
„Ta Krew czyni mnie bielszym od œniegu”
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MSZA ŚW. PONTYFIKALNA OJCA ŚW. FRANCISZKA

Benedykt XVI nieoczekiwanie ogłosił 11 lutego swoją
decyzję, o zakończeniu swojej posługi na Stolicy Piotrowej.
O swej decyzji Benedykt XVI powiadomił na konsystorzu:
„Po wielokrotnym rozważeniu w moim sumieniu w obliczu
Boga nabrałem pewności, że moje siły z powodu
zaawansowanego wieku nie wystarczą, by pełnić w
odpowiedni sposób posługę Piotrową”. Papież ustąpił 28
lutego o godzinie 20.
115 kardynałów zebranych na konklawe 13 marca  wybrało
nowego biskupa Rzymu: argentyńskiego kardynała Jorge
Mario Bergoglio, który przyjął imię Franciszek. 266. papież
odprawił Mszę św. inaugurującą pontyfikat 19 marca na
placu św. Piotra w Rzymie.



Je den z re ko lek cjo ni stów na sło wa słu cha cza „czas
szyb ko ucie ka”, od po wie dział z uśmie chem – bra cie
„to ŻYCIE szyb ko ucie ka”…

Ko cha ni Pa ra fia nie!
Do biegł koń ca czas Wiel kie go Po stu. Ma my no we go
pa pie ża Fran cisz ka. Ostat nio prze ży wa li śmy wspól nie
Tri du um Pas chal ne i po ra nek wiel ka noc ny. Po chy la li -
śmy się nad naj więk szy mi ta jem ni ca mi na szej wia ry,
któ re w pro sty i po kor ny spo sób ten czło wiek „z koń -
ca świa ta” ak cen tu je w swo im po słu gi wa niu. 

No wy czas dla Ko ścio ła, ale tak że szan sa dla
nas. Zmar twych wsta nie Pan Bóg wpi sał w każ dą ga -
łąz kę bu dzą cą się do ży cia na wio snę. A sko ro tak, to
o ileż bar dziej wpi sał po wsta nie z mar twych w du szę
czło wie ka. Nie zmar nuj szan sy, po wstań, war to… dla
Chry stu sa. 

Być mo że po mo cą w oży wie niu wia ry bę dzie
ko lej ny nu mer Gło su Bra ta. Do świad cze nia mi z prze -
ży wa nia przy jaź ni z Chry stu sem dzie li się wie lu lu dzi.
Od naj młod szych do naj star szych. Po czy taj, po myśl,
po oglą daj… 

Dla Chry stu sa war to…

Z uśmie chem i świą tecz ną życz li wo ścią
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

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

19.12 – Spo tka nie opłat ko we Eucharystycznego Ruchu
Młodych i Dzie cię ce go Uni wer sy te tu Bi bi lij ne go 
20.12 – Opła tek Wspól not Mło dzie żo wych – Lux Cor dis
i Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go 
26.12 – Od pra wio no w na szym ko ście le Mszę św. w nad -
zwy czaj nej for mie ry tu rzym skie go, tzw. Mszę Try denc ką
27.12 – Spo tka nie opłat ko we Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza
30.12 – Go ści li śmy ro dzi ców księ ży pra cu ją cych w na -
szej pa ra fii. Po Eu cha ry stii spotkanie na wspól nym
obiadzie
6.01.2013 – Ja seł ka w wy ko na niu Pa ra fial ne go Ko ła Te -
atral ne go
14.01 – Za koń czo no pra ce nad pła sko rzeź bą św. Bra ta
Al ber ta
21.01 – Spo tka nie w cy klu „Rok Wia ry” z sal wa to ria ni -
nem ks. Pio trem Sta wa rzem, dy rek to rem ośrod ka re ko -
lek cyj ne go w Trze bi nii
23.01 – Co rocz ne spo tka nie ko lę do we dla na uczy cie li 
i wy cho waw ców
27.01 – Kon cert ko lęd w wy ko na niu na sze go chó ru pa ra -
fial ne go, scho li mło dzie żo wej i ze spo łu mu zycz ne go
3.02 – Pa ra fial ny bal kar na wa ło wy dla dzie ci w Szko le
Pod sta wo wej nr 79
4.02 – Spo tka nie opłat ko we chó ru pa ra fial ne go
8.02 – Mon taż pła sko rzeź by św. Bra ta Al ber ta w pre zbi -
te rium
9.02 – Fe rie na zi mo wo – ERM i DUB wraz z Sio stra mi
świę to wa ły na lo do wi sku
4-12.02 – Dusz pa ster stwo Aka de mic kie prze by wa ło na
obo zie wę drow nym w Be ski dach 
22.02 – Sza lo ne za ba wy dzie ci w Aqu apar ku w So po cie 
23.02 – Kon cert chó ru w do mu sa mot nych ma tek i osób
star szych we Wrzesz czu
1-3.03 – Udział w warsz ta tach li tur gicz no -mu zycz nych
przed sta wi cie li scho li Lux Cor dis
8.03 – Dusz pa ster stwo Aka de mic kie z ks. Ra fałem na
wiel ko post nym dniu sku pie nia w Ju ra cie 
10.03 – Po czą tek re ko lek cji wiel ko post nych dla dzie ci.
Pro wa dzą cy ks. Adam Hru bi szew ski z Ru mii
13.03 – Kar dy na ło wie wy bra li no we go pa pie ża. Jor ge
Ma rio Bor go glio z Ar gen ty ny przy jął imię Fran ci szek
16.03 – Dusz pa ster stwo Mło dzie ży Lux Cor dis na wiel -
ko post nym dniu sku pie nia w Ju ra cie 
17.03 – Roz po czę cie re ko lek cji wiel ko post nych dla do ro -
słych. Pro wa dzą cy ks. Mi ro sław Bie lec ki z Ar chi die ce zji
Lu bel skiej
21.03 – Roz po czę cie re ko lek cji dla mło dzie ży szkół śred -
nich 
23.03 – Mon taż lamp ki wiecz nej nad ta ber na ku lum

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

Ks. diakon Michał Zegarski
głosi kazanie pasyjne podczas Gorzkich Żali

Ks. Mirosław Bielecki
głosi nauki rekolekcyjne 

. . . 
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Z ŻYCIA PARAFII
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Czcicieli
Mi³osierdzia Bo¿ego
Eks ce len cjo, Księ że Bi sku pie Ry szar dzie!

Ja ko przed sta wi ciel Czci cie li Mi ło sier dzia Bo że -
go, mam za szczyt zło żyć spra woz da nie z dzia łań tej że
wspól no ty. 

Za mysł po wsta nia gru py mo dli tew nej czci cie li Mi ło -
sier dzia Bo że go i sze rze nia te go kul tu w na szej pa ra fii zro -
dził się z tro ski ota cza ją cych nas lu dzi i nas sa mych.

W świe cie w któ rym ży je my, zło jest cią gle obec ne i
sta no wi si łę, któ rej my sa mi nie mo że my się prze ciw sta wić.
Te na sze prze my śle nia skło ni ły nas do utwo rze nia gru py
mo dli tew nej i sze rze nia kul tu Mi ło sier dzia Bo że go. Kult Mi -
ło sier dzia Bo że go w na szej pa ra fii ist nie je od mo men tu jej
po wsta nia. Za ło ży cie lem tej wspól no ty i jej pierw szą ani ma -
tor ką by ła śp. Ha li na Prejs.

Po cząt ko wo by ła to nie licz na gru pa lu dzi, dziś jest
nas wie lu, a w kult Mi ło sier dzia Bo że go włą czy ła się ca ła pa -
ra fia. W pierw szej fa zie na bo żeń stwo ku czci Mi ło sier dzia
Bo że go od by wa ło się raz w mie sią cu. Od 1993 ro ku w każ dy
czwar tek, a raz w mie sią cu z udzia łem ka pła na opie ku na na -

szej wspól no ty przed Naj święt szym Sa kra men tem. Obec nie
w każ dy czwar tek wraz z ka pła nem mo dli my się ko ron ką do
Mi ło sier dzia Bo że go i nie tyl ko przed ob ra zem „Je zu ufam
To bie”. Rów nież jest 30 grup dzie wię cio oso bo wych któ rzy
co dzien nie od ma wia ją No wen nę do Mi ło sier dzia Bo że go.
Na le ży wspo mnieć, że dzię ki sta ra niom czci cie li Mi ło sier -
dzia Bo że go ufun do wa li śmy kie lich z pa te ną, sztan dar oraz
or nat z wi ze run kiem Je zu sa Mi ło sier ne go. Naj więk szym
prze ży ciem w na szej pa ra fii by ły mi sje świę te zor ga ni zo wa -
ne przed pe re gry na cją ob ra zu „Je zu ufam To bie”.  Mie li śmy
oka zję od dać cześć Je su so wi Mi ło sier ne mu obec ne mu
wśród nas. Ob ra zem te go cza su ła ski jest Go dzi na Mi ło sier -
dzia, któ rą od pra wia my w każ dy pią tek o godz. 15.00 przed
Naj święt szym Sa kra men tem i przed re li kwia mi św. Sio stry
Fau sty ny. W ostat nim cza sie czci cie le wspól no ty Mi ło sier -
dzia Bo że go ufun do wa li w na szej pa ra fii wi traż.

Je zu Mi ło sier ny za Two ją mi łość i Two je Mi ło sier -
dzie niech bę dzie Bóg uwiel bio ny.

Je zu ufam To bie!  

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rycerstwa
œw. Micha³a Archanio³a
Ry cer stwo św. Mi cha ła Ar cha nio ła po wsta ło w Pol sce w
1994 ro ku z in spi ra cji ks. Ma ria na Po la ka – mi cha li ty, któ re -
mu od po cząt ku po wie rzo no obo wiąz ki Ani ma to ra Ge ne ral -
ne go Sto wa rzy sze nia. Ry cer stwo po sia da swój sta tut, 
za twier dzo ny przez prze ło żo ne go zgro ma dze nia – ks. Ka zi -
mie rza To ma szew skie go. Sta tut pod pi sa ny zo stał w świę to
Wnie bo wzię cia NMP – 15 sierp nia 1994 ro ku. 

Cha ry zma tem ry cer stwa jest gło sze nie zwy cię stwa
Chry stu sa nad sza ta nem, nad mo ca mi zła, któ re dą żą do
znisz cze nia czło wie ka. Ce lem jest wy na gra dza nie Bo gu za
grze chy ludz ko ści i wy pra sza nie grzesz ni kom na wró ce nia.

Pod sta wo wym obo wiąz kiem ry ce rzy jest dą że nie do
cią głe go trwa nia w sta nie ła ski uświę ca ją cej, do czę ste go 
i peł ne go uczest nic twa w Eu cha ry stii, do prze strze ga nia po -
stów i do wy trwa łej mo dli twy w in ten cji Ko ścio ła ka to lic kie -
go, Oj czy zny i ca łe go świa ta.

Na bo żeń stwo ku czci św. Mi cha ła Ar cha nio ła ist nia -
ło od po cząt ku funk cjo no wa nia na szej pa ra fii. Za czy na li śmy
od wspól ne go śpie wa nia go dzi nek ku czci św. Mi cha ła Ar -
cha nio ła.

W 1995 ro ku po wstał w na szej pa ra fii za stęp Św. Mi -
cha ła Ar cha nio ła. Obec nie nasz za stęp li czy 29 osób, w tym
6-wspo ma ga ją cych. Naj star szy Ry cerz ma 92 la ta, naj młod -
szy 16. Opie ku nem za stę pu jest ks. Ja cek Ko wa lew ski, któ ry
jak tyl ko obo wiąz ki po zwa la ją uczest ni czy w na szych mo dli -
twach ry cer skich.

W dru gą śro dę mie sią ca uczest ni czy my we Mszy
św. w in ten cji ka pła nów oraz wszyst kich Ry ce rzy i czci cie li
św. Mi cha ła Ar cha nio ła. Po Mszy św. wraz z na szy mi pa ra -

fia na mi spo ty ka my się na wspól nej mo dli twie i ka te che zie,
któ rą przy go to wu je i pro wa dzi ks. Ja cek nasz opie kun.
Obec ność Ry ce rzy – obo wiąz ko wa. W po zo sta łe śro dy spo -
tka nia od by wa ją się w sal ce na ple ba ni.

W trze ci wto rek mie sią ca uczest ni czy my we Mszy
św. w in ten cji upro sze nia bło go sła wień stwa Bo że go i opie ki
Mat ki Naj święt szej dla na szej Oj czy zny przez wsta wien nic -
two bł. Bro ni sła wa Mar kie wi cza i Anio ła Stró ża Pol ski. Po
Mszy św. Śpie wa my go dzin ki do Anio łów Stró żów.

Ry ce rze uczest ni czą w opra wie li tur gicz nej w nie -
dziel nej Mszy św. Po ma ga ją sprzą tać świą ty nię, opie ku ją się
kwia ta mi. Sta ra ją się też wes przeć mło dzież przy go to wu ją cą
się do sa kra men tu bierz mo wa nia. Na dzie więć dni przed
bierz mo wa niem Ry ce rze po dej mu ją No wen nę do Du cha Św.
Uczest ni czy my tak że w ich Uro czy stej Mszy św. Każ dy 
z bierz mo wa nych otrzy mu je pa miąt kę w po sta ci ob raz ka 
z mo dli twą do Św. Mi cha ła Ar cha nio ła.

Co ro ku część Ry ce rzy uczest ni czy w re ko lek cjach,
któ re or ga ni zu je ks. Piotr Pru sa kie wicz – mo de ra tor kra jo -
wy Ry cer stwa.

Ry cer stwo Św. Mi cha ła Ar cha nio ła, to wspól no ta
osób ko cha ją cych mo dli twę za rów no in dy wi du al ną, jak 
i wspól no to wą. Więk szość Ry ce rzy uczest ni czy co dzien nie
w Eu cha ry stii. Po Mszy św. po ran nej kil ka Ry ce rek zo sta je
w ko ście le na co dzien ną mo dli twę po dej mu ją cą Ko ron kę do
Mi ło sier dzia Bo że go. Ró ża niec przez wsta wien nic two Św.
Mi cha ła Ar cha nio ła. Za stęp Ry ce rzy mo dli się też w in ten -
cjach nad sy ła nych z róż nych stron Pol ski do Po go to wia Mo -
dli tew ne go. Są rów nież i po dzię ko wa nia.
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Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wspólnoty
Nieustaj¹cego Ró¿añca

Każ dy z Ry ce rzy bę dzie pra co wał nad tym, aby po głę bić
przy jaźń ze swo im Anio łem Stró żem po przez da wa nie świa -
dectw na spo tka niu z pa ra fia na mi i pod czas mo dlitw w 2-gą
śro dę, by w ten spo sób roz sze rzać kult św. Mi cha ła w na szej
pa ra fii. Przy go to wy wać świadectwa na pi śmie i wy sy łać do
re dak cji „Któż jak Bóg”. Wy ko rzy stać przy kła dy in ter wen cji
św. Mi cha ła Ar cha nio ła z książ ki Świa dec twa obec no ści
Anio łów ks. Ma ria na Po la ka.

Na szą ra do ścią Za stę pu jest fakt, że 23 lu te go br. w
pa ra fii pw. NMP Ró żań co wej pod czas Mszy św., któ rej prze -
wod ni czył ks. Piotr Pru sa kie wicz, ani ma tor ge ne ral ny Ry -
cer stwa CSMA po stał przy ję ty do Ry cer stwa Bar tosz Smu -

czyń ski – uczeń 1-szej kla sy li ceum, pił karz Le chii Gdańsk
oraz Wan da Krze miń ska.

W bie żą cym ro ku na spo tka nie ry cer skie przy cho -
dzą czte ry oso by, któ re pra gną zo stać ry ce rza mi św. Mi cha -
ła Ar cha nio ła.

