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B³. Janie Pawle II, módl siê nad nami grzesznymi
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JUBILEUSZ 25 - LECIA NASZEJ PARAFII



Ko cha ni Pa ra fia nie. Je sień za glą da nam do okien
i z nie cier pli wo ścią spraw dza my czy ka lo ry fe ry są
już cie płe. W tym kli ma cie war to nie co po czy tać 
i po wspo mi nać. Z ra do ścią więc od da je my w rę ce
na szych czy tel ni ków ko lej ny nu mer Gło su Bra ta.
Wie le się ostat nio dzia ło… Wśród wy da rzeń pa ra -
fial nych na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją ob cho dy
Srebr ne go Ju bi le uszu ist nie nia na szej Wspól no ty.
Dzię ku je my Bo gu za ten pięk ny czas a za własz -
cza za lu dzi i tych waż nych, i tych ci chut kich 
w swo jej obec no ści. Po chy la my się nad ogro mem
dzia łań, któ re są owo cem bez in te re sow nej po słu -
gi ka pła nów i sióstr za kon nych. Z wdzięcz no ścią
przy wo łu je my tych wszyst kich, któ rzy dzie lą się 
z na mi swo imi ta len ta mi. Krót ko mó wiąc, po -
wspo mi naj cie oglą da jąc cie ka wy ma te riał zdję cio -
wy; po czy taj cie o tym, co in nym w du szy gra… 
a jed no cze śnie pa mię taj cie, iż pa ra fia to WSPÓL-
NOTA. Niech to bę dzie za pro sze nie do Cie bie
dro gi czy tel ni ku, abyś od krył swo je miej sce w tej
WSPÓLNOCIE, a pó ki co za pra szam do mo dli -
twy… do mo dli twy ró żań co wej, bo to prze cież
mie siąc paź dzier nik.

Z uśmie chem i życz li wo ścią
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk
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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

25 III – w uro czy stość Zwia sto wa nia Pań skie go, w dniu Świę to ści Ży cia skła da li śmy przy rze -
cze nie Du cho wej Ad op cji Dziec ka Po czę te go
7 IV – mło dzież przy go to wa ła wy sta wę pt. „Je zu ufam To bie, bar dziej niż so bie” oraz za pro -
si ła na pro jek cję fil mu „Mi ło sier dzie Bo że ra tun kiem dla świa ta”
10 IV – w 3. rocz ni cę Ka ta stro fy Smo leń skiej mo dli li śmy się w in ten cji na szej Oj czy zny oraz
o ży cie wiecz ne dla wszyst kich po le głych w tej ka ta stro fie
13 IV – roz po czę li śmy V Ogól no pol ski Ty dzień Bi blij ny pod ha słem: „Po wo ła ni, aby ob ja śnić
sło wa Praw dy”
21 IV – o. To masz Jank, fran cisz ka nin gło sił Sło wo Bo że w ra mach cy klu „Rok Wia ry prze -
ży wa ny z przed sta wi cie la mi róż nych za ko nów i zgro ma dzeń”
21 IV – przed ko ścio łem od by ła się ho spi cyj na ak cja „Żon kil”. W to dzie ło włą czy ła się mło -
dzież ze Szkol ne go Ko ła Ca ri tas z Gim na zjum 21
28 IV – sio stry be tan ki prze ży wa ły swo je ju bi le usze. Sio stra Ber nar da 25-le cie, a Sio stra
Aman da 50-le cie ży cia za kon ne go
19 V – ucznio wie klas II po raz pierw szy przy stą pi li do Ko mu nii Świę tej. 
W uro czy stość Ze sła nia Du cha Świę te go na sza scho la mło dzie żo wa śpie wa ła Aka tyst ku czci
Du cha Świę te go
22 V – ks. abp Ta de usz Go cłow ski udzie lił Sa kra men tu Bierz mo wa nia mło dzie ży gim na zjal -
nej oraz do ro słym
30 V – w uro czy stość Naj święt sze go Cia ła i Krwi Chry stu sa prze szła uli ca mi na sze go osie dla
pro ce sja Eu cha ry stycz na
26-30 V – go ści li śmy chór NESTVED z Da nii
1 VI – w Led ni cy nasza mło dzież uczest ni czyła w mo dli tew nym czu wa niu
3 VI – księ ża neo pre zbi te rzy Krzysz tof, Pa weł i Mi chał, któ rzy w ostat nim ro ku od by wa li
prak ty kę dusz pa ster ską w na szej pa ra fii od pra wi li wspólnie Mszę św. pry mi cyj ną
9 VI – roz po czę li śmy uro czy sto ści zwią za ne z 25-le ciem ist nie nia na szej pa ra fii. Mszę św.
kon ce le bro wał pierwszy pro boszcz ks. Eu ge niusz Stel mach ra zem z ka pła na mi, któ rzy po słu -
gi wa li w na szej wspól no cie. Otwo rzy li śmy wy sta wę fotograficzną uka zu ją cą ogrom prac wy -
ko na nych w mi nio nym ćwierć wie czu
12 VI – nasz pa ra fia nin kle ryk Mar cin Mosz czyń ski przy jął Świę ce nia Dia ko na tu z rąk ks.
abpa Sła wo ja Lesz ka Głó dzia 
16 VI – w ra mach ju bi le uszu pa ra fii go ści li śmy ka pła nów, któ rzy po cho dzą z na szej pa ra fii.
Od pu sto we świę to wa nie roz po czę li śmy wspól ną za ba wą z dzieć mi
17 VI – od pra wi li śmy ju bi le uszo wą Mszę św. od pu sto wą, z udzia łem księ ży z de ka na tu oraz
za pro szo nych go ści, pod prze wod nic twem ks. ab pa Sła wo ja Lesz ka Głó dzia, któ ry do ko nał
po świę ce nia pła sko rzeźb św. Bra ta Al ber ta i bł. Ja na Paw ła II
23 VI – za koń czy li śmy na sze ju bi le uszo we świę to wa nie Mszą św. ra zem z sio stra mi za kon -
ny mi se ra fit ka mi i be tan ka mi, któ re pra co wa ły w na szej pa ra fii
26, 27 i 28 VI – we wspól nej mo dli twie uczniów, ro dzi ców, na uczy cie li i wy cho waw ców
dzię ko wa li śmy za koń czą cy się rok szkol ny
30 VI – ks. abp Sła woj Le szek Głódź do ko nał zmian per so nal nych. Do in nych pa ra fii zo sta li
skie ro wa ni: ks. Ja cek Ko wa lew ski i ks. Ra fał Det tlaff. Roz po czy na pra cę w na szej wspól no cie
ks. Pio tr Lem par t
17 VII – przy był dru gi z no wych ka pła nów – ks. Ty be riusz Kro plew ski
23-28 VII – pod czas 28. Świa to wych Dni Mło dzie ży w Bra zy lii w Rio de Ja ne iro mło dzież 
z na szej pa ra fii spo tka ła się w bi blio te ce, aby po znać bli żej te ma ty kę Świa to wych Dni Mło -
dzie ży
De cy zją Mat ki Ge ne ral nej s. Ju sty na – za kry stian ka zo sta ła prze nie sio na do Ka zi mie rza Dol -
ne go a na jej miej sce przy by ła s. Li dia, któ ra kil ka lat te mu po słu gi wa ła w na szej pa ra fii
28.07-12.08 – w Gdań skiej Pie szej Piel grzym ce na Ja sną Gó rę uczest ni czy li na si pa ra fia nie
28 VIII– przed ko ścio łem skła da li śmy ofia rę na ce le mi syj ne dla stu den tek Pa try cji 
i Agniesz ki, dzia ła ją cych w D.A., któ re z ra mie nia Sa le zjań skie go Ośrod ka Mi syj ne go uda ją
się na rocz ny wo lon ta riat mi syj ny do Za mbii
23 VIII – wy po sa ży li śmy przy bo ra mi szkol ny mi 20 tor ni strów w ak cji Ca ri tas „Tor ni ster pe -
łen uśmie chów”
25 VIII – go ści li śmy w na szej wspól no cie ks. Ju lia na No gę – Dy rek to ra Do mu Po mo cy „Zło -
ta Je sień” na Za spie, któ ry gło sił Sło wo Bo że oraz zbie rał ofia ry na dzia łal ność tej pla ców ki
8 IX – pod czas Mszy św. po świę ci li śmy tor ni stry i przy bo ry szkol ne uczniom, któ rzy w tym
ro ku roz po czę li na ukę. Po cho dzą cy z na szej pa ra fii ks. Krzysz tof Li sew ski od pra wił dzięk -
czyn ną Mszę św za Srebr ny Ju bi le usz Sa kra men tu Ka płań stwa
14 IX – ok. 200 osób uczest ni czy ło w XIII Pa ra fial nej Piel grzymk ce Ro we ro wej do Ma tem -
ble wa
19 IX – wspól ny autokarowy wy jazd pa ra fial ny do la su na grzy bo bra nie
21 IX – z ks. Bogdanem uczest ni czy li śmy w piel grzym ce au to ka ro wej do Li che nia
22 IX – w ra mach cy klu „Rok wia ry prze ży wa ny z przed sta wi cie la mi róż nych za ko nów i zgro -
ma dzeń” go ści li śmy o. Ry szar da, mi sjo na rza ob la ta, który gło sił Sło wo Bo że
28 IX – roz po czę li śmy ko lej ny rok pra cy z naj młod szy mi pt. „Spo tka nia z Bi blią dla przed -
szko la ków”

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

ks. Piotr Lempart

s. Lidia Świątkowska

ks. Tyberiusz Kroplewski

. . . 
Witamy 
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Spra woz da nie ze wspó³ pra cy ze Sto wa rzy -
sze niem Po mo cy Oso bom Au ty stycz nym
Współ pra ca po mię dzy Pa ra fią Św. Bra ta Al ber ta, a Sto wa rzy -
sze niem Po mo cy Oso bom Au ty stycz nym, któ re go Ośro dek
mie ści się na te re nie na szej pa ra fii roz po czę ła się we wrze -
śniu 2003 ro ku. Pa ni Mał go rza ta Ry bic ka – prze wod ni czą ca
Sto wa rzy sze nia Po mo cy Oso bom Au ty stycz nym oraz dy rek -
tor Spe cjal ne go Ośrod ka Re wa li da cyj no-Wy cho waw cze go
dla Dzie ci i Mło dzie ży z Au ty zmem w Gdań sku zwró ci ła się
do księ dza Pro bosz cza z proś bą o ob ję cie opie ką dusz pa ster -
ską dzie ci i mło dzie ży z au ty zmem oraz ich ro dzin. Proś ba
by ła spo wo do wa na spe cy ficz ny mi po trze ba mi wie lu osób 
z au ty zmem, ma ją pro ble my z ro zu mie niem norm spo łecz -
nych i funk cjo no wa niem w gru pie oraz ro zu mie niem mo wy.
Czę sto, za nim przy zwy cza ją się one do uczest nic twa we
Mszy św., wy ka zu ją za cho wa nia nie ak cep to wa ne spo łecz nie,
któ re mo gą prze szka dzać w uczest nic twie na Mszach św.
dla wszyst kich wier nych.

Ksiądz Pro boszcz zgo dził się, że by w na szej wspól -

no cie pa ra fial nej od by wa ły się raz w mie sią cu Msze św. dla
dzie ci i mło dzie ży z au ty zmem oraz ich ro dzin. 
Przez pierw sze 3 la ta te Msze św. od pra wiał ksiądz Ta de usz
Po lak, na stęp nie po słu gą dla na szej wspól no ty za jął się
ksiądz Ja cek Ko wa lew ski i pro wa dzi ją do dnia dzi siej sze go.
Z ka pła nem współ pra cu je pa ni Mag da le na Ol szew ska na -
uczy ciel re li gii z na sze go ośrod ka, któ ra po ma ga w przy go -
to wa niu dzie ci do I Ko mu nii Świę tej.

5 ma ja 2012 ro ku ro dzi ny osób z au ty zmem wraz ze
swo im dusz pa ste rzem wy je cha ły na co rocz ny dzień sku pie -
nia do Ośrod ka Re ko lek cyj ne go dzia ła ją ce go przy pa ra fii 
w Ju ra cie.

Co mie sięcz ne Msze św. są cen ną for mą dusz pa ster -
stwa dla osób z au ty zmem i ich ro dzin. Księ ża od pra wia ją cy
Msze bio rą pod uwa gę spe cy ficz ne ogra ni cze nia i pro ble my
tych osób, wy ka zu ją się też em pa tią w sto sun ku do ro dzin.

Spra woz da nie z dzia³alnoœci ko ³a te atral -
ne go „Przy ja cie le Je zu sa”

W ro ku szkol nym 2006/2007 gru pa dzie ci utwo rzy ła ko ło
te atral ne „Przy ja cie le Je zu sa”. Re kru ta cja do tej gru py jest
za wsze otwar ta. Dzie ci za chę co ne po sta wą i pięk ny mi wy -
stę pa mi „ma łych ak to rów” bar dzo chęt nie włą cza ją się do
ich gro na. Za da niem na sze go ko ła jest to, aby po przez scen -
ki ewan ge li za cyj ne, mon ta że słow no-mu zycz ne i róż ne go
ro dza ju sztu ki roz wi jać wia rę ak to rów, jak rów nież po móc 
w prze ży wa niu ta jem nic Ro ku Li tur gicz ne go dzie ciom i pa -
ra fia nom.

Pra gnąc przed sta wić na szą dzia łal ność, po słu żę się
przy kła da mi z Ro ku Li tur gicz ne go, któ ry prze ży wa ny jest 
w ko ście le pod czas ca łe go ro ku szkol ne go. Naj waż niej -
szym do świad cze niem dla każ de go chrze ści ja ni na jest spo -
tka nie z Je zu sem pod czas Eu cha ry stii, dla te go sta ra jąc się
przy bli żyć Ra do sną No wi nę – przed sta wia my przy po wie ści
Je zu sa w for mie ewan ge li za cyj nych sce nek, w któ rych dzie -
ci wcie la ją się w ro le po sta ci bi blij nych. 

W paź dzier ni ku pod czas na bo żeństw ró żań co wych
„ak to rzy” na ży wo prze sta wia ją wy da rze nia z ży cia Ma ryi 
i Je zu sa ukry te w ta jem ni cach ra do snych, świa tła, bo le -
snych i chwa leb nych. Uwień cze niem paź dzier ni ko wych
spo tkań z Ma ry ją są prze sta wie nia ku Jej czci pt. „Mat ka
Bo ża z Lo ur des” lub „Ta jem ni ce z ży cia św. Ber na det ty”.

