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Z ŻYCIA PARAFII

Pielgrzymka rowerowa ‘2019
Dziewiętnasta piel grzym ka ro we ro wa do Ma tem ble wa od by ła się w dniu świę ta Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go i trwała
w łącz no ści z uczest ni ka mi ogól no pol skiej mo dli twy – POLSKA POD KRZYŻEM.

Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy od po wie dzie li na na sze za pro sze nie i przybyli do Matemblewa na ro we rach, au to -
ka rem lub własnym samochodem. Do bra po go da spra wi ła, iż oko ło 200 osób pod ję ło trud piel grzy mo wa nia. W tym ro ku
do łą czy ła do nas gru pa z pa ra fii Mat ki Bo żej Fa tim skiej z Gdań skiej Ża bian ki wraz z ks. Pro bosz czem Pio trem Twor kiem.
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Dro dzy Czy tel ni cy
Ko cha ni Pa ra fia nie

Wła śnie za glą da przez okno do mo je go po ko ju je sien ne
słoń ce… i bi ją dzwo ny wska zu jąc go dzi nę 12.00. Czas
szyb ko upły wa. Mi nę ły wa ka cje a przed na mi ko lej ny
rok pra cy dusz pa ster skiej. Na ła mach Gło su Bra ta wra -
ca my do pięk nych chwil, któ re spę dzi li pa ra fia nie na
róż nych wy jaz dach or ga ni zo wa nych przez na szych
księ ży i sio stry, a jed no cze śnie za pra sza my do ak tyw -
ne go i czyn ne go włą cza nia się w dzia łal ność for ma cyj -
ną róż nych Wspól not. My ślę, że każ dy znaj dzie coś dla
sie bie… za rów no przed szko la ki, dzie ci, mło dzież, stu -
den ci, jak i oso by do ro słe. Nie stój z bo ku… przyjdź 
i po dziel się swo ją wia rą, bądź ją umoc nij. Dzi siej szy
świat bar dzo po trze bu je świad ków Chry stu so wej
Ewan ge lii. I Ty mo żesz być jed nym z nich…

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

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII

17 VI – fe styn pa ra fial ny
• roz po czę cie ak cji „Tor ni ster pe łen uśmie chów”
18 VI – za koń cze nie ro ku pra cy Eu cha ry stycz ne go Ru chu
Mło dych
• pik nik z udzia łem spo łecz no ści Ca ri tas Ar chi die ce zji
Gdań skiej
20 VI – W Uro czy stość Naj święt sze go Cia ła i Krwi Chry -
stu sa prze szła uli ca mi na sze go osie dla pro ce sja Eu cha ry -
stycz na
23 VI – dru ga rocz ni ca po świę ce nia na sze go ko ścio ła
22-30 VI – wy jazd w Kar ko no sze WM „Lux Cor dis”
25 VI – Msza św. (godz. 18.00) z bło go sła wień stwem pry -
mi cyj nym księży neo pre zbi te rów Łu ka sza Cha mier -Cie miń -
skie go i Prze my sła wa Zo cho la
3 VII – wy jazd na Ka szu by ze spo łu „Ho ly Wins”
7 VII – ks. Krzysz tof No wak z pa ra fii św. Woj cie cha w Że li -
sław kach gło sił Sło wo Bo że na każ dej Mszy św., a przed ko -
ścio łem mo gli śmy zło żyć ofia rę na wspar cie tej nie wiel kiej
pa ra fii i wszel kich dzia łań po dej mo wa nych w niej przez ks.
Krzysz to fa
7 -17 VII – po byt dzie ci z na szej pa ra fii na ko lo nii 
w Ochot ni cy Dol nej
08-12 VII – dzie ci na wakacjach w „Raj skim Ogro dzie”
25 VII – dzień św. Krzysz to fa pa tro na kie row ców. Pod czas
Mszy św. o go dzi nie 18.00 mo dli li śmy się za ofia ry wy pad -
ków sa mo cho do wych i o bez piecz ną jaz dę oraz mą dre ko -
rzy sta nie ze środ ków trans por tu. Przed ko ścio łem zo sta ły
po świę co ne po jaz dy
28 VII – wyruszyła 37. Pielgrzymka na Jasną Górę. 
W grupie biało-czerwonej szli pątnicy tzw. „przymorscy”
1- 31 VIII – mie siąc trzeź wo ści. W wy ło żo nej księ dze moż -
na by ło za de kla ro wać, w tym mie sią cu, swo ją abs ty nencję 
i modlitewę
VIII – do Wspól no ty Sióstr Be ta nek, któ re po słu gu ją w na -
szej pa ra fii, do łą czy ła Sio stra Jo an na, któ ra peł ni po słu gę 
w za kry stii
6-15 VIII – parafialna piel grzym ka do Me du gor je 
15 VIII – Uro czy stość Wnie bo wzię cia NMP, bło go sła wień -
stwo zbóż, ziół i kwia tów pod czas każ dej Mszy św.
18-22 VIII – spływ ka ja ko wy mło dzie ży na Drwę cy
20 VIII – 174. rocz ni ca uro dzin Św. Bra ta Al ber ta. Pod czas
Mszy św. o godz. 18.00. dzię ko wa li śmy i po le ca li śmy ca łą
na szą wspól no tę do bre mu Bo gu za wsta wien nic twem na -
sze go Pa tro na 
26 VIII – uro czy stość Naj święt szej Ma ryi Pan ny Czę sto -
chow skiej, podczas każdej Eucharystii odnawialiśmy
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego
7 IX – udział na szych se nio rów w „Led ni cy Se nio ra”
8 IX – po świę ce nie tor ni strów i przy bo rów szkol nych
uczniów klas pierw szych pod czas Mszy św. o godz. 11.00
14 IX – 19. Pa ra fial na Piel grzym ka Ro we ro wa do Ma tem -
ble wa odbyła się w łączności z uczest ni ka mi ogól no pol skiej
mo dli twy „Polska pod Krzyżem”

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

. . . 

W sierp niu do na szej wspól no ty do łą czy ła Sio stra Jo an -
na Dy mow ska, be tan ka, któ ra peł ni po słu gę w za kry stii
pa ra fial nej. Ser decz nie wi ta my Sio strę i ży czy my du żo
ra do ści pły ną cej z peł nio nych za dań.

Wi ta my tak że kle ry ka Ma te usza Maj kę, któ ry jest na
V ro ku Gdań skie go Se mi na rium Du chow ne go i od by -
wa prak ty kę duszpasterską w na szej pa ra fii. Ży czy my
wie lu łask Bo żych na tym eta pie przy go to wa nia do sa -
kra men tu świę ceń.



Po wakacyjnej przerwie wspólnota postakademicka „Amen” zaprasza na
spotkania! Tworzą ją młodzi ludzie, często po studiach, rozpoczynający
życie zawodowe i rodzinne, jednocześnie poszukujący czegoś więcej...
Jeśli:
• jesteś w wieku 25+,
• szukasz swojego miejsca w Kościele,
• czujesz się zbyt „stary” na duszpasterstwo akademickie,
•...i jednocześnie zbyt młody na wspólnotę Żywego Różańca, 
to ta wspólnota jest dla Ciebie!
za pra sza my na spo tka nia, któ re od bywają się w ka pli cy na ple ba nii 
(I pię tro, wej ście od stro ny biu ra pa ra fial ne go). Spotkanie rozpoczynamy Eucharystią. Więcej o wspólnocie na Facebooku
i na naszej stronie parafialnej!

ks. Ma te usz Konkol
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Z ŻYCIA PARAFII

WP „AMEN”                Z A P R A S Z A

Po wa ka cyj nej prze rwie Dusz pa ster stwo Młod szej
Mło dzie ży za pra sza do do łą cze nia do wspól no ty. 

Gru pę tę two rzą ucznio wie klas: 5-8. Spo ty ka my się
o godz. 19:00, dwa ra zy w ty go dniu (śro da i pią tek). Raz na
wspól nej in te gra cji (spa ce ry, wy jaz dy, ak tyw no ści spor to we,
gry plan szo we itd.), a dru gi na for ma cji (mo dli twa, Msza
świę ta, Ad o ra cja, roz wa ża nie Sło wa Bo że go, re ko lek cje itd.) 
Je śli szu kasz swo je go miej sca w Ko ście le, a po nad to chcesz

brać czyn ny udział w ży ciu swo jej pa ra fii, po znać fan ta stycz -
nych lu dzi, to ta wspól no ta jest wła śnie dla Cie bie!

6 wrze śnia 2019 r. (pią tek) godz. 19:00  ser decz nie
za pra sza my na pierw sze, ofi cjal ne, te go rocz ne, po wa ka cyj -
ne spo tka nie, któ re od bę dzie się w sal ce na ple ba nii (do mo -
fon „sal ka Lux Cor dis”). Roz pocz nie my Eu cha ry stią, a na -
stęp nie spo tka niem or ga ni za cyj nym. 

ks. Pa weł Pie per

Ser decz nie za pra sza my wszyst kich stu den tów trój miej skich uczel ni na
uro czy stą Mszę Świę tą in au gu ru ją cą rok aka de mic ki, na któ rej bę dzie -
my się mo dlić o świa tło Du cha Świę te go na ko lej ny rok stu diów. Jed no -
cze śnie po Eu cha ry stii za pra sza my wszyst kich na szych sta łych by wal -
ców a w spo sób szcze gól ny „no we” oso by na pierw sze spo tka nie aka de -
mic kie (w sal ce na ple ba nii). Bę dzie to zna ko mi ta oka zja do po zna nia na -
sze go śro do wi ska, za po zna nia się z „ofer tą” dusz pa ster stwa i pod ję cia
de cy zji czy chcę w to wa rzy stwie tej wspól no ty prze trwać pierw szy lub
ko lej ny rok aka de mic ki :-)

ks. Mateusz Konkol

DMM „Lux Cordis”      Z A P R A S Z A

DA „Lux Cordis”         Z A P R A S Z A



GŁOS BRATA NR 3(81)2019 5

Z ŻYCIA PARAFII

Duszpastewstwa    Z A P R A S Z A J Ą

Wspólnota Jezusowej Łodzi 
Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi spo ty ka się we wtor ki 
o 19.30. W każ dą trze cią nie dzie lę mie sią ca pro wa dzi -
my w ko ście le ad o ra cję Najświętszego Sakramentu
wraz z mo dli twą wsta wien ni czą po Mszy św. o go dzi nie
osiem na stej. 

Chór Brata Alberta 
za pra sza do śpie wa nia na Chwa łę Pa na!
Je że li pra gniesz głę biej prze ży wać Eu cha ry stię
i Praw dy Wia ry – włą cza jąc w to swo je ta len ty wo kal ne
– ser decz nie za pra sza my!
Je ste śmy gru pą do ro słych pra cu ją cych i eme ry to wa -
nych, dla któ rych treść li tur gii i pię kno mu zy ki ko ściel -
nej są waż ne, na ty le, aby po świę cić swój czas na roz -
wi ja nie i do sko na le nie umie jęt no ści, czer piąc przy tym
ogrom ną ra dość z dzie le nia się tym do świad cze niem
pod czas Eu cha ry stii i kon cer tów. Uczest ni czy my dwa
ra zy w mie sią cu w nie dziel nej Eu cha ry stii, bie rze my
udział we wszyst kich uro czy sto ściach w na szej pa ra fii,
kon cer tu je my kil ka ra zy w ro ku i wspól nie piel grzy mu -
je my do miejsc świę tych.

Redakcja Głosu Brata 
Re dak cja ga ze ty spo tka ła się 6 wrze śnia w bi blio te ce,
aby omó wić ko lej ny nu mer na sze go cza so pi sma. Za -
pra sza my do współ pra cy tych pa ra fian, któ rzy chcą
dzie lić się swo imi ta len ta mi li te rac ki mi lub tych którzy
ze chcie liby do ku men to wać przy pomocy apa ra tu fo to -
gra ficz nego wy da rze nia zaistniałe w na szej wspól no cie
pa ra fial nej. 

Domowy Kościół
Do mo wy Ko ściół jest czę ścią Ru chu „Świa tło -Ży cie”, po -
tocz nie zwa ne go „Oa zą”. Jest pro po zy cją dla mał żon -
ków, któ rzy przez co mie sięcz ne spo tka nia z krę gu kil ku
mał żeństw, po przez pod ję cie róż nych zo bo wią zań, czer -
pią z bo gac twa du cho we go sa kra men tu mał żeń stwa.
W Domowym Kościele:
• łatwiej pokonasz trudności dania codziennego,
• poprawisz relacje ze współmałżonkiem,
• bardziej poznasz i zrozumiesz Pismo Święte,
• zasiądziesz przy stole z innymi małżeństwami 

i z kapłanem, by rozmawiać o wierze,
• lepiej zrozumiesz znaczenie i siłę modlitwy, 

poznasz nowych ludzi, na których będziesz mógł 
liczyć.

Do mo wy Ko ściół jest ru chem świec kich w Ko ście le.
Dzia ła my w Pol sce od 40 lat, jest nas 30 ty się cy.Wię cej
in for ma cji o Do mo wym Ko ście le znaj dziesz na stro nie
www.gdansk.oa za.pl/dk/ u księ ży w na szej pa ra fii lub
pi sząc na ad res adamchm@wp.pl 



Od 22. do 30. czerw ca by li śmy na na szym wspól no to wym
wy jeź dzie wa ka cyj nym w Bo ro wi cach, w Kar ko no szach. 

Po dróż roz po czę li śmy wie czo rem w Gdań sku Oli -
wie, skąd do je cha li śmy naj pierw do Wro cła wia a na stęp nie
do Je le niej Gó ry. Tam uda li śmy się na Mszę Świę tą do Ko -
ścio ła Gar ni zo no we go Woj ska Pol skie go. Po na bo żeń stwie,
z ra cji cze ka nia na au to kar, któ ry miał nas za wieść do ośrod -
ka, mie li śmy tro chę cza su wol ne go, któ ry prze zna czy li śmy
na po si łek w McDonaldzie i krót kie zwie dza nie Je le niej Gó -
ry. Stam tąd uda li śmy się już do ośrod ka, gdzie od po czę li -
śmy po dłu giej i wy czer pu ją cej po dró ży.