30 stycz nia br. dzię ki życz li wo ści i apro ba cie ks.
Pro bosz cza i na sze go opie ku na ks. Jac ka, jak i też wsta wien -
nic twu bł. ks. Bro ni sła wa Mar kie wi cza w 100-le cie je go
śmier ci zo sta ła wzno wio na w na szej świą ty ni mo dli twa do
św. Mi cha ła Ar cha nio ła pa pie ża Le ona XIII

Ry ce rze na sze go Za stę pu roz pro wa dza ją 150 szt.
cza so pi sma „Któż jak Bóg”. 

Pol ska mi stycz ka Bar ba ra Kloss zmar ła nie daw no w oko li cy
Olsz ty na, któ rej roz my śla nia wy da no ja ko „My śli Ró żań co -
we”, wi dzia ła wiel ką tar czę ze ga ro wą i gru py lu dzi mó wią -
cych Ró ża niec, sto ją ce przy po szcze gól nych go dzi nach. Uj -
rza ła też sza ta na w po sta ci przy po mi na ją cej ludz ką, któ ry po -
czuł się na tej tar czy jak przy pie ka ny ogniem na pa tel ni 
i chciał z niej uciec. Oka za ło się to jed nak nie moż li we: za
każ dym ra zem na tra fiał na mo dlą cych się lu dzi. W koń cu
wy strze lił w gó rę jak bły ska wi ca, lecz po zba wio ny gło wy 
i rąk. Mia ło to ozna czać po zba wie nie go wszel kich moż li wo -
ści dzia ła nia. To by ła za chę ta do utwo rze nia ta kie go pierw -
sze go krę gu czu wa ją cych na mo dli twie ró żań co wej przez go -
dzi nę w ty go dniu. Oj ciec Św. Jan Pa weł II po wie dział: wiem
o nich, cie szę się i bło go sła wię. Rób cie to na wiel ką ska lę.
Na pry wat nej au dien cji dla Po la ków w 1981 r. Jan Paweł II
na dał Ró żań co wi moc eg zor cy zmu.

Krąg ty go dnio wy w na szej pa ra fii po wstał w pierw -
szych la tach ist nie nia pa ra fii. Imio na i na zwi ska osób na le żą -
cych do te go krę gu umiesz czo ne są na plan szy. Każ dy mo że
spraw dzić swo ją go dzi nę czu wa nia. Część z osób ode szła już
do Pa na (ko lor nie bie ski).

Cha ry zma tem Wspól not Nie usta ją ce go Ró żań ca
jest or ga ni zo wa nie nie ustan nej mo dli twy ró żań co wej w na -
szej Oj czyź nie w in ten cji wy pro sze nia ła ski In tro ni za cji
Chry stu sa Kró la w wy mia rze oso bi stym, ro dzin nym, pa ra -
fial nym, spo łecz nym i na ro do wym, a to mo że stać się wte dy,
kie dy na ród Pol ski po rzu ci grze chy i po wró ci do Bo ga. 

Przy współ pra cy i w po ro zu mie niu z Ani ma tor ką
Wspól not Nie usta ją ce go Ró żań ca Pa nią Ur szu lą Stry no wicz
i za wie dzą i zgo dą na sze go obec ne go ks. Pro bosz cza zo stał
zor ga ni zo wa ny w na szej pa ra fii do bo wy nie usta ją cy ró ża -
niec, przy pa da ją cy 17-go dnia każ de go mie sią ca oraz do bo -
wa ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu z 15 na 16-go dnia
każ de go mie sią ca. Od by wa się ona w ka pli cy p.w. Chry stu sa
Kró la w klasz to rze Zgro ma dze nia Sióstr Ro dzi ny Te bań skiej
w na szej pa ra fii.

W chwi li obec nej do Wspól no ty Nie usta ją ce go Ró -
żań ca w na szej pa ra fii na le ży 106 osób. Człon ko wie tej
Wspól no ty zo bo wią za li się w ob ra nej przez sie bie go dzi nie
od ma wiać wy zna czo ną część Ró żań ca Św. oraz do od ma wia -

nia Ak tu Oso bi ste go Po świę ce nia się Naj święt sze mu Ser cu
Je zu so we mu wg św. Mał go rza ty Ma rii Ala co que.

Ak tu Oso bi ste go Po świę ce nia się Naj święt sze mu
Ser cu Je zu so we mu i Chry stu so wi Kró lo wi do ko na li śmy, ja -
ko Wspól no ta w dniu 21 li sto pa da 2004 r. pod czas Mszy św.,
przy współ udzia le ce le bran sa, ks. Pro bosz cza, przez wspól -
ne od mó wie nie te go Ak tu.

Ja ko czci cie le Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa
przez ca ły czer wiec gro ma dzi my się w ko ście le i po ostat niej
Mszy św. po ran nej ra zem z pa ra fia na mi śpie wa my pięk ne, 
a już za po mnia ne go dzin ki ku czci Ser ca Pa na Je zu sa. 

Za ma wia my i uczest ni czy my we Mszy św. w in ten -
cji wy na gro dze nia N.S.P.J. za grze chy wła sne, ro dzin ne, oj -
czyź nia ne i ca łe go świa ta oraz o in tro ni za cję Ser ca Je zu so -
we go i be aty fi ka cję Sł. Bo żej Ro za lii Ce la ków ny – w każ dy
pierw szy pią tek mie sią ca.

Od kil ku lat, oprócz bie żą ce go ro ku, w czerw cu 
w Ma tem ble wie na sza Wspól no ta bra ła udział w no wen nie –
ad o ra cji Naj święt sze go (Ser ca Pa na Je zu sa) Sa kra men tu 
w in ten cji:
- o try umf Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa i Nie po ka la ne go
Ser ca Ma ryi;
- o wy peł nie nie dzie jo wej mi sji Pol ski i o jed ność;
- o po kój dla świa ta wy na gra dza jąc Naj święt sze mu Ser cu Pa -
na Je zu sa za grze chy na sze i ca łe go świa ta.

Na sza wspól no ta jest du cho wo zwią za na z Mat ką
Bo żą w Gie trz wał dzie. Uczest ni czy li śmy w Zjeź dzie Wspól -
not Nie usta ją ce go Ró żań ca bio rąc udział w Tri du um Ró żań -
co wym.

Wspól no ta bra ła udział w No wen nie In tro ni za cyj nej,
ja ko przy go to wa nie du cho we do uro czy sto ści Chry stu sa
Kró la. 

W lip cu ubie głe go ro ku ode szła do Pan die ce zjal na
ani ma tor ka Wspól not Nie usta ją ce go Ró żań ca i Wspól no ty
In tro ni za cyj nej śp. Mi cha li na Go liń ska z Brę to wa.

Ko or dy na to rem Wspól no ty Nie usta ją ce go Ró żań ca
w na szej pa ra fii jest Pa ni An na Ba cław ska.

Kró luj nam Chry ste!
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Mo dli twa ró żań co wa od ma wia na w ro dzi nach ma ogrom ny
wpływ na za an ga żo wa nie się po szcze gól nych osób w dzia -
łal ność wspól no ty w na szej pa ra fii. 

Jed ną z form jest Ży wy Ró ża niec bę dą cy wspól no tą
osób, któ re ota cza ją mo dli tew ną opie ką tych, któ rzy naj bar -
dziej jej po trze bu ją, idąc za wska za nia mi Sto li cy Apo stol -
skiej (we dług pa pie skich in ten cji mo dli tew nych).

Uczest nic two w Ży wym Ró żań cu po le ga na przy na -
leż no ści do gru py zwa nej ró żą. Każ da oso ba z ró ży przez
mie siąc od ma wia jed ną z 20 ta jem nic ró żań co wych. Zmia na
od ma wia nych ta jem nic jest do ko ny wa na w pierw szym dniu
mie sią ca w po rząd ku usta lo nym z gó ry na da ny rok ka len -
da rzo wy. Ze wzglę du na in ten cję mi syj ną od ma wia ne go ró -
żań ca uwzględ nia się rów nież zmia nę Pa pie skich In ten cji
Mi syj nych na da ny rok i każ dy mie siąc.

W pa ra fii św. Bra ta Al ber ta dzia ła ło w po cząt ko -
wym okre sie 5 róż. Stop nio wo ich ilość ro sła aż do 20 i obec -
nie sku pia 340 człon ków. Każ da Ró ża ma swo je go pa tro na i
ze la to ra. 

W ostat nią śro dę każ de go mie sią ca, od pra wia na
jest Msza Świę ta w in ten cji człon ków Ży we go Ró żań ca. Po
Mszy od by wa się spo tka nie, na któ rym oma wia ne są spra -
wy bie żą ce wspól no ty. Sys te ma tycz nie przed Mszą św. wie -
czor ną we wtor ki, piąt ki, so bo ty i nie dzie le od ma wia na jest,

przez człon ków tej wspól no ty, jed na część Ró żań ca w in ten -
cji Oj ca Świę te go, ka pła nów, Mi sji świę tych, w in ten cji no -
wych po wo łań ka płań skich i za kon nych, w in ten cji na szej
Oj czy zny i tych człon ków Ży we go Ró żań ca, któ rzy ode szli
już do wiecz no ści. Roz wa ża nia pro wa dzi Mie czy sław Szy -
ma nek.

Szcze gól nym wy da rze niem wpi su ją cym się w dzia -
łal ność Ży we go Ró żań ca jest spo tka nie opłat ko we, w któ -
rym bio rą udział ka pła ni po słu gu ją cy w na szej pa ra fii, by
wraz z człon ka mi Ży we go Ró żań ca dzie lić się ra do ścią Bo -
żo na ro dze nio wych Świąt.

Wspól no ta Ży we go Ró żań ca czyn nie włą cza się 
w ży cie pa ra fii. Wy ra ża się to przez udział w uro czy sto -
ściach pa ra fial nych i pra cach po rząd ko wych w Ko ście le. Ze
skła dek pie nięż nych wspól no ty ufun do wa ny zo stał Sztan -
dar Ży we go Ró żań ca, fi gu ra Mat ki Bo żej Fa tim skiej, or nat
oraz Ró ża niec pro ce syj ny na Bo że Cia ło. 

Człon ko wie Ży we go Ró żań ca ufun do wa li tak że je -
den z wi tra ży dla na szej Świą ty ni.

Opie ku na mi Ży we go Ró żań ca w hi sto rii pa ra fii by -
li: ks. Ry szard Bu gaj ski, ks. Ma rek Ka pu sta i ks. Jó zef Tru -
no wicz. Obec nie opie ku nem jest Pro boszcz – ks. kan. Grze -
gorz Stol czyk. Pre ze sem jest Pan Mie czy sław Szy ma nek, a
skarb ni kiem Pa ni Ur szu la Ro jek.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci ¯ywego
Ró¿añca

Eks ce len cjo, Księ że Bi sku pie Ry szar dzie!
Chór przy ko ście le św. Bra ta Al ber ta po wstał w

paź dzier ni ku 1998 r. z ini cja ty wy pierw sze go ks. pro bosz cza
Eu ge niu sza Stel ma cha. Oka zją do po wsta nia był przy jazd
do Pol ski Oj ca Św. Ja na Paw ła II. Nasz chór śpie wał z ze spo -
lo nym chó rem na so poc kim hi po dro mie na Mszy św. spra -
wo wa nej przez Oj ca Św. 

W obec nej chwi li chór li czy 37 osób w po przed nich
la tach 48 osób. Chór nasz jest czte rogło so wy: al ty, so pra ny,
te no ry, ba sy. Wie lu chó rzy stów jest od po cząt ku je go po -
wsta nia resz ta do cho dzi ła w na stęp nych la tach a czę ść osób
się wy kru szy ła al bo zmar ła. Przez okres 15 lat zmar ły trzy
oso by: Lan dow ska Ka zi mie ra, Gro dzie wicz Kry sty na oraz
Jan ko wiak Jan.

Pierwszym dy ry gen tem chó ru, od je go po wsta nia
do 15 IX 2010 był pan Zbi gniew Bi ziuk, a od IX 2010 pro wa -
dze nie chó ru ob ję ła pa ni An na Te rech. Opie ku nem chó ru
od po cząt ku jest pro boszcz  ks. ka no nik Grze gorz Stol czyk.
Chór w X 2012 r. bę dzie ob cho dził swo je 15-le cie ist nie nia.
Pre ze sem chó ru jest pan Bą cal ski Wie sław za stęp cą Bra nic -
ki Krzysz tof, dru gi za stęp ca Ur szu la Ro jek na to miast skarb -
ni kiem Ali na So wiń ska. Człon ko wie chó ru spo ty ka ją się 2
razy w ty go dniu we wto reki i czwar tki od go dzi ny 19-21.
Pła ci my drob ne skład ki na po trze by chó ru jak pa pier na
kse ro, dłu go pi sy, ta śmy, ołów ki, tecz ki i in ne spo tka nia jak
aga py.

W okre sie od 4 XII 2006 roku chór śpie wał na
Mszach  św. w na szym ko ście le, na wy jaz dach oraz z oka zji
róż nych uro czy sto ści jak od pu sty, ślu by, pry mi cje, Msze ra -
dio we, Bo że Na ro dze nie, Wiel ka noc, Bo że Cia ło, w świę to
św. Ce cy lii, Ape le Ja sno gór skie.

Od 4 XII 2006 wy stę py chó ru przed sta wia ją się 
w na stę pu ją co, co za wdzię cza my po przed nie mu or ga ni ście
pa nu Zbi gnie wo wi. 
Od 4 XII 2006 – 3 ra zy, Świę to Bo że go Na ro dze nia 
Od 2007 – 33 ra zy, w ko ście le św. Bra ta Al ber ta, w ko ściele
św. Elż bie ty, i na dwu dzie sto le cie pa ra fii św. Bra ta Al ber ta 
Od 2008 – 34 ra zy, w ko ściele św. Elż bie ty – Msza ra dio wa,
w ko ściele św. Bra ta Al ber ta, w ko ściele św. Bry gi dy, 
w To runiu – w Ra diu Ma ry ja 
Podczas wi zy ty je go eks ce len cji ks. Sła wo ja Lesz ka Głó dzia
Me tro po li ty Gdań skie go 
Od 2009 – 25 ra zy, w ko ściele Emaus, podczas Pry mi cji ks.
Ada ma, na po grzebie Ja na Jan kow skie go 
Od 2010 do 15 IX 2010 – 8 ra zy, w ko ściele św. Bra ta Al ber -
ta , podczas wi zy ty je go eks ce len cji ks. bp STadeusza
Gocłowskiego Me tro po li ty Gdań skie go – po świę ce nie kon -
fe sjo na łów
Od 1 X 2010  Ob ję ła pro wa dze nie chó ru Pa ni An na Te rech 
Od 5 X 2010 – 5 ra zy, w ko ściele św. Bra ta Al ber ta   
Od 2011 – 26 ra zy, w ko ściele św. Bra ta Al ber ta, w ko ściele
św. Elż bie ty – Msza ra dio wa, w ko ściele Opatrz no ści Bo żej 

Sprawozdanie z dzia³alnoœci chóru 
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Z ŻYCIA PARAFII

Od ro ku 2002 w na szej pa ra fii ist nie je mło dzie żo wa gru pa
cha ry ta tyw na. Pierw szym Jej opie ku nem był ks. Ire ne usz
Ba ry ła, ko lej ny mi  ks. Da riusz Żyź niew ski, ks. Woj ciech Cu -
pa, ks. Pa weł Na wrot, a obec nie ks. Ja cek Ko wa lew ski.

