Mi syj no -Et no gra ficz nym Księ ży Wer bi stów 
w Pie nięż nie pt. „Wę drów ka przez ży cie w ob ra zach Ta de usza
Ru pie wi cza”. W bro szu rze po świę co nej wy sta wie Ta de usz 
A. Skut nik za mie ścił na stę pu ją cą re flek sję: „To, że jest to ma lar -
stwo re li gij ne, nie ma naj mniej szej wąt pli wo ści. Nie są to jed nak
ob ra zy ma lo wa ne na ko la nach ani na am bo nach. Są ow szem
prze klę cza ne, prze mo dlo ne, a jesz cze le piej – prze me dy to wa ne.
Je śli ist nie ją mo dli twy po etyc kie, ist nie ją też, my ślę, mo dli twy
ma lar skie. Je śli po ezja mo że być me dy ta cją, to cze mu nie ma
być nią ma lar stwo? Wła śnie ma lar stwo Ta de usza Ru pie wi cza
jest za chę tą do prze me dy to wa nia pa ru spraw, po zor nie pro -
stych, ba! oczy wi stych jak np. środ ki ma lar skie, uży wa ne przez
Ru pie wi cza: je go re kwi zy ty, sym bo le, sy tu acje. Ru pie wicz swo -
im ma lar stwem za pra sza do me dy ta cji nad kon dy cją na szą i na -
szej wia ry na dro dze do zba wie nia.” 

Czy ta jąc te sło wa, nie dzi wi mnie, że pa ra fia nie z Czar -
nej Wo dy, po obej rze niu wy sta wy prac T. Ru pie wi cza, któ ra od -
by ła się wła śnie w tej miej sco wo ści, za pra gnę li mieć je go ob ra -
zy w swo im ko ście le. Za mó wio no ca łą „Dro gę Krzy żo wą”, któ rą

wy ko nał i któ ra znaj du je się w świą ty -
ni w Czar nej Wo dzie do dziś.

Na mo je py ta nie, jak do te go do szło,
że za pra gnął na ma lo wać pa tro nów
kon fe sjo na łów, od po wie dział, że wła -
ści wie to nie wie. Jed nak po dłuż szym
na my śle stwier dził, że „do szło do te go
w spo sób na tu ral ny, po przez roz wa ża -
nie Mi ło sier dzia Bo że go”. War to do -
dać, że ko pia ob ra zu Je zu sa Mi ło sier -
ne go w na szym ko ście le jest wła śnie
pędz la T. Ru pie wi cza. Wspo mi na jąc
ten ob raz i fakt, że w Ro ku Mi ło sier -
dzia na sza świą ty nia by ła „Bra mą Mi -
ło sier dzia”, p. Ru pie wicz stwier dził, że
kon fe sjo nał jest też ta ką Bra mą Mi ło -
sier dzia Bo że go i że po przez ka pła na
do ko nu je się Mi ło sier dzie Bo że. Ka te -
chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go mó wi:
„Ci, któ rzy przy stę pu ją do sa kra men tu
po ku ty uzy sku ją prze ba cze nie grze -
chów, po peł nio nych prze ciw ko Bo gu,
dzię ki mi ło sier dziu Bo że mu. Sta ją się
na tych miast po jed na ni z Ko ścio łem,
któ ry zo stał ura żo ny przez ich grze -
chy. Do stę pu ją na wró ce nia po przez
mi ło sier dzie Bo że oraz trud mo dli -
twy.”

Dzię ki dzia ła niu Du cha Świę te go w gło wie ma la rza za świ ta ła
myśl, że te kon fe sjo na ły nie po win ny być ano ni mo we; po win ny
mieć swo ich pa tro nów. 

Nie przy pad ko wą rze czą jest, że Duch Świę ty dzia łał
jed no cze śnie na dwie oso by. Rów nież na na sze go ks. Pro bosz -
cza, któ ry mniej wię cej w tym sa mym cza sie my ślał o pa tro nach
kon fe sjo na łów, dla te go po mysł p. Ta de usza nie zmier nie mu się
spodo bał i od ra zu go za ak cep to wał. Wy bra no czte rech, wspo -
mnia nych wy żej pa tro nów i ar ty sta z ocho tą za brał się do pra cy,
któ rą tak wspo mi na: „Naj pierw, wspól nie z księ dzem Pro bosz -
czem oraz przy ja ciół mi pla sty ka mi – Te re są i An drze jem So wiń -
ski mi, usta li li śmy wiel kość, kształt i miej sce eks po zy cji ob ra -
zów. I wte dy mo głem za brać się za sa mo ma lo wa nie. Pra ca nad
wi ze run ka mi świę tych nie by ła trud nym za da niem, po nie waż ni -
gdy nie ma lu ję sam. Za wsze za pra szam do ma lo wa nia Pa na Je -
zu sa, a w tym wy pad ku rów nież nasz świę ty Brat Al bert, mój
„przy ja ciel po fa chu”, miał swój udział w ma lo wa niu.”