Gdy po chy la my się nad prze mi jal no ścią na sze go
ziem skie go ży cia i dzię ku je my Bo gu za dar ży cia wiecz ne -
go, nasz te atr przy go to wu je mon ta że słow no -mu zycz ne np.
„Li sto pa do we za my śle nia”, któ re pre zen tu je my w nie dzie lę
na roz po czę cie Mszy św. dla dzie ci.

Ra do sny czas ocze ki wa nia na przyj ście Zba wi cie la

– Ad went – to rów nież oka zja, aby ra zem z dzieć mi i pa ra -
fia na mi po chy lić się nad ta jem ni cą Zwia sto wa nia NMP. 
Z tej oka zji wy sta wia my pro gram mu zycz ny pt. „Jak prze ży -
jesz swój Ad went?” oraz „Czte ry świe ce”.

Dzie ci bar dzo chęt nie przy go to wu ją stro je, de ko ra -
cje i uczą się ról, aby w szko le na uro czy stym ape lu, od dać
hołd Dzie ciąt ku wy sta wia jąc bo żo na ro dze nio we mi ste rium
Ja seł ka. W na szej SP nr 80 jest tra dy cją, że lu dzie cho rzy, 
w po de szłym wie ku i sa mot ni gro ma dzą się na Wi gi lii spe -
cjal nie dla nich przy go to wa nej i my dla nich wy sta wia my Ja -
seł ka. Czę sto to Mi ste rium po wta rza my w ko ście le, aby Ro -
dzi ce mo gli zo ba czyć swo je po cie chy, któ re da ją świa dec -
two wia ry w przy cho dzą ce go Zba wi cie la.

Ogrom ną ra dość spra wia nam przy go to wa nie
spek ta kli opar tych na przy po wie ściach ewan ge licz nych,
któ re wy sta wia my pod czas Re ko lek cji Wiel ko post nych np.
„Do bry Sa ma ry ta nin”, „Za che usz”, „Sąd nad Je zu sem”. Pro -
wa dzi my też roz wa ża nia Dro gi Krzy żo wej. Dla dzie ci ko mu -
nij nych, na za koń cze nie tzw. bia łe go ty go dnia, przy go to wu -
je my pro gra my po głę bia ją ce ta jem ni ce Eu cha ry stii. Są to
mon ta że słow ne i mu zycz ne stwo rzo ne w opar ciu o tek sty
Ja na Paw ła II lub przed sta wie nia pt. „Mar ce li no, chleb i wi -
no”, czy „Tar sy cjusz”. 

Z oka zji za koń cze nia ro ku szkol ne go w na szym ko -
ście le od by wa się Msza św., w któ rej bio rą udział ucznio -
wie, na uczy cie le i dy rek cje szkół znaj du ją cych się na te re -
nie pa ra fii. Pra gnąc po dzię ko wać Bo gu za zdo by te wia do -
mo ści i dzię ku jąc za Bo że bło go sła wień stwo, na sze ko ło te -
atral ne ma oka zję włą czyć się w to dzięk czy nie nie przez wy -
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Sprawozdanie z dzia³alnoœci Scholi
Liturgicznej „Lux Cordis”

sta wie nie hu mo ry stycz nych spek ta kli np. „Po co nam te wa -
ka cje”, „Lo ko mo ty wa” czy „Ostat nia lek cja”.

Ma my rów nież pew ne osią gnię cia te atral ne, któ re
wpi sa ły się w hi sto rię na sze go ko ła . Jest to za ję cie II-go
miej sca w prze glą dzie sztuk o te ma ty ce re li gij nej za prze sta -
wie nie pt. „Za che usz”. Eli mi na cje od by ły się w SP nr 1 
w Gdań sku w ro ku 2008. Otrzy ma li śmy rów nież dy plom 
w ro ku 2007 za za ję cie II-go miej sca w VI Prze glą dzie Ja seł -
ka 2007 w Pa ra fii Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej w Gdań sku. 

Z przed sta wie niem opar tym na opo wia da niu Ja ni ny
Po ra ziń skiej pt. „Grzy by” uda li śmy się do Do mu Se nio ra 
w Gdań sku. Przy współ udzia le Dzie ci z Eu cha ry stycz ne go
Ru chu Mło dych przy go to wu je my Dzień Pa pie ski, któ ry wy -

sta wia my pod czas Uro czy ste go Ape lu w szko le, a na stęp nie
po wta rza my dla pa ra fian pod czas Mszy świę tej. 

Pra gnąc po dzię ko wać „mło dym ak to rom” za ich
ofiar ną pra cę, or ga ni zu je my wspól ne spo tka nia, któ re in te -
gru ją gru pę. Oka zją jest ko lę do wa nie i dzie le nie się opłat -
kiem, za ba wy kar na wa ło we, wyj ście do ki na lub na smacz ną
piz zę na za koń cza nie ro ku szkol ne go. 

Pra gnę bar dzo ser decz nie po dzię ko wać Ro dzi com
za wspa nia łą współ pra cę. Dzie ci na le żą ce do ko la te atral ne -
go du żo cza su po świę ca ją na pró by, opa no wa nie tek stów,
przy go to wa nie stro jów i dla te go skła dam im go rą ce BÓG
ZAPŁAĆ

Scho la po wsta ła 3 la ta te mu, w kwiet niu 2009 ro ku. 
In spi ra cją do jej po wsta nia by ła, przy go to wa na

przez na szą mło dzież, wiel ko piąt ko wa ad o ra cja przy Gro bie
Pań skim. Mo dli twę ubo ga cił wów czas śpiew pie śni wy ko na -
ny a cap pel la przez gru pę mło dych lu dzi z dusz pa ster stwa
mło dzie ży. Wspól ny śpiew za chę cił do przy go to wa nia ko lej -
nych utwo rów mu zycz nych na zbli ża ją cą się uro czy stość Ze -
sła nia Du cha Świę te go, a póź niej rów nież na in ne uro czy sto -
ści.

Re per tu ar scho li obej mu je cho rał gre go riań ski oraz
pie śni po li fo nicz ne: sta re oraz współ cze sne, pi sa ne rów nież
przez pol skich kom po zy to rów, zwią za nych czę sto z Do mi ni -
kań skim Ośrod kiem Li tur gicz nym. Re gu lar ne pró by chó ru
od by wa ją się w sal kach pa ra fial nych w śro dy o godz. 19.00.

Scho lę pro wa dzi or ga ni sta Krzysz tof Ży gow ski. Ak -
tu al nie li czy ona szes na stu człon ków, któ rzy zaj mu ją się
głów nie opra wą aka de mic kich Mszy św. od pra wia nych 
w nie dzie le o godz. 20.00. 

Scho la pro wa dzi rów nież śpiew pod czas ad wen to -
wych nie szpo rów zwa nych „Lu cer na ria mi”, na bo żeństw
Dro gi Krzy żo wej oraz Aka ty stu ku czci Bo gu ro dzi cy i do Du -
cha Świę te go. Wspól nie z chó rem pa ra fial nym scho la za -
pew nia opra wę mu zycz ną waż niej szych uro czy sto ści pa ra -
fial nych, szcze gól nie Tri du um Pas chal ne go.

W swo jej nie dłu giej hi sto rii scho la wie lo krot nie
śpie wa ła go ścin nie w in nych pa ra fiach, za pew nia ła rów nież
opra wę Mszy św. spra wo wa nych w nad zwy czaj nej for mie ry -
tu rzym skie go w ko ście le pw. św. An to nie go w Gdań sku
Brzeź nie oraz na wspól nych wy jaz dach mło dzie żo wych. 

Każ de go ro ku śpie wa cy scho li bio rą udział w Ogól -
no pol skich Warsz ta tach Li tur gicz no-Mu zycz nych.

Scho la peł ni waż ną i za uwa żal ną ro lę w ży ciu li tur -
gicz nym pa ra fii. Jej człon ko wie są w peł ni świa do mi zna cze -
nia śpie wu pod czas li tur gii. Dba ją o wła sny roz wój du cho wy,
na le żą do dusz pa sterstw dzia ła ją cych przy pa ra fii. Po przez
swój śpiew sta ra ją się chwa lić Bo ga i uświę cać wier nych.

Scho la dzie cię ca, gro ma dzą ca przed szko la ków na Mszy św.
nie dziel nej o go dzi nie 12.00, ist nie je przy pa ra fii od 2009 r.
Pro wa dzi ją pa ni Ane ta Brat ke.

Na co ty go dnio wych spo tka niach zo sta ją przy go to -
wa ne pie śni re li gij ne, któ re dzie ci wy ko nu ją na nie dziel nych
Mszach św. i pod czas na bo żeństw w cią gu ro ku.

Dzie ci ze schol ki bio rą ak tyw ny udział :
– we Mszach świę tych nie dziel nych z udzia łem dzie ci przed -
szkol nych, 

– w Mszach świę tych o go dzi nie 12.00 z oka zji świąt i uro czy -
sto ści, 
– w na bo żeń stwie ró żań co wym, 
– pod czas Dro gi Krzy żo wej,
– w re ko lek cjach wiel ko post nych i ad wen to wych dla dzie ci. 

Swo im śpie wem i za an ga żo wa niem przed szko la ki
gło szą chwa łę Bo żą, od kry wa ją w so bie ta len ty, któ ry mi
chęt nie dzie lą się in ny mi.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Scholi
Dzieciêco-Przedszkolnej
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LATA  OSIEMDZIESIĄTE  XX w.  

III piel grzym ka pa pie ża Ja na Paw ła II do Oj czy zny w dniach
8 -14 czerw ca 1987 r. uwa run ko wa na by ła ter mi nem świę to -
wa nia pięć dzie sią tej rocz ni cy Kon gre su Eu cha ry stycz ne go
w Po zna niu. Oj ciec Świę ty chciał za po cząt ko wać tra dy cję
re gu lar ne go piel grzy mo wa nia do Oj czy zny co czte ry la ta.
Wła dze spe cjal nie nie opo no wa ły. Po cząt ko wo pro te sto wa ły
prze ciw ko umiesz cze niu w pro gra mie III piel grzym ki Oj ca
Świę te go spo tka nia z Wa łę są w Gdań sku oraz od wie dze nia
gro bu ks. Je rze go Po pie łusz ki w War sza wie. Z pro po no wa -
nej tra sy wy padł Rze szów, „ze wzglę du na in te res Na ro du,
nie trze ba pchać się na po gra ni cze” – prze ko ny wał dzia łacz
par tyj ny Ka zi mierz Bar ci kow ski. By ło to je dy ne ustęp stwo
na rzecz wła dzy. Na stęp ca ks. bi sku pa Le cha Kacz mar ka 
w die ce zji gdań skiej, ks. bi skup Ta de usz Go cłow ski, za sły -
nął ja ko wy traw ny ne go cja tor i me dia tor we wszyst kich spo -
rach po mię dzy na bie ra ją cą zna cze nia opo zy cją a chy lą cą się
ku upad ko wi PRL-owską wła dzą. Je sie nią 1986 ro ku już by -
ło wia do mo, że III piel grzym ka Ja na Paw ła II do Oj czy zny
doj dzie do skut ku w uzgod nio nym ter mi nie. 

Za nim jed nak zre la cjo nu ję, jak do szło do pa pie skiej
piel grzym ki, chciał bym opi sać w du żym skró cie sy tu ację 
w Gdań sku i w stocz niach. Już od dłuż sze go cza su dwóch
dzia ła czy stocz nio wej So li dar no ści po sta no wi ło za ło żyć or -
ga ni za cję, któ ra nie tyl ko nio sła by po moc lu dziom jej po -
trze bu ją cym, ale z bie giem cza su mo gła by też do po mi nać
się o ich pra wa. Pro wa dzo no roz mo wy z kil ko ma pro bosz -
cza mi w spra wie po mo cy w jej or ga ni zo wa niu, ale nie uzy -
ska li ak cep ta cji na ta ką dzia łal ność przy ko ście le. W koń cu
za in te re so wa li swo im pla nem ks. Hen ry ka Jan kow skie go,
pro bosz cza pa ra fii pw. św. Bry gi dy w Gdań sku, któ ry po
krót kiej roz mo wie oświad czył, że ma pew ną pro po zy cję dla
ta kiej or ga ni za cji. Otóż przy pa ra fii dzia łał Trze ci Za kon Ob -
la tów św. Bry gi dy – pa tron ki gdań skiej bie do ty. Gru pie mo -
dli tew nej prze wod ni czył wów czas dzia łacz So li dar no ści ze
Stocz ni Re mon to wej. To do nich wła śnie do łą czy ła na sza

gru pa – ja ko sek cja spo łecz na. Spi sa no za ło że nia ide owe or -
ga ni za cji oraz jej Re gu ły. W pre am bu le za pi sa no: „...niech
ce lem na szym w ży ciu re li gij nym bę dzie po stę po wa nie
zgod ne z na szy mi prak ty ka mi gło szo ny mi przez Ko ściół
Rzym sko -Ka to lic ki, a w ży ciu pu blicz nym, wcie la nie na uk
Ko ścio ła w co dzien ną prak ty kę. Sta no wić chce my ro dzi nę
nor mal nych lu dzi ze wszyst ki mi swo imi za le ta mi i przy wa -
ra mi. Bę dzie my kie ro wać się w prak ty ce ży cia co dzien ne go
po niż szy mi re gu ła mi we wnętrz ny mi, aby do sko na lić w so -
bie po sta wę wła ści wą i god ną lu dziom...”. Re gu ły zo sta ły za -
twier dzo ne przez ks. ka no ni ka Hen ry ka Jan kow skie go, któ -
ry z ra mie nia Za ko nu Świę tej Bry gi dy był Kon fe so rem Ge -
ne ral nym.

15 stycz nia 1984 ro ku pierw sza gru pa 43. stocz -
niow ców ze Stocz ni Pół noc nej zło ży ła przy rze cze nia. Dla
od róż nie nia od czę ści mo dli tew nej przy ję to na zwę Brac two
Ob la tów św. Bry gi dy. Opie ku nem du cho wym Brac twa ks.
bp Ta de usz Go cłow ski wy zna czył swo je go se kre ta rza, ks.
Sta ni sła wa Du ła ka. Wszyst kie dzia ła nia i wszel kie ini cja ty -
wy od tej po ry ukie run ko wa ne by ły na bu do wa nie si ły Brac -
twa. Wpro wa dzo no sym bo licz ne umun du ro wa nia, tj. bia łe
ko szu le i nie bie skie kra wa ty, fu ra żer ki w ko lo rze be żo wym
oraz od zna kę Brac twa – Krzyż św. Bry gi dy.