We wto rek cze ka ła nas pierw sza wy ciecz ka. Pod ję -
li śmy się wy pra wy na szczyt zwa ny Sło necz ni kiem. Dzień
był sło necz ny, więc dro ga nie by ła ła twa, jed nak po sto je
przy źró deł kach po zwa la ły na orzeź wie nie i na bra nie sił na
dal szą wspi nacz kę. W dro dze po wrot nej wstą pi li śmy do
schro ni ska na pysz ną, gór ską szar lot kę, a gdy do szli śmy do
na sze go ośrod ka, po sta no wi li śmy od po cząć na ką pie li sku.
Tak Lux Cor dis roz po czę ło zdo by wa nie szczy tów w Kar ko -
no szach!

W czwar tek po sta wi li śmy so bie za cel zdo by cie naj -
wyż sze go szczy tu Kar ko no szy, czy li Śnież ki wzno szą cej się
na wy so kość 1603 m. n.p.m. Roz po czę li śmy dzień Eu cha ry -
stią i wy ru szy li śmy na szlak. Sym pa tycz ny prze wod nik,
sprzy ja ją ca po go da i pięk ne kra jo bra zy spra wi ły, że dro ga
na gó rę (mi mo zmę cze nia) mi nę ła w przy ja znej at mos fe rze
a nie sa mo wi ty wi dok ze szczy tu wy na gro dził wszyst kie tru -
dy. Mię li śmy rów nież oka zję po mo dlić się wspól nie w ka pli -
cy św. Waw rzyń ca znaj du ją cej się na tym naj wyż szym szczy -
cie Kar ko no szy. Zmę cze ni, lecz za do wo le ni, po ca łym dniu
na szlak, po po wro cie do ośrod ka z ogrom ną przy jem no ścią
sko rzy sta li śmy z moż li wo ści ochło dy w ką pie li sku. To był
nie za po mnia ny dzień pe łen wra żeń!

W pią tek wy bra li śmy się na ostat nią, dłu gą wę drów -
kę. Jak zwy kle wy ru szy li śmy z ra na, za raz po śnia da niu
i uczest nic twie we Mszy Świę tej. Nie ste ty, ma ła część gru -

py nie by ła w sta nie pod jąć się fi nal ne go po dej ścia z po wo -
du wiel kie go zmę cze nia wcze śniej szy mi wy czer pu ją cy mi
dnia mi na sze go wy pa du.

Nasz prze wod nik pro wa dził nas pie szym nie bie -
skim szla kiem, teo re tycz nie naj ła twiej szym w po rów na niu
ze zdo by ciem Śnież ki i Sło necz ni ka. Ku na sze mu za sko cze -
niu w prak ty ce oka za ło się tro chę ina czej. Na owym szla ku
mu sie li śmy zmie rzyć się z naj dłuż szą dro gą pro wa dzą cą bez
prze rwy w gó rę. Na na szych twa rzach wi docz ne by ło wy -
czer pa nie po czwart ko wej dro dze na Śnież kę, ale mi mo to, 
z po mo cą Bo ga oraz sta le do pin gu ją ce go nas Se ba stia na
uda ło się nam do trzeć do schro ni ska "Od ro dze nie", w któ -
rym każ dy z nas spró bo wał na praw dę nie złe go ja go do we go
cia sta. W dro dze po wrot nej uda li śmy się  w stro nę wo do spa -
du, któ ry mie li śmy oka zję już raz oglą dać pod czas po nie -
dział ko we go spa ce ru. Tym ra zem praw dzi wi śmiał ko wie
mie li moż li wość, aby wsko czyć i wy ką pać się w stru mie niu.
Na le ży wspo mnieć, że pią tek był naj chłod niej szym ze

wszyst kich dni na sze go po by tu w Kar ko no szach, a mi mo to
zna leź li się ochot ni cy, któ rzy do wo dy wsko czy li.

Ten ty dzień pe łen wra żeń spę dzi li śmy w na praw dę
mi łej at mos fe rze, jesz cze le piej po zna jąc sie bie na wza jem.
Po mi mo zmę cze nia, cie szy my się, że mie li śmy oka zję zdo -
być kil ka szczy tów Kar ko no szy a w wol nych chwi lach od po -
cząć w gro nie przy ja ciół. To był pięk ny czas i jesz cze wspa -
nial sze roz po czę cie wa ka cji!

Wspólnota Młodzieżowa „Lux Cordis”
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M³odzie¿ w Karkonoszach
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Z ŻYCIA PARAFII

Dzieci w Rajskim Ogrodzie, 8-12.VII.2019
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6 lip ca (so bo ta)
Już ju tro z na szej pa ra fii wy ru szą dzie ci i mło dzież na ko lo nie
do Ochot ni cy Dol nej. Nic tak nie po ma ga zre ge ne ro wać
zmę cze nia umy sło we go, jak ak tyw ny wy po czy nek. Pla nu je -
my (Bo że, pro si my o sło necz ną po go dę) wę dro wać po gó -
rach, zwie dzać za byt ko we i cie ka we miej sca te go re gio nu,
wie le cza su spę dzać na bo isku itd. Wszyst ko to od by wać się
bę dzie pod pa tro na tem te go rocz ne go wy jaz du - św. Do mi ni -
ka Sa vio, któ ry po wta rzał „Mu szę zo stać świę tym”. Za pra sza -
my i za chę ca my do śle dze nia na bie żą co na szej pi sem nej 
i zdję cio wej re la cji, któ rą bę dzie my umiesz czać każ de go
dnia oko ło godz. 23:00. Bar dzo pro si my wszyst kich o mo dli -
twę, by był to przede wszyst kim bez piecz ny i owoc ny czas
dla nas wszyst kich.

7 lip ca (nie dzie la)
Ko lo nia do Ochot ni cy Dol nej  na do bre roz po czę ta! Z sa me -
go ra na wy ru szy li śmy au to ka rem w po dróż przez ca łą Pol -
skę, aby wie czo rem zna leźć się w prze sym pa tycz nym ośrod -
ku, któ rym zaj mu je się pa ni Ma ria.  Pod czas na szej tra sy na -
peł ni li śmy brzusz ki sta ro pol skim nie dziel nym obia dem.  
W trak cie dłu giej po dró ży au to ka rem mie li śmy du żo cza su,
aby się po znać i zin te gro wać.  Po przy by ciu do ośrod ka „Ku -
do wian ka”, po za kwa te ro wa niu i do brej ko la cji był czas na to,
co naj waż niej sze: spo tka nie z Pa nem Bo giem na wspól nej
nie dziel nej Mszy świę tej. Po tem już tyl ko czas na sen, aby
na stęp ne go dnia mieć mnó stwo sił na cho dze nie po gó rach.

8 lip ca (po nie dzia łek)
Pierw szy dzień na szla ku gór skim za na mi! Dziś po zna li śmy
na sze go prze wod ni ka: Pa na Ja ku ba. Po pro wa dził nas szla -
kiem na Ma gur ki. Mie li śmy oka zje wejść na wie żę wi do ko -
wą, po słu chać opo wie ści o ota cza ją cej przy ro dzie oraz wy słu -
chać hi sto rii o ka ta stro fie ame ry kań skie go bom bow ca. Ka -
mie ni sty szlak nie był nam strasz ny. Wszy scy da li ra dę. Wie -
czo rem wy ko na li śmy pla ka ty na na sze drzwi oraz spę dzi li -
śmy mi ło czas na świe żym po wie trzu.

9 lip ca (wto rek)
Dzi siej szy dzień po wi tał nas pięk ną po go dą. 
Po zna li śmy dziś hi sto rię po wsta nia Pie nin. Pan prze wod nik

Ro bert po pro wa dził nas Wą wo zem Ho mo le. Od wie dzi li śmy
ba ców kę i mie li śmy oka zję zjeść praw dzi we oscyp ki. Mie li -
śmy rów nież moż li wość wje cha nia ko lej ką krze seł ko wą na
Pa le ni cę. Dla wie lu z nas by ło to nie zwy kłe prze ży cie. Mi mo
nie wiel kie go stra chu każ dy bez pro ble mu po do łał za da niu.
Na szczy cie mie li śmy oka zję prze je chać po to rze sa necz kar -
skim. Po zwie dze niu Szczaw ni cy, pi jal ni wód i po za ku pie
pa mią tek wró ci li śmy do ośrod ka na prze pysz ny obiad. Wie -
czo rem cze kał nas po god ny wie czór. Gry ze spo ło we bar dzo
do brze nas zin te gro wa ły. Ju tro cze ka nas jesz cze wię cej
atrak cji!

10 lip ca (śro da)
Dzień czwar ty ukoń czo ny! Dziś cze ka ła nas już gor sza po go -
da niż w po przed nich dniach, lecz sło necz ko cza sem wy glą -
da ło do nas zza chmur. Po do brym śnia da niu wy bra li śmy się
już o 9:00 na szlak, by zdo być Trzy Ko ro ny. Po wdra pa niu się
na ka mie ni sty szczyt, gdzie znaj do wał się punkt wi do ko wy,
do strze gli śmy pięk ną pa no ra mę Tatr, a tak że prze łom Du -
naj ca . W dro dze ze szczy tu od wie dzi li śmy ru iny zam ku św.
Kin gi. Do wie dzie li śmy się tro chę o jej hi sto rii i o tym, ja kim
by ła czło wie kiem. Wie my, że miesz kań cy oko lic bar dzo lu -
bią tę świę tą i czę sto mo dlą się za jej wsta wien nic twem. 
W ma łej i pięk nej miej sco wo ści Kro ścien ko nad Du naj cem
cze ka ły na nas obie ca ne przez pa na prze wod ni ka lo dy. Spró -
bo wa li śmy tam rów nież tra dy cyj ne go se ra w for mie war ko -
czy. Zmę cze ni wró ci li śmy do ośrod ka i z wiel kim ape ty tem
zje dli śmy obiad. Wie czo rem cze ka ły na nas gry ze spo ło we.
Wśród star szych uczest ni ków zo stał ro ze gra ny mecz siat -
ków ki. Młod si na to miast tre no wa li krę ce nie hu la -ho pem
oraz wspól nie ska ka nie przez ska kan kę. Nie za bra kło rów -
nież tań ca bel gij skie go i gry w „Ma fię”. Z wy tę sk nie niem
cze ka my na na stęp ny dzień pe łen wra żeń.

11 lip ca (czwar tek)
Dzi siej sze go dnia przy wi tał nas (nie ste ty!) deszcz, lecz na -
wet on nie ostu dził na sze go za pa łu i nie ze psuł nam hu mo -
rów. Ca ły plan zo stał zre ali zo wa ny. Od wie dzi li śmy miej sco -
wość Nie dzi ca, zo ba czy li śmy za po rę wod ną na  Je zio rze
Czorsz tyń skim. Mie li śmy na wet oka zję uczest ni czyć w rej sie
stat kiem po tym je zio rze i zo ba czyć prze pięk ny za mek. 

Kolonie w Ochotnicy Dolnej, 7-17.VII.2019
Z ŻYCIA PARAFII
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Na stęp nie od wie dzi li śmy ka mie nio łom i oł tarz pa pie ski 
w Klusz kow cach. Wspię li śmy się na Gó rę Żar i wy słu cha li -
śmy le gen dy o smo kach nie gdyś za miesz ku ją cych tę gó rę.
Na ko niec wy pra wy każ dy z nas prze je chał się sa necz ka mi
po spe cjal nie wy zna czo nym to rze. Czu li śmy się jak w we so -
łym mia stecz ku. Pod czas po god ne go wie czo ru ro ze gra li śmy
dru gą część me czu siat ków ki, gra li śmy w „Ma fię” oraz wszy -
scy na uczy li śmy się tań czyć bel gij kę. To wa rzy szył nam bar -
dzo do bry hu mor. Po go da na wie czór rów nież się po pra wi ła.
A ju tro za po wia da się prze pięk ny dzień pe łen słoń ca i no -
wych wy zwań.

12 lip ca (pią tek)
Dziś świę to wa li śmy 8. uro dzi ny Mo ni ki! 
Nie oby ło się bez śpie wu, cia sta, cu kier ków i ba lo nów. A co
na tra sie i w gó rach? Dziś nasz pan kie row ca Ka zi mierz miał
dzień wol ny, ale po ra dzi li śmy so bie do sko na le bez po mo cy
au to ka ru. Z ra cji pięk nej po go dy wy bra li śmy się na pie szą
wę drów kę z na sze go ośrod ka na gó rę Lu bań. Po dej ście to
jest dość stro me i peł ne ka mie ni, ale je ste śmy już za pra wie -
ni w bo jach i nic nam nie jest strasz ne. Do szli śmy do stu -
denc kiej ba zy na mio to wej. Tam zro bi li śmy dłu gą prze rwę,
mo gli śmy skosz to wać do brej her ba ty, po sie dzieć przy ogni -
sku i od po cząć. Na stęp nie ru szy li śmy na wie żę wi do ko wą,
skąd roz cią ga ła się prze pięk na pa no ra ma. Do strze gli śmy
ośnie żo ne Ta try oraz do li nę z rze ką Du na jec. Po tem ru szy li -
śmy w dro gę po wrot ną. By ło to du że wy zwa nie, po nie waż
dro ga w dół nie by ła ła twa. Gdzie nie gdzie szlak prze ci nał
ma ły stru myk, na szczę ście uda ło się każ de mu z nas przejść
su chą no gą. W ośrod ku po obie dzie i chwi li od po czyn ku ro -
ze gra li śmy olim pia dę spor to wą. Po dzie le ni na czte ry dru ży -
ny za sma ko wa li śmy ry wa li za cji. Kon ku ren cja mi by ły m.in.
prze cią ga nie li ny, rzut pił ka mi do ce lu, prze cho dze nie przez
hu la -hop, „bieg” z pił ką na brzu chu oraz prze no sze nie wo dy
na czas. Mie li śmy wie le ucie chy. Dru ży ny wal czy ły o każ dy
punkt. Naj lep si wy gra li jed nak nie wiel ką prze wa gą. Zmę cze -
ni za sy pia my. A ju tro cze ka nas „Dzień spor tu”.