Na py ta nie, czy jest za do wo lo ny z osta tecz nej re ali za cji
dzie ła, ar ty sta od po wie dział:” My ślę, że ob ra zy pa tro nów, dys -
kret nie i har mo nij nie, wkom po no wa ły się we wnę trze ko ścio ła 
i speł nia ją swo ją funk cję roz po znaw czą kon fe sjo na łów. Ale nie
to jest naj waż niej sze. Pa tro ni nie zo sta li wy bra ni przy pad ko wo.
Są to po sta cie, któ rych świę tość ro dzi ła się i ob ja wia ła w spo sób
szcze gól ny, wła śnie w po słu dze sa kra men tu po jed na nia, któ rzy
ob da rze ni by li szcze gól ny mi cha ry zma ta mi. Dla te go pra gnął -
bym, aby po szcze gól ni świę ci by li rze czy wi sty mi pa tro na mi,
tzn. pa tro na mi do brej spo wie dzi, pa tro na mi spo wied ni ków, ale
też i pe ni ten tów. Aby pe ni ten ci wcho dzi li w oso bi stą, mo dli tew -
ną re la cję z kon kret ny mi pa tro na mi, któ rzy na pew no chęt nie
bę dą orę do wać za ni mi u Bo ga, dla uzy ska nia ła ski do brej spo -
wie dzi.”

Syl wia Stan kie wicz

Z ŻYCIA PARAFII

Patroni konfesjona³ów, cz. 1

Artysta Tadeusz Rupiewicz w swojej pracowni 
przy pracy nad obrazem Jezusa Miłosiernego 

(zdjęcie z archiwum artysty)
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Gorzkie ¯ale

Nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej 

Z ŻYCIA PARAFII

Cykl kazań pasyjnych głosi ks. dr Maciej Kwiecień, dyrektor gdańskiego oddziału Radia Plus.

Na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej, to jed na z naj star szych i naj po -
pu lar niej szych ce le bra cji trwa ją ce go okre su li tur gicz ne go. W
dzi siej szej for mie Dro ga Krzy żo wa zo sta ła uło żo na w XVII wie -
ku. Na po wsta nie Dro gi Krzy żo wej nie wąt pli wie wpły ną ły piel -
grzym ki wier nych do Je ro zo li my ja ko miej sca zwią za ne go z ży -
ciem i śmier cią Chry stu sa oraz pra gnie nie od two rze nia w ko -

ścio łach chwa leb nej i zba wien nej Mę ki Chry stu sa.
Za pra sza my do wspól nej mo dli twy w ko lej ne piąt ki

Wiel kie go Po stu. W na szej pa ra fii Dro ga Krzy żo wa od pra wia na
jest o godz. 8:00, 17:00 (dla dzie ci), 18:40 i 20:00 (dla mło dzie -
ży i „za bie ga nych”).

ks. Ma te usz Konkol
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W okre sie bo żo na ro dze nio wym śpie wa my ko lę dy, bo lu bi -
my, bo ta ka jest tra dy cja, bo tak nas na uczy li na si ro dzi ce…
Jed nak nie zbyt czę sto za sta na wia my się, skąd one po cho -
dzą, kto je uło żył, dla cze go je śpie wa my, czy w in nych kra -
jach jest po dob nie…

Ko lę dy w Pol sce cie szą się ogrom ną po pu lar no ścią
już od XVI wie ku. Ich au to ra mi by li głów nie po eci (Fran ci -
szek Kar piń ski, Mi ko łaj Sęp Sa rzyń ski czy An drzej Morsz -
tyn), zna ni ka zno dzie je, np. ks. Piotr Skar ga oraz oso by, któ -
rych na zwisk nie za no to wa no. Czę sto znaj du je my in for ma -
cję, że au tor jest nie zna ny, a me lo dia – lu do wa; tak naj czę -
ściej by wa z pa sto rał ka mi. Śpie wa li śmy ko lę dy w Zło tym
Wie ku i pod czas za bo rów, kie dy mo wa pol ska by ła w wie lu
miej scach za bro nio na, a jej uży wa nie gro zi ło aresz to wa niem
i szy ka na mi. Do cza sów współ cze snych, w róż nych śpiew ni -
kach, prze trwa ło po nad 500 utwo rów - ko lęd i pa sto ra łek. 

Jed ną z naj bar dziej po pu lar nych i lu bia nych ko lęd
jest „Ci cha noc”, któ rej ła god ne dźwię ki i ko ją ce sło wa
chwy ta ją za ser ce, któ ra nie sie po cie sze nie i na peł nia na -
dzie ją, za wsze z ta ką sa mą si łą. Ta naj bar dziej zna na ko lę da
świa ta ob cho dzi ła w 2018 ro ku dwu set ną rocz ni cę po wsta -
nia. Hi sto ria jej po wsta nia i oko licz no ści co raz więk szej po -
pu lar no ści są bar dzo cie ka we. 

