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Ostat nie dni wrze śnia i pierw sze paź dzier ni ka po zwo li ły
nam prze nieść się do wa ka cyj nych wspo mnień. Pięk na po -
go da i sprzy ja ją ce wa run ki spo wo do wa ły, że od ży ły wa ka -
cyj ne wspo mnie nia. A jest co wspo mi nać. Wy star czy się -
gnąć do Gło su Bra ta, aby prze ko nać się jak wie le dzie je się
w na szej Wspól no cie Pa ra fial nej; jak wie le róż nych ak tyw -
no ści pro po nu je my na szym wier nym za rów no na płasz czyź -
nie du cho wej, jak i dusz pa ster skiej. Bo gu niech bę dą dzię -
ki za to, że jest z Kim i dla Ko go po słu gi wać. Mo je ukło ny
pod ad re sem osób świec kich, sióstr Be ta nek oraz ka pła -
nów, któ rzy nie szczę dzą sił, cza su i ser ca. To wa ka cyj nie…

Czas jed nak nie ubła ga nie bie gnie do przo du. No -
wy rok szkol ny, aka de mic ki. No we wy zwa nia i za mie rze nia.
W ten czas je sien nych na szych pla nów wpi su je się roz po -
czę cie ROKU WIARY ogło szo ne go przez pa pie ża Be ne dyk -
ta XVI. Za pra sza my na uro czy stą Eu cha ry stię po łą czo ną z
nie szpo ra mi w czwar tek 11 paź dzier ni ka o godz. 18.00. 

Pa mię taj my o na bo żeń stwie ró żań co wym i nie -
dziel nej Mszy św. Ko rzy staj my z mo dli tew nych za pro szeń
grup dusz pa ster skich dzia ła ją cych w pa ra fii. Spró buj my oży -
wić na szą wia rę i dać świa dec two umi ło wa nia Chry stu sa.

Co dzien ne dzia ła nia dusz pa ster skie prze ni ka ją się
tak że z pra ca mi bu dow la ny mi. Z ra do ścią in for mu ję, iż roz -
po czę li śmy pra ce ma ją ce na ce lu ogrza nie na sze go ko ścio -
ła. To wiel kie ma te rial ne i lo gi stycz ne wy zwa nie. Cza sem
spę dza ją ce sen z po wiek i moc no stre su ją ce. Ufam jed nak,
że z Bo żą po mo cą zdo ła my je udźwi gnąć. Dzię ku ję wszyst -
kim, któ rzy wspie ra ją to dzie ło mo dli twą, do brym sło wem
oraz ofia rą.

Po ni żej za miesz cza my zdję cia na sze go no we go
księ dza Ma te usza Le wic kie go, któ re go ser decz nie wi ta my
oraz kle ry ka Krzysz to fa Gąsz czy ka, któ ry we wrze śniu od -
by wał w na szej pa ra fii prak ty kę dusz pa ster ską. Dzię ku je my
jed no cze śnie Ks. Ja nu szo wi Maj kow skie mu, któ ry od szedł
do pa ra fii NSJ w Gdań sku Wrzesz czu, a któ ry spę dził z na -
mi ostat nie 11 lat.

Z mo dli twą Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk
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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

21.06 – Spo tka nie in te gra cyj ne Wspól no ty chó ru w le śni -
czów ce w Go łę bie wie
23. 06 – Tra di bajk mło dzie ży z DA (Wej he ro wo, Me cho -
wo, Sta rzy no, Swa rze wo, Puck, Re da)
28.06 – Kon cert uwiel bie niowy na szej mło dzie ży „Twoi
na za wsze” z oka zji za koń cze nia ro ku szkol ne go
29.06 – Uru cho mio na zo sta ła no wa stro na in ter ne to wa
pa ra fii oraz za mon to wa no rzut nik mul ti me dial ny w ko -
ście le
1.07 – Zmia ny per so nal ne: dzię ku je my ks. Ja nu szo wi Maj -
kow skie mu; wi ta my Ks. Ma te usza Le wic kie go
2-7.07 – Pierw sza gru pa dzie ci od po czy wa ła w Osło ni nie
wraz z Ks. Ja nu szem i S. Ber nar det tą
7.07 – Scho la li tur gicz na Lux Cor dis pod su mo wa ła rok
pra cy w le śni czów ce w Go łę bie wie
9.07 – Mon taż ko lej nych wi tra ży au tor stwa fran cisz ka ni -
na O. To ma sza Jank
9-12.07 – Mi ni stran ci wraz z Ks. Bog da nem wy po czy wa -
li w Su li ci cach
18.07 – Mło dzież wraz z ks. Ma te uszem uczest ni czy ła w
raj dzie ja rem Ra du ni
24.07 – Wy pra wa mło dzie ży wraz z Ks. Ma te uszem w
oliw skie la sy
28.07 – Licz na gru pa na szych pa ra fian wy ru szy ła na
Gdań ską Pie szą Piel grzym kę na Ja sną Gó rę
30.07-4.08 – Dru ga gru pa dzie ci od po czy wa ła w Osło ni -
nie wraz z ks. Jac kiem i S. Ber nar dą
31.07 – Ks. Ma te usz wy ru szył na ko lej ny rajd z mło dzie -
żą. Tym ra zem na Wy spę So bie szew ską 
5.08 – Roz po czę li śmy ak cję Ca ri tas „Tor ni ster pe łen
uśmie chów”
16.08 – Ko lej ny wa ka cyj ny rajd mło dzie ży
18.08 – Bu do wa par kin gu na we wnętrz nym pla cu ko ściel -
nym
18-26.08 – Mło dzież z Lux Cor dis i LSO wraz z Ks. Mar -
ci nem, Ks. Bog da nem i S. Ju sty ną prze by wa ła w Za ko pa -
nem
26.08 – Kle ryk Krzysz tof Gąsz czyk z GSD roz po czął prak -
ty kę dusz pa ster ską w na szej pa ra fii
2.09 – S. Ta tia na Ja czyń ska otwo rzy ła na ple ba ni wy sta wę
za ty tu ło wa ną „Śla da mi Je zu sa”
8.09 – Od by ła się XII Ro we ro wa Piel grzym ka do Ma tem -
ble wa
9.09 – Po świę ci li śmy tor ni stry uczniom klas pierw szych
11.09 – Od by ła się pa ra fial na piel grzym ka do Sank tu -
arium w Swa rze wie 
17.09 – Roz po czę li śmy pa ra fial ną ka te che zę dla mło dzie -
ży szkół śred nich
23.09 – Go ści li śmy ks. Zdzi sła wa Kro pi dłow skie go Rek to -
ra Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku Ar chi die ce zji Gdań skiej
25.09 – Uda li śmy się na pa ra fial ne grzy bo bra nie
25.09 – Roz po czę li śmy od wier ty zwią za ne z przy go to wa -
niem do ogrze wa niem ko ścio ła
30.09 – Uro czy ste po świę ce nie stro jów li tur gicz nych dla
Wspól no ty LSO
7.10 – Po świę ce nie ró żań ców dzie ciom przy go to wu ją cym
się do I Ko mu nii Świę tej

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

Ks. Mateusz Lewicki Kleryk Krzysztof Gąszczyk
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Sprawozdania z dzia³alnoœci
duszpasterstwa przedszkolaków
Każ dy czło wiek, aby mógł żyć w spo łe czeń stwie, mu si na -
uczyć się za sad mo ral nych. Szcze gól nie waż ne jest, by wpa -
jać je dzie ciom od naj młod szych lat. War to ści chrze ści jań -
skie po ma ga ją czło wie ko wi od na leźć się w dzi siej szym świe -
cie oraz uczą za sad współ ży cia z in ny mi ludź mi. Oso ba o wy -
ro bio nym krę go słu pie mo ral nym trud niej po pa da w pu łap ki,
ja kie nie sie ze so bą dzi siej sza rze czy wi stość. Ety ka ka to lic ka
po ma ga od róż nić do bro od zła w świe cie cią głe go za bie ga -
nia, gdzie nad rzęd ną war to ścią sta je się nie czło wiek, ale ko -
rzy ści ma te rial ne.

Prze ka zy wać war to ści ka to lic kie moż na na wie le
spo so bów. Oczy wi ście, dla ma łych dzie ci naj więk szy mi ży -
cio wy mi au to ry te ta mi są ro dzi ce, jed nak że pa ra fia św. Bar ta
Al ber ta  w Gdań sku Przy mo rzu pro po nu je coś do dat ko we go
- ka te che zę dla przed szko la ków. Są to co so bot nie spo tka nia
pro wa dzo ne przez sio strę za kon ną  i p. An nę Si tar ską.  W za -
ję ciach uczest ni czy oko ło 15 -18 dzie ci w wie ku od 2,5 do 6
lat. Wy ko rzy stu jąc wspa nia łą zdol ność dzie ci do kre atyw ne -
go dzia ła nia, pró bu je my pie lę gno wać i roz wi jać w nich tę ce -
chę łą cząc ka te che zę z roz bu dza niem za in te re so wa nia sztu -
ką, pla sty ką, od kry wa niem w naj młod szych na tu ral nych
uzdol nień oraz wia ry we wła sne si ły. 

W ostat nim ro ku szkol nym 2011/2012 za ję cia przy -
bie ra ły for mę spo tkań z Bi blią. Na kan wie sta ro te sta men to -
wych wy da rzeń naj młod si pa ra fia nie po zna wa li zna czą ce po -
sta cie: m.in. Abra ha ma, Iza aka, Moj że sza, Da wi da, Sau la,
Sam so na, Da nie la… Hi sto rie ich ży cia by ły te ma tem roz -
mów, opo wia dań oraz za jęć pla stycz nych. Wspól nie bu do wa -
li śmy m.in. Wie żę Ba bel oraz Ar kę No ego, „po ko ny wa li śmy”
pla gi egip skie oraz „prze cho dzi li śmy” przez Mo rze Czer wo -
ne, ma lo wa li śmy dźwię ki usły sza ne przez trą by je ry choń -
skie, in sce ni zo wa li śmy za sa dy za war te w Dzie się ciu Przy ka -
za niach itd…

Na tu ral ną spra wą by ło po dą ża nie za ka len da rzem li -
tur gicz nym i wy da rze nia mi w ży ciu Ko ścio ła, tak więc: kon -
stru owa li śmy żłób ki, wy ko ny wa li śmy pa lem ki wiel ka noc ne,
wspól nie też uczest ni czy li śmy w świę ce niu po kar mów a tak -
że – po raz pierw szy przy go to wa li śmy - au tor skie ja seł ka.
Dzie ci wcie li ły się w le śne zwie rzę ta oraz kwia ty, któ re skła -
da ły da ry no wo na ro dzo ne mu Je zu so wi. Wiel kie za an ga żo -
wa nie za rów no dzie ci jak i ro dzi ców mia ło swój punkt kul mi -
na cyj ny pod czas stycz nio we go po po łu dnia, gdzie przed licz -
nie zgro ma dzo ną pu blicz no ścią (ro dzi ce, dziad ko wie, księ -
ża) dzie ci – w prze pięk nych ko stiu mach - za pre zen to wa ły ja -
seł ka. Wspól ny wy si łek przy niósł wie le ra do ści.

W obec nym ro ku zro dzi ła się też po trze ba stwo rze -
nia przy tul ne go miej sca dla ro dzi ców, któ rzy to pod czas za -
jęć swo ich dzie ci, mo gli by spę dzić mi ło czas przy ka wie,
ciast ku i kon struk tyw nej roz mo wie. W ten spo sób ko lej na z
ka te che tycz nych sa lek zo sta ła wy re mon to wa na i stwo rzo ny
zo stał za cisz ny kąt dla opie ku nów.

Po dzie wię ciu la tach pro wa dzo nych ka te chez dla
przed szko la ków efek ty dzia łań są bar dzo na ma cal ne. Więk -
szość dzie ci bar dzo do brze czu je się w ko ście le, chęt nie
uczest ni czy w mszach świę tych, na bo żeń stwach dla naj -
młod szych. Do ra sta jąc, uczest ni cy so bot nich spo tkań, szu -
ka ją so bie miej sca w sze re gach ist nie ją cych przy pa ra fii Bra -
ta Al ber ta: scho li dzie cię cej, póź niej mło dzie żo wej, sze re -
gach Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza lub w dusz pa ster stwie mło -
dzie ży. Po trze ba cią gło ści wzra sta nia w wie rze cie szy za rów -
no księ ży jak i ro dzi ców do ra sta ją cej mło dzie ży. 

Po przez bli ski kon takt naj młod szych z ko ścio łem
do cie ra my tak że do ro dzi ców, któ rzy na na szych oczach, z
po mo cą dusz pa ste rzy – po rząd ku ją a na stęp nie pie lę gnu ją
swój kon takt z Bo giem. Przy kła dem mo że być sa kra ment
mał żeń stwa za wie ra ny przez ro dzi ców dziec ka uczest ni czą -
ce go w ka te che zie dla przed szko la ków.

Za wszel kie dzia ła nia i owo ce te go pięk ne go cza su 

BOGU NIECH  BĘDĄ DZIĘKI…
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Sprawozdanie z dzia³alnoœci KSM Semper
Fidelis

Duszpasterstwo Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper
Fidelis” w naszej parafii istnieje od początku jej powstania.
Aktualnie liczy 45-ciu braci. Wspólnota aktywnie
uczestniczy w życiu zarówno parafii jak i Archidiecezji.

W ramach Archidiecezji KSM „Semper
Fidelis” bierze udział:
a. W corocznej Mszy świętej z udziałem ks. Arcybiskupa  w
rocznicę powołania KSM „Semper Fidelis”.
b. W comiesięcznych spotkaniach moderatorów z
opiekunem archidiecezjalnym KSM „Semper Fidelis”.
c. Wogólnodiecezjalnej Drodze Krzyżowej na Kalwarii
Wejherowskiej. 
d. W pieszej pielgrzymce z okazji odpustu do Świętego
Wojciecha.
e. W corocznej Mszy świętej z udziałem ks. arcybiskupa
odprawianej na hipodromie w Sopocie w rocznicę pobytu
Ojca Świętego Jana Pawła II na Ziemi Gdańskiej.
f. W wielkopostnych dniach skupienia w Ośrodku
rekolekcyjnym Straszynie.
g. W tym roku wspólnota KSM „Semper Fidelis”
uczestniczyła w drodze krzyżowej brzegiem morza
organizowana prze KSM„ Semper Fidelis” Gdynia Oksywie-
Babie Doły zakończonej Mszą Św.
h. We Mszy świętej w intencji członków KSM „Semper
Fidelis” i ich rodzin odprawianej w pierwszą niedzielę
miesiąca oraz w spotkaniach formacyjnych odbywających
się bezpośrednio po Mszy świętej w salce na parafii.
i. W corocznych parafialnych pielgrzymkach członków
KSM „Semper Fidelis” i ich rodzin do sanktuarium Matki
Bożej Sianowskiej k/Kartuz oraz do Piekar Śląskich
połączonych z Mszą świętą. W drugiej części spotkania
miało również miejsce spotkanie integracyjne przy ognisku.
Pielgrzymki te mogły odbywać się dzięki
dużemu zaangażowaniu i dobrej współpracy z
księdzem proboszczem Grzegorzem
Stolczykiem i opiekunem KSM „Semper
Fidelis” - księdzem Januszem Majkowskim.
j. W budowie Grobu Pańskiego i adorowaniu
Chrystusa przy Grobie.
k. W spotkaniach świątecznych członków KSM
„Semper Fidelis” w pierwszą niedzielę stycznia
połączonych z dzieleniem się opłatkiem,
wzajemnymi życzeniami i śpiewaniem kolęd.
l. Posłudze porządkowej na festiwalu ”Młodzi i
Miłość” w Gdańsku Matemblewie.
ł. W odpuście z okazji Miłosierdzia Bożego w
Gdańsku Wrzeszczu.
Ponadto Wspólnota podejmuje następujące
prace:
a. Budowa szopki betlejemskiej i dbanie o
wystrój kościoła na Boże Narodzenie.

b. Budowa ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała,
prowadzenie procesji Bożego Ciała i sprzątanie po
uroczystości.
c. Pomoc przy dekorowaniu kościoła na uroczystości I
Komunii Świętej i Bierzmowania oraz pełnienie funkcji
porządkowej podczas tych uroczystości.
d. Udział we  Mszy św. w intencji Semper Fidelis
odprawianej I niedzielę miesiąca oraz spotkania
formacyjne.
e. Pomoc przy pracach budowlanych kościele  i pielęgnacja
terenu wokół kościoła; w pracach tych członkowie KSM
„Semper Fidelis” są bardzo zaangażowani i mają duży
wkład.
f. Cotygodniowe sprzątanie kościoła, w każdy piątek godz.
10.00.
g. W okresie przedświątecznym roznoszenie opłatków
wigilijnych.
Ponadto, Duszpasterstwo KSM „Semper Fidelis” służąc
Panu Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi zawsze jest gotowe
wspomagać i realizować wszelkie działania dla dobra
wiernych.

TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG.