13 lip ca (so bo ta)
So bot ni dzień wy ma ga, by od po cząć. I tak zro bi li śmy. Dzi -
siej sze go dnia o godz. 9:00 wsie dli śmy do au to ka ru i wy bra -
li śmy się do Biał ki Ta trzań skiej, do par ku wod ne go „Ter my
Ba nia”. To wa rzy szy ło nam mnó stwo za ba wy i śmie chu. Mo -

gli śmy ko rzy stać z ba se nów, zjeż dżal ni i fon tann. Wzię li śmy
na wet udział w tań cach w wo dzie do mu zy ki z naj więk szych
hi tów ostat nich lat. Nad na szym bez pie czeń stwem czu wa li
wy cho waw cy ko lo nii i pa no wie ra tow ni cy. Zmę cze ni, ale
szczę śli wi, wró ci li śmy do ośrod ka i z wiel kim ape ty tem zje -
dli śmy obiad. Po chwi li od po czyn ku i Mszy świę tej zna leź li -
śmy jesz cze tro chę ener gii na spę dze nie po po łu dnia na świe -
żym po wie trzu. Zro bi li śmy za wo dy w sko ku przez ska kan kę,
a ksiądz Pa weł przy gry wał na gi ta rze we so łe pio sen ki. Na
ko la cję cze ka ła nas wiel ka nie spo dzian ka: pan Ku ba wraz 
z pa nią Ma rią przy go to wa li do mo wą piz zę! Wie czór za koń -
czył się pro jek cją fil mu Di sneya pt. „Dro ga do El Do ra do”.

14 lip ca (nie dzie la)
Nie dziel ny po ra nek przy wi tał nas desz czem, lecz i to nam
nie strasz ne. Dziś świę to wa li śmy uro dzi ny kle ry ka Kac pra.
Wszy scy ra zem przy go to wa li śmy dla nie go nie spo dzian kę
na roz po czę cie dnia pre zent – po dusz kę w kształ cie ar bu za!
Po śnia da niu wsie dli śmy w au to kar i wy ru szy li śmy w po dróż
do Ludź mie rza. Zwie dzi li śmy ogród ró żań co wy i sank tu -
arium Mat ki Bo żej Ludź mier skiej, w któ rym nie gdyś był 
z piel grzym ką pa pież Jan Pa weł II. Na stęp nie zwie dzi li śmy
tor fo wi ska i wie żę wi do ko wą. Ostat nim punk tem zwie dza nia
był za byt ko wy ko ściół pw. Mi cha ła Ar cha nio ła w Dęb nie
Pod ha lań skim. Jest to ko ściół wpi sa ny na li stę UNESCO.
Wró ci li śmy do ośrod ka, w któ rym cze kał na nas nie dziel ny
obiad W ra mach ko la cji zro bi li śmy so bie gril la. Mie li śmy też
oka zję wy ka zać się kre atyw no ścią i wy obraź nią. Two rzy li -
śmy z ma ka ro nu i pla ste li ny kon struk cje 3D. To był dłu gi
dzień, ale bar dzo po zy tyw ny. Zmę cze ni kła dzie my się już
spać.

15 lip ca (po nie dzia łek)
Dziś na stał wy cze ki wa ny czas: od wie dzi li śmy Za ko pa ne! Po
dość dłu giej dro dze wresz cie do tar li śmy do ce lu. Pierw szym
punk tem pla nu by ło zwie dze nia skocz ni nar ciar skiej. Wje -
cha li śmy tam ko lej ką krze seł ko wą. Zo ba czy li śmy ca łą pa no -
ra mę Za ko pa ne go. Na stęp nie prze je cha li śmy au to ka rem
pod Gu ba łów kę. Da li śmy ra dę wejść. A u gó ry by ły upra -
gnio ne lo dy z wi do kiem na Ta try. A na ko niec prze szli śmy
się Kru pów ka mi. Za ku pi li śmy tam kil ka pa mią tek i lo kal -
nych przy sma ków. Po po wro cie do ośrod ka i bar dzo do brym
obie dzie zor ga ni zo wa li śmy dys ko te kę. Mo gli śmy po ma lo -

Z ŻYCIA PARAFII
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wać so bie twa rze farb ka mi oraz po tań czyć przy naj więk -
szych hi tach mu zycz nych. Te raz szy ku je my się do snu. 
Ju tro cze ka nas już ostat ni dzień zwie dza nia… 

16 lip ca (wto rek)
Dziś, choć był to ostat ni peł ny dzień, ja ki spę dzi li śmy na na -
szej ko lo nii, nie zwol ni li śmy tem pa! Z sa me go ra na od wie dzi -
li śmy No wy Sącz. Pierw szym punk tem pro gra mu był skan -
sen. Mo gli śmy zwie dzić ca łą wio skę z przed 100. lat! Zo ba -
czy li śmy do my, szko łę i ko ściół z daw nych cza sów. Po
wszyst kim opro wa dzi li nas prze wod ni cy i świet nie przy bli ży -
li tro chę tam te cza sy. Na stęp nie zo ba czy li śmy pięk ną, głów -
ną uli ce No we go Są cza. Pan Ro bert opo wie dział nam hi sto -
rię mia sta. 
Na ko niec przy je cha li śmy do Sta re go Są cza. Tam do wie dzie -
li śmy się o hi sto rii świę tej Kin gi. Wie my już, że miesz kań cy
są bar dzo przy wią za ni do tej po sta ci. Wi dzie li śmy rów nież oł -
tarz pa pie ski z 1999 ro ku oraz mu zeum Ja na Paw ła II. Po po -
wro cie do ośrod ka i obiad ku nad szedł czas na pierw sze po -
dzię ko wa nia. Ser decz nie dzię ku je my Pa nu Ro ber to wi za
świet ne opro wa dze nie nas po wszyst kich cie ka wych miej -
scach. Po dzię ko wa nia skie ro wa ne zo sta ły rów nież pod ad re -
sem Pa ni Ma rii, go spo dy ni miej sca, do Pa na Ja ku ba, na sze -
go ku cha rza oraz do Pa na Ka zi mie rza – na sze go kie row cy.

Po dzię ko wa li śmy rów nież Księ dzu Paw ło wi za zor ga ni zo wa -
nie ca łej ko lo nii. Na po god nym wie czo rze zo sta ły roz da ne
dy plo my dla każ de go z uczest ni ków oraz na gro dy dla naj lep -
szych czy ścio chów, czy tel ni ków, osób śpie wa ją cych, ope ra -
to ra tech nicz ne go i fo to gra fa. Zo stał rów nież uło żo ny wiersz
o ko lo nii, któ ry spra wił nam wie le ra do ści. Tro chę smut ni
wró ci li śmy do ośrod ka i zaj mu je my się już pa ko wa niem. Ju -
tro cze ka nas wcze sna po bud ka i po dróż przez ca łą Pol skę,
by wró cić do na szych do mów. 

17 lip ca (śro da)
Dzi siaj wsta li śmy bar dzo wcze śnie, o godz. 5:00, by jesz cze
przed wy jaz dem uczest ni czyć we wspól nej Eu cha ry stii, pod -
czas któ rej dzię ko wa li śmy Pa nu Bo gu za Je go opie kę pod -
czas wy jaz du i pro si li śmy o bez piecz ny po wrót do do mu. Na -
stęp nie zje dli śmy pysz ne śnia dan ko, za bra li śmy pro wiant
i … w dro gę. Prze mie rzy li śmy dzi siaj pra wie 700 km. Te raz

po zdra wia my już wszyst kich z na szych do mów i dzię ku je my
Bo gu oraz na szym ro dzi com, że mo gli śmy w tak pięk ny i ak -
tyw ny spo sób spę dzić ten wa ka cyj ny czas.

ks. Paweł Pieper
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Wyjazd „Holy Wins”

Za pra sza my Was do krót kiej fo to re la cji z na sze go ze spo ło -
we go wy jaz du.
Jak co ro ku spę dza my ty dzień nad jed nym z ka szub skich je -
zior i wspól nie in te gru je my się (szcze gól nie z no wy mi oso -
ba mi). Mi mo że po go da nie do koń ca nam sprzy ja, to sta ra -
my się wy ko rzy stać każ dą wol ną chwi lę, że by spę dzić ten
czas jak naj le piej. Do zo ba cze nia wkrót ce!

Zespół „Holy Wins”

W śro dę 11 wrze śnia
2019, jak co ro ku po
wa ka cjach, Służ ba Li -
tur gicz na w na szej
parafii spo tka ła się na
pierw szej wspól nej
zbiór ce. 
Ad rian Me ring przed -
sta wił wszyst kim pod -
su mo wa nie ca łe go ro -
ku pra cy. 
Na koń cu spo tka nia
od by ły się wy bo ry, do
któ rych wy star to wa li:
Ja ro sław Po toc ki, Ad -
rian Me ring i Kon rad
No wak. 
Naj wię cej gło sów
otrzy mał Kon rad,
któ ry po przy ję ciu no -
wej funk cji ogło sił skład za rzą du Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza
na rok 2019/2020. Wi ce pre ze sa mi zo sta li: Ja ro sław Po toc ki
i Ad rian Me ring; Ani ma to rem Li tur gicz nym i For ma cyj nym:
Ma te usz Ma zu row ski; Ani ma to rem Mi ni stran tów i Aspi ran -
tów: Kon rad No wak.

Obecnie w Służ bie Li tur gicz nej Pa ra fii św. Bra ta Al ber ta 
w Gdań sku -Przy mo rzu jest 38 mi ni stran tów i lek to rów.
Wszyst kich za in te re so wa nych, któ rzy by chcie li zo stać mi -
ni stran ta mi za pra sza my do za kry stii w każ dą nie dzie lę na
go dzi nę 10.30.

Wybory w S³u¿bie Liturgicznej

Na zdjęciu od lewej: Adrian Mering, Bartosz Siudyła, Konrad Nowak, Jarosław Potocki, Mateusz Mazurowski. 
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M³odzie¿owy sp³yw kajakowy na Drwêcy
– 18-22.VIII

Z ŻYCIA PARAFII

Drwę ca to pra wo brzeż ny do pływ Wi sły, któ ry wpa da do na szej
naj więk szej rze ki przed To ru niem. Na ca łej dłu go ści jest re zer -
wa tem przy ro dy, a rów no cze śnie ma burz li wą hi sto rię – by ła
bo wiem rze ką gra nicz ną Pań stwa Krzy żac kie go, a w la tach
1815–1920 od dzie la ła te ry to ria za bo ru pru skie go i ro syj skie go.

W tym ro ku 17-oso bo wa gru pa mło dzie ży wraz 
z ks. Da wi dem i ks. Woj cie chem oraz ra tow ni kiem p. Paw łem
po sta no wi ła spły nąć ka ja ka mi po tej ma ło nam zna nej rze ce.
Spływ roz po czął się w Brod ni cy i po czte rech dniach pra wie
uda ło nam się do trzeć do Wi sły. Spa li śmy w na mio tach, wspól -
nie przy go to wa li śmy po sił ki, był czas na mo dli twę, Mszę św.
oraz wspól ną za ba wę. 

ks. Woj ciech Lange
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Po raz kolejny w pierwszą sobotę września uczestniczyliśmy
w Lednicy Seniora na Polach Lednickich koła Gniezna. Było
to modlitewne spotkanie ludzi młodych duchem i bogatych
doświadczeniem. W tym roku towarzyszyło nam hasło:
„Wiesz, że Cię kocham”.

Jak co roku spotkanie rozpoczęło się aktywnie – od
gimnastyki, po której słowa powitania skierował do
zgromadzonych lednicki duszpasterz o. Wojciech Prus OP.
List do seniorów napisał też Prymas Polski abp Wojciech
Polak, zaczynając go od słów: „Drodzy młodzi Przyjaciele.
(…) Z całego serca dziękuję za Wasze świadectwo, za
Wasze życie, które w codziennej, często szarej i zwyczajnej
rzeczywistości, staje się cichym świadectwem wobec
waszych córek i synów, wnuczek i wnuków oraz wielu
innych młodych ludzi, pośród których są także ci, którzy 
w czerwcu, w tym miejscu, pod Bramą Rybą usłyszeli:
wiesz, że cię kocham. Jestem przekonany, że przez Waszą
obecność w ich życiu sam Bóg Waszymi ustami, czynami, 
a często zwyczajnym czułym spojrzeniem mówi: wiesz, że
cię kocham. Także ja dzisiaj chcę Wam powiedzieć, jak miał
to w zwyczaju śp. o. Jan Góra, a potem także jego następcy:
jesteście kochani! Wszystkim Wam z serca błogosławię,
zapewniam o modlitwie i również o pamięć w modlitwie
proszę” – napisał abp Polak.

O go dzi nie 13.00 pod Bra mą Ry bą roz po czę ła się
Msza św. ce le bro wa na pod prze wod nic twem bp. Da mia na
Bry la z Po zna nia, któ ry w ho mi lii przy po mniał, że każ dy
czło wiek, każ dy z nas, jest waż ny dla Chry stu sa. 

Po Eu cha ry stii se nio rzy mo dli li się Ko ron ką do Bo -
że go Mi ło sier dzia. Po dob nie jak pod czas czerw co we go spo -
tka nia mło dych od by ło się tak że na bo żeń stwo „Opo wiem Ci
o spo wie dzi”. Nie za bra kło rów nież led nic kich tań ców i śpie -
wów, któ re sku tecz nie pod no si ły tem pe ra tu rę du cha i cia ła,
po ma ga jąc się roz grzać w pa da ją cym desz czu.

W cza sie spo tka nia se nio rzy mie li rów nież moż li -
wość zwie dzić Mu zeum św. Ja na Paw ła II, z cze go chęt nie
ko rzy sta li.

Spo tka nie za koń czy ło się ad o ra cją Naj święt sze go
Sa kra men tu, ak tem wy bo ru Chry stu sa oraz przej ściem
przez Bra mę Ry bę. Po dob nie jak mło dzi w czerw cu, se nio -
rzy otrzy ma li pie częć – sym bol te go, że każ dy czło wiek zo -
stał opie czę to wa ny Du chem Świę tym 
w sa kra men cie chrztu i bierz mo wa nia oraz ra chu nek su mie -
nia dla lep sze go przy go to wa nia do sa kra men tu po ku ty i po -
jed na nia.

Ks. Wojciech Lange
za: depesza Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI)

Z ŻYCIA PARAFII

Lednica Seniora – „Wiesz, Ÿe Ciê kocham”
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Pielgrzymka do Medjugorie i nie tylko...

