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Z ŻYCIA PARAFII

Odpust parafialny – 17 VI 2020



  Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII 
 
• Gorz kie ¯a le od pra wia no w ka¿ d¹ nie dzie lê Wiel kie go Po stu, pierw -
sze ka za nie pa syj ne gło sił ks. Mar cin Spren gel 
od 9 III – z po wo du pan de mii Ko ro na wi ru sa obo wią zu je ogól no pol ski 
na kaz prze strze ga nia wy mo gów sa ni tar nych ogra ni cza ją cy ilość wier -
nych uczest ni czą cych w na bo żeń stwach w ko ście le do 5 osób. Pa ra fia 
umoż li wi ła uczest nic two wier nych we Mszach św. i na bo żeń stwach za 
po śred nic twem trans mi sji in ter ne to wej  
9-11 III – Tri du um Pas chal ne już trans mi sto wa ne za po śred nic twem 
pa ra fial nej stro ny in ter ne to wej  
11 III – Wi gi lia Pas chal na bez udzia łu wier nych 
14 III – Orê dzie te le wi zyj ne Prze wod ni cz¹ ce go Kon fe ren cji Epi sko pa -
tu Pol ski za chę ca ją ce do ko rzy sta nia z dys pen sy od uczest nic twa  
w nie dziel nej Mszy św. i prze ży wa nia jej za po śred nic twem środ ków 
spo łecz ne go prze ka zu 
od 18-29 V – I Ko mu nia Œw. prze pro wa dzo na w dzie się ciu 6-oso bo -
wych gru pach  
19-26 III – Ty dzieñ Mi ³o sier dzia 
22 III – s³o wo Me tro po li ty Gdañ skie go „Po zo stañ my w do mu” w cza -
sach pan de mii 
26 III – ak cja Ca ri tas Ar chi die ce zji Gdañ skiej „Bez do ty ko wa pacz ka” 
28 III – roz po czê cie trans mi sji Mszy œw. z na sze go ko ścio ła on li ne i na -
bo ¿eñstw z ka pli cy na ple ba nii (Dro gi krzy żo wej i ró żań ca św.) 
05 IV – Pal mo wa Nie dzie la pod czas pan de mii 
V – na bo ¿eñ stwa ma jo we on li ne 
06 V – spo tka nie gru py stu denc kiej w sie ci (przez In ter net) 
18 V – set na rocz ni ca uro dzin œw. Ja na Paw ³a II 
22 V – przy go to wa nie co ko ³u pod po mnik œw. Bra ta Al ber ta, naj pierw 
po wsta ła ma kie ta w ska li 1:1, po tem wy ko na no fun da ment, któ re go 
ścian ki ob ło żo no gra ni tem 
3 VI – De kret Me tro po li ty Gdañ skie go w spra wie od wo ³a nia dys pen sy 
od obo wi¹z ku nie dziel ne go uczest nic twa we Mszy œw. i prze d³u ¿e nia 
cza su Ko mu nii Œw. wiel ka noc nej 
6 VI – trans port i usta wie nie przed koœcio³em rze Ÿby œw. Bra ta Al ber -
ta na go to wym co ko le 
• po prze rwie wzno wi li śmy spo tka nia po szcze gól nych Wspól not dusz -
pa ster skich z za cho wa niem prze strze ga nia wy mo gów sa ni tar nych 
zwią za nych z za le ce nia mi epi de micz ny mi 
11 VI – Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia ³a i Krwi Chry stu sa. Pro ce sja 
Eu cha ry stycz na od by ła się wo kół ko ścio ła 
13-16 VI – re ko lek cje pa ra fial ne pro wa dził o. Woj ciech Jê drze jew ski 
OP 
17 VI – Od pust pa ra fial ny. Pod czas uro czy stej su my od pu sto wej, 
z udzia łem księ ży z de ka na tu, Sło wo Bo że gło sił o. Woj ciech Jê drze -
jew ski OP, a po Eu cha ry stii poœwiêcił po mnik œw. Bra ta Al ber ta usy tu -
owa ny przed wej ściem do ko ścio ła 
• za koñ cze nie trans mi sji in ter ne to wych Mszy św. i na bo ¿eñstw z na -
szej pa ra fii 
23-28 VI – na za koń cze nie ro ku for ma cyj ne go od by wa ły się Msze św. 
dla wszyst kich grup dusz pa ster skich: dzie cię cych, mło dzie żo wych, ro -
dzin nych oraz dla se nio rów 
28 VI – o godz. 18.00 Mszę św. od pra wi li neo pre zbi te rzy, któ rzy od by -
wa li prak ty ki dusz pa ster skie w na szej pa ra fii  
• o godz. 13.00 Mszę św. od pra wił Ks. Woj ciech Lan ge, któ ry dzię ko -
wał za 6 lat po słu gi w na szej Wspól no cie (zo stał skie ro wa ny do pa ra fii 
św. An drze ja Bo bo li w So po cie)  
• o godz. 20.00 Mszę św. po że gnal ną od pra wił ks. Ma te usz Kon kol, 
któ ry był z na mi 5 lat a te raz po dej mie po słu gę na mi sjach we Fran cji  
w die ce zji Li mo ge
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Od kil ku na stu ty go dni zma ga my się z rze czy wi -
sto ścią, któ ra jest nie prze wi dy wal na. Sta ty sty ki, 
wy kre sy, in for ma cje mniej czy bar dziej opty mi -
stycz ne. Ludz kie dra ma ty prze nik nię te świa teł -
kiem na dziei. To wszyst ko spra wia, że po trze ba 
na szej mo dli twy i du cho wej de ter mi na cji.  

W na szej Pa ra fial nej Wspól no cie wra -
ca my już do roz trop nych i od po wie dzial nych 
dzia łań pa sto ral nych. Przy za cho wa niu re stryk -
cji epi de micz nych od by wa ją się spo tka nia dusz -
pa ster skie i mo dli tew ne. Wszy scy te go po trze -
bu je my…  

Ko lej ny, 84 już, nu mer Gło su Bra ta to 
kro ni kar ski za pis trud nych i wzru sza ją cych 
chwil, któ re prze ży wa li śmy w cza sie epi de mii,  
a któ re wpi sa ły się w ce le bra cje li tur gicz ne. Za -
pra sza my do lek tu ry. Niech to na sze „ma łe 
dzie ło” do star czy odro bi nę ra do ści i po ma ga  
w od kry ciu praw dy, że czło wiek WIARY nie ma 
PROBLEMÓW; ma ZADANIA. 
 

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

Słowo od Księdza 
Proboszcza

Ks. Woj ciech Ję drze jew ski OP, ka zno dzie ja, 
sub prze or, wy kła dow ca ho mi le ty ki, asy stent 
fra ter ni świec kich do mi ni ka nów, obec nie pra -
cu je ja ko ko or dy na tor warsztatów w Do mi ni -
kań skim Ośrod ku Ka zno dziej skim w Ło dzi. W 
dniach od 14 do 17 czerw ca gło sił Sło wo Bo że 
pod czas re ko lek cji po prze dza ją cych świę to pa -
tro nal ne na szej pa ra fii. Po uroczystej Mszy św. 
odpustowej, o. Wojciech poświęcił nowy 
pomnik św. Brata Alberta. 