Bracia z KSM „Semper Fidelis” z naszej parafii na spotkaniu opłatkowym



Szczęść Bo że.
Od wie lu dni za sta na wia li śmy się, co na pi sać w tym świa -
dec twie. Co nam da ły re ko lek cje OAZY I stop nia, któ re od -
by li śmy w War ci nie? W ja ki spo sób zmie ni ło się na sze ży -
cie? Co ta kie go zmie ni ło się w nas? I w pew nym mo men cie
zro zu mie li śmy, że na sze ży cie jest cał kiem in ne, że cał kiem
ina czej pa trzy my na świat, lu dzi wo kół nas, pro ble my, a
przede wszyst kim na na szą WIARĘ. Świa do me i ro zum ne,
nie emo cjo nal ne, wy bra nie Je zu sa Chry stu sa na na sze go
Pa na i Zba wi cie la od mie ni ło nas a Duch Świę ty na peł nił nas
wszyst ki mi po trzeb ny mi ła ska mi do pra cy nad so bą i pro wa -
dze nia praw dzi wie chrze ści jań skie go ży cia. 

Re ko lek cje by ły pięk nym cza sem ży cia w praw dzi -
wej ży wej wspól no cie, wśród lu dzi, któ rzy moc no się mię -
dzy so bą róż ni li, a sta li się so bie na wza jem ro dzi ną w Je zu -
sie Chry stu sie. Był to czas ży cia „pod klo szem Ła ski Bo żej”.
Nie ste ty, ten czas się skoń czył. Nikt z nas nie chciał się roz -
sta wać i wra cać do do mów. 

Po po wro cie do rze czy wi sto ści co dzien ność co raz bar dziej
nas pró bu je zła pać, ale sta ra my się z ca łych sił, aby od te go
cza su każ dy dzień był wy jąt ko wy, na wet ten „zwy kły”. Na
ko niec re ko lek cji zro zu mie li śmy, że te raz nad szedł czas nie
tyl ko pra cy nad so bą, swo ją ro dzi ną, czy wspól no tą. Jest to
czas by cia świad kiem Je zu sa Chry stu sa, da wa nia świa dec -
twa je go wiel kiej i nie do koń ca chy ba po ję tej przez nas Mi -
ło ści po przez sło wa, wła sną po sta wę oraz przez na sze ży cie.
Oczy wi ście cią gle tę sk ni my za tym cza sem spę dzo nym z
na szą wspól no tą re ko lek cyj ną w War ci nie i na pew no ni gdy
nie za po mni my tam tych spo tkań, roz mów i zna jo mo ści. To
wła śnie na re ko lek cjach tak na praw dę zro zu mie li śmy, co to
zna czy wspól no ta i od po wie dzial ność za nią. Ta wspól no ta z
War ci na jak rów nież wspól no ta Do mo we go Ko ścio ła są dla
nas jak ro dzi na. Wie my już, że tak sa mo trze ba się o nią
trosz czyć. Jest to jed na z rze czy, któ re pró bu je my wpro wa -
dzić po re ko lek cjach do na szych wspól not. Bar dziej za czę li -
śmy się udzie lać i po słu gi wać we wspól no cie sta ra jąc się

Rekolekcje Domowego Koœcio³a
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Sprawozdanie z dzia³alnoœci Domowego
Koœcio³a Ruchu „Œwiat³o-¯ycie” 
Dusz pa ster stwo Do mo we go Ko ścio ła dzia ła ją ce w pa ra fii
św. Bra ta Al ber ta  po ma ga czer pać z łask sa kra men tu mał -
żeń stwa w opar ciu o  pod sta wo we praw dy na szej wia ry. Du -
cho wość mał żeń ska w ra mach Do mo we go Ko ścio ła jest re -
ali zo wa na po przez przy ję cie ele men tów for ma cyj nych na zy -
wa nych zo bo wią za nia mi - da ra mi. Są to:
• uczest nic two  przy naj mniej raz w ro ku w re ko lek cjach,
• co mie sięcz ne spo tka nia for ma cyj ne w krę gach mał żeń -
skich z udzia łem ka pła na, 
• co dzien na lek tu ra Pi sma Świę te go z roz wa ża niem,
• co dzien na mo dli twa oso bi sta, mał żeń ska i ro dzin na,
• co mie sięcz ny dia log mał żeń ski wraz z wy ni ka ją cą z nie go
re gu łą ży cia bę dą cą pra cą nad so bą. 

Re ali za cja po wyż szych zo bo wią zań ma słu żyć mał -
żon kom w pra cy nad wspól nym wzra sta niem do świę to ści.      
W na szej pa ra fii dzia ła ją obec nie 2 krę gi mał żeń skie, a trze -
ci krąg jest w trak cie za wią zy wa nia. W ist nie ją cych krę gach
sku pio nych jest 10 mał żeństw, któ re wspól nie po dą ża ją
dro gą wska za ną przez za ło ży cie la ru chu – księ dza Fran cisz -
ka Blach nic kie go.

Do mo wy Ko ściół to też wspól no ta ak tyw nie uczest -
ni czą ca  w ży ciu pa ra fii. Raz w mie sią cu przy go to wu je my
opra wę li tur gii Mszy świę tej. W od po wied nim cza sie ro ku
li tur gicz ne go pro wa dzi my rów nież np. mo dli twę ró żań co wą
czy roz wa ża nia dro gi krzy żo wej. Co ro ku przy go to wu je my
ciem ni cę oraz przy ozda bia my je den z oł ta rzy na Bo że Cia ło.
Dusz pa ster stwo Do mo we go ko ścio ła od 10 lat przy go to wu -
je na te re nie za przy jaź nio ne go gim na zjum za ba wę an drzej -
ko wą, w któ rej uczest ni czą wszy scy chęt ni pa ra fia nie. Są
wspól ne za ba wy, kon kur sy a  do tań ca przy gry wa ze spół

mu zycz ny. Każ dy ma rów -
nież moż li wość skosz to wa nia
prze pysz ne go tor tu. Na sza
wspól no ta or ga ni zu je rów -
nież dla wszyst kich ma łych
pa ra fian ( przed szko la ków)
oraz tych tro chę star szych –
za ba wę kar na wa ło wą. 

Co rocz ną tra dy cją
Wspól no ty Do mo we go Ko -
ścio ła jest wspól ny wy jazd na
ma jów kę. Uczest ni czą w nim rów nież na si księ ża opie ku ni.
Ma my wów czas czas i moż li wo ści, aby w ple ne rze le piej się
po zna wać, bez po śpie chu wy mie nić do świad cze nia mi i za -
pla no wać przy szłe dzia ła nia.

Chce my wzra stać w wie rze po przez służ bę w pa ra -
fii i po ma gać in nym lu dziom - jak nasz pa tron, świę ty Brat
Al bert. 
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spra wić, aby by ła praw dzi wą ro dzi ną dla wszyst kich, ży wą
wspól no tą ro dzin chrze ści jań skich. Zro zu mie li śmy rów nież,
że po dej mo wa nie obo wiąz ków w ży ciu co dzien nym oraz po -
słu gi wa nie in nym ubo ga ca rów nież nas sa mych, jed no cze -
śnie ucząc po ko ry i mi ło ści do dru giej oso by. Jest to rów -
nież nie zły tre ning cier pli wo ści, pra cy nad so bą i swo ją ro -
dzi ną.  

Ro dzi na jest pod sta wo wą wspól no tą, któ ra two rzy
szer sze wspól no ty - Do mo wy Ko ściół. Chcąc za tem dbać o
wspól no tę, trze ba za cząć two rzyć ro dzi nę, któ ra bę dzie pra -
wi dło wo funk cjo no wać, a do te go po trzeb ne jest pra wi dło we
ukształ to wa nie sie bie i pra ca nad so bą. W ży ciu co dzien -
nym, nie tak jak w cza sie re ko lek cji, jest to trud niej sze i tu
wła śnie przy cho dzi z po mo cą współ mał żo nek. Do brze pa -
mię ta my dra bi nę mał żeń ską z re ko lek cji, po któ rej z obu
stron wspi na li się mał żon ko wie we wzro ście du cho wym, ale
nie in dy wi du al nym, lecz wspól nym. Jed no po ma ga ło dru -
gie mu, aby ra zem wspi nać się do świę to ści. Re ko lek cje da -
ły nam tę świa do mość, ale nie za po mi na my, że dro gą pro -
wa dzą co do ide ału jest Je zus Chry stus, któ re go ob ra li śmy
ja ko na sze go Pa na i Zba wi cie la z cał ko wi tą świa do mo ścią i
wszyst ki mi te go kon se kwen cja mi. W związ ku z czym ca ły
czas prak ty ku je my co dzien ną mo dli twę z me dy ta cją i kon -
tem pla cją Sło wa Bo że go. 

Już te raz pla nu je my na stęp ne re ko lek cje. Rów nież
ina czej prze ży wa my obec nie Eu cha ry stię, któ ra jest na -
praw dę praw dzi wym i nie sa mo wi tym cu dem oraz sa kra -
ment po jed na nia. Na pra wia my wie le rze czy i sy tu acji w na -
szym ży ciu, wy cho dząc z za ło że nia, że bę dąc świad ka mi Je -
zu sa, nie ma żad ne go „ALE” - tak jak mó wił ks. Ro bert na
re ko lek cjach. Ro zu miem rów nież, że ja ko mąż i oj ciec od po -
wia dam za mo ją ro dzi nę i to nie tyl ko ma te rial nie, ale rów -
nież du cho wo, za na szą Wia rę. 

Ży cie w Je zu sie Chry stu sie spra wia, że każ dy dzień
jest do bry, mi ły, pra wi dło wo prze ży ty. Za da no nam py ta nie
- co zo sta ło w nas i w na szym ży ciu po tych re ko lek cjach?
Mógł bym o tym jesz cze dłu go pi sać i opo wia dać, ale - mó -
wiąc szcze rze - ła twiej jest wy mie nić, co zo sta ło w nas z tych
osób, ja ki mi by li śmy przed re ko lek cja mi. Po rów na nie z za -
krę tem o 180 stop ni w ży ciu naj le piej do te go pa su je. I nie
ma już stra chu przed świad cze niem i przy zna wa niem się do
Je zu sa. On da je nam si łę do cią głej pra cy nad so bą i ofia ro -
wa nia Mu każ de go dnia. Po re ko lek cjach zo sta ło w nas i to,
że Je zus Chry stus jest na szym Pa nem, na szym Kró lem i tak
sta ra my się żyć, jak nas te go uczy w Pi śmie Świę tym; wy bie -
ra jąc tę dro gę świa do mie i ro zum nie. Re ko lek cje są w nas
ca ły czas ży we. Bar dzo go rą co po le ca my od by wa nie re ko -
lek cji wszyst kim mał żeń stwom, a szcze gól nie wszyst kim
pa rom Do mo we go Ko ścio ła - za rów no tym no wym jak i tym,
któ re jesz cze nie od by ły re ko lek cji. Na praw dę nie ma na co
cze kać. Wszyst kie oba wy są tyl ko po ku sa mi, aby Was od -
cią gnąć od te go bło go sła wio ne go cza su ła ski. Czas re ko lek -
cji jest praw dzi wym da rem od Bo ga i cza sem, w któ rym po -
zna je my praw dzi we go i ży we go Je zu sa Chry stu sa, sta le
obec ne go wśród nas. Kto na praw dę chcę Go po znać, nie po -
wi nien zwle kać. 

Go rą co wszyst kich po zdra wia my i ży czy my Bo że -
go Bło go sła wień stwa. Bóg z Wa mi.

Bóg z Wa mi
Woj ciech i An na

Z ŻYCIA PARAFII
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W bie żą cym ro ku Ko ściół gdań ski prze ży wa dwie waż ne
rocz ni ce: 25-le cie po by tu Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II na
Wy brze żu Gdań skim oraz 20. rocz ni cę utwo rze nia Me tro -
po lii Gdań skiej. Z tych oka zji, w Ba zy li ce Ar chi ka te dral nej
w Gdań sku Oli wie, od pra wio na zo sta ła dzięk czyn na Msza
świę ta, któ rej prze wod ni czył i ho mi lię wy gło sił Je go Emi -
nen cja Kar dy nał Tar ci sio Ber to ne Se kre tarz Sta nu Sto li cy
Apo stol skiej. Kon ce le bran sa mi by li Nun cjusz Apo stol ski  w
Pol sce Ar cy bi skup Ce le sti no Mi glio re oraz Bi sku pi Me tro -
po lii Gdań skiej.

W sło wie wstęp nym ks. abp Sła woj Le szek Głódź
wy ra ził ra dość i wdzięcz ność z obec no ści tak zna mie ni tych
Go ści. Me tro po li ta Gdań ski przy po mniał, że Kar dy nał Tar -
ci sio Ber to ne pięć lat te mu uczest ni czył w ob cho dach 20.
rocz ni cy po by tu Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II na gdań skiej
Za spie a trzy la ta te mu kon se kro wał świą ty nię na Za spie.
Na stęp nie ks. abp po zdro wił i po wi tał uczest ni ków uro czy -
sto ści: abp. Ce le sti no Mi glio re, bi sku pów Me tro po lii Gdań -
skiej, ka pła nów, oso by kon se kro wa ne, alum nów Se mi na -
rium Du chow ne go w Oli wie, przed sta wi cie li władz wo je -
wódz kich i sa mo rzą do wych Trój mia sta, rek to rów wyż szych
uczel ni, służ by mun du ro we, pocz ty sztan da ro we, lu dzi mo -
rza, stocz niow ców, przed sta wi cie li me diów, Ca ri tas, za ko ny
ry cer skie i wszyst kich wier nych. Opra wę mu zycz ną uro czy -
sto ści za pew nił ze spół Ca pel la Ge da nen sis. 

„Za wsze
bar dzo chęt -
nie wra cam
do Gdań ska
i za wsze my -
ślę o tym, że
n i e  d a  l e  k o
stąd prze lał
swo ją krew
Woj ciech, bi -
skup Pra gi i
apo stoł w
Pru sach, pa -
tron Pol ski,
a tak że ar -
chi  die ce z j i
gdań skiej”,
zwie rzył się
d o  s t o j  n y
Gość na po -
cząt ku ho mi -
lii. W dal szej
czę ści ho mi -
lii kar dy nał
Tar ci sio Ber -
to ne przy po -

mniał naj waż niej sze my śli, ja kie Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II
prze ka zał wier nym na spo tka niach w Gdy ni i Gdań sku w
1987 ro ku oraz w So po cie w 1999 ro ku.

W Gdy ni bło go sła wio ny Pa pież roz wi nął treść sło -
wa „so li dar ność”. Mó wi ono, że „nie mo że my żyć we dług za -
sa dy «wszy scy prze ciw wszyst kim», lecz we dług in nej:
«wszy scy z wszyst ki mi», «wszy scy za wszyst kich»”. I jesz -
cze: „ni gdy wal ka prze ciw dru gie mu”, lecz „wal ka o czło wie -
ka, o je go pra wa, o je go praw dzi wy po stęp: wal ka o doj rzal -
szy kształt ży cia ludz kie go”.

W Gdań sku Oj ciec Świę ty uczył, co ozna cza po dej -
mo wa nie od po wie dzial no ści za spra wy pu blicz ne: „to zna -
czy trosz czyć się o do bro wspól ne, nie za my kać oczu na bie -
dy i po trze by bliź nich w du chu ewan ge licz nej so li dar no ści:
«Je den dru gie go brze mio na no ście»” (Ga 6,2).

W So po cie, przy po mniał kar dy nał, Pa pież wy ty czył
dro gę bu do wy du cho wej: „Je ste śmy we zwa ni do bu do wa nia
przy szło ści opar tej na mi ło ści Bo ga i bliź nie go. Do bu do wa -
nia «cy wi li za cji mi ło ści»”.

Na gdań skim pół wy spie We ster plat te w 1987 ro ku,
kon ty nu ował kar dy nał, Pa pież pod jął kwe stię for ma cji mło -
dzie ży. Za le cał, aby każ dy zna lazł „też w ży ciu swo je «We -
ster plat te». Ja kiś wy miar za dań, któ re mu si pod jąć i wy peł -
nić. Ja kąś słusz ną spra wę, o któ rą nie moż na nie wal czyć.
Ja kiś obo wią zek, po win ność, od któ rej nie moż na się uchy -
lić”.

Przed uro czy sto ścia mi w Ar chi ka te drze kar dy nał
Tar ci sio Ber to ne prze wod ni czył mo dli twie po świę ce nia ka -
pli cy wie czy stej ad o ra cji Naj święt sze go Sa kra men tu w ko -
ście le Opatrz no ści Bo żej na gdań skiej Za spie oraz wpro wa -
dził do niej re li kwie bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II. Re li -
kwie wło sów Bło go sła wio ne go zo sta ły umiesz czo ne w re li -
kwia rzu bę dą cym dzie łem gdań skie go ar ty sty Ma riu sza
Dra pi kow skie go. Re li kwiarz wa ży 65 ki lo gra mów, kształ -
tem na wią zu je do pa pie skie go oł ta rza z 1987 ro ku na gdań -
skiej Za spie. Wy ko na ny zo stał ze sre bra, bursz ty nu i krysz -
ta łu. O re li kwia rzu i in nych dzie łach ar ty sty moż na wię cej
prze czy tać w ar ty ku le ks. Sła wo mi ra Cze le ja „Pa pież na ża -
glu” (Gość Nie dziel ny nr 23 z 10 czerw ca 2012 ro ku).