W sierp niu z na szej pa ra fii wy ru szy ła au to ka ro wa piel -
grzym ka do Me dju go rie. Był to czas praw dzi wych re ko lek -
cji w dro dze. A za tem nie mo gło za brak nąć co dzien nej Eu -
cha ry stii, mo dli twy, śpie wu i cza su spę dzo ne go we wspól -
no cie, w po god nej i ra do snej at mos fe rze. „Po dró że kształ -
cą” i o tym chy ba prze ko na li się wszy scy uczest ni cy wspo -
mnia ne go wy jaz du. Dzię ki Bo gu i Ma ryi czas ten mi nął bez -
piecz nie, bez kon tu zji i zbęd ne go na rze ka nia. Te raz umoc -
nie ni du cho wo ko rzy sta my z te go do bro dziej stwa tam,
gdzie ży je my na co dzień.

ks. Paweł Pieper
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w dniach od 6 -15 VIII 2019 r.
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Po raz 19. – rowerem do Matemblewa
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Do na pi sa nia te go tek stu skło ni ły mnie re flek sje zwią za ne 
z piel grzy mo wa niem, wraz z przy ja ciół mi, do Sank tu arium
św. O. Sta ni sła wa od Je zu sa i Ma ryi Pap czyń skie go (1630-
1701). Był On jed nym z naj go ręt szych orę dow ni ków Nie po -
ka la ne go Po czę cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny i Jej de dy ko -
wał za ło żo ny przez sie bie za kon: Zgro ma dze nie Księ ży Ma -
ria nów Nie po ka la ne go Po czę cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny.
By ło to w okre sie, kie dy nie by ła to jesz cze praw da zbaw cza
ofi cjal nie uzna wa na w Ko ście le (do pie ro 8 grud nia 1854 ro -
ku w Rzy mie, pa pież Pius IX ogło sił bul lę „In ef fa bi lis Deus”,
w któ rej za warł do gmat o Nie po ka la nym Po czę ciu NMP). 

Za kon ten roz wi jał się w Pol sce z wiel ki mi pro ble -
ma mi, jed nak w 1677 ro ku otrzy mał apro ba tę Sej mu Rzecz -
po spo li tej. O. Sta ni sław otwo rzył pla ców kę ma riań ską w No -
wej Je ro zo li mie (dzi siej sza Gó ra Kal wa ria). Głów nym ce lem
za ło ży cie la ma ria nów by ło uzy ska nie apro ba ty pa pie skiej,
czy li de fi ni tyw nej ak cep ta cji ko ściel nej. Ten upra gnio ny mo -
ment nad szedł w 1699 ro ku, na dwa la ta przed śmier cią św.
O. Pap czyń skie go. Kie dy w 1701 ro ku umie rał o. Sta ni sław,
zgro ma dze nie mia ło już wte dy trzy klasz to ry: w Pusz czy
Ma riań skiej, Gó rze Kal wa rii na Ma rian kach i w Goź li nie. 

Ma ria nie są naj star szym ist nie ją cym do dziś, po -
wsta łym na zie miach pol skich, mę skim zgro ma dze niem za -
kon nym. Swo ją po słu gę dusz pa ster ską re ali zu ją zgod nie 
z za wo ła niem „Za Chry stu sa i Ko ściół”. Za kon ni cy do sta li
pod opie kę ma ły Ko ściół Wie cze rzy Pań skiej, zwa ny „Wie -
czer ni kiem”, w nim wła śnie zo stał po cho wa ny za ło ży ciel
zgro ma dze nia. Dal sze dzie je te go ko ścio ła i ca łe go za ko nu

by ły tak że bar dzo trud ne. W XVIII wie ku roz wój za ko nu zo -
stał za ha mo wa ny przez trze ci roz biór Pol ski. Osta tecz nie po
ro ku 1864 po zo stał tyl ko je den klasz tor – w Ma riam po lu na
Li twie. Wszyst kie in ne ule gły ka sa cie za udział za kon ni ków
w po wsta niu stycz nio wym. Za cho wał się tak że ko ściół Wie -
cze rzy Pań skiej w Gó rze Kal wa rii.

W obec nym ro ku, przy gro bie św. Sta ni sła wa,
uczest ni czy łam we Mszy św., któ rą ce le bro wał ma ria nin wy -
wo dzą cy się z na szej pa ra fii, ks. An drzej Gow kie le wicz MIC.
Tak speł ni ło się mo je wiel kie pra gnie nie piel grzy mo wa nia
do Sank tu arium na Ma rian kach.

Do te go sank tu arium przy by wa wie lu pąt ni ków,
szcze gól nie mał żon ko wie ocze ku ją cy dziec ka, by wy pra szać
po trzeb ne ła ski dla swo ich ro dzin, po nie waż o. Pap czyń ski
jest pa tro nem dzie ci nie na ro dzo nych i ro dzi ców pra gną cych
po tom stwa. Jest Świę tym od trud nych spraw. Dwa cu dow ne
uzdro wie nia, za przy czy ną o. Sta ni sła wa, by ły pod sta wą do
prze pro wa dze nia pro ce du ry wy nie sie nia Go na oł ta rze. Zo -
stał be aty fi ko wa ny w sank tu arium w Li che niu w 2007 r. i ka -
no ni zo wa ny w Rzy mie w 2016 r. 

Wzrost kul tu o. Sta ni sła wa, a tak że roz wój za ko nu
ma ria nów spra wi ły, że zde cy do wa no ze brać w jed nym miej -
scu te eks po na ty, któ re mo gły się jesz cze znaj do wać w róż -
nych miej scach w Pol sce i za gra ni cą. Kwe ren da trwa ła dwa
la ta.

W otwar tym 2016 r. Mu zeum Św. O. Sta ni sła wa
Pap czyń skie go, mo że my po znać jed ną z naj wy bit niej szych
po sta ci XVII wie ku w Pol sce, zwa ne go Apo sto łem Ma zow -

MOJE PIELGRZYMOWANIE

„Za Chrystusa i Koœció³”

ceramiczny herb Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP sarkofag św. O. Papczyńskiego w Wieczerniku Pańskim w Górze Kalwarii
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sza: wy bit ne go ka zno dzie ję, pi sa rza, teo lo ga, wiel kie go pa -
trio tę i orę dow ni ka na pra wy Rze czy po spo li tej, za ło ży cie la
za ko nu ma ria nów.

Eks po zy cja zo sta ła po dzie lo na na te ma tycz ne sek -
to ry, któ re po ka zu ją Świę te go na tle dzie jów Pol ski i Eu ro -
py, a tak że hi sto rii Po de gro dzia, skąd po cho dził, i Gó ry Kal -
wa rii, gdzie peł nił po słu gę ka płań ską. Pre zen to wa ne eks po -
na ty sta ły się do peł nie niem scen z ży cia o. Pap czyń skie go
przed sta wio nych za po mo cą ilu stra cji opa trzo nych opi sa mi.
Plan sze gra ficz ne są uzu peł nio ne pre zen ta cja mi mul ti me -
dial ny mi, któ re za wie ra ją fil my i zdję cia. 

Wśród cen nych eks po na tów są m.in. ry ci ny, przed -
mio ty co dzien ne go użyt ku, a tak że na czy nia i sza ty li tur gicz -
ne. Na wy sta wie moż na zo ba czyć księ gi zwią za ne z za ło ży -
cie lem zgro ma dze nia, wszyst kie pi sma au tor stwa o. Sta ni -
sła wa, a tak że je go pierw sze pie czę cie. Jest też książ ka na le -
żą cą do o. Pap czyń skie go, z je go au to gra fem na stro nie ty -
tu ło wej oraz li sty o. Pap czyń skie go i do ku men ty, któ re prze -
trwa ły wy łącz nie w od pi sach. Dla po trzeb wy sta wien ni czych
wy ko na no nie zwy kle pra co chłon ne re pli ki nie któ rych rę ko -
pi sów, m.in. pięć li stów, dwa je go te sta men ty i akt uro czy -
stych ślu bów. Li ter ka po li ter ce zo sta ły one od two rzo ne Je -
go cha rak te rem pi sma na pod sta wie za cho wa ne go ak tu
pierw szej pro fe sji za kon nej na pi sa nej wła sno ręcz nie przez
o. Sta ni sła wa.

Spo ro ar te fak tów ma zwią zek z kró lem Ja nem III
So bie skim, któ re go Świę ty spo wia dał i któ re mu do ra dzał.
Jed nym z cen niej szych eks po na tów jest na pi sa ny po pol sku
list kró la Ja na III So bie skie go do Be ne dyk ta Paw ła Sa pie hy,
sy gno wa ny pie czę cią ko ron ną kró la. 

Na nie któ rych plan szach gra ficz nych za miesz czo -
no cy ta ty o. Za ło ży cie la, któ re na le ży wziąć so bie do ser ca.
Np. sło wa skie ro wa ne do swo ich współ bra ci: „Ma cie sze -
rzyć cześć Nie po ka la ne go Po czę cia Naj święt szej Bo gu ro -
dzi cy Dzie wi cy na mia rę wa szych sił oraz z naj wyż szym wy -
sił kiem, po boż no ścią i za pa łem wspo ma gać mo dli twą du sze
wier nych zmar łych pod da nych ka rom czyść co wym”.

Za chwy ci ły mnie tak że waż ne sło wa Świę te go skie -
ro wa ne do wszyst kich Po la ków, któ re nic nie stra ci ły ze
swo jej ak tu al no ści: 
• „Wszy scy, któ rzy ma rzą o za pew nie niu so bie nie śmier tel -
no ści, po win ni prze jąć się tą głę bo ką i szla chet ną my ślą, że
przez Rzecz po spo li tą na le ży ro zu mieć coś, cze mu war to cał -
ko wi cie od dać i po świę cić. Praw dzi wych męż czyzn nam po -
trze ba, a nie nic po ni, nie mę tów spo łecz nych. Daj cie Oj czyź -
nie Po la ków, nie pa choł ków, to jest daj cie lu dzi sil nych, od -
waż nych, zdol nych do wiel kich wy sił ków, za pra wio nych do
wal ki, przy go to wa nych do bra nia udzia łu w na ra dach. 
O Pol sko! Wstyd mi two jej hań by, któ rą czę sto ci pło dzą 
i na kła da ją twoi wol ni sy no wie.”.
• „Nie ma ta kie go ry zy ka, któ re go czło wiek praw dzi wie mą -
dry nie pod jął by, je śli w grę wcho dzi do bro Oj czy zny. Naj -
lep szy i naj więk szy Oj cze, spraw, aby Pol ska, Oj czy zna na -
sza, roz kwi tła, roz bież ne żą da nia się po łą czy ły, zwa śnio ne
umy sły po jed na ły, znisz czo na świę ta pra wo wier ność za try -
um fo wa ła nad he re zją, by ma je stat praw zo stał oto czo ny bla -
skiem, by mi łość do bra wspól ne go roz go rza ła we wszyst -
kich ser cach, by za kieł ko wa ły spu sto szo ne po la, dźwi gnę ły
się znisz czo ne osa dy, by na de szły szczę śli we cza sy, a trwa -
ła cno ta po sia dła i uświę ci ła ser ca wszyst kich.” 

MOJE PIELGRZYMOWANIE

relikwiarz św. O. Stanisława Papczyńskiego ilustracja przedstawiająca O. Papczyńskiego modlącego się na polu bitwy
za umierających żołnierzy
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W bie żą cym ro ku ma ria nie ob cho dzą trzy rocz ni ce
zwią za ne z hi sto rią swo je go zgro ma dze nia: 
• 24 XI 1699 – da ta za twier dze nia Za ko nu Ma ria nów Nie po -
ka la ne go Po czę cia NMP na Re gu łę Na śla do wa nia 10 Cnót
NMP przez pa pie ża In no cen te go XII;
• 29 VIII 1909 – dzień zło że nia po ta jem nie ślu bów za kon -
nych przez ks. Je rze go Ma tu le wi cza (1871-1927) w obec no -
ści ostat nie go ży ją ce go ma ria ni na o. Win cen te go Sę kow -
skie go;
• 13 VI 1999 – dzień be aty fi ka cji Mę czen ni ków z Ro si cy: Je -
rze go Ka szy ry i An to nie go Lesz cze wi cza.

W przy szłym ro ku Zgro ma dze nie Księ ży Ma ria -
nów bę dzie ob cho dzić ju bi le usz 350-le cia po wsta nia. Ma ria -
nie bę dą świę to wać w róż nych czę ściach świa ta, po nie waż
swo je ośrod ki ma ją już w osiem na stu kra jach, m.in. – w Bra -
zy lii, USA, na Fi li pi nach, Ka zach sta nie, gdzie peł nią róż ne
po słu gi: od pra cy pa ra fial nej, czy mi syj nej po po słu gi 
w sank tu ariach. 

Hi sto ria ży cia św. o. Sta ni sła wa Pap czyń skie go
oraz po wsta nia zgro ma dze nia ma ria nów jest nie zwy kle cie -
ka wa i po ucza ją ca, wpi sa na w hi sto rię Pol ski, dla te go war to
po znać ją do kład niej. Oso by, któ re znaj dą się w oko li cy Ma -
ria nek, za chę cam do od wie dze nia miesz czą ce go się tam
Sank tu arium i Wie czer ni ka Pań skie go.

Tekst i zdję cia: Te re sa So wiń ska
za: www.marianie.pl

Decymka – Koronka 10 cnót Najświętszej Maryi Panny, którą marianie nosili przy
pasach swoich habitów, znaleziona podczas wykopalisk przy Wieczerniku

fo to gra fie obiektów w 18 kra jach świa ta, w kórych marianie obec nie pra cu ją 

sala ekspozycyjna Muzeum św. O. Stanisława Papczyńskiego plansza graficzna ilustrująca początkowe lata życia o. Stanisława

MOJE PIELGRZYMOWANIE

Ks. Andrzej Gowkielewicz przy portrecie odnowiciela Zgromaczenia marianów 
Bł. Jerzego Matulewicza (1871-1927)
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WSPOMNIENIA

Ma de ra za chwy ca tu ry stów o każ dej po rze ro ku swo ją ol -
brzy mią róż no rod no ścią przy rod ni czą, wśród któ rej każ dy
znaj dzie tam z pew no ścią dla sie bie coś cie ka we go. Głów -
nym atu tem tej wy spy jest buj na, eg zo tycz na ro ślin ność,
któ rej na ro do wym sym bo lem jest ogrom ny, wpi sa ny na li stę
UNESCO Las Waw rzy no wy sprzed po nad 50 mln lat oraz
stre li cje, pięk ne kwia ty przy po mi na ją ce do złu dze nia gło wy
za miesz ku ją cych tu wie lo barw nych pa pug. 

Na wy spie wprost roi się od ślicz nie utrzy ma nych
ogro dów, ta kich jak np. Ogród Bo ta nicz ny w Fun chal czy
Ogród Tro pi kal ny na Mon te. Wszę dzie moż na się też na -
tknąć na plan ta cje pysz nych, nie zwy kle słod kich ba na nów,
któ rych nie znaj dzie my nie ste ty w żad nym eu ro pej skim
skle pie na kontynencie, gdyż są one du żo krót sze od tych,
ja kie okre śla ją nor my UE i nie mo gą być tym sa mym spro -
wa dza ne do innych kra jów unij nych. W licz nych win ni cach
doj rze wa ją wi no gro na, z któ rych pro du ku je się po tem słyn -
ne wi no Ma de ra. 