*   *   *
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TRIDUUM PASCHALNE

W tym ro ku wiel ko czwart ko wą li tur gię od pra wił wraz z ka pła na mi z na szej pa ra fii bp Zbi gniew Zie liń ski. Ob rzę dy Wiel kie -
go Ty go dnia w cza sie trwa ją cej pan de mii ko ro na wi ru sa spra wo wa ne by ły w ogra ni czo nej for mie li tur gicz nej. Wier ni łą czy -
li się w li tur gii du cho wo, dzię ki trans mi sji w me diach spo łecz no ścio wych. Oso bi ście uczest ni czy ły w niej je dy nie sio stry 
be tan ki, któ re po słu gu ją przy pa ra fii.  

Bi skup Zbi gniew Zie liń ski w sło wie po wi ta nia na wią zał do nad zwy czaj nej sy tu acji, mó wiąc: „W tym cza sie moc niej -
sze sta je się dla nas ro zu mie nie po ję cia, że Ko ściół to mi stycz ne cia ło Je zu sa Chry stu sa. Są ogra ni cze nia w licz bie wier -
nych w ko ście le, ale Ko ściół się nie za my ka. Wręcz prze ciw nie, te raz wi dzi my, jak wie le bo ga tych ini cja tyw po ja wi ło się  

w Wiel kim Po ście. Gdy pe wien bi skup po pro sił ka pła nów: daj cie wier nym swój nu mer te le fo nu, by czu li, że ich pa -
sterz jest bli sko; wa si księ ża da li od ra zu, bez wa ha nia”. 

W swej ho mi lii bp Zbi gniew Zie liń ski na wią zał do słów pie śni pt. „Pan Wie czer nik przy go to wał”. Ten tekst jest 
kwin te sen cją te go, co jest naj waż niej sze w wiel ko czwart ko wej ce le bra cji – Eu cha ry stia. Ona jest w cen trum te go dnia 
i w cen trum ży cia każ de go z nas. W tym dniu roz wa ża my tak że isto tę Eu cha ry stii, któ ra łą czy się z ka płań stwem. Nie ma 
jed ne go bez dru gie go – mó wił hie rar cha. Wśród roz wa żań o ka płań stwie hie rar cha przy po mniał, że jest ono „od kry ciem 
ra do ści uczest nic twa w nie zwy kłej mi sji Chry stu sa, któ ry jest na szym Mi strzem”. W dzień ka płań skie go świę ta ze chciej -
cie przy jąć Bra cia ser decz ne po dzię ko wa nia za Wasz pa ster ski trud i za Wa sze świa dec two chrze ści jań skie go ży cia, praw -
dzi wych lu dzi Du cha Świę te go – za koń czył bp Zbi gniew Zie liń ski.  

 Na podst. gdansk.gosc.pl

W Wielki Piątek gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kapłani są 
odziani w liturgiczne szaty koloru czerwonego, na znak cierpienia i krwi, a także królewskiej godności Chrystusa. 
Celebrans na znak naszego uniżenia wobec cierpienia i śmierci Chrystusa, przyjętych przez Niego za nasze grzechy, pada 

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

WIELKI PIĄTEK

Triduum Paschalne było trans mi to wa ne w me diach spo łecz no ścio wych
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TRIDUUM PASCHALNE

W Wiel ką So bo tę po za pad nię ciu zmro ku ce le bru je my w świą ty ni Wiel ką Noc – Noc pas chal ną, któ rą roz ja śnia zmar twych -
wsta ły Chry stus. W niej uobec nia się, w spo sób sa kra men tal ny – mo cą Du cha Świę te go – to naj waż niej sze wy da rze nie  
w dzie jach świa ta i ludz ko ści – zmar twych wsta nie, czy li przej ście ze śmier ci do no we go ży cia. Uobec nia ją ją przede wszyst -
kim dwa sa kra men ty pas chal ne: chrzest i Eu cha ry stia. Oba te sa kra men ty są ośrod kiem li tur gii Wi gi lii Pas chal nej. Ca ła 
dy na mi ka no cy pas chal nej kon cen tru je się wo kół no we go ży cia w Chry stu sie, dla te go też ca ła li tur gia peł na jest sym bo li 
ży cia: świa tło, sło wo, wo da i uczta. Zna ki te sta no wią rów nież głów ną treść ko lej nych czę ści li tur gii Wi gi lii Pas chal nej: Li -
tur gia Świa tła, Li tur gia Sło wa, wte dy po raz pierw szy po Wiel kim Po ście wy śpie wy wa ne jest ra do sne „Al le lu ja”.  

Li tur gia Wi gi lii Pas chal nej na le ży już do Nie dzie li Zmar twych wsta nia i jest naj bar dziej uro czy stą Mszą świę tą w ro -
ku li tur gicz nym. Ce le bru je się ją w sza tach ko lo ru bia łe go, na znak ra do ści pły ną cej z przej ścia ze śmier ci do ży cia, z grze -
chu do ła ski. 

W tym ro ku z ra cji sta nu epi de mii nie by ło pro ce sji re zu rek cyj nej. Je dy nie ks. Pro boszcz wy szedł z Naj święt szym 
Sa kra men tem przed drzwi na szej świą ty ni i udzie lił Bo że go Bło go sła wień stwa ca łej na szej pa ra fii, któ ra łą czy ła się z na mi 
przez prze kaz in ter ne to wy. 
 ks. Woj ciech Lan ge 

na twarz przed ołtarzem. Ten wymowny gest jest również symbolem ogromnego smutku i ból całego Kościoła. Liturgia 
tego dnia zaprasza przede wszystkim do rozważania biblijnego opisu Męki Pańskiej, a następnie adoracji i uczczenia 
Krzyża Świętego. Podkreśla jednak bardziej chwałę odkupienia przez krzyż niż poniżenie przez mękę. Kulminacyjnym 
momentem tej Liturgii jest adoracja Krzyża. Po Męce i Śmierci Zbawiciela, martwe Jego ciało zdjęto z Krzyża i złożono  
w wykutym w skale grobowcu. Najświętszy Sakrament został na koniec został przeniesiony do kaplicy przechowania. Biały 
welon, którym została okryta monstrancja, ma nam przypominać o śmierci Jezusa, o Jego pogrzebie, gdy Ciało naszego 
Zbawiciela zostało owinięte w białe płótna. Tam, przy Bożym Grobie, trwało czuwanie, w oczekiwaniu na światło Wielkiej 
Nocy, w której Pan zmartwychwstał.  

ks. Wojciech Lange

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
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TRIDUUM PASCHALNE z Watykanu

W tym roku Papież Franciszek sprawował liturgię Triduum Paschalnego przy prawie pustej bazylice św. Piotra.  
Również jej oprawa była bardzo skromna i powściągliwa. 