Brac two roz ra sta ło się li czeb nie, or ga ni zo wa no
szko le nia, po dej mo wa no róż no rod ne ak cje, w tym po dej mo -
wa no dy żu ry przy gro bie ks. Je rze go Po pie łusz ki, or ga ni zo -
wa no piel grzym ki na Ja sną Gó rę i do Pie kar Ślą skich. W od -
po wie dzi na apel Epi sko pa tu Pol ski, do ty czą cy wstrzy ma nia
się od spo ży wa nia na po jów al ko ho lo wych w mie sią cu sierp -
niu, człon ko wie Brac twa pi kie to wa li skle py mo no po lo we. 
W czerw cu 1984 r., w świę to Bo że go Cia ła, Brac two Ob la -
tów św. Bry gi dy po raz pierw szy za pre zen to wa ło się pu blicz -
nie w pro ce sji i pierw szy raz ze sztan da rem. 

Historia Koœcio³a Gdañskiego – cz. 17
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Krzyż – oznaka Bractwa Oblatów św. Brygidy

Przemarsz ze sztandarami Bractwa Oblatów św. Brygidy na ulicach Gdańska

Ks. bp Tadeusz Gocłowski z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
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Gdy je sie nią 1986 r. by ło już wia do me, że III piel -
grzym ka Oj ca Świę te go do Pol ski, a w tym do Gdań ska doj -
dzie do skut ku, Brac two włą czy ło się w pra ce or ga ni za cyj -
ne. Epi sko pat spo dzie wał się w Gdań sku na uro czy sto -
ściach ok. 1 mln piel grzy mów, któ rych w tym cza sie trze ba
od po wied nio po kie ro wać, przy go to wać dla nich miej sca od -
po czyn ku i ewen tu al nie noc le gi. Brac two włą czy ło się w or -
ga ni za cję służ by Sem per Fi de lis, któ ra zo sta ła po wo ła na de -
kre tem bp. gdań skie go Ta de usza Go cłow skie go.

De cy zją bi sku pa mo de ra to rem zo stał ks. An drzej
Ru rarz, a świec kim mo de ra to rem Mie czy sław Róg. Brac two
zmo bi li zo wa ło ok. 2700 męż czyzn i ok. 250 ko biet do służ by
po moc ni czej. Na kwa te rach zor ga ni zo wa nych przez Brac -
two by ło miej sce dla ok. 2000 piel grzy mów. Bar dzo bu du ją -
cy był wi dok, kie dy pod czas za przy się że nia Służb ca łą na wę
Ba zy li ki Ma riac kiej wy peł ni ło Brac two ze swo im sztan da -
rem. 

Brac two uczest ni czy ło rów nież w two rze niu służ by
stu denc kiej, któ ra za pra gnę ła mieć swo ją służ bę ko ściel ną,
ja ko że prze wi dzia ne by ło od ręb ne spo tka nie pa pie ża z mło -
dzie żą na We ster plat te. Jed nym z ne go cja to rów był Prze my -
sław Go siew ski. Brac two za pro po no wa ło stu den tom jed no -
li te do wódz two służb po rząd ko wych, na któ rą to pro po zy cję
nie zgo dzi ły się jed nak służ by stu denc kie. 

Za nim do szło do pa pie skiej wi zy ty w Gdań sku, roz -
po czę to ogrom ną pra cę przy go to waw czą do tej tak dłu go
ocze ki wa nej wi zy ty Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II. Pa pież, wg
usta lo ne go pla nu po wi nien wy lą do wać na lot ni sku w Ba bich
Do łach. Na stęp nie w Gdy ni na Skwe rze Ko ściusz ki miał od -
pra wić na bo żeń stwo w in ten cji lu dzi mo rza. Z Gdy ni na po -
kła dzie tra łow ca Ma ry nar ki Wo jen nej po wi nien prze pły nąć

do So po tu, skąd pa pa mo bi lem miał prze je chać do Oli wy na
krót ką au dien cję, gdzie by ło za pla no wa ne spo tka nie z Le -
chem Wa łę są i je go ro dzi ną. Na stęp ne go dnia – zgod nie 
z pla nem – Oj ciec Świę ty po wi nien się spo tkać z mło dzie żą
na We ster plat te, po tem pla no wa no spo tka nie z cho ry mi 
w Ba zy li ce Ma riac kiej. W dro dze na gdań ską Za spę Pa pież
miał za trzy mać się na mo dli twę przy po mni ku Po le głych
Stocz niow ców w ro ku ‘70. Tak wy glą dał opra co wa ny plan
po by tu pa pie ża w Gdań sku. Z od po wied nim wy prze dze -
niem roz po czę to pra ce przy go to wu ją ce nas do tej hi sto rycz -
nej wi zy ty. 

Na gdań skiej Za spie, na te re nie no we go par ku, na
któ rym nie by ło jesz cze du żych drzew i któ ry miał od po -
wied nią po wierzch nię na po miesz cze nie wiel kiej rze szy
uczest ni ków Mszy św., roz po czę to bu do wę kon struk cji mo -
nu men tal ne go oł ta rza i po dzie lo no park na sek to ry dla piel -
grzy mów. To miej sce sta ło się dla miesz kań ców Gdań ska
oraz przy jezd nych ce lem spa ce rów, pod czas któ rych chęt -
nie przy glą da no się po stę po wi prac. Ogro mem te go dzie ła,
bo tak moż na na zwać wzno szą cy się w gó rę przy szły oł tarz,
za chwy ca li się lu dzie z Gdań ska i go ście. 

Pa mię tam jed no zda rze nie, któ re mia ło miej sce 2 –
3 ty go dnie przed pa pie ską wi zy tą. Ra dio wę zeł stocz nio wy
po dał wów czas ko mu ni kat, że or ga ni zo wa ny jest wy jazd do
szpi ta la na Za spę, ce lem od da nia krwi po trze bu ją cej oso bie,
któ ra ule gła wy pad ko wi przy bu do wie oł ta rza. Pod sta wio no
au to kar, któ ry za wiózł krwio daw ców do szpi ta la. Prze jeż -
dża jąc ko ło bu do wa ne go oł ta rza, nie za uwa ży li śmy żad ne go
śla du wy pad ku. W szpi ta lu sio stry po bie ra ją ce od nas krew
po wie dzia ły nam, że or ga ni zu je się krew na po trze by ewen -
tu al nych roz ru chów, czy krwa wych zajść pod czas uro czy -
sto ści wi zy ty pa pie skiej. Na dzień przed wi zy tą Oj ca Świę te -
go roz po czę ły się pro fi lak tycz ne za trzy ma nia wcze śniej wy -
se lek cjo no wa nych przez SB dzia ła czy So li dar no ści. Za trzy -
ma no rów nież ob la ta, bra ta, łącz ni ka z Ku rią. Roz po czę to
go rącz ko we sta ra nia o uwol nie nie za trzy ma nych. Gdy to
nie przy nio sło efek tów, za sto so wa no ze stro ny dzia ła czy
Brac twa szan taż, że je że li SB nie uwol nią za trzy ma nych, to
służ by ko ściel ne nie wyj dą na usta lo ne ob sta wy te re nów 
i tras prze jaz du Oj ca Świę te go. Cel zo stał osią gnię ty. O go -
dzi nie 14- tej uwol nio no za trzy ma nych, rów nież łącz ni ka. 

Da ta 11 i 12 czerw ca 1987 r. na sta łe za pi sa ła się 
w pa mię ci miesz kań ców Wy brze ża. Pierw szy raz w hi sto rii
na sze go mia sta mo gli śmy przy jąć pa pie ża, i do te go Po la ka.
11 czerw ca, zgod nie z pla nem, Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II
przy le ciał na woj sko we lot ni sko w Ba bich Do łach, aby 
w cen trum Gdy ni na Skwe rze Ko ściusz ki w obec no ści ok.
500 tys. wier nych od pra wić na bo żeń stwo w in ten cji Lu dzi
Mo rza. Z Gdy ni na po kła dzie okrę tu Ma ry nar ki Wo jen nej,
ORP Me wa Oj ciec Świę ty przy pły nął do So po tu, skąd pa pa -
mo bi lem – ser decz nie wi ta ny przez sto ją cych szpa le ra mi po
obu stro nach tra sy miesz kań ców – udał się do Oli wy, gdzie
gdań ski bi skup Ta de usz Go cłow ski przy go to wał Pa pie żo wi
re zy den cję na czas po by tu w Gdań sku. 

Ocze ki wa nie na przy jazd na sze go Wiel kie go Go -
ścia do syć moc no się prze dłu ża ło, lecz mi mo to wy trwa li -
śmy do chwi li, na któ rą kil ka go dzin cze ka li śmy. Naj pierw
uj rze li śmy mi li cyj ne ra dio wo zy i mo to cy kle z mi ga ją cy mi

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Członkowie Bractwa pikietują przed sklepami z alkoholem
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świa tła mi, po tem spo ro sa mo cho dów z du cho wień stwem.
Już od dłuż sze go cza su da ło się wy czuć wzrost na pię cia
przed cze ka ją cym nas wy da rze niem. W ra do snym na stro ju
do cze ka li śmy tej chwi li – uj rze li śmy Ja na Paw ła II w bia łym
pa pa mo bi lu. Ocze ku ją cych ogar nę ło wiel kie i ra do sne
wzru sze nie. Po tej dłu go ocze ki wa nej chwi li, lu dzie wi ta ją cy
na tra sie Oj ca Świę te go, bar dzo po wo li za czę li roz cho dzić
się. To by ło jed nak za du że prze ży cie, aby tak po pro stu
wró cić do do mów. Tym cza sem Oj ciec Świę ty udał się jesz -
cze na spo tka nie z Le chem Wa łę są i je go ro dzi ną w Ku rii Bi -
sku piej w Oli wie.

Dru gie go dnia po by tu Oj ca Świę te go w Gdań sku
Jan Pa weł II spo tkał się z mło dzie żą na We ster plat te. Skie -
ro wał wów czas do niej pa mięt ne prze sła nie: „Każ dy z was,
mło dzi przy ja cie le, znaj du je też w ży ciu ja kieś swo je «We -
ster plat te». Ja kiś wy miar za dań, któ re trze ba pod jąć i wy peł -
nić. Ja kąś słusz ną spra wę, o któ rą nie moż na nie wal czyć,
nie moż na zde zer te ro wać”. 

W po łu dnie Pa pież spo tkał się z cho ry mi w ba zy li -
ce Ma riac kiej w Gdań sku a na stęp nie udał się pod po mnik
Po le głych Stocz niow ców, gdzie mo dlił się w sa mot no ści.
Obrze ża pla cu Trzech Krzy ży wy peł nio ne by ły funk cjo na -
riu sza mi SB od wró co ny mi ple ca mi do mo dlą ce go w cał ko -
wi tym mil cze niu Ja na Paw ła II i od gra dza ją cy mi Go w ten
spo sób od rze szy wier nych. „W ta kim miej scu mil cze nie
jest krzy kiem” – mó wił po tem Pa pież wy raź nie wzru szo ny. 

Punk tem kul mi na cyj nym po by tu Pa pie ża w Gdań -
sku by ła Msza św. od pra wio na przez Ja na Paw ła II oraz kar -
dy na łów, bi sku pów i ka pła nów przy prze pięk nym oł ta rzu 
o kształ cie frag men tu okrę tu ża glo we go na gdań skiej Za -
spie. Uczest ni czy ło w niej po nad 1 mln wier nych, przy by -
łych do Gdań ska z ca łej Pol ski z ty sią ca mi flag i trans pa ren -
tów. Tak du że go zgro ma dze nia jesz cze w hi sto rii Gdań ska
nie by ło. Rów nież ni gdy jesz cze na sze mia sto nie by ło tak
pięk nie ude ko ro wa ne łącz nie z oł ta rzem- okrę tem za pro jek -
to wa nym przez zna ne go gdań skie go sce no gra fa Ma ria na
Ko ło dzie ja. To wszyst ko dla uczcze nia po by tu Ja na Paw ła II.

W ho mi lii Pa pież za cy to wał sło wa Apo sto ła: „«Je -
den dru gie go brze mio na no ście» – to zwię złe zda nie Apo -
sto ła jest in spi ra cją dla mię dzy ludz kiej i spo łecz nej so li dar -
no ści. So li dar ność – to zna czy: je den i dru gi, a sko ro brze -
mię, to brze mię nie sio ne ra zem, we wspól no cie. A więc ni -
gdy: je den prze ciw dru gie mu. Jed ni prze ciw dru gim.”.

Ho mi lia Oj ca Świę te go by ła czę sto i en tu zja stycz -
nie prze ry wa na okla ska mi oraz wy ma chi wa niem ko lo ro wy -
mi chu s ta mi, któ re mie li z so bą uczest ni cy tej Eu cha ry stii. 

Wie lu z tych, któ rzy by li na Za spie z Oj cem Świę -
tym 12 czerw ca 1987 ro ku, praw do po dob nie do dziś za sta -
na wia się, czy okręt, z któ re go Jan Pa weł II gło sił tak waż ne       
z te go prze sła nia? Jed nak wów czas, w czerw cu 1987 ro ku,
III piel grzym ka Oj ca Świę te go pod nio sła nas z ko lan i przy -
wró ci ła na dzie ję. 

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Spotkania modlitewne Ojca Świętego w Gdyni i na Westerplatte

Samotna modlitwa Ojca Świętego przed pomnikiem Poległych Stoczniowców ‘70 roku.

Historyczne zdjęcie zamieszczone w Gościu Niedzielnym 10 czerwca 2012 r.
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Po Mszy św. Jan Pa weł II od le ciał he li kop te rem z
lą do wi ska znaj du ją ce go się za oł ta rzem. Zgro ma dze ni na
Za spie uczest ni cy tej wiel kiej uro czy sto ści, prócz ra do ści ze
spo tka nia, po czu li w so bie ja kąś pust kę po od lo cie Te go, na
któ re go tak dłu go cze ka no.

wg „Idź, bądź wier ny” Bo gu sła wa Go łą ba, 
art. „Go ścia Nie dziel ne go” An drze ja Urbań skie go,
„Dzien ni ka Bał tyc kie go” i „De ka da na Po mo rzu”

wy brał: Hu bert Bar tel  

AKCJE MŁODZIEŻY PRZED KOŚCIOŁEM

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Kier masz wiel ka noc ny zor ga ni zo wa ny przez SKC 
z Gim na zjum nr 21

24 mar ca po go da by ła dla nas ła ska wa, mi mo iż le -
żą cy wo kół śnieg przy po mi nał nam o zi mie, to świe cą ce
przy jem nie sło necz ko wska zy wa ło na po cząt ki wio sny. Te go
dnia wo lon ta riu sze z SKC z Gim na zjum nr 21 zor ga ni zo wa li
kier masz wiel ka noc ny przy ko ście le pw. Bra ta Al ber ta. 