We wrze śniu Ma der czy cy ob cho dzą tra dy cyj ny Fe -
sti wal Wi na, pod czas któ re go moż na wła sno ręcz nie po ści -
nać ki ście wi no gron w hi sto rycz nej win ni cy Qu in ta do Es -
tre ito, po ło żo nej w gó rach nie da le ko Câma ra de Lo bos,
gdzie czę sto by wał i na ma lo wał wie le swo ich ob ra zów bry -
tyj ski pre mier Win ston Chur chill. Po zakończeniu zbioru
wi no gron chęt ni mo gą tak że skosz to wać smacz ne go so ku
uzy ska ne go po przez ugnia ta nie bo sy mi sto pa mi w ogrom -
nej drew nia nej becz ce świe żo ze bra nych wi no gron. 

W ma ju or ga ni zo wa ny jest na to miast na ca łej wy -
spie Fe sti wal Kwia tów, któ re go punk tem kul mi na cyj nym
jest kil ku go dzin na pa ra da na uli cach sto li cy Ma de ry, Fun -
chal. Przy po mi na ona swo im cha rak te rem i roz ma chem ko -
ro wód kar na wa ło wy w Rio de Ja ne iro, ty le że barw ne stro je
jej uczest ni ków zdo bią do dat ko wo pięk ne, ży we ro dzi me
kwia ty. Na chod ni kach wie lu miast two rzo ne są z nich tak -
że ki lo me tro we dy wa ny, a w sto li cy dzie ci szkol ne ukwie ca -
ją ni mi przed ra tu szem tzw. Ścia nę Na dziei.

Mi ło śni cy ką pie li sło necz nych i wod nych mo gą
sko rzy stać w Por to Mo niz z na tu ral nych ba se nów sło no -
wod nych. Pla ża jest tu wpraw dzie ska li sta, a oce anicz na wo -
da du żo chłod niej sza niż w Bał ty ku, ale na praw dę war to
choć raz do świad czyć tej nie sa mo wi tej ką pie li. Ama to rzy
bia łych, piasz czy stych plaż oraz nie co cie plej szej wo dy uda -
ją się na to miast ra czej na są sied nią, nie wiel ką wy spę Por to
San to, na któ rej przez pe wien czas miesz kał sam Krzysz tof
Ko lumb pod czas swo jej wy pra wy do Ame ry ki. Dziś w Vi la
Ba le ira mie ści się je go mu zeum, a we wrze śniu od by wa się
tam Fe sti wal Ko lum ba. 

Bar dziej ak tyw ni tu ry ści ma ją moż li wość zwie dze -
nia ca łej nie mal Ma de ry wę dru jąc licz ny mi szla ka mi bie gną -
cy mi wzdłuż tzw. le wad, czy li wy ku wa nych już od XVI w.
przez miesz kań ców wy spy w ska łach ka na łów do pro wa dza -
ją cych wo dę z na tu ral nych źró deł do sku pisk miesz kal nych
na wy brze żu. Wio dą one do za pie ra ją cych dech gór skich
wo do spa dów, ja skiń, punk tów wi do ko wych, na uro kli we
pół wy spy lub np. do Do li ny Za kon nic, gdzie moż na po sma -
ko wać prze róż ne po tra wy (np. zu pę, sos, lo dy, cia sto, li kier)

wy twa rza ne z ro sną cych je dy nie w tam tej szej oko li cy ja dal -
nych kasz ta nów. Naj bar dziej spek ta ku lar nym prze ży ciem
jest jed nak kil ku go dzin na wę drów ka zbo czem gó ry Pi co do
Are eiro (1818 m n.p.m.) na naj wyż szy szczyt wy spy, Pi co
Ru ivo (1862 m n.p.m.). Po stro mej wspi nacz ce i przej ściu
pa ru skal nych tu ne li oczom wę drow ców uka zu je się ską pa -
ny w pro mie niach (szcze gól nie pięk ne go za cho dzą ce go)
słoń ca Ma syw Cen tral ny, któ ry bar dzo czę sto to nie w chmu -
rach, przez co moż na się tam istot nie po czuć „jak w nie bie”. 

Do ty po wych atrak cji tu ry stycz nych na Ma de rze
na le żą ko lo ro we dom ki o ostrym, spa dzi stym da chu w San -
ta nie oraz 2-ki lo me tro wy zjazd ze wzgó rza Mon te w Fun chal
po as fal to wej jezd ni w wi kli no wych sa niach po py cha nych
przez dwóch gon do lie rów. Na tym sa mym wzgó rzu znaj du -
je się sank tu arium Ma ryj ne, po rów ny wal ne z na szym czę -
sto chow skim, do któ re go 15 sierp nia piel grzy mu je się ze -
wsząd na uro czy sty od pust i w któ rym po cho wa ny jest ostat -
ni z au striac kich Habs bur gów, ce sarz Ka rol I. 

In nym tra dy cyj nym świę tem jest 1-ma jo wa pro ce sja
uli ca mi sto li cy z fi gu rą pa tro na Fun chal, Săo Tia go Me nor,
w któ rej uczest ni czą du chow ni, wło da rze mia sta, po li ty cy,
miesz kań cy i tu ry ści z na szyj ni ka mi z żół tych kwia tów. Ma -
der czy cy świę tu ją zresz tą bar dzo chęt nie i przy każ dej oka -
zji, a to wa rzy szy im w tym wy bor ne je dze nie, mu zy ka i roz -
ryw ka. W le cie nie mal co week end ob cho dzą ja kieś świę to,
a wów czas miej sco wy ko ściół przy stra ja ny jest róż no ko lo ro -
wy mi cho rą giew ka mi za wie szo ny mi na roz cho dzą cych się
pro mie ni ście z ko ściel nej wie ży lin kach.

Ma de ra go ści ła w swej dłu giej hi sto rii wie lu zna -
nych lu dzi. Oprócz wspo mnia ne go już Krzysz to fa Ko lum ba,
Win sto na Chur chil la i ce sa rza Ka ro la I od wie dzi li ją tak że
dwaj Po la cy: w ro ku 1991 pa pież Jan Pa weł II, a na prze ło -
mie 1930/31 – mar sza łek Jó zef Pił sud ski. Ich po mni ki znaj -
du ją się w cen trum sto li cy wy spy, Fun chal. Tam też stoi po -
mnik naj bar dziej zna ne go miesz kań ca Ma de ry, Cri stia no
Ro nal do, któ re go sio stra pro wa dzi po świę co ne mu mu -
zeum. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek

Madera – kraina wiecznej wiosny

pomnik Chrystusa Króla na atlantyckim klifie
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WSPOMNIENIA

Na Pico Ruivo można istotnie poczuć się „jak w niebie”.

majowa procesja z figurą patrona Funchal, 
Sao Tiago Menor

tradycyjne domki w Santanie

zjazd wiklinowymi saniami z Monte

dywan kwiatowy na deptaku w Funchal parada kwiatowa w Funchal

popiersie marszałka Piłsudskiego w Funchal

pomnik JPII obok katedry w Funchal 

Festiwal Wina 

wędrowne szlaki wzdłuż lewad 
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W po przed nich dwóch nu me rach „Gło su Bra ta” po zna li śmy
syl wet kę po my sło daw cy i twór cy wi ze run ków pa tro nów kon -
fe sjo na łów w na szym ko ście le pa na Ta de usza Ru pie wi cza
oraz po stać naj star sze go z pa tro nów Ja na Ma rii Vian neya. 

W czę ści trze ciej pra gnę przy bli żyć oso bę bło go sła -
wio ne go Ho no ra ta Koź miń skie go, któ ry jest bar dzo bli ski
ser cu ma la rza T. Ru pie wi cza. Da rzy on pew nym sen ty men -
tem te goż ka zno dzie ję, po nie waż dzia łał on na zie mi ro dzin -
nej ar ty sty, a bab cia pa na Ta de usza, Ma rian na Ma ko wiec ka,
na le ża ła do III Za ko nu Fran cisz kań skie go w No wym Mie -
ście n. Pi li cą, któ ry to za kon za ło żył wła śnie o. Koź miń ski.

Wa cław Koź miń ski
Wa cław Koź miń ski uro dził się 16 paź dzier ni ka 1829

roku w Bia łej Pod la skiej, w ro dzi nie in te li genc kiej. Był sy -
nem Ste fa na Koź miń skie go, bu dow ni cze go po wia to we go 
i Alek san dry z Kah lów. Na chrzcie otrzy mał jesz cze dwa
imio na: Flo ren tyn i Jan. Miał czwo ro ro dzeń stwa – dwie sio -
stry i dwóch bra ci. W 1840 r. ro dzi na Koź miń skich prze nio -
sła się do Wło cław ka, gdzie Ste fan Koź miń ski ob jął po sa dę
bu dow ni cze go ob wo du ku jaw skie go. Zaś je de na sto let ni Wa -
cław roz po czął na ukę w gim na zjum w Płoc ku. Pod czas po by -
tu w tej szko le, mi mo głę bo kiej po boż no ści wy nie sio nej z do -
mu, stra cił wia rę i za prze stał cał ko wi cie prak tyk re li gij nych.
Po ukoń cze niu gim na zjum roz po czął stu dia w Szko le Sztuk
Pięk nych na Wy dzia le Bu dow ni czym w War sza wie. Wkrót ce
zmarł je go oj ciec. 

23 kwiet nia 1846 r. zo stał nie spo dzie wa nie oskar żo -
ny o udział w spi sku prze ciw ca ro wi i osa dzo ny w X. pa wi lo -
nie Cy ta de li War szaw skiej. Prze by wa jąc w wa run kach wię -
zien nych, cięż ko za cho ro wał na ty fus. Mat ka Wa cła wa go rą -
co mo dli ła się do Naj święt szej Ma rii Pan ny nie tyl ko o wy -
zdro wie nie sy na, ale od lat – o je go na wró ce nie. 15 sierp nia
w uro czy stość Wnie bo wzię cia NMP uko cha ny syn za czął
wra cać do zdro wia. On sam do świad czył wów czas głę bo kiej
prze mia ny we wnętrz nej, o któ rej na pi sał: „Je zus przy szedł
do mnie do ce li wię zien nej i ła god nie do wia ry do pro wa dził”.

Od tąd je go wia ra by ła nie za chwia na. Po uwol nie niu
z Cy ta de li w mar cu 1847 r. od był spo wiedź ge ne ral ną i za czął
wieść su ro we asce tycz ne ży cie.

Ży cie za kon ni ka o. Ho no ra ta
8 grud nia 1848 r., ja ko nie speł na dwu dzie sto let ni

mło dzie niec, prze ry wa jąc w po ło wie ostat ni rok stu diów,
wstą pił do Za ko nu Ka pu cy nów w War sza wie. Już 21 grud nia
roz po czął no wi cjat w Lu bar to wie, wte dy rów nież otrzy mał
ha bit za kon ny i no we imię: Ho no rat. Po zło że niu, rok póź -
niej, pierw szych ślu bów, zo stał wy sła ny na stu dia fi lo zo ficz -
no – teo lo gicz ne do Lu bli na. W 1952 r. przy jął świę ce nia ka -
płań skie. Od tej po ry „z wiel kim na masz cze niem, po boż no -
ścią i ser decz nym wzru sze niem” od pra wiał co dzien nie Mszę
św., do któ rej przy go to wy wał się nie zwy kle sta ran nie. Miał
wiel ką cześć do Naj święt sze go Sa kra men tu, któ ry ad o ro wał
wie le ra zy w cią gu dnia. Wkrót ce zo stał mia no wa ny na pro -
fe so ra re to ry ki oraz se kre ta rza pro win cja ła, był lek to rem

teo lo gii i spo wied ni kiem na wra ca ją cych się. Gor li wie dzia łał
w wie lu świą ty niach War sza wy, przede wszyst kim gło sząc
ka za nia, któ re przy cią ga ły wie lu słu cha czy. Pro wa dził też ka -
te che zy na tzw. pen sjach żeń skich. Miał dar kie ro wa nia du -
sza mi ludz ki mi, je go kon fe sjo nał był za wsze ob le ga ny. Spo -
wia dał też więź niów ska za nych na śmierć. Udzie lał się tak że
ja ko mi sjo narz lu do wy. 

Od pierw szych lat ży cia za kon ne go to wa rzy szy ła
mu świa do mość i pra gnie nie, by wszyst kie swo je ta len ty i da -
ry, da ne od Bo ga, spo żyt ko wać w ce lu uka za nia lu dziom mi -
ło ści Bo ga, służ by Ko ścio ło wi i bu do wa nia Kró le stwa Bo że -
go w du szach. Tak o tym pi sze w swo im „No tat ni ku Du cho -
wym”: Na przód od cza su wstą pie nia do za ko nu za wsze na
my śli mia łem, że by moż na lu dziom dać po znać mi łość Bo żą;
zda wa ło mi się, że to by ło by naj sku tecz niej szym le kar stwem
na te cho ro by wie ku. I da lej: „Mi łość Je zu sa ma być je dy ną
mo ją po bud ką do wszyst kie go. Pra gnę wszyst ko oży wiać tą
in ten cją i żyć dla mi ło ści Je zu sa”. Od sa mych po cząt ków
przy świe ca ła mu idea od ro dze nia du cha re li gij ne go w spo łe -
czeń stwie pol skim. Pro pa go wał na bo żeń stwo do Mat ki Bo -
żej, zwłasz cza Ży wy Ró ża niec (na da jąc mu cha rak ter spo -
łecz ny) i III Za kon Fran cisz kań ski. W 1855 r. z gru py gor li -
wych nie wiast, przy współ udzia le Czci god nej Słu gi Bo żej
Ma rii An ge li Zo fii Trusz kow skiej, ufor mo wał Zgro ma dze nie
Sióstr św. Fe lik sa, a nie co póź niej Sio stry Ka pu cyn ki klau zu -
ro we.

