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Ko lej ny rok na sze go ży cia do bie ga koń ca. W je go hi sto rie
wpi sa ły się róż ne waż ne i mniej waż ne wy da rze nia. Za rów -
no te oso bi ste zna ne tyl ko Naj wyż sze mu jak rów nież te,
któ re prze ży wa li śmy wspól nie. 

Dla na szej Wspól no ty Pa ra fial nej to tak że roz po -
czę cie Ro ku Ju bi le uszo we go. 15 grud nia 1997 ro ku ks. Bp
Ta de usz Go cłow ski ery go wał na Gdań skim Przy mo rzu pa -
ra fię pod we zwa niem, wów czas jesz cze, bło go sła wio ne go
Bra ta Al ber ta. Srebr ny Ju bi le usz to oka zja do wspo mnień,
re flek sji i po dzię ko wań. Bę dą one trwa ły przez naj bliż sze
mie sią ce. Uro czy ste pod su mo wa nie na stą pi pod czas Mszy
św. od pu sto wej 17 czerw ca 2013 ro ku. Ale już dzi siaj na szą
mo dli twą i pa mię cią ogar nia my pierw sze go pro bosz cza i
bu dow ni cze go ko ścio ła ks. Eu ge niu sza Stel ma cha, wszyst -
kich ka pła nów pra cu ją cych w pa ra fii (w tym cza sie by ło ich
po nad 30), księ ży po cho dzą cych z na szych ro dzin (jest ich
17), sio stry Se ra fit ki i Be tan ki oraz rze sze wier nych świec -
kich, bez któ rych nie po wsta ło by to wiel kie dzie ło. Bo gu
niech bę dą dzię ki za wszyst ko i za wszyst kich…

Na Świę ta Bo że go Na ro dze nia ży czę, aby na dzie ja
ja ką jest Je sus Chry stus, a któ rej sym bo lem jest be tle jem ska
gwiaz da, ni gdy nie po zwo li ła nam zwąt pić… w mi łość, przy -
jaźń, do bro, praw dę… Bądź my ra zem dla CHRYSTUSA…

Z mo dli twą Ks. Pro boszcz
Wraz z Ka pła na mi i Sio stra mi Be tan ka mi
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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII
11.10 – Uro czy ste roz po czę cie Ro ku Wia ry w na szej
wspól no cie pa ra fial nej
13.10 – piel grzym ka na roz po czę cie ro ku aka de mic kie go
do Ma tem ble wa (piel grzy mo wa nie roz po czę to Mszą św. w
nad zwy czaj nej for mie ry tu rzym skie go w ka te drze oliw -
skiej)
14.10 – dzie ci z ERM wraz z sio strą Ber nar dą i ko ło te -
atral ne  z sio strą Sa le zją przy go to wa ły przed sta wie nie z oka -
zji Dnia Pa pie skie go
20.10 – kle ryk Pa weł Le mań czyk roz po czął prak ty kę
dusz pa ster ską w na szej pa ra fii
26.10 – dzień sku pie nia w DA w klasz to rze sióstr be ne -
dyk ty nek w Żar now cu
30.10 – za koń czo no dru gi etap prac przy ogrze wa niu ko -
ścio ła
31.10 – ak cja „Ho ly Wins – Świę ty Zwy cię ża”. Mło dzież
aka de mic ka świę to wa ła w Lu zi nie 
1.11 – dusz pa ster stwa Lux Cor dis i aka de mic kie uczest ni -
czy ły w Li ta nii Miast pod Po mni kiem Po le głych Stocz niow -
ców w 1970 r. w Gdań sku
2.11 – mło dzież mo dli ła się za zmar łych na cmen ta rzu Za -
spa
5.11 – przy stą pio no do od le wu pła sko rzeź by św. Bra ta Al -
ber ta z brą zu
10.11 – LSO uczest ni czy ła w VIII Die ce zjal nej Piel grzym -
ce mi ni stran tów i lek to rów w ko ście le św. An drze ja Bo bo li
w Gdy ni Ob łu żu
10.11 – dzie ci wraz z sio stra mi be tan ka mi uczest ni czy ły w
Ar chi die ce zjal nej Piel grzym ce Dzie ci do Sank tu arium Bo -
że go Mi ło sier dzia w Gdań sku Wrzesz czu
11.11 – po świę ce nie ksią że czek dzie ciom przy go to wu ją -
cym się do pierwszej ko mu nii świę tej
13.11 – spo tka nie DA z ka pu cy nem o. dr Pio trem Kwiat -
kiem na te mat „Psy cho lo gia szczę ścia”
15.11 – mło dzież z Lux Cor dis i DA od wie dzi ła dom ho spi -
cyj ny św. Jó ze fa w So po cie
17.11 – od by ła się pa ra fial na za ba wa an drzej ko wa przy go -
to wa na przez Do mo wy Ko ściół przy po mo cy mło dzie ży
22.11 – chór pa ra fial ny świę to wał wspo mnie nie św. Ce cy lii
25.11 – nie dzie la łącz no ści i mo dli twy z kle ry ka mi Gdań -
skie go Se mi na rium Du chow ne go
25.11 – pod su mo wa nie ko lej ne go eta pu for ma cji ERM
25.11 – pro mo cja no wych mi ni stran tów i aspi ran tów LSO
oraz od no wie nie przy rze czeń przez lek to rów
25.11 – dzie ci uczest ni czy ły w ba lu z oka zji Uro czy sto ści
Chry stu sa Kró la Wszech świa ta
2.12 – mło dzie żo wa scho la li tur gicz na „Lux Cor dis” roz po -
czę ła te go rocz ny ad went nie szpo ra mi zwa ny mi Lu ce rna ria
4.12 – spo tka nie DA z eg zor cy stą ks. Je rzym Ski bą
6.12 – pod czas ro rat przy był św. Mi ko łaj i ob da ro wał
wszyst kich pre zen ta mi
6.12 – za koń cze nie prac przy ogrze wa niu ko ścio ła
9.12 – spo tka nie z Pio trem Ja siu kie wi czem na te mat dzia -
ła nia pomp cie pła, wy ko rzy sta ne go przy ogrze wa niu na sze -
go ko ścio ła
13.12 – pod su mo wa li śmy ko lej ny etap prac nad pła sko -
rzeź bą św. Bra ta Al ber ta oraz za mon to wa li śmy ko lej ne dwa
wi tra że
15.12 – uro czy ste roz po czę cie 25 - le cia ery go wa nia na szej
pa ra fii
16.12 – kier masz bo żo na ro dze nio wy przy go to wa ny przez
ERM wraz z sio strą Ber nar dą

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza
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Z ŻYCIA PARAFII
Sprawozdanie z dzia³alnoœci 
Wspólnoty Jezusowej £odzi
Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi po wsta ła w paź dzier ni ku 2001
ro ku ja ko owoc pa ra fial nych re ko lek cji ewan ge li za cyj nych.
Pierw szym prze ja wem dzia łal no ści Wspól no ty był udział
gru py osób w przy go to wa niu tych re ko lek cji pod okiem
księ dza pro bosz cza Grze go rza Stol czy ka i prze wod nic twem
księ dza Da riu sza Żyź niew skie go, na sze go pierw sze go pa ste -
rza, któ ry nas pro wa dził do 2004 ro ku. Ko lej ni pa ste rze to: w
2004 ro ku - ks. Woj ciech Cu pa, od 2004 do 2009 ro ku - ks.
Pa weł Na wrot i obec nie od 2009 - ks. Mar cin Mia now ski.

Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi jest wspól no tą mo dli -
tew no -ewan ge li za cyj ną. Gro ma dzi lu dzi mło dych du chem.
Człon ko wie wspól no ty sta no wią pe łen prze krój wie ko wy.
Naj star szy czło nek WJŁ ma po nad 70 lat a naj młod szy nie -
speł na 1 rok. Wzo rem dla każ de go z nas jest Abra ham, któ -
ry sku pia jąc w so bie ce chy czło wie ka sta re go i mło de go wy -
ru sza w dro gę nie sam, ale we wspól no cie. 

Na szym ka pi ta nem jest Je zus Chry stus, ma pą Sło -
wo Bo że, pro fe so rem, na uczy cie lem i wia trem Duch Świę ty,
ster ni kiem pa sterz, zaś my wszy scy je ste śmy po dróż ni ka mi.
Na wzór Abra ha ma po dró żu je my z Je zu sem for mu jąc sie bie
i dzie ląc się tym z in ny mi. 

Wspól no ta skła da się z ma łych grup na zy wa nych
Win ni ca mi. Win ni ca Ga li lea gro ma dzi oso by naj star sze wie -
kiem, Win ni ca Mi ło ści gro ma dzi mło dzież, a Win ni ca Ro -
dzin sku pia ro dzi ny z dzieć mi. Czwar ta gru pa – Przed sio nek
Win ni cy – jest Win ni cą okre so wą da ją cą szan sę oso bom
chcą cym po znać wspól no tę na przy go to wa nie do włą cze nia
się do Wspól no ty i sta nia się jej człon kiem.

W ra mach Wspól no ty dzia ła ją dia ko nie zaj mu ją ce
się po szcze gól ny mi za da nia mi: dia ko nia tań ca, dia ko nia mu -
zycz na, mo dli tew na, po rząd ko wa, fi nan so wa, li tur gicz na, li -
te rac ko -hi sto rycz na, or ga ni za cyj na, bi blio tecz na i opie ki nad
dzieć mi. Dia ko nie cią gle się po więk sza ją i dzia ła ją co raz
pręż niej od po wia da jąc na bie żą ce po trze by Wspól no ty i pa ra -
fii.

Ży cie wspól no ty wy zna cza ją róż ne przed się wzię cia.
• Spo tka nia ogól ne – spo ty ka my się raz w ty go dniu
na spo tka niach ogól nych. Spo tka nia przy bie ra ją naj czę ściej
for mę spo tkań mo dli tew nych kla sycz nych, z ka te che zą lub
bez. Raz w mie sią cu ad o ru je my Naj święt szy Sa kra ment, w
każ dy pierw szy wto rek mie sią ca uczest ni czy my we wspól no -
to wej Eu cha ry stii. W okre sach świą tecz nych ma miej sce
rów nież  „aga pe”.
• Po słu ga pod czas Mszy świę tej nie dziel nej: W trze -
cią nie dzie lę mie sią ca o godz. 18.00 WJŁ po słu gu je w pa ra fii
mu zycz nie, czy ta nia mi i ko men ta rza mi dzie ląc się wspól no -
to wą Li tur gią Sło wa. Po Mszy świę tej po słu gu je my mo dli twą
wsta wien ni czą dla pa ra fian.
• Spo tka nia for ma cyj ne w ma łych gru pach (Win ni -
cach) – zwy kle raz na dwa ty go dnie. Do tych czas te ma ty ka
ma łych grup to: List Ja na Paw ła II o ró żań cu, En cy kli ka o

Eu cha ry stii, En cy kli ka Deus Ca ri tas Est., kur sy ewan ge li za -
cyj ne, Sło wo Bo że.
• Na bo żeń stwo po kut ne: raz w ro ku, w ma ju lub
czerw cu.
• Spo tka nia od po wie dzial nych (Ra da Wspól no ty): pa -
sterz i ani ma to rzy spo ty ka ją się raz na dwa ty go dnie usta la -
jąc naj waż niej sze spra wy z ży cia wspól no ty.
• Kur sy i for ma cja: WJŁ ko rzy sta z for ma cji opar tej na
kur sach Szko ły No wej Ewan ge li za cji oraz z re ko lek cji.
Człon ko wie Wspól no ty uczest ni czy li w kur sach: Fi li pa,
Ucznio wie z Emaus, Ja na, kur sie Moj że sza i Ani ma cji Mo dli -
twy Cha ry zma tycz nej, Kurs Paw ła, Szko ła Cha ry zma tów,
Kurs Mo dli twy Wsta wien ni czej, Kurs Uwiel bie nia Tań cem,
oraz in nych re ko lek cjach np. Wspól no ty Mi ło ści Ukrzy żo -
wa nej - w Szcze ci nie. 
• Fe sty ny pa ra fial ne: uczest ni czy my co ro ku w ich
przy go to wa niu.
• Ró ża niec dla pa ra fii i Dro ga Krzy żo wa: WJŁ włą cza
się w przy go to wa nie dla pa ra fii Ró żań ca i Dro gi Krzy żo wej. 
• Uro czy stość Bo że go Cia ła: przy go to wu je my je den z
oł ta rzy.
• Ar ty ku ły w Gło sie Bra ta: kil ka krot nie w Gło sie Bra -
ta uka za ły się ar ty ku ły pi sa ne przez człon ków WJŁ.
• Pły ty mu zycz ne: dia ko nia mu zycz na przy go to wa ła
pły ty z pie śnia mi dla Wspól no ty i przy ja ciół.
• Re ko lek cje ewan ge li za cyj ne: w li sto pa dzie 2006 r.
WJŁ i w paź dzier ni ku 2010 r. przy go to wa ła w pa ra fii trzy -
dnio we re ko lek cje ewan ge li za cyj ne.
• Ka te che zy dla naj młod szych: w la tach 2006 – 2007
pod ję ta zo sta ła pró ba pro wa dze nia krót kich ka te chez for ma -
cyj nych dla naj młod szych przed co mie sięcz ną Mszą wspól -
no to wą, te ma ty ka ka te chez do ty czy ła ke ryg ma tu. 
WJŁ jest wspól no tą otwar tą, ży wą i sta le się for mu ją cą, dla -
te go oprócz dzia łal no ści mo dli tew nej i ewan ge li za cyj nej ma -
my też czas na spo tka nia to wa rzy skie, wy jaz dy in te gra cyj ne,
wyj ścia do ki na itp. We wnątrz wspól no ty bu du ją się przy jaź -
nie. Wie lu z nas za uwa ża, jak bar dzo zmie nia się je go ży cie
dzię ki trwa niu we wspól no cie. A Je zus Chry stus nam bar dzo
bło go sła wi, co po twier dza wie le świa dectw człon ków wspól -
no ty. 
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Z ŻYCIA PARAFII
Sprawozdanie z dzia³alnoœci
Eucharystycznego Ruchu M³odych 
Wspól no ta dzie cię co -mło dzie żo wa Eu cha ry stycz ne go Ru -
chu Mło dych, w któ rej jest 30 osób, ist nie je w na szej pa ra fii
od 9 lat. Obec nie jest pro wa dzo na przez: s. Ber nar dę Ka -
czor oraz ks. Jac ka Ko wa lew skie go. Ani ma to ra mi są: Ewe li -
na Zwa ra i Kac per Nycz, któ ry rów nież pro wa dzi stro nę in -
ter ne to wą ERM-u na szej pa ra fii. Jej ad res to: http://er mal -
bertg dansk.we bno de.com 

Spo ty ka my się sys te ma tycz nie raz w ty go dniu, w
po nie dział ki o godz. 16.00. Mło dzież spo ty ka się w so bo ty o
godz. 17.00. Po głę bia my na szą wia rę w Je zu sa Chry stu sa
po przez uczest nic two we Mszy świę tej, ad o ra cję, po chy le -
nie się nad Sło wem Bo żym. Ma my też czas na  wspól ną za -
ba wę i pie lę gno wa nie kon tak tów to wa rzy skich. 
Ostat nio, tj. w dniach 20 - 22 kwiet nia 2012 r. uczest ni czy li -
śmy w Ogól no pol skich Dniach Wspól no ty ERM-u w uro kli -
wym Krze szo wie, w die ce zji le gnic kiej, gdzie zdo by li śmy III
miej sce w grze te re no wej na te mat hi sto rii Pol ski, ERM-u i
Sank tu arium Mat ki Bo żej Ła ska wej.  W 2008 r. go ści li śmy
ERM-itów z ca łej Pol ski w Gdań sku! Każ do ra zo wo jest to
nie sa mo wi te prze ży cie. W nas sa mych umac nia się prze ko -
na nie, że war to dbać o głęb szą więź z Je zu sem – Ho stią.
Gdy pa trzy my na ty le mło dych serc, któ re prze mie rza ją set -
ki ki lo me trów, by dać świa dec two swo jej wia ry, umac nia się
w nas po czu cie ra do ści i mo cy, że war to być Ry ce rzem
Chry stu sa w ERM-ie! 