W Wiel ki Pią tek przed ba zy li ką Świę te go Pio tra pa pież Fran ci szek prze wod ni czył na bo żeń stwu Dro gi Krzy żo wej, któ ra od by ła się na pu -
stym, za mknię tym z po wo du pan de mii pla cu bez udzia łu wier nych. W tych wy jąt ko wych oko licz no ściach, krzyż nio sły dwie pię cio oso -
bo we gru py: per so nel me dycz ny wa ty kań skiej przy chod ni oraz de le ga cja za kła du kar ne go Due Pa laz zi z Pa dwy, gdzie po wsta ły te go -
rocz ne roz wa ża nia na pi sa ne przez więź niów i pra cow ni ków. 

fo
t. 

PA
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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27 III o godz. 18.00 Pa pież Fran ci szek prze wod ni czył nad zwy czaj nej mo dli twie bła gal nej o usta nie pan de mii na pla cu św. Pio tra. Po od mó wie niu mo dli -
twy i wy słu cha niu Ewan ge lii wg św. Mar ka (Mk 4.35) wy gło sił ho mi lię, w któ rej od niósł się do wy słu cha ne go frag men tu Pi sma Świę te go. Przed sta wił 
bar dzo ob ra zo wo sy tu ację, kie dy za lęk nie ni ucznio wie pod czas bu rzy, na ło dzi mio ta nej przez wiatr i wzbu rzo ną wo dę, wo ła ją „gi nie my”. Je zus obu dzo -
ny ze snu wo ła niem swo ich uczniów uspa ka ja ich py ta niem: „Cze mu tak bo jaź li wi je ste ście? Jak że brak wam wia ry”. Na stęp nie roz po czę ła się ad o ra cja 
eu cha ry stycz na, na jej za koń cze nie Pa pież udzie lił bło go sła wień stwa „Urbi et Or bi”, wy ko nu jąc znak krzy ża Naj święt szym Sa kra men tem. Mo dli tew ne -
mu wy da rze niu to wa rzy szy ła za le wa na stru ga mi desz czu fi gu ra ukrzy żo wa ne go Chry stu sa i ob raz Ma ryi „Slaus Po pu li Ro ma ni”. 

Błogosławieństwo Papieża „Urbi et Orbi”

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 19.IV.2020 – Łagiewniki

ŚWIĘTO NMP KRÓLOWEJ POLSKI, 2-3.V.2020, Jasna Góra

W tym ro ku li tur gicz na Uro czy stość Naj święt szej 
Ma ryi Pan ny Kró lo wej Pol ski by ła ob cho dzo na  
2 ma ja. Głów ne uro czy sto ści od by ły się 3 ma ja  
w Sank tu arium Ma ryj nym na Ja snej Gó rze  
z udzia łem przed sta wi cie li Epi sko pa tu Pol ski  
i naj wyż szych władz pań stwo wych. W Ka pli cy 
Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej od pra wio na zo sta ła 
Eu cha ry stia, w cza sie któ rej Prze wod ni czą cy 
Kon fe ren cji Epi sko pa tu abp Sta ni sław Gą dec ki 
zło żył no wy Akt Za wie rze nia Pol ski Naj święt sze -
mu Ser cu Pa na Je zu sa i Kró lo wej Pol ski. 

Głów ne uro czy sto ści Świę ta Mi ło sier dzia Bo że go 
w 2020 r. w Pol sce od by ły się w Sank tu arium Mi -
ło sier dzia Bo że go w Kra ko wie-Ła giew ni kach,  
prze bie ga ły pod ha słem „To bie za wie rza my dziś 
lo sy świa ta i każ de go czło wie ka”. Eu cha ry stii 
prze wod ni czył abp Ma rek Ję dra szew ski, me tro -
po li ta kra kow ski.  
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AKT ZAWIERZENIA POLSKI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA 
I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI 

 
 

Bo że, Oj cze Wszech mo gą cy, bo ga ty w Mi ło sier dzie, bądź uwiel bio ny w ta jem ni cy Two jej 
Mi ło ści, ob ja wio nej przez Sy na w Du chu Świę tym. 

 
Pa nie Je zu Chry ste, Zba wi cie lu świa ta. Dzię ku je my Ci za Two ją ofiar ną mi łość,  

któ ra w ta jem ni cy Ukrzy żo wa nia i Zmar twych wsta nia sta ła się mi ło ścią zwy cię ską. 
 

Du chu Świę ty, Du chu Praw dy, mi ło ści, mo cy i świa dec twa, pro wadź nas. 

 

 
Gdy zbli ża się 100. rocz ni ca Cu du Nad Wi słą – któ ry w sierp niu 1920 ro ku za przy czy ną Naj święt szej Ma ryi Pan ny oca lił 
na szą Oj czy znę i cy wi li za cję eu ro pej ską od bol sze wic kie go pa no wa nia – my, Pa ste rze Ko ścio ła w Pol sce, po dob nie jak na -
si Po przed ni cy przy by wa my na Ja sną Gó rę. To tu taj od po ko leń uczy my się, że kró lo wa nie Chry stu sa, a wraz z Nim Ma -
ryi, Kró lo wej Pol ski, obej mu je w spo sób szcze gól ny rów nież służ bę Na ro do wi. Tu taj – na Ja snej Gó rze – uświa da mia my 
so bie wy raź niej od po wie dzial ność za chrze ści jań skie dzie dzic two na pol skiej zie mi. Po trze bę wspól nej tro ski wszyst kich 
warstw spo łecz nych nie tyl ko za ma te rial ne, ale tak że za du cho we do bro na szej Oj czy zny. 
 
W tym szcze gól nym ro ku dzię ku je my za 100. rocz ni cę uro dzin Św. Ja na Paw ła II, któ ry do strze gał w Ma ryi wzór nie za wod -
nej na dziei ogar nia ją cej ca łe go czło wie ka. Dzię ku je my rów nież za de cy zję o be aty fi ka cji Słu gi Bo że go Ste fa na Kar dy na ła 
Wy szyń skie go, któ ry przy po mi nał nam, że nie wy star czy pa trzeć w czy ste, zra nio ne ob li cze Mat ki, ale trze ba też, aby nasz 
Na ród wy czy tał w Jej oczach wszyst ko, co jest po trzeb ne dla od no wy pol skich su mień. 
 
Wraz z Ma ry ją, Bo gu ro dzi cą Dzie wi cą, Kró lo wą Pol ski i Świę ty mi Pa tro na mi, bła ga my o ra tu nek dla na szej Oj czy zny w jej 
dzi siej szym trud nym do świad cze niu. 
 
W du chu Ak tu Za wie rze nia przez Bi sku pów Pol skich sprzed 100 la ty, wy zna je my „w praw dzie i po ko rze, że nie wdzięcz no -
ścią na szą i grze cha mi za słu ży li śmy na Two ją ka rę, ale przez za słu gi na szych Świę tych Pa tro nów, przez krew mę czeń ską 
prze la ną dla wia ry przez bra ci na szych, za przy czy ną Kró lo wej Ko ro ny Pol skiej, Two jej Ro dzi ciel ki, a na szej uko cha nej 
Mat ki Czę sto chow skiej, bła ga my Cię, racz nam da ro wać na sze wi ny”. Pro si my Cię, prze bacz nam na sze grze chy prze ciw -
ko ży ciu, bez czesz cze nie Two jej eu cha ry stycz nej Obec no ści, bluź nier stwa wo bec Two jej Naj święt szej Mat ki i Jej wi ze run -
ków oraz wszel ki grzech nie zgo dy. „Prze mień ser ca na sze na wzór Two je go Bo skie go Ser ca; prze mień nas po tę gą Two jej 
wszech moc nej ła ski a z obo jęt nych i let nich uczyń nas gor li wy mi i go rą cy mi, z ma ło dusz nych męż ny mi i spraw, aby śmy 
już wszy scy od tąd trwa li w wier nej służ bie Two jej i ni gdy Cię nie opu ści li”. 
 