Dzia łal ność po ka sa cji klasz to rów
W dru giej po ło wie XIX w. Ko ściół w Pol sce był nie -

ustan nie prze śla do wa ny przez rzą dy car skie. Bi sku pi i ka pła -
ni by li ogra ni cze ni w swej dzia łal no ści, a za kon ni cy i za kon -
ni ce przez ka sa tę roz pro sze ni. W 1864 r., gdy wła dze car skie
ska so wa ły klasz to ry, o. Ho no rat wraz ze swy mi współ brać mi
zo stał wy wie zio ny z War sza wy do klasz to ru w Za kro czy miu
i pod da ny roz ma itym re pre sjom. W tej nie zwy kle trud nej sy -
tu acji za ufał cał ko wi cie Bo żej Opatrz no ści. Zwra ca jąc się do

Z ŻYCIA PARAFII

Patroni konfesjona³ów, cz. III

Patron konfesjonału – Bł. H. Koźmiński, obraz wyk. przez T. Rupiewicza
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bra ci, któ rym wła dze car skie pro po no wa ły emi gra cję, mó wił:
Tu nas Pan Bóg chce mieć, a więc tu pra co wać bę dzie my. 

O. Ho no rat szu kał u Bo ga spo so bu pod trzy ma nia
Ko ścio ła i po mo cy swo im prze śla do wa nym ro da kom. Każ de -
go dnia wie le go dzin po świę cał na ad o ra cję Naj święt sze go
Sa kra men tu i roz wa ża nie Ewan ge lii. Zro zu miał, że po dob nie
jak do tych czas, wi nien po świę cać się pra cy w kon fe sjo na le,
by for mo wać lu dzi du cho wo. W ukry tym ży ciu Je zu sa i Ma -
ryi w Na za re cie od na lazł wzór i po mysł dla no wej for my
ukry te go ży cia za kon ne go. Gor li wych pe ni ten tów i pe ni tent -
ki, ob ja wia ją cych po wo ła nie za kon ne i chęt nych wy je chać za
gra ni cę, gdyż no wi cja ty w kra ju by ły za mknię te, za chę cał do
po zo sta nia w kra ju. For mo wał z nich wspól no ty opar te o po -
szcze gól ne gru py sta no we czy za wo do we. W ten spo sób na
zie miach pol skich o. Ho no rat za po cząt ko wał no wą for mę za -
kon ne go ży cia ukry te go – bez ha bi tu i bez od znak ze wnętrz -
nych. Z tej ini cja ty wy zro dzo nej w kon fe sjo na le roz wi nę ła się
sieć pla có wek opie kuń czych, szkol nych, pie lę gniar skich,
am bu la to riów, do mów schro nie nia i in nych in sty tu cji, któ ra
ry chło ob ję ła ca ły kraj. 

W la tach 1855-1895 o. Ho no rat w Za kro czy miu, a od
1892 r. w No wym Mie ście nad Pi li cą za ło żył 26 wspól not re -
li gij nych, z któ rych ufor mo wa ły się licz ne zgro ma dze nia za -
kon ne. Obec nie jest ich 17, w tym 3 ha bi to we, 14 bez ha bi to -
wych, a wśród nich 2 mę skie i 12 żeń skich. Dzię ki pio nier -
skiej pra cy, o. Ho no ra ta moż na na zwać pre kur so rem po wo -
ły wa nych dziś in sty tu tów świec kich i pro pa ga to rem po -
wszech ne go po wo ła nia do świę to ści. Przez swo ją dzia łal ność
wy dat nie przy czy nił się do pod trzy ma nia obec no ści Ko ścio ła
na zie miach pol skich pod za bo rem ro syj skim.  Dzię ki je go
dzia łal no ści za ist niał dziw ny pa ra doks. Wła dze car skie, ka su -
jąc klasz to ry w 1864 r. prze wi dy wa ły, że po 30 la tach ży cie za -
kon ne w Pol sce prze sta nie ist nieć. Tym cza sem dzię ki dzia -
łal no ści bł. Ho no ra ta, licz ba osób za kon nych znacz nie się po -
więk szy ła i z koń cem XIX w. wy no si ła oko ło 10 tys. człon -
ków. Koź miń ski do ko nał tak wiel kie go dzie ła dzię ki szcze -
gól ne mu cha ry zma to wi, ja ki otrzy mał od Bo ga. Po cią gnął do
służ by Bo żej ty sią ce dusz dla te go, że dzia łał w opar ciu o czy -
ste idee ewan ge licz ne i to z wiel ką od wa gą. Zre zy gno wał on
bo wiem z pew nych form za kon nych dla ra to wa nia ży cia za -
kon ne go w je go naj czyst szym ide ale, prak ty ko wa niu rad
ewan ge licz nych. Sta no wi to o je go wiel kim no wa tor stwie w
tej dzie dzi nie. Swo je sio stry i bra ci o. Ho no rat wy sy łał do róż -
nych śro do wisk ży cia spo łecz ne go i za wsze z ca łym na ci -
skiem pod kre ślał, że wszy scy są po wo ła ni do świę to ści i do
ży cia apo stol skie go, by w ten spo sób nieść po moc Ko ścio ło -
wi. Stał się on wiel kim pro mo to rem obec no ści ży cia kon se -
kro wa ne go w świe cie. 

Je go ide ały zna la zły po twier dze nie do pie ro w Kon -
sty tu cji apo stol skiej pa pie ża Piu sa XII „Pro vi da Ma ter Ec c le -
sia” (1947) i do ku men tach So bo ru Wa ty kań skie go II (Kon -
sty tu cja dusz pa ster ska o Ko ście le w świe cie współ cze snym -
„Gau dium et spes”, Kon sty tu cja do gma tycz na o Ko ście le -
„Lu men Gen tium”, De kret „Apo sto li cam Ac tu osi ta tem”). 

Ko mi sarz ge ne ral ny
Bł. o. Ho no rat nie za nie dby wał też tro ski o swój Za -

kon Ka pu cy nów, któ ry był ska za ny przez za bor ców na 
wy mar cie. W klasz to rze za kro czym skim, gdzie za kon ni cy 

z War sza wy zo sta li przy mu so wo prze wie zie ni w 1864 r., a po -
tem w no wo miej skim (do kąd ka pu cy nów prze nie sio no
w 1895 r.), sta rał się pod trzy my wać współ bra ci na du chu 
i sta le za chę cał do za cho wa nia kar no ści za kon nej. Stał się 
w tym wiel kim sprzy mie rzeń cem o. Pro ko pa Lesz czyń skie -
go, ko mi sa rza ge ne ral ne go. Funk cję tę zresz tą, po je go
śmier ci, o. Ho no rat prze jął i od 1895 r. był tak że ko mi sa rzem
pol skiej pro win cji ka pu cyń skiej, to zaś w tych trud nych cza -
sach by ło źró dłem wie lu je go przy kro ści. Za sięg je go wła dzy
był ma ły, gdyż roz cią gał się tyl ko na klasz tor łom żyń ski i no -
wo miej ski. Za da nia jed nak by ły trud ne: utrzy my wać w wy -
mie ra ją cej pro win cji du cha za kon ne go i gor li wość oraz nie
do pusz czać do zwąt pie nia i roz pro sze nia się za kon ni ków.
Dzię ki o. Ho no ra to wi Za kon Ka pu cy nów oca lał, a przed sa -
mą śmier cią do cze kał się na wet je go od ro dze nia. Wie le cza -
su po świę cił też bł. Ho no rat, w klasz tor nym od osob nie niu,
pra cy pi sar skiej. Two rzył dzie ła o cha rak te rze asce tycz nym,
któ re po ma ga ły lu dziom w po głę bia niu ży cia re li gij ne go i co -
dzien nej po boż no ści. Bóg do świad czył go wie lo ma cier pie -
nia mi. Do ku cza ły mu licz ne cho ro by, ale mi mo to ak tyw nie
pra co wał aż do śmier ci.

Po kor ny i ule gły ka płan
O. Koź miń ski pod ko niec ży cia zniósł wie le cier pień

mo ral nych. Mię dzy in ny mi wte dy, gdy w 1908 r. bi sku pi zre -
or ga ni zo wa li je go no wo cze sne, jak na owe cza sy, zgro ma -
dze nia, a ich po sta no wie nie za twier dzi ła Sto li ca Apo stol ska,
za le ca jąc mu po wstrzy ma nie się od kie ro wa nia ni mi. De cy -
zje te przy jął z naj wyż szą ule gło ścią, a w li ście do zgro ma -
dzeń na pi sał: Po dzi wiam prze to Opatrz ność Bo żą, któ ra tak tą
spra wą po kie ro wa ła, to sam Za stęp ca Je zu sa Chry stu sa wo lą
Bo ską nam ob ja wił i speł niam ca łym ser cem to po le ce nie z naj -
wyż szą wia rą. (...) Pa mię taj cie, czci god ni Bra cia i Sio stry, że
wam się na strę cza spo sob ność oka za nia he ro icz ne go po słu szeń -
stwa wo li świę te go Ko ścio ła. 

Bez gra nicz ną mi ło ścią ko chał Mat kę Naj święt szą
we wszyst kich ta jem ni cach i na śla do wał Jej cno ty. Ja ko Jej
nie wol nik w Niej po kła dał bez gra nicz ną uf ność i sta le po wta -
rzał, że przez Jej po śred nic two otrzy mał wszyst kie ła ski.  

Pod ko niec ży cia stra cił słuch i z po wo du cho rób
cier piał fi zycz nie, spę dza jąc czas na mo dli twie i kon tem pla -
cji. Od szedł do Pa na, w po wszech nej opi nii świę to ści, 16
grud nia 1916 r., w 87. ro ku ży cia. Je go po grzeb, mi mo trwa -
ją cej pierw szej woj ny świa to wej, był oka za łą uro czy sto ścią, a
wszy scy obec ni by li prze ko na ni, że od pro wa dza ją na wiecz -
ny spo czy nek ka pła na i za kon ni ka świą to bli we go. Na ocz ny
świa dek opo wia dał o nim: Ży cie O. Ho no ra ta mo gę okre ślić
jed nym zda niem: „Cho dził za wsze z Bo giem”.

O. Ho no rat po zo sta wił nam przy kład świę to ści po -
twier dzo ny au to ry te tem Ko ścio ła. Ubo ga cił Ko ściół licz ny mi
zgro ma dze nia mi za kon ny mi, z któ rych ak tu al nie ist nie je 17 
i kil ka klasz to rów klau zu ro wych. Zgro ma dze nia roz wi ja ją
swo ją dzia łal ność apo stol ską na 4 kon ty nen tach i w po nad 
20 kra jach. 

Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II be aty fi ko wał go 16 paź -
dzier ni ka w 1988 ro ku. Bł. Ho no rat dla św. Ja na Paw ła II był
szcze gól ną po sta cią. To od nie go za czerp nął sło wa „To tus
Tu us”. Pew nie dla te go be aty fi ko wał go do kład nie w 10. rocz -
ni cę swo je go pon ty fi ka tu.

Z ŻYCIA PARAFII
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Dzi siaj ten wiel ki, bło go sła wio ny pa trio ta przy po mi na nam o
owo cach, ja kie mo że my czer pać z Sa kra men tu Po jed na nia i
z kie row nic twa du cho we go. Mo że my się też prze ko nać, że
od no wa ży cia du cho we go do ko nu je się nie ty le po przez bo -
ga te środ ki tech nicz ne jak np. ra dio czy te le wi zja, ale w ci szy
ko ścio łów i do mów re ko lek cyj nych, gdzie wier ni z ła two ścią
mo gą spo tkać Bo ga mi ło sier ne go dzia ła ją ce go przez rę ce ka -
pła nów.

My śli o. Ho no ra ta (wy bra ne spo śród wie lu)

Ko mu nii św. nie trze ba uwa żać za na gro dę świą to bli -
wo ści, ale ja ko le kar stwo i po si łek du cho wy, a za tem 

im kto jest słab szy, tym wię cej go po trze bu je.

Zba wi ciel sam dla na szej mi ło ści stał się dziec kiem, 
aby śmy i my, z mi ło ści ku Nie mu, dzieć mi się sta li.

Je że li wia ra twa sil na, je że li trwasz w niej moc no, 
wszyst ko zwy cię żysz.

Ży cie na sze to po dróż po wzbu rzo nych wo dach oce anu, 
po śród ciem no ści no cy; wia ra to la tar nia mor ska, 

co nam dro gę do por tu wiecz nej szczę śli wo ści uka zu je; 
• wier ność w obo wiąz kach to czół no, któ re nas 

od mor skich bro ni bał wa nów, tj. od wpły wów świa ta; 
• na dzie ja, uf ność w Bo gu to ko twi ca, 

co nas od za to nię cia ra tu je; 
• mi łość to wiatr, co ża gle na dy ma. I do nie ba wie dzie.

Ja sna Gó ra i Ostra Bra ma to dwie rę ce Mat ki Bo żej 
wy cią gnię te w kie run ku Pol ski.

Źró dła 
• Por tal ka to lic ki Ado nai.pl, 
• Opo ka, In ter ne to wa Li tur gia Go dzin, 
• Nie dzie la nr 50/2016, s. VI-VII., 
• http://www.nie dzie la.pl/wy druk/68940/nd.
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So kół ka to nie wiel kie mia sto po wia to we (19 tys. miesz kań -
ców) po ło żo ne w wo je wódz twie pod la skim, 16 km od pol -
sko -bia ło ru skie go przej ścia gra nicz ne go w Kuź ni cy Bia ło -
stoc kiej. Z waż niej szych za byt ków znaj du je się tu neo kla sy -
cy stycz ny ko ściół św. An to nie go  Pa dew skie go zbu do wa ny
w XIX wie ku i pra wo sław na cer kiew św. Alek san dra New -
skie go z te go sa me go okre su. 

To wła śnie w ko ście le św. An to nie go Pa dew skie go,
12 paź dzier ni ka 2008 ro ku mia ło miej sce wy da rze nie uzna -
wa ne ja ko cud eu cha ry stycz ny. Pod czas Eu cha ry stii, w trak -
cie udzie la nia Ko mu nii Świę tej, ka pła no wi wy padł na sto -
pień oł ta rza ko mu ni kant. Zgod nie z ko ściel ną pro ce du rą
Ho stia  zo sta ła wło żo na do na czy nia li tur gicz ne go (va scu -
lum) i za la na wo dą w ce lu jej roz pusz cze nia. Roz pusz czo ny
ko mu ni kant nie jest już Cia łem Zba wi cie la. Po ty go dniu, 
w na czy niu na za nu rzo nej Ho stii, po ja wi ła się pla ma o czer -
wo nej bar wie przy po mi na ją ca skrzep krwi, ma ją ca po stać
ży wej cząst ki cia ła.