W ra mach ob cho dów wy mie nio nych rocz nic kar -
dy nał Tar ci sio Ber to ne po świę cił jesz cze po pier sia bło go sła -
wio ne go Ja na Paw ła II i Jó ze fa Wy bic kie go na fron to nie Ko -
le gia ty Sta rosz koc kiej oraz prze by wał na We ster plat te –
miej scu Eu cha ry stii spra wo wa nej przez Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II dla mło dzie ży w 1987 ro ku.

Ty tuł ni niej sze go ar ty ku łu prze ją łem z ar ty ku łu Pa -
ni Te re sy So wiń skiej „20 lat póź niej” (Głos Bra ta nr 32 z
2007 ro ku) ak tu ali zu jąc tyl ko ska lę Ju bi le uszu. Ar ty kuł
wpro wa dza czy tel ni ka w at mos fe rę pa mięt nej wi zy ty Oj ca
Świę te go na Wy brze żu w 1987 ro ku, opi su je uro czy sto ści
zwią za ne z ob cho da mi 20. rocz ni cy te go wy da rze nia i koń -
czy się py ta niem: „co nam zo sta ło z na uki, ja ką otrzy ma li -
śmy od Oj ca Świę te go? Czy cią gle ak tu al ne są sło wa: «Je -
den dru gie go brze mio na no ście» i czy dzi siaj są one re ali zo -
wa ne?” Po 25 la tach od te go wy da rze nia rów nież mo że my
za dać so bie to py ta nie.

25 LAT PÓ:NIEJ
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O  przy go to wa niach 10-cio ty sięcz nej ar mii po rząd -
ko wych „Sem per Fi de lis” do za pew nie nia bez pie czeń stwa
Oj cu Świę te mu pod czas zgro ma dzeń wier nych, wspo mi na
po dwu dzie stu la tach Pan Hu bert Bar tel w ar ty ku le „Cze ka -
jąc na Oj ca Św. W Gdań sku w 1987 r.” w wy żej wspo mnia -
nym nu me rze Gło su Bra ta. Mi mo upły wu 25. lat „ar mia” ta

ist nie je (w nie co uszczu plo nym z przy czyn na tu ral nych sta -
nie) do dzi siaj i da lej słu ży Ko ścio ło wi Gdań skie mu pod na -
zwą Ko ściel na Służ ba Męż czyzn „Sem per Fi de lis” szczy cąc
się mia nem – służ by pa pie skiej.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Abp Sławoj Leszek Głódź, 15 sierpnia 2012 r. poświęcił pomnik bł. Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reaga postawiony w Przymorskim parku.
Fot. Wojciech Milewski 

Uroczysta Eucharystia w archikatedrze oliwskiej z udziałem kardynała Tarcisio Bertone



GŁOS BRATA NR 3(53)201210

Sier pień to mie siąc, w któ rym to szcze gól ną uwa gę po świę -
ca się Mat ce Bo skiej Czę sto chow skiej.  Jed nym z ele men -
tów od da wa nia jej czci jest tra dy cja piel grzy mo wa nia do jej
tro nu na Ja snej Gó rze. I tak oto w dniach 28 VII – 12 VIII ru -
szy ła z Gdań ska do Czę sto cho wy ju bi le uszo wa XXX. Pie sza
Piel grzym ka na Ja sną Gó rę. 

W tym ro ku z na szej pa ra fii wy ru szy ła licz na gru pa
mło dzie ży i osób star szych pod opie ką ks. Bog da na Pul -
czyń skie go, ks. Krzysz to fa Grzem skie go i s. Ju sty ny Pa dia -
sek. Pąt ni cy przy by li do Gdań ska na go dzi nę 6.00 ra no, aby
w Ba zy li ce Ma riac kiej uczest ni czyć we Mszy św. pod prze -
wod nic twem ks. bp. Ry szar da Ka sy ny. Tak roz po czę li śmy
nasz trud piel grzy mo wa nia. 

Po za koń czo nej Eu cha ry stii po szcze gól ne gru py
usta wi ły się pod Ba zy li ką, aby stam tąd prze mie rzyć pierw -
sze ki lo me try. 

Gru py po dzie lo ne by ły na bia ło -nie bie ską, bia ło -
żół tą, bia ło -brą zo wą, bia ło -czer wo ną i bia ło -zło tą. Każ da z
tych grup, mia ła swo je go pa tro na, któ ry czu wał nad wszel -
ki mi kro ka mi po dej mo wa ny mi przez piel grzy mów.  Na sza
pa ra fial na gru pa by ła przy pi sa na do bia ło -czer wo nych, któ -
rych pa tro nem był św. Mak sy mi lian Ma ria Kol be. Bia ło -
-czer wo na sta no wi ła jed ną z naj licz niej szych grup. 

Każ de go ro ku są oso by, któ re z róż nych przy czyn
nie mo gą czyn nie brać udzia łu w piel grzym ce. Dla tych
osób,  któ re pra gną łą czyć się z pąt ni ka mi w mo dli twie, ist -
nie je gru pa bia ło -zło ta, gdzie mo dli tew nie i du cho wo, łą czyć
się mo gą z pąt ni ka mi. Szcze gól ną uwa gę na le ży zwró cić na
gru pę bia ło -brą zo wą, w któ rej piel grzy mo wa ło 11 osób nie -
peł no spraw nych wraz ze swo imi opie ku na mi.  Ha słem te go -
rocz nej piel grzym ki by ła myśl: „Ko ściół na szym do mem”. 

Już w pierw szym dniu na sze go wę dro wa nia po go da
wi ta ła nas sło necz ną au rą, któ ra to wa rzy szy ła nam przez
więk szą część ca łej piel grzym ki. Czas wę dro wa nia ubo ga -
co ny był śpie wem, kon fe ren cja mi, mo dli twą bre wia rzo wą i
ró żań co wą. Na sza mło dzież chęt nie i ak tyw nie po dej mo wa -
ła się pro wa dze nia mo dlitw. Zaj mo wa ła się też gło śnym
śpie wa niem pio se nek i prze bo jów piel grzym ko wych.  Część
pąt ni ków z na szej gru py za an ga żo wa na by ła też do po mo cy
przy or ga ni za cji na szej wę drów ki. 

Jed ną z naj bar dziej od po wie dzial nych prac by ła or -
ga ni za cja ru chu, nad któ rą czu wa li po rząd ko wi dba ją cy o
na sze bez pie czeń stwo na ru chli wej dro dze po przez umie jęt -
ne kie ro wa nie ru chem ulicz nym. Waż nym środ kiem ko mu -
ni ka cji opie ku nów z piel grzy ma mi by ło na gło śnie nie, po -
przez któ re prze ka zy wa no ko mu ni ka ty i pro wa dzo no mo dli -
twy. Wszy scy mie li oka zję też za an ga żo wać się w po moc
przy dźwi ga niu na ple cach tu by gło śni ko wej. Cią głe ma sze -
ro wa nie, zwłasz cza przy wy so kiej tem pe ra tu rze, po wo du je
ogrom ne zmę cze nie. Na szczę ście - co kil ka ki lo me trów -
mie li śmy też oka zję do chwi li od po czyn ku pod czas po sto -
jów. Czas prze rwy wy no sił od 30 min. do 1,5 godz. Przy każ -
dym po sto ju, mo gli śmy do świad czyć do bro ci i życz li wo ści
miej sco wych miesz kań ców, któ rzy czę sto wa li nas chle bem,
wo dą i cie płą stra wą, dzię ki cze mu na je dze ni i wy po czę ci,

mo gli śmy kon ty nu ować na sze wę dro wa nie.  
Pod ko niec każ de go dnia, po do tar ciu do pla no wa -

nych miej sco wo ści, or ga ni zo wa ny był dla wszyst kich noc -
leg. Za każ dym ra zem każ de mu przy dzie la ne by ło miej sce
do spa nia: w szko łach, w re mi zach stra żac kiej, na ple ba -
niach, a na wet w sto do łach. Cza sem przyj mo wa ni by li śmy
też w do mach życz li wych go spo da rzy. Zwień cze niem każ -
de go na sze go dnia by ła wie czor na mo dli twa pod czas ape lu,
gdy - po przez śpiew, ta niec i mo dli twę uwiel bie nia - mo gli -
śmy po dzię ko wać Bo gu za spę dzo ny dzień. Mi mo cza sem
nie sprzy ja ją cych wa run ków, któ re z pew no ścią wpi su ją się
w uro ki piel grzy mo wa nia, nie za wsze wy spa ni, ale z uśmie -
chem na twa rzach każ de go ran ka ru sza li śmy da lej. Na sze
po ran ki prze peł nio ne by ły śpie wem go dzi nek, do któ rych
chęt ne oso by mo gły się zgła szać,by je pro wa dzić.  
Każ dy pąt nik po przej ściu co raz to więk szej licz by ki lo me -
trów od czu wać mógł ogrom ne zmę cze nie, a mo men ta mi na -
wet ból spo wo do wa ny pę che rza mi na sto pach.  Ra tun kiem
dla ta kie go ob cią że nia, by ła gru pa „me dycz nych”, któ ra
każ de go wie czo ru, ma jąc peł ne rę ce ro bo ty, czu wa ła nad
tym, aby każ dy piel grzym w na stęp nym dniu bez bo le śnie
prze szedł na stęp ne od cin ki tra sy. By wa ły też mo men ty, gdy
nie każ dy miał si łę do kon ty nu owa nia wę drów ki. Kie dy ktoś
nie do ma gał i nie mógł da lej kro czyć, to na szczę ście miał
oka zję bez wy sił ku do trzeć cię ża rów ką z ba ga ża mi na ko lej -
ne miej sce po sto ju lub noc le gu.  By wa ją tak że mo men ty,
kie dy to cią głe oglą da nie tych sa mych twa rzy przez wie le
dni, przy pra wić mo gło krót ko trwa le nie jed ne go piel grzy ma

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

XXX Pielgrzymka na Jasn¹ Górê
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o ner wi cę.  Mo men ta mi, któ re po wstrzy my wa ły nas od te go
ro dza ju sta nu, by ła nie spo dzian ka, któ rą spra wi li nam go -
ście z Przy mo rza, któ rzy chcie li spraw dzić, jak na si pa ra fia -
nie ra dzą so bie z piel grzy mo wa niem. Wi zy ta mo że nie dłu -
ga, ale mi ła i sym pa tycz na, po zwo li ła nam tak że w ob li czu
kry zy su, od zy skać mo ty wa cję do dal sze go wę dro wa nia.  

Na sze wra że nia wzbo ga co ne by ły o wi do ki prze róż -
nych pięk nych miej sco wo ści i ma low ni czych wiej skich kra -
jo bra zów. Mi ja li śmy tak że więk sze mia sta, ta kie jak Byd -
goszcz, Ino wro cław i Li cheń, gdzie uczest ni czy li śmy we
Mszy św. spra wo wa nej w tam tej szej ba zy li ce.  W cza sie piel -
grzym ki ubo ga ca ni by li śmy nie tyl ko mo dli tew nie. Wzra sta -
ła tak że kon dy cja fi zycz na, co do sko na le udo wod nił mecz
pił ki noż nej w miej sco wo ści Osja ków, gdzie dru ży na bia ło -
-czer wo na wraz z bia ło -żół tą zma ga ła się w spor to wej ry wa -
li za cji.  Mecz ubo ga co ny był przez pąt ni czych ki bi ców, któ -
rzy do pin go wa li obu dru ży nom.

Każ dy prze by ty ki lo metr zbli żał nas do ce lu, ja kim
by ła Ja sna Gó ra. Ostat nim na szym od cin kiem do po ko na nia
by ło przej ście z miej sco wo ści Ka myk do Czę sto cho wy
przez Kie drzyń. Ma sze ro wa li śmy krok za kro kiem, aż w
koń cu uj rze li śmy ta bli cę z wy pi sa ną na niej na zwą mia sta,
do któ re go zmie rza li śmy. Wszy scy za trzy ma li śmy się przy
ta bli cy z na pi sem „Czę sto cho wa”, aby tam wspól nie usta wić
się do zdję cia. Od tam te go mo men tu, do tro nu Ja sno gór -
skiej Pa ni po zo sta ło nam już tyl ko 6,4 km.  Gdy wcho dzi li -

śmy na plac, wszyst kich ogar nę ła ra dość i wzru sze nie, że po
wie lu dniach tru du piel grzy mo wa nia, uda ło nam się wszyst -
kim dojść do wy zna czo ne go ce lu, czy li do Cu dow ne go Ob -
ra zu.  

Na sze wej ście do ka pli cy Mat ki Bo żej po prze dzi ła
pre zen ta cja każ dej z wę dru ją cych grup. Po od da niu czci
Ma ryi, uda li śmy się na plac, gdzie stał nasz sa mo chód z ba -
ga ża mi. Po prze pa ko wa niu na szych rze czy, uda li śmy się na
słod ki po czę stu nek i obiad. 

O go dzi nie 18.30 w ka pli cy Cu dow ne go Ob ra zu od -
by ła się Msza św. pod prze wod nic twem Abp. Ta de usza Go -
cłow skie go. Po skoń czo nej Eu cha ry stii przy szedł czas na
wspól ne po dzię ko wa nie za spę dzo ny czas, po czym uda li -
śmy się na ostat ni punkt na szej piel grzym ki, ja kim był Apel
Ja sno gór ski. Po od śpie wa nym ape lu wspól nie do tar li śmy na
Dwo rzec Ko le jo wy, skąd zmę cze ni, ale szczę śli wi, uda li śmy
się po cią giem do swo ich do mów.

W cza sie wspól ne go piel grzy mo wa nia do świad czy -
li śmy obec no ści Bo ga w dru gim czło wie ku, po przez ogrom -
ną po moc i życz li wość. Przy cho dzi ły mo men ty trud ne, jed -
nak za wsze wza jem nym wspar ciem po ko ny wa li śmy te prze -
szko dy. War to, aby każ dy w mia rę moż li wo ści, przy naj -
mniej raz wy brał się na piel grzy mi szlak.

S. Ju sty na Pa dia sek, Ma rek Lau da  

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI
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W tym ro ku ini cja ty wa ewan ge li za cyj na Przy sta nek Je zus
skie ro wa na do uczest ni ków fe sti wa lu Przy sta nek Wo od -
stock, po łą czo na by ła z Pierw szym Ogól no pol skim Kon gre -
sem No wej Ewan ge li za cji od by wa ją cym się pod ha słem:
„No wi ewan ge li za to rzy dla No wej Ewan ge li za cji”. 

Kon gres zgro ma dził po nad 1200 uczest ni ków re -
pre zen tu ją cych ok. 300 róż nych śro do wisk ewan ge li za cyj -
nych. Wśród kon gre so wych go ści zna leź li się m.in. abp Ri -
no Fi si chel la z Wa ty ka nu, prze wod ni czą cy Pa pie skiej Ra dy
ds. No wej Ewan ge li za cji oraz ośmiu pol skich bi sku pów. Oj -
co wie An to nel lo Ca ded du i En ri que Por cu – cha ry zma tycz -
ni mi sjo na rze z bra zy lij skie go Sao Pau lo, za ło ży cie le wspól -
no ty Przy mie rze Mi ło sier dzia, zaj mu ją cy się ulicz ną ewan -
ge li za cją lu dzi bez dom nych i opusz czo nych. Dzię ki po słu -
dze Oj ców czas kon gre su był rów nież cza sem re ko lek cji,
cza sem Du cha Świę te go, któ ry uzdal niał nas do by cia apo -
sto ła mi Bo żej Mi ło ści. 

Ar chi die ce zję gdań ską re pre zen to wa ła gru pa po -
nad 50 ewan ge li za to rów, dzia ła ją cych w ra mach Gdań skiej
Szko ły No wej Ewan ge li za cji (w tym 6 alum nów GSD oraz 2
ka pła nów). 

Był to mój pierw szy wy jazd na Przy sta nek Je zus.
Mia łem pew ne oba wy, za sta na wia łem się - jak to bę dzie, jak
wo od sto ko wi cze bę dą re ago wać na su tan nę, jak bę dą prze -
bie ga ły roz mo wy itd. Po za koń czo nych re ko lek cjach czu -
łem wiel kie pra gnie nie wy ru sze nia na po le i da wa nia świa -
dec twa, co Je zus uczy nił w mo im ży ciu, jak ono się zmie ni -
ło i na dal się zmie nia, gdy prze ży wam je wraz z Nim.  Po ja -
wi ło się we mnie pra gnie nie by cia dla tych mło dych lu dzi,
czę sto tak bar dzo za gu bio nych i po ra nio nych. Gdy by li śmy
już na po lu i wy ru sza li śmy na ewan ge li za cję dwój ka mi,
zgod nie z Ewan ge lią, w któ rej Pan Je zus po sy łał apo sto łów
po dwóch, czu łem, że nie je ste śmy sa mi, że prze mie rza my
po le w trój kę, ra zem z Je zu sem. Nie by ło w nas żad ne go lę -
ku, prze mie rza li śmy po le z ta kim spo ko jem i ra do ścią jak -
by śmy by li w do mu, wie dzie li śmy, że jest z na mi Je zus, że
nic nam nie gro zi, że ma my tu być. Cho ciaż by łem na po lu
wod stoc ko wym bar dzo krót ko, bo za le d wie kil ka go dzin
(od 17-ej do 2-ej w no cy, bo na stęp ne go dnia do łą cza łem do

Gdań skiej Pie szej Piel grzym ki), mo gę za świad czyć, że Je -
zus dzia łał wiel kie rze czy w ser cach spo ty ka nych przez
ewan ge li za to rów mło dych lu dzi, prze mie niał ich i po zwa lał
do świad czyć swo jej mi ło ści. Dzi siaj wi dzę, że pod czas tych
kil ku dni spę dzo nych na Kon gre sie i Przy stan ku Je zus wię -
cej otrzy ma łem niż da łem.