Rzecz dzie je się dzień przed Bo żym Na ro dze niem
w 1818 ro ku w ko ście le św. Mi ko ła ja w Obe rn dor fie pod Sal -
zbur giem w Au strii. Ze psu ły się miej sco we or ga ny. We dług
le gen dy, in stru ment nie peł nił swo jej funk cji ze wzglę du na
har cu ją ce my szy, któ re pod gry zły mie chy. Dru ga wer sja,
bar dziej wia ry god na, opo wia da o tym, że bu dy nek ko ścio ła,
któ ry stał za rze ką, był po waż nie uszko dzo ny ze wzglę du na
cią gle po wra ca ją ce po wo dzie. Tak czy owak, w dzień Wi gi lii
nie uda ło się na pra wić or ga nów. Po zo sta wa ła więc je dy nie
moż li wość „za stęp cze go” śpie wu z to wa rzy sze niem gi ta ry.
Ów cze sny mło dy wi ka ry Jo seph Mohr po pro sił swo je go
przy ja cie la, na uczy cie la i or ga ni stę, Fran za Xa ve ra Gru be ra,
o stwo rze nie me lo dii do swo je go wier sza. I wła śnie wte dy,
pod czas pa ster ki, zo sta ła po raz pierw szy wy ko na na ko lę da
„Ci cha noc”, na dwa gło sy so lo we (bas i ba ry ton) przy

akom pa nia men cie gi ta ry. Ta wspa nia ła pieśń zo sta ła stwo -
rzo na na po trze bę chwi li (ja ką by ły ze psu te or ga ny) i naj -
praw do po dob niej ni gdy nie mia ła tra fić do śpiew ni ków.
Wkrót ce obaj wy ko naw cy opu ści li Obe rn dorf i dłu go te go
utwo ru nie wy ko ny wa no. Szer sza pu blicz ność usły sza ła go
do pie ro w 1822 ro ku. Zo stał on wów czas wy ko na ny na zam -
ku Fügen w obec no ści ce sa rza Fran cisz ka I, któ ry go ścił
wów czas u sie bie ca ra Alek san dra I. Na to miast 15 grud nia
1832 r. wy ko na no tę ko lę dę pod czas kon cer tu w Lip sku. W
wie czór wi gi lij ny 1839 r. „Ci chą noc” za śpie wa no po raz
pierw szy w No wym Jor ku. Przed po mni kiem Alek san dra
Ha mil to na, przy spa lo nym ko ście le Świę tej Trój cy, wy ko na -
li ją au striac cy pio sen ka rze z Ty ro lu, któ rzy w tym cza sie
prze by wa li na to ur nee w USA.

Pierw sze tłu ma cze nie ko lę dy na ję zyk an giel ski po -
wsta ło w la tach 1855-1859. Do ko nał go John Fre eman
Young, póź niej szy bi skup ko ścio ła epi sko pal ne go na Flo ry -
dzie. Je go wer sja „Ci chej no cy” jest do dziś śpie wa na w USA
(Si lent ni ght, ho ly ni ght. All is calm, all is bri ght.). Pol skie
sło wa ko lę dy uło żył w 1930 r. Piotr Ma szyń ski, kom po zy tor,
dy ry gent i pe da gog, a tak że tłu macz utwo rów mu zycz nych
z ję zy ka nie miec kie go.

Ko ściół św. Mi ko ła ja w Obe rn dor fie, w któ rym po
raz pierw szy ko lę dę „Ci cha noc, świę ta noc” za śpie wa li jej
au to rzy, zo stał ro ze bra ny na prze ło mie wie ków po wiel kich
po wo dziach, ja kie na wie dzi ły re gion Sal zbur ga. Na tym
miej scu w la tach 30. wy bu do wa no ka pli cę upa mięt nia ją cą
wy da rze nie sprzed po nad 180 lat. Au to rom ko lę dy po świę -
co ne są dwa wi tra że ka pli cy. Każ de go ro ku wo kół „Ka pli cy
Ci chej no cy” w Obe rn dor fie zbie ra się po nad 6 tys. lu dzi.
Każ dy śpie wa ko lę dę we wła snym ję zy ku przy tra dy cyj nym
akom pa nia men cie gi tar. Ta nie wiel ka wio ska nad rze ką Sal -
za, zwy kle przez ca ły gru dzień prze ży wa na tłok piel grzy -
mów. Od 19 paź dzier ni ka 2018 r. czyn ne jest tam no we Mu -
zeum „Ci chej no cy”. 