Zle co ne Uni wer sy te to wi Me dycz ne mu w Bia łym -
sto ku ba da nia prób ki Ho stii wy ka za ły, że na do star czo nym
ma te ria le znaj du je się frag ment mię śnia ser co we go bę dą ce -
go w sta nie ago nii. Po nad to, za ob ser wo wa no „zja wi sko wza -
jem ne go prze ni ka nia się struk tu ry ko mu ni kan tu z włók na -
mi mię śnia ser ca. Tkan ka, któ ra po ja wi ła się na Ho stii, by ła
z nią w spo sób bar dzo ści sły,  nie ro ze rwal ny złą czo na, co
jest waż nym do wo dem, że nie mo gło tu być ja kiej kol wiek
ludz kiej in ge ren cji.”

Do zba da nia zja wi ska eu cha ry stycz ne go w So kół ce
zo sta ła po wo ła na przez ks. abp. Edwar da Ozo row skie go Ko -
mi sja Ko ściel na. Ko mi sja prze ba da ła świad ków wy da rzeń 
i orze cze nia spe cja li stów pa to mor fo lo gów Uni wer sy te tu
Me dycz ne go. W ko mu ni ka cie Ku rii Me tro po li tal nej pod kre -
ślo no, że „Wy da rze nie z So kół ki nie sprze ci wia się wie rze
Ko ścio ła, a ra czej ją po twier dza. Ko ściół wy zna je, że po sło -
wach Kon se kra cji, mo cą Du cha Świę te go, chleb prze mie nia
się w Cia ło Chry stu sa, a wi no w Je go Krew.”

Piel grzy mi na wie dza ją cy świą ty nię w So kół ce mo gą
mo dlić się przy ka pli cy Mat ki Bo żej Ró żań co wej przed wy -
sta wio ną na wi dok pu blicz ny cząst ką Cia ła Pań skie go. Kro -

ni ki pa ra fial ne od no to wu ją wie le cu dow nych uzdro wień do -
zna nych dzię ki mo dli twom w so kól skiej świą ty ni.

*          *          *

Już po wy da rze niu w So kół ce, 25 grud nia 2013 ro -
ku, w ko ście le św. Jac ka w Le gni cy,  do szło do wy da rze nia
o zna mio nach cu du eu cha ry stycz ne go. Opusz czo na przez
ka pła na w cza sie Mszy św. Ho stia, po umiesz cze niu jej w na -
czy niu z wo dą, za mie ni ła się w krwa wy opła tek. Ba da nia
prze pro wa dzo ne przez na ukow ców w Za kła dzie Me dy cy ny
Są do wej w Szcze ci nie, wy ka za ły, że jest to wy ci nek mię śnia
ser co we go ze zmia na mi, któ re czę sto to wa rzy szą ago nii.

*          *          *

W ro ku 750 we wło skiej miej sco wo ści Lan cia no,
pod czas Mszy św. od pra wia nej przez za kon ni ka wąt pią ce go
w obec ność Bo ga w Eu cha ry stii, Ho stia prze mie ni ła się w
wi docz ną cząst kę ludz kie go cia ła, a wi no w ludz ką krew.
Ten cud zo stał prze ba da ny przez na ukow ców w 1976 ro ku.
Oka za ło się, że prze cho wy wa na re li kwia to frag ment ludz -
kie go mię śnia ser co we go, a ludz ka krew jest gru py AB. Tę
sa mą gru pę krwi zna le zio no w Ca łu nie Tu ryń skim. Wy da -
rze nie w Lan cia no jest pierw szym, uzna nym przez Ko ściół,
cu dem eu cha ry stycz nym.

MOJE PIELGRZYMOWANIE
Co Jezus chce nam przekazaæ w znakach 
cudu Eucharystycznego

Fasada kościoła św. Antoniego Padewskiego w Sokółce

Ołtarz, na którym wystawiony jest korporał z cząstką Ciała Pańskiego
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Do¿ynki w apeniñskiej wiosce
Wę dru jąc przez Ape ni ny z Ne apo lu przez Iser nię do Cam po -
bas so, na tra fiam na ma leń ką miej sco wość Gu asto. Kra jo bra -
zy tu wspa nia łe, do oko ła szczy ty gór skie, o po ran ku ukry te
w ta jem ni czych opa rach mgły. Ulicz ki są zu peł nie ta kie sa -
me jak w po ka zy wa nej nie gdyś, w pol skiej te le wi zji, re kla -
mie pew nych usług tu ry stycz nych, w któ rej sym pa tycz ny
sta ru szek pod śpie wu je „Szła dzie wec ka do la sec ka” na wi -
dok pro wa dzą cej ko zę sta rusz ki. Cho dzą tu wła śnie ta kie
sta rusz ki, ko zy i osioł ki, tyl ko nie sły chać wspo mnia nej pio -
sen ki.

Aku rat jest so bo ta i na przy ko ściel nym pla cu pa nu -
je ja kiś nie co dzien ny ruch. Do wia du ję się, że dzi siaj od bę -
dzie się za ba wa do żyn ko wa, a ju tro od pra wio na zo sta nie
uro czy sta Msza św. po łą czo na z pro ce sją. Na pla cu usta wio -
no drew nia ne sto ły i ła wy oraz ogrom ne rusz ty do pie cze nia
kieł ba sek. Wie czo rem przy by li miej sco wi go spo da rze wraz
z ro dzi na mi. Za ba wa po le ga ła na spo ży wa niu pie czo nych
kieł ba sek, po pi ja niu pi wa z ku fel ka i tań cach przy dźwię -
kach ze spo łu lu do we go. Nie dłu go po pół no cy wszy scy ro ze -
szli się, po nie waż na stęp ne go dnia na le ży wziąć udział we
mszy i pro ce sji. Ogrom nie by łam cie ka wa, jak to się wszyst -
ko od bę dzie i któ rę dy pój dzie pro ce sja.

Nie wiel ki ko śció łek za peł ni ły tłu my wier nych. Na
ław kach wid nia ły ta blicz ki z wy pi sa ny mi na zwi ska mi, nie
mia łam więc śmia ło ści za jąć miej sca sie dzą ce go, że by przy -
pad kiem mnie ktoś nie wy pro sił. Po mszy wszy scy wy szli
przed ko ściół. Miej sco wy ksiądz usta wiał ko lej no wszyst -
kich uczest ni ków pro ce sji. Otwie ra ły ją oso by z cho rą gwia -
mi, za ni mi kro czy ły ko bie ty z chle bem, upie czo nym z te go -
rocz nych zbio rów i in ny mi da ra mi na tu ry, po tem ksiądz z
mi ni stran ta mi, or kie stra dę ta i pa ra fia nie; wszy scy usta wie -
ni w dwóch rzę dach po obu stro nach szo sy. 

Za ko ścio łem wie dzie wy as fal to wa na dro ga  na po -
bli ską gó rę. Wła śnie w nią skrę ca pro ce sja i wszy scy pnie -
my się pod gó rę, śpie wa jąc pie śni przy wtó rze or kie stry. Po -
wo li do cho dzi my do ce lu. Ku mo je mu zdu mie niu na szczy -
cie gó ry wy ra sta mi przed ocza mi ma leń ki ko śció łek, zbu do -
wa ny z ka mie ni pw. św. Mag da le ny (San ta Mad da le na). Na
spo rym pla cu usta wio ne są krze sła, moż na też przy siąść na
ła wecz kach usta wio nych wzdłuż dro gi. Tu roz po czy na się

jak gdy by dru ga Msza św., po łą czo na z wy stą pie nia mi
przed sta wi cie li miej sco wych władz i wrę cza niem im da rów
z te go rocz nych zbio rów. Po po dzię ko wa niach i ży cze niach
dla wszyst kich, uro czy stość do bie ga koń ca. Nie zmor do wa -
na or kie stra przy gry wa roz cho dzą cym się wier nym, w peł -
nym słoń cu, przy po nad trzy dzie sto pię cio stop nio wym upa le. 

Nie opo dal ko ściół ka za ska ku je mnie jesz cze jed na
rzecz. Znaj du je się tu „Mia stecz ko dzie cię ce”, wy ko na ne
przez księ dza, opie ku ją ce go się ko ściół kiem na szczy cie.
Wy bu do wał on tu sza ła sy z ka mie ni, w któ rych moż na się
schro nić od skwa ru, za głę bić się chwi lę w kar ty nie co sfa ty -
go wa nej Bi blii, po zo sta wio nej na pro wi zo rycz nej pó łecz ce,
po kon tem plo wać. Po sta wił huś taw ki i chy bot ki, wy zna czył
pa le ni ska, wy ty czył dróż ki ka mien ne i po lne, po sa dził ro śli -
ny, któ re mi mo wy so ko ści i ma ło ży znej zie mi ja koś da ją so -
bie ra dę w tych gór skich wa run kach i cie szą oczy przy by -
łych. Te ren zo stał ogro dzo ny, a co zu peł nie wpra wi ło mnie
w zdu mie nie, to kran ze wspa nia łą orzeź wia ją cą wo dą, któ ra
ni gdy w tym miej scu nie wy sy cha.  

Po od po czyn ku i chwi li za du my w tym nie zwy kłym
miej scu, ru szam da lej na wę drów kę po gó rach, pod czas któ -
rej wciąż po wra ca myśl o wy pra wach gór skich „na sze go”
pa pie ża św. Ja na Paw ła II, przez co czu ję Je go bli skość i nie -
wi dzial ną nić łą czą cą Go ze wszyst ki mi pie chu ra mi.

Syl wia Stan kie wicz

Procesja w Guasto

MOJE PIELGRZYMOWANIE
*          *          *

In ny, po twier dzo ny przez Ko ściół, cud eu cha ry stycz ny miał
miej sce w Bu enos Aires w sierp niu 1996 ro ku. Na ty łach
świą ty ni zna le zio no po rzu co ny i po bru dzo ny kon se kro wa ny
ko mu ni kant. Po ośmiu dniach od wło że nia Go do va scu lum,
ko mu ni kant prze mie nił się  w krwi stą sub stan cję. Ba da nia
wy ka za ły, że jest ona frag men tem mię śnia ser co we go. Mię -
sień jest w sta nie za pal nym, co świad czy, że ser ce ży ło w
chwi li po bie ra nia wy cin ka.

*          *          *

Nie bez zna cze nia jest stwier dze nie, że we wszyst kich zda -

rze niach uzna wa nych za cud eu cha ry stycz ny, ce chy krwi
wy stę pu ją ce na Ho stii są iden tycz ne.

Ana li zu jąc wy da rze nia, ja ki mi są cu da eu cha ry -
stycz ne, nie moż na unik nąć py ta nia: co Je zus chce nam
prze ka zać przyj mu jąc po stać do stęp ną dla na szych zmy -
słów? Oso by ko men tu ją ce cu da eu cha ry stycz ne pod kre śla -
ją, że jest to nad zwy czaj ne we zwa nie Chry stu sa skie ro wa ne
do każ de go z nas, aby śmy z głę bo ką wia rą przy ję li fakt, że
pod czas każ dej Eu cha ry stii uobec nia się ta jem ni ca Je go mę -
ki, śmier ci i zmar twych wsta nia.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek    
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Gie trz wałd to nie wiel ka gmi na po ło żo na na War mii, nie da le -
ko Olsz ty na. 

Na pierw szy rzut oka po dob na jest do wie lu miej -
sco wo ści w tej kra inie – znaj du je się tu po ste ru nek po li cji,
karcz ma, pie kar nia, kil ka skle pów, w tle roz po ście ra ją się ty -
po we dla re gio nu zie lo ne pa gór ki pa stwisk i la sów… 
Jest w niej jed nak coś jesz cze, co spra wia, że przy by wa ją tu -
taj rze sze piel grzy mów i tu ry stów. 

W tym ro ku rów nież ja, w sa mym środ ku wa ka cji,
zna la złem się w Gie trz wał dzie. Oka za ło się, że nie dro gi noc -
leg moż na tu zna leźć nie tyl ko w Do mu Piel grzy ma (ob le ga -
nym przez piel grzy mów) lub klasz to rze sióstr Ka ta rzy nek,
ale rów nież w jed nym z pry wat nych pen sjo na tów ta kich jak
na przy kład „War miń skie Sio ło” pro wa dzo ne przez sym pa -
tycz ną pa nią Ma rię. Z każ de go z tych miejsc w cią gu pię ciu
mi nut moż na się do stać pie szo do „ser ca” miej sco wo ści,
czy li Sank tu arium Mat ki Bo żej Gie trz wałdz kiej. 

Tu tej szy ko ściół, zbu do wa ny w sty lu go tyc kim, ze
strze li stą wie żą (wi docz ną z dro gi Ostró da - Olsz tyn), wy raź -
nie gó ru je nad oko li cą. We wnątrz świą ty ni znaj du je się Ob -
raz Mat ki Bo żej Gie trz wałdz kiej, czczo ny ja ko Cu dow ny już
od XVI wie ku. Gło śno sta ło się o war miń skiej pa ra fii pod ko -
niec XIX stu le cia. To tu taj w 1877 ro ku, w sa mym środ ku
okre su roz bio rów Pol ski, na klo nie ro sną cym nie opo dal ko -
ścio ła, trzy na sto let niej Ju sty nie Sza fryń skiej i dwu na sto let -
niej Bar ba rze Sa mu low skiej uka za ła się Mat ka Bo ża.  

Ob ja wie nia, w cza sie któ rych Ma ry ja zwra ca ła się do wi zjo -
ne rek po pol sku, trwa ły od 27 czerw ca do 16 wrze śnia 1877
ro ku. Pod czas jed nej z roz mów z dziew czyn ka mi Mat ka Bo -
ża po bło go sła wi ła znaj du ją ce się obok ko ścio ła źró deł ko. Do
dziś czer pią z nie go wo dę piel grzy mi mo dlą cy się o uzdro -
wie nie z róż nych cho rób, otrzy mu ją wie le łask i do zna ją
uzdro wień.

Ów cze sny pro boszcz, nie miec kie go po cho dze nia,
Au gu styn We ich sel z nie zwy kłą uczci wo ścią i skru pu lat no -
ścią po sta no wił zba dać ca łą spra wę, mi mo iż wy da rze nia bu -
dzi ły nie na wiść władz pru skich, któ re m.in. pró bo wa ły
ośmie szać wia rę w ob ja wie nia, utrud nia ły po dróż piel grzy -
mom. Ob ser wu jąc prze mia nę mo ral ną oko licz nych miesz -
kań ców, któ ra za cho dzi ła pod wpły wem orę dzi Mat ki Bo -
skiej, w li ście do bi sku pa Fi li pa Kre ment za, stwier dzał: „Na
War mii pra wie we wszyst kich do mach  ró ża niec jest od ma -
wia ny, mi lio ny mo dlą się na ró żań cu, ogrom na ilość wy rwa -
na zo sta ła z do cze snej i wiecz nej zgu by”.  Osta tecz nie au ten -
tycz ność ob ja wień zo sta ła po twier dzo na przez Ko ściół sto
lat póź niej, w 1977 ro ku.  