W dzia łal ność tej cha ry ta tyw nej gru py włą cza ły się
na stę pu ją ce oso by: li ce ali ści na szych szkół przy pa ra fial -
nych, mło dzież zwią za na z gru pą Lux Cor dis,  stu den ci oraz
oso by, któ re pod ję ły już pra cę. W na szych ak cjach po ma ga
nam Szkol ne Ko ło Ca ri tas z Gim na zjum nr XXI przy ul. Ko -
ło brze skiej.

Na szym głów nym za da niem jest or ga ni zo wa nie
przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia i Wiel ka no cy po mo cy
dla naj bar dziej po trze bu ją cych ro dzin. Dzię ki ofiar no ści pa -
ra fian, jał muż nie ad wen to wej i wiel ko post nej za ku pu je my
pro duk ty żyw no ścio we, któ re se gre gu je my i przy go to wu je -
my i przez na szych wol no ta riu szy do star cza my bez po śred -

nio do do mów pacz ki dla ok. 55 ro dzin. Dzie ci z ro dzin ob -
ję tych pro gra mem po mo cy uczest ni czy ły z na mi w licz nych
wy ciecz kach, ku li gach, obo zach. Bio rą udział w wy jaz dach
wa ka cyj nych or ga ni zo wa nych przez  księ ży na szej pa ra fii 
i sio stry Be tan ki, a tak że otrzy my wa ły przy bo ry szkol ne. 

Istot nym wy mia rem dzia łań cha ry ta tyw nych jest
do ży wia nie dzie ci z naj uboż szych ro dzin. Dzię ki ofia rom,
któ re na ten cel skła da ją na si pa ra fia nie w szko łach każ de -
go dnia do ży wia nych jest oko ło 40 dzie ci. Pa ra fia słu ży tak -
że po mo cą wszyst kim, któ rzy pro szą o je dze nie, a tak że  po -
śred ni czy w prze ka zy wa niu odzie ży dla po trze bu ją cych.

Na sza pa ra fia na bie żą co wspie ra fi nan so wo naj bar -
dziej po trze bu ją ce ro dzi ny, obec nie jest ich oko ło dwu dzie -
stu, a de cy zje o re ali za cji te go ro dza ju po mo cy po dej mu je
ks. Pro boszcz. 

Sprawozdanie z dzia³alnoœci
m³odzie¿owej grupy charytatywnej

Od 2012 – 10 ra zy, podczas Mszy Te le wi zyj na w ko ściele
św. Bra ta Al ber ta, w ko ściele św. Mat ki Bo skiej Fa tim skiej,
w ko ściele NMP Kró lo wej Ró żań ca św., podczas wi zy ty ks.
bi sku pa Ry szar da Ka sy ny 

Chór przez okres 15 lat śpie wał 296 ra zy. Chór na -
gra ł za byt no ści po przed nie go dy ry gen ta Zbi gnie wa 6 płyt,
a dzię ki obecnemu ks. pro bosz czo wi chór nagrał 2 pły ty z
uro czy sto ści: Mszy św. 11 gru dnia (Te le wi zja Po lo nia) oraz
z kon certu Ko lęd.

Nasz chór rów nież współ pra cu je z mło dzie żo wą
wspól no tą, któ rą wy ko ny wa ne są róż ne pie śni na uro czy sto -
ściach pa ra fial nych. Akom pa nia to rem dla oby dwóch ze spo -
łów jest pan or ga ni sta Krzysz tof Ży gow ski a dy ry gent ką jest
Pa ni An na Te rech, a w za stęp stwie chó rzyst ka Pa ni An na
Ju sek. 

Chór nasz or ga ni zu ję na za koń cze nie ro ku wy jaz dy
in te gra cyj ne: ogni sko, kieł ba ski oraz wy jaz dy po łą czo ne 
z ka te che zą pro wa dzo ne przez na sze go pro bosz cza, ks. ka -
no ni ka Grze go rza Stol czy ka: 
2007 wy jazd In te gra cyj ny Sze mud – Mi ra cho wo 
2008 wy jazd – dzie się cio le cie chó ru Bra ta Al ber ta Li cheń 
2009 wy jazd na pik nik –  Go łę bie wo 
2010 wy jazd do Stra szy na – pa ra fia św. Jac ka 
2011 wy jazd na pik nik (24 V i 28 XII) 

oraz wy jazd do Gie trz wał du 
2012 Pa ra fia Mat ki Bo skiej Fa tim skiej Ża bian ka (29 I)
Chór po że gnał po przed nie go or ga ni stę pa na Zbi gnie wa 12 IX
aga pą i po dzię ko wa niem za pra cę któ rą wy ko ny wał. A no wą Pa -
nią dy ry gent An nę chór przy jął z ogrom ną ra do ścią. Cie szy my
się że mo że my kon ty nu ować śpiew na Chwa łę Pa na.   

Wspól no ta mi ni stran tów se nio rów roz po czę ła swo ją dzia łal -
ność z chwi lą po wsta nia no wej pa ra fii pod we zwa niem św.
Bra ta Al ber ta w lu tym 1988 ro ku.

Gru pę mi ni stran tów se nio rów stwo rzy li miesz kań -
cy pa ra fii, któ rzy od po cząt ku wraz z ks. Pro bosz czem roz -
po czę li pra ce przy bu do wie ka pli cy, a na stęp nie ko ścio ła.
W obec nej chwi li jest 7 mi ni stran tów se nio rów, któ rzy po -
ma ga ją na róż nych od cin kach ży cia pa ra fial ne go, ta kich jak:
- słu że nie do Mszy św.;
- bra nie udzia łu w pro ce sjach Bo że go Cia ła i in nych uro czy -
sto ściach ko ściel nych;
- roz no sze nie opłat ków świą tecz nych do ro dzin wcho dzą -
cych w skład na szej pa ra fii;
- zbie ra nie ko lek ty pod czas nie dziel nych i świą tecz nych
Mszy świę tych.

W okre sie Bo że go Na ro dze nia bie rze my udział  
w spo tka niu opłat ko wym. W cią gu ca łe go ro ku je ste śmy go -
to wi słu żyć ra dą ks. Pro bosz czo wi i włą cza my się w róż ne
pra ce bu dow la ne.

Swo ją mo dli twę, pra cę i czas po świę ca my dla chwa -
ły Bo żej, by jak naj szyb ciej do ko nać roz po czę te go przed
nie mal 24-la ty wiel kie go dzie ła, ja kim jest bu do wa ko ścio ła
i two rze nie wspól no ty wier nych na Gdań skim Przy mo rzu w
pa ra fii, któ rej pa tro nu je św. Brat Al bert.

W ro ku 2011 pod ję li śmy ini cja ty wę, aby przez rok
zbie ra jąc fun du sze ufun do wać je den z wi tra ży do na sze go
ko ścio ła. Plan zo stał zre ali zo wa ny i przed Świę ta mi Wiel ka -
noc ny mi w ro ku 2012 zo stał za mon to wa ny przy wej ściu do
za kry stii wi traż przed sta wia ją cy Trze cią Oso bę Trój cy Świę -
tej od Wspól no ty Se nio rów Mi ni stran tów.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci
ministrantów seniorów
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Dusz pa ster stwo Aka de mic kie przy pa ra fii pw. św. Bra ta Al -
ber ta na Przy mo rzu po wsta ło w ro ku 2010 i wy ło ni ło się ze
wspól no ty mło dzie żo wej „Lux Cor dis”. Trzon pierw szej
wspól no ty aka de mic kiej sta no wi ła nie co star sza od człon -
ków „Lux Cor dis” mło dzież w wie ku aka de mic kim, któ ra
wy ra zi ła chęć utwo rze nia no wej gru py.

Opie kę dusz pa ster ską nad no wym dusz pa ster -
stwem prze jął ks. Krzysz tof Grzem ski. Pierw sze spo tka nia
wspól no ty od by wa ły się we wtor ko we wie czo ry. Mszą Świę -
tą, sku pia ją cą mło dzież, sta ła się nie dziel na Eu cha ry stia 
o go dzi nie 20.00. Wtor ko we spo tka nia for ma cyj ne po prze -
dzo ne by ły ad o ra cją i krót ką kon fe ren cją. Póź niej mło dzież
spo ty ka ła się w sal ce na te ma tycz nych dys ku sjach. Do dat -
ko wo stu den ci bra li udział w róż no rod nych wy jaz dach,
dniach sku pie nia i dzia ła niach dusz pa ster skich.

Od paź dzier ni ka 2011 ro ku opie ku nem Dusz pa -
ster stwa Aka de mic kie go jest ks. Ra fał Det tlaff. Trze ba po -
wie dzieć, że od nie daw na gru pa roz wi ja się bar dzo pręż nie.
Do słow nie na każ dym co ty go dnio wym spo tka niu go ści my
no we oso by. Dusz pa ster stwo sku pia mło dzież z róż nych
trój miej skich pa ra fii. Są to stu den ci, któ rzy w na szej wspól -
no cie od naj du ją od po wia da ją cy im nurt du cho wo ści chrze -
ści jań skiej. 

Cen trum na sze go ży cia du cho we go sta no wi nie -
dziel na Msza św. o go dzi nie 20.00, któ rej bo ga tą opra wę li -

tur gicz ną i mu zycz ną sta ra ją się za pew niać stu den ci. Po Eu -
cha ry stii od by wa ją się spo tka nia bi blij ne bądź ad o ra cja Naj -
święt sze go Sa kra men tu w ka pli cy Sióstr Be ta nek.

Po nad to od po cząt ku bie żą ce go ro ku aka de mic kie -
go mia ło miej sce wie le wy da rzeń, słu żą cych for ma cji mło -
dzie ży i jej in te gra cji, wśród nich war to wy mie nić:
- dni sku pie nia u sióstr Be ne dyk ty nek w Żar now cu;
- dni sku pie nia w Ju ra cie;
- zi mo wy obóz pie szy w Be ski dach i Gor cach;
- udział w „Li ta nii Miast”;
- mo dli twa za zmar łych na cmen ta rzu na Za spie;
- re ko lek cje aka de mic kie
oraz wie le in nych wyjść, wy jaz dów, spo tkań in te gra cyj nych
i Mszy św. w cią gu ty go dnia. Włą cza my się rów nież w na bo -
żeń stwa pa ra fial ne m.in. paź dzier ni ko we na bo żeń stwa ró -
żań co we, Dro gi Krzy żo we w Wiel kim Po ście, czy ak tyw ny
udział w Tri du um Pas chal nym.

Osob ną gru pę w ra mach Dusz pa ster stwa Aka de -
mic kie go sta no wi mło dzież za an ga żo wa na w roz wój dusz pa -
ster stwa wier nych tra dy cji ka to lic kiej. Mło dzież ta sku pia
się po nad to na tzw. „tra di -” wy jaz dach, spo tka niach i dniach
sku pie nia po łą czo nych z Mszą św. w nad zwy czaj nej for mie
ry tu rzym skie go.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci
Duszpasterstwa Akademickiego

Dusz pa ster stwo mło dzie ży pod na zwą „Lux Cor dis” jest
pro po zy cją skie ro wa ną do mło dych lu dzi po bierz mo wa niu,
al bo w trak cie przy go to wa nia. Ce lem co ty go dnio wych spo -
tkań jest wspól no to we do świad cze nie wia ry, a tak że stwo -
rze nie przy ja zne go śro do wi ska dla mło de go czło wie ka, by
mógł roz wi jać swo je ta len ty, prze żyć wia rę w gru pie przy ja -
ciół, od naj dy wać sens i ra dość w po słu dze w róż nych pa ra -
fial nych dzie łach.

Spo tka nia od by wa ją się w ryt mie ty go dnio wym:
wspól na Eu cha ry stia, spo tka nie bi blij ne, spo tka nie te ma -
tycz ne i ad o ra cja. Od by wa ją się tak że dni sku pie nia. 

Oprócz te go mło dzież ak tyw nie uczest ni czy w po -
szcze gól nych for mach ży cia du cho we go pa ra fii: pro wa dzi
mo dli twę ró żań co wą, ape le ja sno gór skie, dro gi krzy żo we,
po słu gu je w ra mach li tur gii przez służ bę mi ni stranc ką,
śpiew w scho li. 

Po przez róż ne ini cja ty wy, ta kie jak stro na in ter ne -
to wa dusz pa ster stwa, ani ma cje na re ko lek cjach pa ra fial -
nych, pró bu je tak że do trzeć do swo ich ró wie śni ków z po zy -
tyw nym prze sła niem Ewan ge lii.

Mło dzież włą cza się ak tyw nie w pa ra fial ne dzie ła

cha ry ta tyw ne: świą tecz na pacz ka itp., a tak że w po słu gę
przy go to wa nia świą tecz ne go wy stro ju ko ścio ła.

„Lux Cor dis” uczest ni czy w róż nych wy da rze niach
die ce zjal nych: Dni Mło dych w Gdań skim Se mi na rium Du -
chow nym, Li ta nii Miast, Spo tka niach na Po lach Led nic kich,
Mło dzi i Mi łość w Ma tem ble wie.

Tra dy cją są róż ne for my ak tyw ne go wy po czyn ku:
raj dy ro we ro we, spły wy, wy jaz dy w gó ry, wspól ne wyj ścia
na łyż wy itp.

Od 2004 ro ku dusz pa ste rzem mło dzie ży był ks. Pa -
weł Na wrot, a obec nie od 2009 ro ku ks. Mar cin Mia now ski.
Dusz pa ster stwo ści śle współ pra cu je z LSO, któ re go opie ku -
nem jest ks. Bog dan Pul czyń ski, po mo cą słu żą tak że in ni
księ ża wi ka riu sze i re zy den ci oraz dia ko ni, któ rzy od by wa li
prak ty kę dusz pa ster ską (dk. Jan Wój cik i dk. Woj ciech Ku -
liń ski).

Dusz pa ster stwo mło dzie ży „Lux Cor dis” ma swo ją
kon ty nu ację w no wo utwo rzo nej w tym ro ku gru pie stu den -
tów, któ rych opie ku nem jest ks. Ra fał Det tlaf. Mło dzież
koń cząc szko łę śred nią w na tu ral ny spo sób prze cho dzi do
star szej mło dzie ży stu denc kiej.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci
Duszpasterstwa M³odzie¿y

Z ŻYCIA PARAFII



LATA OSIEMDZIESIĄTE XX wie ku

W sło wie wstęp nym do wy da ne go w Gdań sku z oka zji dru -
giej piel grzym ki pa pie ża Ja na Paw ła II na Wy brze że Gdań -
skie oka zjo nal ne go Mo dli tew ni ka Mszal ne go pt. „Ko ściół
Gdań ski – 1000-le cie ka no ni za cji św. Woj cie cha”, Ar cy bi -
skup Ta de usz Go cłow ski na pi sał: „Jan Pa weł II do ko nał
wiel kie go Bierz mo wa nia Na ro du, kie ru jąc sło wa mo dli twy:
«Niech zstą pi Duch Twój! I od no wi ob li cze zie mi. Tej Zie mi!
Amen»”. 

Pa trząc z per spek ty wy cza su, nikt nie za prze czy, że
rze czy wi ście roz po czął się wów czas no wy okres pol skich
dzie jów. Na ród wstał z klę czek, wy pro sto wał się i umoc nio -
ny no wym Bierz mo wa niem na brał od wa gi, któ ra cha rak te -
ry zo wa ła Apo sto łów po Ze sła niu Du cha Świę te go. Przy cho -
dzi ły na stęp nie no we wy da rze nia, czę ściej smut ne, niż ra do -
sne, jak stan wo jen ny. Jed nak dro ga pro wa dzi ła już we wła -
ści wym kie run ku. W Pol sce za wsze tak by ło, że lo sy Na ro -
du zwią za ne by ły nie po dziel nie z obec no ścią Ko ścio ła, któ -
ry re ali zo wał wy zna czo ne mu przez Chry stu sa za da nia.
Dwie piel grzym ki Ja na Paw ła II w 1983 i 1987 ro ku, wzmoc -
ni ły Na ród. Ko ściół gdań ski li czył na to, że bę dzie go ścił Oj -
ca Świę te go pod czas II piel grzym ki do Oj czy zny, lecz wła -
dze nie wy ra zi ły zgo dy na przy jazd Oj ca Świę te go do Gdań -
ska – wła dza po pro stu się ba ła.