Pra ce na kier masz przy go to wa li na si ucznio wie
(m.in. wo lon ta riu sze) pod kie run kiem p. Ka ta rzy ny Kło sow -
skiej, któ ra pro wa dzi w na szej szko le za ję cia ar ty stycz ne.
Bar dzo mi ło by ło nam słu chać słów uzna nia, któ ry mi ob da -
ro wy wa li nas pa ra fia nie. Pra wie wszyst kie pra ce: ozdob ne
bomb ki – jaj ka wiel ka noc ne wy ko na ne róż ny mi tech ni ka mi,

stro iki, kart ki świą tecz ne zo sta ły wy prze da ne. Dzię ki hoj no -
ści pa ra fian uzy ska li śmy 738,12 zł. Pie nią dze zo sta ły prze ka -
za ne na do fi nan so wa nie obia dów szkol nych dla po trze bu ją -
cych uczniów z na szej szko ły oraz dal szą dzia łal ność ko ła ar -
ty stycz ne go. 

Nie spo sób za po mnieć o sym pa tycz nej at mos fe rze,
któ ra za wsze to wa rzy szy nam w cza sie ak cji na te re nie pa ra -
fii. To za słu ga księ ży, któ rzy nas ser decz nie gosz czą.

Wszyst kim, któ rzy wspar li na szą ak cję, z ca łe go
ser ca dzię ku je my. Bóg za płać!

Opie kun Szkol ne go Ko ła Ca ri tas 
Agniesz ka Ba na siak

Kiermasz wielkanocny – 24 III

Akcja „¯onkil” – zbiórka pieniêdzy na gdañskie hispicja
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Eucharystyczny Ruch M³odych w Sokó³ce
Mło dzież z Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło dych wy je cha ła 
w dniach od 30 kwiet nia do 3 ma ja 2013 r. do Sank tu arium
Cu du Eu cha ry stycz ne go w So kół ce pod opie ką s. Ber nar dy
i ks. Ra fa ła – na sze go mo de ra to ra – na Ogól no pol skie Mło -
dzie żo we Dni Wspól no ty ERM-u. Po dro dze od wie dzi li śmy
Pla ne ta rium w Olsz ty nie po dzi wia jąc dzie ło Stwór cy, ja kim
jest ko smos. 

Po do tar ciu do ce lu po zna li śmy hi sto rię wy da rze -
nia eu cha ry stycz ne go, któ re mia ło miej sce w paź dzier ni ku
2008 r. Chry stus dał wów czas szcze gól ny znak Swo jej obec -
no ści w Eu cha ry stii. Re li kwie Eu cha ry stycz ne – ob ja wio na
cząst ka Ser ca Je zu so we go – zo sta ły umiesz czo ne w re li -
kwia rzu, w bocz nej ka pli cy ko ścio ła św. An to nie go w So kół -
ce. To tam od da wa li śmy Pa nu Je zu so wi nas sa mych, na sze
ro dzi ny, pa ra fię i Oj czy znę. 

Pod czas wy jaz du mło dzież bra ła udział we wspól -
nych za ba wach, ale też w róż nych warsz ta tach np. li tur gicz -
nych, pla stycz nych czy w kur sach np. dla wo dzi re jów. Mia -
ły też miej sce spo tka nia z przed sta wi cie lem me diów – p. Ja -
nem Po spie szal skim – wspa nia łym pa trio tą oraz z fun da cją
Ho mo Ho mi ni „Ar chi pe lag skar bów” na te mat mą dre go po -
dej ścia na sto lat ków do mi ło ści. Nie któ rzy mo gli z rąk ks. bi -
sku pa Hen ry ka Cie resz ko przy jąć Mię dzy na ro do wy Krzyż
ERM-u. 

Na peł nie ni wia rą i ra do ścią w dro dze po wrot nej na -
wie dzi li śmy rów nież sank tu arium Mat ki Bo żej Gie trz wałdz -
kiej, pro sząc Ją o opie kę nad na mi.

Z ŻYCIA PARAFII
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Z ŻYCIA PARAFII

Pięk no Za to ki Puc kiej, za pach osło niń skie go la su i agro tu -
ry sty ka po ło żo na w ma low ni czej oko li cy skło ni ła mło dzież 
i stu den tów sku pio nych przy na szej pa ra fii wraz z za przy jaź -
nio ny mi oso ba mi z pa ra fii na Ko wa lach do spę dze nia tam
ak tyw nie ma jów ki. Pierw sze go ma ja zwar ci i go to wi wy ru -
szy li śmy na ro we rach do Osło ni na.

By ło to nie la da wy zwa nie, bo do po ko na nia mie li -
śmy oko ło 45 km. Po dróż prze bie ga ła spo koj nie, bez przy -
gód, a kie dy zmę cze nie i wy czer pa nie bra ło gó rę, mo gli śmy
li czyć na du cho we wspar cie księ dza Mar ci na, księ dza Ma -
te usza, księ dza Jan ka i sio stry Ju sty ny.

Mo ty wa cją do ukoń cze nia po dró ży i do tar cia do ce -
lu by ła po sta wa resz ty eki py. Wraz z ks. Bog da nem wspie -
ra li nas prze wo żąc ba ga że sa mo cho da mi. Na gro dą był też
smacz ny obiad przy go to wa ny przez go spo da rzy, któ rzy nas
cu dow nie ugo ści li. Ale to nie ko niec atrak cji. 

Na je dze ni, po chwi li wy tchnie nia, wy ru szy li śmy na
ko lej ną część przy gód. O atrak cje za trosz czył się pan Ro -

bert, któ ry we wspa nia ły spo sób uka zał nam ży cie pięk nych
psów ra sy hu sky. Mie li śmy rów nież oka zję prze je chać się
psim za przę giem oraz zre lak so wać pod czas spa ce ru po le -
sie wraz z czte ro noż ny mi przy ja ciół mi. By ło to nie sa mo wi te
prze ży cie dla nas wszyst kich, bo mi mo groź ne go wy glą du,
psy by ły nie zwy kle ła god ne. 

Ko lej ną nie spo dzian ką by ły noc ne pod cho dy, pod -
czas któ rych wy ka za li śmy się wy obraź nią oraz od wa gą 
w wy ko ny wa niu wy my ślo nych przez sie bie za dań. Dzień pe -
łen wspa nia łych przy gód zwień czy ło wspól ne gril lo wa nie.

Na stęp ne go dnia, tro chę wy mę cze ni, z ża lem
opusz cza li śmy cu dow ne re jo ny Ka szub wy ru sza jąc w dro gę
po wrot ną. Ser decz nie dzię ku je my ks. Mar ci no wi za zor ga -
ni zo wa nie wspa nia łej ma jów ki. Z nie cier pli wo ścią cze ka my
na ko lej ny wy jazd spę dzo ny w tak mi łym to wa rzy stwie.

An na Kwiat kow ska
Do mi ni ka Dud kow ska

Majówka rowerowa na Kaszuby
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Z ŻYCIA ARCHIDIECAZJI

Sank tu arium ma ryj ne w Pie ka rach Ślą skich to dru gie po Ja -
snej Gó rze, naj czę ściej od wie dza ne miej sce piel grzym ko -
we. Ce lem piel grzym ki do te go miej sca jest ob raz Mat ki Bo -
skiej Pie kar skiej. To przed tym ob ra zem w XVII wie ku
miesz kań cy Ślą ska wy pro si li u Mat ki Bo żej ła skę ustą pie nia
za ra zy, ja ka na wie dzi ła ten re gion. Po cząt ki zor ga ni zo wa -
nych piel grzy mek sta no wych do te go miej sca się ga ją lat
mię dzy wo jen nych. Ko bie ty i dziew czę ta piel grzy mu ją 
w pierw szą nie dzie lę po świę cie Wnie bo wzię cia NMP, 
a męż czyź ni i mło dzień cy w ostat nią nie dzie lę ma ja. Mat ka
Bo ska Pie kar ska no si też ty tuł Mat ki Spra wie dli wo ści i Mi -
ło ści Spo łecz nej. Dla te go piel grzym ki te, obok wy mia ru in -
dy wi du al ne go, ma ją wy miar spo łecz ny. Świad czą o tym nie -
sio ne w pro ce sji sztan da ry związ ko we, ce cho we, sto wa rzy -
szeń, sa mo rzą dów i róż nych in sty tu cji pu blicz nych. Rów -
nież wy stą pie nia hie rar chów do ty ka ją waż nych pro ble mów
spo łecz nych.

W tym piel grzym ko wym nur cie, już od 1998 ro ku,
uczest ni czy Ko ściel na Służ ba Męż czyzn „Sem per Fi de lis”
Ar chi die ce zji Gdań skiej. Pro gram te go rocz nej piel grzym ki
do Pie kar Ślą skich obej mo wał rów nież na wie dze nie miej sca
(ta ma we Wło cław ku), gdzie wy ło wio no cia ło bł. ks. Je rze -
go Po pie łusz ki za mor do wa ne go przez ofi ce rów Służ by Bez -
pie czeń stwa w paź dzier ni ku 1984 ro ku oraz na wie dze nie
sank tu arium Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej na Ja snej Gó -
rze. Du cho wym prze wod ni kiem gru py piel grzym ko wej był
ks. pra łat Fi lip Krau ze.

Na sze uczest nic two w uro czy sto ściach na kal wa ryj -
skim wzgó rzu w Pie ka rach nie ogra ni cza ło się tyl ko do mo -
dli twy. Z ra cji na sze go po wo ła nia bra li śmy udział w utrzy -
ma niu po rząd ku na tra sie przej ścia pro ce sji z ba zy li ki do
miej sca spra wo wa nia Eu cha ry stii świę tej, oraz pod czas uro -
czy ści i po ich za koń cze niu. Nasz udział w tej mi sji zo stał
wy so ko oce nio ny przez or ga ni za to rów uro czy sto ści, o czym
do wie dzie li śmy się w dro dze po wrot nej.

Głów ne uro czy sto ści roz po czę ły się pro ce sją z ba -
zy li ki na pie kar skie wzgó rze. Pro ce sję pro wa dzi li: me tro po -
li ta kra kow ski kar dy nał Sta ni sław Dzi wisz, me tro po li ta Pra -
gi i pry mas Czech kar dy nał Do mi nik Du ka oraz me tro po li -
ta ka to wic ki ar cy bi skup Wik tor Skworc. To wa rzy szy li im
abp se nior Da mian Zi moń, a tak że bi sku pi z Biel ska -Bia łej,
Gli wic, Opo la oraz abp Jó zef Kup ny, no wo po wo ła ny me tro -
po li ta wro cław ski. Tuż za ni mi nie sio no cu dow ny ob raz
Mat ki Bo skiej Pie kar skiej. Pro ce sję uświet nia ły pocz ty
sztan da ro we sto wa rzy szeń, sa mo rzą dów, róż nych in sty tu cji
pu blicz nych i związ ków. W pro ce sji nie sio no też sztan dar
KSM „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej. 

Uczest ni ków te go nie zwy kłe go zgro ma dze nia po -
wi tał go spo darz uro czy sto ści abp Wik tor Skworc. Wśród
wi ta nych by li: hie rar cho wie ko ściel ni, 22 du chow nych przy -
go to wu ją cych się do pra cy mi syj nej, pre zy dent RP Bro ni -
sław Ko mo row ski, przed sta wi ciel Par la men tu Eu ro pej skie -
go Je rzy Bu zek, przed sta wi cie le władz lo kal nych oraz po -
nad sto ty się cy wier nych. W wie lo wąt ko wym wy stą pie niu
ar cy bi sku pa do mi no wa ły spra wy ro dzi ny. Za uwa żył on, że
zna mio na „gwał tu na su mie niach” no szą dzia ła nia peł no -
moc ni ka rzą du do spraw rów ne go trak to wa nia oraz ini cja ty -

Piekary Œl¹skie 2013
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Pielgrzymka do Œwiêtego Wojciecha

Z ŻYCIA ARCHIDIECAZJI
wy MEN-u. Są one jaw ną in ter wen cją pań stwa w sfe rę kom -
pe ten cji wy cho waw czych ro dzi ców. I da lej: „Wo bec wpro -
wa dze nia do sys te mu edu ka cji im por to wa nych ide olo gii
trze ba z na ci skiem przy po mnieć, że w na szym sys te mie
praw nym obo wią zu je kon sty tu cyj na za sa da pry ma tu ro dzi -
ców w wy cho wa niu dzie ci. Niech na szą tro ską bę dzie ro dzi -
na , je dy na w peł ni wia ry god na prze strzeń wy cho wa nia mło -
de go po ko le nia, prze ka zy wa nia war to ści, na ro do wych tra -
dy cji, pa trio ty zmu, mi ło ści do oj czy zny i oj co wi zny. Pa mię -
taj my, że ro dzi na to pod sta wa ła du spo łecz ne go”.

Ho mi lię wy gło sił kard. Do mi nik Du ka. On rów nież
zwra cał uwa gę na war tość, ja ką sta no wi ro dzi na. „Oj ciec i
mat ka, syn i cór ka – to jest ro dzi na, to jest pod sta wa ży cia
spo łe czeń stwa i Ko ścio ła” – mó wił kar dy nał. Za pro szo ny
Gość mó wił rów nież o wspól nej hi sto rii Pie kar Ślą skich i
Hra dec Kra lo vych. Sank tu aria w Pie ka rach, Bar dzie i Wam -
bie rzy cach kształ to wa ły du cho wość Ślą ska. Mat ka Bo ska
Pie kar ska to wiel ka opie kun ka, któ ra ochro ni ła od dżu my
Pra gę i Hra dec Kra lo ve, ro dzin ne mia sto kar dy na ła. „Miej -
sca wspól ne du cho wej hi sto rii są tak że gwa ran cją na szej
obec nej współ pra cy i wza jem ne go bra ter stwa”, po wie dział
kar dy nał, któ ry dzię ko wał też piel grzy mom za „So li dar -
ność”, któ ra przy czy ni ła się do upad ku ko mu ni zmu nie tyl -
ko w Pol sce, ale w ca łej Eu ro pie Wschod niej. Dzię ko wał
rów nież za 200 pol skich księ ży, któ rzy pra cu ją w cze skich
pa ra fiach. Li tur gii prze wod ni czył kar dy nał Sta ni sław Dzi -
wisz, me tro po li ta kra kow ski. Na to miast w kon ce le brze
Mszy świę tej uczest ni czył rów nież nasz du cho wy prze wod -
nik, ks. pra łat Fi lip Krau ze.