Ha sło te go ro ku for ma cyj ne go 2011/2012 - zgod nie
z dusz pa ster skim ha słem Ko ścio ła w Pol sce „Ko ściół na -
szym Do mem” - brzmi: „Zo bacz cie, jak jest do brze za miesz -
kać ra zem z Bo giem”. Gdzie miesz ka Bóg? Bóg miesz ka w
nie bie. Czy to ozna cza, że Bóg miesz ka w chmu rach? Pi lo ci
i ko smo nau ci mó wią, że tam Go nie ma. Zo ba czy li za to
wspa nia łość ko smo su, w któ rym Zie mia jest jak ma ła pi łecz -
ka. Na ka te che zie czę sto sły szy my, że „Bóg miesz ka w Ko -
ście le”. Z pew no ścią ko ścio ły są miej scem obec no ści Pa na
Bo ga. W ko ście le ina czej niż gdzie in dziej sły szy my Je go
głos, je ste śmy z Nim w Ko mu nii, szcze gól nie po przez sa -
kra men ty świę te. Nie sa mo wi te jest to, że Pan Bóg i ci wszy -
scy Naj lep si – Świę ci pra gną, by jak naj wię cej lu dzi na le ża -
ło do Ro dzi ny Bo ga i do świad cza ło Je go wiel kiej mi ło ści!
Naj mą drzej szą de cy zją czło wie ka jest upo dab nia nie swe go
ser ca do Ser ca Bo ga! Mo je ser ce jest do mem dla Je zu sa!
Dla te go ERM-ici pra gną pra co wać nad so bą. Ze wnętrz nym
zna kiem na szej pra cy jest wiecz na lamp ka, do któ rej skła da -
my: mo dli twy, proś by i po dzię ko wa nia ogar nia jąc na sze ro -
dzi ny, du cho wień stwo, przy ja ciół, cho rych i zmar łych, przy -
zy wa jąc wsta wien nic twa Mat ki Naj święt szej i na szych ulu -
bio nych świę tych. Skła da my w  wiecz nej lamp ce rów nież
na sze zma ga nia i po sta no wie nia – ad wen to we i wiel ko post -
ne. Ten du cho wy dar za wieź li śmy do Krze szo wa, do Mat ki
Bo żej Ła ska wej.

W każ dym mie sią cu otrzy mu je my na sze ERM-
owskie pi smo „Pro mień Eu cha ry stii”, dzię ki któ re mu do -
wia du je my się o naj now szych przed się wzię ciach i ini cja ty -
wach Pa pie ża, o in ten cjach, w ja kich po win ni śmy mo dlić się

– „Apo stol stwo Mo dli twy”, o hi sto rii na szej Oj czy zny – „Ko -
cham Cię, Pol sko”. In ne dzia ły ga zet ki to: „Zwy cię stwo
przez Mę stwo”, „Mło dzi Młod szym”, „Kwiat ki na szych
Świę tych”, a w „Skarb cu” za zna cza my swo je mo dli twy,
uczest nic two we Mszy świę tej, po sta no wie nia oraz do bre
uczyn ki. Roz wią zu je my rów nież za da nia w „Ką ci ku Ra do -
ści” i ba wi my się w „So ko le Oko”.

Na sza mło dzież ERM-owska bra ła też udział w
Gim na zjal nych Dniach Wspól no ty w Pie nięż nie (29.04 -
02.05.2009 r.), w Ludź mie rzu (29.04 - 02.05.2010 r.), w Sank -
tu arium Bo że go Mi ło sier dzia we Wrzesz czu (14.10.2011 r.)
oraz Fe sti wa lu „Mło dzi i Mi łość” w Ma tem ble wie
(23.05.2009 r.).

W każ dym ro ku ob cho dzi my też Ar chi die ce zjal ne
Dni Wspól no ty ERM-u, pod czas któ rych mo dli my się
wspól nie pod czas Eu cha ry stii. Dniom tym to wa rzy szą rów -
nież roz ma ite kon kur sy, bie gi pa tro lo we, współ za wod nic -
two i ra do sny śpiew. Ta kie pięk ne dni od by ły się: w Gdań -
sku Cheł mie, w pa ra fii. św. Ur szu li Le dó chow skiej (2009
r.), w Gdań sku Przy mo rzu, w pa ra fii św. Bra ta Al ber ta
(9.10.2010 r.) i w Gdy ni Chy lo nii, w pa ra fii św. Mi ko ła ja
(22.10.2011 r.). Z wszyst ki mi wspól no ta mi ERM-u spo ty ka -
my się rów nież w So po cie na wspól nej za ba wie pod czas na -
sze go Pa tro nal ne go Świę ta, czy li z oka zji świę ta Chry stu sa
Kró la (20.11.2010 r.), (11.11.2011 r.). Za pro szo ny mi do
wspól nej za ba wy by li rów nież mi ni stran ci z na szych pa ra fii.
Bie rze my ak tyw ny udział w ży ciu na sze go pa ra fial ne go ko -
ścio ła św. Bra ta Al ber ta po przez przy go to wy wa nie:
– in sce ni zo wa nych ta jem nic ró żań co wych w paź dzier ni ku, 
- Dro gi Krzy żo wej w Wiel kim Po ście, 
- przed sta wi cie li 5 kon ty nen tów w Ty go dniu Mi syj nym;
– mon ta żu słow no -mu zycz ne go o  Ja nie Paw le II przy współ -
pra cy z Te atrem Dzie cię cym (wy stę py w na szym ko ście le i
SP 80)
– opra wy li tur gicz nej nie dziel nych i świą tecz nych Mszy św.,
a na wet Tri du um, czy też Mszy       św. Trans mi to wa nej
przez TVP Po lo nia;
– ad o ra cji dla dzie ci np. w Wiel ki Pią tek przy ciem ni cy.

Prze ży wa my też ra do sne spo tka nia opłat ko we i
wiel ka noc ne po łą czo ne z tur nie jem pa pie skim. W li sto pa -
dzie od wie dza my cmen ta rze w Oli wie i na Za spie. Bie rze my
udział w kon kur sach mię dzysz kol nych np. w Mię dzysz kol -
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nym Kon kur sie Po ezji Pa pie skiej – ERM-ita za jął II miej sce.
Od wie dza my cho rych w Gdań skim Ho spi cjum im. E. Dut -
kie wi cza, przy go to wu je my kier ma sze świą tecz ne. Wspól nie
też od po czy wa my, ma my wyj ścia do ki na, aqu apar ku, na
łyż wy, do krę giel ni. Or ga ni zu je my wspól ne go gril la, wy pa -
dy ro we ro we np. do Ma tem ble wa, wy jeż dża my na od po czy -
nek do Go wi dli na, Szym bar ku, Osło ni na.

Dzię ki wspar ciu ks. Pro bosz cza Grze go rza Stol czy -
ka zo sta ły wy dru ko wa ne fol de ry ERM-owskie na szej pa ra fii
i pod czas nie dziel nej pre zen ta cji Eu cha ry stycz ne go Ru chu

Mło dych wrę czo ne za in te re so wa nym oso bom: dzie ciom i
ich ro dzi com, by za chę cić mło dych do głęb sze go ży cia du -
cho we go przez uczest nic two w tej wspól no cie.

Pra gnie my na dal po głę biać swo ja więź z Ko ścio łem
i z Je zu sem Eu cha ry stycz nym ja ko Przy ja cie lem, roz wi jać w
so bie pra gnie nie mo dli twy i mi ło wać bliź nie go, by tym sa -
mym da wać ra do sne świa dec two o na szej wie rze w Pa na
Bo ga!

Kró luj nam Chry ste!

Eks ce len cjo, księ że bi sku pie Ry szar dzie!

Ja ko przed sta wi ciel Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza, mam za -
szczyt zło żyć spra woz da nie z dzia łań tej że wspól no ty.    
STRUKTURY

Od cza su ostat niej wi zy ty J.E. Ks. Ab pa Ta de usza
Go cłow skie go, gro no mi ni stran tów po więk szy ło się o 9
osób. Obec nie wspól no ta li czy 42 człon ków, 22 mi ni stran -
tów - w tym 8 aspi ran tów i 2 kan dy da tów - oraz 20 lek to rów
- w tym 4 ce re mo nia rzy. 

Na sza wspól no ta łą czy uczniów szkół pod sta wo -
wych, gim na zjal nych i śred nich oraz kil ku stu den tów.
Obec nie na szym opie ku nem jest ks. Bog dan Pul czyń ski.

Li tur gicz na Służ ba Oł ta rza ak tyw nie bie rze udział
w ży ciu du cho wym pa ra fii. Mi ni stran ci i lek to rzy przez ca ły
rok słu żą pod czas Mszy świę tej w dni po wsze dnie, w nie -
dzie le, a tak że pod czas na bo żeństw. To do ich obo wiąz ków
na le ży przy go to wa nie ce re mo nii li tur gicz nych: pa ster ki,
Tri du um Pas chal ne go, pierw szej ko mu nii św., bierz mo wa -
nia, świę ta Bo że go Cia ła i od pu stu pa ra fial ne go.

Lek to rzy i mi ni stran ci po przez przy go to wa nie po -
szcze gól nych uro czy sto ści, do kła da ją wszel kich sta rań, aby
wier ni na szej pa ra fii mo gli w jesz cze więk szym sku pie niu i
mo dli twie prze ży wać pięk no li tur gii. Dba my tak że o to, aby
wier ni świec cy włą cza li się w przy go to wa nie Mszy świę -
tych. 
ZBIORKI

Każ de go ty go dnia człon ko wie Li tur gicz nej Służ by
Oł ta rza spo ty ka ją się w sal ce na ple ba nii lub w ko ście le, w
ce lu omó wie nia po szcze gól nych uro czy sto ści ko ściel nych,
na by wa nia wie dzy li tur gicz nej i zna jo mo ści Pi sma Świę te -
go. Po głę bia ją rów nież for ma cję du cho wą. 

Spo tka nia pro wa dzo ne są osob no dla po szcze gól -
nych grup mi ni stranc kich: Kan dy da ci i Aspi ran ci przy cho -
dzą w każ dą so bo tę o go dzi nie 10.00, Mi ni stran ci Oł ta rza o
10.30, a Mi ni stran ci Świa tła o 11.00. Lek to rzy ma ją swo je
spo tka nia w śro dy o go dzi nie 19.00.

Zbiór ki pro wa dzi ks. Bog dan Pul czyń ski, któ re mu
po ma ga ją: pre zes Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza: Krzysz tof
Mu lar ski, wi ce pre zes: Mi chał Krauz oraz lek tor: Kon rad
Szczy gieł. 

DZIALANOŚĆ
Każ de go ro ku, lek to rzy i mi ni stran ci uczest ni czą w

wie lu wy da rze niach pa ra fial nych i die ce zjal nych. Na le ża ły
do nich m.in. Dro ga Krzy żo wa w Kal wa rii Wej he row skiej,
die ce zjal ne dni sku pie nia mi ni stran tów, piel grzym ka ro we -
ro wa do Ma tem ble wa czy Msza Krzyż ma Świę te go.  

W ostat nim ro ku trzech na szych lek to rów uczest ni -
czy ło w kur sie dla ce re mo nia rzy w Ochot ni cy Dol nej. Gru -
pa na szych sze ściu mi ni stran tów uczest ni czy ła w kur sie
przy go to wu ją cym do pod ję cia po słu gi lek to ra. Po głę bia li
oni zna jo mość Pi sma świę te go, za sad fo ne ty ki i czy ta nia
Sło wa Bo że go pod czas Mszy świę tej.

Oprócz peł nie nia służ by li tur gicz nej mi ni stran ci
uczest ni czą w róż nych for mach re kre acji w ra mach fe ryj -
nych i wa ka cyj nych wy jaz dów.

Bie rze my tak że udział w spor to wych wy da rze -
niach. W ze szłym ro ku utwo rzo na zo sta ła spe cjal na sek cja
pił kar ska. Ma my tu swo je pierw sze osią gnię cia, m.in. za ję li -
śmy III miej sce w jed nym z tur nie jów die ce zjal ne go cy klu
spor to wych spo tkań KNC24CUP w pił ce noż nej ha lo wej w
ka te go rii szko ły pod sta wo wej.   

W ro ku 2011 za ku pio ne zo sta ły no we kom że, tu ni -
ki i al by, a tak że od no wio na zo sta ła na sza mi ni stranc ka sal -
ka, któ rą użyt ku je my. 

Od ro ku pro wa dzi my tak że stro nę in ter ne to wą, któ rą moż -
na od wie dzić pod ad re sem: www.lso.bra tal bert.com.pl 

Z ŻYCIA PARAFII
Sprawozdanie z dzia³alnoœci 
Liturgicznej S³u¿by O³tarza
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11 paź dzier ni ka 2012 ro ku roz po czął się w Ko ście le ka to lic -
kim Rok Wia ry. Z tym ro kiem wią żą się dwie waż ne da ty:
pięć dzie sią ta rocz ni ca otwar cia So bo ru Wa ty kań skie go II i
dwu dzie sta rocz ni ca opu bli ko wa nia przez bło go sła wio ne go
Ja na Paw ła II Ka te chi zmu Ko ścio ła Ka to lic kie go.