31 lip ca 1984 ro ku zmarł bi skup gdań ski dr Lech
Kacz ma rek. No wym, tym cza so wym Ad mi ni stra to rem Apo -
stol skim die ce zji gdań skiej zo stał ks. bp Ta de usz Go cłow -
ski, a od 31 grud nia 1984 ro ku ob jął on urząd gdań skie go bi -
sku pa die ce zjal ne go. W sierp niu 1985 ro ku ja ko ko lej ny bi -
skup po moc ni czy w die ce zji gdań skiej zo stał po wo ła ny ks.
Zyg munt Paw ło wicz. La ta osiem dzie sią te XX wie ku to
okres, w któ rym wła dze wy ra ża ły zgo dę na bu do wę no wych
ko ścio łów, dzię ki cze mu moż na by ło za spo ko ić ist nie ją ce od

wie lu lat po trze by wspól not pa ra fial nych, oraz bu do wać ko -
ścio ły w no wych osie dlach miesz ka nio wych. Bu do wy, re -
mon ty i roz bu do wy świą tyń sta wa ły się po cząt kiem więk szej
wię zi ka pła nów z wier ny mi w pa ra fiach. 

Bar dzo ocze ki wa na przez Po la ków II piel grzym ka
pa pie ża do Oj czy zny by ła spo dzie wa na pod czas ob cho dów
ju bi le uszu 600-le cia Ob ra zu Mat ki Bo skiej na Ja snej Gó rze,
jed nak wła dze oba wia ły się przy jaz du Oj ca Świę te go w tym
cza sie do Pol ski. Wła dze uwa ża ły, że nie moż na wy klu czyć
zda rzeń po li tycz nych w cza sie jej trwa nia i dla te go pro po no -
wa ły prze ło że nie ter mi nu piel grzym ki Oj ca Świę te go do Oj -
czy zny. Jan Pa weł II zgo dził się od cze kać je den rok, ale po -
sta wił wa run ki: od wo ła nie sta nu wo jen ne go, zwol nie nie in -
ter no wa nych dzia ła czy oraz na wią za nie dia lo gu ze spo łe -
czeń stwem.

10 li sto pa da 1982 ro ku zmarł Le onid Breż niew,
Lech Wa łę sa zo stał zwol nio ny z in ter no wa nia i wy pusz czo -
ny z ośrod ka w Ar ła mo wie, a 31 grud nia Woj ciech Ja ru zel -
ski ogło sił zła go dze nie nie któ rych ry go rów sta nu wo jen ne -
go. Pod czas uzgad nia nia tra sy II piel grzym ki Oj ca Świę te go
nie obe szło się bez tarć mię dzy uzgad nia ją cy mi stro na mi.
Stro na rzą do wa nie wy ra ża ła zgo dy na od wie dze nie przez
pa pie ża Gdań ska, Lu bli na i Szcze ci na. Du że na pię cie bu dzi -
ło też to, że pa pież chciał spo tkać się z Le chem Wa łę są. Po
dłu gich roz mo wach uzgod nio no ter min piel grzym ki Oj ca
Świę te go do Pol ski na 16-23 czerw ca 1983 ro ku i usta lo no
na stę pu ją cą tra sę: War sza wa (16-18 VI), Nie po ka la nów (18
VI), Czę sto cho wa (19 VI), Po znań i Ka to wi ce (20 VI), Wro -
cław i Gó ra św. An ny (21 VI), Mi strze jo wi ce i Kra ków (22
VI), a 23 czerw ca spo tka nie z Le chem Wa łę są w Do li nie
Cho cho łow skiej w Ta trach, aby stąd udać się na lot ni sko
Ba li ce i po wró cić do Rzy mu.

Ks. bp Lech Kaczmarek z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
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Rok 1983 był pierw szym ro kiem no wej, jak się póź -
niej oka za ło pol skiej tra dy cji, or ga ni zo wa nia pie szych die ce -
zjal nych piel grzy mek do Czę sto cho wy, na Ja sną Gó rę. Die -
ce zja gdań ska rów nież ogło si ła w pa ra fiach in for ma cję o or -
ga ni zo wa niu w mie sią cach li piec -sier pień I Gdań skiej Pie -
szej Piel grzym ki na Ja sną Gó rę. Or ga ni za to rem i kie row ni -
kiem gdań skiej piel grzym ki zo stał ks. Ber nard Zie liń ski, wi -
ka riusz i opie kun mło dzie ży w pa ra fii Naj święt szej Ma ryi
Pan ny Kró lo wej Ró żań ca Świę te go na Przy mo rzu. Ks. Zie -
liń ski brał już w po przed nim ro ku udział w piel grzym ce to -
ruń skiej, gdzie po zna wał taj ni ki or ga ni za tor skie piel grzy -
mek. Ogło sze nia o or ga ni zo wa niu piel grzym ki w pa ra fiach
nie po zo sta ły bez echa. Na tę pierw szą w na szej die ce zji
piel grzym kę zgło si ło się bar dzo wie lu chęt nych (jak się póź -
niej oka za ło po dob no po nad 4000 pąt ni ków), w tym tak że
An drzej Wit kow ski oraz Hu bert i Piotr Bar tel. Aby ła twiej
moż na by ło kie ro wać tak licz ną gru pą lu dzi, pąt ni ków po -
dzie lo no na gru py. Gru pa przy mor ska mia ła bar wę bia ło -
-czer wo ną i po dob no by ła naj licz niej szą gru pą gdań ską. Na -
szą gru pą kie ro wał ks. Ber nard Zie liń ski, ks. Ta de usz Po lak
i ks. Hen ryk z gdań skie go ko ścio ła Księ ży Zmar twych -
wstań ców. Gru py z in nych de ka na tów też by ły ozna ko wa ne
ko lo ra mi; bia ło -nie bie ska, bia ło -fio le to wa, bia ło -brą zo wa 
i in ne. 

Trasa pierw szej gdań skiej piel grzym ki li czy ła 480
km i by ła po dzie lo na na 16 eta pów, po ok. 30 km dzien nie.
Cza sy, w któ rych or ga ni zo wa no piel grzym ki by ły szcze gól -
nie dla or ga ni za to rów bar dzo trud ne. Mi li cja już na tra sie
czę sto sta ra ła się utrud niać i stra szyć or ga ni za to ra na szej
piel grzym ki, że je że li nie bę dzie my prze strze gać uzgod nień
to mo gą za ka zać re ali zo wać piel grzym kę. Już wkrót ce po
wy ru sze niu w dniu 29 lip ca 1983 ro ku sprzed Ba zy li ki Ma -
riac kiej, mi li cja sta ra ła się nam za ka zać śpie wać pieśń „My
Chce my Bo ga” twier dząc, że jest to pieśń an ty pań stwo wa.
Ta kich zda rzeń na tra sie by ło wię cej. 

Cha rak te ry stycz ny mi prze ży cia mi dla nas piel grzy -
mów by ły po sto je w roż nych miej sco wo ściach i ser decz ne
przy ję cie oraz gosz cze nie nas piel grzy mów przez miesz kań -
ców. By li śmy szcze rze zdzi wie ni a za ra zem wdzięcz ni, że
po mi mo pa nu ją cej wów czas bie dy wśród Po la ków ni gdzie
nie bra ko wa ło nam na po jów, je dze nia i miejsc noc le go -
wych. Miesz kań cy bra li rów nież udział w Mszach św. i róż -
nych na bo żeń stwach, ja kie by ły or ga ni zo wa ne w miej sco -
wo ściach „noc le go wych”. Bar dzo spodo bał się nam gest ks.
Ta de usza, któ ry wrę czał mi li cjan tom, któ rzy nas za trzy my -
wa li, ob raz ki Mat ki Bo skiej, ca łe w ko lo rze nie bie skim, in -
for mu jąc ich, że jest to Mat ka Bo ska mi li cjan tów. Po dob no
nie zda rzy ło się, aby któ ryś z mi li cjan tów od mó wił przy ję cia
ob raz ka z Mat ką Bo ską mi li cjan tów. 

Po mi mo trud no ści nę ka ją cych piel grzy mów, szczę -
śli wie do tar li śmy na Ja sną Gó rę i mo gli śmy oso bi ście po -
dzię ko wać Naj święt szej Pa ni za opie kę na ca łej piel grzy miej
tra sie. Na Ja snej Gó rze po po kło nie niu się Mat ce Naj święt -
szej w Ka pli cy Cu dow ne go Ob ra zu, mo gli śmy tro chę się
ogar nąć i od po cząć, aby po tem wziąć udział we Mszy św. 
i na bo żeń stwie w Ja sno gór skiej Ba zy li ce. 

Wy da wa ło by się, że sy tu acja w Pol sce za czy na się
uspo ka jać, jed nak in wi gi la cja Ko ścio ła trwa ła. 22 lip ca 1983
ro ku roz wią za no WRON i znie sio no stan wo jen ny, ale da lej
in wi gi lo wa no księ ży. W Gdań sku do naj bar dziej gnę bio ny
przez pro ku ra tu rę i mi li cję na le żał pro boszcz pa ra fii pw. św.
Bry gi dy, ks. Hen ryk Jan kow ski, a w Gdy ni ks. Hi la ry Ja -
stak. 

19 paź dzier ni ka 1984 ro ku po ru szy ła ca łą Pol skę
tra gicz na wia do mość o śmier ci ks. Je rze go Po pie łusz ki, ka -
pe la na So li dar no ści w Hu cie War sza wa, za mor do wa ne go
przez wy so kich ran gą funk cjo na riu szy SB. Ko mu ni stycz ni
funk cjo na riu sze speł ni li swo ją groź bę o uniesz ko dli wie niu
nie wy god ne go dla wła dzy księ dza. Wie le wska zu je na to, że
u pod staw dzia łań ko mu ni stycz nych służb wo bec księ dza
Je rze go Po pie łusz ki legł strach.
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Ks. Je rzy gro ma dził tłu my, da wał lu dziom od wa gę,
si łę i na dzie ję, przy wra cał god ność i prze strze gał przed nie -
na wi ścią do prze śla dow ców. Sło wa św. Paw ła z Li stu do
Rzy mian „Nie daj się zwy cię żać złu, ale zło do brem zwy cię -
żaj” sta ły się mot tem je go ka zań. Ks. Je rzy zo stał uzna ny
przez ko mu ni stycz ny re żim za głów ne go prze ciw ni ka, 
o wie le groź niej sze go od przy wód ców pod ziem nej So li dar -
no ści. Fia sko sze ro ko za kro jo nych dzia łań prze ciw ko ks.
Po pie łusz ce wy wo ły wa ło wiel ką fru stra cję w ów cze snym
apa ra cie bez pie czeń stwa. Je go za bój stwo by ło praw do po -
dob nie wy ni kiem tej fru stra cji. 

Ks. Je rzy Po pie łusz ko by wał w Gdań sku. Go ścił 
u ks. Hen ry ka Jan kow skie go w pa ra fii św. Bry gi dy, gdzie
od pra wiał Msze św. i wy gła szał ka za nia, na któ rych by wa ły
rze sze Gdańsz czan. At mos fe ra wo kół ks. Je rze go wy raź nie
się za gęsz cza ła. Póź niej si mor der cy księ dza, kpt. SB Grze -
gorz Pio trow ski i je go pod wład ni por. Wal de mar Chmie lew -
ski i por. Le szek Pę ka la jeź dzi li za nim wszę dzie. Wkrót ce
oka za ło się, że oba wy o ży cie ks. Je rze go oka za ły się uza -
sad nio ne. 13 paź dzier ni ka 1984 ro ku na stą pi ła pierw sza nie -
uda na pró ba za ma chu na księ dza. Prze by wał wte dy 
w Gdań sku na za pro sze nie ks. Hen ry ka Jan kow skie go. 
W dro dze po wrot nej do szło do za ma chu, za któ rym sta li
Pio trow ski, Pę ka la i Chmie lew ski. Es be cy pró bo wa li ka mie -
niem stłuc przed nią szy bę ja dą ce go sa mo cho du z ks. Je -
rzym, aby w ten spo sób do pro wa dzić do wy pad ku. 

Wcze śniej ks. Je rzy był w Gdań sku z gru pą hut ni -
ków z Hu ty War sza wa na I Zjeź dzie So li dar no ści w gdań -
skiej ha li Oli via. Przed ob ra da mi Zjaz du kon ce le bro wał
Mszę św. w Ka te drze Oliw skiej w in ten cji ob rad Zjaz du. 

La ta osiem dzie sią te by ły okre sem prze śla do wań
księ ży. Pod le gał im nie tyl ko ks. Je rzy, ka pe lan hut ni ków z
War sza wy. W Gdań -
sku prze śla do wa no
ks. Hen ry ka Jan kow -
skie go, ka pe la na
gdań skich stocz -
niow ców i ks. An -
drze ja Ru ra rza z pa -
ra fii pw. św. Sta ni sła -
wa Bi sku pa, a w Gdy -
ni ks. Hi la re go Ja sta -
ka. W ca łej Pol sce do
dnia dzi siej sze go nie
wy ja śnio no śmier ci
wie lu księ ży, któ rzy
zgi nę li w ta jem ni -
czych oko licz no ściach.
Wśród nich by li: 
ks. Ste fan Nie dzie lak
(zm. 21.I.1989 r.), ks.
Sta ni sław Su cho wo -
lec (30.I.1989 r.), ks.
Syl we ster Zych (11.
VII.1989 r.) 
Na gon ki na księ ży
by ły co raz bar dziej
jaw ne i na gła śnia ne

w me diach. Do tych in for ma cji do da wa no od po wied nie ko -
men ta rze, po da ją ce róż ne prze wi nie nia, głów nie ja ko szko -
dli we dla pań stwa tre ści za war te w gło szo nych przez księ ży
ka za niach, szcze gól nie na Mszach św. za Oj czy znę, któ re
by ły od pra wia ne w wie lu mia stach Pol ski. W Gdań sku ta kie
Msze św. by ły od pra wia ne w Ba zy li ce Ma riac kiej w dniach,
w któ rych wy pa da ły znie sio ne przez ko mu ni stycz ne wła dze
Świę ta Na ro do we: 3 ma ja i 11 li sto pa da. Msze św. by ły ce le -
bro wa ne przez gdań skie go bi sku pa or dy na riu sza, któ ry wy -
gła szał rów nież oko licz no ścio we ka za nia. Dru gim ko ścio -
łem, któ ry przy gar niał rze sze wier nych w tych trud nych
cza sach by ła ba zy li ka pw. św. Bry gi dy z jej nie stru dzo nym
pro bosz czem ks. Hen ry kiem Jan kow skim. 

Kim był ks. Je rzy Po pie łusz ko, że tak gar nę ły się do
nie go tłu my? Był czło wie kiem nie złom nych za sad, go tów do
po świę ceń, ale z dru giej stro ny, nor mal ny, cho ciaż nie wol -
ny od drob nych sła bo stek. 
Pierw szy or ga ni zo wał piel grzym ki lu dzi pra cy na Ja sną Gó -
rę, któ re pro wa dził w ostat nie nie dzie le wrze śnia 1983 i
1984 ro ku. Szcze gól nie Dro gi Krzy żo we, któ re od by wa ły
się na Wa łach Ja sno gór skich za pa dły wszyst kim w pa mięć.
Po tra gicz nej śmier ci ks. Je rze go, 24 czerw ca 1995 ro ku ks.
pry mas kard. Jó zef Glemp, ja ko ar cy bi skup War szaw ski, po -
wo łał ko mi sję do spraw przy go to wa nia pro ce su be aty fi ka -
cyj ne go ks. Je rze go Po pie łusz ki.