„Bo że, za pal w nas Twój pło mień, 
Ze ślij Du cha, ze ślij Ogień.
Niech mi ło ści żar 
Wy pa li w na szych ser cach Twój ślad.
Na zna cze ni Krwią Przy mie rza, 
Chce my krzy czeć: Jest na dzie ja!
Niech usły szy świat: 
Ba ra nek zgi nął, by oca lić nas”
(Sło wa hym nu Kon gre su i Przy stan ku Je zus)

kl. Mar cin Mosz czyń ski

Kon fe ren cje re ko lek cyj ne, fil my i zdję cia do stęp ne na stro nach:
- http://www.sneg dansk.pl/in dex.php/ka to li cy -na -wo od stoc ku -2012
- http://www.przy sta ne kje zus.pl/
- http://www.youtu be.com/ ha sło: przy sta nek Je zus 2012
(zdję cia, ze sneg dańsk, oraz stro ny przy stan ka je zu sa)

„Niech us³yszy œwiat: 
Baranek zgin¹³, by ocaliæ nas”

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI
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LWÓW I RUBIEŻE WSCHODNIE BYŁEJ RZECZY-
POSPOLITEJ

Od wie lu już lat pla no wa li śmy po je chać z piel grzym ką do
Lwo wa i na wschod nie te re ny daw nej Rze czy po spo li tej Pol -
skiej. Bar dzo ucie szy ła nas wia do mość po da na w ogło sze -
niach pa ra fial nych o pla no wa nej na je sień piel grzym ce do
Lwo wa z na szej pa ra fii, któ rą or ga ni zu je ks. Ja nusz Maj kow -
ski. Pla ny by ły, ale nie prze wi dzia no, że nasz ar cy bi skup
Głódź prze nie sie ks. Ja nu sza do in nej pa ra fii. Wy da wa ło się,
że z na szych pla nów nic nie wyj dzie, gdy do wie dzie li śmy się
o moż li wo ści wy jaz du z piel grzym ką or ga ni zo wa ną przez
ks. Ma riu sza z pa ra fii pw. Świę te go Ka zi mie rza Kró le wi cza
z Za spy. Piel grzym ka zo sta ła za pla no wa na na ko niec lip ca w
dniach 24 - 31 lip ca 2012 r. z tra są po dob ną do piel grzym ki
pla no wa nej z na szej pa ra fii. 

Tro chę oba wia li śmy się  upa łów mo gą cych w tym
cza sie na stą pić na Ukra inie, ale za wy jaz dem w tym cza sie
prze ma wia ły dłuż sze let nie dni, co jest bar dzo istot ne, gdy
chce my du żo zwie dzić. Zgod nie z pla nem piel grzym ki  wy -
je cha li śmy z gdań skiej Za spy 24 lip ca przed godz. 7. ra no.
Po wy ru sze niu po le ci li śmy we wspól nej mo dli twie na szą
piel grzym kę Bo gu, Mat ce Naj święt szej i pa tro no wi po dró -
żu ją cych św. Krzysz to fo wi. Na stą pi ło krót kie za po zna nie z
są sia da mi w au to ka rze i uf ni w opie kę Bo żą je cha li śmy do
gra ni cy z Ukra iną. 

Szczę śli wie, z ma łą awa rią za War sza wą, ze śpie -
wem i mo dli twą do tar li śmy na miej sce pla no wa nej obia do -
ko la cji w przy droż nej go spo dzie o wie le mó wią cej na zwie
„Bi da”. Ogrom ne por cje, ja kie za ser wo wa no nam, mo gły
spo wo do wać u więk szo ści na szych piel grzy mów nie do wie -
rza nie i za wrót gło wy. Wie lu z nas nie po ra dzi ła so bie z za -
war to ścią ogrom nych ta le rzy. Po krót kim od po czyn ku wy -
ru szy li śmy da lej ku gra ni cy ukra iń skiej w miej sco wo ści
Hre ben ne. Po od cze ka niu na gra ni cy po stro nie ukra iń skiej
od po wied nie go cza su wy ru szy li śmy ku miej scu na sze go za -
kwa te ro wa nia we Lwo wie. Szczę śli wie do tar li śmy do Lwo -
wa, do mia sta, któ re hi sto ria przed sta wia ja ko mia sto wie lo -
na ro do wo ścio we, wie lo ję zycz ne, wie lo kul tu ro we i wie lo -
obrząd ko we. Ta kie by ło, gdy król Da ni ło Ro ma no wicz w
1256 r. zbu do wał za mek na wzgó rzu po ło żo nym nad błot ni -
stą do li ną. Tro chę klu czy li śmy po mie ście szu ka jąc  na sze -
go ho te lu, ale i tam po myśl nie do tar li śmy. Po roz lo ko wa niu
nas w po ko jach, przed sta wio no nam pro gram na ko lej ny
dzień. 

Ra no po śnia da niu po je cha li śmy zwie dzać Lwów.
Roz po czę li śmy od uczest nic twa we Mszy św., któ rą  od pra -
wił ks. Ma riusz Lis. Pierw szym obiek tem na sze go zwie dza -
nia  był plac przy uli cy Pod wal nej, na któ rym znaj du je się
po mnik kró la Da ni ła Ro ma no wi cza, któ ry za po cząt ko wał
bu do wę zam ku i roz bu do wę gro du. Przy tym pla cu znaj du -
je się rów nież Cer kiew Wo łow ska oraz przy le ga ją ca do niej
wie ża Kor niak ta. Ten ze spół trzech cer kwi, pw. Za śnię cia
Bo gu ro dzi cy jest per łą re ne san su lwow skie go. Na jed nym z
pla ców mo gli śmy zo ba czyć też je dy ny w Eu ro pie po mnik
Ni ki fo ra sie dzą ce go na ka mien nej ław ce. 

Lwów jest mia stem świą tyń róż nych wy znań. 

Obok ko ścio łów rzym sko ka to lic kich spo ty ka my wie le cer -
kwi pa triar cha tu mo skiew skie go, ko ścio ły  grec ko ka to lic -
kie a na wet ka te drę Or miań ską. Jed nym z więk szych pla -
ców Lwo wa jest ry nek z ra tu szem zbu do wa nym w XIX wie -
ku w miej scu wy bu rzo ne go sta re go, ma ją ce go złą sła wę za
spra wą wię zie nia znaj du ją ce go się w pod zie miach bu dyn -
ków ra tu szo wych. No wy ra tusz rów nież nie po do bał się lwo -
wia nom. Na zy wa no go po mni kiem gu stu es te tycz ne go i au -
striac kim pu dłem. Stał on krót ko, gdyż pod czas Wio sny Lu -
dów zo stał spa lo ny pod czas bom bar do wa nia mia sta w dniu
2 li sto pa da 1848 r. przez woj ska au striac kie. Od bu do wę i re -
no wa cję spa lo ne go ra tu sza roz po czę to już w 1849 r. Od stro -
ny Ryn ku wi docz na jest ka te dra rzym sko ka to lic ka pw.
Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny, któ ra jest jed -
nym z naj star szych i naj waż niej szych za byt ków Lwo wa. Ka -
mień wę giel ny fun da men tu po ło żył król pol ski Ka zi mierz
Wiel ki. W 1405 r. bi skup Ma ciej z Prze my śla po świę cił
pierw szą część ko ścio ła, a w 1481 r. ar cy bi skup Jan Strze lec -
ki uro czy ście po świę cił świą ty nię. Na czte rech ro gach pla cu
ryn ko we go znaj du ją się czte ry fon tan ny, a wo kół ryn ku ka -
mie ni ce, w któ rych miesz czą się róż ne urzę dy. Zwie dzi li -
śmy też prze pięk ny ko ściół oj ców do mi ni ka nów pw. Bo że go
Cia ła, zbu do wa ny w po ło wie XVIII wie ku. Ko lej ną prze pięk -

Pielgrzymowanie, 2012 – cz. 1
WSPOMNIENIA

Budynek kurii archidiecezjalnej, w którym zamieszkał Jan Paweł II podczas swojej
pielgrzymki na Ukrainę
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ną świą ty nią by ła Cer kiew Prze mie nia Pań skie go. W 1685 r.
mni si z za ko nu try ni ta rzy przy by li z Hisz pa nii i roz po czę li
bu do wę nie wiel kie go ko ścio ła, któ ry zo stał po świę co ny w
1686 r. W 1703 r. za ini cjo wa no bu do wę ba ro ko wej świą ty ni,
któ rą ukoń czo no w 1729 r. Świą ty nia Prze mie nia Pań skie go
po wsta ła w wy ni ku prze bu do wy by łe go klasz to ru za ko nu
try ni ta rzy. W 1848 r., po ata ku ar ty le rii au striac kiej, w wy ni -
ku któ re go  świą ty nia zo sta ła zbu rzo na, wła dze miej skie wy -
da ły po zwo le nie Ukra iń com, aby w tym miej scu zbu do wać
cer kiew grec ko ka to lic ką. Pra ce za koń czo no w 1900 r. 

Ko lej nym god nym po dzi wu obiek tem jest Ope ra
Lwow ska. Za ma łą opła tą moż na obej rzeć  hol le a tak że, je -
śli nie od by wa ją się w tym cza sie pró by ar ty stów, moż na
wejść na wi dow nię, co też uczy ni li śmy. Ope ra Lwow ska jest
za li cza na do naj waż niej szych oper Eu ro py z me dio lań ską La
Sca lą na cze le. Cha rak te ry stycz ną ce chą tej ope ry jest brak,
od ty łu bu dyn ku, ku lis i za ple cza. Wszel kie de ta le, sprzęt i
wy stro je sce ny są do wo żo ne bez po śred nio przed wy stę pa -
mi. By li śmy też w ko ście le oo. fran cisz ka nów pw. św. An to -
nie go i w Cer kwi Mi cha ła Ar cha nio ła. 

Ko lej ny dzień był prze zna czo ny na od wie dze nie
Cmen ta rza Ły cza kow skie go, na któ rym znaj du ją się gro by

wie lu za słu żo nych w Pol sce osób. By li śmy m.in.  przy gro -
bie Ma rii Ko nop nic kiej i Ga brie li Za pol skiej, po czym prze -
wod nik  po pro wa dził nas na Cmen tarz Or ląt Lwow skich,
któ ry zbu do wa no na grun tach wy ku pio nych od sióstr be ne -
dyk ty nek or miań skich w 1919 r. W tym też ro ku roz po czę -
to prze no sze nie zwłok żoł nie rzy, w więk szo ści kil ku na sto -
let nich chłop ców, obroń ców Lwo wa,  po cho wa nych w róż -
nych miej scach na te re nie Lwo wa i oko lic. Re ali za cję pro -
jek tu  cmen ta rza za pla no wa no na wie le lat. W 1924 r. ukoń -
czo no bu do wę Ka pli cy Mszal nej, a w 1925 r. od sło nię to po -
mnik Lot ni ków Ame ry kań skich. Do 1932 r. trwa ła bu do wa
mo nu men tal nych Ka ta kumb, w któ rych zło żo no pro chy 72
ofiar walk o Lwów. Po II woj nie świa to wej cmen tarz zo stał
przez wła dze ra dziec kie za mknię ty i stop nio wo de wa sto wa -
ny. Osta tecz na za gła da na stą pi ła 25 sierp nia 1951 r. W tym
dniu na cmen tarz wje cha ły czoł gi i spy cha cze. Zbu rzo no ko -
lum na dę, roz bi to po mni ki i krzy że a bul do że ry wy rów na ły
te ren cmen ta rza. W ka ta kum bach urzą dzo no warsz tat ka -
mie niar ski, na gór nym ta ra sie ga ra że dla trak to rów i cmen -
tar nych sa mo cho dów a w ka pli cy urzą dzo no skła do wi sko
zło mu, pięk ny oł tarz zo stał znisz czo ny. Od bu do wę cmen ta -

rza roz po czę to do pie ro po uzgod nie niu pla nów pol sko -ukra -
iń skich w 1989 r. Uro czy stość po świę ce nia czę ścio wo od bu -
do wa ne go cmen ta rza od by ła się 25 czerw ca 2005 r. Uczest -
ni czy li w niej pre zy den ci: Alek san der Kwa śniew ski i Wik tor
Jusz czen ko; człon ko wie rzą dów oby dwu kra jów oraz du cho -
wień stwo, na cze le z kard. Ma ria nem Ja wor skim, kard. Lu -
bo my rem Hu za rem i rze sza miesz kań ców Lwo wa. 

Trze cie go dnia mie li śmy w pla nie na wie dze nie pol -
skiej pa ra fii u ks. An drze ja w miej sco wo ści Tar ta ków ko ło

So ka la, oko ło 100 km od Lwo wa. Po przy jeź dzie do tej miej -
sco wo ści cze kał już ks. An drzej, pro boszcz tu tej szej pa ra fii. 

Zo ba czy li śmy naj pierw mia sto, w któ rym do za byt -
ków moż na za li czyć by ły ber nar dyń ski klasz tor, czę ścio wo

spa lo ny pod czas nie daw ne go po ża ru, w któ rym by ło i na dal
jest wię zie nie. Prze cho dzi li śmy też obok by łe go klasz to ru
sióstr ber nar dy nek, w bu dyn ku któ re go dziś  miesz ka ją ro -
dzi ny z So ka la. W So ka lu ks. An drzej po ka zał nam wnę trze
ko ścio ła, bę dą ce go jed nym z dwóch ko ścio łów w je go pa ra -
fii, któ ry nie tak daw no peł nił ro lę ma ga zy nu. Te raz – zde -
wa sto wa ny – zo stał zwró co ny ko ścio ło wi rzym sko -ka to lic -
kie mu. Po dob nie ma się spra wa z dru gim ko ścio łem w Tar -
ta ko wie, w któ rym obaj księ ża od pra wi li Mszę św. Mu szę
przy znać, że pierw szy raz uczest ni czy łem we Mszy św. w
tak zde wa sto wa nym ko ście le. Po Mszy św. ks. An drzej po -
ka zał nam do kład niej,  ja kie wy zwa nia go tu cze ka ją. Po ka -
zał, jak ko ściół był za adap to wa ny do ro li ma ga zy nów oraz
ja kie pra ce cze ka ją go i nie licz ną gru pę wier nych pa ra fian.
Opo wie dział nam też po krót ce o dzie jach mia sta i ko ścio ła.

WSPOMNIENIA

Cmentarz Orląt Lwowskich na cmentarzu Łyczakowskim

Ruiny kościoła św. Michała - Tartaków

Sokale - widok na spalony klasztor Ojców Bernardynów.
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W II po ło wie XVIII wie ku Tar ta ków na le żał do ro du Po toc -
kich. 

Wo je wo da ki jow ski i wo łyń ski wy bu do wał tam no -
wy ko ściół na miej scu sta re go, zbu do wa ne go w 1587 r., w
któ rym znaj do wał się ob raz Nie po ka la ne go Po czę cia Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny, na ma lo wa ne go praw do po dob nie na
po cząt ku XVII wie ku. Ist nie ją prze ka zy, że w 1727 r.  ko ściół
uległ spa le niu, a ob raz prze cho wał u sie bie na ple ba ni ks.
Ku char ski. Po je go śmier ci prze nie sio no ob raz do no we go
wy bu do wa ne go ko ścio ła, umiesz cza jąc go nad chrzciel ni cą.
9 mar ca 1765 r. po ka za ły się na ob ra zie krwa we kro ple. Po
tych wy da rze niach ob raz stał się obiek tem za in te re so wa nia,
czci i hoł du piel grzy mu ją cych do Ta rta ko wa wier nych i
rów nież cie kaw skich. Ilość szcze gól nych łask spo wo do wa -
ła, że bp chełm ski wy zna czył na na stęp ny rok po wo ła nie Ko -
mi sji du chow nej, do zba da nia tej sy tu acji i już w ko lej nym
ro ku wy dał De kret o cu dow nym  zda rze niu i za le cił umie -
ścić ob raz w oł ta rzu głów nym. Pod czas re pa tria cji w 1944 r.,
w oba wie przed pro fa na cją wi ze run ku Cu dow nej Mat ki Bo -
skiej ów cze sny pro boszcz prze ka zał ob raz sio strom z Dę bi -
cy, któ re prze wio zły Go do swe go klasz to ru. 

W 1990 r. w no wym mu ro wa nym ko ście le w Łu -
kaw cu, Mat ka Bo ska zna la zła swo ją ko lej ną przy stań. 3
czerw ca 1991 r. pod czas swo jej piel grzym ki Jan Pa weł II,

zło ty mi ko ro na mi ofia ro wa ny mi przez ab pa Eu ge niu sza Ba -
zia ka uko ro no wał wi ze ru nek Mat ki Bo skiej. W 2004 r. Jan
Pa weł II po świę cił w Wa ty ka nie ko pię ob ra zu i ko ro ny dla
no wej pa ra fii w Tar ta ko wie. Uro czy sta in tro ni za cja ob ra zu
w ko ście le św. Mi cha ła na stą pi ła 15 ma ją 2004 r. 