Po za brać mi KSM „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zję
Gdań ską na uro czy sto ściach od pu sto wych w Pie ka rach Ślą -
skich re pre zen to wa li rów nież: Brac two Krzy ża Świę te go
oraz Ry ce rze Ko lum ba. Brac two Krzy ża Świę te go jest
wspól no tą osób du chow nych i świec kich pra gną cych roz -
sze rzać kult Re li kwi Krzy ża Świę te go. W pa ra fii ka te dral nej
Brac two Krzy ża Świę te go ma swo je dusz pa ster stwo. Ry ce -
rze Ko lum ba to za kon, któ ry sku pia prak ty ku ją cych ka to li -
ków, tyl ko męż czyzn. Po wstał w USA w 1881 ro ku i obec nie
li czy po nad 1,8 mi lio na męż czyzn na ca łym świe cie. W Pol -
sce jest już po nad 2,5 tys. Ry ce rzy Ko lum ba. W Ar chi die ce -
zji Gdań skiej za kon dzia ła od 2010 ro ku. Ry ce rze an ga żu ją
się w dzia łal ność cha ry ta tyw ną, po moc sła bym, obro nę ży -
cia. Wy zna ją czte ry za sa dy: mi ło sier dzie, jed ność, bra ter -
stwo i pa trio tyzm. W 2010 ro ku w uro czy sto ściach od pu sto -
wych w Pie ka rach Ślą skich uczest ni czył Naj wyż szy ry cerz
Za ko nu Carl An der son. Ce le, któ re przy świe ca ją dzia ła niom
sto wa rzy sze nia przy bli żył nam ks. Fi lip, któ ry jest ar chi die -
ce zjal nym ko or dy na to rem ry ce rzy. Wię cej o sto wa rzy sze -
niu moż na prze czy tać w Go ściu Gdań skim nr 24 z dnia 16
czerw ca 2013 ro ku oraz na stro nie in ter ne to wej: www.ry ce -
rze ko lum ba.com. Z pa ra fii św. Bra ta Al ber ta w piel grzym ce
uczest ni czy ło dwóch bra ci z KSM.

Do nio słość wy da rze nia, ja kim jest uczest nic two 
w uro czy sto ściach od pu sto wych w Pie ka rach, po zo sta wia
za wsze pra gnie nie po wtór ne go piel grzy mo wa nia do te go
miej sca.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek
wię cej zdjęć na stro nie: www.ksm sem per fi de lis.pl

Droga Krzy¿owa – Wejherowo 2013
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DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE – 19 V 

Wyjazd dzieci pierwszokomunijnych do Gietrzwałdu

Pierwsza spowiedź dzieci przystępujących do I Komunii św.

Uroczystości pierwszokomunijne w kościele
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BIERZMOWANIE – 22 V

Agape bierzmowanej młodzieży w Gołębiewie

Wspólne zdjęcie bierzmowanych z ks. seniorem abp. Tadeuszem Gocłowskim

Uroczystość bierzmowania przed świątynia i we wnętrzu
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BOŻE CIAŁO – 30 V

Święcenia diakonatu kleryka Marcina Moszczyńskiego – 12.06.2013 r.

Msza św. prymicyjna księży neoprezbiterów: Krzysztofa Gąszczyka, Pawła Lemańczyka i Michała Zegarskiego – 3.06.2013 r.

MSZA ŚW. PRYMICYJNA i ŚWIĘCENIA DIAKONATU
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„Oj cze, pro wadź mnie, wo la Twa niech dzie je się…”

1 czerw ca br. od by ło się Spo tka nie Mło dych na Po lach Led -
nic kich. Bli sko 80 ty się cy mło dych lu dzi z ca łej Pol ski, 1700
księ ży, w tym kil ku bi sku pów wzię ło udział w tym mo dli tew -
nym spo tka niu.

Mło dzież z na szej pa ra fii wspól nie z przy ja ciół mi
oraz z księ dzem Bog da nem, księ dzem Ma te uszem i sio strą
Ju sty ną wy ru szy ła w dro gę do Led ni cy w pią tek o go dzi nie
3. w no cy.

Pod czas te go spo tka nia mło dzież zgro ma dzi ła się,
aby wspól nie się mo dlić i prze ży wać Eu cha ry stię, by ła rów -
nież oka zja do sa kra men tu po ku ty. 

W tym ro ku te ma ty ka spo tka nia by ła po świę co na
Bo gu Oj cu. Tym chęt niej mo gli śmy zgłę bić się w tę ta jem -
ni cę, że spo tka nie mia ło miej sce w Dzień Dziec ka. Spo tka -
niu to wa rzy szy ły róż ne kon fe ren cje, świa dec twa oraz tań ce
i śpie wy led nic kie, w któ re mło dzież z na szej pa ra fii ak tyw -
nie się włą cza ła. 

Dzień ten był rów nież wy jąt ko wy z te go po wo du, że
Pa try cja i Agniesz ka, na le żą ce do Dusz pa ster stwa Aka de -
mic kie go w na szej pa ra fii, zo sta ły po sła ne przez bi sku pa na
wo lon ta riat mi syj ny do Afry ki.

War to by ło nie prze spać dwóch no cy, aby być na
Po lach Led nic kich. Już te raz za chę ca my wszyst kich do
udzia łu w ko lej nym spo tka niu, któ re od bę dzie się za rok. 

Mar ta Szew czyk

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Lednica 2013
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Koniec szkoły

Tyle razem dróg przebytych,
tyle wspólnych spraw i wspomnień.
Chciałoby się czas zatrzymać,
lecz on biegnie nieprzytomnie.
Trudne w życiu są momenty-
jak na przykład pożegnania,
a niestety właśnie dzisiaj
nadeszła chwila rozstania.
Podstawówki czas już minął-
sześć wspaniałych pięknych lat.
Będzie ciężko to zostawić,
ale trzeba ruszać w świat.
O tej szkole nie zapomnę,
chociaż rozdzielimy się.
Chwile szybko przemijają,
jednak pamięć o nich nie.

Marta Waszt SP 79
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WAKACJE LETNIE 2013

Rajski Ogród
Po czą tek wa ka cji to czas bez tro skiej ra do ści i pierw szych
wy jaz dów. W dniach od 30 czerw ca do 5 lip ca od był się wy -
jazd pa ra fial ny dzie ci w wie ku szkol nym do Sia no wa .

Na szy mi opie ku na mi by li: ks. Piotr, s. Ber na det ta
oraz pa ni Do mi ni ka. Dom We sel ny, w któ rym miesz ka li -
śmy pod czas po by tu, na zy wał się „Raj ski Ogród”. Pierw szy
dzień w Sia no wie spę dzi li śmy na za kwa te ro wa niu w przy -
dzie lo nych nam po ko jach, roz pa ko wa niu rze czy, roz mo -
wach or ga ni za cyj nych i po zna niu oko li cy. Po ko je by ły dwu ,
trzy -, czte ro - oraz pię cio oso bo we. Wraz z Mał go sią i mo ją
imien nicz ką Da rią mia ły śmy po kój z bal ko nem, z któ re go
roz cią gał się pięk ny wi dok na po bli skie la sy i po la. 

Któ re goś cie płe go wie czo ru ob ser wo wa łam wraz
z dziew czy na mi z po ko ju i sio strą Ber na det t ką prze pięk ny
za chód słon ka, po prze dza ny wcze śniej wi do kiem kra jo bra -
zu spo wi te go mgłą. To był nie sa mo wi ty wi dok. Te raz wiem
skąd na zwa te go do mu – „Raj ski Ogród”. Przed do mem
znaj do wał się plac za baw, gdzie cho dzi li śmy po ska kać na
tram po li nach, huś tać się na huś taw kach i krę cić się na ka -
ru ze li. Atrak cji nam nie bra ko wa ło. Jed ną z nich by ła ką piel
w po bli skim je zio rze. Tam do pie ro każ dy mógł so bie po bry -
kać w wo dzie. Te go dnia od wie dzi li nas wy jąt ko wi go ście:
ks. pro boszcz Grze gorz, ks. Le on oraz sio stra Ju sty na.

Mi ło wspo mi nam ogni sko z pie cze niem kieł ba sek
oraz mecz pił ki noż nej, pod czas któ re go pił ka wpa da ła do

ma łe go, lecz głę bo kie go sta wu, któ ry się tam znaj do wał.
Gdy by nie po moc ks. Pio tra przy wy ła wia niu pił ki, to mecz
by się nie skoń czył szczę śli wie. 

Wie czo ry spę dza li śmy na za ba wie w sa li gier, gdzie
gra li śmy w ping -pon ga, do mi no, bi lard. Je den z na szych ko -
le gów „Ja nek” umi lał nam czas gra jąc na pia ni nie. Jak się
póź niej do wie dzia łam, by ło to bar dzo sta re pia ni no, w któ -
rym kla wi sze by ły ro bio ne z ko ści sło nio wej.

Po nad to ca łą gru pą uczest ni czy li śmy w co dzien nej
Eu cha ry stii z ks. Pio trem. 

Ostat nie go dnia na sze go po by tu przy go to wa li śmy
we so łe przed sta wie nie dla na szych ro dzi ców, któ re bar dzo
się im po do ba ło. A po tem, po przed sta wie niu już mu sie li -
śmy się po że gnać ze wszyst ki mi i wra cać do Gdań ska.

Z pew no ścią mo gę po wie dzieć w imie niu wszyst -
kich ko le ża nek i ko le gów z na sze go wy jaz du do „Raj skie go
Ogro du”, że wszy scy do brze się ba wi li. Mam na dzie ję, że 
w przy szłym ro ku wy je dzie my na ko lej ny, rów nież tak uda -
ny i ra do sny wy jazd.

Z po dzię ko wa nia mi na szym opie ku nom: ks. Pio tro -
wi, s. Ber na det t ce i pa ni Do mi ni ce za cier pli wość nad na mi
roz ra bia ka mi.

Da ria Po toc ka IVa SP 80
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WAKACJE LETNIE 2013

W pięk ny sierp nio wy czas wa ka cyj ny wy je cha li śmy do Raj -
skie go Ogro du na Ka szu by. Na szy mi opie ku na mi by li: 
s. Ber nar da, ks. Ja cek i p. Ela. Bar dzo mi łym ak cen tem na
po wi ta nie nas przez go spo da rzy był po czę stu nek pysz nym
ciast kiem brzo skwi nio wym i wi śnio wym. 

W Raj skim Ogro dzie by ło bar dzo du żo atrak cji: cie -
szą ce się wiel kim po wo dze niem tram po li ny, sa mo cho dzi ki
– ro we ry, huś taw ki, ka ru ze la, zjeż dżal nia, ścian ka wspi nacz -
ko wa, bi lard, te nis, pił ka rzy ki... Cza ru ją cym miej scem by ła
też wy sep ka na wo dzie. 

Każ dy dzień roz po czy na li śmy od spor to wej roz -
grzew ki. Na do bry po czą tek po wę dro wa li śmy do Mat ki Bo -
żej Sia now skiej – Kró lo wej Ka szub. Po da nie gło si, że w pew -
ną świę to jań ską noc pa ra za ko cha nych po szła do sia now -
skie go la su w po szu ki wa niu kwia tu pa pro ci. Pa proć za kwi ta
tyl ko raz w ro ku, wła śnie w noc świę to jań ską. Pa rę, któ ra by
go zna la zła, cze kać mia ło wspól ne szczę śli we ży cie. Mło dzi
za uwa ży li, że coś błysz czy w pa pro ci. Po de szli bli żej i zo ba -
czy li pięk ną fi gur kę Ma don ny w ko ro nie, z Dzie ciąt kiem na
ko la nach. Dzie ciąt ko mia ło na gło wie ko ro nę, a w rę ku trzy -
ma ło kró lew skie jabł ko. Za ko cha na pa ra za nio sła ja śnie ją cą
fi gur kę do ko ścio ła w Mi ra cho wie. Jed nak że ta wró ci ła do
Sia no wa. Jesz cze dwu krot nie po wtó rzy ła się ta sy tu acja.
Uzna no więc, że to znak Bo ży i po sta no wio no wy bu do wać
Jej świą ty nię. Nie dłu go po tem w Sia no wie sta nął ko ściół 
i od tej po ry, czy li od XV wie ku Mat ka Bo ża tu od bie ra
cześć. Dziś wie le za ko cha nych przy by wa tu taj, by mo dlić
się za swo je przy szłe ro dzi ny, ale też ca łe ro dzi ny przy by wa -
ją, by wy pra szać przez rę ce Mat ki Bo żej ła ski, a po noć sta -
nie się to wte dy, gdy ktoś od bę dzie trzy piel grzym ki, w tym
jed ną pie szą! Rów nież i my mo dli li śmy się pod czas Uro czy -
stej Mszy św. przed ob li czem Mat ki Bo żej za swo je ro dzi ny
i ca łą pa ra fię. 

Ko lej ną atrak cją by ła wy ciecz ka do Kar tuz – cen -
trum Szwaj ca rii Ka szub skiej. Po śród pięk nych la sów, je zior
i wzgórz był wi docz ny XIV-wiecz ny ko ściół po klasz tor ny
kar tu zów (obec nie Ko le gia ta). Kar tu zi pro wa dzi li asce tycz -
ny tryb ży cia, po zdra wia jąc się we zwa niem: „me men to mo -
ri” (tzn. pa mię taj, że umrzesz) i spa li w trum nach. Na pa -
miąt kę te go – obec ny dach ko ścio ła wy glą da jak wie ko
trum ny i przy po mi na nam o praw dzie, że to ży cie jest prze -
mi ja ją ce i kie dyś spo tka my się z ko cha ją cym Pa nem Bo -
giem. 

Po 444. la tach po by tu kar tu zów – na stą pi ła cał ko wi -
ta ka sa cja klasz to ru przez wła dze pru skie. Po zo sta ło jed nak
bo ga te wnę trze ba ro ko wej świą ty ni, pięk nie rzeź bio ne stal -
le, XVII-wiecz ne kur dy ba ny w pre zbi te rium oraz ma lo wi dła
gdań skich mi strzów, a tak że re li kwie św. Bru no na i bł. Ja na
Paw ła II, któ re sta no wią praw dzi wą per łę tu tej sze go ko ścio -
ła. Z daw nych cza sów za cho wa ła się rów nież erem, czy li do -
mek, w któ rym mo dli li się kar tu zi oraz ich re fek tarz. 

Peł ni hi sto rycz nych wra żeń, po od po czyn ku nad je -
zio rem, po szli śmy na wy śmie ni te lo dy.