14 lu te go 2010 ro ku Ar cy bi skup Me tro po li ta War -
szaw ski ks. kard. Ka zi mierz Nycz po in for mo wał, że be aty fi -
ka cja ks. Je rze go Po pie łusz ki od bę dzie się na pla cu Pił sud -
skie go 6 czerw ca 2010 ro ku.   

tekst i wybór ilustracji Hu bert Bar tel
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Wiel ki Post to czas, w któ rym Ko ściel na Służ ba Męż czyzn
„Sem per Fi de lis” or ga ni zu je dla swo ich człon ków róż ne for -
my przy go to wy wa nia się do Uro czy sto ści Zmar twych wsta -
nia Pań skie go. Na le żą do nich: za mknię te re ko lek cje w Do -
mu Re ko lek cyj nym w Stra szy nie, na bo żeń stwo Dro gi Krzy -
żo wej Brze giem Mo rza z Oksy wia do Ba bich Do łów oraz
na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej na Kal wa rii Wej he row skiej.

STRASZYN 2013
Re ko lek cje Wiel ko post ne w Stra szy nie ma ją szcze gól ną for -
mę: przez trzy dni bra cia spo ty ka ją się z Chry stu sem w sło -
wie i sa kra men tach. Ta ką for mę prze ży wa nia re ko lek cji
umoż li wia nie zwy kły kom fort – wszyst ko pod jed nym da -
chem: ka pli ca, sa la kon fe ren cyj na, re fek tarz i po ko je miesz -
kal ne. Te go rocz ne re ko lek cje, już XVI, od by ły się w dniach
15-17 lu te go.

Ocze ki wa nym go ściem re ko lek cji był ks. abp Ta de -
usz Go cłow ski. Do stoj ny Gość prze wod ni czył Mszy świę tej
od pra wio nej w ka pli cy i wy gło sił pre lek cję. W te ma ty kę
kon fe ren cji wpi sa ły się dwa wy świe tla ne fil my: „Be ne dykt
XVI – dro ga do Tro nu Pio tro we go” i „Bło go sła wio ny Jan
XXIII”.

Na uki re ko lek cyj ne wy gła szał ks. pra łat Zbi gniew
Zie liń ski, Ar chi die ce zjal ny Dusz pa sterz KSM. Ksiądz Pra łat
zwró cił uwa gę, że re ko lek cje na sze prze ży wa my w Ro ku
Wia ry. Rok Wia ry to czas, któ ry przy na gla nas do te go, aby
tę wia rę po głę bić i po dzię ko wać Pa nu Bo gu za to, że wia rę
ma my. Ja ka po win na być na sza po sta wa, aby móc wspie rać
Ko ściół w je go ewan ge li za cyj nej mi sji? Jak oprzeć się de ma -
go gii, któ ra wy mie rzo na jest w fun da men ty chrze ści jań -
stwa, w szcze gól no ści w ro dzi nę ja ko sa kra men tal ny zwią -
zek męż czy zny i ko bie ty oraz mi łość do peł nia ją cą ten zwią -
zek? Źró deł in spi ra cji na le ży szu kać w te go rocz nym ha śle
dusz pa ster skim: BYĆ SOLĄ ZIEMI. „To po etyc kie po rów -
na nie ma bar dzo kon kret ne wy mia ry”, mó wił Ksiądz Pra łat.
Sól ma za wsze cha rak ter spo łecz ny. Sól ni gdy nie jest so lą
dla sie bie. Jej war tość tkwi w tym, czym jest dla oto cze nia,
dla po traw, do któ rych ją do da je my. My nie ży je my dla sie -
bie. Je ste śmy po wo ła ni do te go, aby swo ją po sta wą wno sić
do bro w ży cie bliź nich. Je że li je ste śmy w sta nie to czy nić,
sta je my się So lą zie mi. Sól jest jed nym z naj tań szych ar ty ku -
łów spo żyw czych, a chy ba naj bar dziej zna czą cym. W dzie -
dzi nie krze wie nia wia ry, nie sie nia Ewan ge lii, dzie le nia się
czymś szla chet nym, naj bar dziej sku tecz ne są te naj tań sze
środ ki. Sól nie wie le kosz tu je, a tak wie le da je. Sól jest so lą,
je że li ma smak, nie jest zwie trza ła, nie jest pod rób ką. Ozna -
cza to, że nie mo że my być bier ni lub po zo ro wać dzia ła nia.
Pan Bóg ocze ku je na na szą ini cja ty wę. Pan Bóg od ku pił nas
bez nas, ale nie zba wi nas bez nas. Aby ła ska mia ła do stęp
do na szych serc, po trzeb ne jest na sze za an ga żo wa nie.

Ksiądz Ar cy bi skup w swo jej pre lek cji na wią zy wał
do Wiel ko post ne go Orę dzia Oj ca Świę te go Be ne dyk ta XVI
na rok 2013. W Orę dziu tym Oj ciec Świę ty mó wi, że wia ra
spraw dza się nie tyl ko w re la cjach do Pa na Bo ga, nie tyl ko
przez mo dli twę, ale w re la cjach do Pa na Bo ga i lu dzi przez
mi łość. Ład ne sło wo „mi łość”, ale jak trud no nią żyć na co
dzień. Mi łość wy ma ga ofia ry. Mi łość wy ma ga po świę ce nia.

Mi łość pod su wa nam ko niecz ność wal ki z wła snym ego -
izmem, z wła sną nie omyl no ścią. Mi łość wy ma ga otwar cia
się na dru gie go czło wie ka, mó wił Ksiądz Ar cy bi skup.

Już po za pre lek cją, w swo bod nej roz mo wie, Ksiądz
Ar cy bi skup opo wia dał o hi sto rii Die ce zji Gdań skiej i Die ce -
zji Pel pliń skiej. Ten te mat zo stał wy wo ła ny mia no wa niem
przez Oj ca Świę te go bpa Ry szar da Ka sy ny Or dy na riu szem
Pel pliń skim. Ksiądz Ar cy bi skup mó wił rów nież o hi sto rii
piel grzy mek Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II na Wy brze że
Gdań skie i trud no ściach or ga ni za cyj nych z tym zwią za -
nych.

Re ko lek cje za koń czy ły się Mszą św. od pra wio ną w
ko ście le pa ra fial nym w Stra szy nie. We Mszy św. uczest ni -
czy li bra cia KSM i lo kal na spo łecz ność pa ra fial na.

DROGA KRZYŻOWA BRZEGIEM MORZA 
– na Oksywiu i w Babich Dołach
Na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej Brze giem Mo rza od by wa
się co rocz nie w dru gą so bo tę Wiel kie go Po stu (w tym ro ku
23 lu te go). Or ga ni zu ją ją bra cia KSM gdyń skich pa ra fii. 

Tra sa tej Dro gi roz po czy na się przy pę tli au to bu su
li nii 152 na Oksywiu, pro wa dzi pla żą wzdłuż kli fu i koń czy
się w sank tu arium Mat ki Bo skiej Li cheń skiej Bo le snej Kró -

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Wielki Post 2013

Straszyn. Wspólny posiłek

Straszyn. Prelekcja ks. abp. T. Gocłowskiego



lo wej Pol ski w Babich Dołach. W na bo żeń stwie uczest ni -
czy ło oko ło 200 osób: bra ci KSM i miesz kań ców gdyń skich
pa ra fii. Na bo żeń stwu prze wod ni czył ks. pra łat Zbi gniew
Zie liń ski, Ar chi die ce zjal ny Dusz pa sterz KSM, a wspo ma gał
go ks. Ka zi mierz Gla ma. Na tra sie nie ma sta łych obiek tów
sym bo li zu ją cych po szcze gól ne sta cje Dro gi Krzy żo wej. Za -
stę pu ją je nie sio ne krzy że z ta blicz ka mi, na któ rych wid nie -

ją nu me ry Sta cji. Wy si łek fi zycz ny, zwłasz cza przy po ko ny -
wa niu skar py na ostat nim od cin ku, nada wał do dat ko wy
sens uczest nic twu w tej Dro dze. Uwień cze niem na bo żeń -
stwa by ła Msza świę ta od pra wia na w Sank tu arium, któ rej
prze wod ni czył ks. Kor dian Gul czyń ski, pro boszcz pa ra fii.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek
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Straszyn. W drodze na Mszę św. Babie Doły. Brat Joachim czyta rozważania Męki Pańskiej

Oksywie. W drodze do kolejnej Stacji Babie Doły. Najtrudniejszy etap

XXVI lat w s³u¿bie Bogu, Koœcio³owi
Gdañskiemu i Ojcu Œwiêtemu
Do waż nych wy da rzeń ostat nie go ro ku w ży ciu wspól no ty
Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji
Gdań skiej na le ży za li czyć Eu cha ry stię dzięk czyn ną z oka zji
26. rocz ni cy po wo ła nia Służ by oraz Mszę świę tą dzięk czyn -
ną za pon ty fi kat Oj ca Świę te go Be ne dyk ta XVI. Oby dwa wy -
da rze nia łą czy obec ność KSM w ży ciu Ko ścio ła Gdań skie go
od mo men tu jej po wo ła nia przez Bi sku pa Gdań skie go w
1987 ro ku do chwi li obec nej. Przez mi nio ne 26 lat, po za
szcze gól ny mi za da nia mi jak za bez pie cza nie wi zyt pa pie -
skich na Wy brze żu Gdań skim, KSM an ga żo wa ła się we
wszyst kie moż li we dzia ła nia w swo ich pa ra fiach ale tak że w
Ar chi die ce zji. Ks. abp Ta de usz Go cłow ski w swo ich wy stą -
pie niach do KSM na zy wał ją „woj skiem pa pie ża” lub „służ -
bą pa pie ską”.

MSZA ŚWIĘTA ROCZNICOWA
Rocz ni co wa Msza świę ta dzięk czyn na zo sta ła od pra wio na
24 lu te go br., w ko ście le pw. św. Sta ni sła wa Kost ki przy ul.
Abra ha ma 38 w Gdań sku Oli wie. We Mszy świę tej wzię li
udział bra cia KSM Ar chi die ce zji Gdań skiej, ka pe la ni grup
pa ra fial nych, pocz ty sztan da ro we, za pro sze ni go ście i sym -
pa ty cy. Bra ci z pa ra fii pw. św. Bra ta Al ber ta re pre zen to wał
ks. Bog dan Pul czyń ski. Mszy świę tej prze wod ni czył ks. abp
Ta de usz Go cłow ski. Księ dza Ar cy bi sku pa po wi ta li: brat Ry -
szard Bed nar czyk, Ar chi die ce zjal ny Mo de ra tor KSM i go -
spo darz uro czy sto ści, ks. pra łat Mi ro sław Pa rac ki. Brat Ry -
szard wi ta jąc Księ dza Ar cy bi sku pa po wie dział mię dzy in ny -
mi: „By cie człon kiem «Sem per Fi de lis» to dla nas wiel ki za -
szczyt, obo wią zek ale i za ra zem wiel ka od po wie dzial ność.



W ten spo sób mo że my peł niej re ali zo wać na sze chrze ści jań -
skie po wo ła nie by cia uczniem Chry stu sa. Współ cze sny
świat czę sto wro gi Bo gu, Ko ścio ło wi i lu dziom wia ry po trze -
bu je na sze go świa dec twa, szcze gól nie w bie żą cym ro ku,
ROKU WIARY. Prze cież zgod nie z za pi sem w Ewan ge lii św.
Ma te usza (Mt 5,13-16), co przy po mi na nam List Apo stol ski
Be ne dyk ta XVI - PORTA FIDEI, «je ste śmy so lą zie mi i nie
wol no nam zgo dzić się na to, aby sól utra ci ła swój smak».
Dla te go my, bra cia z «Sem per Fi de lis», po 26 la tach na szej
dzia łal no ści w Ko ście le Gdań skim, da lej bę dzie my po głę -
biać na szą wia rę, trwać w na szym chrze ści jań skim po wo ła -
niu by cia uczniem Chry stu sa, tak w ży ciu oso bi stym, ro -
dzin nym i spo łecz nym – pa mię ta jąc, że w hie rar chii war to -
ści Bo ga sta wia my za wsze i wszę dzie na pierw szym miej -
scu. (…) Pro si my o od pra wie nie dzięk czyn nej Eu cha ry stii
w na szym imie niu i imie niu ca łe go Ko ścio ła Gdań skie go.”

Ks. pra łat Mi ro sław po wi tał przy by łych ka pła nów,
bra ci KSM i ich ro dzi ny, a na stęp nie po pro sił Księ dza Ar -
cy bi sku pa o prze wod ni cze nie Mszy świę tej, pa ster skie
sło wo i bło go sła wień stwo na szej wier nej służ by Bo gu i
Ko ścio ło wi.

W sło wie pa ster skim Ksiądz Ar cy bi skup mó wił
m.in. o zna cze niu na szej Służ by dla Ko ścio ła w od nie sie niu
do prze szłe go już cza su (dwa pon ty fi ka ty: Ja na Paw ła II i
Be ne dyk ta XVI) i obec ne go – przed po wo ła niem no we go
pa pie ża.

Przed roz po czę ciem Eu cha ry stii od by ła się pro ce -
du ra przy ję cia no wych człon ków do KSM, a na stęp nie wszy -
scy bra cia od no wi li przy rze cze nia, ja kie zło ży li przed Bi sku -
pem Gdań skim w pa mięt nym ro ku 1987.

MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA ZA PONTYFIKAT OJCA
ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

„Ar chi die ce zja Gdań ska so li da ry zu jąc się z ca łym
Ko ścio łem po wszech nym, pra gnie przez swą mo dli twę wy -
ra zić wdzięcz ność Oj cu Świę te mu za la ta pa pie skiej po słu gi
w Ko ście le Chry stu so wym. Niech wy ra zi stym zna kiem na -
szej jed no ści z Pa pie żem Be ne dyk tem XVI bę dzie wspól nie
prze ży ta Eu cha ry stia”. Ty mi sło wa mi ks. abp Sła woj Le szek
Głódź, Me tro po li ta Gdań ski za pro sił wszyst kich wier nych
Ko ścio ła Gdań skie go do wzię cia udzia łu w Mszy świę tej
dzięk czyn nej, któ rej ce le bra cja zo sta ła wy zna czo na na
dzień 28 lu te go 2013 r. w Ba zy li ce Ar chi ka te dral nej w Gdań -
sku Oli wie.

Mszę świę tą ce le bro wa li: ks. abp Sła woj Le szek
Głódź i ks. abp se nior Ta de usz Go cłow ski. We Mszy św.
uczest ni czy li mię dzy in ny mi licz nie zgro ma dze ni ka pła ni,
sio stry za kon ne, przed sta wi cie le brat nich Ko ścio łów i
wspól not re li gij nych, przed sta wi cie le pla có wek dy plo ma -
tycz nych, par la men tu, władz lo kal nych i sa mo rzą do wych,
rek to rzy wyż szych uczel ni oraz przed sta wi cie le róż nych or -
ga ni za cji i śro do wisk.

Msza św. mia ła bo ga tą opra wę mu zycz ną. Pro ce syj -
ne mu wej ściu ka pła nów to wa rzy szy ła mu zy ka or ga no wa Ja -
na Se ba stia na Ba cha. Czę ści sta łe Mszy św.: Ky rie i Agnus
Dei z Mszy Ko ro na cyj nej Wol fgan ga Ama de usza Mo zar ta
wy ko nał Ze spół Mu zy ki Daw nej „Cap pel la Ge da nen sis”. Or -
kie stra Re pre zen ta cyj na Ma ry nar ki Wo jen nej wy ko na ła
dwa hym ny: Wa ty ka nu i Nie miec.