Naj święt sze Ser ce Je zu sa, To bie za wie rza my Ko ściół na pol skiej zie mi, wszyst kie je go sta ny i po wo ła nia: du cho wień stwo, 
oso by ży cia kon se kro wa ne go, wszyst kich wier nych, któ rzy „Pol skę sta no wią” w kra ju i po za je go gra ni ca mi. Od dal od nas 
wszel ką za ra zę błę dów i grze chów, pan de mię ko ro na wi ru sa, gro żą cą nam su szę, jak rów nież kry zys eko no micz ny i zwią -
za ne z tym bez ro bo cie. Te na sze proś by ośmie la my się za nieść do Cie bie przez szcze gól ne wsta wien nic two Naj święt szej 
Ma ryi Pan ny, któ ra jest na szą Prze dziw ną Po mo cą i Obro ną. 
 
Bo gu ro dzi co Dzie wi co, Kró lo wo Pol ski i na sza Ja sno gór ska Mat ko! Ku To bie wzno si się dzi siaj na sza uf na mo dli twa, któ -
ra ze spa la ser ca wszyst kich Po la ków. Przyj mij go dzi we pra gnie nia Two ich dzie ci, któ ry mi opie ko wa łaś się za wsze z ma -
cie rzyń ską tro ską. Two imi je ste śmy i Two imi pra gnie my po zo stać. To wa rzysz nam w co dzien nej wę drów ce na sze go ży cia, 
bądź Prze wod nicz ką, bła ga ją cą i nie zwy cię żo ną Mo cą. 
 
Ma ry jo! Pra gnie my w tej mo dli twie przy wo łać so li dar ny Akt Za wie rze nia świa ta, Ko ścio ła a tak że na szej Oj czy zny, któ ry 
w dniu 25 mar ca 2020 r., wy po wia dał prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Epi sko pa tu Por tu ga lii w Fa ti mie. Dzi siaj za wie rza my To -
bie na szą Oj czy znę i Na ród, wszyst kich Po la ków ży ją cych w Oj czyź nie i na ob czyź nie. To bie za wie rza my ca łe na sze ży cie, 
wszyst kie na sze ra do ści i cier pie nia, wszyst ko czym je ste śmy i co po sia da my, ca łą na szą prze szłość, te raź niej szość i przy -
szłość. Uproś nam wszyst kim obie ca ne go Du cha Świę te go, aby po now nie zstą pił i od no wił ob li cze tej Zie mi. 

 
Naj święt sze Ser ce Je zu sa, przyjdź Kró le stwo Two je! 

Ma ry jo, Kró lo wo Pol ski, módl się za na mi. Amen 

Ja sna Gó ra, 3 ma ja 2020 ro ku
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Z ŻYCIA PARAFII

I KOMUNIA ŚWIĘTA w czasie epidemii
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Z ŻYCIA PARAFII
W poniedziałek 18 maja rozpoczęło się w naszym kościele celebrowanie I Komunii św., do których przystąpili uczniowie 
klas III. W ciągu dwóch tygodni, w małych grupach, podczas specjalnej Mszy św. o godz. 16.00, dzieci wraz z rodzicami  
i rodziną przeżywali te niecodzienne uroczystości z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa epidemicznego.



12

Z ŻYCIA PARAFII

I Komunia Święta przyjęta przez dzieci w dniu 18 maja 2020 r.

I Komunia Święta przyjęta przez dzieci w dniu 20 maja 2020 r.
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Z ŻYCIA PARAFII

I Komunia Święta przyjęta przez dzieci w dniu 21 maja 2020 r.

I Komunia Święta przyjęta przez dzieci w dniu 22 maja 2020 r.
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Z ŻYCIA PARAFII

I Komunia Święta przyjęta przez dzieci w dniu 25 maja 2020 r.

I Komunia Święta przyjęta przez dzieci w dniu 26 maja 2020 r.
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Z ŻYCIA PARAFII

I Komunia Święta przyjęta przez dzieci w dniu 27 maja 2020 r.

I Komunia Święta przyjęta przez dzieci w dniu 28 maja 2020 r.
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Z ŻYCIA PARAFII

Procesja Bożego Ciała wokół kościoła

I Komunia Święta przyjęta przez dzieci w dniu 29 maja 2020 r.

W tym ro ku pro ce sja w uro czy stość Naj święt sze go Cia ła  
i Krwi Chry stu sa, z po wo du epi de nii i za rzą dzeń bez pie -
czeń stwa, od by ła się tyl ko wo kół na szej świą ty ni. Po chód 
wy ru szył z ko ścio ła skie ro wał się na plac pa ra fial ny za ko -
ścio łem. Po obej ściu ron da wy szedł na uli ce przy le ga ją ce do 
pa ra fii. Na cze le pro ce sji mi ni stran ci nie śli Krzyż, po tem pa -
ra fia nie nie śli sztan da ry, za ni mi szły dzie ci, któ re sy pa ły 
kwiat ki przed mon stran cją z Naj święt szym Sa kra men tam, 

któ rą niósł ks. Pro boszcz pod bal da chi mem, na stęp nie szli 
wier ni śpie wa jąc pie śni Eu cha ry stycz ne.  

Na za koń cze nie pro ce sji od śpie wa li śmy su pli ka cje  
i ks. Pro boszcz przed wej ściem do ko ścio ła udzie lił uro czy -
ste go bło go sła wień stwa sa kra men tal ne go na czte ry stro ny 
świa ta.  

Po wej ściu do świą ty ni za śpie wa li śmy „Te Deum” 
Cie bie, Bo ga, wy sła wia my...
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Z ŻYCIA PARAFII
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

„Je ste śmy po ko le niem JP 2” – tak okre śla ła się ka to lic ka 
mło dzież w 2005 r., po śmier ci Na sze go św. Pa pie ża. Te raz 
my ślę, że wszy scy, któ rym da ne by ło żyć w tym sa mym cza -
sie z jed nym z naj wy bit niej szych Po la ków, mo gą tak mó wić 
o so bie, a przede wszyst kim ci, dla któ rych Oj ciec Świę ty 
był tro skli wym pa ste rzem. 

Wspo mi na jąc św. JP II, ma my do czy nie nia z Oso bą 
o wiel kich do ko na niach, ze wspa nia łą oso bo wo ścią i nie zwy -
kłą głę bią du cho wo ści, któ rą trud no opi sać, bo nie mie ści 
się z żad nych ra mach, wszyst kie prze kra cza. 