Rok Wia ry zo stał ogło szo ny przez pa pie ża Be ne -
dyk ta XVI w li ście apo stol skim w for mie «mo tu pro prio»
Por ta fi dei. We wstę pie te go li stu czy ta my: „Rok ten bę dzie
oka zją sprzy ja ją cą te mu, by wszy scy wier ni głę biej zro zu -
mie li, że fun da men tem wia ry chrze ści jań skiej jest «spo tka -
nie z wy da rze niem, z Oso bą, któ ra na da je ży ciu no wą per -
spek ty wę, a tym sa mym de cy du ją ce ukie run ko wa nie». Wia -
rę, opar tą na spo tka niu ze Zmar twych wsta łym Je zu sem
Chry stu sem, bę dzie moż na od kry wać w jej in te gral no ści i w
peł nym bla sku. «Rów nież w na szych cza sach wia ra jest da -
rem, któ ry trze ba na no wo od kryć, pie lę gno wać i da wać o
nim świa dec two», aże by Pan «spra wił, że każ dy z nas do -
świad czy z ra do ścią, jak pięk nie jest być chrze ści ja ni nem».”

Rok Wia ry ma być za pro sze niem do au ten tycz ne go
i no we go na wró ce nia do Chry stu sa, za an ga żo wa nia mi syj -
ne go na rzecz no wej ewan ge li za cji.

Oj ciec Świę ty pra gnie, aby ten Rok roz bu dził w każ -
dym wie rzą cym aspi ra cję do wy zna wa nia wia ry w jej peł ni i
z od no wio nym prze ko na niem, z uf no ścią i na dzie ją, by bar -
dziej ce le bro wać wia rę w li tur gii, zwłasz cza Eu cha ry stii.
Jed no cze śnie pra gnie, że by świa dec two ży cia lu dzi wie rzą -
cych by ło co raz bar dziej wia ry god ne. Zwłasz cza w tym Ro -
ku każ dy wie rzą cy po wi nien po now nie od kryć treść wia ry
wy zna wa nej, ce le bro wa nej, prze ży wa nej i prze mo dlo nej, i
za sta no wić się nad sa mym ak tem wia ry.

Na wią zu jąc do hi sto rii Ko ścio ła, Be ne dykt XVI
wspo mi na róż ne So bo ry, któ re po prze dzi ły II So bór Wa ty -
kań ski. „Za zwy czaj te du że zgro ma dze nia ko ściel ne by ły
zwo ła ne w ce lu okre śle nia pod sta wo wych ele men tów wia ry,
zwłasz cza, aby sko ry go wać za gra ża ją ce błę dy”. So bór Ni cej -
ski zo stał zwo ła nym w 325 r., dla prze ciw sta wie nia się he re -
zji ariań skiej i pod kre śle nia bo sko ści Je zu sa, Sy na Jed no ro -
dzo ne go Bo ga Oj ca; efe ski w pią tym wie ku, któ ry okre ślił
Ma ry ję ja ko Mat kę Bo żą; chal ce doń skim w 451 r., któ ry
stwier dził, że ist nie je jed na oso ba Chry stu sa w dwóch na tu -
rach: bo skiej i ludz kiej; try denc ki w XVI wie ku, uści ślił za -
sad ni cze punk ty na uki ka to lic kiej w ob li czu Re for ma cji pro -
te stanc kiej. I So bór Wa ty kań ski roz po czął re flek sję na te -
mat po zna nia Bo ga, ob ja wie nia, wia ry i jej re la cji z ro zu mem
oraz o pry ma cie i nie omyl no ści pa pie ża, zo stał on prze rwa -
ny oku pa cją Rzy mu we wrze śniu 1870 r. Na to miast II So bór
Wa ty kań ski zo stał zwo ła ny nie dla te go, aby sko ry go wać
dro gi Ko ścio ła, po nie waż nie by ło szcze gól nych błę dów
wia ry, czy też kwe stii dok try nal nych. Cel zwo ła nia So bo ru
II okre śla bł. Jan XXIII, w prze mó wie niu in au gu ra cyj nym:
„wia ra mu si mó wić w spo sób «od no wio ny», bar dziej wy ra zi -
sty – bo świat szyb ko się zmie niał – za cho wu jąc jed nak że
swą od wiecz ną treść, bez ustępstw czy pół środ ków”. Pa pież
chciał, aby w po głę bio nej re flek sji na te mat wia ry moż na by -
ło okre ślić w no wy spo sób re la cję mię dzy Ko ścio łem a epo -
ką no wo cze sną, mię dzy chrze ści jań stwem a nie któ ry mi

istot ny mi ele men ta mi my śli no wo cze snej, po nie waż lu dzie
skła nia ją się ra czej ku kró le stwu ziem skie mu niż Kró le stwu
Nie bie skie mu.

So bór Wa ty kań ski II od był się na chwa łę Bo ga, w
imię Chry stu sa, pod na tchnie niem Du cha Świę te go, aby
przed sta wić na sze mu świa tu po trze bę Ewan ge lii w ca łej jej
oka za ło ści i w ca łej jej czy sto ści. Pa weł VI na za koń cze nie
So bo ru wska zu je, że punk tem cen tral nym ob rad by ła kwe -
stia Bo ga, któ ry „na praw dę ist nie je, ży je, jest oso bą, opie ku -
je się, jest nie skoń cze nie do bry; wręcz jest nie tyl ko do bry
sam w so bie, ale tak że nie zmier nie do bry dla nas, jest na -
szym Stwór cą, na szą praw dą, na szym szczę ściem, do te go
stop nia, że kie dy czło wiek usi łu je skie ro wać swój umysł i
ser ce w kon tem pla cji ku Bo gu, wy peł nia naj wznio ślej szy i
naj peł niej szy akt swej du szy, akt, któ ry tak że dziś mo że i po -
wi nien być kul mi na cją nie zli czo nych dzie dzin ludz kiej ak -
tyw no ści, z któ re go otrzy mu ją one swą god ność”.

Be ne dykt XVI za chę ca, aby po wró cić do stu dio wa -
nia Do ku men tów II So bo ru Wa ty kań skie go, aby bez piecz ne
osią gnąć cel – szczę ście wiecz ne. „Wi dzi my, że czas, w któ -
rym ży je my, na dal na zna czo ny jest za po mnie niem i głu cho -
tą wo bec Bo ga. My ślę więc, że mu si my na uczyć się naj -
prost szej i naj bar dziej pod sta wo wej lek cji So bo ru, to zna -
czy, że chrze ści jań stwo w swej isto cie po le ga na wie rze w
Bo ga, któ ry jest mi ło ścią try ni tar ną oraz na spo tka niu in dy -
wi du al nym i wspól no to wym z Chry stu sem, któ ry ukie run -
ko wu je i pro wa dzi przez ży cie: ca ła resz ta z te go wy pły wa.” 

„Spo glą da jąc w tym świe tle na bo gac two za war te w
do ku men tach So bo ru Wa ty kań skie go II, chciał bym tyl ko
wspo mnieć czte ry kon sty tu cje, nie mal czte ry punk ty kar dy -
nal ne bu so li, któ ra mo że wska zać nam kie ru nek. Kon sty tu -
cja o Li tur gii Świę tej, «Sa cro sanc tum Con ci lium» wska zu je
nam, że w Ko ście le na po cząt ku jest ad o ra cja, jest Bóg, jest
cen tral ne miej sce ta jem ni cy obec no ści Chry stu sa. Zaś pod -
sta wo wym za da niem Ko ścio ła, Cia ła Chry stu sa i lu du piel -
grzy mu ją ce go w cza sie jest uwiel bia nie Bo ga, jak to wy ra ża
Kon sty tu cja «Lu men gen tium». Trze ci do ku ment, któ ry
chcę wspo mnieć, to Kon sty tu cja o Ob ja wie niu Bo żym «Dei
Ver bum»: ży we Sło wo Bo że zwo łu je Ko ściół i oży wia go na
ca łej je go dro dze w dzie jach. A spo sób, w ja ki Ko ściół nie sie
ca łe mu świa tu świa tło otrzy ma ne od Bo ga, aby był uwiel bio -
ny – jest te ma tem Kon sty tu cji dusz pa ster skiej «Gau dium et
spes».”

Jan Pa weł II, na pro gu trze cie go ty siąc le cia, na pi -
sał: „od czu wam po win ność uka zy wa nia So bo ru ja ko wiel -
kiej ła ski, któ ra sta ła się do bro dziej stwem dla Ko ścio ła w
XX wie ku: zo stał on da ny ja ko nie za wod na bu so la, wska zu -
ją ca nam dro gę w stu le ciu, któ re się roz po czy na” (List apo -
stol ski. No uvo mil len nium in eun te, 57). 

20. rocz ni ca uka za nia się Ka te chi zmu Ko ścio ła Ka -
to lic kie go, dzie ła bę dą ce go owo cem So bo ru Wa ty kań skie -
go II, jest rów nież oka zją,  by do ko nać głę bo kiej od no wy
wia ry. Je śli cho dzi o na ucza nie za war te w Ka te chi zmie Ko -
ścio ła Ka to lic kie go, to na sza pa ra fia zo sta ła już przy go to wa -
na do Ro ku Wia ry. W kil ku na stu po przed nich nu me rach
Gło su Bra ta zo stał przed sta wio ny Ka te chizm w cy klu ar ty -

Modlitewnik na Rok Wiary
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Bo że, daj mi oprzeć się na wie rze 

Bo że Wszech mo gą cy, Ty nie masz po -
cząt ku ani koń ca, Ty wiesz wszyst ko.
Ubo ga casz czło wie ka cno ta mi i sto isz
na ich stra ży. 
Pro szę Cię, daj mi oprzeć się moc no
na wie rze jak na fun da men cie; na dzie -
ja niech mnie osła nia jak tar cza, a mi -
łość niech mi bę dzie jak sza ta na dzień
go dów we sel nych. Amen. 

św. To masz z Akwi nu

ku łów opra co wa nych przez pa na Sta ni sła wa Ma zur ka. Wy -
star czy się gnąć po ar chi wal ne nu me ry na szej ga ze ty. 

*   *   *
W Ro ku Wia ry każ dy chrze ści ja nin po wi nien za dać

so bie py ta nie, czym dla nie go jest wia ra. 
We dług Be ne dyk ta XVI wia ry nie moż na za mknąć

w de fi ni cji, lecz trze ba ją opi sy wać ja ko pro ces o zło żo nej
struk tu rze. „Pro ces wia ry ini cju je ła ska Bo ża, któ ra do ma ga
się jed nak współ pra cy ze stro ny czło wie ka. Czło wiek współ -
pra cu ją cy z ła ską wcho dzi w oso bi stą re la cję z Chry stu sem,
któ rą od da je sfor mu ło wa nie: wie rzę w Cie bie. Ta oso bi sta
re la cja z Chry stu sem prze ja wia się w za ufa niu i po słu szeń -
stwie. Re la cja z Chry stu sem obej mu je rów nież re la cję z in -
ny mi ludź mi, któ rą two rzy mi łość.
(…) Współ cze śnie w pro ces wia ry wpi sa ne są pró by ni -
hi li zmu [ni hi lizm – po gląd fi lo zo ficz ny, gło szą cy, że wszyst -
ko jest względ ne, ne gu ją cy zna cze nie war to ści i norm przy -
ję tych w da nej epo ce, zwłasz cza wiel kich war to ści du cho -
wych], któ ry mi są przede wszyst kim dyk ta tu ra re la ty wi -
zmu, pod wa ża nie cier pie nia oraz sub kul tu ra mło dzie żo wa.
Pro ces wia ry ma swój escha tycz ny cel, któ rym jest oj czy zna
w nie bie (Flp 3, 20).”

Wia ra jest da rem Bo ga dla czło wie ka. Jest uczest -
nic twem w Je go ży ciu. Prze ka zy wa na jest naj czę ściej w ro -
dzi nie i roz wi ja na w na tu ral nym śro do wi sku wia ry, w Ko -

ście le. W wie rze wzra sta my przez ca łe swo je ży cie do cze -
sne. Po ma ga nam w tym zgłę bia nie Sło wa Bo że go, przyj mo -
wa nie sa kra men tów, mo dli twy, piel grzy mo wa nie i wiele in -
nych form wspo ma ga ją cych jak np. mul ti me dia (pra sa, ra -
dio, TV, in ter net).

Co dzien ną i bar dzo po pu lar ną po mo cą w kul ty wo -
wa niu wia ry są mo dli tew ni ki i śpiew ni ki. Wy da je się ich
mnó stwo, z róż nych oka zji. Pierw szą ksią żecz kę do na bo -
żeń stwa otrzy mu je my z oka zji Pierw szej Ko mu nii Świę tej.
Póź niej są in ne, zgod ne z na szy mi bie żą cy mi po trze ba mi.

W Ro ku Wia ry tak że zo stał wy da ny spe cjal ny mo -
dli tew nik za wie ra ją cy m.in. mo dli twy o dar wia ry, o na wró -
ce nie nie wier nych po gan, a tak że Li ta nię o dar wia ry i Ró ża -
niec Wia ry. 

Szu ka jąc w na szych do mo wych za ka mar kach, moż -
na zna leźć sta re mo dli tew ni ki odzie dzi czo ne po ro dzi cach,
dziad kach lub krew nych. Są one do wo dem na kul ty wo wa -
nie wia ry w ro dzi nie. Są rów nież cie ka wą lek tu rą, do któ rej
za chę cam.

tekst: Te re sa So wiń ska
na pod sta wie: 

List Apo stol ski Be ne dyk ta XVI for mie «Mo tu Pro prio»
PORTA FIDEI oraz http://www.le xcre den di.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Obok archiwalne książeczki do nabożeństwa wydane w 1906, 1912, 1940 i 1970 roku. Modlitewniki wydane specjalnie na Rok Wiary
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Z ŻYCIA PARAFII

Szlakiem œw. Brata Alberta
25. rocz ni ca ery go wa nia na szej pa ra fii to szcze gól ny czas do
uka za nia mniej roz po wszech nio nych mo men tów z ży cia i
dzia łal no ści św. Bra ta Al ber ta, jej pa tro na. 

Au tor ar ty ku łu, prze by wa jąc na le cze niu sa na to ryj -
nym na Roz to czu (Ho ry niec Zdrój, po wiat Lu ba czów), miał
oka zję na wie dzić nie któ re z miejsc, gdzie w la tach 1891-
1905 prze by wał i dzia łał św. Brat Al bert. W tym cza sie ist -
nia ły już: Zgro ma dze nie Bra ci Al ber ty nów za ło żo ne 25
sierp nia 1888 r. tj. w dniu, w któ rym Brat Al bert zło żył ślu -
by ter cjar skie oraz Zgro ma dze nie Sióstr Al ber ty nek Po słu -
gu ją cych Ubo gim, za ło żo ne 15 stycz nia 1891 r. Dla bra ci i
sióstr po wsta łych Zgro ma dzeń Brat Al bert za kła dał pu stel -
nie, któ re mia ły słu żyć od no wie du cha i sił nad szarp nię tych
w tru dach po słu gi naj uboż szym. 
Naj bar dziej zna na pu stel nia zo sta ła zbu do wa na na Ka la tów -
kach w la tach 1895 -1898. W 1902 r. na sto kach po bli skiej
Kro kwi po wstał klasz tor al ber ty nów, a obiek ty na Ka la tów -
kach zo sta ły prze ka za ne sio strom al ber tyn kom. Pra wie w
tym sa mym cza sie za czę ły po wsta wać pu stel nie na Roz to -
czu. Roz to cze to ma low ni cze pa smo wznie sień po kry te la sa -
mi i mo zai ką pól roz cią ga ją ce się od Kra śni ka po Lwów. Ta
część Roz to cza, w któ rej dzia łał Brat Al bert roz cią ga się od
Na ro la do gra ni cy z Ukra iną i na zy wa ne jest Roz to czem
Wschod nim lub Po łu dnio wym. O Roz to czu Brat Al bert mó -
wił: „Miesz ka my w naj pięk niej szym za kąt ku Pol ski, na pa -
wa my się cza row ny mi wi do ka mi i od dy cha my naj zdrow -
szym po wie trzem w na gro dę za to, że w naj gor szych wa run -
kach słu ży my nie szczę śli wym bli skim.”