W Arn dor fie, nie opo dal Obe rn dor fu, za cho wa ny
jest po kój, w któ rym miesz kał Franz Gru ber i w któ rym
skom po no wał ko lę dę. Na prze ciw ko mu zeum znaj du je się

200 lat kolêdy „Cicha Noc”
CIEKAWOSTKI

Kaplica w Oberndorfie
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ko ściół pa ra fial ny, w któ rym Gru ber był or ga ni stą i kie ro wał
tam tej szym chó rem. Przy je go gro bie na miej sco wym cmen -
ta rzu w wi gi lię Bo że go Na ro dze nia rów nież jest śpie wa na
„Ci cha noc”. Cie ka wym zwy cza jem jest też co rocz ny prze -
jazd, 24 grud nia  po po łu dniu, spe cjal ne go sta re go po cią gu
z Be tle jem skim Świa tłem Po ko ju, na tra sie Sal zburg -Obe rn -
dorf -Sal zburg.  Je go pa sa że ro wie, w tym licz ni śpie wa cy,
spo ty ka ją się ze św. Mi ko ła jem, po czym z po chod nia mi
uda ją się do ka pli cy „Ci chej no cy”, by od dać hołd au to rom
naj po pu lar niej szej ko lę dy świa ta. Przez ca ły 2018 rok, z oka -
zji 200. rocz ni cy pierw sze go wy ko na nia utwo ru, trwa ły licz -
ne ju bi le uszo we uro czy sto ści. Okrą gła rocz ni ca by ła ob cho -
dzo na na róż ne spo so by w 13 miej scach w Au strii zwią za -
nych z „Ci chą no cą”. Po dróż śla da mi ko lę dy „Ci cha noc” po -
zwa la za po znać się z tłem hi sto rycz nym, hi sto rią ko ścio łów,
mu zy ką i sztu ką, ar chi tek tu rą oraz re gio nal ny mi cie ka wost -
ka mi. Mię dzy in ny mi otwo rzy ło swo je po dwo je, wspo mnia -
ne już, od no wio ne mu zeum „Ci chej no cy” w Obe rn dor fie, a
28 wrze śnia z tej oka zji otwar to wy sta wę w Sal zbur gu i kil ku
in nych mia stach. Pocz ta au striac ka uczci ła ju bi le usz oko -
licz no ścio wym znacz kiem z wi ze run kiem twór ców ko lę dy.
Z oka zji 200. rocz ni cy „pra wy ko na nia” ko lę dy, w 2018 ro ku
sal zbur skie ko le je nada ły jed ne mu z no wo cze snych elek tro -
wo zów imię „Stil le Na cht”. „Ta ko lę da wzru sza wszyst kich,
wy szła da le ko po za gra ni ce na sze go re gio nu. Dla te go na -
szej lo ko mo ty wie na da je my imię „Stil le Na cht”, aby jeż dżąc
po ca łej Eu ro pie gło si ła za war te w jej sło wach prze sła nie po -
ko ju”, stwier dził przed sta wi ciel ko lei au striac kich. Pod czas
uro czy ste go po świę ce nia no wo cze snej lo ko mo ty wy „Stil le
Na cht”, wy pro du ko wa nej w za kła dach Sie men sa, or ga ni za -
to rzy prze ka za li czek na pięć ty się cy eu ro dla sal zbur skiej
fun da cji po mo cy dzie ciom cho rym na ra ka. Tuż przed Bo -
żym Na ro dze niem rów nież Au strian Air li nes nada ły jed ne -
mu z sa mo lo tów Em bra er imię „Si lent Ni ght” („Ci cha noc”). 

W grud niu, na au dien cji u pa pie ża Fran cisz ka, by ła
m.in. de le ga cja par la men ta rzy stów au striac kich. Po zdra wia -
jąc ich, pa pież pod kre ślił, że „ko lę da „Ci cha noc” w swo jej
pro sto cie po zwa la nam zro zu mieć wy da rze nie Świę tej No cy.
Na ro dzo ny w Be tle jem Je zus Zba wi ciel ob ja wia nam mi łość
Bo ga Oj ca i to Je mu chce my po wie rzyć ca łe na sze ży cie”.
Pa pież otrzy mał w pre zen cie pły tę „200 lat Ci chej no cy,
świę tej no cy – pie śni, któ ra okrą ża świat”, a prze wod ni czą cy

To wa rzy stwa „Ci chej no cy” w Sal zbur gu – Mi cha el Neu re -
iter – wrę czył pa pie żo wi „Si lent Ni ght. A Com pa nion to the
Song” – an glo ję zycz ną wer sję al bu mu po świę co ne go hi sto -
rii po wsta nia tej naj po pu lar niej szej ko lę dy świa ta.