Treść i zdję cia: Hu bert Bar tel

Cza sa mi mó wi się, że cier pie nie uszla chet nia. Brzmi to jak
coś nie mal nie do znie sie nia, ale cier pie nie sta je się ła twiej -
sze do wy trzy ma nia, gdy po pa trzy my na nie z per spek ty wy
wia ry.

Dzię ki cier pie niu ma my nie po wta rzal ną oka zję
uczest ni czyć w mę ce Pa na Je zu sa, w dro dze na krzyż i na
sa mym krzy żu. Cier piąc, utoż sa mia my się z cier pie niem
Chry stu sa. Wiem wte dy, że nie je stem sam, bo cier pi ze
mną ra zem Pan Je zus.

Pi szą cy te sło wa zo stał do tknię ty w mło dym wie ku
roz le głym wy le wem krwi do mó zgu. Dzię ki Pa nu Bo gu
prze żył i ży je już ko lej ne 10 lat. Po tym cza sie bo ry ka się z
róż ne go ro dza ju cier pie niem po cho dzą cym głów nie z kon -
se kwen cji po prze by tym wy le wie. Au tor cie szy się, że dzię -
ki in ter wen cji Bo żej, pra wa rę ka jest spraw na i nie drży,
dzię ki cze mu mógł po wstać ten ar ty kuł. Dys funk cja ta, jak
rów nież czę ścio wa utra ta wzro ku, po zwa la ją mi mo wszyst -
ko pi sać. Jak by te go by ło ma ło, roz padł się 7-let ni zwią zek
au to ra z pew ną dziew czy ną, któ rą po znał po wy le wie, w
szpi ta lu. Za wsze uwa żał, że przez cier nie do gwiazd (per
aspe ra ad astra). To do ty czy ło, jak wte dy są dził, zna le zie nia
wła ści wej ko bie ty, bę dąc po cięż kim do świad cze niu cho ro -
bą. Nie ste ty, sro go się za wiódł.

Ale każ dy wie rzą cy czło wiek po wi nien wie dzieć, że
mi łość „ziem ska” jest ni czym w po rów na niu z Mi ło ścią Bo -
żą i au tor tych słów wie rzy, że praw dzi wa na gro da i praw dzi -
we „gwiaz dy” cze ka ją na nie go w ży ciu wiecz nym.

Żad na ziem ska ob lu bie ni ca nie mo że rów nać się z
Ob lu bień cem, ja kim jest Pan Bóg.

Rów no cze śnie - i znacz nie bar dziej niż nie peł no -
spraw ność - do skwie ra au to ro wi sa mot ność. To jest jed nak
złu dze nie. Jak moż na być sa mot nym sko ro wiem, że jest ze
mną Pan Bóg w Trój cy Świę tej. 

Czło wiek cier pią cy, ale wie rzą cy ni gdy nie jest
sam, bo czu je sta le obec ność Pa na Je zu sa, któ ry już kro czył
Dro gą Krzy żo wą. To, że przede mną ktoś tak cier piał, jest
wska zów ką i obiet ni cą, że za wszyst kie pro ble my w ży ciu
do cze snym, za wszel kie cier pie nie, cze ka na mnie na gro da
od Pa na Je zu sa w ży ciu wiecz nym.

Wiem, że krzyż, któ ry otrzy ma łem na zie mi w po -
sta ci nie peł no spraw no ści i do mnie ma nej sa mot no ści, jest
prze pust ką do lep sze go ży cia, u bo ku Pa na Je zu sa po tzw.
śmier ci ziem skiej.

Wie rzę, że Pan Je zus do świad cza na zie mi cho ro bą
tyl ko lu dzi wy bra nych. Ci wy bra ni, ma ją w pew nym sen sie
ła twiej „za ra bia jąc ka pi tał” na ży cie wiecz ne.

Cho rzy, nie peł no spraw ni, sa mot ni, od rzu ce ni i czu -
ją cy się nie po trzeb ni: ODWAGI I UŚMIECHU, GŁOWA
DO GÓRY, NIKT I NIC NIE MOŻE NAM ZAGROZIĆ – BO
PAN BÓG NAS KOCHA.

Szczęść Bo że.

Ra fał Mu szol
Gdańsk Przy mo rze,

07.09.2012 r.

WSPOMNIENIA

REFLEKSJE

Ruiny zamku w Jazowcu

Krzy¿ i cierpienie



GŁOS BRATA NR 3(53)201216

Słu ga Bo ży ks. Chry zo stom Jó zef Ma ły siak SDS –
Zgro ma dze nie Księ ży Sal wa to ria nów, (1884-1966) –
Za ło ży ciel Zgro ma dze nia Sióstr Ro dzi ny Be tań skiej.

Dnia 10 li sto pa da mi nie ko lej na rocz ni ca śmier ci
za ło ży cie la Sióstr Ro dzi ny Be tań skiej - Słu gi Bo że go ks.
Chry zo sto ma Jó ze fa Ma ły sia ka – wy bit ne go re ko lek cjo ni sty
i pro pa ga to ra idei re ko lek cji za mknię tych oraz za ło ży cie la
do mu re ko lek cyj ne go w Trze bi ni k. Kra ko wa. Naj wię cej mi -
sji i re ko lek cji ks. Ma ły siak wy gło sił w okre sie mię dzy wo -
jen nym ubie głe go stu le cia. Pra gnie my przy bli żyć pa ra fia -
nom po stać wiel kie go i gor li we go ka pła na za tro ska ne go o
zba wie nie każ de go czło wie ka.

Słu ga Bo ży ks. Ma ły siak ja ko ka płan die ce zjal ny, a
na stęp nie za kon ny wi dział po trze bę za ło że nia zgro ma dze -
nia sióstr, któ re po ma ga ły by ka pła nom w peł nie niu róż no -
rod nych obo wiąz ków pa ra fial nych. Ja ko mi sjo narz lu do wy
gło sił re ko lek cje i mi sje w róż nych pa ra fiach. Ta dzia łal ność
mi sjo nar ska prze ko na ła go o ko niecz no ści po wo ła nia i ist -
nie nia ta kie go zgro ma dze nia w Ko ście le świę tym. 

Pod na tchnie niem Du cha Świę te go Słu ga Bo ży
pod jął tę myśl i dnia 17 kwiet nia 1930 ro ku - w Wiel ki
Czwar tek - po wo łał do ży cia na sze Zgro ma dze nie Sióstr Ro -
dzi ny Be tań skiej, któ re po sta wi ło so bie za cel nieść po moc
du cho wień stwu w róż ne go ro dza ju pra cach po przez pro wa -
dze nie sto wa rzy szeń re li gij nych, przed szko li, od wie dza nia
cho rych, pra cę w ko ście le w cha rak te rze za kry stia nek i or -
ga ni stek, kan ce li stek i ka te che tek. Sio stry tak że dba ją o ple -
ba nię i przy go to wu ją po sił ki. We dług my śli O. Za ło ży cie la
wzo rem Sióstr Be ta nek jest ro dzi na z Be ta nii - Ma ria, Mar -
ta i Ła zarz, u któ rej czę stym go ściem był sam Je zus Chry -
stus.

Zgro ma dze nie Sióstr Ro dzi ny Be tań skiej zo sta ło
po wo ła ne, jak wspo mnia łam, w Wiel ki Czwar tek. Wy bór te -
go wła śnie dnia przez Słu gę Bo że go ks. Ma ły sia ka dla za ło -
że nia na sze go Zgro ma dze nia ma z pew no ścią zna cze nie
sym bo licz ne, po nie waż na szym za da niem ma być wszech -
stron na po moc ka pła nom w ich pra cy dusz pa ster skiej, a
Wiel ki Czwar tek jest przy po mnie niem dnia, w któ rym
Chry stus pod czas ostat niej Wie cze rzy usta no wił sa kra ment
ka płań stwa.

Zgro ma dze nie po dej mo wa ło i po dej mu je róż ne go
ro dza ju cha ry zma ty zgod nie ze wska za nia mi O. Za ło ży cie la
i po trze ba mi cza su. Sio stry Be tan ki pra cu ją w na szej Oj czyź -
nie i w in nych kra jach. Na po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych
ja ko pio nier ki pod ję ły pra cę ka te che tycz ną na Sy be rii w Ir -
kuc ku ( by ły pierw szy mi sio stra mi na tym te re nie ) i przez
kil ka lat po ma ga ły ka pła nom w pro wa dze niu tam tej sze go
dusz pa ster stwa. 

Obec nie Sio stry Be tan ki pra cu ją w na stę pu ją cych
kra jach: we Wło szech, w Niem czech i w Da nii.

Ma jąc na uwa dze do bro du cho we Sióstr jak rów -
nież wier nych, Zgro ma dze nie na sze pod ję ło sta ra nia o wy -
nie sie nie na oł ta rze swe go Za ło ży cie la. Roz po czę cie pro ce -
su o be aty fi ka cję na sze go Oj ca Za ło ży cie la mia ło miej sce w
1994 ro ku. Ofi cjal ne otwar cie pro ce su na szcze blu die ce zjal -

nym od by ło dnia 6 paź dzier ni ka 1995 ro ku w na szym Do mu
Ge ne ral nym w Lu bli nie. Obec nie jest ukoń czo ny pierw szy
etap te goż pro ce su. 
O. Jó zef Chry zo stom Ma ły siak zo stał uzna ny przez Ko ściół
św. Słu gą Bo żym.

Zwra ca my się z proś bą do pa ra fian o mo dli twę w in -
ten cji – o be aty fi ka cję na sze go Oj ca. Mo dląc się,  moż na
otrzy mać od Bo ga po trzeb ne ła ski za je go wsta wien nic -
twem.

Mo dli twa o be aty fi ka cję Słu gi Bo że go ks. Jó ze fa
Chry zo sto ma Ma ły sia ka:

Pa nie Je zu Chry ste, Naj wyż szy Ka pła nie,
któ ry pra gniesz, aby nie zgi nął ża den czło wiek,

ale zba wiasz wszyst kich i po słu gu jesz się swo imi
ka pła na mi, racz wy nieść na oł ta rze ks. Jó ze fa

Chry zo sto ma Ma ły sia ka, wier ne go two je go Słu gę,
aby przy kład je go ży cia i tro ski o zba wie nie

każ de go czło wie ka co raz bar dziej ja śniał
i po cią gał na dro gę do sko na ło ści ewan ge licz nej.

Za wsta wien nic twem Twe go Słu gi
udziel mi ła ski …  o któ rą Cię pro szę.

Któ ry ży jesz i kró lu jesz na wie ki wie ków. Amen.

Od ma wia jąc po wyż szą mo dli twę wie le osób uzy -
ska ło ła ski, o któ re pro si li. Pro si my, aby wia do mość o uzy -
ska niu łask, prze słać na ad res Do mu Ge ne ral ne go w Lu bli -
nie. 
Oto ad res: Sio stry Ro dzi ny Be tań skiej,
ul. Ja na Paw ła II nr 11, 20-535 Lu blin.

Sio stra Aman da 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

S³uga Bo¿y ks. Józef Ma³ysiak

Słu ga Bo ży ks. Chry zo stom Jó zef Ma ły siak SDS 
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Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Ludz kie go Ży cia jest Or ga ni za cją
Po żyt ku Pu blicz ne go z sie dzi bą w Gdań sku przy ul. Jaś ko -
wa Do li na. Ce lem te go Sto wa rzy sze nia jest dzia łal ność cha -
ry ta tyw na i edu ka cyj na w za kre sie wy rów ny wa nia szans i
ochro ny praw ro dzin, dzie ci oraz ko biet. Pre ze sem sto wa -
rzy sze nia jest pa ni Ewa Ko wa lew ska, któ ra jest ini cja tor ką
wie lu waż nych przed się wzięć. Ostat nio re ali zu je pe re gry na -
cję Iko ny Czę sto chow skiej przez świat w obro nie ży cia pod
ha słem: „Od Oce anu do Oce anu“. 

Od po my słu do re ali za cji zwy kle pro wa dzi dłu ga
dro ga. Ko pia iko ny Mat ki Bo żej z Czę sto cho wy po wsta wa ła
przez pięć lat z my ślą o wier nych Ko ścio ła pra wo sław ne go.
Wi ze ru nek po wstał na de sce spe cjal nie w tym ce lu przy go -
to wa nej. Iko na jest roz mia rem rów na ory gi na ło wi i na ma lo -
wa na tra dy cyj ną me to dą. Na ko pii ob ra zu zo sta ły przy wró -
co ne ele men ty, któ re za ni kły w cza sie hi sto rycz nych re no -
wa cji. W nim bie Chry stu sa umiesz czo no krzyż z li te ra mi
ozna cza ją cy mi: „Ten, Któ ry Jest”. Na ra mie niu Ma ryi za -
mie nio no jed ną z li li jek na gwiaz dę, po dob ną umiesz czo no
na czo le. Gwiaz dy po win ny być trzy, co ozna cza, że Ma ry ja
jest dzie wi cą przed, w cza sie i po uro dze niu Je zu sa. Trze cią
gwiaz dą jest Dzie ciąt ko Je zus. 

We wrze śniu 2011 ro ku w Asta nie, sto li cy Ka zach -
sta nu od był się Mię dzy na ro do wy Kon gres Hu man Li fe In -
ter na tio nal dla Azji i Pa cy fi ku. Tam zo sta ła za ry so wa na tra -
sa pe re gry na cji. Ca łość tra sy obej mu je obec nie 23 kra je Azji
i Eu ro py. Jej po czą tek wy zna czo no w da le kim Wła dy wo sto -
ku, na to miast ko niec za pla no wa no w Fa ti mie. 

Na stęp nie trze ba by ło przy go to wać ob raz do dro gi,
zbu do wać zbro jo ną skrzy nię i spe cjal ny po dest umoż li wia ją -
cy usta wia nie oraz no sze nie Iko ny jak fe re tron. Ro sja nie ku -
pi li spe cjal ny bu sik wy star cza ją co moc ny na sy be ryj skie
bez dro ża. Sto wa rzy sze nie z na szych skła dek zbu do wa ło dla
Iko ny prze szklo ny oł tarz na ko łach na zwa ny „pro -li fe mo bi -
lem”. 

28 stycz nia te go ro ku na Ja snej Gó rze ko pia Iko ny
Czę sto chow skiej zo sta ła przez oo. pau li nów przy ło żo na do
ory gi na łu i po świę co na przez ab pa Sta ni sła wa No wa ka. Zo -
stał wów czas zło żo ny „Akt Po wie rze nia Mat ce Bo żej Ochro -
ny Cy wi li za cji Ży cia i Mi ło ści”. Na tę uro czy stość zje cha li
się li de rzy ru chów pro -li fe z 18. kra jów i za ło ży li mię dzy na -
ro do wy ko mi tet. Każ dy czło nek ko mi te tu w swo im kra ju
przy go to wu je od wie dzi ny Mat ki Bo żej. 

W dniu 15 czerw ca br. we Wła dy wo sto ku po mo dli -
twie w cer kwi św. Mi ko ła ja,  na cy plu wy cho dzą cym w mo -
rze na wy brze żu Oce anu Spo koj ne go sta nę ła Iko na Mat ki
Bo żej roz po czy na jąc piel grzym kę ze Wscho du na Za chód.
Miesz kań cy Ka zach sta nu,  Sy be rii, Mo skwy, Bia ło ru si i
Ukra iny już przy ję li Iko nę z wiel ką czcią w swo ich kra jach,
mia stach i wsiach, a przede wszyst kim w swo ich ser cach,
opo wia da jąc się po stro nie cy wi li za cji ży cia i mi ło ści. W
dniu 26 lip ca skoń czy ła się pra wo sław na część piel grzym ki.
Iko na zo sta ła prze ka za na ka to li kom i uczest ni czy ła w ogól -
no bia ło ru skim Spo tka niu Mło dzie ży Ka to lic kiej w Iwień cu,
a na stęp nie od wie dzi ła Ło twę i Li twę. 

W Pol sce Iko na go ści ła w dniach 12 - 26 sierp nia,
od wie dza jąc 11 sank tu ariów i 7 ka tedr w 18 mia stach

(w tym trzy ośrod -
ki pra wo sław ne).

W Gdań sku Iko -
na prze by wa ła tyl -
ko pa rę go dzin 14
sierp nia br. Przy -
wi tał Ją, ks. abp
Sła woj Le szek
Głódź w Ka te drze
Oliw skiej. Mo dli -

twę roz po czął od od no wie nia „Ak tu Za wie rze nia” oraz prze -
wod ni czył uro czy stej Mszy św. w asy ście ks. abp. se nio ra
Ta de usza Go cłow skie go oraz pięt na stu ka pła nów Ar chi die -
ce zji Gdań skiej. Me tro po li ta Gdań ski mó wił o ko niecz no ści
ochro ny ży cia czło wie ka, tak dzi siaj za gro żo ne go. Zwró cił
uwa gę, że „oście niem śmier ci jest grzech”. Ma ry ja jest bez
grze chu i jest Mat ką Ży cia, któ ra pro wa dzi do Chry stu sa.
Zwró cił też uwa gę, że pa tro nem dnia jest św. Mak sy mi lian
Kol be, któ ry swo je ży cie ofia ro wał za dru gie go czło wie ka.
Ks. ar cy bi skup za zna czył rów nież: „Opatrz ność spra wi ła, że
mo gli śmy się włą czyć w wiel kie dzie ło w in ten cji ochro ny
ży cia nie na ro dzo nych w wi gi lię uro czy sto ści Wnie bo wzię -
cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny”.