Pierw sza pu stel nia dla bra ci al ber ty nów po wsta ła w
1891 r. na wzgó rzu Mo na styr, oko ło 4 km od miej sco wo ści
We rchra ta, a dla sióstr al ber ty nek we wsi Bru sno Sta re w
tym sa mym ro ku. Pu stel nia w Bru śnie trwa ła od 1891 do
1897 ro ku, po czym zo sta ła prze nie sio na do wsi Pru sie. Pu -
stel nia na Mo na sty rze po wsta ła dzię ki przy zwo le niu hra bie -
go Dę bic kie go. W owym cza sie znaj do wa ła się tam cer kiew
grec ko ka to lic ka i klasz tor oo. ba zy lia nów.  

O pu stel ni czym ży ciu bra ci al ber ty nów mo że my
do wie dzieć się z no ta tek ks. Ja na Gna tow skie go, któ ry w
1899 r. na wie dził Mo na styr. Oto frag ment je go re la cji:
„Głów ny bu dy nek miesz kal ny [pu stel ni] prze ro bio ny ze
staj ni, jest ta ki, że prócz chło pa nikt by miesz kać nie mógł.
Z jed nej stro ny re fek tarz z pod ło gą z ubi tej gli ny z dwo ma
zy dla mi i sto łem. Z dru giej stro ny do rmi ta rze, któ rych syn
bo ga te go go spo da rza ze wsi nie zniósł by. Pro szę so bie wy -
obra zić wą ziut ką de skę przy sa mej zie mi z cie niut kim sien -
nicz kiem i ko cem na wierz chu, od są sied nich bar ło gów od -
dzie lo ną drew nia ny mi ścian ka mi, z przo du za sło nię tą płach -
tą ze zgrzeb ne go płót na, to wszyst ko. Do my cia słu ży wo da
przy stud ni. (….) Bra cia mo dlą się w re fek ta rzu. Po nie waż
w cer kiew ce [na Mo na sty rze] jest Naj święt szy Sa kra ment,
choć Msza św. by wa bar dzo rzad ko od pra wia na, cho dzą
tam na ad o ra cję. Na Mszę po dą ża ją do Ho ryń ca. Co nie dzie -
lę i w świę to ca łe zgro ma dze nie wy ru sza w dro gę, bra cia po -
stu lan ci, no wi cju sze, a z Pru sia po dą ża ją sio stry. Przy cho -
dzą do ko ścio ła ko ło ósmej, spo wia da ją się i ko mu ni ku ją, a
po na bo żeń stwie po wra ca ją do do mu.” Pu stel nia na Mo na -
sty rze ist nia ła do 1905 r. Za mknął ją no wy wła ści ciel tych

ziem Ema nu el Ho mo lacz. Al ber ty ni prze nie śli się do Kre -
cho wa ko ło Żół kwi. Ten że sam wła ści ciel wy mó wił kwa te ry
sio strom al ber tyn kom w Bru śnie Sta rym, któ re jak wcze -
śniej wspo mnia no, prze nio sły się do Pru sia. Z pu stel ni bra -
ci al ber ty nów na wzgó rzu Mo na styr po zo sta ły tyl ko frag -
men ty fun da men tów. O jej daw nym ist nie niu in for mu je ta -
blicz ka za wie szo na na szy no wej kon struk cji. Nie co wy żej
znaj du je się cmen tarz żoł nie rzy nie miec kich, au striac kich i
ro syj skich po le głych pod czas pierw szej woj ny świa to wej.
Obok cmen ta rza, w miej scu, gdzie daw niej był klasz tor, stoi
po mnik ku czci człon ków UPA po le głych w re jo nie Mo na -
sty ru. Nie ma śla du po pu stel ni w Bru śnie Sta rym, a w Pru -
siech stoi nie wiel ka ka plicz ka upa mięt nia ją ca ist nie nie pu -
stel ni w tej wsi.

We wsi Pi zu ny ko ło Na ro la uro dzi ła się (5 sierp nia
1878 r.) Ma ria Ja błoń ska, póź niej sza bło go sła wio na sio stra
Ber nar dy na. Ma ria Ja błoń ska spo tka ła się z Bra tem Al ber -
tem 13 czerw ca 1896 r. na od pu ście w Ho ryń cu w ko ście le
oo. fran cisz ka nów. Spo tka nie to mia ło de cy du ją cy wpływ na
jej dal szą dro gę ży cio wą. W 1897 r. przy wdzia ła sza ry ha bit
al ber tyń ski i roz po czę ła pra cę wśród naj bied niej szych. W
1902 r. Brat Al bert mia no wał 24 – let nią sio strę Ber nar dy nę
pierw szą prze ło żo ną ge ne ral ną Zgro ma dze nia Sióstr Al ber -
ty nek. Zmar ła 23 wrze śnia 1942 r. Sio stra Ber nar dy na zo sta -
ła be aty fi ko wa na przez Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II w dniu
6 czerw ca 1997 r. w Za ko pa nem. W przed sion ku ko ścio ła

Werchrata. Tablica pamiątkowa w kościele pw. św Józefa Robotnika
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Z ŻYCIA PARAFII
oo. fran cisz ka nów w Ho ryń cu umiesz czo ne zo sta ły ta bli ce
po świę co ne bło go sła wio nej sio strze Ber nar dy nie oraz jej
spo tka niu z Bra tem Al ber tem. Obec nie Zgro ma dze nie
Sióstr Al ber ty nek pro wa dzi dzia łal ność w 79 pla ców kach w
tym 61 w Pol sce i 18 za gra ni cą: w An glii, w Ar gen ty nie, Bo -
li wii, Ro sji (Sy be ria), na Sło wa cji, W Sta nach Zjed no czo -
nych Ame ry ki Pół noc nej, na Ukra inie, w Wa ty ka nie i we
Wło szech.

Na Roz to czu ży wa jest pa mięć obec no ści na tym te -
re nie św. Bra ta Al ber ta i bło go sła wio nej Sio stry Ber nar dy -
ny. Świad czą o tym ta bli ce pa miąt ko we w ko ście le oo. fran -
cisz ka nów w Ho ryń cu, w ko ścio łach w We rchra cie i Sie dli -
skach. W sie dli skim dwo rze św. Brat Al bert czę sto spo ty kał
się ze swo im przy ja cie lem Paw łem Sa pie hą, wła ści cie lem
oko licz nych te re nów. Szcze gól ną for mą uczcze nia św. Bra -
ta Al ber ta jest wy ty cze nie szla ku tu ry stycz ne go Je go imie -
nia. Wę drów ka szla ka mi Roz to cza za chwy ca nie tyl ko pięk -
nem przy ro dy, ale też bo gac twem kul tu ry, ja ką po zo sta wi li
po so bie daw ni je go miesz kań cy róż nią cy się wy zna niem i
zwy cza ja mi. 

Ostat nia woj na do pro wa dzi ła do wy lud nie nia wie lu
wsi. Pięk ne drew nia ne cer kwie zo sta ły ro ze bra ne lub nisz -
cze ją. Jed nym z wy jąt ków pod le ga ją cych szcze gól nej ochro -
nie jest ze spół cer kiew ny w Ra dru żu. Ra druż to wieś od da -
lo na od Ho ryń ca ok. 3 km. Drew nia na cer kiew zbu do wa na
w XVI w. po sia da wy bit ne wa lo ry ar chi tek to nicz ne. We -
wnątrz świą ty ni za cho wa ła się po li chro mia z 1648 r. Daw ny
iko no stas znaj du je się w Łań cu cie.

God ną na wie dze nia jest Kal wa ria Pa cław ska znaj -
du ją ca się już po za gra ni ca mi Roz to cza, po ło żo na 24 km od
Prze my śla. Kal wa ria Pa cław ska to na zwa wsi i rów no cze -
śnie Sank tu arium Mę ki Pań skiej i Mat ki Bo żej Kal wa ryj -
skiej. Na szczy cie gó ry znaj du je się klasz tor oo. fran cisz ka -
nów i ko ściół kal wa ryj ski. Dro ga Krzy żo wa ma dłu gość 1,6
km i obej mu je 35 mu ro wa nych i 7 drew nia nych sta cji.
Ukształ to wa nie te re nu, na któ rym usy tu owa na jest kal wa -
ria, wy ka zu je du że po do bień stwo do kra jo bra zu wo kół Je ro -
zo li my. Za mysł wy bu do wa nia klasz to ru i kal wa rii za wdzię -
cza my An drze jo wi Mak sy mi lia no wi Fre drze, kasz te la no wi
kra kow skie mu (1665 r.). Obiek ty wcho dzą ce w skład Sank -
tu arium i bo ga ta ich hi sto ria wy ma ga ją od dziel ne go opi su.
Moż na tyl ko do dać, że Sank tu arium, ze wzglę du na kult
Mę ki Pań skiej, na zy wa ne jest Je ro zo li mą Wscho du, a ze
wzglę du na obec ność cu dow ne go ob ra zu Mat ki Bo żej Kal -
wa ryj skiej – Ja sną Gó rą Pod kar pa cia.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

*   *   * 

Do opra co wa nia
tek stu wy ko rzy sta -
no: In for ma cje uzy -
ska ne od prze wod -
ni ków, fol de ry lo -
kal ne, stro ny in ter -
ne to we pod ha słem
„Pu stel nie Bra ta Al -
ber ta na Roz to czu”.

Monastyr. Fundamenty i tablica pamiątkowa 
w miejscu dawnej pustelni św. Brata Alberta

Radruż. Zespół cerkiewny

Horyniec. Szlak im. św. Brata Alberta

Nowiny Horynieckie. Kaplica w miejscu objawień Matki Bożej

Horyniec. Tablica pamiątkowa w kościele oo. franciszkanów
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LWÓW I RUBIEŻE WSCHODNIE BYŁEJ RZECZY-
POSPOLITEJ

Czwar te go dnia cze ka ją nas in ne go ty pu wra że nia, cze ka
nas por cja daw niej szej hi sto rii na szej oj czy zny. Pierw szą hi -
sto rycz ną twier dzą, waż ną w dzie jach Pol ski jest Ole sko z
zam kiem, w któ rym uro dził się w dniu 17 sierp nia 1629 r.
ostat ni pol ski król – ry cerz Jan III So bie ski. 

W cza sach Ka zi mie rza Wiel kie go, Ole sko od gry wa -
ło wiel ką ro lę ja ko li tew ski gród po gra nicz ny. W 1682 r. pod
na ci skiem mał żon ki, Ma rii Ka zi mie ry, król Jan III  na był
Ole sko, spła ca jąc je go dłu gi. Na ży cze nie mał żon ki, z pie ty -
zmem zo sta ła od re stau ro wa na kom na ta, w któ rej przy szły
król Jan III, w cza sie po by tu tu mat ki Zo fii uj rzał świa tło
dzien ne. 

Na stęp nym zam kiem, przez nas zwie dza nym był
za mek w Po hor cu, gdzie po dzi wia li śmy pa łac zbu do wa ny w
1633 r. przez het ma na Sta ni sła wa Ko niec pol skie go, po my -
śla ny ja ko wil la wiej ska, pa łac pod ho rec ki, wkrót ce przy ćmił
wszyst kie oko licz ne re zy den cje. Po Ko niec pol skim pa łac, ja -
ko da ro wi znę otrzy ma li So bie scy. Po II woj nie świa to wej
urzą dzo no w pa ła cu szpi tal  gruź li czy, wy wo żąc  czę ścio wo
pa ła co wy wy strój. Po żar w 1956 r. znisz czył wszyst kie, zdo -
bio ne ma lo wi dła mi stro py. 

Na dal szej dro dze na sze go zwie dza nia by ła Po cza -
jew ska Ław ra, któ ra zło ty mi krzy ża mi, na zło tych ko pu łach
olśnie wa wschód i za chód pra sta rej wo łyń skiej zie mi. Za ło -
że nie du cho wej świą ty ni pra wo sław ne go lu du do ko na ła się
w 1240 r., w któ rym chan Ba tyj za jął Ki jów, a woj ska ta tar -
skie cie mię ży ły pra wo sław ną Ruś. Mni si z Ław ry Ki jow sko -
-Pie czew skiej uda li się na Wo łyń  w po szu ki wa niu schro nie -
nia. Zna leź li miej sce dla swe go od osob nie nia przy rze ce Po -
czaj nie, do pły wie Dnie stru. W tym cza sie mni si zo sta li ob da -
rze ni bło go sła wień stwem Mat ki Bo żej. Ob ja wi ła się Ona im
w pło mie niu na ska le, z ko ro ną na gło wie i ber łem w rę ku,
a na ka mie niu po zo sta wi ła ślad pra wej sto py, z któ rej za czę -
ła wy pły wać uzdra wia ją ca wo da. W 1597 r.  klasz tor otrzy -
mu je w da rze od miej sco wej dzie dzicz ki, An ny Goj skiej na -
dzia ły ziem skie i naj cen niej szy skarb, Cu dow ny Ob raz Mat -
ki Bo skiej. Od te go cza su za czy na się roz bu do wa klasz to ru.
1833 r. roz po rzą dze niem Świę te go Sy no du, klasz tor otrzy -
mał na zwę, Ław ra i od tej po ry, w każ dym ro ku je go wy gląd
zbli żał się do wy glą du dzi siej sze go. 

Po tym na wie dze niu cu dow nej Ław ry po je cha li śmy
do Krze mień ca, któ re go wi zy tów ką jest gó ra zam ko wa, zwa -
na też Gó rą Bo ny. W XIV wie ku, Krze mie niec był wła sno -
ścią księ cia li tew skie go Lu bar ta, a w cza sach Ka zi mie rza
Wiel kie go stał się wła sno ścią Ko ro ny Pol skiej. W 1533 r.
król Zyg munt Sta ry od da je Krze mie niec swe mu nie ślub ne -
mu sy no wi, bi sku po wi Ja nu szo wi, któ ry w 1536 r. prze cho -
dzi w rę ce kró lo wej Bo ny. Nada ła ona mia stu wie le przy wi -
le jów i znacz nie roz bu do wa ła for te cę, wzmac nia jąc jej
obron ność. Na le ży wspo mnieć, że od cza sów Jej rzą dów
kró lo wa ni gdy nie by ła w Krze mień cu ani na zam ku. Dziś na
szczy cie góry po zo sta ły tyl ko ru iny mu rów i bra my.   Obec -
nie w cen trum mia sta znaj du je się ze spół gma chów po li ce al -
nych. To wła śnie tu Ta de usz Czac ki w 1805 r. Za ło żył słyn -
ne Li ceum, dzię ki któ re mu Krze mie niec na zwa no, Ate na mi
Wo łyń ski mi. 