Z mo jej oso bi stej per spek ty wy mo gę po wie dzieć, 
jak w mia rę wsłu chi wa nia się w gło szo ne przez JP II tre ści 
na uk, zmie nia ło się mo je pa trze nie na rze czy wi stość. Prze -
mie nia ło się – od dość po wierz chow ne go oglą du świa ta wi -
dzial ne go do bar dziej du cho we go, po nad em pi rycz ne go. 
Sku pię się jed nak w tym ar ty ku le na mo ich spo tka niach z JP II.  

Pa mię tam emo cje zwią za ne z pierw szą piel grzym -
ką na sze go Pa pie ża do Gdań ska i ro dzą ce się wte dy py ta nie, 
czy wła dze po zwo lą zre ali zo wać Oj cu Świę te mu za pla no wa -
ny pro gram spo tkań. Był rok 1987, wła dza ko mu ni stycz na 
utrud nia ła wszyst kim ży cie, a jed nak przy był po raz trze ci 
do Oj czy zny, w tym tak że do Trój mia sta. Chło nę li śmy Je go 
sło wa, gdy umac niał nas i do da wał na dziei. Od by ło się wów -
czas wspa nia łe spo tka nie z mło dzie żą na We ster plat te. By ło 
wy mow ne sa mot ne skła da nie kwia tów przez Oj ca Św. przed 
po mni kiem Po le głych Stocz niow ców przy Stocz ni Gdań -
skiej. Wresz cie Msza św. na Za spie, wiel kie en tu zja stycz ne 
przy wi ta nie i sku pio ny mi lion lu dzi bar dzo uważ ne słu cha ją -
cych Je go ho mi lii peł nej słów zro zu mie nia tam tej rze czy wi -
sto ści i nio są cych na dzie ję. 

Po tem uczest ni czy łam w ko lej nej Mszy św. na hi po -
dro mie w So po cie, w ro ku 1999. Na stęp ne mo je spo tka nie  
z Oj cem św. mia ło miej sce w Rzy mie w Ro ku Ju bi le uszo -
wym 2000. By ła nie dziel na Msza św. i dwie au dien cje śro do -
we oraz naj waż niej sze spo tka nie, 4 li sto pa da w dniu imie nin 
Ka ro la – au dien cja pry wat na w Sa li Kle men tyń skiej w Wa ty -
ka nie. Te go nie moż na za po mnieć. Wiel kim za szczy tem by -
ło dla mnie oso bi ste spo tka nie Oj ca Świę te go –  spo tka nie 
ży cia. Mia łam moż li wość wrę czyć So le ni zan to wi oso bi sty 
pre zent. Ser ce roz pie ra ło mnie ra do sną wdzięcz no ścią i to 
zda rze nie jest za pi sa ne głę bo ko w mo im ser cu na za wsze. 
Bar dzo je stem za to spo tka nie wdzięcz na Pa nu Bo gu. 

Mo ja trze cia Msza św. z Oj cem Św., w któ rej uczest -
ni czy łam w Pol sce, od by ła się w Kra ko wie w ro ku 2002 r. 
Czu ło się at mos fe rę że gna nia się Oj ca Świę te go z Oj czy zną. 
Wte dy wła śnie w Ła giew ni kach zo sta ło tak że kon se ko wa ne 
Sank tu arium Bo że go Mi ło sier dzia. JP II spe cjal ną mo dli twę 
za wie rzył ca ły świat Bo że mu Mi ło sier dziu. Bo któż bar dziej 
przy czy nił się, do sze rze nia Mi ło sier dzia Bo że go, jak nie JP 
II? Wiel ką za słu gą Na sze go Pa pie ża by ło do pro wa dze nie do 
opu bli ko wa nia „Dzien nicz ka”, do be aty fi ka cji i ka no ni za cji 

Sio stry Fau sty ny oraz usta no wie nia Świę ta Mi ło sier dzia Bo -
że go.   

Po tem, już po śmier ci Na sze go Pa pie ża, by ła piel -
grzym ka do Rzy mu na Mszę św. be aty fi ka cyj ną od pra wio ną 
1 ma ja 2011 r., na Pla cu Świę te go Pio tra i po tem 27 kwiet nia 
2014 r., na Mszę św. ka no ni za cyj ną, któ ra od by ła się tak że  
w Rzy mie. 

Za wszyst kie spo tka nia dzię ku ję Pa nu Bo gu. 
JP II dzie lił się z na mi swo ją wia rą i mi ło ścią do Bo -

ga, któ ra prze ni ka ła do na szych serc. Był au ten tycz nym 
świad kiem Chry stu sa. Pa pież do cie rał do sze ro kie go krę gu 
lu dzi na ca łym świe cie. Pi sał dzie ła głę bo ko teo lo gicz ne, ra -
czej dla in te lek tu ali stów, ale po tra fił w pro stym prze ka zie 
tra fiać do sze ro kiej rze szy lu dzi na ca łym świe cie, uży wa jąc 
zwię złych okre śleń, któ re jak ha sła za pa da ły w pa mięć i by -
ły wiel kim wspar ciem dla wier nych. Do naj bar dziej zna nych 
na le ża ły: „Nie lę kaj cie się!” –  to pro gra mo we sło wa pon ty fi -
ka tu św. Ja na Paw ła II, któ re do da wa ły od wa gi do prze zwy -
cię ża nia swo ich lę ków, ogra ni czeń, do od da nia się z wia rą 
Opatrz no ści Bo żej.  

Ko lej ne sło wa za chę ca ły do od waż ne go pój ścia za 
Chry stu sem, wo łał z mo cą: „Wy płyń na głę bię” i  „Przyjdź -
cie do Mnie wszy scy, któ rzy utru dze ni i ob cią że ni je ste ście, 
a Ja was po krze pię” (Mt 11, 28). Za chę cał do sa mo dziel nej 
pra cy i du że go wy sił ku, aby po dą żać za Pa nem: „wy ma gaj -
cie od sie bie, choć by in ni od was nie wy ma ga li”. 

JP II uczył mnie za wie rzać swo je spra wy Mat ce Bo -
żej, wspo mo ży ciel ce wier nych. Sam za wie rzył sie bie Ma ryi 
w mło do ści, gdy przy jął szka plerz kar me li tań ski. „To tus Tu -
us” („Ca ły Twój”) – to za war ta w her bie pa pie skim Oj ca 
Świę te go po sta wa po kor ne go słu gi Ma ryi. Dla mnie to by ło 
praw dzi wie pa ster skie po wa dze nie do Mat ki Bo żej. Swo im 
przy kła dem i na ucza niem, z wiel ką mi ło ścią, krok po kro ku, 
JP II za chę cał mnie do uf ne go zwró ce nia się do Bo ga za Jej 
wsta wien nic twem ze wszyst ki mi swo imi spra wa mi, któ re 
mnie prze ra sta ją. Był dla mnie jak do bry przy ja ciel go to wy 
do dzie le nia się so bą.  