W dniu 22 sierp nia w świę to Mat ki Bo żej Kró lo wej.
Iko na go ści ła  na Ja snej Gó rze. Te raz wę dru je da lej po swo -
im piel grzy mim szla ku, od wie dza jąc ko lej ne miej sca wy zna -
czo nej tra sy. Wszę dzie jest przyj mo wa na z wiel ką mi ło ścią i
czcią, a wier ni da ją wiel kie świa dec two swej wia ry.  

Pe re gry na cja Iko ny Czę sto chow skiej „Od Oce anu
do Oce anu” przez świat w obro nie ży cia jest wy da rze niem
hi sto rycz nym bez pre ce den su, ma ol brzy mie zna cze nie i
przy po mi na wszyst kim o war to ści i god no ści ży cia ludz kie -
go od po czę cia do na tu ral nej śmier ci. Da je oka zję do opo -
wie dze nia się za cy wi li za cją ży cia i mi ło ści ja ko źró dłem na -
dziei na przy szłość. Z naj śwież szych wia do mo ści wie my, że
trwa ją roz mo wy nad kon ty nu acją pe re gry na cji Iko ny na in -
nych kon ty nen tach: w Afry ce, Au stra lii i obu Ame ry kach.

Wię cej na stro nie www.odo ce anu do oce anu.pl. War to
tam zaj rzeć, bo jest to nie zwy kle po ru sza ją ca kro ni ka pe re -
gry na cji oraz źró dło in for ma cji rów nież do te go ar ty ku łu.

Te re sa So wiń ska

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Peregrynująca Ikona M.B. Częstochowskiej w katedrze Oliwskiej, 14 08.2012 r.

„Od Oceanu do Oceanu” w obronie ¿ycia
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PRZEDSZKOLAKI NA ZAKOŃCZENIU ROKU 2011/2012

KATOLICY NA ULICY – 7 VI
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FESTYN ODPUSTOWY – 17 VI

CHÓR W GOŁĘBIEWIE – 21 VI
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ZAKOŃCZENIE ROKU UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO – 24 VI
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WAKACJE W OSŁONINIE – 2-7 VII
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RAJD JAREM RADUNI – 18 VII

WYPRAWA DO OLIWY – 24  VII 
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MŁODZIEŻ NA WYSPIE SOBIESZEWSKIEJ – 31 VII

PIESZY RAJD BRZEGIEM MORZA, GDYNIA –  16 VIII 
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Uroki wakacyjne Os³onina
Od 30 lip ca do 4 sierp nia 2012 ro ku od był się pa ra fial ny wy -
jazd do Osło ni na nad Za to kę Puc ką. Na szy mi opie ku na mi
by li: sio stra Ber nar da Ka czor, ks. Ja cek Ko wa lew ski i Do mi -
ni ka Miel nik. 

Pierw sze go dnia mie li śmy oka zję do za po zna nia się
ze so bą przy gril lu i kieł ba skach. W ko lej nych dniach jeź dzi -
li śmy na ko niach i by li śmy w zam ku Ja na III So bie skie go w
Rzu ce wie, gdzie by wał nasz obroń ca przed mu rza chrze ści -
jan wraz ze swo ją żo ną Ma ry sień ką w la tach 1677-78. Cho -
dzi li śmy rów nież na pla żę, gra li śmy w pił kę na po bli skim
bo isku i mie li śmy oka zję, że by po pły wać w dmu cha nym ba -
se nie przy ośrod ku.  Opie ku no wie or ga ni zo wa li nam rów -
nież bar dzo du żo kon kur sów z na gro da mi np.: na naj wy tr -
wal szych tan ce rzy, kon kurs po rząd ko wy, wy ścig pły wac ki,
tur niej siat kar ski. W wol nym cza sie gra li śmy w kar ty i w
róż ne gry, od by wa ły się wspól ne za ba wy lub sko ki na tram -

po li nie w ogród ku. By li śmy rów nież w Fa rze Puc kiej z XIV
wie ku – we wspa nia łej świą ty ni pw. św. Pio tra i Paw ła zbu -
do wa nej przez mi nio ne po ko le nia, a tak że od po czy wa li śmy
przy puc kim mo lo. Na wie dzi li śmy tak że ko ściół św. Ka ta -
rzy ny i pod ziem ne kryp ty zwią za ne z wie lo ma nie zwy kły mi
le gen da mi i oraz pięk ny za mek w Kro ko wej.  Uczest ni czy li -
śmy tak że w le śnych pod cho dach, pod czas któ rych by ły
śmiesz ne, cie ka we i ory gi nal ne za da nia do wy ko na nia. Od -
wie dził na też ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk, ks. Ta de usz
Po lak i ks. Ma te usz Le wic ki. Ra zem zje dli śmy obiad w mi -
łej at mos fe rze.                                                                                 

Wła ści cie le ośrod ka w Osło ni nie by li bar dzo sym pa -
tycz ni a po sił ki (zwłasz cza obia dy) prze pysz ne. Ten wy jazd
mnie wie le na uczył o hi sto rii na sze go re gio nu. Po zna łam
też du żo no wych ko le ża nek i ko le gów.

Ka sia Boj ko 5b SP8 0

Z ŻYCIA PARAFII

MINISTRANCI W SULICICACH – 9-12 VII
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WAKACJE W OSŁONINIE – 30 VII - 4 VIII
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TRADIBIKE D.A. W MECHOWEJ – 23 VI

SCHOLA LITURGICZNA LUX CORDIS W GOŁĘBIEWIE – 4 VII
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I TRADI FERRY TRAM – 14 VII

WARSZTATY LITURGICZNE - ARS SERVIENDI – 28 VII



GŁOS BRATA NR 3(53)201228

LUX CORDIS I L.S.O. – ZAKOPANE 18-26 VIII

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE W AKCJI
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XXX GDAŃSKA PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 

PIELGRZYMKA DO SWARZEWA – 11 IX
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PIELGRZYMKA ROWEROWA DO MATEMBLEWA – 8 IX
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TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO TORNISTRÓW – 9 IX
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WYSTAWA – ZIEMIA ŚWIĘTA – IX 2012 

GRZYBOBRANIE – 25 IX  

Siostra Tatiana Jaczyńska, która otwierała wystawę, na zdjęciu z mamą Ks. Bogdan Pulczyński z panami z KSM Semper Fidelis
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Z MARYJĄ W ROKU WIARY – 11 X 2012-24 XI 2013 

www. annusfidei.va

Pomóż Matko jeszcze raz...

Najjaśniesza Panno Święta,
Matko nasza i Królowo,
Zatroskani o Ojczyznę,
Dziś prosimy Cię na nowo

Ratuj Matko jeszcze raz
W ten dla Polski trudny czas.

Kiedy kraj nasz gnębił wróg
I nadzieja wygasała
Naród błagał – ratuj Matko!
I Maryja pomagała.

Pomóż Matko jeszcze raz,
By nadzieja trwała w nas.

Dzisiaj zło odnosi żniwo
I obfity zbiera plon.
My Maryjo prośby nasze
Zanosimy przed Twój tron.

Pomóż Matko jeszcze raz,
Niechaj zło nie rani nas.

Na tej ziemi przesiąkniętej
Krwią za Polskę męczenników
Mamy SWOICH BOHATERÓW.
Nie żałujmy Im pomników!

Pomóż Matko jeszcze raz,
Aby pamięć trwała w nas

Dziś wychodzą na ulice
Rozżalone tłumy ludzi.
Nasza wolność zagrożona!
Trzeba nam sumienia budzić!

Pomóż Matko jeszcze raz,
By sumienia budzić w nas.

Gdy niszczone są rodziny
Mówi się – prywatna sprawa.
Chaos wszystkich nas dotyka,
Są deptane Boże prawa.

Pomóż Matko jeszcze raz,
Aby miłość chronić w nas.

Kiedy kłamstwo rośnie w siłę, 
Wtedy świętość jest szargana.
Dziś prosimy na różańcu,
Dziś prosimy na kolanach

Pomóż Matko jeszcze raz,
By zachować wiarę w nas.

Niech wysłucha Bóg modlitwy,
Które dzisiaj zanosimy
Przez Najświętsze Matki Ręce
Z Tobą Matko zwyciężymy.

Ratuj Matko jeszcze raz
W ten dla Polski trudny czas.

Anna Trzeciak
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XXII Mię dzy na ro do wa Pie sza Piel grzym ka: Su wał ki –
Wil no, 15 – 26 lip ca 2012 rok.

15 lip ca – nie dzie la
Po ran ną Mszą św. o godz. 7.00 w pa ra fii Mat ki Bo żej Mi ło -
sier dzia pro wa dzo nej przez księ ży sa le zja nów w Su wał kach
roz po czę ła się co rocz na piel grzym ka do Wil na. 

Wcze śniej, bo już w so bo tę 14 lip ca, na osie dlu Pół -
noc zja wi li się pąt ni cy ze wszyst kich za kąt ków na szej oj czy -
zny. Przed ko ścio łem i do mem pa ra fial nym wy ro sło gwar ne
na mio to we mia stecz ko. Na buj nej tra wie przy jem nie by ło
po roz ma wiać ze zna jo my mi z ubie głych lat i od śpie wać wie -
czo rem Apel Ja sno gór ski w ko ście le wy peł nio nym po brze -
gi. W no cy wie lu chra pa ło na ko ry ta rzach i na pod ło dze w
po miesz cze niach do mu za kon ne go, bo do je cha li po zmro -
ku. 

Su walsz czy zna „cud na i pięk na jak baśń” po wi ta ła
przy by szów słoń cem.

Nie dziel ną Eu cha ry stię ce le bro wał Je go Eks ce len -
cja Ks. Bi skup Je rzy Ma zur z Eł ku. Strze li sta, no wo cze sna
bry ła świą ty ni roz brzmie wa ła ra do ścią. Gło sy uno si ły się
hen, aż do nie ba. 

W tym ro ku nie by ło z na mi ks. Mar ka z Gdań ska i
Ża ne ty, któ rej ro dzi na spo czy wa na cmen ta rzu w Ko le śni -
kach. Ks. Ma rek jest wy kła dow cą w Wyż szym Se mi na rium
Du chow nym. Z ogrom ną si łą roz snu wał przed słu cha cza mi
opo wie ści o swo ich mi syj nych do świad cze niach w Afry ce.
Kie dy mó wił, na sza gru pa roz ra sta ła się, zbie ga li się in ni i
ro bi ło się cia sno. Na do da tek stra ci li śmy „zło te go” prze -
wod ni ka, któ ry w sło wach o mi sjach za słu chał się do te go
stop nia, że po sta no wił zo stać mi sjo na rzem. Skie ro wa no go
od sierp nia te go ro ku do pra cy na Ło twie.

16 lip ca – po nie dzia łek
Ma low ni cza zie mia sej neń ska za chwy ca. Po pierw szym eta -
pie, noc le gu w Kra sno po lu, uśmiech nię te twa rze. Krót ka
tra sa. Dłu gi po stój w Sej nach. Na obiad kre so wy bi gos,
kom pot, droż dżo we wy pie ki. Ostat nie za ku py, wy mia na pie -
nię dzy. Noc leg w Berż ni kach. Stąd do Kop cio wa – miej sca
śmier ci Emi lii Pla ter - je dy nie nie ca łe 3 ki lo me try. Skraj
Pusz czy Au gu stow skiej kry je śla dy wie lu hi sto rycz nych wy -
da rzeń m. innymi: z po wsta nia sej neń skie go prze ciw ko 
Li twi nom w 1864 roku, z walk z 1918 roku KOP (Korpus
Ochrony Pogranicza), z II wojny światowej i z dzia łal no ści Ar -
mii Kra jo wej w 1944 roku.

17 lip ca – wto rek
Prze kro czy li śmy gra ni cę Pol ski. Lej pa lin gis to ty po wa li tew -
ska miej sco wość. Pro boszcz Lej pun, Li twin, cze kał na nas z
re pre zen ta cją swo jej pa ra fii. Trzy ma li w dło niach kwia ty,
chleb i sól. Coś drgnę ło we wza jem nych re la cjach. Po jed na -
nie w le sie, a da lej roz grza na żwi rów ka. Na noc le gu desz -
czyk, wszy scy po ku le ni, ale żar tu je my. Nie po rad nie roz pa -
ko wu ję na miot. Ktoś się schy la, na cią ga po kro wiec, po ma -
ga mi roz piąć za mek. Kuch nia pra cu je peł ną pa rą, wrząt -
kiem za le wa ją zup ki, wy da ją ka wę, her ba tę, chleb. W wo do -
spa dach wo da ciek nie kro pla po krop ki i jest na wa gę zło ta.

Śmiał ko wie idą myć się do je zio ra. Punkt sa ni tar ny ob le ga -
ny. Na ape lu piel grzy mi zo sta wia ją miesz kań com fi gur kę
Mat ki Bo skiej Wspo mo ży ciel ki Wier nych. Li twi ni krę cą się,
ale for mu ją czwór kę i nio są Ma don nę do swe go ko ścio ła.

18 lip ca – śro da
Od wie dza nas w Lej pa lin gis pa sterz die ce zji z Ma riam po la.
Bi skup od pra wia Mszę św. w ję zy ku pol skim. Wy gła sza sło -
wo, bło go sła wi idą cych do Ostro bram skiej Pa ni.

Zmie rza my do Me re cza. Na tra sie le je! Schnie my i
mok nie my na prze mian. Mi ja my le ni wie pły ną cy, ogrom ny
Nie men. Noc leg – je zio ro, rzecz ka, stru myk. Do wy bo ru!
Po wie trze peł ne tle nu. W po bli żu las. Ama to rów my cia w
na tu ral nej sce ne rii wie lu. Ry by nie pły wa ją brzu cha mi do
gó ry, bo spłu ku je my się mi ska mi na brze gu. Mło dzież roz -
ba wio na tań czy. Ska czą z en tu zja zmem po bo isku przy
akom pa nia men cie gi ta ry. Po prze ciw nej stro nie ki bi ce roz -
gry wa ją mecz pił ki noż nej. Za pi nam na miot i usy piam. Mży.

19 lip ca – czwar tek
Va re na – gro za, le je jak z ce bra. Z uzna niem pa trzę na tych,
któ rzy w stru gach desz czu roz bi ja ją na mio ty. Drep czę w
miej scu chlu piąc, mę czy brak de cy zji. Co ro bić? Z bło ta wy -
grze bu ję na miot, od naj du ję też tor by. Mał go sia i Ba sia za -
pra sza ją mnie do sa li gim na stycz nej. Są miej sca. One ma ją
w so bie ty le ener gii. To gó ral ki. Śmi ga ją do kuch ni. Przy no -
szą cie płą her ba tę. My ję się tuż przed ci szą noc ną, a kie dy
wra cam, świa tła są już po ga szo ne. Bez tru du do cie ram na
dru gi ko niec sa li mo lo cha. Przej ścia nie są za sta wio ne ba ga -
ża mi. 

Do Tej, co w Ostrej œwieci bramie
Z ŻYCIA ARCHIDIECEJI

Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

20 lip ca – pią tek
Do wia du je my się o śmier ci sio stry Ali cji z War sza wy. Szła
mo dląc się w na szej gru pie. Ode szła do Pa na w Va re nie w
wie ku 61 lat. Re flek sja. Bo że! Dla cze go tę sk ni my za piel -
grzym ką, aż do te go stop nia? Zmę cze nie, brud, ból, nie wy -
go dy, a my nie mo że my za trzy mać się i dą ży my nie ustan nie
w du szy do świa ta, w któ rym pa nu je mi łość, do broć, na dzie -
ja, gdzie do ty ka my Cie bie i przez mo ment czu je my po wiew
wol no ści i praw dy. Cie bie, Pa nie, nie moż na za po mnieć i
trud no od ma lo wać w ludz kim wy obra że niu, bo Ty je steś in -
ny niż my. Bar dziej niż… de li kat ny, ła god ny, sub tel ny. Je -
steś nie wy po wie dzia ny. 

Wkra cza my na te re ny za miesz ka łe przez Po la ków.
Wszyst kich bo lą brzu chy, gosz czą nas po kró lew sku.  Noc -
leg w Ej szysz kach. Kle ry cy za bie ra ją mnie na kwa te rę. Są
też dwie sio stry, któ re peł nią funk cję cho rą żych zna ku. To
mo je pierw sze ze tknię cie z do mem Po la ków z Wi leńsz czy -
zny i kom for to wa noc pod cie płym da chem. Zu peł ne za sko -
cze nie. Przy go to wa na roz grza na łaź nia i zim ny ba sen. Ma -
my oka zję się wy po cić i umyć. Ko la cja i śnia da nie po da ne.
Bu dzę się zre lak so wa na.