W wy gło szo nej ho mi lii ks. abp Sła woj Le szek
Głódź przy bli żył wier nym po stać Be ne dyk ta XVI. Mó wił o
je go dro dze do pio tro we go tro nu i je go na ucza niu. Be ne -
dykt XVI był pa pie żem trud nych cza sów, pa pie żem du cho -
we go ła du i po rząd ku. Mó wił o je go re la cjach z na szym kra -
jem, je go kil ku na stu wi zy tach w Pol sce jesz cze przed ob ję -
ciem sto li cy Pio tro wej i piel grzym ce do Pol ski ja ko pa pie ża.
To Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II roz po znał in te lekt nie miec -
kie go kar dy na ła, je go mą drość, wia rę i mi łość Ko ścio ła. Peł -
ny tekst ho mi lii ks. ab pa Sła wo ja Lesz ka Głó dzia znaj du je
się na stro nie in ter ne to wej Ar chi die ce zji Gdań skiej.

Po przez udział w Eu cha ry stii bra cia KSM Ar chi die -
ce zji Gdań skiej dzię ko wa li Bo gu za pon ty fi kat Oj ca Świę te -
go Be ne dyk ta XVI w po czu ciu do brze peł nio nej służ by.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek
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Poczet sztandarowy naszej parafii

Bazylika archikatedralna. Msza św. dziękczynna

Przyjęcie nowych członków
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W uzu peł nie niu do po pu lar ne go wśród mło dzie ży Ka te chi -
zmu Ko ścio ła Ka to lic kie go dla mło dych YOUCAT (pre zen -
to wa li śmy ten Ka te chizm w nu me rze 1 (51) 2012 r. Gło su
Bra ta) wy daw nic two Świę te go Paw ła opu bli ko wa ło „Mo dli -
tew nik mło dych YOUCAT”. Jest to tłu ma cze nie Be aty M.
Ka miń skiej z ję zy ka nie miec kie go. Ty tuł ory gi na łu:
„YOUCAT. Ju gend ge bet buch”. Au to rzy: Georg von Len ger -
ke i Dörte Schrömges. München 2011.

„Pu bli ka cja za wie ra ma łą szko łę mo dli twy, któ ra
od po wia da na py ta nie o to, w ja ki spo sób się mo dlić, gdzie
oraz po co, a tak że go to wy układ mo dlitw na dwa ty go dnie
i po nad sto mo dlitw upo rząd ko wa nych te ma tycz nie we dług
te go, do ko go się zwra ca my oraz sto sow nie do in ten cji mo -
dli tew nych, ja kie ro dzą się w ser cu mło de go czło wie ka”.
Mo dli tew nik za wie ra mo dli twy z Pi sma Świę te go, wiel kich
au to ry te tów du cho wo ści, któ re zna my z hi sto rii, a tak że sło -
wa lu dzi ży ją cych w na szych cza sach.

Dla za chę ty do bliż sze go za po zna nia się z tą po zy -
cją, moż na przy to czyć frag ment wy ję ty ze wstę pu do Mo dli -
tew ni ka: „Przy go to wa ne mo dli twy mo gą ci po móc przejść
do mo dle nia się wła sny mi sło wa mi i do we wnętrz nej mo dli -
twy mil cze nia. Nie są po to, że by je tyl ko po wta rzać za in ny -
mi. Je śli przy swa jasz so bie mo dli twy in nych lu dzi, to mo -
dlisz się ra zem z ni mi, a oni – ra zem z to bą. Au to rzy mo -
dlitw, któ re tu ze bra li śmy, chcą mo dlić się z to bą i za cie bie.
Mo gą stać się two imi to wa rzy sza mi w dro dze wia ry i po ma -
gać ci zna leźć wła sne sło wa mo dli twy, a tak że dro gę do mil -
cze nia w mo dli twie. W ten spo sób bę dziesz sta wał się czło -
wie kiem mo dli twy złą czo nym z Bo giem”.

Sta ni sław Ma zu rek
Współ pra ca: ks. Ta de usz Po lak

Modlitewnik m³odych YOUCAT
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25 mar ca, w Świę to Zwia sto wa nia Pań skie go zwy kle ob cho -
dzi my Dzień Świę to ści Ży cia. W tym ro ku ten dzień wy pa da
w Wiel kim Ty go dniu, dla te go ob cho dy zo sta ły prze nie sio ne
na 8 kwiet nia.

Dzień Świę to ści Ży cia zo stał usta no wio ny w od po -
wie dzi na sło wa Ja na Paw ła II z en cy kli ki Evan ge lium Vi tae
(ogło szo nej 25 mar ca 1995): „pro po nu ję (...) aby co rocz nie
w każ dym kra ju ob cho dzo no Dzień Ży cia. (...) Trze ba, aby
dzień ten był przy go to wa ny i ob cho dzo ny przy czyn nym
udzia le wszyst kich człon ków Ko ścio ła lo kal ne go. Je go pod -
sta wo wym ce lem jest bu dze nie w su mie niach, w ro dzi nach,
w Ko ście le i w spo łe czeń stwie świec kim wraż li wo ści na
sens i war tość ludz kie go ży cia w każ dym mo men cie i każ -
dej kon dy cji, na le ży zwłasz cza uka zy wać, jak wiel kim złem
jest prze ry wa nie cią ży i eu ta na zja, nie na le ży jed nak po mi -
jać in nych mo men tów i aspek tów ży cia, któ re trze ba każ do -
ra zo wo sta ran nie roz wa żyć w kon tek ście zmie nia ją cej się
sy tu acji hi sto rycz nej”.

W od po wie dzi na apel Oj ca Świę te go 293. Ze bra nie
Ple nar ne Epi sko pa tu Pol ski pod ję ło w ro ku 1998 uchwa łę,
że w Pol sce Dzień Świę to ści Ży cia bę dzie ob cho dzo ny 25
mar ca.

Rów nież obok Dnia Świę to ści Ży cia, de cy zją pol -
skie go Sej mu zo stał usta no wio ny uchwa łą z dnia 27 sierp nia
2004 ro ku Na ro do wy Dzień Ży cia ob cho dzo ny 24 mar ca.

Po wstał tak że sze reg róż nych ini cja tyw spo łecz -
nych Pro Li ve dzia ła ją cych w obro nie ży cia czło wie ka. Jed -
ną z nich jest za wią za ny Klub Przy ja ciół Ludz kie go Ży cia,
któ ry za pro po no wał pe re gry na cję Iko ny Mat ki Bo żej Czę -
sto chow skiej „Od Oce anu do Oce anu”. 

Pi sa li śmy w Gło sie Bra ta o po cząt kach tej pe re gry -
na cji, któ ra roz po czę ła się od przy ło że nia ko pii iko ny do
ory gi na łu na Ja snej Gó rze i po świę ce nia jej przez ab pa Sta -

ni sła wa No wa ka 28 stycz nia 2012 ro ku. Wła ści wa piel -
grzym ka roz po czę ła się 15 czerw ca we Wła dy wo sto ku. Od
te go cza su Iko na nie ustan nie wę dru je. Por tu ga lia jest 24.
od wie dza nym kra jem. Głów ne uro czy sto ści zwią za ne z wi -
zy tą Iko ny Czę sto chow skiej w Sank tu arium Fa tim skim są
za pla no wa ne na Nie dzie lę Mi ło sier dzia – 7 kwiet nia 2013
ro ku. Na to miast w po nie dzia łek 8 kwiet nia, ob cho dzo ny w
tym ro ku ja ko Dzień Świę to ści Ży cia, Iko na sta nie nad brze -
giem Oce anu Atlan tyc kie go, tym sa mym koń cząc I etap
piel grzym ki od Oce anu Spo koj ne go przez świat w obro nie
ży cia. Sza cu je się, że iko nę Mat ki Bo żej Czę sto chow skie
pod czas tej piel grzym ki spo tka ło po nad 4 mi lio ny osób. 

Tak wiel kiej kam pa nii w obro nie ży cia jesz cze nie
by ło! Ca ły czas trwa mo dli twa, wy gła sza ne są wspa nia łe ka -
za nia, od by wa ją się spo tka nia te ma tycz ne i im pre zy to wa -
rzy szą ce. Roz da no już ok. 250 tys. ulo tek w 15 ję zy kach.
Wszę dzie od na wia ny jest „Akt po wie rze nia Mat ce Bo żej
ochro ny cy wi li za cji ży cia i mi ło ści”. 

Dzień Świę to ści Ży cia moż na ob cho dzić w róż ny
spo sób. Przede wszyst kim, we wszyst kich pa ra fiach skła da -
ne są przy rze cze nia Du cho wej Ad op cji Dziec ka Po czę te go,
któ re zo bo wią zu ją do co dzien ne go od ma wia nia przez 9 mie -
się cy mo dli twy ad op cyj nej i dzie siąt ka Ró żań ca świę te go.
Ta ką mo dli twę po dej mu ją ty sią ce wier nych, moż na po wie -
dzieć – ca ła ar mia lu dzi, któ rzy wi dzą pil ną po trze bę wspar -
cia da ru ży cia. Or ga ni zo wa ne są tak że mar sze w obro nie ży -
cia, piel grzym ki na Ja sną Gó rę i do in nych sank tu ariów Ma -
ryj nych, wy sta wy te ma tycz ne, kon cer ty. W tym roku
wydano specjalny numer „Dobrych Nowin” w nakładzie
1000000 egzemplarzy, który otrzymamy 7 kwietnia.

Dzię ku jąc Pa nu Bo gu za dar swo je go ży cia, po -
myśl my, jak sa mi mo że my uczcić Dzień Świę to ści Ży cia.

Te re sa So wiń ska

Przez œwiat w obronie ¿ycia
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Piel grzym ka do Zie mi Świę tej to mo je ci che ma rze nie, któ -
re speł ni ło się wła śnie w Ro ku Wia ry. Nasz prze wod nik po
piel grzy mich szla kach, ks. prof. Sta ni sław Jan kow ski SDB
po wie dział nam, że nic nie dzie je się przy pad ko wo i że to my
zo sta li śmy za pro sze ni przez Ma ry ję i Je zu sa do sie bie. Tym
więk sza by ła ra dość nas, piel grzy mów, że mo gli śmy od wie -
dzać miej sca zwią za nych z Ich ży ciem w okre sie Wiel kie go
Po stu. 

For mu ła piel grzym ki bar dzo mi od po wia da ła. 
W każ dym na wie dza nym miej scu sły sze li śmy frag men ty Pi -
sma Świę te go wraz z głę bo kim ko men ta rzem, któ re od no -
sząc się do kon kret ne go miej sca nio sły da le ko szer sze na -
uki umac nia ją ce na szą wia rę. To by ły wspa nia łe re ko lek cje.

Prze miesz cza jąc się au to ka rem z jed ne go miej sca
do dru gie go, usły sze li śmy tak że spo ro wia do mo ści do ty czą -
cych hi sto rii te go nie zwy kłe go miej sca na zie mi, sto sun ków
spo łecz nych oraz wa run ków geo lo gicz nych tu pa nu ją cych.
By li śmy we wspa nia łym okre sie wcze snej wio sny. Przy ro da
obu dzi ła się do in ten syw ne go ży cia. Zie leń eg zo tycz nych
dla nas drzew i łąk by ła so czy sta, kwi tły mig da łow ce, a wie -
le krze wów by ło już ob sy pa nych róż no ko lo ro wy mi kwia ta -
mi. Na wet pu sty nia judz ka by ła po kry ta zie lo ny mi ro śli na mi
i ca ły mi po ła cia mi li lio wych kwia tów, któ re we ge tu ją przez
więk szą część ro ku bez desz czu, aby w tym cza sie wła śnie
po ka zać na krót ko swą uro dę.

Zie mia Świę ta uczy po ko ry i re flek sji nad swo ją wła -
sną wia rą. Mi nę ły dwa ty siąc le cia od na ro dze nia Chry stu sa,
któ ry przy niósł nam od ku pie nie win. Jed nak gło sze nie
Ewan ge lii na dal jest po trzeb ne. W sa mej Je ro zo li mie jest
wie le ko ścio łów róż nych wy znań. Nie do wszyst kich miejsc
jest swo bod ny do stęp. Na dal naj waż niej sze jest wła sne pra -
wo tak skon stru owa ne, że Ko ścio ły pil nu ją swo jej au to no mii
bar dziej niż współ pra cy. 

Jan Paweł II w adhortacji „Christifideles Laici”
pisze: „Dialog między religiami ma pierwszorzędne
znaczenie, gdyż wzbudza miłość i wzajemny szacunek;
usuwa, a przynajmniej osłabia panujące pośród wyznawców
różnych religii uprzedzenia, szerzy jedność i przyjaźń
między narodami”.

Widocznie trzeba jeszcze po cze kać na speł nie nie
pro roc twa Iza ja sza: „Al bo wiem oto Ja stwa rzam no we nie -
bio sa i no wą zie mię; nie bę dzie się wspo mi nać daw niej -
szych dzie jów ani na myśl one nie przyj dą. Prze ciw nie, bę -
dzie ra dość i we se le na za wsze z te go, co Ja stwo rzę; bo oto
Ja uczy nię z Je ro zo li my we se le i z jej lu du – ra dość. Roz we -
se lę się z Je ro zo li my i roz ra du ję się z jej lu du. Już się nie
usły szy w niej od gło sów pła czu ni krzy ku na rze ka nia.”(Iz
65,17-21)

Dla nas naj waż niej sza by ła świa do mość, że jest się
w nie zwy kłym miej scu, gdzie na ro dził się Je zus, żył, na -
uczał i uzdra wiał lu dzi. Na ko niec fał szy wie oskar żo ny zno -
sił dla nas po ni że nie, bi cie, mę czeń ską śmierć i na od ku pie -
nie na szych win zmar twych wstał. Wiel kość tej ogrom nej
mi ło ści, ja ką zo sta li śmy ob da rze ni bez żad nych wła snych
za sług, ob na ża na szą sła bość. Ile po trze ba mo dli twy, aby 
z uf no ścią po zwo lić się pro wa dzić Pa nu Bo gu, dzię ku jąc za
świa tło wia ry, nie wy czer pa ną na dzie ję i mi łość.

Na prze strze ni wie ków o Świę tą Zie mię to czy ły się
licz ne woj ny. No wi zdo byw cy ak cen to wa li swo ją obec ność
nisz cząc sta re miej sca kul tu i wzno sząc na ich miej scu wła -
sne po mni ki. Pa ra dok sal nie po zwo li ło to w IV wie ku, kie dy
Ko ściół w koń cu za czął cie szyć się wol no ścią, na od na le zie -
nie miejsc świę tych. Wie le za wdzię cza my ce sa rzo wej, św.
He le nie, mat ce Kon stan ty na, któ ra mia ła ob ja wie nie, aby
udać się do Zie mi Świę tej, głów nie dla od szu ka nia Krzy ża
świę te go, na któ rym Zba wi ciel ofia ro wał się spra wie dli wo -
ści Bo żej za grze chy ca łe go świa ta. Ce sa rzo wa, któ ra w ro -
ku 326 od by ła po dróż do Zie mi Świę tej przy czy ni ła się na
od na le zie nia miej sca Świę te go Gro bu i Re li kwii Mę ki Pań -
skiej na gó rze Kal wa rii. Wy bu do wa ła tak że trzy wspa nia le
ko ścio ły: pierw szy przy gó rze Kal wa rii, dru gi w gro cie be -
tle jem skiej, gdzie się na ro dził Pan Je zus, a trze ci, nie ustę pu -
ją cy po przed nim w bo gac twie i uro dzie ar chi tek tu ry, na gó -
rze Oliw nej, z któ rej Chry stus Pan wstą pił do Nie ba.