Spra wy Oj czy zny tak że by ły dla Nie go bar dzo waż -
ne, wy stę po wał jak Oj ciec uczą cy mi ło ści i sza cun ku do Pol -
ski. „Za nim stąd odej dę, pro szę was, aby ście ca łe to du cho -
we dzie dzic two, któ re mu na imię Pol ska, raz jesz cze przy ję -
li z wia rą, na dzie ją i mi ło ścią. Aby ście ni gdy nie zwąt pi li i nie 
znu ży li się, i nie znie chę ci li. Aby ście nie pod ci na li tych ko -
rze ni, z któ rych wy ra sta my”. Przy to czo ny cy tat świad czy 
 o wiel kiej tro sce Pa pie ża o po wie rzo nych Je go opie ce wier -
nych. Za wsze chciał być bli sko czło wie ka, umac niać je go 
wia rę, do da wać otu chy wąt pią cym. Spo tka nie z Nim za wsze 
spra wia ło wiel ką ra dość i nio sło po kój. Tak że dzi siaj te sło -
wa cią gle są ak tu al ne i trze ba je roz wa żać, my śląc z mi ło ścią 
o przy szło ści na szej Oj czy zny.  

Te re sa So wiń ska 

Święty Jan Paweł II – 100-lecie urodzin
Pośród niesnasków Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. 
Dla słowieńskiego oto papieża otwarty tron... 

Juliusz Słowacki, Pośród niesnasków Pan Bóg uderza… (1848) 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Kie dy gro ma dzi my się na „Anioł Pań ski”, nie ty le sa mi wy -
po wia da my sło wa mo dli twy, ile oży wia my w pa mię ci i w ser -
cu te sło wa, któ ry mi Ona, Dzie wi ca, roz ma wia ła z Bo giem 
w tej nie po ję tej chwi li, kie dy z ust Ga brie la do wie dzia ła się 
o swym po wo ła niu na Mat kę Sło wa Przed wiecz ne go. 

Ni gdy Bóg nie był tak bli sko czło wie ka, a czło wiek 
Bo ga, jak wła śnie w tym mo men cie, w mo men cie ta jem ni cy 
wcie le nia! 

Od ma wia jąc „Anioł Pań ski” uczy my się więc od 
Ma ryi bli sko ści Bo ga. Uczy my się, że jest On bli sko wszyst -
kich, któ rzy Go wzy wa ją, któ rzy wzy wa ją Go szcze rze. Mo -
dli twa jest pierw szym i pod sta wo wym wa run kiem współ pra -
cy z ła ską Bo żą. Trze ba się mo dlić o ła skę Bo żą – i trze ba 
się mo dlić, aby współ pra co wać z ła ską Bo żą. To jest praw -
dzi wy rytm ży cia we wnętrz ne go chrze ści ja ni na. Do każ de -
go z nas Pan mó wi jak do Apo sto ła: „Wy star czy ci mo jej ła -
ski. Moc bo wiem w sła bo ści się do sko na li”. 

Kie dy od ma wia my „Anioł Pań ski”, roz wa ża my naj -
wyż szy w dzie jach czło wie ka mo ment współ pra cy z ła ską 
Bo żą. Mó dl my się: „Anioł Pań ski zwia sto wał Pan nie Ma ryi  
i po czę ła z Du cha Świę te go. Zdro waś Ma ry jo...”. „Oto po -
czniesz i po ro dzisz Sy na, i nadasz Mu imię Je zus”. „Jak że 
się to sta nie, sko ro nie znam mę ża?”. Anioł jej od po wie dział: 
„Duch Świę ty zstą pi na Cie bie... Dla te go też Świę te, któ re 
się na ro dzi, bę dzie na zwa ne Sy nem Bo żym”. (por. Łk 1,31-
35n.) 

Otwie raj my w po dob nej pro sto cie na sze ser ca na tę 
sa mą Bo żą praw dę! Niech ona tra fia do nas na no wo, w róż -
nych miej scach i w róż nych oko licz no ściach ży cia, w pra cy 
czy też pod czas od po czyn ku. Niech ona – ta Bo ża praw da - 
po zwa la nam wszę dzie i na co dzień bu do wać ży cie, do któ -
re go zo sta li śmy we zwa ni w Chry stu sie. Niech po zwa la za 
Chry stu sem po wta rzać: „Wy sła wiam Cię, Oj cze, Pa nie nie -
ba i zie mi”.  

Za spra wą Du cha Świę te go „Sło wo sta ło się cia łem 
i za miesz ka ło mię dzy na mi”. W peł ni cza su zstą pił On na 

Naj święt szą Ma ry ję, moc Naj wyż sze go roz po star ła nad Nią 
swój cień i tak do ko na ło się cen tral ne wy da rze nie dzie jów 
świa ta. 
„Oto ja, słu żeb ni ca Pań ska. Niech mi się sta nie we dług sło -
wa Twe go. Zdro waś Ma ry jo...”  

W tych sło wach wy ra ża Ona to, co sta no wi ło za sad -
ni czą po sta wę Jej ży cia: swą wia rę! Ma ry ja wie rzy ła! Za ufa ła 
obiet ni com Bo ga i by ła wier na Je go wo li. Kie dy Anioł Ga -
briel zwia sto wał Jej, iż zo sta ła wy bra na na Mat kę Naj wyż -
sze go, wy po wie dzia ła swe „fiat” po kor nie i z peł ną wol no -
ścią: „Niech mi się sta nie we dług Twe go sło wa”. Uczmy się 
od niej być za wsze wier ny mi! Uczmy się od niej ufać, że Sło -
wo Bo że zo sta nie speł nio ne i że dla Bo ga nie ma nic nie moż -
li we go! „A Sło wo sta ło się Cia łem i za miesz ka ło mię dzy na -
mi. Zdro waś Ma ry jo...” 
„Za spra wą Du cha Świę te go zo sta ło ukształ to wa ne w ło nie 
Dzie wi cy z Na za re tu Czło wie czeń stwo Chry stu sa: Sy na Oj -
ca Przed wiecz ne go. Za spra wą Du cha Świę te go zo sta ło 
ukształ to wa ne w tym Czło wie czeń stwie – Ser ce! Ser ce, któ -
re jest cen tral nym or ga nem ludz kie go or ga ni zmu Chry stu -
sa i rów no cze śnie praw dzi wym sym bo lem Je go ży cia we -
wnętrz ne go: my śli, wo li, uczuć. Po przez to Ser ce Czło wie -
czeń stwo Chry stu sa jest w spo sób szcze gól ny „świą ty nią 
Bo ga” – a rów no cze śnie po przez to Ser ce po zo sta je nie -
ustan nie otwar te na czło wie ka i na wszyst ko, co „czło wie -
cze”: „Ser ce Je zu sa, z któ re go peł no ści wszy scy śmy wzię li”. 
Przy po mi na jąc, że „Sło wo sta ło się Cia łem”, że syn Bo ży stał 
się czło wie kiem, mu si my so bie za ra zem uświa da miać, jak 
wiel kim przez tę ta jem ni cę, przez wcie le nie Sy na Bo że go – 
stał się każ dy czło wiek. 
     Módl się za na mi, świę ta Bo ża Ro dzi ciel ko, 
     Aby śmy się sta li god ny mi Obiet nic Chry stu so wych.  
     Mó dl my się. 