21 lip ca – so bo ta
Idzie my do So lecz nik. Dro gi usy pa ne dy wa na mi z ży wych
kwia tów. W Doj li dach tań ce wraz z dzieć mi wi ta ją cy mi piel -
grzy mów. Do gru py po ma rań czo wej do je cha ła du ża licz ba
An gli ków. Roz śpie wa na mło dzież z sa me go Lon dy nu. Na
wy so kich węd kach nio są bry tyj skie fla gi. Jest mię dzy na ro -
do wo.

A w Ko niu chach uro czy stość przy go to wa na przez
gru pę żół tą i jej prze wod ni ka ks. Ja ro sła wa Wą so wi cza, któ -
ry po cho dzi z Gdań ska. Ofla go wa ny bar wa mi na ro do wy mi
zbio ro wy grób miesz kań ców nie wiel kiej i nie za moż nej wsi
spa lo nej przez ży dow skich i so wiec kich par ty zan tów. Ko -
bie ty, dzie ci, męż czyź ni. Od da je my im hołd, śpie wa my „Ro -
tę”. Fe de ra cja Mło dzie ży Wal czą cej wy krzy ku je pa trio tycz -
ne ha sła.

Przed So lecz ni ka mi, na dro dze cze ka na nas ta bor
cy gań ski. Ele ganc kie li mu zy ny nie ta ra su ją dro gi. Ma cha ją,
po zdra wia ją, uśmie cha ją się. Ich mig da ło we oczy pa trzą na
nas przy jaź nie. 

Na nie któ rych kwa te rach piel grzy mi my ją się w tra -
dy cyj nych wschod nich ba niach. Go rą ca wo da i pa ra. Jak że
cięż ko Po la cy mu sie li pra co wać i bro nić się przed cho ro ba -
mi na tych wsiach - uśpio nych i roz rzu co nych wśród la sów
i pól.

22 lip ca – nie dzie la
Tur gie le. Pa ni Wła dzia wi ta nas ze swo ją gro mad ką w stro -
jach lu do wych. Wy stęp ze spo łu na bo isku. Pięk ny. W sa dzie
przed Tur gie la mi, na po sto ju, pa ni Bar ba ra śpie wa hymn i
in ne pol skie pie śni. Jak że Wi leńsz czy zna ko cha Pol skę…

23 lip ca –po nie dzia łek
No wa Wi lej ka jest od nie daw na dziel ni cą Wil na. Tu pa nu je
du ży ruch. 

Od kil ku lat je stem po rząd ko wą. Wzbu dzam ogól -

ny po dziw i uzna nie wśród bra ci piel grzy miej. Po czu łam we -
zwa nie do tej funk cji na mo jej pierw szej piel grzym ce do
Ostrej Bra my, kie dy prze wod nik gru py zło tej in for mo wał
kil ka krot nie o bra ku chęt nych do tej służ by. Nie mo głam
dłu żej słu chać na wo ły wań. Zde cy do wa łam się i dy ry gu ję
cho rą giew ka mi bez prze rwy. Do pie ro w tym ro ku Ju sty na i
Ar tur zo sta li mo imi zmien ni ka mi. Nie cie szy łam się dłu go
ich za an ga żo wa niem. Ju sty na na de rwa ła ścię gno, a Ar tur
na rze kał na sztyw ny kark. Nie zda wa łam so bie spra wy z od -
po wie dzial no ści, na ja ką się zde cy do wa łam, ale… kto z Bo -
giem po czy na, ma Go za wsze przy so bie. Mnie pro wa dzi ła
Mat ka i Jej mat czy ną tro skę od czu wa łam na dro dze. To
pięk ne i in nych za chę cam, aby prze ży li bli skość Ma ryi. Ju -
sty na o nic nie pro si ła, ale jak to wy glą da, kie dy po rząd ko -
wy uty ka! Al bo od wra ca gło wę i ma drę twą twarz.

24 lip ca – wto rek
Ostra Bra ma. Piel grzy mi pod czas Eu cha ry stii usy pia ją na
spa lo nej, słoń cem uli cy. Dusz no. Za słab nię cia. Tłok i obo -
jęt na po sta wa prze chod niów roz pra sza ją mnie, a mo że to po
pro stu zmę cze nie? Idą przez bra mę do pra cy, na za ku py, do
urzę du. Po ja wia ją się rów nież tu ry ści, ro we rzy ści, dzie ci w
wóz kach. 
Po Mszy św. pierw sze zor ga ni zo wa ne od jaz dy au to ka ra mi
do Su wałk.
Zde cy do wa łam się po zo stać. Z Mał go sią i Ba sią do tar ły śmy
na Ros sę. Tu przy pad ko we spo tka nie z prze wod nicz ką, opo -
wia da ją cą po zna nia kom zwie dza ją cym mia sto o cmen ta rzu.
Jej sło wa moc no za pa dły mi w ser ce. Stwier dzi ła, że Ros sa
gi nie. Jest sys te ma tycz nie nisz czo na i roz gra bia na. Rze czy -
wi ście ża den na gro bek księ dza nie ma krzy ża, są wy rwa ne.
Tak sa mo jak na in nych po mni kach brak ele men tów że liw -
nych, że la znych, mo sięż nych. Na cmen ta rzu pra cu je czte -
rech ro bot ni ków i pa ni za rzą dza ją ca, ale nie pil nu ją ni cze go.
Na wet ka mien ne, gra ni to we, mar mu ro we pły ty są kru szo ne
i wy no szo ne. Spoj rza ła na nas i stwier dzi ła, że Po la cy nie
mo gą dro gą ofi cjal ną nic zro bić, a wy star czy ły by dwa, trzy
psy i dwóch do zor ców.

Je że li cho dzi o re stau ra cję na grob ków o hi sto rycz -
nym zna cze niu, to je dy nie dro ga dy plo ma tycz na i me ce nat
na sze go pań stwa uchro ni je przed cał ko wi tym uni ce stwie -
niem.

25 lip ca – śro da
Spa ce ro wa ły śmy ulicz ka mi Wil na i za ja da ły śmy spe cja ły
kuch ni wi leń skiej. Wy bra ły śmy się do Trok, gdzie pró bo wa -
ły śmy ki bi nai, po tra wy ka ra im skiej. Po po wro cie o
godz.18.00 Msza św. dla po zo sta łych piel grzy mów. Naj star -
szy ko ściół Wil na jest kom plet nie zde wa sto wa ny przez czas.
Pa nu je w nim na strój uro czy ste go spo tka nia. Fran cisz ka nie
po wró ci li do nie go  i  ma ją peł ne rę ce ro bo ty. Kie dy się z nią
upo ra ją? Nie wiem. 

26 lip ca – czwar tek
Msza św. w No wej Wi lej ce i od jazd do do mu.

tekst: Bar ba ra By kow ska
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Z nie wiel ką ocho tą i pew nym zmę cze niem, nie wiel ka grup -
ka mło dych i ży wot nych lu dzi wy bra ła się wraz z rów nie
mło dy mi opie ku na mi (ks. Mar cin, ks. Bog dan, s. Ju sty na)
w dłu gą i mę czą ca po dróż Pol ski mi Ko le ja mi Pań stwo wy mi.
Ich po ciąg zmie rzał da le ko stąd. Po ca ło noc nej po dró ży do -
je cha li aż do od da lo ne go o po nad 600 km mia sta zwa ne go
Kra ko wem. Jed nak nie by ło to miej scem osta tecz nej de sty -
na cji. Po tak wspa nia łej po dró ży na le żał się prze cież pra wie
ca ło dnio wy od po czy nek w Kra ko wie. Gdy ze bra li si ły a ich
oczy na peł ni ły się ra do ścią, bo uj rza ły zie ją ce go ogniem
smo ka wa wel skie go, mo gli je chać da lej na po łu dnie. I tak
oto po dwu go dzin nej jeź dzie kli ma ty zo wa nym au to bu sem
do je cha li do Zo niów ki ko ło Za ko pa ne go.  

Nie któ rzy za wi ta li tam pierw szy raz, ale by li i ci,
któ rzy wi do kiem z zo nió wiec kie go po dwó rza na ca łe pa smo
Tatr za chwy ca li się po raz dru gi. 

Pod czas po by tu w tym nie sa mo wi tym miej scu pra -
wie co dzień wy ru sza li na szla ki gór skie i po dzi wia li pięk no
stwo rzo ne go świa ta. Ka spro wy Wierch, Gę sia Szy ja, Do li na
Pię ciu Sta wów, Mor skie Oko, Do li na Cho cho łow ska, Wo -
do grz mo ty Mic kie wi cza (któ rych Mic kie wicz w ży ciu na
oczy nie uj rzał), wo do spad Wiel ka Si kla wa, Kon drac ka Ko -
pa, Czer wo ne Wier chy... To wszyst ko zdo by li i po dzi wia li
wspi na jąc się na wła snych no gach.  

A sko ro już o wspi na niu mo wa, to war to za uwa żyć,
iż wy ma ga to czę sto nie ma łe go wy sił ku, zwłasz cza fi zycz ne -
go. Ar ty kuł, któ ry czy tasz, no si ty tuł „Wspi nać się, aby
żyć…” dla pod kre śle nia war to ści i zna cze nia wy sił ku, ja ki
war to wkła dać w każ dy czyn, ja kie go się po dej mu je my. Na -
gro dą za zdo by cie, osią gnię cie szczy tu są pięk ne wi do ki i

sa tys fak cja. Mo że to i ma ło, a mo że to i bar dzo du żo. Je śli
przyj mie my, że Bóg jest jak gó ra, jak ja kieś trud ne wy zwa -
nie, to z im więk szą mi ło ścią bę dzie my się wspi nać, to tym
bli żej bę dzie my Bo ga. A to naj więk szy za szczyt.

Po zwa la jąc so bie na kil ka li ni jek oso bi stej re flek sji,
chcia łem na wią zać do te go, czym zaj mo wa li śmy się tak że
po za cho dze niem po gó rach. Otóż ksiądz Mar cin, dba jąc o
za pew nie nie bra ku cza su na my śle nie o nie bie skich mig da -
łach, co ra nek po da wał ha sło dnia. Każ dy z nas miał za za -
da nie pod dać je wła snym prze my śle niom. 

Pre zen ta cje wy pa da ły róż no rod nie i cie ka wie.
Wspól no ta, ja ka się za wią za ła mię dzy na mi, by ła

na zna czo na orę dow nic twem św. Bra ta Al ber ta. Je go pa tro -
nat by ło moż na od czuć cho ciaż by w tym, jak sym pa tycz nie
i cie pło za po zna li śmy się z dwo ma brać mi spod Wro cła wia,
któ rzy przy je cha li pod na miot do Zo niów ki. Spę dzi li z na mi
ca ły dzień, po szli z na mi w gó ry i świet nie się ba wi li. Czu li -
śmy się, jak by śmy przy gar nę li do swe go sta da jesz cze dwie
sa mot ne owiecz ki. :-)  

Nie sa mo wi te by ło to, że mi mo wspo mnia nej na po -
cząt ku nie wiel kiej chę ci i za pa łu na cho dze nie po gór skich
szla kach ze bra ni do ko na li (dla nie któ rych) prze ło mo wych i
na pa wa ją cych ogrom ną ra do ścią wy czy nów fi zycz nych. My -
ślę, że da ją ce na dzie ję sło wa pew nej sio stry uzna wa nej za
re we la cyj ną, wy peł ni ły się na wet w 200 pro cen tach. Brzmia -
ło to mniej wię cej tak: „ Jak się nie chce je chać, to zna czy,
że bę dzie su per. Re we la cja!” 

tekst: Grze gorz Mil ler

Wspinaæ siê, aby ¿yæ...
Z ŻYCIA PARAFII
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Mó wiąc o po cząt kach pierw szych gmin chrze ści jań skich,
my śli my za zwy czaj o rzym skich ka ta kum bach. A tym cza sem
w sta ro żyt nej Ka pa do cji, le żą cej na te re nie dzi siej szej Tur cji,
już w II wie ku na szej ery osie dli li się chrze ści ja nie ucie ka ją -
cy spod rzym skie go pa no wa nia z Je ro zo li my. Zna leź li tam
bar dzo do bre schro nie nie, gdyż kra ina ta by ła wów czas trud -
no do stęp na, a ogrom ne, wul ka nicz ne ska ły ła two pod da wa -
ły się ob rób ce. I to wła śnie pierw si chrze ści ja nie prze kształ -
ci li te su ro we, nie za miesz ka łe te re ny w licz ne pod ziem ne
mia sta skal ne z po tęż ny mi sys te ma mi tu ne li, do mostw, ko -
ścio łów, a na wet ca łych klasz to rów, któ re użyt ko wa ne są aż
do dziś (np. w Kay ma kli). Dzię ki na tu ral nej erup cji wul ka -
nów i za spra wą tych lu dzi Ka pa do cja wid nie je obec nie na li -
ście Świa to we go Dzie dzic twa Kul tu ro we go UNESCO i pre -
ten du je do mia na ósme go cu du świa ta. 

Szcze gól nie in te re su ją cym re jo nem Ka pa do cji jest
skan sen Göre me. Wy ku te w dłu gich pa smach skał set ki ko -
ścio łów i klasz to rów sprzed kil ku ty się cy lat na dal za dzi wia ją
swo imi do sko na le za cho wa ny mi, barw ny mi fre ska mi oraz
ręcz nie zdo bio ny mi ścia na mi, ko pu ła mi i ko lum na mi. Wie le
z tych ma lo wi deł uka zu je do brze zna ne wszyst kim sce ny bi -
blij ne oraz mo ty wy mę ki Pań skiej. To skal ne mia sto peł ni ło
za cza sów pa no wa nia rzym skie go funk cję ne kro po lii pierw -
szych chrze ści jan. 

Nie opo dal Göre me le ży Ürgüp – ogrom ny, skal ny
ogród z „ma gicz ny mi ko mi na mi” w kształ cie stoż ków, ko -
lumn, grzy bów, a na wet zwie rząt. Te oso bli we two ry skal ne
wy ko rzy sty wa ne by ły nie gdyś rów nież ja ko miesz ka nia
pierw szych chrze ści jan. Jesz cze więk sze wra że nie ro bi skal -
ne mia sto - twier dza Uçhi sar, wy ku te rę ka mi ludz ki mi na po -
cząt ku na szej ery. 

Wszyst kie skal ne oso bli wo ści Ka pa do cji oraz dłu -
gie, wą skie i głę bo kie ka nio ny moż na po dzi wiać pod czas go -
dzin ne go lo tu ba lo nem o wscho dzie słoń ca. Wi dać wte dy ca -
ły urok tej oso bli wej kra iny na cze le z roz le głym pła sko wy -
żem zwa nym „czer wo ną ale ją”.  

Oko li ce Ka pa do cji to tak że waż ne cen trum kul tu ry
mu zuł mań skiej. W Ko nyi, zgod nie z le gen dą wcze sno chrze -
ści jań ską miej scu na ro dzin Świę tej Te kli oraz ce lu po dró ży
apo stol skich św. Paw ła, bę dą cej dla współ cze snych mu zuł -
ma nów od po wied ni kiem na szej Ja snej Gó ry, znaj du je się me -
czet Al la dy na z gro bow ca mi dy na stii Sel dżu ków Ru mij skich.
Są sia du ją cy z nim bu dy nek z zie lo ną wie żą za miesz ki wał nie -
gdyś Me vla na – Ru mi, za ło ży ciel Za ko nu Tań czą cych Der wi -
szy. Pięk ny ta niec tych mu zuł mań skich mni chów jest, po -
dob nie jak w przy pad ku lu dów afry kań skich, jed ną z wie lu
form mo dli twy. W ko ście le wschod nim, oprócz tra dy cyj nej
mo dli twy sło wa mi czy śpie wem, tak że pi sa nie ikon uzna wa -
ne jest za ro dzaj mo dli twy.

Naj pięk niej sza dro ga do Ka pa do cji wie dzie wła śnie
przez Ko nyę i uro kli we gó ry Tau rus z Ala nyi. Do jed ne go z
tam tej szych biur po dró ży do tar ła też na sza pa ra fial na ga zet -
ka, gdyż je go współ wła ści ciel ka, pa ni Jo la, po cho dzi z Gdy ni.
Z jej ofert chęt nie ko rzy sta wie lu  Po la ków z uwa gi na kon ku -
ren cyj ne ce ny wy cie czek oraz pro fe sjo nal ną ob słu gę przez
pol sko ję zycz nych pi lo tów.   

tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek

WSPOMNIENIA
Kapadocja – kraina pierwszych chrzeœcijan
w Turcji

„Głos Brata” w tureckiej Alanyi Mieszkania w „skalnych ogrodach”

Kapadocja widziana przez autorkę podczas lotu balonem

Meczet w Konyi - Jasna Góra tureckich muzułmanów

Jeden z pięknie malowanych kościołów skalnych pierwszych chrześcijan w Göreme
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Z ŻYCIA PARAFII

Parafialna katecheza dla m³odzie¿y 
szkó³ œrednich
Od wielu miesięcy w gronie kapłanów naszej parafii trwała burzliwa dyskusja na temat kontynuowania przez młodzież, po
przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, parafialnej katechezy na poziomie szkoły średniej. 