Świę to wa li też miesz kań cy Ty ro lu. „Ci cha noc” ma
związ ki z tym re gio nem, gdyż – jak twier dzą nie któ rzy na -
ukow cy – w Eu ro pie i Ame ry ce roz po wszech ni li ją miesz -
kań cy Zil ler tal – po ło żo nej w ser cu Ty ro lu do li ny rze ki Zil -
ler, dziś po pu lar ne go re gio nu nar ciar skie go w po bli żu gra -
ni cy z Wło cha mi. W 1819 ro ku zna ny wów czas bu dow ni czy
or ga nów w Zil ler tal, Karl Mau ra cher, po je chał re pe ro wać
or ga ny w ko ściół ku w Obe rn dor fie pod Sal zbur giem. Tam
na tknął się na tekst i nu ty pie śni „Ci cha noc, świę ta noc” Jo -
se pha Moh ra i Fran za Xa ve ra Gru be ra. Prze pi sał nu ty, przy -
wiózł do Zil ler tal i utwór wy ko nał miej sco wy chór. Po cho -
dzą cy z te go re gio nu wę drow ni śpie wa cy prze ję li pieśń do
swe go re per tu aru. Ubra ni w lu do we stro je ty rol skie śpie wa -
li ją wraz z lu do wy mi pie śnia mi ty rol ski mi na pla cach i pod -
czas kon cer tów od Pa ry ża przez Lon dyn po St. Pe ters burg,
a tak że w Ame ry ce. „Ci cha noc” zo sta ła prze ło żo na na pra -
wie 300 ję zy ków. Za re je stro wa no już po nad ty siąc jej wer sji
(w ję zy ku an giel skim i wło skim jest ich co naj mniej 8, we
fran cu skim – 11). Naj czę ściej śpie wa ne są trzy spo śród sze -
ściu zwro tek ko lę dy. „Stil le Na cht, he ili ge Na cht!” zna na
jest po an giel sku ja ko „Si lent ni ght, ho ly ni ght”, po fran cu -
sku: „Do uce nu it, sa in te nu it!”, „San to Na tal! Not te d'opal!”
– po wło sku, „No che de paz! No che de luz!” – po hisz pań -
sku, „Stil la natt, he li ga natt!” – po szwedz ku, „Áka mot mét,
Áka mot mét!” – w ję zy ku In dian z bra zy lij skie go do rze cza
Ama zon ki, „Shi zu ke ki may ona ka Ma ki no mi so ra” – po ja -
poń sku, czy też „Ti cha ja nocz, diw na ja nocz!” – po ro syj sku.
Tekst zo stał też prze ło żo ny na ła ci nę i za czy na się od słów:
„Al ma nox, ta ci ta nox!”.

„Ci cha noc” zo sta ła wpi sa na na li stę świa to we go
dzie dzic twa UNESCO ja ko świa to wa pieśń po ko ju oraz mię -
dzy na ro do wy skarb kul tu ry i tra dy cji mu zycz nej.

Syl wia Stan kie wicz

Wia do mo ści za: Wi ki pe dia, Ka to lic ka Agen cja In for ma cyj na, por tal
Ado nai.pl i Pol ska tra dy cja, Ra dio Głos

CIEKAWOSTKI

Autograf kolędy Franza Xaver Grubera
napisany prawdopodobnie ok. 1860 r. 
foto: Wikipedia-CC-BY;
za (http://www.tvn24.pl)
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Film pt. „Mi sja” obej rza łem w 1987 ro ku, a więc od te go cza su mi -
nę ły 32 la ta. By ły to cza sy szer sze go niż do tej po ry otwar cia Pol ski
na zdo by cze Za cho du. W ki nach po ja wi ły się fil my z naj wyż szej pół -
ki ar ty stycz nej. Do ta kich dzieł z pew no ścią na le ży ob raz „Mi sja” 
w re ży se rii Ro lan da Jof fe po wsta ły w 1986 ro ku. Jest to film hi sto -
rycz ny, ale tak że ko stiu mo wy re li gij ny i oby cza jo wy. Wie lość wąt -
ków i po sta ci spra wia, że dzie ło jest nie zwy kle po ru sza ją ce, w do -
dat ku na wią zu je do au ten tycz nych wy da rzeń. 

Film opo wia da hi sto rię mi sji chrze ści jań skiej za ło żo nej
przez je zu itów w oko li cach obec ne go Pa ra gwa ju w la tach pięć dzie -
sią tych XVIII wie ku. Te re ny te za miesz ki wa ło ple mię In dian Gu ara -
ni. Do stęp do nich był wiel ce utrud nio ny, po nie waż moż na by ło tam
do trzeć je dy nie po ko nu jąc stro me wo do spa dy. Du że uzna nie na le -
ży się twór com fil mu za prze pięk ne zdję cia uka zu ją ce uro ki tam -
tych te re nów. Przy ro da za chwy ca już od pierw szych scen, gdy wi -
dzi my, jak je den z je zu itów – oj ciec Ga briel wspi na się w gó rę wo -
do spa du, by do trzeć na dzie wi cze te re ny za miesz ka łe przez pół dzi -
kich In dian. Ma ze so bą tyl ko in stru ment po dob ny w brzmie niu do
obo ju. 