 
Frag men ty roz wa żań św. Ja na Paw ła II  

pod czas „Anioł Pań ski”, Rzym 1981-1984 

Anioł Pański ze św. Janem Pawłem II

Papież Franciszek celebruje 18 maja Mszę św.  w dniu 100-rocznicy urodzin św. Jana Pawła II  
przy Jego grobie w bazylice św. Piotra w Rzymie
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1920–1978  
18.05.1920 (Wa do wi ce) – na ro dzi ny Ka ro la Jó ze fa Woj ty ły, 
trze cie go dziec ka Emi lii (z.d. Ka czo row skiej) i Ka ro la 
Woj ty ły 
 
20.06.1920 (Wa do wi ce) – chrzest Ka ro la Jó ze fa Woj ty ły  
w ko ście le pa ra fial nym 
 
25.05.1929 (Wa do wi ce) – I Ko mu nia Świę ta Ka ro la Woj ty ły 
w ko ście le pa ra fial nym 
 
1.09.1930 (Wa do wi ce) – na uka w 8-let nim Pań stwo wym 
Gim na zjum Mę skim (pre zes Kół ka Mi ni stranc kie go, czło -
nek Kół ka Te atral ne go stwo rzo ne go przez po lo ni stów z wa -
do wic kich gim na zjów) 
 
3.05.1938 (Wa do wi ce) – bierz mo wa nie Ka ro la Woj ty ły (ja ko 
Hu ber ta) w ko ście le pa ra fial nym przez ab pa Ada ma Ste fa na 
Sa pie hę 
 
14.05.1938 (Wa do wi ce) – za koń cze nie na uki w gim na zjum 
(świa dec two ma tu ral ne z oce ną ce lu ją cą) 
 
1938–1941 (Kra ków) – stu dia po lo ni stycz ne na Wy dzia le Fi -
lo zo ficz nym Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go 
 
od 1940 ro ku (Kra ków) – pra ca fi zycz na w za kła dach che -
micz nych „So lvay” (naj pierw w ka mie nio ło mie w Za krzów -
ku, a po tem w oczysz czal ni wo dy w Bor ku Fa łęc kim) 
 
1941 (Kra ków) – za ło że nie (wraz z przy ja ciół mi) Te atru 
Rap so dycz ne go (udział i wy sta wia nie w nim m.in. na pi sa -
nych przez sie bie sztuk) 
 
1942–1946 (Kra ków) – stu dia teo lo gicz ne w taj nym Me tro -
po li tal nym Se mi na rium Du chow nym 
 
1945–1946 (Kra ków) – pra ca na Wy dzia le Teo lo gicz nym 
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w ro li asy sten ta (pro wa dze -
nie se mi na rium z hi sto rii do gma tu) 
 
1946 (Kra ków) – obro na pra cy ma gi ster skiej pt. „Po ję cie 
środ ka zjed no cze nia du szy z Bo giem w na uce św. Ja na od 
Krzy ża” na Wy dzia le Teo lo gicz nym Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go 
 
20.10.1946 (Kra ków) – świę ce nia dia ko na tu 
 
1.11.1946 (Kra ków) – świę ce nia ka płań skie w ka pli cy Pa ła -
cu Ar cy bi sku pów Kra kow skich 
 
2.11.1946 (Kra ków) – msza pry mi cyj na w kryp cie św. Le -
onar da w ka te drze na Wa we lu  
 
1946–1948 (Rzym) – stu dia na Pa pie skim Uni wer sy te cie 
Świę te go To ma sza z Akwi nu (An ge li cum) zwień czo ne uzy -

ska niem stop nia dok to ra za dy ser ta cję pt. „Pro blem wia ry  
u św. Ja na od Krzy ża” 
 
1948–1949 (Nie go wić) – wi ka riusz i ka te che ta w pa ra fii 
Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny 
 
1949–1951 (Kra ków) – dusz pa sterz aka de mic ki w pa ra fii św. 
Flo ria na 
 
1951–1958 (Kra ków) – pra ca nad roz pra wą ha bi li ta cyj ną pt. 
„Oce na moż li wo ści opar cia ety ki chrze ści jań skiej na za ło że -
niach sys te mu Ma xa Sche le ra” oraz wy kła dy fi lo zo ficz ne  
w se mi na riach die ce zjal nych i na KUL-u 
 
28.09.1958 (Kra ków) – kon se kra cja na bi sku pa po moc ni cze -
go ar chi die ce zji kra kow skiej 
 
od 1962 ro ku – kra jo wy dusz pa sterz śro do wisk twór czych 
i in te li gen cji 
 
08.03.1964 (Kra ków) – in gres ar cy bi sku pi w ka te drze wa -
wel skiej 
 
28.06.1967 (Wa ty kan) – no mi na cja kar dy nal ska 
 
1969–1978 – za stęp ca Prze wod ni czą ce go Kon fe ren cji Epi -
sko pa tu Pol ski 
 
16.10.1978 (Wa ty kan) – wy bór Ka ro la Woj ty ły na 264. pa pie -
ża Ko ścio ła Rzym sko -Ka to lic kie go i 6. su we re na Pań stwa 
Wa ty kań skie go 

 
1978–2005 (pon ty fi kat):  

• 104 po dró że apo stol skie (piel grzym ki pa pie skie) do 129 
kra jów świa ta (w tym 8 do Pol ski) 
 
• 95 po dró ży apo stol skich na te re nie Włoch 
 
• dia log mię dzy wy zna nio wy pod czas licz nych po dró ży eku -
me nicz nych (m.in. do Tur cji w 1979, Wiel kiej Bry ta nii  
w 1982, Egip tu i Zie mi Świę tej w 2000 ro ku) 
 
• 14 en cy klik pa pie skich 
 
• 42 li sty apo stol skie 
 
• 14 ad hor ta cji apo stol skich 
 
• 12 kon sty tu cji apo stol skich 
 
• 482 ka no ni za cji i 1343 be aty fi ka cji świec kich i du chow -
nych pod czas 51 uro czy sto ści  
 
• 13.05.1981 – za mach na ży cie pa pie ża Ja na Paw ła II 
 
• od 1985 ro ku – Świa to we Dni Mło dzie ży 
 
• 13.05.1992 – usta no wie nie Świa to we go Dnia Cho re go 
 

Życiorys Wielkiego Polaka-Papieża 
w wielkim skrócie
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• 24/25.12.1999 (Rzym) – wpro wa dze nie ko ścio ła w trze cie 
ty siąc le cie po przez otwar cie w ba zy li ce wa ty kań skiej Świę -
tych Drzwi Wiel kie go Ju bi le uszu Ro ku 2000 
• od 2000 ro ku – Świę to Mi ło sier dzia Bo że go (pierw sza nie -
dzie la po Wiel ka no cy) 
 