Cze go do ty czy ło prze sła nie prze ka za ne przez Mat -
kę Bo żą war miń skim dzie ciom? Ma ry ja bar dzo wy raź nie
okre śla ła swo ją mi sję, oświad cza jąc: „Ży czę so bie, aby ście
co dzien nie od ma wia li Ró ża niec!”  Jed no cze śnie do da wa ła:
„Wpierw pro szę, by ście uczest ni czy li we Mszy Świę tej (…)
Msza Świę ta jest waż niej sza niż ró ża niec”. We zwa nie to zo -
sta ło wzmoc nio ne nie zwy kłym wy da rze niem. Gdy lu dzie za -
miast na Mszy Świę tej w ko ście le, gro ma dzi li się przy klo -
nie, na któ rym uka za ła się dziew czyn kom Mat ka Bo ża, pio -
run roz trza skał ota cza ne czcią drze wo. Je dy ny oca la ły ka wa -
łek drew na umiesz czo no w ka plicz ce zbu do wa nej w miej scu
ob ja wień. 

Ma ry ja pod kre śla ła w Gie trz wał dzie tak że róż ne
obiet ni ce dla po dzie lo ne go przez za bor ców na ro du pol skie -
go – je że li Po la cy bę dą go rą co się mo dlić, to Ko ściół nie bę -
dzie prze śla do wa ny, a war miń skie pa ra fie otrzy ma ją ka pła -
nów. Wzy wa ła do trzeź wo ści i za po wia da ła, że ci, któ rzy mo -
dli twę uczy nią bro nią w wal ce z pi jań stwem, zo sta ną uzdro -
wie ni. Wszyst kim po wta rza ła: „Nie bój cie się, ja za wsze bę -
dę z wa mi”. Szyb ko ro sło prze ko na nie, że obiet ni ce się speł -
ni ły. Ma ry ja, roz ma wia jąc z dzieć mi po pol sku, do da wa ła
otu chy Po la kom cie mię żo nym i po dzie lo nym przez za bor -
ców. Kult Naj święt szej Ma ryi Nie po ka la nie Po czę tej – jak
na zwa ła sie bie w wi dze niach Mat ka Bo ska – za czął się roz -
sze rzać po za War mię. 

Sank tu arium w Gie trz wał dzie wy róż nia się wśród
in nych miejsc świę tych nie zwy kłą ci szą i spo ko jem, mi mo iż
przy by wa tu co dzien nie (zwłasz cza la tem) wie le piel grzy -
mek. Nie za kłó ca ją one tu tej sze go ryt mu dnia, któ ry wy zna -
cza ją sta łe go dzi ny na bo żeństw i mo dlitw – o go dzi nie 7.00,
12.00 oraz 18.00 od pra wia ne są  Msze Św., o12.00 od ma wia -
ny jest Anioł Pań ski, a o 15.00 Ko ron ka do Mi ło sier dzia Bo -
że go, zaś o 21.00 piel grzy mi i pa ra fia nie spo ty ka ją się na
Ape lu Ja sno gór skim. Moż na oczy wi ście czas za pla no wać po

Gietrzwa³d. Miejsce z dusz¹



Katecheza dla najm³odszych – sobota, g. 10.00 
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swo je mu, przejść Dróż ki Ró żań co we czy Dro gę Krzy żo wą –
ma low ni czą, ale wy ma ga ją cą wy sił ku dro gą na po bli skim
wzgó rzu. 

Mi ja jąc ka plicz ki gie trz wałdz kiej Dro gi Krzy żo wej,
wspo mi na łem zna ne go wie lu oso bom w na szej pa ra fii śp. pa -
na Edwar da Przy tu łę – wie lo let nie go za kry stia ni na, or ga ni -
za to ra piel grzy mek do Gie trz wał du, czci cie la Mat ki Bo żej
Gie trz wałdz kiej. Za wsze kie dy nad cho dził 8 wrze śnia, czy li
świę to Na ro dze nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny i dzień od pu -
stu w Gie trz wał dzie, nie stru dze nie przez wie le lat wy ru szał
au to ka rem, z gru pą gdań skich piel grzy mów na War mię, do
na szej uko cha nej Mat ki. Do tej po ry pa mię tam, a by ło to na -
praw dę daw no te mu, jak pro wa dził nas po sta cjach Dro gi
Krzy żo wej. Ro bił to z du żym za an ga żo wa niem i ta len tem
kra so mów czym. To by ły mo je pierw sze spo tka nie z Gie trz -
wał dem i z tam tej szy mi ob ja wie nia mi. Przy znam, że wów -
czas nie wie le z nich ro zu mia łem. Gie trz wałd ko ja rzy łem ra -
czej z wiej skim od pu stem, ob wa rzan ka mi i ko lo ro wy mi ba -
lo ni ka mi.

Te go rocz ny dwu dnio wy po byt dał mi wie le do my -
śle nia. Zro zu mia łem, jak waż ne jest to miej sce dla Pol ski 
i Po la ków, na wet dla tych, któ rzy nie wie rzą, ale są pa trio ta -
mi. Dla Po la ków orę dzia gie trz wałdz kie bę dą za wsze sym -
bo lem pa mię ci Bo ga o na szym na ro dzie. Do wo dzą, że ni gdy
nie opusz cza On czło wie ka i pa mię ta o nas, zwłasz cza 
w trud nych chwi lach. Wy peł nie nie we zwań z Gie trz wał du –
co dzien na mo dli twa, czy stość i trzeź wość, wier ność Bo gu –
to dziś dla nas, Po la ków, szcze gól ne „ko ło ra tun ko we”. Jed -
no cze śnie Gie trz wałd po ma ga nam z na dzie ją pa trzeć 

w przy szłość – Mat ka Bo ża po wie dzia ła tu prze cież: „Ja za -
wsze bę dę z wa mi”.

Tekst i zdjęcia: Woj ciech Ba cław ski
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Letnia przygoda na terenie parafii

Z ŻYCIA PARAFII

Pew ne go lip co we go dnia, z nie -
do wie rza niem od kry li śmy, że na
we wnętrz nym ron dzie swój dom
zbu do wa ły pszczo ły. I nie by ło by
w tym nic złe go, gdy by nie fakt,
iż pod czas prac po rząd ko wych
za ata ko wa ły, bro niąc swo je go
sie dli ska. Trze ba więc by ło prze -
trans por to wać je do za przy jaź nio -
ne go pszcze la rza. Za pra szam do
obej rze nia kil ku zdjęć...

ks. Pro boszcz

Św. Brat Al bert Chmie low ski jest pa tro nem Ca ri tas Ar chi -
die ce zji Gdań skiej. 17 czerw ca, w dniu je go wspo mnie nia po
Mszy św. o godz. 9.00 w na szym ko ście le na stą pi ło sym bo -
licz ne prze ka za nie Pa ra fial nym Ze spo łom Ca ri tas ple ca ków
– w ra mach ak cji „Tor ni ster pe łen uśmie chów”. Po dob nie
jak przed ro kiem ak cja ta skie ro wa na jest do dzie ci po lo nij -
nych na Bia ło ru si i Ukra inie. 

Chęt ni, któ rzy uczest ni czy li w tym dzie le, od bie ra li ple ca ki
w za kry stii po Mszy św., aby wy peł nić je przy bo ra mi szkol -
ny mi. Tak wy po sa żo ne ple ca ki przy no si li do parafii do 11
sierp nia, aby mo gły być na czas prze ka za ne po trze bu ją cym
dzie ciom na Wscho dzie. Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy włą -
czy li się do ak cji.

ks. Woj ciech Lange

Akcja „CARITAS” 
– Tornister pe³en uœmiechu



30

KĄCIK DLA DZIECI



GŁOS BRATA NR 3(81)2019 31

„Głos Brata” – pismo wydawane przez parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta, adres: 80−395 Gdańsk, 
ul. Olsztyńska 2,      tel. 58 556 42 40;     e−mail:albert@diecezja.gda.pl;     www.bratalbert.com.pl

Opiekun redakcji – 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.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY

PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:

Mateusz Marek Zajkowski i Anna Romianowska
29.06.2019 

Tomasz Sofiusz Gębala i Małgorzata Klaudia Zawadzka
29.06.2019 

Dawid Konrad Wojciechowski i Katarzyna Rurka 
6.07.2019 

Łukasz Hieronim Sobuś i Sylwia Zalewska 
20.07.2019 

Marek Wacław Waszniewski i Danuta Bożena 
Waszniewska z d. Skowrońska      27.07.2019 
Piotr Kloskowski i Anna Maria Kloskowska 
z d. Mieczkowska 10.08.2019 
Maciej Paweł Piotrowski i Alicja Marta Tułaza 

10.08.2019 
Piotr Marcin Sommer i Ewelina Anna Krzemińska

17.08.2019 
Marek Andrzej Domachowski i Zuzanna Olga Stanecka 

31.08.2019 
Karol Patryk Ciesielski i Dominika Patrycja Pruszyńska

31.08.2019 
Andrzej Antoni Mania i Monika Kowalska

31.08.2019 
Adam Krzysztof Lewandowski i Katarzyna Marczak

7.09.2019 
Tomasz Grzegorz Michalski i Izabela Katarzyna Drąg 

7.09.2019 
Daniel Krzysztof Wroński i Jolanta Małgorzata Wrońska 
z d. Jachowska 14.09.2019 

Wanda i Piotr Sniszczoł 19 lipca 
Teresa i Kazimierz Pisanko 25 sierpnia
Urszula i Mieczysław Dyliccy 8 wrzesień 
Klara i Kazimierz Wiśniewscy 21 wrzesień 
Jadwiga i Kazimierz Stenka 21 wrzesień 

JUBILEUSZE 50-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Śp. Gertruda Wandtke, lat 69 
Śp. Alojzy Wasilka, lat 86 
Śp. Waldemar Krych, lat 64 
Śp. Sebastian Pisarski, lat 40 
Śp. Teresa Miecznikowska, lat 81 
Śp. Hipolit Jankowski, lat 77 
Śp. Agnieszka Szłapka, lat 36 wraz z córką Anną
Śp. Władysław Urbański, lat 80 
Śp. Marianna Piechota, lat 94 
Śp. Czesława Jankowska, lat 89 
Śp. Salomea Szymańska, lat 89 
Śp. Aleksander Prusator, lat 86 
Śp. Janina Ossowska, lat 95 
Śp. Bożena Zberezińska, lat 71 
Śp. Danuta Mirynowska, lat 69 
Śp. Zbigniew Wasilewski, lat 75 
Śp. Teresa Kadłubowska, lat 75 
Śp. Klara Frankowska, lat 87 
Śp. Danuta Błeszyńska, lat 76 
Śp. Ryszard Ryniak, lat 88 
Śp. Barbara Miąskowska, lat 79 
Śp. Janina Pyszora, lat 85 
Śp. Jadwiga Siwińska, lat 85 
Śp. Irena Gawerska, lat 82 
Śp. Józef Skałuba, lat 88 
Śp. Kazimierz Jałtuszewski, lat 86 
Śp. Elżbieta Deneko, lat 84 
Śp. Ryszard Bukowski, lat 76 
Śp. Genowefa Sulecka, lat 93 
Śp. Jan Gawlik, lat 93 
Śp. Bolesław Nowak, lat 79 
Śp. Teresa Sawińska, lat 78 
Śp. Kazimierz Pawlonka, lat 76 
Śp. Anna Kraus, lat 84 
Śp. Grzegorz Zawadzki, lat 50 
Śp. Tadeusz Wojciechowski, lat 79 
Śp. Zofia Hofman, lat 72 
Śp. Marek Plata, lat 49 
Śp. Mirosława Dubiel, lat 57 
Śp. Marianna Tychulska, lat 92 
Śp. Stanisława Stachurska, lat 88
Śp. Genowefa Suchodolska, lat 81 
Śp. Andrzej Żądłowski, lat 63 
Śp. Danuta Matejek, lat 66 
Śp. Hubert Bartel, lat 79 

Małgorzata Joanna Beringer 23.06.2019 
Kornelia Kruszewska 23.06.2019 
Teresa Szufnarowska 23.06.2019 
Lena Anna Zajkowska 29.06.2019 
Kosma Marian Rosenberg 7.07.2019 
Miłosz Kamil Cybulski 14.07.2019 
Hanna Grzesik 14.07.2019 
Natalia Żulewska 22.07.2019 
Pola Łucja Joka 28.07.2019 
Oliwia Klaudia Staroszczyk 28.07.2019 
Agata Krzemińska 28.07.2019 
Lena Natalia Ciecholewska 28.07.2019 
Dominik Borys 28.07.2019 
Lidia Maria Adamowicz 11.08.2019 
Lea Hanna Ławnik-Górka 17.08.2019 
Maja Sommer 17.08.2019 
Aleksander Sadowski 25.08.2019 
Aleksander Jan Rytelewski 25.08.2019 
Zofia Izabela Trojanowska 30.08.2019 
Miłosz Piotr Trojanowski 30.08.2019 
Liliana Helena Kurdelska 8.09.2019 
Mikołaj Polaszek 8.09.2019 
Nina Nowicka 8.09.2019 
Aleksander Nalepa 8.09.2019 
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Prace budowlane w kiosku parafialnym
Pre zen tu je my kil ka zdjęć z na szych ostat nich dzia łań bu -
dow la nych. Po 25 la tach użyt ko wa nia bu dyn ków, ko niecz -
na by ła mo der ni za cja wę zła cie płow ni cze go na ple ba nii.
Dzię ki prze pro wa dzo nym pra com je ste śmy przy go to wa ni
na na dej ście je sie ni i zi my.

Za koń czy li śmy tak że ko lej ny etap prac w no wym
kio sku pa ra fial nym. Ostat nio wy ko na ne ro bo ty, to we -
wnętrz ne tyn ko wa nie po miesz czeń. Obec nie cze ka my na
mon taż wę zła do ogrze wa nia tych po miesz czeń. Na stą pi to
w paź dzier ni ku.

Dzię ku je my za wszyst kie ofia ry zło żo ne na ten cel.
Bóg za płać! 

Ks. Proboszcz