Kie dy czu je, że jest ob ser wo wa ny przez In dian, za czy na
grać (pięk na mu zy ka En nio Mor ri co ne sta no wi prze wod ni mo tyw
fil mu). Po cząt ko wo nie zo sta je on za ak cep to wa ny przez tu byl ców
(ła mią mu in stru ment), ale po nie waż sa mi są bar dzo mu zy kal ni i
wraż li wi na pięk no har mo nii w mu zy ce, oj ciec Ga briel szyb ko prze -
ła mu je tę nie uf ność. Mu zy ka sta je się nie zwy kle sku tecz nym na rzę -
dziem chry stia ni za cji ple mion Gu ara ni. Oto cze nie, w któ rym ży ją,
ob fi tość po ży wie nia, cie pły kli mat – wszyst ko to przy po mi na nie mal
bi blij ny raj na Zie mi. Ale to wła śnie wia ra do peł nia tę har mo nię. 
I choć tu byl cy na po cząt ku nie go dzą się na za ło że nie mi sji, to jed -
nak póź niej ocho czo bio rą udział w jej bu do wa niu. 

In dia nie two rząc chrze ści jań skie wspól no ty, spra wie dli -
wie dzie lą ce zy ski, chro nią się jed no cze śnie przed łow ca mi nie wol -
ni ków z Hisz pa nii i Por tu ga lii. W ro lę ta kie go łow cy wcie lił się wy -
bit ny ame ry kań ski ak tor Ro bert de Ni ro. Wraz z Iron sem two rzą w
fil mie pa rę głów nych bo ha te rów. Oj ciec Ga briel jest pro sto li nij ny,
ła god ny, po kor ny. Z ko lei de Ni ro ja ko Ro dri go Men do za to wul kan
emo cjo nal ny, czło wiek zdol ny do wszyst kie go, po ryw czy gwał tow -
nik. Obaj spo ty ka ją się w cie ka wych oko licz no ściach. Oj ciec Ga -
briel scho dzi ze swo jej mi sji do mia sta. Do wia du je się, że Men do za
za bił w po je dyn ku swe go bra ta, stra cił wia rę i chęć do dal sze go ży -
cia. Pro po nu je mu wy pra wę na mi sję po ło żo ną głę bo ko w dżun gli
ja ko po ku tę za zbrod nię. Men do za się zga dza. Cze ka ich trud na
wspi nacz ka w gó rę wo do spa dów. By ły łow ca nie wol ni ków za bie ra
ze so bą swo ją zbro ję i mi mo trud no ści do cho dzi z nią na szczyt gó -
ry. Moż na po wie dzieć, że wraz z nią nie sie ca ły ba last swo ich win.
Wi dać, że nie po go dził się jesz cze ze swo ją ne ga tyw ną prze szło ścią.
Po ku tę Men do zy koń czy prze pięk na sce na, w któ rej je den z In dian,
za miast za bić daw ne go ka pi ta na win ne go wie lu cier pień Gu ara ni,
od ci na no żem li nę z je go zbro ją a ta de fi ni tyw nie prze pa da w ki pie -
li wo do spa du. To sce na sym bo licz na. Na stę pu je tu taj prze mia na
Men do zy, któ ry pła cze jak dziec ko, bo zda je so bie spra wę, jak bar -
dzo złym był do tej po ry czło wie kiem. Od tąd po zo sta je w mi sji. Ma
tu du żo cza su na roz my śla nia, stu diu je Pi smo Świę te, a szcze gól nie
No wy Te sta ment. Za czy na ro zu mieć sło wa św. Paw ła z „Hym nu o
mi ło ści”. Jest zdu mio ny, że Pan Bóg jest tak wspa nia ło myśl ny i mi -
ło sier ny, że po tra fi prze ba czyć na wet naj więk sze wi ny. Od kry wa
bra ta w każ dym dru gim czło wie ku, przede wszyst kim brać mi sta ją

się dla nie go Gu ara ni – ci, któ ry mi do tąd gar dził, któ rych trak to wał
jak zwie rzę ta czy to war han dlo wy. Dzię ki te mu praw do po dob nie po
raz pierw szy w ży ciu czu je się szczę śli wy. Po wie lu prze my śle niach
po sta na wia zo stać je zu itą. 