Krze mie niec za cho wał wie le pa mią tek po Ju liu szu
Sło wac kim. W je go dom ku ro dzin nym znaj du je się je dy ne
na świe cie mu zeum Sło wac kie go. W miej sco wym ko ście le,
znaj du je się po mnik wiesz cza, przed któ rym ma li mi ni stran -
ci z te go ko ścio ła wzru szy li nas de kla mu jąc utwo ry Ju liu sza
Sło wac kie go. 

Pielgrzymki 2012 – cz. 2
WSPOMNIENIA

Dziedziniec zamku w Olesku

Ławra Paczajowska

Ławra Poczajowska
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Pierw szym zwie dza nym zam kiem ko lej ne go dnia
na szej piel grzym ki był Zba raż, zna ny nam z opi sów przez
Hen ry ka Sien kie wi cza w je go po wie ści „Ogniem i Mie -
czem”. W Zba ra żu znaj do wa ły się dwa zam ki, sta ry i no wy.
W 1649 r. zam ki prze szły z rąk ksią żąt zba ra skich w rę ce
Wi śnio wiec kich i w tym cza sie ode gra ły swo ją naj waż niej -
szą dzie jo wą ro lę. 7 czerw ca 1649 r. za ło ga zam ku w cią gu
dwóch mie się cy trwa ją ce go ob lę że nia przez woj ska ko zac -
kie wy trzy ma ła 20 sztur mów, wzmoc ni ła umoc nie nia i 75 ra -
zy ro bi ła wy pa dy na prze ciw ni ka, tj. woj ska ko zac kie
Chmiel nic kie go. Po pier sia Chmiel nic kie go, Bo hu na i in -
nych do wód ców ko zac kich moż na zo ba czyć w ho lu we -
wnętrz ne go zam ku. 

Przez Bu czacz, z du żym klasz to rem oo. Ba zy lia nów
do tar li śmy do Ja złow ca, z ru ina mi zam ku i du żym klasz to -
rem sióstr Nie po ka la nek. W 1862 r. do Ja złow ca przy by ła
Za ło ży ciel ka Zgro ma dze nia Sióstr Nie po ka la nek bł. Mar ce -
li na Da row ska. W 1946 r. de cy zją wła dzy ra dziec kiej, sio stry
mu sia ły opu ścić klasz tor. Po 50 la tach Ja zło wiec do cze kał
się po wro tu sióstr. Sta ło to się dzię ki dwom wy da rze niom; 6
paź dzier ni ka 1996 r. na Pla cu św. Pio tra w Rzy mie pa pież
Jan Pa weł II do ko nał be aty fi ka cji Mat ki Mar ce li ny Da row -
skiej, a w 1997 r. wła dze nie pod le głej Ukra iny ze zwo li ły sio -
strom re ak ty wo wać klasz tor. 

Te go dnia wie czo rem do je cha li śmy do Ka mień ca
Po dol skie go. Nie by ło jesz cze ciem no, więc mo gli śmy jesz -
cze tro chę zwie dzać mia sto i z da le ka po pa trzeć na pa no ra -
mę ka mie niec kie go zam ku. Miej sco wy pro boszcz ka te dry
św.  Pio tra i Paw ła opo wie dział nam cie ka we dzie je tej świą -

ty ni, naj cen niej szej rzym sko- ka to lic kiej bu dow li sa kral nej w
Ka mień cu. Po cząt ki świą ty ni się ga ją 1370 r. W 1672 r. po za -
ję ciu Ka mień ca przez Tur ków, ka te dra zo sta ła za mie nio na
w me czet. Od stro ny za chod niej do bu do wa no mi na ret o wy -
so ko ści 36,5 m. W 1700 r. po po wro cie mia sta do gra nic Pol -
ski na proś bę Tur ków mi na re tu nie zbu rzo no, tyl ko na pół -
księ ży cu umiesz czo no fi gu rę Mat ki Bo żej. 

Ra no na stęp ne go dnia uda li śmy się na za mek, któ -
ry w cią gu stu le ci szczy cił się dum ną na zwą „Przed mu rza
Chrze ści jań stwa”,  lecz w 1672 r. mia sto ob lę żo ne przez 150
tys. ar mię tu rec ką po 6 ty go dniach sztur mów ska pi tu lo wa ło
6 sierp nia po ka pi tu la cji, część zam ku zo sta ła wy sa dzo na w
po wie trze. Zgi nę ło wte dy ok 500 obroń ców, w tym (wg Hen -
ry ka Sien kie wi cza) zgi nął „nie śmier tel ny” Mi chał Je rzy Wo -
ło dy jow ski. Po 27 la tach rzą dów tu rec kich, na mo cy trak ta -
tu kar ło wic kie go od zy ska no Ka mie niec, któ ry już ni gdy nie
po wró cił do daw nej świet no ści. Po II roz bio rze Pol ski zo stał
włą czo ny do Ro sji. W XIX wie ku twier dzę za mie nio no na
wię zie nie, a od 1937 r. mie ści się w niej mu zeum. 

Ostat nim zam kiem na na szej tra sie był za mek w
Cho ci miu, po ło żo ny na prze cię ciu się szla ków han dlo wych
i strze gą cy waż ne go bro du na Dnie strze. W X -XII wie ku stał
tu gród wa row ny, na le żą cy do Ru si Ki jow skiej. W po ło wie
XIII wie ku wznie sio no w tym miej scu twier dzę wa row ną,
mu ro wa ną. W XVI wie ku pod czas za cię tych walk i ukła dów
twier dza prze cho dzi ła z rąk do rąk. Na le ża ła do Pol ski, Moł -
da wii i Tur cji. W dzie jach Pol ski na za wsze wpi sa ła się obro -
na Cho ci mia w 1621 r, kie dy to woj ska Pol sko -Li tew skie
pod wo dzą Ka ro la Chod kie wi cza, wspo ma ga ne przez od -
dzia ły ko zac kie, pod do wódz twem Pio tra Ko na sze wi cza Sa -
haj dacz ne go po ko na ły prze wa ża ją ce si ły tu rec kie. Pod czas

WSPOMNIENIA

Kamieniec Podolski, widok na zamek

Katedra w Kamieńcu

Stary zamek w Zbarażu, w głębi po lewej - nowy zamek
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wo jen ko zac kich, twier dza dwu krot nie zo sta ła zdo by ta
przez woj ska Chmiel nic kie go. 

11 li sto pa da 1673 r. Jan III So bie ski po ko nał pod
Cho ci miem 65 tys. woj ska Hus sej na Pa szy. Pod czas wo jen
tu rec ko -ro syj skich, twier dza by ła wie lo krot nie zdo by wa na.
W 1807 r. Cho ci miem za wład nę li Ro sja nie, któ rzy od bu do -
wa li znisz czo ną przez Tur ków for te cę. W 1835 r. na te re nie
zam ku wy bu do wa no dla woj sko wych cer kiew Alek san dra
New skie go. Po wy ga śnię ciu wo jen z Tur cją, twier dza stra ci -
ła obron ne zna cze nie. W 2000 r. za ło żo no tu re zer wat hi sto -
rycz no -ar chi tek to nicz ny „Twier dza Cho cim ska” a przed
zam kiem usta wio no mo nu men tal ny po mnik do wód cy
wojsk ko zac kich Ko na sze wi cza Sa haj dacz ne go wal czą ce go
u bo ku woj ska pol skie go pod wo dzą Chod kie wi cza. 

Po zwie dze niu te go zam ku, wró ci li śmy do Lwo wa.
Ostat ni dzień po świę ci li śmy jesz cze na zwie dza niu Lwo wa.
Zwie dzi li śmy Ka pli cę Boy mów, miesz czą cej się przy Ryn ku,
Ka te drę Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny. We szli -
śmy na Ko piec Unii Lu bel skiej, znaj du ją cej się na wzgó rzu
zam ko wym hi sto rycz ne go Lwo wa, na któ ry mo gli śmy po pa -
trzeć z gó ry. 

Ostat ni zwie dza ny przez nas obiekt to Ar chi ka te dra
św. Ju ra, któ ra jest per łą ba ro ku ukra iń skie go, zbu do wa nej
w la tach 1744-1764. Na prze ciw świą ty ni znaj du je się Pa łac
Me tro po li tów, któ ry pod czas piel grzym ki pa pie ża Ja na Paw -
ła II na Ukra inę, peł nił miej sce Je go za miesz ka nia.

Po uzy ska niu od na sze go prze wod ni ka ta kiej por cji
wia do mo ści o tej czę ści dzi siej szej Ukra iny,  szczę śli wie po -
wró ci li śmy do na sze go pięk ne go Gdań ska, dzię ku jąc
Opatrz no ści za pięk ną piel grzym kę, któ ra po zwo li ła nam
zwie dzić miej sca zna ne tyl ko z opi sów po etów i hi sto ry ków.

Treść i zdję cia Hu bert Bar tel

WSPOMNIENIA

Muzeum w kaplicy Boymów we Lwowie

Katedra św. Jura  we Lwowie

Obrazek z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny uzdrowicielki chorych,
niezliczonymi cudami słynący z Tartakowa

Zamek w Chocimiu
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REFLEKSJE

„Archanio³ Bo¿y, Gabriel...”
Te zna ne chy ba wszyst kim ka to li kom w Pol sce sło wa śpie -
wa my co dzien nie w okre sie Ad wen tu. Rów nież mo dli twy
„Anie le Bo ży, stró żu mój” uczy my się już od naj młod szych
lat wraz z dwo ma in ny mi mo dli twa mi – „Oj cze nasz” i „Zdro -
waś Ma ry jo”. Opi su ją one fun da men ty na szej wia ry. Czy
wie my jed nak, kim tak na praw dę są (arch)anio ło wie? 
Sło wo anioł po cho dzi od grec kie go sło wa ánge los
(ἄγγελος), we dług wy mo wy bi zan tyj skiej ánhie los) i ozna -
cza „po słań ca”. Pierw sze wy obra że nia anio łów po ja wi ły się
w sta ro żyt nym Egip cie i Ba bi lo nii. W re li giach tych cy wi li -
za cji ist nia ły one ja ko ca łe za stę py du chów i istot, bę dą cych
po śred ni ka mi mię dzy bo ga mi a czło wie kiem. Przed sta wia -
ne by ły na ogół ja ko uskrzy dlo ne zwie rzę ta z ludz ki mi twa -
rza mi. Do kład nie to sa mo zna cze nie ma ją rów nież by ty du -
cho we wspo mnia ne w Sta rym Te sta men cie – w ju da izmie
(na zy wa ne w ję zy ku he braj skim ךאלמ = mal’ach), w No -
wym Te sta men cie – w chrze ści jań stwie, a na wet w is la mie.
Mo że to świad czyć o tym, że w każ dej re li gii za kła da się ist -
nie nie swe go ro dza ju po śred ni ków mię dzy Bo giem a ludź -
mi. Po śred ni ków tych na zy wa się anio ła mi. Zo sta li oni stwo -
rze ni jesz cze przed czło wie kiem (Hi 38, 4-7) i ma ją za za da -
nie słu żyć lu dziom (Hbr 1, 14) oraz ochra niać ich (Ps 34, 8),
co wy ra żo ne jest bar dzo do bit nie wła śnie w wy mie nio nej już
wy żej mo dli twie:

„Anie le Bo ży, stró żu mój, 
Ty za wsze przy mnie stój.
Ra no, wie czór, we dnie, w no cy  
bądź mi za wsze ku po mo cy.
Broń mnie od wszel kie go złe go i 
do pro wadź do szczę ścia wiecz ne go. Amen.”

Ist nie je nie zli czo na ilość anio łów (Ps 68, 18; Mt 24, 31; Hbr
12, 22; Ap 5, 11), co ni ko go zresz tą chy ba nie dzi wi, sko ro
każ dy z nas ma swo je go anio ła stró ża. Ja ko po słań cy anio ło -
wie ma ją słu żyć przede wszyst kim Bo gu i Je zu so wi (Mt 4,
11; Mk 1, 13; Łk 22, 43), a tak że gło sić ich chwa łę, co z ko -
lei wy ra ża jed na ze zwro tek hym nu „Te Deum lau da mus”:   

„To bie wszy scy Anio ło wie, To bie mo ce i nie bio sy,
Che ru by, Se ra fi no wie, ślą wie czy stej pie śni gło sy.”

W tym hym nie po chwal nym wspo mnia ne są je dy nie dwa
spo śród kil ku na stu chó rów aniel skich, wy sła wia ją cych w
nie bie Bo ga i peł nią cych tam ści śle okre ślo ne funk cje: se ra -
fi ny (gó ru ją mi ło ścią nad in ny mi chó ra mi) oraz che ru bi ny
(peł ne wie dzy Bo żej). 

Oprócz nich ist nie ją jesz cze m.in. ar cha nio ło wie
speł nia ją cy naj waż niej sze za da nia w Kró le stwie Bo żym. Do
te go gro na na le ży wspo mnia ny już ar cha nioł Ga briel. W tra -
dy cji chrze ści jań skiej (Łk 1, 11-20. 26-31) jest on po słań cem
(tzn. anio łem) nio są cym lu dziom Do brą No wi nę. Uka zu je
się Za cha ria szo wi, za po wia da jąc mu na ro dzi ny sy na – Ja na
Chrzci cie la, na to miast Ma ryi zwia stu je, że zo sta nie mat ką
Sy na Bo że go. Ar cha nioł Ra fał uka zu je z ko lei do broć
Opatrz no ści i dla te go też ucho dzi za pra wzór Anio ła Stró ża.
Na to miast pierw szym i naj waż niej szym spo śród wszyst kich
anio łów (Dn 10, 13; Dn 12, 1; Ap 12, 7), ob da rzo nym przez
Bo ga szcze gól nym za ufa niem i klu cza mi do nie ba, jest ar -
cha nioł Mi chał. We dług tra dy cji to wła śnie on miał okrzy -

kiem: Któż jak Bóg! wy po wie dzieć woj nę sza ta nom, kie dy
anioł Lu cy fer zbun to wał się prze ciw ko Bo gu i po padł w py -
chę twier dząc, że nie bę dzie słu żył lu dziom, gdyż są isto ta -
mi niż szy mi od anio łów, a na stęp nie na mó wił do bun tu jesz -
cze 1/3 wszyst kich anio łów (Jud 6; 2P 2, 4; Ap 12, 9; Mt 25,
41). Ci trzej ar cha nio ło wie peł nią tak że za szczyt ną funk cję
straż ni ków bram nie bios. 