No wo ścią dla nas był Ka szub ski Park Mi nia tur.
Wszyst kie bu dow le i po sta cie utwo rzo ne by ły w ska li 1:25,
czu li śmy się więc tam jak wiel ko lu dy. Zo ba czy li śmy na szą
Ba zy li kę Ma riac ką, Stocz nię Gdań ską wraz z po mni kiem
Trzech Krzy ży, ko ściół w Sia no wie, ale też fi gu rę Je zu sa
Chry stu sa z Rio, wie żę Eif fla, Łuk Trium fal ny, Sta tuę Wol -

no ści, po są gi ze skał wul ka nicz nych z Wysp Wiel ka noc nych
i wie le in nych. Póź niej po szli śmy na pysz ne kieł ba ski, do
Zam ku Stra chu, do Ga bi ne tu Śmie chu z krzy wy mi lu stra mi
i do mi ni zoo, gdzie by ły: ko zy, ku cy ki, osioł ki, ba wół, re ni -
fe ry, ba ra ny i je lon ki. By li śmy tak że nad je zio rem, by za żyć
wspa nia łej ką pie li pod bacz nym okiem ra tow ni ków.

Każ de go dnia mo gli śmy po głę biać swo ją wia rę po -
przez uczest nic two w co dzien nej Mszy św. i w Ape lu Ja sno -
gór skim, pod czas któ rych (z ra cji Ju bi le uszu na szej pa ra fii)
po zna wa li śmy ży cie św. Bra ta Al ber ta. 
Nie oby ło się bez licz nych kon kur sów i za wo dów spor to -
wych, w któ rych ze so bą chęt nie ry wa li zo wa li śmy. Pew ne -
go póź ne go wie czo ru z la tar ka mi w rę kach wy ru szy li śmy
do la su na Bieg Pa tro lo wy (pod cho dy). Szlak od naj dy wa li -
śmy po strzał kach na drze wach lub in nych zna kach. Wy ko -
ny wa li śmy róż ne za da nia, któ re by ły wcze śniej spi sa ne na
kar tecz kach i ukry te, więc trze ba by ło naj pierw od na leźć te
kar tecz ki aby po tem wy ko nać na pi sa ne tam po le ce nia. By ło
to dla nas prze ży cie eks cy tu ją ce, tym bar dziej, że w le sie by -
ło zu peł nie ciem no!

Czas mi nął bar dzo szyb ko! Ba wi li śmy się świet nie 
i co dzien nie po przez pięk no przy ro dy i mo dli twę zbli ża li -
śmy się do Pa na Bo ga. Prze wod ni ka mi po wa ka cyj nych
dróż kach i dro gach by li sym pa tycz ni: Da ria i Re mik – bliź -
nia cy, dzie ci go spo da rzy, z któ ry mi zży li śmy się bar dzo! Je -
dze nie by ło wy śmie ni te, włącz nie z de ser ka mi. Ma my na -
dzie ję, że za rok znów wa ka cyj nie spo tka my się ze sta rą eki -
pą! War to by ło je chać, po zna wać no we miej sca i lu dzi, no we
ko le żan ki i ko le gów. Do zo ba cze nia więc za rok! 

Au re lia Lesz czyń ska Va SP 80
Olim pia Urba niak Vb SP 5

Sierpniowe wypady w Ogrodzie Rajskim
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DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE NA WYJAZDACH

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE W PARAFII

Spotkanie młodzieży akademickiej z panem Edwardem Pawulcem

Spotkanie młodzieży akademickiej z ks. Januszem Steciem, Dyrektorem Caritas Gdańskiej

Modlitewne czuwanie w bazylice Mariackiej w Gdańsku przed świętem Zesłania Ducha Świętego

Dzień skupienia D.A. u sióstr benedyktynek w Żarnowcu



Wspólny taniec przed kościołem
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XIII PIELGRZYMKA ROWEROWA I GRZYBOBRANIE

AKTYWNIE CHWALIMY PANA

Spływ kajakowy



Przystanek „Jezus”
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Domowy Koœció³ w plenerze

Œwieckie misjonarki

PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Świeckie misjonarki Pa try cja Szczeradłowska i Agniesz kaWojda
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Maj to okres wie lu uro czy sto ści re li gij nych w ko ście le ka to -
lic kim. Wie deń ska Po lo nia, sku pio na wo kół Pol skiej Mi sji
Ka to lic kiej pro wa dzo nej w sto li cy Au strii przez oo. zmar -
twych wstań ców, prze ży wa ła te go ro ku, w tym mie sią cu i
Pierw szą Ko mu nię Świę tą, i Sa kra ment Bierz mo wa nia. Oba
te sa kra men ty udzie lo ne zo sta ły w pol skim ko ście le, w cen -
trum mia sta, w po bli żu któ re go znaj du je się tak że wie le in -
nych ośrod ków pol sko ści: róż no rod ne pol skie skle py,
warsz ta ty, biu ra, a tak że Cen trum Dusz pa ster skie „Emaus”,
w któ rym po każ dej nie dziel nej Mszy św. moż na spo tkać się
z ro da ka mi na ka wie, wy po ży czyć książ ki re li gij ne z bi blio -
te ki, ku pić de wo cjo na lia czy na wet zjeść pysz ny, ty po wo
pol ski obiad w tam tej szej sto łów ce. Jest ono ta ką ma leń ką
na miast ką oj czy zny, gdzie moż na po czuć się istot nie jak w
Pol sce.  
Zmar twych wstań cy pro wa dzą też jesz cze in ny ko ściół po lo -
nij ny, któ ry po ło żo ny jest już jed nak du żo da lej od cen trum,
na wzgó rzu Kah len berg – tym sa mym, na któ rym w 1683 r.
król Jan III So bie ski sto czył zwy cię ską bi twę z Tur ka mi, a
skąd roz cią ga się te raz naj bar dziej ma low ni cza pa no ra ma
ca łe go mia sta.

Z uwa gi na spo rą licz bę dzie ci przy stę pu ją cych w
tym ro ku do I Ko mu nii Św. ca ła 60-oso bo wa gru pa przy ję ła
ten sa kra ment w dwóch tu rach: so bot niej i nie dziel nej. Ław -
ki w ko ście le przy stro jo no kło sa mi oraz ty po wy mi pol ski mi
sym bo la mi – czer wo ny mi ma ka mi. Po obu stro nach oł ta rza
po wie szo ne by ły na bia łych ta bli cach zdję cia wszyst kich
dzie ci ko mu nij nych, na kle jo ne na du że zło te ser ca.
Nie co uboż szą sym bo li ką od zna cza ła się uro czy stość bierz -
mo wa nia. Czter dzie stu mło dych Po la ków wraz ze swo imi
świad ka mi, któ rzy szli za ni mi trzy ma jąc pra wą dłoń po ło żo -
ną na ra mie niu da ne go kan dy da ta do bierz mo wa nia, pod -
cho dzi ło w pro ce sji do stóp oł ta rza, by uzy skać bło go sła -
wień stwo bi sku pa Jó ze fa Za wit kow skie go z Ło wi cza oraz
otrzy mać z je go rąk pa miąt ko wy me da lik za wie sza ny każ de -
mu z bierz mo wa nych na szyi. 

Maj jest mie sią cem po świę co nym Ma ryi, któ ry w
każ dym ko ście le ka to lic kim w Au strii roz po czy na w pierw -
szą so bo tę uro czy sta Msza Św. za koń czo na pro ce sją ze
świe ca mi z pre zbi te rium do oł ta rza NMP, po któ rej na stę pu -
je wspól na aga pa w ka pli cy lub sal ce pa ra fial nej. W tym ro -
ku człon ko wie Ru chu Od no wy w Du chu Świę tym zor ga ni -
zo wa li na stęp ne go dnia tak że ka te che zę ewan ge li za cyj ną.
Na ogrom nej łą ce w Par ku Nad du naj skim, tuż obok krzy ża
upa mięt nia ją ce go spo tka nie bł. Ja na Paw ła II z mło dy mi
wie deń czy ka mi pod czas je go piel grzym ki do Au strii, spo -
tka ły się ro dzi ny ka to lic kie z wie lu róż nych kra jów świa ta,
by w to nie dziel ne, sło necz ne po po łu dnie wspól nie wy zna -
wać swo ją wia rę tań cem i śpie wem przy dźwię kach po łu -
dnio wo ame ry kań skiej mu zy ki re li gij nej gra nej na ży wo.
Chęt ni mo gli tam tak że sko rzy stać ze spo wie dzi. Wśród
uczest ni ków spo tka nia by ło wie lu świec kich i du chow nych
z Pol ski. 

*     *     *
Rów nież te go rocz na Wiel ka noc w ko ście le pra wo -

sław nym wy pa dła w pierw szy week end ma ja. Bło go sła wień -
stwo po kar mów, któ re u nas od by wa się tra dy cyj nie w Wiel -
ką So bo tę, w ko ście le wschod nim ma miej sce w po nie dzia -
łek wiel ka noc ny. Ca łe ro dzi ny gro ma dzą się wte dy w cer -
kwi usta wia jąc na wspól nym sto le głów nie pie czo ne spe cjal -
nie na tę oka zję ol brzy mie bo chen ki chle ba oraz bu tel ki wi -
na. Se nior ro dzi ny chwy ta naj pierw wraz z po pem bo chen
chle ba, przy nie sio ny przez je go ro dzi nę. Obaj ob ra ca ją go
po tem czte ry ra zy w rę kach, po czym pop kre śli na nim
znak krzy ża i kroi go na czte ry czę ści, wrę cza jąc je na stęp -
nie po ko lei każ de mu człon ko wi ro dzi ny. Ten sam ry tu ał po -
wta rza ny jest w od nie sie niu do każ dej obec nej tam ro dzi ny.    

Tekst i zdję cia:  Ewa Wo ja czek 

Uroczystoœci koœcielne wœród Polonii
wiedeñskiej

WSPOMNIENIA

I Komunia Św. w Polskiej Misji Katolickiej we Wiedniu

Bierzmowanie w Polskiej Misji Katolickiej we Wiedniu
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Kil ka ra zy w ro ku Wyż sza Szko ła Ko mu ni ka cji Spo łecz nej 
i Me dial nej w To ru niu or ga ni zu je warsz ta ty dzien ni kar skie
dla mło dzie ży. W tym ro ku mia łam oka zję wziąć udział w jej
edy cji wa ka cyj nej pod ha słem „Przy stań Rio”. Od by ła się 
w dniach 21-23 sierp nia br. Uczest ni ka mi warsz ta tów by ło
po nad dwu stu li ce ali stów z ca łej Pol ski.

Głów ną atrak cją trzy dnio we go spo tka nia sta ło się
zwie dza nie Ra dia Ma ry ja oraz te le wi zji Trwam. By li śmy
świad ka mi te go, jak przy go to wy wa ne są wia do mo ści ra dio -
we i te le wi zyj ne. W pro gra mie zna la zło się rów nież wie le in -
nych za jęć. Uczest ni cy mie li oka zję kształ cić się pod okiem
fa chow ców. Czas był wy peł nio ny po brze gi, a za pla no wa ne
za ję cia oka za ły się za baw ne i roz wi ja ją ce. Oprócz gier in te -
gra cyj nych w gru pach, bra li śmy udział w warsz ta tach: ak -
tor skich, te le wi zyj nych, pra so wych i po li tycz no -fi lo zo ficz -
nych. Na au li uczel ni od był się wy kład do ty czą cy ma ni pu la -
cji, pod czas któ re go pro wa dzą cy włą czył nas do za ba wy 
w two rze nie spo tu wy bor cze go jed ne go z li ce ali stów, bio rą -
ce go udział w warsz ta tach. Dru gie go dnia uczest ni cy ro ze -
gra li mecz pił ki noż nej „Wschód -Za chód Pol ski”.

Pod czas po sił ków mie li śmy czas na roz mo wę z no -
wo po zna ny mi oso ba mi. War to o nich wspo mnieć, po nie -
waż są to bar dzo sym pa tycz ni, otwar ci lu dzie, z któ ry mi czu -
łam się do brze już od po cząt ku spo tka nia.

Co dzien nie w au li kam pu su aka de mic kie go od by -
wa ła się Msza świę ta, pro wa dzo na przez oj ców re demp to ry -
stów, uświet nia ła ją gra mło dzie ży uczest ni czą cej w warsz -
ta tach mu zycz nych. 

Mu zy kom uda ło się stwo rzyć zgra ny ze spół skła da -
ją cy się z wie lu gło sów i in stru men tów. Z ni mi Eu cha ry stia
by ła jesz cze ra do śniej sza. Je den z wie czo rów zo stał za koń -

czo ny świa dec twem by łe go
nar ko ma na, z któ rym roz mo -
wa tak nas za ję ła, że wbrew
gra fi ko wi kie row ni ka warsz ta -
tów zo sta li śmy na au li do
23.00.

Z te go krót kie go wy -
pa du do To ru nia przy wio złam
wie le pa mią tek: książ kę „Świat
ma ni pu la cji” na pi sa ną przez
bp. Ada ma Le pę, dzie siąt kę ró -
żań ca, któ rą po da ro wał mi 
o. Ta de usz Ry dzyk, iden ty fi ka -
tor warsz ta to wy, zdję cia oraz na gra nie au dy cji z na szym
udzia łem emi to wa nej w Ra diu Ma ry ja.

Ka ta rzy na Mar czak
(Zdjęcia z te go rocz nych warsz ta tów zna la złam w in ter ne cie).

Mia łam ostat nio oka zję za po znać się z tre ścią swo iste go
kom pen dium dla mło dych, wy da ne go w nie ty po wej for mie
in dek su. Ści ślej mó wiąc jest to „In deks uczest ni ka ka te che -
zy pa ra fial nej”, któ ry do sta łam na ta ko wej ka te che zie pa ra -
fial nej w na szym ko ście le. Ta ma ła ksią żecz ka stwo rzo na
przez wy daw nic two WAM za wie ra w so bie ogól ne ko men ta -
rze i ra dy do ty czą ce naj waż niej szych sfer ży cia chrze ści ja ni -
na, w szcze gól no ści mło de go. Za gad nie nia za my ka ją się 
w czte rech roz dzia łach o ko lej nych ty tu łach: „Aby ście by li
jed no  – ro la wspól no ty w ży ciu czło wie ka”, „Bądź cie do sko -
na ły mi – wzrost doj rza ło ści chrze ści jań skiej”, „Bę dziesz mi -
ło wał  – ro la wię zi w kon sty tu owa niu wspól no ty” i „Ślu bu ję
Ci mi łość  – wspól no ta mał żon ków w Chry stu sie”. Każ dy 
z wy żej wy mie nio nych dzia łów po sia da nie dłu gie pod roz -
dzia ły, skła da ją ce się z krót kie go omó wie nia da ne go te ma -
tu, mo dli twy i sen ten cji (naj czę ściej zna nych osób, np. Ja na
Paw ła II, Mat ki Te re sy z Kal ku ty, So kra te sa itd.).