Ale sie lan ka nie trwa dłu go, nad mi sję nad cią ga ją czar ne
chmu ry. Trwa spór mię dzy Hisz pa nią a Por tu ga lią o to, kto ma za -
rzą dzać te re na mi In dian. Sę dzią w spra wie ma być przy by ły z Eu ro -
py kar dy nał Al ta mi ra no. Zda je on so bie spra wę, że je go za da nie bę -
dzie bar dzo trud ne, gdyż mu si speł nić ocze ki wa nia obu stron i jed -
no cze śnie bro nić in te re sów co raz moc niej wów czas ata ko wa ne go
Ko ścio ła i pa pie ża. Za na mo wą oj ca Ga brie la po sta na wia oso bi ście
od wie dzić mi sję nad wo do spa da mi, aby na wła sne oczy zo ba czyć,
jak ży ją rdzen ni miesz kań cy tej prze pięk nej kra iny. Jest za uro czo ny
za rów no przy ro dą, jak i wspól no ta mi, któ re uda ło się zbu do wać je -
zu itom. Nie ste ty, los mi sji zo stał prze są dzo ny du żo wcze śniej. Kar -
dy nał, zgod nie z wo lą pa pie ża, na ka zu je je zu itom opusz cze nie mi sji,
a In dia nom pod da nie się wo li kró lów Hisz pa nii i Por tu ga lii. Gu ara -
ni jed nak nie go dzą się na to i po sta na wia ją bro nić swej zie mi i wol -
no ści. Nie ocze ki wa nie część je zu itów po sta na wia przy łą czyć się do
wal ki. Jest wśród nich Ro dri go Men do za, a tak że Fiel ding. Prze ciw -
ni kiem dzia łań zbroj nych i ja kiej kol wiek for my prze mo cy jest oj ciec
Ga briel. Co cie ka we, Ro dri go i Ga briel wie rzą w te sa me idee, ale
dą żą do nich w in ny spo sób. Ostat nia sce na bi twy jest bar dzo wy -
mow na. Oj ciec Ga briel nie sie mon stran cję i gi nie od kul agre so rów.
Gi nie rów nież sam Men do za, ale ten wal czy zbroj nie, od po wia da jąc
prze mo cą na prze moc. Dwóch lu dzi, dwa świa ty, dwa wy bo ry. I któ -
ry z nich wła ściw szy, któ ry nam bliż szy? Re ży ser nie da je nam na to
ja snej od po wie dzi. Mu si my to roz strzy gnąć sa mi we wła snym ser -
cu, tak jak uczy ni li to bo ha te ro wie te go fil mu. 

Cie ka wą po sta cią jest tak że kar dy nał Al ta mi ra no. W fil mie
peł ni on również ro lę nar ra to ra i ko men ta to ra wy da rzeń. Wie on, że
spra wa mi sji i je zu itów jest prze są dzo na, jed nak bu dzą się w nim
wy rzu ty su mie nia. Zda je so bie spra wę, że swo ją po sta wą przy czy nił
się do znisz cze nia te go Bo że go za kąt ka na zie mi i tra ge dii In dian.
Mu si być po słusz ny zwierzch ni ko wi, choć czu je we wnętrz nie, że je -
zu itom dzie je się wiel ka krzyw da. Sam stwier dza, że mi sja to raj na
zie mi a za kon ni cy jak naj wier niej gło szą na ukę Chry stu sa. Z per -
spek ty wy cza su ża łu je swe go po stę po wa nia. 

Ty tuł fil mu („Mi sja”) moż na więc tak że ro zu mieć ja ko mi -
sję hie rar chy Ko ścio ła, ale i każ de go z nas. Wstrzą sa ją co brzmią je -
go sło wa, gdy od po wia da cy nicz nym pa cy fi ka to rom mi sji (twier dzą
oni, że świat jest z na tu ry bez względ ny i bru tal ny): „To my ten świat
ta kim uczy ni li śmy…”. Każ dy z nas jest od po wie dzial ny za zło i cier -
pie nie do ty ka ją ce in nych. Ono wca le nie mu si trium fo wać.

Film w 1987 ro ku był no mi no wa ny do Osca ra – otrzy mał
tę sta tu et kę za zdję cia, zdo był rów nież m.in. Zło tą Pal mę na Fe sti -
wa lu Fil mo wym w Can nes, a tak że Zło ty Glob. W 1995 ro ku, w stu -
le cie na ro dzin ki na, zna lazł się na wa ty kań skiej li ście 45. fil mów fa -
bu lar nych pro pa gu ją cych szcze gól ne war to ści re li gij ne, mo ral ne
lub ar ty stycz ne (za Wi ki pe dią). 

My ślę, że war to po świę cić dwie go dzi ny by pod dać się
uro ko wi te go dzie ła fil mo we go. Mi mo upły wu lat od pre mie ry te go
dzie ła fil mo we go, w ogó le się nie ze sta rza ło i nie stra ci ło bla sku.
Jesz cze raz za chę cam do obej rze nia tej prze pięk nej i po ru sza ją cej
opo wie ści. 

Woj ciech Ba cław ski

Warto obejrzeæ film „Misja” Ronalda Joffe
WSPOMNIENIA
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Z ŻYCIA PARAFII

Prace budowlane w nowym kiosku
styczeñ / luty 2019
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KĄCIK DLA DZIECI
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POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

„Głos Brata” – pismo wydawane przez parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta, adres: 80−395 Gdańsk, 
ul. Olsztyńska 2,          tel. 058 556 42 40;            e−mail:albert@diecezja.gda.pl;           www.bratalbert.com.pl
Opiekun redakcji – ks. Krzysztof Grzemski i ks. Wojciech Lange. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Listy do redakcji prosimy składać w punkcie
sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii parafialnej.
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska; Korekta tekstu: Anna Jaśkowiak;. Informacje parafialne:
Marcin Smoszna; „Z Życia Naszej Parafii”: Sylwia Stankiewicz; Zdjęcia: z własnych zasobów.