Wszyst kie upa dłe anio ły, któ re po szły w śla dy Lu -
cy fe ra i wy po wie dzia ły po słu szeń stwo Bo gu, na zy wa ne są
po tocz nie dia bła mi. Za miesz ku ją pie kło i przed sta wia ne są
naj czę ściej – w prze ci wień stwie do anio łów – ja ko złe, czar -
ne isto ty z ogni sty mi ję zy ka mi, dłu gi mi ogo na mi, ostry mi
pa zu ra mi i ro ga mi na gło wie. 

Spo sób przed sta wia nia anio łów zmie niał się w róż -
nych epo kach. W re ne san sie i ba ro ku anio ły by ły na przy -

kład przed sta wia ne ja -
ko ma łe, pulch ne,
uskrzy dlo ne dzie ci
zwa ne put to (łac. pu tus
= czy sty). Choć sa mo
sło wo anioł jest wy ra -
zem w więk szo ści ję zy -
ków ro dza ju mę skie go,
to anio łów uosa bia ją
uskrzy dlo ne i odzia ne
w ja sne sza ty isto ty
ludz kie o do brych twa -
rzach, któ re na ogół
ma ją po stać ko bie ty.

Tekst i zdję cia: 
Ewa Wo ja czek

Anioł Stróż (http://www.fi scher -obe rschwa ben.de/
Jah re sze it -Win ter/en gel star tlo go1.jpg)

Zwia sto wa nie, obraz Simone Martiniego
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10 li sto pa da br. 18 mi ni stran tów z Li tur gicz nej Służ by Oł ta -
rza z na szej pa ra fii oraz nasz opie kun – ks. Bog dan Pul czyń -
ski wy bra ło się na VIII Die ce zjal ną Piel grzym kę LSO do ko -
ścio ła pw. Św. An drze ja Bo bo li na Gdyń skim Ob łu żu. Spę -
dzi li śmy prze mi ło czas, co po krót ce opi szę po ni żej.

O go dzi nie 8.30 ze bra li śmy się pod ko ścio łem i nie -
ba wem wy ru szy li śmy w po dróż spe cjal nie pod sta wio nym
bu sem. Po krót kim cza sie do je cha li śmy pod ko ściół, gdzie
na pla cu przy ko ście le do łą czy li śmy do wiel kie go tłu mu lu -
dzi.

Nie dłu go póź niej, gdy już za ję li śmy miej sca, roz po -
czął się pierw szy punkt pro gra mu – kon cert ze spo łu Lux
Mun di. Mu zy ka by ła bar dzo in te re sją ca i nie ty po wa. Za raz
po wy stę pie uda li śmy się do po bli skie go Gim na zjum Ka to -
lic kie go na za pla no wa ne spo tka nie z trze ma go ść mi spe cjal -
ny mi – uczest ni ka mi pro gra mu „Nie wsty dzę się Je zu sa”.
Nie ste ty, dwaj z za po wie dzia nych go ści – Prze my sław Ba -
biarz i Krzysz tof Zie miec – nie by li w sta nie przy być na spo -
tka nie z po wo du pil nych obo wiąz ków służ bo wych. Na to -
miast mie li śmy moż li wość obej rze nia wy wia du z ni mi w for -
mie fil mu. Na szczę ście na spo tka nie przy był trze ci z go ści
– Ma te usz Li goc ki – pol ski snow bo ar dzi sta i dwu krot ny
olim pij czyk. Spo tka nie z nim uzna li śmy za bar dzo uda ne i
po ucza ją ce. Na ko niec od or ga ni za to rów wszy scy otrzy ma -
li śmy me da li ki „Nie wsty dzę się Je zu sa”. Bar dzo faj ne.

Po spo tka niu wró ci li śmy na Mszę Świę tą, pod czas
któ rej od by ła się pro mo cja no wych ce re mo nia rzy na szej
Die ce zji. Mszę świę tą od pra wiał ksiądz bi skup Ry szard Ka -
sy na a do kon ce le bry przy łą czy li się księ ża opie ku no wie.

Pa ru na szych ko le gów asy sto wa ło pod czas tej uro czy stej
Eu cha ry stii.

Po Mszy św. każ dy z uczest ni ków otrzy mał od or -
ga ni za to ra prze pysz ne droż dżów ki, któ re kon su mo wa li śmy
w bu sie wra ca jąc do Gdań ska. (Prze pra sza my pa na Ja na,
kie row cę, za okrusz ki lu kru). Dzień był bar dzo uda ny i mi -
mo ma łych nie do cią gnięć do brze zor ga ni zo wa ny. Cze ka my
na spo tka nie w przy szłym ro ku!

tekst: Patryk Klein

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

VIII Diecezjalna Pielgrzymka L.S.O.
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Wi taj, naj mi ło sier niej sze Ser ce Je zu sa,
Ży wy zdro ju wszel kich łask,
Je dy ne schro nie nie i uciecz ko na sza,
W To bie mam na dziei blask.

(św. Fau sty na Dz. 1321) 

W pięk ną, sło necz ną so bo tę 10 li sto pa da 2012 r. od by ła się
Piel grzym ka Dzie ci z Ar chi die ce zji Gdań skiej do Sank tu -
arium Mi ło sier dzia Bo że go w Gdań sku pod ha słem „Wcho -
dzi my w Rok Wia ry z Je zu sem Mi ło sier nym”. Zo sta ła ona
zor ga ni zo wa na przez Eu cha ry stycz ny Ruch Mło dych AG
oraz Die ce zjal ne go Dusz pa ste rza Dzie ci – ks. Ra fa ła Zie -
man na. Z na szej pa ra fii św. Bra ta Al ber ta w piel grzym ce
udział wzię ło  51 uczest ni ków i 8 opie ku nów, w tym ks. Ja -
cek, s. Ber na det ta, s. Sa le zja, s. Ber nar da i po stu lant ka Na -
ta lia.

Dzie ci wraz ze swy mi opie ku na mi, a by ło ok. 200
uczest ni ków, przy je cha ły z Chwasz czy na, Wi śli ny, Żu ko wa,
Prusz cza Gdań skie go, So po tu i Gdań ska. Spo śród przy by -
łych naj licz niej szą wspól no tą był Eu cha ry stycz ny Ruch
Mło dych, ale by ła też Oa za Dzie ci Bo żych, Scho la, Te atr
Dzie cię cy, Li tur gicz na Służ ba Oł ta rza, Bie lan ki, Dzie cię cy
Uni wer sy tet Bi blij ny, przed sta wi cie le klas II i dzie ci nie -
zrze szo ne w żad nych wspól no tach.

Spo tka nie roz po czę li śmy od mo dli twy za tych, któ -
rzy przy by li na tę piel grzym kę i za tych, któ rzy przy być nie
mo gli. Na stęp nie ku stosz te go pięk ne go Sank tu arium – ks.
Krzysz tof Swół CR wpro wa dził nas w hi sto rię świę te go miej -
sca pod kre śla jąc, że ob raz Je zu sa Mi ło sier ne go po bło go sła -
wił sam Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II. Po tem przy słał rów nież
te le gram (któ ry wid nie je nad Ob ra zem), w któ rym na zy wa
tę świą ty nię Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go.

Spo ty ka jąc się z Tym, któ ry nas mi łu je bez gra nic –
z Je zu sem Mi ło sier nym - pod czas uro czy stej Mszy Św. mo -
dli li śmy się w na szych oso bi stych in ten cjach, ale też za na -
sze wspól no ty, ro dzi ny, pa ra fie, z któ rych przy by li śmy, za
go spo da rzy, któ rzy nas gosz czą i za na szą Oj czy znę! Za sta -
na wia li śmy się – jak ko cham Pa na Bo ga i czy je stem Mu
wier ny w drob nych rze czach?

Po tem by ło to, co ko cha ją wszyst kie dzie ci: za ba wy
i kon kur sy na świe żym po wie trzu, któ re pro wa dzi ła p. Ba sia
Ja ro sik. Py ta nia kon kur so we do ty czy ły Bo że go Mi ło sier -
dzia i Ro ku Wia ry. Wśród ra do snej ry wa li za cji: I miej sce - ex
aequo - otrzy mał ERM z pa ra fii św. Bra ta Al ber ta z Gdań ska
Przy mo rza oraz ERM z pa ra fii św. Ur szu li Le dó chow skiej z
Gdań ska Cheł mu, II miej sce ERM z Prusz cza Gdań skie go i
III miej sce ERM z Żu ko wa. Wszyst kim uczest ni kom gra tu -
lu je my, bo wy ka za li się ogrom ną wie dzą!

Po smacz nym obiad ku i roz grza niu się po szli śmy
po słu chać o. Mi cha ła Krysz to fo wi cza ze Zgro ma dze nia Bra -
ci Po cie szy cie li z Get se ma ni, któ ry po przez ana li zę trzech
kro ków ku Bo gu: po zna ję, ufam, wie rzę – po pro wa dził nas
do py ta nia: dla cze go wie rzę? To py ta nie dłu go brzmia ło w

na szych ser cach... Te raz już mo gli śmy słu chać sa me go Pa -
na Je zu sa po przez ad o ra cję Naj święt sze go Sa kra men tu, któ -
rą po pro wa dził ks. Ja cek Ko wa lew ski. 

Na za koń cze nie ra do sne go spo tka nia od mó wi li śmy
Ko ron kę do Bo że go Mi ło sier dzia po pro wa dzo ną przez tu tej -
szą Oa zę Dzie ci Bo żych pod bacz nym okiem ks. Ar ka diu sza
Ki ty CR i otrzy maw szy dy plo my za udział w owoc nej piel -
grzym ce – ru szy li śmy w po wrot ną dro gę do na szych do -
mów. 

Dzię ku je my Ku sto szo wi za je go go ścin ność i za to,
że dzie ci na szej Ar chi die ce zji Gdań skiej mo gły się spo tkać
na po cząt ku Ro ku Wia ry w tym Sank tu arium. Dzię ku je my
wszyst kim tym, któ rzy mie li swój wkład w zor ga ni zo wa nie
te go spo tka nia, a by ło ich na praw dę wie lu :)

Wo ła my jed no cze śnie do Je zu sa Mi ło sier ne go: Sy -
nu Bo ga Ży we go, przy mnóż nam wia ry w Two ją obec ność
w sa kra men tach świę tych, w nas sa mych i w in nych lu -
dziach!

s. Ber nar da

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Pielgrzymka dzieci z Archidiecezji
Gdañskiej w Roku Wiary
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PIELGRZYMKA DZIECI DO SANKTUARIUM – 10 XI
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POŚWIĘCENIE KSIĄŻECZEK DZIECIOM I-KOMUNIJNYM  

POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW DZIECIOM I-KOMUNIJNYM 
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PRZEDSTAWIENIE – DZIEŃ PAPIESKI – 14 X 

PIELGRZYMKA DO MIEJSCA PIASTOWEGO – 29 IX 
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HOLY WINS, LUZINO – 31 X

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE W ŻARNOWCU – 27 X
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LITANIA MIAST – 1 XI

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – 2 XI
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REQUIEM W KOLEGIACIE N.S.J. WE WRZESZCZU – 3 XI

INAUGURACJA ROKU WIARY – 5 XI
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D.A. W HOSPICJUM – 12 XI

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA L.S.O. – 10 XI
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ZABAWA ANDRZEJKOWA – 21 XI

PROMOCJA MINISTRANTÓW – 25 XI
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NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA – 25 XI

ZABAWA DZIECI W UROCZ. CHRYSTUSA KRÓLA – 25 XI
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D.A. – SPOTKANIE Z O. PIOTREM KWIATKIEM

D.A. - SPOTKANIE Z KS. JERZYM SKIBĄ – 4 XII
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RORATY ZE ŚW. MIKOŁAJEM – 6 XII

D.A. – ŚW. MIKOŁAJ – 10 XII
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KATECHEZA PRZEDSZKOLAKÓW – 8 XII

PARAFIALNA KATECHEZA PONADGIMNAZJALNA 

Zachęcamy młodzież do lektury dwutygodnika młodzieży
Katolickiej „Droga” oraz strony internetowej: www.rio13.pl

Prorektor ds. wychowania GSD ks. dr Jan Uchwat na spotkaniu z młodzieżą
ponadgimnazjalną na katachezie w bibliotece naszej parafii
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25. ROCZNICA ERYGOWANIA PARAFII – 15 XII

CHÓR PODCZAS UROCZYSTOŚCI 25-LECIA – 15 XII
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Ko lej ny raz wspól no ta bra ci Ko ściel nej Służ by Męż czyzn
„Sem per Fi de lis” pa ra fii św. Bra ta Al ber ta uczest ni czy ła
wraz z ro dzi na mi w do rocz nej, je sien nej piel grzym ce do wy -
bra nych sank tu ariów na szej die ce zji. Pod czas piel grzym ki
dzię ko wa li śmy Bo gu za otrzy ma ne ła ski pro sząc rów no cze -
śnie Ma ry ję o wsta wien nic two u Jej Sy na oraz o zdro wie i si -
ły na na stęp ne la ta. Ini cja to ra mi piel grzym ki by li ks. pro -
boszcz Grze gorz Stol czyk, opie kun du cho wy Wspól no ty –
ks. Bog dan Pul czyń ski i mo de ra tor brat Jo achim Kreft. Te -
go rocz ny pro gram piel grzym ki (ujaw nio ny po wy ru sze niu
na tra sę) obej mo wał: na wie dze nie sank tu arium NMP Kró -
lo wej Pol skie go Mo rza w Swa rze wie, Mszę św. w ko ście le
pa ra fial nym w Sta rzy nie, spo tka nie z Ro dzi ną ks. Bog da na
w Su li ci cach, na wie dze nie miej sca kaź ni lud no ści Po mo rza
w Pia śni cy i na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej na Kal wa rii Wej -
he row skiej.

Swa rzew skie sank tu arium zna ne jest z cu dow nej
go tyc kiej fi gur ki Mat ki Bo skiej, pa tron ki ry ba ków. Le gen da
mó wi, że fi gur kę tę wy ło wio no z mo rza. Na co dzień przy -
sła nia ją ob raz Ma don ny Tro nu ją cej z Dzie ciąt kiem, jed nak
od sła nia na jest w szcze gól nych mo men tach. Na si piel grzy -
mi mie li szczę ście mo dlić się przed jej od sło nię tym ob li -
czem. Nie da le ko ko ścio ła stoi ka plicz ka zbu do wa na przez

ry ba ków w 1775 ro ku. To tam znaj du je się stu dzien ka, przy
któ rej ob ja wi ła się cu dow na fi gur ka.  

Ko ściół pw. św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Sta rzy nie
(za by tek z 1649 r.) to miej sce, gdzie ks. Bog dan otrzy mał
sa kra ment chrztu świę te go, przy jął pierw szą Ko mu nię świę -
tą i od pra wił pry mi cyj ną Mszę świę tą. Tam też uczest ni czy -
li śmy we Mszy św. od pra wia nej przez ks. Bog da na w na -
szych in ten cjach.