Mo im zda niem ta ka for ma na ucza nia jest pod ręcz -
na i po my sło wa. Pod czas czy ta nia krót kich tek stów wy ja -
śnia ją cych na szą wia rę, re la cje (z Bo giem, in ny mi, mał żeń -
skie), kwe stie sa mo do sko na le nia się i wie le in nych za gad -
nień, zy ska łam cie ka we, po moc ne i bu du ją ce sło wa. Wiel ką
war to ścią są pięk ne mo dli twy, do da wa ne do każ de go pod -

roz dzia łu. Sta no wią one ide al ne do peł nie nie roz wa ża nych
przed chwi lą spraw i roz wi ja ją na szą re la cję z Bo giem o ko -
lej ny ma ły krok. Nie któ re z afo ry zmów za war tych w każ -
dym te ma cie głę bo ko mnie do tknę ły i da ły szan sę na dłuż -
sze lub krót sze chwi le roz my ślań nad każ dym wy mia rem
mi ło ści. Cie szył mnie rów nież fakt, że mot ta te po cho dzi ły
rów nież ze świa ta li te ra tu ry i fi lo zo fii (przy kła dem są Se ne -
ka i An to ine de Sa int -Exu pe ry). Krót kie for my opi sy wa nych
za gad nień nie nu dzi ły i za chę ca ły do choć chwi lo we go spo -
tka nia z Bo giem we dle uzna nia.

Z dru giej jed nak stro ny, pa trząc w kon tek ście szer -
sze go od bior cy wo la ła bym, aby roz wa ża nia by ły nie co bar -
dziej pre cy zyj ne. Są dzę, że im bar dziej do kład ne są opi sy
czy roz wią za nia, tym moc niej tra fia ją do czy tel ni ka, szcze -
gól nie mło de go. W mo jej opi nii in deks ten na da je się dla
mło dzie ży w wyż szych kla sach szkół po nad gim na zjal nych i
stu den tów, ze wzglę du na te ma ty kę i ję zyk po ru sza nych
kwe stii. Na mar gi ne sie chcia ła bym do dać, że opra wa gra -
ficz na wnę trza mo gła by być nie co bar dziej dy na micz na.

Pew nym jest jed nak że, iż war to mieć ta ką pod ręcz -
ną ksią żecz kę, gdyż być mo że kie dyś oso bie „w po trze bie”
przy po mni się, że to kom pen dium po sia da. Zy ska mię dzy
in ny mi chwi le pięk nej mo dli twy i za du my.

Ma ria Kor nac ka, ma tu rzyst ka

Toruñska „Przystañ Rio”
WSPOMNIENIA

Notka o indeksie
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KATOLICY NA ULICY

WAKACJE MINISTRANTÓW
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POŚWIĘCENIE TORNISTRÓW

Katecheza parafialna dla przedszkolaków

PIELGRZYMKA DO LICHENIA

Zapraszamy przedszkolaków do salki na plebanii w każdą sobotę o godz. 10.00



GŁOS BRATA NR 3(57)201328

Intencje do œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

Prze ży wa jąc  czas pięk nych i waż nych uro czy sto ści   pa ra fial nych wpa truj -
my się w po stać Świę te go Bra ta  Al ber ta. Uczmy się od Nie go  i pro śmy za
Je go wsta wien nic twem o dar cał ko wi te go za ufa nia Pa nu Bo gu w każ dej sy -
tu acji na sze go ży cia.

Świę ty Brat Al bert po wie dział:
„Pan Je zus wszyst ko na lep sze po tra fi ob ró cić. 
Zdać wszyst ko na Pa na Je zu sa. Nic się nie zda rza bez
wo li Bo żej. Nie ma co się mar twić, tyl ko Pa nu Bo gu
wszyst ko po le cać.”

***
* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę, uproś ła skę zdro wia dla cho re go mę ża, bar dzo cier -
pią ce go oraz ła skę cier pli wo ści.
* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o ła ski po trzeb ne dla ko cha nej Oj czy zny, a tak że o
po moc w trud nych spra wach dzie ci.
* Przez za słu gi Św. Bra ta Al ber ta pro szę Cię, Pa nie Bo że, o wszyst kie po trzeb ne ła -
ski i Da ry Du cha Świę te go na czas zda wa nia eg za mi nu dla Bar to sza.
* Przez za słu gi Św. Bra ta Al ber ta pro si my Cię, Pa nie Bo że, o do bre zda nie ma tu ry
dla Mar ka i Ma te usza.
* Św. Bra cie Al ber cie, pra gnę po dzię ko wać za Twą opie kę i wsta wien nic two w tych
trud nych dla mnie chwi lach oraz w ostat niej dro dze do wiecz no ści mę ża – Al bi na.
Dzię ku ję wszyst kim przy ja cio łom za wspar cie mo dli tew ne.
* Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go Ser ca za wszyst kie ła ski, któ re nam wy pro -
si łeś u Pa na  Je zu sa. Szcze gól nie dzię ku ję za Sa kra ment Spo wie dzi i Ko mu nii Świę -
tej, przy ję tej przez wnu ka Ja sia.
* Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję Ci za mo ją sio strę w Chry stu sie – He len kę w Dniu
jej Imie nin – za oka za ne mi ser ce w trud nych chwi lach me go ży cia. Dzię ku ję za pra -
co daw cę me go zię cia. Za uczy nio ne do bro wszyst kim dzię ku ję.
* Uko cha ny Św. Bra cie Al ber cie, z wia rą pro szę o Da ry Du cha Świę te go, o środ ki
do ży cia i o zdro wie, o Bo że bło go sła wień stwo, po moc i uwol nie nie z na ło gów.

opra co wa ła: sio stra Ju sty na  

PROŚBY 
* Ko cha ny Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za ży cie mo je go sy na An drze ja w 51 rocz ni cę
je go uro dzin w Uro czy stość Prze mie nie nia Pań skie go, za je go do bre ser ce, za do -
brą sy no wą i wnu ki. Pro szę Cię o dal szą opie kę na każ dy dzień i wszel kie po trzeb -
ne ła ski w ży ciu ro dzin nym i zna le zie nie pra cy.
* Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc w spra wie bez na dziej nej. Wsta wiaj się
za mną do Bo ga, by do tknął mnie i mo ich bli skich. Pro szę o Du cha Świę te go, mi -
łość, mą drość, od wa gę w po dej mo wa niu de cy zji.
* Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę o prze mia nę na sze go ży cia. Na ucz nas do brem
zło zwy cię żać. Pro szę o wsta wien nic two Two je u Je zu sa dla wszyst kich do brych lu -
dzi, któ rzy przy cho dzą mi z po mo cą, by nie za bra kło ich w mo im ży ciu.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, wy pra szaj ła ski Bo że dla Ani ty, Mar ci na i Bar ba ry, któ -
rzy po ma ga ją bied nym. Opie kuj się Mag da le ną, któ ra jest w trud nej sy tu acji ży cio -
wej.
* Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę wsta wiaj się u Bo ga za cięż ko cho rą Ire ną, któ -
ra bę dzie mia ła ope ra cję. Go rą co pro szę Cię o zdro wie dla cho re go Eu ge niu sza, Da -
riu sza i Bro ni sła wy.
* Dro gi Bra cie Al ber cie, po le cam Ci spra wę Bo gu wia do mą.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o Two je wsta wien nic two dla człon ków na szej ro -
dzi ny: Elż bie ty, An drze ja, Ka si, Na ta lii, Ma te usza, Ha ni, Ża ne ty, Krzysz to fa i Oleń -
ki oraz dal szych człon ków ro dzi ny. Pro szę za na szą Pa ra fię, na szych Ka pła nów,
Księ ży Bi sku pów i po trzeb ne ła ski dla sióstr za kon nych: Be ta nek, Elż bie ta nek, Be -
ne dyk ty nek i wszyst kich osób kon se kro wa nych.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o po moc w ro ze zna niu dro gi po wo ła nia, szu -
ka nia wo li Bo żej i przy ję cia jej z po ko rą.
* Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę o opie kę dla mo ich dzie ci, wnu ków, na szych
przy ja ciół i dla mnie, a tak że pro szę Cię za nie przy ja ciół Ko ścio ła Świę te go.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc dla Bro ni sła wy, o po pra wę zdro wia dla
pa na Edwar da.
* Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o Bo że bło go sła wień stwo i opie -
kę, wia rę, na dzie ję, ra dość, po kój, si ły i zdro wie dla Ma mu si w Dniu Jej Uro dzin
* Świę ty Bra cie Al ber cie, módl się aby moi ro dzi ce zna leź li pra cę. Po le cam Ci
wszyst kie trud no ści w Ro dzi nie. 
* Dro gi Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o wyj ście z na ło gu pi jań stwa dla Krzysz -
to fa i na wró ce nie.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o wia rę, na dzie ję, mi łość, zdro wie uwol -
nie nie z na ło gów, ła ski Bo że i środ ki do ży cia dla Asi, An ny, Pio tra i Ada ma z wia rą
Asia
* Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o: uwol nie nie z na ło gów, spo -
wiedź i Ko mu nię Świę tą, wia rę mi łość i po kój w ser cu dla Pio tra i Ada ma
* Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o wsta wien nic two u Bo ga i upro -

sze nie łask Bo żych, opie ki, zdro wia, ra do ści, po ko ju, po mo cy Bo żej dla Ma mu si An -
ny w Dniu Imie nin.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o Świa tło Du cha Świę te go by śmy ży li zgod nie z
przy ka za nia mi Bo ży mi i Ko ściel ny mi, pro szę o zdro wie dla Pa na Edwar da i opie kę
dla mo jej cór ki. Świę ty Bra cie Al ber cie wsta wiaj się za na mi.
* Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o Bo że bło go sła wień stwo i opie -
kę, wia rę, ra dość, po kój, zdro wie i mi łość, uwol nie nie z na ło gów dla Pio tra w Dniu
Uro dzin.
* Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, opie kuj się mo imi dzieć mi. Po le cam Ci wszyst kie
spra wy mo jej ro dzi ny. Za wie rzam Ci mo ją cór kę uwol nij ją z na ło gów.
* Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o zdro wie, si ły i bez piecz ną piel -
grzym kę dla Oj ca Świę te go Fran cisz ka. 
* Świę ty Bra cie Al ber cie pro szę, by za Two im wsta wien nic twem Bóg po zwo lił mo -
im Dzie ciom ra do śnie prze żyć okres cią ży, by ocze ki wa ne przez nas ma leń stwo roz -
wi ja ło się w ło nie mat ki pra wi dło wo i uro dzi ło się zdro we.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o uzdro wie nie cór ki.
* Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o po moc i ra tu nek dla nas!
* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o uzdro wie nie we wnętrz ne dla mnie i mo ich bli -
skich.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę za Two im wsta wien nic twem o po trzeb ne ła ski,
opie kę Mat ki Bo żej na każ dy dzień dla Alek san dry, Jej ro dzi ców, dla Sy na z żo ną i
ich dzie ci oraz o pro wa dze nie dla Elż bie ty i po moc w roz wią zy wa niu trud nych spraw
ro dzin nych. Na szym zmar łym wy pra szaj prze by wa nie w Kró le stwie Bo żym w Nie -
bie.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, nasz pa tro nie pro szę o ła skę na wró ce nia cór ki i jej przy -
ja ciół oraz za dość uczy nie nie za wy rzą dzo ne zło.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o ła skę od ro dze nia du cho we go w ro dzi nie i opie -
kę Mat ki Bo żej nad Oleń ką i Jej Ro dzi ca mi.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o wsta wien nic two w in ten cji roz wią za nia mo ich
pro ble mów fi nan so wych, bło go sła wień stwo, do brą pra ce z Bo ży mi ludź mi i o mi -
łość.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o zdro wie dla ca łej mo jej Ro dzi ny, wy pra szaj
u Bo ga ła skę i bło go sła wień stwo w trud nych i ra do snych chwi lach. Wspie raj mo je
dzie ci w na uce, zsy łaj na nie świa tło Du cha Świę te go, aby by ły mą dre i moc ne wia -
rą. Od mień mo ją trud ną sy tu ację w pra cy, bło go sław w No wym Ro ku Szkol nym.
Pro szę rów nież o po myśl ność w in ten cji oso bi stej.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o bło go sła wień stwo, po moc w roz wią za niu mo ich
pro ble mów fi nan so wych i miesz ka nio wych, uzy ska nie nie za leż no ści by to wej, ła skę
po ko ry w trud nym dla mnie cza sie, za że gna nie spo ru, ła skę prze ba cze nia wro gom
sta le i od no wa i wia rę, a tak że Bo że mał żeń stwo.
* Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, opie kuj się na szą Pa ra fią, pro szę za na sze go Księ -
dza Pro bosz cza i na szych ka pła nów, o po wo ła nia ka płań skie i za kon ne. Dla Pa ra fian
o Bo że bło go sła wień stwo i po wrót do ko ścio ła dla tych co ode szli od Je zu sa. Dla nas
wszyst kich o umoc nie nie w wie rze, na dziei i mi ło ści. Wspie raj nas swo ją mo dli twą
* Dzię ku jąc za każ dy dzień mo je go ży cia i bli skich, wszyst ko o czym wiesz za wie -
rzam Ci mo je ży cie i pro szę, Ko cha ny Bra cie Al ber cie, o dal sze ła ski i bło go sła wień -
stwo Bo że w Ro dzi nie.
* Pa tro nie na szej pa ra fii, Ko cha ny św Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o bło go sła wień -
stwo dla Agniesz ki, Ku by i dzie ci o prze ba cze nie i po jed na nie w na szej ro dzi nie. Po -
ma gaj nam w roz wią za niu trud nych spraw ma te rial nych. Módl się za na mi by śmy
trosz czy li się w na szej ro dzi nie  tak że o spra wy du cho we.

PODZIĘKOWANIA
* Ko cha ny Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za Ani tę i Ma riu sza, któ rzy słu żą bied nym.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za otrzy ma ną po moc i do brych lu dzi.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za wczo raj sze ła ski, któ re nam
wy pro si łeś, za opie kę i szczę śli wą po dróż, za mo je zdro wie fi zycz ne i świa tło Du cha
Świę te go dla sy na w spra wie To bie wia do mej. Świę ty Bra cie Al ber cie miej nas w
swo jej opie ce.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję Pa nu Bo gu za otrzy ma ne ła ski przez Two je
wsta wien nic two. Pro szę Cię Świę ty Pa tro nie o opie kę du cho wą. Wy pra szaj ła skę
zdro wia dla mo je go mę ża i ca łej mo jej ro dzi ny.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za Two ją na tych mia sto wą po moc. 
* Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za Alek san drę w 6 rocz ni cę jej Chrztu, za wszel -
kie ła ski i opie kę nad nią i jej ro dzi ca mi.