Na szla ku piel grzy mim spo tka li śmy rów nież ro da -
ków. W sta rej Je ro zo li mie od wie dzi li śmy Dom Pol ski, któ ry
pro wa dzą sio stry elż bie tan ki. To z ta ra sów ich do mu fo to gra fo -
wa li śmy pięk ną pa no ra mę Je ro zo li my i wi dok na Gó rę Oliw ną.

Zaproszeni przez Maryjê i Jezusa

Widok na Jerozolimę z Góry Oliwnej Widok na Górę Oliwną z Jerozolimy
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W ko ścio łach spo tka li śmy tak że pol skich fran cisz -
ka nów, któ rzy po słu gu ją w licz nych miej scach kul tu. Pierw -
si fran cisz ka nie przy by li do Zie mi Świę tej w 1217 r. Za -
miesz ka li po cząt ko wo przy ba zy li ce Na ro dze nia Pań skie go
w Be tle jem. Po tem, po przez wie ki sta li się wła ści cie la mi
wie lu ba zy lik, ko ścio łów i ka plic.

Każ dy piel grzym je dzie do Zie mi Świę tej ze swo imi
in ten cja mi. Oma dla li śmy je razem z na szym opie ku nem du -
cho wym ks. Ma te uszem pod czas co dzien nej Eu cha ry stii 
i w cza sie po dró ży. Jed nak naj cen niej sze by ły chwi le oso bi -
stej mo dli twy, a ta ką moż li wość mie li śmy w każ dej świą -
ty ni. Dla te go do wy jąt ko wych chwil za li czam czas od ma -
wia nia ró żań ca sto jąc w ko lej ce do Gro bu Pań skie go, ad -
o rując Naj święt szy Sa kra men t w ko ście le Zwia sto wa nia
Naj święt szej Ma ryi Pan ny oraz od ma wia nia Ko ron ki do
Bo że go Mi ło sier dzia klę cząc na Gol go cie i w ogro dzie
Gat se ma ni. 

Du żym prze ży ciem, szcze gól nie dla mał żeństw
by ła Msza św. w Ka nie Ga li lej skiej, pod czas któ rej zo sta -
ły od no wio ne przy rze cze nia mał żeń skie, czy Eu cha ry stia
od pra wio na na pu sty ni judz kiej oraz od no wie nie przy rze -
czeń chrzciel nych, nad rze ką Jor dan w miej scu chrztu Pa -
na Je zu sa.

Czas spę dzo ny w Zie mi Świę tej mi nął bar dzo szyb -
ko. Zo sta ło mnó stwo wra żeń i ob ra zów w pa mię ci, m.in. 
z Ain Ka rem gdzie na ro dził się św. Jan Chrzci ciel i z sank -
tu arium Na wie dze nia św. Elż bie ty; z Na za re tu z Gro ty Zwia -

sto wa nia i z sank tu arium św. Jó ze fa; z Be tle jem skiej ba zy li -
ki Na ro dze nia Pań skie go; z Gó ry Ta bor; z Je ro zo li my z san-
k tu arium Gro bu Pań skie go, z Wie czer ni ka, ze sta cji Dro gi
Krzy żo wej, z Gó ry Oliw nej z sank tu arium „Do mi nus Fle vit”
(Pan za pła kał) i Ogro du Oliw ne go; z Tab gha (miej sce Pry -
ma tu św. Pio tra); z Ka far naum gdzie od ko pa no ru iny daw -
ne go mia sta i dom św. Pio tra oraz zre kon stru owa no sta ro -
żyt ną sy na go gę; z Po la Pa ste rzy ko ło Be tle jem i gro ty
mlecz nej; z Be ta nii z ko ścio ła św. Ła za rza.

We wszyst kich tych miej scach by ło mnó stwo lu dzi
z in nych piel grzy mek, po trzeb na by ła wy ro zu mia łość, bo
prze cież każ dy wier ny chciał wszę dzie być i wszyst ko zo ba -
czyć, aby jak naj le piej wy ko rzy stać czas po by tu w Zie mi
Świę tej. Wy cho dząc z ko ścio łów na tych miast by li śmy ota -
cza ni przez han dlu ją cych róż ny mi su we ni ra mi. Ksiądz prze -
wod nik na zy wał to czyść cem, po nie waż od by wa ło się wów -
czas czysz cze nie na szych kie sze ni. Jed nak ja kieś pa miąt ki
każ dy chciał za brać do kra ju, aby po dzie lić się ni mi z bli ski mi.

Po piel grzym ce po zo sta nie rów nież do wy ko na nia
prze sła nie ks. prof. aby sa mo dziel nie stu dio wać Sło wo Bo że
i w nim szu kać Praw dy oraz po mo cy w na szej ziem skiej dro -
dze pro wa dzą cej do nie ba. 

Dzię ku ję or ga ni za to rom za do brą opie kę pod czas
całej po dró ży. Pozostaną nie za po mnia ne wra że nia oraz pa -
miąt ko wy dy plom i mnóstwo zdjęć. A owoców duchowych
pielgrzymowania wystarczy nie tylko na czas Roku Wiary.

pąt nicz ka Te re sa

ZIEMIA ŚWIĘTA

Getsemani. Ołtarz w Bazylikce Agonii 

Jerozolima. Bazylika Grobu Pańskiego, kamień namaszczenia.

Getsemani. Ogród Oliwny 

Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie
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ZIEMIA ŚWIĘTA

Nazaret. Bazylika Zwiastowania Najświętszej Pannie Maryi Jerozolima. Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Pustynia judzka z zielonymi i kwitnącymi zboczami wzniesień

Betlejem. Grota św. Józefa w Bazylice Narodzenia Pańskiego

Widok na jezioro Tyberiackie

Msza św. w Kanie Galilejskiej

Góra Tabor. Bazylika Przemienienia Pańskiego.

Miejsce chrztu Pana Jezusa nad rzeką Jordan
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OPŁATEK ERM’u I DZIEC. UNIW. BIBLIJNEGO – 19 XII 2012



GŁOS BRATA NR 1(55)2013 21

WIGILIA NA PLEBANII – 24 XII 2012

OPŁATEK WSPÓLNOT MŁODZIEŻOWYCH – 20 XII 2012
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OPŁATEK LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA – 27 XII 2012 

MSZA ŚW. TRYDENCKA – 26 XII 2012
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OPŁATEK KSM „SEMPER FIDELIS” – 6 I 2013

JASEŁKA DZIECI – 6 I 2013



GŁOS BRATA NR 1(55)201324

KOLĘDOWANIE NAUCZYCIELI – 23 I 2013

JASEŁKA PRZEDSZKOLAKÓW – 13 I 2013
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KONCERT KOLĘD W KOŚCIELE – 27 I 2013

OPŁATEK CHÓRU PARAFIALNEGO



BAL KARNAWAŁOWY DZIECI W SP NR 79 – 3 II 2013
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ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZŚCIELNYCH – 3 II 2013
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DZIECI NA LODOWISKU – 9 II 2013

D.A. OBÓZ WĘDROWNY W BESKIDACH – 12-14 II 2013
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DZIECI W AQUAPARKU – 19 II 2013

CHÓR Z WIZYTĄ W OŚRODKU MONARU – 19 II 2013
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D.A. DZIEŃ SKUPIENIA W JURACIE – 9 III 2013

REKOLEKCJE DZIECI – 11 III 2013
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REKOLEKCJE MŁODZIEŻY – 21-23 III 2013

SPOTKANIE Z KS. PIOTREM STAWARZEM I S. MICHAELĄ
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WARSZTATY MUZYCZNO-LITURGICZNE W POZNANIU

DROGA KRZYŻOWA DZIECI 
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Kie dy jak co ro ku pod ko niec grud nia je cha li śmy na spo tka -
nie Ta izé, któ re tym ra zem mia ło się od być w Rzy mie, nikt
z nas na wet nie przy pusz czał wów czas, że bę dzie to nie ja ko
na sze po że gna nie z urzę du ją cym jesz cze wte dy na Sto li cy
Pio tro wej pa pie żem Be ne dyk tem XVI. Te go bar dzo sym bo -
licz ne go zna cze nia na bra ło ono dla nas jed nak do pie ro dwa
mie sią ce póź niej, gdy ca ły świat do wie dział się ofi cjal nie 
o ab dy ka cji pa pie ża. 

Ostat nie spo tka nie Ta izé by ło bar dzo nie ty po we,
bo od mien ne od wszyst kich wcze śniej szych, tak że z wie lu
in nych po wo dów. Trwa ło bo wiem o je den dzień dłu żej niż
za zwy czaj, tj. do 2 stycz nia. Już w dro dze do Rzy mu mo gli -
śmy po czuć je go przed smak, gdyż wspól no ta mo dli tew na z
wło skie go mia sta Bol za no, do któ re go do tar li śmy o godz. 1
w no cy, zor ga ni zo wa ła w swo im ko ście le dla wszyst kich
piel grzy mów mo dli twę z ka no na mi w du chu Ta izé i ugo ści -
ła nas wraz ze swo im bi sku pem. Mo dli twy wie czor ne w sa -
mym Rzy mie nie mia ły miej sca na ha lach tar go wych, jak to
na ogół by wa, lecz we wszyst kich prze pięk nych, ogrom -
nych ba zy li kach rzym skich (każ de go dnia w in nej). Po sił ki
rów nież nie by ły wy da wa ne w ha lach, lecz pod go łym nie -
bem na ogrom nym pla cu Cir co Mas si mo, ja ko że po go da 
w Rzy mie sprzy ja ła ich spo ży wa niu na wol nym po wie trzu.
By ło bar dzo cie pło, gdyż co dzien nie na bez chmur nym nie -
mal nie bie świe ci ło słoń ce i je dy nie bar dzo chłod ne ran ki
oraz wie czo ry przy po mi na ły nam o tym, że jest to jed nak zi -
ma. 

Ty po wo wło skie by ło rów nież po wi ta nie wszyst -
kich grup na te re nie uni wer sy te tu La Sa pien za. Jak ni gdy
do tąd mu sie li śmy cze kać po nad 4 go dzi ny w dłu giej ko lej ce
do punk tu przy ję cia grup, gdyż Wło si (jak to Wło si) ni gdy
się nie spie szą i zro bi li so bie oczy wi ście swo ją tra dy cyj ną
sje stę. W in nych oko licz no ściach pew nie wca le nie prze -
szka dza ło by nam to, ale po pra wie 2 do bach spę dzo nych 
w po dró ży (w tym po 8-go dzin nym zwie dza niu Mo na chium
pod czas obo wiąz ko wej prze rwy na wy po czy nek kie row ców
au to ka ru) każ dy z nas ma rzył o jak naj szyb szym do tar ciu do
miej sca za kwa te ro wa nia, gdzie mógł by tro chę od po cząć. 
A z za kwa te ro wa niem też by ło bar dzo róż nie. Nam uda ło się
za miesz kać w jed nym z miesz kań w ka mie ni cy w sa mym
Rzy mie, więc nie mo gli śmy na rze kać. Ale oso by za kwa te ro -
wa ne na ha lach tar go wych nie mia ły już tak wie le szczę ścia,
ja ko że ha le nie by ły ogrze wa ne, a wo da w prysz ni cach zim -
na. 

Wszyst kie nie do god no ści do sko na le re kom pen so -
wa ła jed nak ogrom na ilość wspa nia łych prze żyć pod czas na -
sze go po by tu w Rzy mie. Naj wspa nial szym z nich by ła na sza
pierw sza wie czor na mo dli twa z udzia łem pa pie ża na pla cu
św. Pio tra, któ ry roz świe tla ły ty sią ce róż no ko lo ro wych lam -
pio nów za pa lo nych przez uczest ni ków te go spo tka nia. Dzię -
ki po zo sta łym mo dli twom wie czor nym (już nie ste ty bez pa -
pie ża) mo gli śmy nie tyl ko zwie dzić cu dow ne ba zy li ki rzym -
skie, lecz tak że po czuć ich spe cy ficz ny kli mat mo dli tew ny.
Po mię dzy mo dli twa mi po ran ny mi w pa ra fiach oraz wie czor -
ny mi w ba zy li kach mie li śmy oka zję zwie dzić wie le mu ze ów
(m.in. Mu zea Wa ty kań skie) oraz za byt ko wych bu dow li

(m.in. Za mek św. Anio ła) i par ków (np. Vil la Bor ghe se,
skąd roz cią ga się prze pięk na pa no ra ma ca łe go mia sta).
Uczest ni cy spo tka nia mie li tak że moż li wość zwie dze nia jed -
nych z wie lu rzym skich ka ta kumb. Wie le z tych miejsc by -
ło nam już wpraw dzie zna nych z na szych wcze śniej szych
wy praw do Rzy mu, lecz pod czas piel grzy mek miesz ka li śmy
na ogół da le ko po za Rzy mem, do któ re go przy jeż dża li śmy
za le d wie na kil ka go dzin, by po spiesz nie zo ba czyć naj waż -
niej sze za byt ki te go pięk ne go mia sta. Tym ra zem mie li śmy
na to miast nie po wta rzal ną oka zję, by po spa ce ro wać na przy -
kład spo koj nie uro kli wy mi ulicz ka mi Za ty brza, zo ba czyć
Rzym w świe tle za cho dzą ce go pięk nie nad Wa ty ka nem
słoń ca, a tak że po znać ty po we bo żo na ro dze nio we tra dy cje
wło skie pod czas jar mar ku świą tecz ne go na Piaz za Na vo na
lub róż ne ory gi nal ne szop ki z ca łe go świa ta zgro ma dzo ne 
w mu zeum przy Piaz za del Po po lo. Nie wspo mnę już o moż -
li wo ści skosz to wa nia praw dzi wej wło skiej piz zy czy po pu lar -
ne go de se ru ti ra mi su de lek tu jąc się przy tym sma ko wi tą ka -
wą cap puc ci no. 

Nie wiel kie trud no ści spra wia ła nam zbyt sła ba, bo
wy łącz nie ko mu ni ka tyw na, zna jo mość ję zy ka wło skie go.
Wsku tek te go na sze po szu ki wa nia róż nych miejsc na pla nie
mia sta trwa ły o wie le dłu żej, a nie któ re z wy praw nie do szły
na wet do skut ku. Ale cza sem do cho dzi ło też do za baw nych

Symboliczne spotkanie Taizé w Rzymie
WSPOMNIENIA

nieoczekiwane spotkanie z ks. abp. Piero Marinim
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i zu peł nie nie ocze ki wa nych sy tu acji. Na przy kład w nie dzie -
lę św. Ro dzi ny, kie dy po go dzin nym sta niu w ko lej ce oka la -
ją cej do słow nie ca ły plac św. Pio tra do sta li śmy się wresz cie
do ba zy li ki, pró bo wa li śmy za py tać straż ni ków o go dzi nę
Mszy św. Oni jed nak zro zu mie li za pew ne, że chce my za mó -
wić Mszę św. i skie ro wa li nas do po bli skiej za kry stii. A tam
aku rat kil ku na stu księ ży zdej mo wa ło swo je sza ty li tur gicz -
ne po za koń czo nej wła śnie Eu cha ry stii. Wśród nich do -
strze głam zna jo me go fran cisz ka ni na o. Mar ka, któ ry bar -
dzo się ucie szył z na sze go spo tka nia, tym bar dziej że za po -
mo cą mo je go apa ra tu fo to gra ficz ne go mie li śmy oka zję zro -
bie nia wspól ne go zdję cia i krót kiej roz mo wy z abp. Pie ro
Ma ri nim, któ ry to wa rzy szył za wsze na sze mu pa pie żo wi 
w spra wo wa niu li tur gii, a z któ rym o. Ma rek od pra wił wła -
śnie Mszę św.