W Su li ci cach zo sta li śmy ser decz nie przy ję ci i
ugosz cze ni przez Ro dzi ców Ks. Bog da na -– a by ło nas 30
osób! To spo tka nie ma szcze gól ną wy mo wę. Spo tka ły się
bo wiem dwie Ro dzi ny. Ro dzi na, w któ rej wy cho wał się ks.
Bog dan i Ro dzi na pa ra fial na, w któ rej ks. Bog dan prze by wa
na co dzień. 

W ko lej nym eta pie na szej piel grzym ki po chy li li śmy
gło wy nad zbio ro wy mi mo gi ła mi 12 tys. osób za mor do wa -
nych przez hi tle row ców w La sach Pia śnic kich. W jed nej z
tych mo gił spo czy wa bło go sła wio na sio stra Ali cja Ko tow ska
ze zgro ma dze nia sióstr zmar twych wsta nek. Na usta wio nej
przy dro dze ta bli cy przed sta wio ne zo sta ły skró to wo naj waż -
niej sze mo men ty Jej ży cio ry su. Czy ta my tam: „Pod czas
oku pa cji nie miec kiej zo sta ła aresz to wa na i osa dzo na w wej -
he row skim wię zie niu 24 paź dzier ni ka 1939 r. Dwaj świad ko -
wie prze by wa ją cy w wię zie niu: Wa cław Zyg ma now ski i
Alek san der Jan kow ski wi dzie li jak 11 li sto pa da 1939 r. w
Świę to Nie pod le gło ści s. Ali cja trzy ma ją ca za rę kę dwój kę
dzie ci ży dow skich wsia dła na dzie dziń cu do sa mo cho du cię -
ża ro we go, za peł nio ne go więź nia mi, któ rych wy wie zio no na
eg ze ku cję do La sów Pia śnic kich.” Pod czas eks hu ma cji w
jed nej ze zbio ro wych mo gił (grób nr 7) wy do by to du ży czar -
ny ró ża niec ja kie no si ły sio stry zmar twych wstan ki. Na tej
pod sta wie do mnie ma no, że wła śnie w tym miej scu spo czy -
wa sio stra Ali cja. 

Dnia 13 czerw ca 1999 r. s. Ali cja Ko tow ska zo sta ła
be aty fi ko wa na przez Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II w War sza -
wie w gro nie 108 mę czen ni ków II woj ny świa to wej. Na uwa -
gę za słu gu je od sło nię ta dwa la ta te mu ka pli ca - po mnik pro -
jek tu ar chi tek ta An drze ja Sot kow skie go. Sym bo li ka po chy -
lo nych drzew na wią zu je do sto sów drew na, któ re opraw cy
ukła da li pa ląc zwło ki ofiar. Na pniach two rzą cych stos wy -
tło czo no na zwi ska za mor do wa nych osób, któ rych toż sa -
mość uda ło się usta lić. Tło sto su we wnątrz ka pli cy sta no wi
gru pa po sta ci ad o ru ją cych z po chy lo ny mi gło wa mi, w za my -
śle niu nad nie wy obra żal nym okru cień stwem po peł nio nej
zbrod ni. Szcze gól nie wy mow ne są po sta ci dzie ci tu lo nych
przez mat ki w ostat nim ge ście obro ny przed be stial skim
mor dem. Stos zwień czo ny jest u gó ry po sta cią Chry stu sa
Ukrzy żo wa ne go, sym bo lu śmier ci mę czeń skiej. Mę czeń -
stwo dzie ci upa mięt nio ne zo sta ło rzeź bą bia łej ko ły ski usta -
wio nej nie da le ko ka pli cy.

Ostat nim punk tem na piel grzym ko wej tra sie by ła
Kal wa ria Wej he row ska. Tu taj zdą ży li śmy jesz cze od pra wić
na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej. Bo gu na le ży dzię ko wać za
pięk ną po go dę, któ ra to wa rzy szy ła nam przez ca ły -– tak bo -
ga ty w prze ży cia –  dzień.

Tekst i zdję cia : Sta ni sław Ma zu rek

Jesienna pielgrzymka „Semper Fidelis”
Z ŻYCIA PARAFII

Swarzewo. Przed figurką MB Królowej Morza

Sulicice. Spotkanie rodzin ks. Bogdana
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Z ŻYCIA PARAFII

Piaśnica. Kaplica – symbol męczeństwa

Piaśnica. Domniemane miejsce spoczynku błogosławionej siostry Alicji Kotowskiej.

Sulicice. Kapliczka ku czci Patrona wioski bł. Jana Pawła II

Swarzewo. Przed kapliczką, miejscem objawienia figurki MB Swarzewskiej

Starzyno. Wnętrze kościoła parafialnego Kalwaria Wejherowska
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„Nikt nie idzie sam do nie ba. Roz bić na czy nie, za pach
się ro zej dzie. Nie tyl ko bę dzie my Bo ga ko chać, ale in -
ni Go przez nas po ko cha ją. A to jest coś...”

św. Brat Al bert       

29 paź dzier ni ka 2012 ro ku w Szko le Pod sta wo wej Nr 80 od -
był się szkol ny kon kurs pt. „Ple ja da Świę tych”. By ło to ra -
do sne współ za wod nic two w dwóch ka te go riach: naj pięk -
niej sze prze bra nie się za świę te go oraz wiersz. Ju ry w skła -
dzie: ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk, p. Sła wa Obłą kow -
ska, p. Ce la Dol na i p. Lu cy na Rac ka spo śród  54 uczest ni -
ków wy ty po wa ło na stę pu ją cych lau re atów:

Kla sy 0:
I miej sce – Sach se Do bro mi ła, 01
II miej sce – Ka łuż ny Se we ryn, 03
III miej sce – Za dro ga Wik to ria, 01
Wy róż nie nia – Wier tel Wik to ria, 01, Ko sze luk Bry gi da, 01

Kla sy 1:
I miej sce – Ura siń ski Mar cel, 1c
II miej sce – En gler Ka ro li na, 1c
III miej sce – Ochnik Han na, 1d
Wy róż nie nia – Boj ko Alek san dra, 1d, Fal ba Ku ba, 1d

Kla sy 2:
I miej sce – Mi ler Mar cin, 2c
II miej sce – Kur pisz Ma te usz, 2c
III miej sce – Hinc Da ria, 2a
Wy róż nie nia:
Gó ral ska Zu zan na, 2c, Fur ma niak We ro ni ka, 2c

Kla sy 3, 4:
I miej sce – Po toc ka Da ria, 3a
II miej sce – Błasz kow ska Aga ta, 3c
III miej sce – Ko wa lik Grze gorz, 4b
Wy róż nie nia – Ochnik Zo fia, 3b

W cza sie trwa ją ce go kon kur su dzie ci od waż nie śpie wa ły
pio sen ki: „Ta ki du ży, ta ki ma ły mo że świę tym być”, „Nie bo
to naj wspa nial sze z miejsc”, „Gdy kie dyś Pan...” 
Mie li śmy też przy jem ność wy słu cha nia pięk nej re cy ta cji
wier sza „Świę te iskier ki” w wy ko na niu p. Asi Sar nac kiej i
Mi len ki Sar nac kiej.  Kon kurs ten pro wa dzi ły s. Sa le zja i s.
Ber nar da, któ re wszyst kim uczest ni kom wrę czy ły dy plo my
i na gro dy ufun do wa ne przez Ks. Pro bosz cza. 
Gra tu lu je my szcze gól nie zwy cięz com i dzię ku je my za za an -
ga żo wa nie oraz ślicz nie przy go to wa ne stro je! Ma my na dzie -
ję, że przy kład tak wie lu świę tych po mo że i nam osią gnąć
nie bo!

*         *        *
Ucznio wie klas star szych SP 80 zo sta li za pro sze ni do Kon -
kur su Pla stycz ne go – „Ple ja da Świę tych”. Ich za da nie po le -
ga ło na wy ko na niu pla ka tu o wy bra nym, ulu bio nym świę -
tym. Wpły nę ły 24 pra ce, spo śród któ rych ko mi sja w skła -
dzie: p. Lu cy na Cy bu la, p. Ber na det ta Ben kow ska, s. Ber -
nar da Ka czor wy ło ni ła na stę pu ją cych zwy cięz ców:

I miej sce – Pszczół kow ska Alek san dra 4b
II miej sce – Du naj ska Mo ni ka 5b
III miej sce – Bil ska Na ta lia 5b
Wy róż nie nia otrzy ma ły – El lert Ju lia 4b, Ło pu chow Bar ba ra
5b, Kal bar czyk Mag da le na 4b, Ska miel ska Mag da le na 4b,
Li twin We ro ni ka 4b, Le wan dow ska Na ta lia 4b.

*         *        *
Dzię ku je my wszyst kim tym, któ rzy tru dzi li się, by

wy ka zać się zna jo mo ścią ży cia i dzia łal no ści swo je go ulu -
bio ne go świę te go a zwy cięz com gra tu lu je my! 
Św. Brat Al bert mó wił, że „ten jest do bry, kto chce być do -
bry”. Sta raj my się w swo im co dzien nym ży ciu być do bry mi,
by do ra stać do mia ry świę tych.

s. Ber nar da

Konkurs „Plejada œwiêtych”
Z ŻYCIA SZKOŁY 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

Konkurs „Jan Pawe³ II – Papie¿ Rodziny”
W paź dzier ni ku Gim na zjum nr 21 im. Dzie dzic twa Pon ty fi -
ka tu Ja na Paw ła II miesz czą ce się przy ul. Ko ło brze skiej 75
w Ze spo le Kształ ce nia Pod sta wo we go i Gim na zjal ne go nr
33 ogło si ło mię dzysz kol ny kon kurs pla stycz no -tech nicz ny.
Zo stał on skie ro wa ny do uczniów klas pią tych i szó stych
oko licz nych szkół pod sta wo wych i był zwią za ny z ko lej nym
już Dniem Pa pie skim ob cho dzo nym co rocz nie 16 paź dzier -
ni ka. Te mat kon kur su na wią zy wał do ogól no pol skie go, te -
go rocz ne go ha sła Dnia Pa pie skie go: Jan Pa weł II – Pa pież
Ro dzi ny. Spo łecz ność na sze go gim na zjum pra gnie bo wiem
tak że w ta kiej for mie zwra cać uwa gę na war to ści, ja kie nie -
sie ze so bą pon ty fi kat Wiel kie go Po la ka – Ja na Paw ła II. Jest
to tak że czas, gdy ob cho dzi my Świę to Szko ły, wspól nie po -
chy la jąc się nad oso bą na sze go Pa pie ża.

Mi ło nam po in for mo wać, że  kon kurs: „Jan Pa weł II
– Pa pież Ro dzi ny” zo stał roz strzy gnię ty!
W ju ry za sia dły na stę pu ją ce oso by: p. M. Rzą ca – na uczy ciel
tech ni ki i za jęć ar ty stycz nych, p. A. Za or ska – na uczy ciel
pla sty ki i mu zy ki oraz po my sło daw ca kon kur su – wi ce dy -
rek tor Iwo na Kle in. Wszyst kie pra ce, któ re zo sta ły na kon -
kurs do star czo ne, pre zen to wa ły wy so ki po ziom ar ty stycz ny.
Pra gnę w tym miej scu go rą co po dzię ko wać dzie ciom i na -
uczy cie lom za du że za an ga żo wa nie. Każ da pra ca by ła oce -
nia na pod ką tem zgod no ści z te ma tem, ory gi nal no ści po my -

słu, sta ran no ści wy ko na nia oraz wkła du pra cy. Szcze gól ne
ce nio ne by ło nie kon wen cjo nal ne po dej ście do te ma tu. 
Nie zmier nie trud no by ło wy ło nić lau re atów! Osta tecz nie
przy zna no jed no pierw sze miej sce, dwa dru gie i trze cie - ex
aequo. Za wy jąt ko we wa lo ry es te tycz ne sie dem prac wy róż -
nio no, choć by ły za strze że nia do ty czą ce  ich peł nej zgod no -
ści z te ma tem kon kur su. 

Naj licz niej w kon kur sie wzię li udział ucznio wie ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 79 – gra tu lu je my!!! Dla te go szko ła ta
zo sta ła wy róż nio na spe cjal nym za pro sze niem na bez płat ne
warsz ta ty kre atyw ne (wy ko ny wa nie ele men tów de ko ra cyj -
nych tech ni ką de co upa ge, fil co wa nia, ma kra my oraz bi żu te -
rii – hand ma de) pod kie run kiem p. K. Kło sow skiej. Za pro -
sze nie na warsz tat kre atyw ny, na gro dy i dy plo my zo sta ną
wrę czo ne pod czas Dnia Otwar te go tj. 4 lu te go 2013 (godz. 9
– 14), na któ ry już dziś ser decz nie za pra sza my. Wów czas
tak że zo sta ną wy eks po no wa ne wszyst kie pra ce na de sła ne
na kon kurs. Pra ce lau re atów zo sta ły tak że za pre zen to wa ne
na na szej stro nie in ter ne to wej – www.gim na zjum2 1.gda.pl  

Jesz cze raz dzię ku je my za ogrom ny wkład pra cy
na uczy cie li umoż li wia ją cy dzie ciom wzię cie udzia łu w kon -
kur sie oraz za przy chyl ność Dy rek cji.

wi ce dy rek tor: Iwo na Kle in

A oto zwycięskie prace 
i ich autorzy!

I miejsce
Agata Salnik, kl. Vc, SP nr 44

II miejsce ex aequo:
Aleksandra Lisowska, kl. VIc, SP nr 79;  Dominika Rogińska, kl. IVb, SP nr 79

III miejsce ex aequo:
Rafał Dzikowski, kl. VId, SP nr 55       
Hubert Książek, kl. Vb, SP nr 77

Wyróżnienia uzyskali:

- Dominika Szymczak z kl. Vb, SP nr 77 
- Wiktoria Ciejka, z kl. VIb SP, nr 79
- Michał Lewandowski, z kl. VIa, SP nr 79
- Marta Waszt, z kl. VIc, SP nr 79
- Klaudia Muszyńska, z kl. VIa, SP nr 79
- Agata Wilde, z kl. VIc, SP nr 79
- Aleksandra Niedziela, z kl. VId, SP nr 55

WSZYSTKIM LAUREATOM GRATULUJEMY!
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PAPIEŻ

Był sobie taki Papież wspaniały,
który odmienił chyba świat cały.
Zawsze życzliwy, nawracał ludzi-
samo wspomnienie wzruszenie budzi.
No, ale zanim został wybrany,
po prostu „Lolkiem” był nazywany.
Jeździł na nartach, świetnie grał w „nogę”,
lecz zdecydował się na inną drogę.
Stał się Papieżem niesamowitym,
chętnie rozmawiał z wiernymi, a przy tym,
z radością głosił Dobre Nowiny.
Taki był właśnie ten Papież Rodziny!
Gdy ktoś w potrzebie – od razu spieszył
na pomoc dzieciom, dorosłym, młodzieży.
Cokolwiek ktoś zrobił, On zawsze przebaczył, 
a myśli Boga wiernie tłumaczył.
Spełniał się jako Kościoła Głowa
i słał do ludu przepiękne słowa. 
Każdy ich słuchał, tak jak zaklęty-
taki był właśnie ten Ojciec Święty.
A teraz każdy to samo powie-
ten Papież to był Cudowny Człowiek.
Przez Jego pontyfikatu czas długi,
nie zmienił się nigdy – Jan Paweł II.