PROŚBY DO ŚW. BRATA ALBERTA za zmar łych
* Świę ty Bra cie Al ber cie, wy pra szaj ła skę ży cia wiecz ne go dla zmar łych z ro dzi ny,
ka pła nów i osób kon se kro wa nych.
* Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o szczę ście i ra dość wiecz ną dla
zmar łych: Ta tu sia, Babć, Dziad ków i krew nych Mi ko ła ja.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, proś Bo ga Oj ca o zba wie nie wiecz ne dla mo je go Mę ża,
Ro dzi ców i Dziad ków z oboj ga stron. Bła gam Cię o wy słu cha nie mo jej proś by.
* Świę ty Bra cie Al ber cie, nasz pa tro nie, za Two im wsta wien nic twem pro szę o dar
ży cia wiecz ne go dla wszyst kich zmar łych z ro dzi ny.

opra co wa ła: sio stra Lidia
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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 57 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.

ROZRYWKA

ROZWIĄZANIA z nr 55 Głosu Brata

Logogryf – hasło:  WIELKA SOBOTA – czas na wyciszenie
(krakowianka, kanonizacja, kropielnica, winobluszcz, konsekracja, duszpasterz, konfesjonał, 

kolędowanie, hydrobudowa, apostolstwo, bażantarnia, bezwładność.
Krzyżóweczka – hasło: STADŁO
1. Struś, 2. Dłuto, 3. Stuła, 4. Suita.

Rebus – hasło: NASZA DOBRA MAMA
(kasza, kobra, lama).

Nagrodę za pra wi dło we roz wią za nie otrzymuje:
Inge Czarniak

serdecznie gra tu lu je my!

Poziomo:
1)   szata liturgiczna.
4)   obraz prawosławny.
5)   grunt, rola, ziemia.

Pionowo:
1)   roślina kwiatowa, żółto 

kwitnie w ogródku.
2)   mitologiczna córka Tantala, 

skamieniała po stracie dzieci.
3)   popularna roślina łąkowa.

Krzy¿óweczka

Logogryf wi¹zany
Do każdego poziomego rzędu należy wpisać po dwa wyrazy (jak to pokazują strzałki), pierwszy sześcioliterowy, drugi
pięcioliterowy, przy czym dwie litery w zaznaczonych polach są wspólne dla obu wyrazów.
Te wspólne litery w zaznaczonej kolumnie utworzą jednowyrazowe rozwiązanie.

1)   dobra opinia; sława, rozgłos, wzięcie.
2)   mięczaki w spłaszczonej skorupie.
3)   japońska walka zapaśnicza.
4)   budynek przystosowany do wystawiania utworów scenicznych.
5)   płynny składnik krwi lub kamień półszlachetny.
6)   zabieg leczniczy lub kosmetyczny (np.: serca).
7)   krótkie spodenki sportowe.
8)   roślina zawierająca nikotynę.
9)   przeciwieństwo słodyczy; żal, rozczarowanie.

10)   wysoka, sztywna czapka wojskowa, noszona także przez ułanów.
11)   gwarancja, zapewnienie.
12)   wyrób ceramiczny do wykładania pieców, ścian, podłóg.

Zagadka – kalambur
Dawny zwierz i czarny ptak – Czy to także ptak? – A tak!

Rebus jednowyrazowy, o początkowej literze: M.

M_  _  _  _  _  _  _  _ 

Rebus

Litery dodatkowo ponumerowane od 1 do 7 utworzą
rozwiązanie.
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Ś.p. Stefan Kusiowski, lat 76, zm. 14.03.2013 r. 
Ś.p. Bolesław Piaszczyński, lat 72, zm. 20.03.2013 r. 
Ś.p. Brunon Antoni Papke, lat 71, zm. 23.03.2013 r. 
Ś.p. Krystyna Grygorowicz, lat 85, zm. 23.03.2013 r. 

Ś.p. Teresa Stachowiak, lat 68, zm. 24.03.2013 r. 
Ś.p. Eugeniusz Sierant, lat 83, zm. 26.03.2013 r. 
Ś.p. Jan Leon Jeziorski, lat 80, zm. 29.03.2013 r. 

Ś.p. Ryszard Jędraszczak, lat 77, zm. 31.03.2013 r. 
Ś.p. Jan Kowalczyk, lat 74, zm. 3.04.2013 r. 

Ś.p. Witold Stępniewski, lat 66, zm. 12.04.2013 r. 
Ś.p. Danuta Pastuszak, lat 73, zm. 12.04.2013 r. 

Ś.p. Józef Kamiński, lat 74, zm. 14.04.2013 r. 
Ś.p. Ludwika Biegalska, lat 88, zm. 15.04.2013 r. 

Ś.p. Salomea Dąbkowska, lat 67, zm. 17.04.2013 r. 
Ś.p. Genowefa Siemońska, lat 81, zm. 24.04.2013 r. 
Ś.p. Czesław Paszkowski, lat 89, zm. 5.05.2013 r. 

Ś.p. Jacek Paweł Zawadzki, lat 46, zm. 8.05.2013 r. 
Ś.p. Ryszard Lawręc, lat 71, zm. 10.05.2013 r. 
Ś.p. Anna Górzyńska, lat 73, zm. 10.05.2013 r. 

Ś.p. Maria Lasek, lat 74, zm. 11.05.2013 r. 
Ś.p. Jerzy Felchner, lat 74, zm. 13.05.2013 r. 

Ś.p. Bogusław Waszkiewicz, lat 78, zm. 19.05.2013 r. 
Ś.p. Krystyna Sokólska, lat 62, zm. 20.05.2013 r. 

Ś.p. Krystyna Polakiewicz, lat 79, zm. 20.05.2013 r. 
Ś.p. Stefan Tkaczyk, lat 89, zm. 23.05.2013 r. 

Ś.p. Leokadia Kowalska, lat 84, zm. 26.05.2013 r. 
Ś.p. Janusz Pawłowicz, lat 37, zm. 1.06.2013 r. 

Ś.p. Maria Sawczuk, lat 77, zm. 7.06.2013 r. 
Ś.p. Ryszard Toczyłowski, lat 58, zm. 8.06.2013 r. 

Ś.p. Kazimierz Landowski, lat 80, zm. 11.06.2013 r. 
Ś.p. Marian Kwiatkowski, lat 65, zm. 13.06.2013 r. 

Ś.p. Stanisława Majorowska, lat 95, zm. 21.06.2013 r. 
Ś.p. Władysława Skonieczna, lat 88, zm. 22.06.2013 r. 

Ś.p. Zbigniew Wilczyński, lat 71, zm. 22.06.2013 r. 
Ś.p. Urszula Nowakowska, lat 65, zm. 29.06.2013 r. 
Ś.p. Józef Roman Głowacki, lat 58, zm. 29.06.2013 r. 

Ś.p. Helena Zipser, lat 93, zm. 30.06.2013 r. 
Ś.p. Mirosław Kitkowski, lat 46, zm. 1.07.2013 r. 

Ś.p. Henryk Janiec, lat 64, zm. 3.07.2013 r. 
Ś.p. Henryk Treder, lat 58, zm. 10.07.2013 r. 

Ś.p. Jan Rommel-Czarnowski, lat 84, zm. 11.07.2013 r. 
Ś.p. Irena Rybacka, lat 87, zm. 11.07.2013 r. 

Ś.p. Erika Lenc, lat 71, zm. 12.07.2013 r. 
Ś.p. Mieczysław Kryczka, lat 75, zm. 15.07.2013 r. 

Ś.p. Tomasz Jurewicz, lat 46, zm. 18.07.2013 r. 
Ś.p. Stanisław Gdulski, lat 81, zm. 24.07.2013 r. 

Ś.p. Tomasz Mikołajczak, lat 66, zm. 26.07.2013 r. 
Ś.p. Barbara Smolewska, lat 68, zm. 28.07.2013 r. 
Ś.p. Marian Najdowski, lat 59, zm. 28.07.2013 r. 

Ś.p. Jan Jacewicz, lat 77, zm. 28.07.2013 r. 
Ś.p. Jan Bartkowski, lat 74, zm. 28.07.2013 r. 
Ś.p. Janina Pocheć, lat 81, zm. 7.08.2013 r. 

Ś.p. Jadwiga Brodnicka, lat 99, zm. 10.08.2013 r. 
Ś.p. Helena Sondej, lat 92, zm. 12.08.2013 r. 
Ś.p. Józef Kamiński, lat 77, zm. 19.08.2013 r. 

Ś.p. Tomasz Strzelczyk, lat 52, zm. 20.08.2013 r. 
Ś.p. Anna Kuś, lat 76, zm. 23.08.2013 r. 

Ś.p. Józef Górny, lat 77, zm. 24.08.2013 r. 
Ś.p. Bronisław Bednarek, lat 69, zm. 4.09.2013 r. 

Ś.p. Janina Chojko, lat 93, zm. 10.09.2013 r. 
Ś.p. Bogdan Stefan Żebrowski, lat 42, zm. 16.09.2013 r. 

Ś.p. Julian Bysiak, lat 66, zm. 16.09.2013 r. 
Ś.p. Władysław Orzechowski, lat 55, zm. 21.09.2013 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Adam Wojterski 24.03.2013 r. 
Jan Bogusław Garstka 31.03.2013 r. 
Filip Zygmunt Kahlweihs       31.03.2013 r. 
Aleksander Adam Tchorzewski 31.03.2013 r. 
Joachim Jerzy Łuczak 6.04.2013 r. 
Leszek Henryk Sopala 14.04.2013 r. 
Kinga Ewa Dawidowska           14.04.2013 r. 
Natalia Maria Chojnowska          28.04.2013 r. 
Olaf Franciszek Piekarski           28.04.2013 r. 
Dominika Kochanowska             12.05.2013 r. 
Borys Jacuk 12.05.2013 r. 
Dorota Kurkowska 9.06.2013 r. 
Marek Wołoszyn 9.06.2013 r. 
Patrycja Stryjewska 9.06.2013 r. 
Filip Stanisław Suchodolski     22.06.2013 r. 
Aleksandra Lena Lech 23.06.2013 r. 
Karolina Motylińska 23.06.2013 r. 
Fabian Chwojnicki 23.06.2013 r. 
Zuzanna Katarzyna Olenkowicz 30.06.2013 r.
Marta Alicja Nowak 7.07.2013 r. 

Maja Hanna Gałysz 14.07.2013 r. 
Jakub Piotr Maliszewski      14.07.2013 r. 
Tommy Daniel Salek 21.07.2013 r. 
Daria Katarzyna Czarnecka   28.07.2013 r. 
Maja Ewa Wiśniewska 28.07.2013 r. 
Wiktor Antoni Zieliński              28.07.2013 r. 
Lena Jeruzalska 28.07.2013 r. 
Julia Wiśniewska 28.07.2013 r. 
Aleksander Kromer 28.07.2013 r. 
Zuzanna Kinga Strzyżewska 11.08.2013 r. 
Mateusz Jan Wróblewski      11.08.2013 r. 
Dawid Karpus 11.08.2013 r. 
Nina Marzena Chmielewska  18.08.2013 r. 
Zofia Zaremba 25.08.2013 r. 
Martyna Agnieszka Muzyka   25.08.2013 r. 
Alice Kolka 9.09.2013 r. 
Maja Borcowska 14.09.2013 r. 
Michalina Laura Skubiszewska  22.09.2013 r. 
Livia Smoła 22.09.2013 r. 

Wiesław Buderaski i Zofia Łyczywek z d. Olszewska 6.04.2013 r. 
Łukasz Patryk Budziński i Monika Frąckiewicz 25.05.2013 r. 
Adam Chrapkowski i Katarzyna Anna Fijałkowska 15.06.2013 r. 
Robert Arkadiusz Suchodolski i Grażyna Joanna z d. Warszawska 22.06.2013 r. 
Tomasz Dutkiewicz i Dorota Iwona Masłowska 29.06.2013 r. 
Arkadiusz Mirosław Klein i Agnieszka z d. Godlewska 10.08.2013 r. 
Daniel Obrycki i Ewelina Bogusława Zaborowska 10.08.2013 r. 
Józef Czesław Wolszon i Diana Ryszarda z d. Żukowska 24.08.2013 r. 
Jarosław Jakub Żmuda i Ewa Dominika Kreft 24.08.2013 r. 
Arkadiusz Tomasz Żebrowski i Emilia Milewska 7.09.2013 r. 
Rafał Krzysztof Makus i Katarzyna Irena Siedlecka 13.09.2013 r. 
Dariusz Antoni Borcowski i Karolina Emilia z d. Gniewkowska 14.09.2013 r. 

PRZYJĘLI SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZE
50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA obchodzili:

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Krystyna i Mieczysław Sekuła 14 kwiecień 2013 r.     
Zofia i Henryk Kresin 15 kwiecień 2013 r.
Brygida i Teofil Grubba 21 kwiecień 2013 r.
Genowefa Szczepan Górscy 19 maj 2013 r.
Teresa i Jerzy Stawiccy 29 czerwiec 2013 r.
Maria i Mieczysław Czajkowscy 07 lipiec 2013 r.
Maria i Mieczysław Czajkowski 07 lipiec 2013 r.
Teresa i Romuald Kubiak 21 lipiec 2013 r.
Lidia Teresa i Konrad Konieczka 24 sierpnia 2013 r.
Edyta i Henryk Knaś 1 wrzesień 2013 r.
Alicja i Henryk Sodolscy 15 września 2013 r.
Renata i Kazimierz Błaszczyk 15 września 2013 r.

Jubileusz 25-lecia Sakramentu Małżeństwa obchodzili:
Anna i Piotr Michalscy 16 sierpnia 2013 r.
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MONTAŻ PŁASKORZEŹBY BŁ. JANA PAWŁA II – 13 VI 

PROJEKT DROGI KRZYŻOWEJ

Dzię ku je my za wszyst kie ofia ry skła da ne na po trze by na -
szej pa ra fii. Z ra do ścią in for mu je my iż otrzy ma li śmy już
wstęp ny pro jekt jed nej ze sta cji dro gi krzy żo wej. Moż na go
obej rzeć na na szej pa ra fial nej stro nie in ter ne to wej a nie ba -
wem, w for mie wi zu ali za cji, tak że w świą ty ni. Pla nu je my,
aby jed na ze sta cji zo sta ła wy ko na na i za mon to wa na jesz -
cze w tym ro ku. Au to re mi sta cji Dro gi Krzy żo wej jest
„Tam dem” Adam Pia sek i Mar cin Sob czak.

z ogłoszeń parafialnych

www.bratalberet.com.pl
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FESTYN PARAFIALNY – 16 VI 2013

Mecz pi³karski ksiê¿a-parafianie (5:3)