Julian Tadeusz Ziobrowski 23.12.2018 r. 

Zofia Streich 25.12.2018 r. 

Robert Marcin Kurkowski 25.12.2018 r. 

Tymoteusz Szymańczak 26.12.2018 r. 

Jan Sławomir Waliszewski 30.12.2018 r. 

Filip Stefan Gębala 1.01.2019 r. 

Jan Igor Wesołowski 27.01.2019 r. 

Adam Frąszczak 27.01.2019 r. 

Natalia Hanna Janicka 10.02.2019 r. 

Izabela Ewa Lichaczewska 10.02.2019 r. 

Szymon Filip Wojciechowski 10.02.2019 r. 

Wiktoria Rita Trojanowska 24.02.2019 r. 

Maja Marika Ancypa 24.02.2019 r. 

Maria i Stanisław Sak 21 października 2018

Anna i Brunon Ropel 10 listopada 2018

Danuta i Jan Hintzke 17 listopada 2018

Teresa i Józef Kurowscy 18 listopada 2018

Danuta i Michał Kalinowscy 24 listopada 2018

Barbara Andrzej Warda 16 grudnia 2018

Urszula i Mieczysław 

Leszczyńscy 23 grudnia 2018

Maria i Hubert Demscy 30 grudnia 2018 

Leokadia i Mieczysław Chudy 17 lutego 2019

Henryka i Tadeusz Zalescy 31 marca 2019

JUBILEUSZE 50-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Halina i Eugeniusz Raccy 29 grudnia 2019

JUBILEUSZE 60-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Śp. Krystyna Selonke, lat 79 

Śp. Krystyna Sołtysek, lat 81 

Śp. Stefania Szostek, lat 81 

Śp. Tadeusz Wypych, lat 72 

Śp. Andrzej Tańcula, lat 64 

Śp. Zbigniew Klaman, lat 70 

Śp. Urszula Żygowska, lat 72 

Śp. Leon Śmigielski, lat 80 

Śp. Jan Drozd, lat 86 

Śp. Janina Morgaś, lat 85 

Śp. Jerzy Wierzbowski, lat 88 

Śp. Józef Żywczak, lat 86 

Śp. Hanna Stusik, lat 68 

Śp. Stefan Cuper, lat 95 

Śp. Kazimierz Kaczmarek, lat 80 

Śp. Regina Kremblewska, lat 91 

Śp. Wiesława Tryszczyło-Saweczko, lat 90 

Śp. Inga Tomczak, lat 82 

Śp. Jadwiga Przygocka, lat 91 

Śp. Daniela Mrzewa, lat 84 

Śp. Irena Chrzanowska, lat 73 

Śp. Henryk Czepukojć, lat 89 

Śp. Aniela Piaszczyńska, lat 84 

Śp. Lidia Tomaszewska-Łaba, lat 80 

Śp. Władysław Ruczyński, lat 74 

Śp. Eugeniusz Kos, lat 93 

Śp. Krystyna Olszewik, lat 80 

Śp. Grzegorz Radziwon, lat 53 

Śp. Jan Sędzimir, lat 89 

Śp. Marianna Lutomska, lat 73 

Śp. Kazimiera Michta-Landowska, lat 91 

Śp. Włodzimierz Rytel, lat 85 

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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Drodzy Czytelnicy „Głosu Brata”, szanowni Parafianie i Goście,

Ewangelista nie podaje imienia ucznia, który, wszedłszy do wnętrza grobu,
jako pierwszy uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa. Mówi o nim tylko
czterokrotnie, że „Jezus go kochał” (por. J 13,23; 19,26; 20,2; 21,7).
Najwyraźniej nie da się uwierzyć, że życie jest silniejsze od śmierci, dopóki
nie doświadczy się Bożej miłości. Nie da się jednak również w to uwierzyć,
dopóki nie wejdzie się do wnętrza własnego grobu, w którym został
pogrzebany mój egocentryzm i samowola. Akceptacja obumarcia „starego
człowieka”, dokonana dzięki ufności w Bożą miłość, otwiera oczy na nowe
życie. Takiego przyjęcia własnej śmierci, aby doświadczyć życia Bożego
pragniemy życzyć Wam, drodzy Czytelnicy, Parafianie i Goście. Niech
przejście przez kolejny próg własnego obumierania napełni Was radością 
i prawdziwym pokojem.

Redakcja „Głosu Brata” 
wraz z księdzem proboszczem
i wszystkimi duszpasterzami

Wtedy wszedł do wnętrza
także i ów drugi uczeń, który
przybył pierwszy do grobu.
Ujrzał i uwierzył. Dotąd
bowiem nie rozumieli jeszcze
Pisma, które mówi, że On ma
powstać z martwych. (J 20,8-9)

Błogosławionych Œwi¹t Wielkanocnych