Marta Waszt  kl. VI SP. 79

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Wiersze Przy pomniku
Bł. Jana Pawła II i Ronalda Reagana 
– 16 X 2012 r.

Fot. Wojciech Milewski

Dzień Otwarty – ZAPRASZAMY!
Gimnazjum nr 21 im. Dziedzictwa Pontyfikatu Jana Pawła II

zaprasza młodzież wraz z rodzicami
na Dzień Otwarty, który odbędzie się 4 lutego 2013 roku, 

w godzinach od 9.00 do 12.00

Tra dy cyj nie już roz pocz nie się fi na łem Ma ra to nu Szó sto kla si stów. Po tem
na stą pi wrę cze nie na gród fi na li stom kon kur su „Jan Pa weł II – Pa pież Ro -
dzi ny” oraz zwie dza nie szko ły z moż li wo ścią za po zna nia z róż ny mi for ma -
mi pra cy w na szej szko le. Na to miast od godz. 12.00 do 14.00 pa ni wi ce dy -
rek tor Iwo na Kle in za pra sza wszyst kich za in te re so wa nych ro dzi ców bądź
opie ku nów na in dy wi du al ne kon sul ta cje do ty czą ce ofer ty edu ka cyj nej, spe -
cy fi ki i spo so bu pra cy szko ły. 
Gim na zjum na le ży do Ze spo łu Kształ ce nia Pod sta wo we go i Gim na zjal ne go
nr 33, mie ści się przy ul. Ko ło brze skiej 75. 

Wszel kich in for ma cji udzie li: p. Iwo na Kle in, 502261509, 
gim na zjum21.gda.pl  gim21g da@in te ria.pl tel./fax  58 557 15 41
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Panie Jezu, wszystko, co czynisz, jest dobre i
usprawiedliwione samo w sobie: jeżeli mi dasz
drobinę łaski Twojej, bądź pochwalony, jeżeli nie
dasz, również bądź błogosławiony.                                                                                 

Św. Brat Albert

* Święty  Bracie Albercie, dziękuję z całego serca za
szczęśliwy powrót z podróży moich dzieci, polecam Twojej
opiece moją wnuczkę i wnuka. Proszę, o światło Ducha
Świętego dla mnie i moich najbliższych, o życie zgodne z
przykazaniami Bożymi i o moje zdrowie fizyczne. 

* Św. Bracie Albercie, proszę o pozytywne załatwienie
sprawy pracy, aby moja rodzina miała na chleb. Nie daj nam
zginąć z głodu.

* Ukochany Święty Bracie Albercie, proszę o pomoc
pieniężną, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej
rodziny.

* Św. Bracie Albercie, dziękujemy za otrzymane łaski od
Boga za Twoim wstawiennictwem. Prosimy o dalsze łaski a
szczególnie o zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla
Kazimierza.

* Dziękuję za wszystkie łaski otrzymane od Boga za
pośrednictwa św. Brata Alberta.

* Św. Bracie Albercie, jako Ojcu naszej parafii, polecam
Tobie wnuka, który nie ma ojca, gubi się, jest słaby. Matka
pracuje, bo taka jest potrzeba. Brak Ojca bardzo się daje
odczuć w każdym czasie, a szczególnie w czasie
dojrzewania; proszę Ducha św. o dobre natchnienie.

* Św. Bracie Albercie, nadal powierzam Twemu
wstawiennictwu trudne sprawy w rodzinie. Ufam i czekam.
Za wszystko dziękuję. Polecam także dusze zmarłych z
rodziny, dobrodziejów i tych, którym winniśmy modlitwę.

* Dziękuję Ci, św. Bracie Albercie, za naszych kapłanów,
łącznie z proboszczem, dziękuję za siostry zakonne,
błogosław nam wszystkim. Dziękuję za codzienną Mszę św.
Mam jedno pragnienie, by wszyscy poznali, jak dobry jest
Pan.

* Drogi Bracie Albercie, gorąco proszę o mądrość, zdrowie
i siły w samotnym macierzyństwie. Nie daj nam zginąć.

Z Aktu Zawierzenia:

,,Boże, Ojcze Miłosierny, racz przyjąć nasze dziękczynienia
za powołanie i przykład Św. Brata Alberta.(…)  

Święty Bracie Albercie, Patronie na gdańskim
Przymorzu i Patronie naszych rodzin, powierzamy Ci naszą
codzienność i nas samych przeżywających trzecie
tysiąclecie.’

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

w co wierzę 

wierzę w miłość nieskończoną 
tak zwyczajną jak chmury na niebie 
gdy przychodzę do ciebie 
z moją wiarą że jesteś mi darem 
a ja twym przeznaczeniem 
byśmy mogli codziennie być dla siebie
w trudzie łagodnym spojrzeniem
w dobrych wspomnieniach chwilą odpoczynku 
w chwilach uniesień radością dotyku 
w śmierci długim oczekiwaniem
by nieskończona miłość przestała być wiarą 

wierzę że jest to możliwe aby tak żyć 
wybór zależy od tego jak się wierzy i jak kocha 

18 listopada 2012

“sTWORZENIE”

droga co celu   

gdy patrzę na ciebie nie rozumiem siebie 
wszystko jest inne inaczej smakuje
niebo przywarte do szyby pobudza zdziwienie 
słońce z oddali ociepla marzenia
a to co nas łączy niezmienne od wieków 
stwarza pomiędzy drogę do celu

jestem dla ciebie kim jeszcze nie byłem
mam w sobie tyle by dzielić się z tobą  
tym właśnie czasem który wspólnie ucieka
jednako nam mierzy radości i trudy
byśmy mogli wciąż patrzeć na siebie
i cieszyć się stale chwilami pod niebem
otwartym

15 września 2012

w półcieniu 

ukrywasz się za ścianą milczenia 
nie mogę zrozumieć Twojej istoty
gdy nieustannie wiersze układasz 
z ludzkich życiorysów

3 listopada 2012
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. . . 

rebus trzywyrazowy o
początkowych li te rach: 

Ś.U.P.

Autorem wszystkich zadań jest „Baryt”.

Roz wią za nie re bu su, lo go gry -
fu al bo krzy żó w ki z nu me -
ru 54 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. Za rozwiązanie
zadań czeka nagroda.

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 53 Głosu Brata

Logogryf – hasło:  SZKODA NAM LATA
Wyrazy pomocnicze: Mniszka, jarzyna, cerkiew, kanonik, buddyzm, Nazaret, spaniel, popadia,

flaming, kielich, baranek, jastrun, poganin.
Krzyżówka – hasło: MATKA.

Poziomo: Klasa, akwen.  Pionowo: Mleko, aster.

Rebus – hasło: SUMATOR
Wyrazy pomocnicze:  suma, tor.

Pra wi dło we roz wią za nie na de sła li:
Inge Czarniak, Maria Bogdan Sprengel, Kazimiera Korzeniewska, Stanisława Tułowska.

Nagrodę otrzymuje Maria Bogdan Sprengel
Serdecznie gra tu lu je my!

Do każdej kolumny należy wpi-
sać dwa wyrazy o podanych
znaczeniach, przy czym osta-
tnia litera pierwszego wyrazu
jest początkową literą wyrazu
drugiego (rząd środkowy ozna-
czony gwiazdkami).
Rozwiązanie odczytamy w za-
znaczonym rzędzie górnym i
dolnym:

1)   kłótnie, spory  *  film 
Andrzeja Munka.

2)   ksiądz  *  drobny utwór 
literacki.

3)   ciepły, nieprzemakalny
sprzęt do spania używany 
w turystyce  *  wojskowe
polecenie.

4)   kleryk  *  może być
cierniowa.

5)   znak interpunkcyjny ( )  
*  otula szyję.

6)   na kwiaty cięte  *  wiązka
kwiatów, chrustu.

7)  … wymiany walut  *  znaj-
dziesz w ogródku (kwiatów, 
warzyw).

Poziomo:
1)   szata liturgiczna.
4)   przyprawa kuchenna.
5)   pokój gościnny.

Pionowo:
1)   gatunek zboża.
2)   wynalazca dynamitu.
3)   służył w starożytności do burzenia 

murów.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 6 utworzą rozwiązanie. 
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Amelia Bruchwalska  23.09.2012 r. 

Aleksander Krzysztof Bojarski 23.09.2012 r. 

Maksymilian Kazimierz Bojarski 23.09.2012 r. 

Lilianna Antonina Sawicka 23.09.2012 r. 

Magda Jolanta Chojnacka 30.09.2012 r. 

Stanisław Tomasz Cieślik 6.10.2012 r. 

Aleksander Dawid Chodakowski 7.10.2012 r. 

Hanna Barbara Maśkiewicz 14.10.2012 r. 

Oskar Daniel Czarnecki 14.10.2012 r. 

Mateusz Brylowski 14.10.2012 r. 

Amelia Szymańska 14.10.2012 r. 

Lena Konc 28.10.2012 r. 

Aleksandra Bogdanowicz 28.10.2012 r. 

Filip Romanowski 25.11.2012 r. 

Lena Natalia Kozłowska 25.11.2012 r. 

Dominika Idźkowska 25.11.2012 r. 

Krzysztof Andrzej Kruciński 25.11.2012 r. 

Arkadiusz Krzysztof Kierschkowski 25.11.2012 r. 

Roman Marian Jedenasty i Aleksandra Mirosława
Zachulska                                       22.09.2012 r. 
Sebastian Marek Wilewski i Sylwia Skolimowska 

29.09.2102 r. 
Sławomir Tomasz Cieślik i Teresa Jadwiga Mroczek 

6.10.2012 r. 
Władysław Piechowski i Gertruda Piechowska z d. Lede

26.10.2012 r. 
Stanisław Kuflewski i Stanisława Wojtera z d. Tomczyk 

27.10.2012 r. 
Andrzej Henryk Sopala i Magdalena Aleksandra Cużytek

3.11.2012 r. 
Paweł Tomasz Kubiak i Anna Karolina Wojtowicz 

1.12.2012 r. 

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA: JUBILEUSZE

50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA
obchodzili:

Ś.p. Mirosława Jeznach, lat 69, zm. 21.09.2012 r. 
Ś.p. Bronisława Smutniak, lat 67, zm. 23.09.2012 r. 
Ś.p. Aleksander Kazanowski, lat 79, zm. 24.09.2012 r. 
Ś.p. Teresa Golubiewska, lat 63, zm. 24.09.2012 r. 
Ś.p. Elżbieta Sójka, lat 78, zm. 1.10.2012 r. 
Ś.p. Urszula Gmerek, lat 83, zm. 6.10.2012 r. 
Ś.p. Stefania Opiela, lat 78, zm. 8.10.2012 r. 
Ś.p. Gerard Żygowski, lat 71, zm. 10.10.2012 r. 
Ś.p. Czesław Dziadura, lat 82, zm. 13.10.2012 r. 
Ś.p. Zenon Sokolski, lat 56, zm. 13.10.2012 r. 
Ś.p. Henryk Kupiec, lat 83, zm. 17.10.2012 r. 
Ś.p. Stanisław Kaczmarek, lat 72, zm. 18.10.2012 r. 
Ś.p. Gerard Storma, lat 71, zm. 19.10.2012 r. 
Ś.p. Zdzisław Toczyłowski, lat 58, zm. 19.10.2012 r. 
Ś.p. Mirosława Zwolak, lat 64, zm. 21.10.2012 r. 
Ś.p. Włodzimierz Pochyluk, lat 82, zm. 22.10.2012 r. 
Ś.p. Halina Sadkiewicz, lat 88, zm. 23.10.2012 r. 
Ś.p. Henryk Langowski, lat 75, zm. 24.10.2012 r. 
Ś.p. Franciszek Gadawski, lat 81, zm. 3.11.2012 r. 
Ś.p. Alina Nadworska, lat 82, zm. 7.11.2012 r. 
Ś.p. Józef Szupiluk, lat 81, zm. 9.11.2012 r.  
Ś.p. Leokadia Markiewicz, lat 79, zm. 13.11.2012 r. 
Ś.p. Adam Michoński, lat 78, zm. 19.11.2012 r. 
Ś.p. Wincenty Kownacki, lat 73, zm. 23.11.2012 r. 
Ś.p. Maria Irena Boruń, lat 73, zm. 2.12.2012 r. 
Ś.p. Halina Nitschke, lat 70, zm. 5.12.2012 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Teresa i Włodzimierz Sawiński        23 czerwca 2012          
Elżbieta i Jerzy Wierzbowski             7 lipca    2012                   
Stanisława i Wiesław Lesiński           7 lipca  2012                   
Zofia i Jan Narloch                           28 lipca 2012                    
Genowefa i Zygfryd Schenhoff         19 sierpień 2012              
Anna i Waldemar Fabianowicz         22 wrzesień 2012              
Jadwiga i Kazimierz Pettke              30 wrzesień 2012              
Gertruda i Czesław Roczniak           30 wrzesień 2012             
Krystyna i Eugeniusz Wolsztyniak   12 październik 2012        
Halina i Szymon Mikołajczyk           21 październik 2012         
Wanda i Hubert Piotrowski              21 październik 2012          
Halina i Kazimierz Stopa                  21 październik 2012         
Maria i Józef Sas       27 październik 2012         
Daniela i Brunon Murglin                24 listopad  2012               
Irena i Witold Gałwa                      25 grudnia 2012               
Marianna i Marian Ziobroń              25 grudnia 2012                
Stanisława i Antoni Chądzyńscy 26 grudzień 2012
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OGRZEWANIE KOŚCIOŁA

Fraszka o ogrzewaniu
(fragmenty)

Nastał okres już zimowy,
pora czapką okryć głowy.
Idzie grudzień, styczeń, luty
czas ubierać ciepłe buty.

Mówią babcie i dziewuszki,
że w kościele zimno w nóżki.
Proboszcz na to: drogie panie,
zamówimy ogrzewanie.

*   *   *
Przyjechali wiecić dziury,
przewiercili ziemię, mury.
Okazało się znienacka,
że ucierpi też posadzka.

*   *   *
I robota zakończona.
Już nie marznie matka, żona.
Chłopom też nie marznie glaca
może będzie pełna taca.

autorzy: Wiesiu i Rafał
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Drogim Czytelnikom �”Głosu Brata”

życzymy
radości i miłości,

które przynosi na ten świat
Jezus z Nazaretu

narodzony z Maryi Dziewicy w Betlejem.
Niech Święta Rodzina

ma w opiece naszą Ojczyznę, naszą Parafię
i nasze Rodziny

w Nowym Roku 2013

Redakcja

KALENDARZ NA 25-LECIE PARAFII

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE

Narodzenie Jezusa, Giotto di Bondone (1266-1337)