Niestrudzonym orędownikiem tej idei był i jest ks. Tadeusz. To On przygotował główne myśli listu, który 
w ostatnich dniach trafił do młodzieży. List, pod którym podpisali się także inni kapłani, zawiera zaproszenie do tego, aby
po bierzmowaniu nie kończyć więzi ze Wspólnotą wierzących i z Chrystusem, ale na poważnie ją pogłębiać. Parafialnej
katechezie ponadgimnazjalnej towarzyszy hasło 4W (WWWW) – wiara, wiedza, wolność, wybór). Zapraszamy do
zapoznania się z treścią listu oraz do udziału w katechezie. Oto treść listu, który otrzymali młodzi ludzie:



Akt za wie rze nia Pa nu Bo gu 
Dzie ³a Wy cho wa nia
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Boże, Ojcze Wszechmogący, wychowanie jest prowadzeniem
drugiego człowieka drogą wiodącą do dobra. Ty jesteś źródłem
wszelkiego dobra i celem, do którego każde dobro nas
przybliża. Prosimy, przenikaj nasze serca i wspieraj nasze
wzrastanie w świętości, umacniając przyjaźń z Tobą i naszymi
braćmi.

Błogosław naszym rodzicom, nauczycielom i wychowawcom,
którzy przykładem swego życia, mądrością i wiedzą pokazują
nam jak zmierzać do pełni człowieczeństwa według Twojego
zamysłu. Wspomagaj ich i napełniaj swoimi darami, aby pełnili
Twoją wolę w swojej posłudze.

Nauczycielu i Wychowawco wszystkich ludzi, przez Twoją
miłość do nas pomagaj nam rozwijać nasze talenty i bardziej
wierzyć w Ciebie, abyśmy poprzez naukę, stawali się podobni
do Jezusa i podążając drogą zbawienia mogli wieść życie
przepełnione miłością.

Prosimy Cię o to w imię Jezusa, naszego Pana, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen.

modlitwa odmawiana na koniec liturgii 16. września 2012 r.

WWWW
(WIEDZA, WIARA, WOLNOŚĆ, WYBÓR)

Za pra sza my mło dzież szkół po nad gim na -
zjal nych na ka te che zę w bi blio te ce pa ra fial nej 
im. błogosławionego ks. Je rze go Po pie łusz ki. 
Ka te che zy roz po czę ły się 17 wrze śnia 2012 r. 
i od by wa ją się we dług na stę pu ją ce go pla nu:

KLASY I - po nie dzia łek godz. 19.00
KLASY II - wto rek godz. 19.00

Czekamy na Ciebie i Twoich przyjaciół.
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„Ja ka mo dli twa, ta ka do sko na łość; ja ka mo dli twa, ta -
ki dzień ca ły. Na dar mo usi łu je my po stą pić przez in -
ne środ ki, in ne prak ty ki, in ną dro gą. Mo dli twa jest
wa run kiem na wra ca nia dusz. Bez mo dli twy nie po dob -
na wy trwać w po wo ła niu.’’                                                                                  

Św. Brat Al bert

* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc w trud nej spra wie fi -
nan so wej.

* Św. Bra cie Al ber cie, wstaw się za mał żon ka mi: Paw łem i
Syl wią oraz każ dą ro dzi ną, aby by ła w nich mi łość do Je zu -
sa. Do po móż Bo że nie i ro dzi nie w po wro cie do Ko ścio ła. 

* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o po zy tyw ne za ła twie nie spra -
wy pra cy, aby mo ja ro dzi na mia ła na chleb. Nie daj nam zgi -
nąć z gło du.

* Bła gam Cię, św. Bra cie Al ber cie, o wsta wien nic two u Je -
zu sa Mi ło sier ne go za mo ją ro dzi ną, aby mo gła żyć w jed no -
ści.

* Przez wsta wien nic two św. Bra ta Al ber ta dzię ku ję Bo gu, za
wszel kie do bro w ro dzi nie po ko le nio wej.

* Dzię ku ję za wszyst kie ła ski otrzy ma ne od Bo ga za po śred -
nic twem św. Bra ta Al ber ta.

* Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszel kie do bro i pro szę o
dal sze wsta wien nic two u Bo ga w bar dzo waż nych spra -
wach.

* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie dla mnie, zdro wie
dla cór ki i o szczę śli wą po dróż dla mo ich dzie ci, o świa tło
Du cha Św. dla wnu ka i wnucz ki. 

* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o wsta wien nic two  i o po myśl -
ny wy nik ba da nia. Abyś  Ty  kie ro wał tym ba da niem. Two -
ja czci ciel ka.

* Św. Bra cie Al ber cie, po wie rzam Twe mu wsta wien nic twu
na dal trud ne spra wy w ro dzi nie. Ufam i cze kam. Za wszyst -
ko dzię ku ję. Po le cam tak że du sze zmar łych z ro dzi ny, do -
bro dzie jów i tych, któ rym win ni śmy mo dli -
twę.

* Dzię ku ję Ci, św. Bra cie Al ber cie za na szych ka pła nów,
łącz nie z Pro bosz czem, dzię ku ję za sio stry za kon ne, bło go -
sław nam wszyst kim. Dzię ku ję za co dzien ną Mszę św. Mam
jed no pra gnie nie, by wszy scy po zna li, jak do bry jest Pan.

* Nie chaj cier pie nia na sze ro dzin ne, po łą czo ne z cier pie nia -
mi Chry stu sa, wy pro szą przez Cie bie, św. Bra cie Al ber cie,
ła ski i prze ba cze nie oraz wy jed na ją moc Du cha Świę te go.

Z Ak tu Za wie rze nia:

„Bo że, Oj cze Mi ło sier ny, racz przy jąć na sze dzięk czy -
nie nia za po wo ła nie i przy kład Św. Bra ta Al ber ta.(…) 
Świę ty Bra cie Al ber cie, Pa tro nie na gdań skim Przy -
mo rzu i Pa tro nie na szych ro dzin, po wie rza my Ci na -
szą co dzien ność i nas sa mych prze ży wa ją cych trze cie
ty siąc le cie.”

opra co wa ła sio stra Ju sty na Pa dia sek        

Intencje do œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

. . . 
. . . 
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Ser decz nie za pra sza my wszyst kich „sTwór ców” do współ pra cy. 
Ocze ku je my na cie ka we zdję cia i do bre wier sze. ka ze k821@wp.pl
Więcej utworów Kazimierza Sakowicza na stronach: 
www.portalsukcesu.pl i http://kazekpoeta.blogspot.com

wiersze i zdjęcia kazimierza sakowicza

KĄCIK POETYCKI

z niebytu dwuznaczności   

czerstwe słowa 
wrzucone na ruszt zmagań z wiarą
nic nie znaczą 

życie zbudowane z drobiazgów
uczy kochać małe 
odchodzące chwile 

więc aby wyjść z niebytu dwuznaczności
z wiarą podchodzę do siebie
wplatając życie w wiersze 

wszystko jest łaską     

co przychodzi nagle i niespodziewanie
w bólu rozterce i zmęczeniu 
co uwiera w bucie wielkiej historii
gdy się dzieje tuż za oknem powiek 
co ściska krtań od nadmiaru żalów
w tym jak się odchodzi i nigdy nie wraca 
co jest milczeniem w chwili zadumy 
gdy ziemia wypada z orbity miłości
a w głowie pomieścić się nie chce  
że to wszystko jest łaską w logice zbawienia
nawet jeśli objąć rozumem tego nie można 
a jednostka jest sprawcą globalnych zachowań 
dobro i zło jednako użyźniają gleby sumienia
aby człowiek stał się Człowiekiem 

“sTWORZENIE”

. . . 



GŁOS BRATA NR 3(53)201242

Jednowyrazowy o począ-
tkowej li te rze: S. 

Autorem wszystkich zadań
jest „Baryt”.

Roz wią za nie re bu su, lo go -
gry fu al bo krzy żó wecz ki 
z nu me ru 53 Gło su Bra ta
pro si my skła dać w kio sku
pa ra fial nym lub wrzu cić do
skrzyn ki na drzwiach wej -
ścio wych do ple ba nii, w ter -
mi nie jed ne go mie sią ca od
uka za nia się te go nu me ru. 

rebus                          

Logogryf                          Krzy¿óweczka                       

ROZRYWKA

Fundatorem nagród jest:
HURTOWNIA KSIĄŻEK
I DEWOCJONALIÓW
„ŚW. PAWEŁ”

80-339 Gdańsk, ul. Bitwy Oliwskiej 33a
tel. 58 554 18 34

www.hurtpawel.home.pl

ROZWIĄZANIA z nr 52 Głosu Brata

Logogryf – hasło:  LETNI WYPOCZYNEK
Wyrazy pomocnicze: Bazylika, alepatia, laborant, ekscyzja, tęczówka, nożyczki, izonomia, 

wazelina, konklawe.
Krzyżówka – Anagramy: PALMA, PLAMA, LAMPA

Poziomo: Palma, armia, agapa.
Pionowo: Plama, lampa, Agata.

Rebus – hasło: KOTARA
Wyrazy pomocnicze: kot, ara.

Roz wią za nia na de sła ły:
panie: Inge Czarniak, Kazimiera Korzeniewska, s. Aniela Gelata, Stanisława Tułowska.

Nagrodę otrzymuje s. Aniela Gelata.
Serdecznie gra tu lu je my!

1)   zakonnica.
2)   warzywo lub potrawa 

z warzyw.
3)   kościół prawosławnych.
4)   w Kościele katolickim: 

wyższy duchowny;   
członek kapituły.

5)   religia azjatycka.
6)   miasto znane z życia 

Chrystusa.
7)   pies myśliwski (falista 

sierść i długie uszy).
8)   żona popa.
9)   duży ptak; czerwonak.

10)  naczynie liturgiczne.
11)  … wielkanocny.
12)  złocień właściwy; 

margerytka.
13)  człowiek wyznania 

niechrześcijańskiego, 
nieochrzczony.

W zaznaczonej kolumnie
otrzymamy rozwiązanie.     

1)   coś z nabiału.
2)   kwiat jesieni.
3)   oddział szkolny.
4)   obszar wód morskich.

Litery z pól ponumerowanych
dodatkowo od 1 do 5 utworzą
rozwiązanie.



GŁOS BRATA NR 3(53)2012 43

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. Tadeusz Polak. 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.
Zdjęcia: Wojciech Milewski, Mirosław Jaśkowiak, ks. Janusz Majkowski, ks. Rafał Dettlaff, ks. Marcin Mianowski, 
ks. Grzegorz Stolczyk, s. Bernarda Kaczor, i młodzież.

Viktoria Elżbieta Mróz 16.06.2012 r. 
Igor Maksymilian Wiszniewski 24.06.2012 r. 
Stanisław Adam Andrealczyk 24.06.2012 r. 
Hanna Małgorzata Balcerzak 1.07.2012 r. 
Aleks Marcin Wagga 8.07.2012 r. 
Jakub Robert Cemka 8.07.2012 r. 
Maja Radecka 8.07.2012 r. 
Lena Ewa Rudkowska 8.07.2012 r. 
Aleksander Stanisław Myrta 8.07.2012 r. 
Jakub Jan Piątek 22.07.2012 r. 
Jan Wiktor Nurzyński 28.07.2012 r.
Julia Magdalena Mech 12.08.2012 r. 
Weronika Marzena Lichaczewska    12.08.2012 r. 
Nikodem Mazur 12.08.2012 r. 
Wiktoria Narewska 18.08.2012 r. 
Leo Silva 19.08.2012 r. 
Emilia Alicja Waleńska 26.08.2012 r. 
Dawid Kulewicz 26.08.2012 r. 
Dominik Petrykowski 26.08.2012 r. 
Martyna Tomczak 9.09.2012 r. 
Bartosz Janusz Jankowski 9.09.2012 r. 
Emilian Paweł Mateja 9.09.2012 r. 
Adrian Dominik Tyda 9.09.2012 r. 
Witold Piotr Topolski 9.09.2012 r. 
Zuzanna Garlak 9.09.2012 r. 
Maja Czesława Zaj 9.09.2012 r. 
Iga Adrianna Masian 9.09.2012 r. 

Stanisław Mróz i Katarzyna Magdalena Dyament-Mróz
– 16.06.2012 r. 

Paweł Marek Majewski i Joanna Strzegocka 
– 23.06.2012 r. 

Damian Paweł Wiński i Małgorzata Nyga 
– 29.06.2012 r. 

Krzysztof Wądołek i Magdalena Agata Cyparska 
– 30.06.2012 r. 

Robert Wojciech Żuk i Izabela Ewa Mielczarek 
– 28.07.2012 r. 

Łukasz Wlazło i Klaudia Maria Suchecka 
– 4.08.2012 r. 

Krzysztof Stanisław Narewski i Katarzyna Marlena
Borzyszkowska – 18.08.2012 r. 
Rafał Adam Wojciechowski i Kamila Katarzyna Siwek 

– 18.08.2012 r. 
Robert Adam Kahlweihs i Sylwia Maria Waliszewska 

– 25.08.2012 r. 
Michał Paweł Hahn i Monika Beata Thiel 

– 31.08.2102 r. 
Tomasz Włodzimierz Konaszewski i Elżbieta Barbara
Zając – 1.09.2012 r. 
Sylwester Jerzy Laskowski i Patrycja Anna Baranowska

– 1.09.2012 r. 

Teresa i Włodzimierz Sawiński   23 czerwca               
Elżbieta i Jerzy Wierzbowski        7 lipca                     
Stanisława i Wiesław Lesiński       7 lipca                    
Zofia i Jan Narloch                        28 lipca                 
Genowefa i Zygfryd Schoenhoff   19 sierpień               

Anna i Waldemar Fabianowicz         22 wrzesień               
Jadwiga i Kazimierz Pettke      30 wrzesień              
Gertruda i Czesław Roczniak     30 wrzesień              
Krystyna i Eugeniusz Wolsztyniak 12 październik 

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZE
50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA obchodzili:

Ś.p. Marian Franciszek Głąb, lat 53, zm. 29.05.2012 r. 
Ś.p. Maria Kall, lat 91, zm. 21.06.2012 r. 
Ś.p. Teresa Barbara Kalita, lat 79, zm. 21.06.2012 r. 
Ś.p. Danuta Grażyna Poręba, lat 56, zm. 22.06.2012 r. 
Ś.p. Maria Magdalena Zgórska, lat 89, zm. 27.06.2012 r. 
Ś.p. Anna Dąbrowska, lat 76, zm. 27.06.2012 r. 
Ś.p. Wasyli Gotowszczyc, lat 90, zm. 28.06.2012 r. 
Ś.p. Mirosław Urzędowski, lat 65, zm. 1.07.2012 r. 
Ś.p. Józef Kuźnicki, lat 84, zm. 2.07.2012 r. 
Ś.p. Róża Gerbatowska, lat 72, zm. 4.07.2012 r.  
Ś.p. Maria Luterek, lat 89, zm. 5.07.2012 r. 
Ś.p. Alojzy Czarnecki, lat 86, zm. 5.07.2012 r. 
Ś.p. Jerzy Radaszkiewicz, lat 74, zm. 17.07.2012 r. 
Ś.p. Stanisława Paszkiet, lat 84, zm. 18.07.20112 r. 
Ś.p. Krystyna Brekke, lat 48, zm. 19.07.2012 r. 
Ś.p. Bernard Bartnicki, lat 83, zm. 20.07.2012 r. 
Ś.p. Bogdan Złomańczuk, lat 62, zm. 20.07.2012 r. 
Ś.p. Wiesław Adamczyk, lat 62, zm. 24.07.2012 r. 
Ś.p. Maria Szyk, lat 84, zm. 31.07.2012 r. 
Ś.p. Józefina Prekop, lat 84, zm. 2.08.2012 r. 
Ś.p. Krystyna Kass, lat 77, zm. 3.08.2012 r. 
Ś.p. Zbigniew Wiśniewski, lat 64, zm. 5.08.2012 r. 
Ś.p. Józefa Skibko, lat 88, zm. 8.08.2012 r. 
Ś.p. Edward Graciński, lat 73, zm. 9.08.2012 r. 
Ś.p. Wiktoria Skrodzka, lat 99, zm. 16.08.2012 r. 
Ś.p. Bernardyna Jezierska, lat 83, zm. 18.08.2012 r. 
Ś.p. Wojciech Lidke, lat 74, zm. 18.08.2012 r. 
Ś.p. Janina Małkowska, lat 94, 22.08.2012 r. 
Ś.p. Zofia Weber, lat 68, zm. 23.08.2012 r. 
Ś.p. Robert Król, lat 41, zm. 25.08.2012 r. 
Ś.p. Wiesław Markowski, lat 62, zm. 28.08.2012 r. 
Ś.p. Jadwiga Kazimiera Pasiewicz, lat 69, zm. 1.09.2012 r. 
Ś.p. Robert Kowalski, lat 83, zm. 5.09.2102 r. 
Ś.p. Marianna Piotrowicz, lat 77, zm. 7.09.2012 r. 
Ś.p. Wacława Wiśniewska, zm. 8.09.2012 r. 
Ś.p. Kamil Lewandowski, lat 21, zm. 14.09.2012 r. 
Ś.p. Kazimierz Ciszewski, lat 63, zm. 14.09.2012 r. 
Ś.p. Urszula Lużyn, lat 64, zm. 19.09.2012 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W IADOMOŚCI PARAFIALNE
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ROZPOCZĘLIŚMY PRACE PRZY OGRZEWANIU KOŚCIOŁA