Tekst i zdjęcia: Ewa Wojaczek

WSPOMNIENIA

... i z parku Villa Borghese w świetle zachodzącego słońca

wspólne spotkanie modlitewne z papieżem na placu św. Piotra

panorama Rzymu z zamku św. Anioła...

REFLEKSJE
Dlaczego „Droga” jest mi droga?
Pol ski ry nek pe łen jest róż no rod nych pism prze zna czo nych
dla każ dej gru py wie ko wej – od roz po czy na ją cych przy go dę
z czy ta niem dzie ci, po doj rza łych lu dzi. Kio ski i skle py za -
peł nio ne są pra są: hob by stycz ną, na uko wą, roz ryw ko wą, po -
li tycz ną... Wsród do stęp nej lek tu ry swo je miej sce ma ją tak -
że ga ze ty re li gij ne, w tym dwu ty go dnik mło dzie ży ka to lic -
kiej „Dro ga”. Skrom ny, nie przez każ de go na sto lat ka do ce -
nia ny, a prze cież bo ga ty w te ma ty po sze rza ją ce ho ry zon ty.
Nie tyl ko o wie rze!

Sło wo wstęp ne pi sze ks. Zbi gniew Ka płań ski. Za -
po zna je czy tel ni ka z każ dym ko lej nym wy da nym cza so pi -
smem, opo wia da jąc krót ko o te ma cie nu me ru. Da lej znaj du -
je się ru bry ka „dusz pa sterz od po wia da”, w któ rej prze czy tać
mo że my li sty czy tel ni ków i po ra dy do świad czo ne go ka pła -
na. Co waż ne, „Dro ga” da je wie le moż li wo ści do współ two -
rze nia ga ze ty, pro po nu je li stow ne wy po wia da nie się na ła -
mach dwu ty go dni ka na róż ne te ma ty, ta kie jak: pro ble my
co dzien ne go ży cia, pra ca nad so bą, związ ki, mi łość, do -
świad cze nia. Jed ną z naj bar dziej in te re su ją cych czę ści sta -

łych ga ze ty jest dział „mo ja dro ga”. Świa dec twa – znaj dzie -
my je w nie mal że każ dym ka to lic kim pe rio dy ku. Jed nak o
ile wszyst kie te go ro dza ju opo wie ści są pięk ne, o ty le w
„Dro dze” spo tka my wy jąt ko wo po ry wa ją ce i nie co dzien ne
wy po wie dzi, czę sto zna nych lu dzi. Nu mer z po cząt ku mar ca
2012 ro ku za wie ra ar ty kuł o Ka mi lu Sto chu, je go pla nach i
ma rze niach. W in nym na po tka my hi sto rię Mir ka „Ko li” Kol -
czy ka, pol skie go ra pe ra, któ ry wy szedł ca ło z de mo ra li zu ją -
ce go ulicz ne go wy cho wa nia. W koń cu: opo wieść Jo an ny
Żuk o tym, jak prze ży ła wła sną śmierć, czy li re la cja z okre -
su śpiącz ki. 

Szcze gól nie za in try go wał mnie te mat mar co we go
nu me ru z te go ro ku – mą dre ko rzy sta nie z me diów. Świet -
ny ar ty kuł o ma ni pu la cji na pi sał tam Wi told Ga dow ski, zna -
ny dzien ni karz śled czy oraz by ły szef te le wi zyj nej „Je dyn ki”.
Zwra ca on m.in. uwa gę na klu czo we zna cze nie ludz kie go
wzro ku w ste ro wa niu po glą da mi. Po dob ną te ma ty kę po dej -
mu je Ka je tan Raj ski w roz mo wie z re dak to rem Ja nem Po -
spie szal skim.
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REFLEKSJE
Re dak cja „Dro gi” pi sze na stro nie in ter ne to wej o

swo im cza so pi śmie, że jest „am bit ne i no wo cze sne w for -
mie, mo że być wy zwa niem dla mło dych, któ rzy ocze ku ją
cze goś wię cej niż me dial nej siecz ki i ogłu pia ją cych «new -
sów», a szu ka ją po głę bio nej dys ku sji i wie dzy prze kra cza ją -
cej in for ma cje do stęp ne na po pu lar nej Wi ki pe dii”. 

A dla cze go ja za chę cam do „Dro gi”? By na świe tlić
moż li wość wej ścia na dro gę przy stęp nej i cie ka wej lek tu ry.
Dla cze go sa ma ją czy tam? Od po wia da mi styl pi sa nia
artykułów, a te ma ty zwy kle tra fia ją w mo je za in te re so wa nia.

Nie mu szę prze szu ki wać ca łe go In ter ne tu w ce lu zna le zie -
nia kil ku cie ka wych i przy dat nych in for ma cji – wie le z nich
znaj du je się w tym jed nym pi śmie. Się ga jąc po nie, wiem, że
nie bę dę zmu szo na do prze glą da nia ma sy nic nie wno szą -
cych tek stów, by tra fić na je den, któ ry po zwo li mi na roz wój
oraz przy jem ne spę dze nie wol ne go cza su. 

Jed nym sło wem, „Dro ga” jest tym, cze go ocze ku ję
od pi sma ka to lic kie go dla lu dzi w mo im wie ku.

Ka ta rzy na Mar czak
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Intencje do św. Brata Alberta

„Krzyż jest tajemnicą, wymaga wiary. Krzyż jest
światłem, które oświeca umysł, szczęśliwy kto
mu odda serce i dostanie łaskę miłowania.”

Św. Brat Albert

* Przez Twe wstawiennictwo, św. Bracie Albercie,
dziękuję Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu za
rodziców w kolejne swoje urodziny, że dali mi życie 
i sakrament Chrztu św., i że mogę być nazwana
Dzieckiem Bożym.

* Święty Bracie Albercie, przez moją modlitwę uproś
Pana Boga o szczęście wieczne dla moich rodziców.

* Święty Bracie Albercie, proszę Cię wstaw się za mną
w sprawie Bogu i Tobie wiadomej.

* Święty Bracie Albercie, proszę Cię o łaskę wytrwania
w małżeństwie, abym umiała dawać miłość w zamian
nic nie oczekując. Proszę w pokorze, uproś tę łaskę 
u Miłosiernego Chrystusa.

*  Święty Bracie Albercie, dziękuję, że wysłuchujesz
moje prośby, że jesteś tu obecny wśród nas. 

* Święty Bracie Albercie proszę o łaskę zdrowia dla 
s. Wandy i ulgę w cierpieniu.

* Dziękuję za łaskę opieki nad całą naszą rodziną, 
a szczególnie nad naszą mamą.

* Święty Bracie Albercie, uproś u Boga dar Ducha
Świętego dla młodzieży trzecich klas gimnazjalnych, 
godne przygotowanie do sakramentu Bierzmowania.

* Święty Bracie Albercie, z wiarą proszę o uzdrowienie
ręki Mikołaja i uwolnienie Adama z pijaństwa. 
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ani w jej nowej
pracy.

* Święty Bracie Albercie, pełnią życia ewangelicznego
żyjący – módl się za nami.

opracowała siostra Justyna Padiasek 

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

niepotrzebna

bo tak już jest z tą głupotą
że krzyczy gdy wcześniej milczała
nieudolnie naprawia co sama zepsuła
wymyśla niepotrzebne
a istotne ukrywa
aby się nie okazało
jak bardzo jest niepotrzebna

X X X

życie ma tor równoległy do światła
nawet jeśli się tego nie dostrzega 
czasami tylko cień odbity na drodze 
daje pewność czyjegoś czuwania 

“sTWORZENIE”

odwieczna pokusa

jest w nas odwieczna pokusa znaczenia 
droga sukcesów orderów i sławy 

chęć górowania nad innymi 
wpycha świat w mroki historii
po której niebo otwarte 
przyjmuje męczenników

. . . 
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W każ dym od gad nię tym wy ra zie (czło nie) na le ży zmie nić
pierw szą li te rę na in ną i od czy tać trzy wy ra zo we roz wią za -
nie o po cząt ko wych li te rach: N. D. M.

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 55 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 metagramowy

Logogryf  

ROZRYWKA

1)   ptak nielot.
2)   narzędzie ciesielskie.
3)   szata liturgiczna.
4)   utwór muzyczny.

Z liter od 1 do 6 odczytać
rozwiązanie.

Do dia gra mu na le ży wpi sać dwa na ście wy ra zów je de na sto li te ro -
wych.
Li te ry w za zna czo nej ko lum nie da dzą po czą tek roz wią za nia, a li te ry z
pól do dat ko wo po nu me ro wa nych od 1 do 16, zło żą się na do koń cze -
nie roz wią za nia.

1)   ponoć miała chłopca z drewna.
2)   akt kościelny, na mocy którego osoba zmarła uznana zostaje  

za świętą.
3)   naczynie do święconej wody.
4)   krzew pnący; dzikie wino.
5)   uroczyste poświęcenie kościoła, dzwonów.
6)   sprawuje opiekę nad parafianami.
7)   bardzo ważny sprzęt jako wyposażenie kościoła.
8)   chodzenie z szopką po domach.
9)   wielka inwestycja wodna (np. elektrownia).

10)   działalność religijna papieża jako następcy św. Piotra.
11)   miejsce hodowli pięknych ptaków łownych o ozdobnych 

piórach.
12)   inercja, bierność.

ROZWIĄZANIA z nr 54 Głosu Brata

Logogryf – hasło:  ŚPIEWANIE KOLĘD
Wyrazy pomocnicze: 1. waśnie, „Eroica”, 2. kapłan, nowela, 3. śpiwór, rozkaz. 4. kleryk, korona. 

5. nawias, szalik. 6. flakon, naręcz. 7. kantor, rządek.
Krzyżówka – hasło: WERBEL

Poziomo: ornat, imbir, salon.  Pionowo: owies, Nobel, taran.

Rebus – hasło: ŚNIEG ULICZKI POKRYWA
Wyrazy pomocnicze:  śnieguliczki, pokrywa.

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

Nagrodę otrzymuje: pani Inge Łucja Czarniak
Serdecznie gra tu lu je my!
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Małgorzata Anna Byczkowska 9.12.2012 r. 
Paulina Ewelina Klein 9.12.2012 r. 
Zuzanna Zakrzewska 25.12.2012 r. 
Vanessa Klara Motylińska 25.12.2012 r. 
Karolina Elżbieta Frygier 25.12.2012 r. 
Filip Patrycjan Piotrowski 25.12.2012 r. 
Sofia Joanna Panc-Mabrouk 25.12.2012 r. 
Leon Paweł Kaczmarek 25.12.2012 r. 
Oliwia Wiśniewska 25.12.2012 r. 
Zuzanna Magdalena Staniszewska 13.01.2013 r. 
Weronika Sara Kwaśna 13.01.2013 r. 
Karol Grzegorz Ladach 10.02.2013 r. 
Małgorzata Łucja Markiewicz 10.02.1013 r. 
Julianna Fobka 10.02.2013 r. 
Kacper Tadeusz Uhlenberg 24.02.2013 r. 
Wiktor Jędrzejewski 10.03.2013 r. 
Bianka Beata Graszek 10.03.2013 r. 
Kajetan Sebastian Wegner 10.03.2013 r. 

Maciej Sławomir Naruszewicz i Monika Naruszewicz 

z d. Andrzejczyk 22.12.2012 r. 

Mariusz Sarnowski i Anna Mierzejewska 

9.02.2013 r. 

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZE
50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA
obchodzili:

Ś.p. Stefan Nowakowski, lat 67, zm. 8.12.2012 r. 
Ś.p. Maria Pankowska, lat 68, zm. 15.12.2012 r. 
Ś.p. Jan Gabryłowicz, lat 79, zm. 16.12.2012 r. 
Ś.p. Lech Wąsowicz, lat 65, zm. 20.12.2012 r. 
Ś.p. Marianna Garbacz, lat 96, zm. 22.12.2012 r. 
Ś.p. Janina Berdowska, lat 79, zm. 22.12.2012 r. 
Ś.p. Feliks Sobierajski, lat 95, zm. 25.12.2012 r. 
Ś.p. Karolina Budka, lat 94, zm. 28.12.2012 r. 
Ś.p. Jolanta Czajkowska, lat 62, zm. 31.12.2012 r. 
Ś.p. Florian Zajączkowski, lat 74, zm. 2.01.2013 r. 
Ś.p. Ryszard Skóra, lat 73, zm. 3.01.2013 r. 
Ś.p. Franciszka Wysocka, lat 82, zm. 5.01.2013 r. 
Ś.p. Feliks Mionskowski, lat 93, zm. 6.01.2013 r. 
Ś.p. Jerzy Ziółkowski, lat 84, zm. 6.01.2013 r. 
Ś.p. Teresa Lietz, lat 64, zm. 15.01.2013 r. 
Ś.p. Zofia Parol, lat 79, zm. 15.01.2013 r. 
Ś.p. Aleksandra Małecka, lat 83, zm. 21.01.2013 r. 
Ś.p. Urszula Niekłań-Lubieniecka (z d. Kleist), 

lat 70, zm. 27.01.2013 r. 
Ś.p. Edmund Mallach, lat 87, zm. 29.01.2013 r. 
Ś.p. Edmund Przestrzelski, lat 83, zm. 31.01.2013 r. 
Ś.p. Hieronim Stańczyk, lat 73, zm. 4.02.2013 r. 
Ś.p. Stanisław Polkowski, lat 59, zm. 4.02.2013. 
Ś.p. Henryk Ziomkowski, lat 59, zm. 5.02.2013 r. 
Ś.p. Genowefa Krakowiecka, lat 74, zm. 9.02.2013 r. 
Ś.p. Jan Stefański, lat 85, zm. 10.02.2013 r. 
Ś.p. Małgorzata Wiśniewska, lat 95, zm. 11.02.2013 r. 
Ś.p. Wanda Jabłońska, lat 76, zm. 12.02.2013 r. 
Ś.p. Stanisław Kozioł, lat 72, zm. 12.02.2013 r. 
Ś.p. Helena Kupiec, lat 80, zm. 12.02.2013 r. 
Ś.p. Mirosław Czaboćko, lat 46, zm. 14.02.2013 r. 
Ś.p. Halina Janas, lat 65, zm. 17.02.2013 r. 
Ś.p. Henryk Kozak, lat 80, zm. 18.02.2013 r. 
Ś.p. Henryka Olszewska, lat 84, zm. 22.02.2013 r. 
Ś.p. Kazimierz Cyrulik, lat 79, zm. 23.02.2013 r. 
Ś.p. Franciszek Pułkownik, lat 78, zm. 7.03.2013 r. 
Ś.p. Kazimierz Pikuła, lat 55, zm. 7.03.2013 r. 
Ś.p. Danuta Hozdziejewska-Piasecka, lat 81, 

zm. 11.03.2013 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Anna i Stanisław Mazurek 5 stycznia 2013

25-lecie SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
obchodzili:

Mariola i Sławomir Konkol 31 marca 2013
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PŁASKORZEŹBA ŚW. BRATA ALBERTA

Pła sko rzeź ba na sze go pa tro na zo sta ła przy wie zio -
na do ko ścio ła i wy eks po no wa na przy oł ta rzu 26
stycz nia 2013 ro ku, a 8 lutego zamontowana 
w  prezbiterium.
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ŻYCZENIA WIELKANOCNE

NIEDZIELA PALMOWA – 24 III 2013
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Drogim Czytelnikom „Głosu Brata” życzymy nadziei, którą obdarza nas 
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY – „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”.
Niech  Święta Wielkanocne w Roku Wiary i Jubileuszu 25-lecia naszej parafii

umocnią nas w postępowaniu drogą miłości przez ziemską Ojczynę do Niebieskiej
Redakcja