• 2.04.2005 (Wa ty kan) – odej ście pa pie ża Ja na Paw ła II do 
Do mu Oj ca 
 
• 8.04.2005 (Rzym) – po grzeb pa pie ża Ja na Paw ła II 
 
• 01.05.2011 (Rzym) – be aty fi ka cja pa pie ża Ja na Paw ła II 
Wiel kie go przez pa pie ża Be ne dyk ta XVI 
 
• 27.04.2014 (Rzym) – ka no ni za cja pa pie ża Ja na Paw ła II 
Wiel kie go przez pa pie ża Fran cisz ka przy kon ce le brze eme -
ry to wa ne go pa pie ża Be ne dyk ta XVI 
 

*   *   * 
 

Ka rol Woj ty ła od sa me go po cząt ku za fa scy no wa ny był ży -
ciem św. Bra ta Al ber ta. To wła śnie m.in. pod je go wpły wem 
zre zy gno wał ze swo jej świet nie za po wia da ją cej się ka rie ry 
te atral nej i wstą pił do se mi na rium du chow ne go. Dał te mu 
po tem wy raz w na pi sa nej przez sie bie w la tach 1944–1950 

sztu ce pt. „Brat na sze go Bo ga”. 22.06.1983 r., już ja ko pa -
pież, ogło sił Ada ma Chmie low skie go bło go sła wio nym pod -
czas Mszy św. na kra kow skich Bło niach, a na stęp nie ka no -
ni zo wał go 12.11.1989 r. na pla cu św. Pio tra w Rzy mie.  
  

Opra co wa nie: Ewa Wo ja czek  
(w opar ciu o róż ne źró dła in ter ne to we) 

*   *   *
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Szcze gól nym pro roc twem da nym nam w XX w. i wciąż ak -
tu al nym jest orę dzie mi ło sier dzia Bo że go prze ka za ne przez 
sio strę za kon ną ze Zgro ma dze nia Sióstr Mat ki Bo żej Mi ło -
sier dzia – św. Fau sty nę Ko wal ską od Naj święt sze go Sa kra -
men tu. Prze sła nie Bo ga za war te w jej pro fe ty zmie jest od -
po wie dzią na rze czy wi stość ludz kiej nę dzy, szcze gól nie tej 
du cho wej. Wy da rze nia obu wo jen świa to wych, to ta li ta -
ryzm, nę ka ją ce na sze cza sy za ma chy ter ro ry stycz ne jed no -
znacz nie wska zu ją, że ludz kość wciąż nie od naj du je  po ko -
ju. Czło wiek współ cze sny po rzu ca czę sto wia rę, szu ka jąc 
szczę ścia na wła sną rę kę, jak to uczy nił ewan ge licz ny syn 
mar no traw ny. (...) Bóg za pra gnął jesz cze raz wska zać 
wszyst kim lu dziom źró dło na dziei, któ rym jest Je go mi ło -
sier dzie, ma ją ce si łę po ko nać wszel ki grzech, wskrze sić to, 
co umar łe. 

Je zus Chry stus po Zmar twych wsta niu mó wił do 
wy stra szo nych uczniów: „Po kój wam” (J 20,19) i wska zy wał 
na swo je ser ce peł ne mi ło ści. Dziś z no wą mo cą da je przez 
św. Fau sty nę sło wa otu chy wszyst kim po grą żo nym w nie -
pra wo ści oraz wska zu je na źró dło oca le nia, ja kim jest Je go 
ser ce pło ną ce mi ło sier dziem. Wzy wa, aby wszy scy lu dzie 
za ufa li Mu i przy ję li Je go mi ło sier dzie, pó ki trwa czas prze -
ba cze nia. 

ks. Michał Dłutowski, „Przygotujesz świat na ostateczne 
przyjście moje”. Apostolicum, 2016. 

Opracowanie Teresa Andrzejak 

Niedziela Miłosierdzia Bożego

13 IV Poniedziałek Wielkanocny. Eu cha ry stia trans mi to wa na z Sank tu -
arium Bo że go Mi ło sier dzia w Kra ko wie -Ła giew ni kach gdzie znajduje się  
sarkofag z relikwiami św. Sio stry Fau sty ny Ko wal skiej. 

Pamiątkowa tablica umieszczona w przedsionku kościoła 
z kamieniem węgielnym  

poświęconym przez Ojca Świętego Jana Pawła II
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W ma ju mi nę ła set na rocz ni ca uro dzin pa pie ża, św. Ja na 
Paw ła II, a ca ły ten mie siąc po świę co ny jest Mat ce Bo żej, 
któ rej „nasz pa pież” był bez gra nicz nie od da ny. Rów nież 
w ma ju ob cho dzi my wy jąt ko wy dzień – Dzień Mat ki.  
O św. Ja nie Paw le II na pi sa no to my opra co wań, na to -
miast ma ło się mó wi i pi sze o Je go mat ce. Po nie kąd jest 
to zro zu mia łe, po nie waż zmar ła, gdy Ka rol był ma łym 
chłop cem. Sam o niej wspo mi nał: „Mat kę stra ci łem jesz -
cze przed Pierw szą Ko mu nią św. w wie ku 9 lat i dla te go 
mniej ją pa mię tam i mniej je stem świa dom jej wkła du  
w mo je wy cho wa nie re li gij ne, a był on z pew no ścią bar -
dzo du ży”. 

Kim by ła Emi lia Woj ty ła? Wia do mo nie wie le, po -
nie waż nie zo sta wi ła po so bie pa mięt ni ków ani li stów. Tę 
lu kę w wie dzy o tak waż nej oso bie po sta no wi ła uzu peł nić 
Mi le na Kin dziuk, au tor ka książ ki pt. „Mat ka Pa pie ża”, 
wy da nej przez „Znak”. Au tor ka do tar ła do ko lej nych po -
ko leń człon ków ro dzi ny Emi lii Woj ty ły, przy ja ciół Pa pie -
ża, uni ka to wych zdjęć, szcząt ków oca la łych do ku men -
tów. Tak wspo mi na po cząt ki pra cy, do ty czą cej w/w książ -
ki: „Kie dy za czy na łam zbie rać ma te ria ły do tej książ ki, 
dok tor Wan da Pół taw ska, przez sześć dzie siąt lat za przy -
jaź nio na z Ka ro lem Woj ty łą, po wie dzia ła mi: O mat ce? 
Nie ma sen su! Nic pa ni nie znaj dzie, nikt jej nie pa mię ta”. 
Na to miast od kar dy na ła Sta ni sła wa Dzi wi sza usły sza ła: 
„Oj ciec Świę ty czę sto wspo mi nał swo je go oj ca, ostat ni 
raz kil ka dni przed śmier cią. O mat ce na to miast, nie mó -
wił pra wie nic”. 
 

Ży cio rys Emi lii Woj ty ły 
 
Emi lia Woj ty ła, z do mu Ka czo row ska uro dzi ła się 26 mar -
ca 1884 r. w Kra ko wie. By ła cór ką An ny Ma rii Schulz 
(wy mien nie Szolc) (1853-1897) i Fe lik sa Ka czo row skie -
go (1849-1908). Wy wo dzi ła się ze skrom nej ro dzi ny rze -
mieśl ni czej. By ła pią tym z trzy na ścior ga dzie ci. Człon ko -
wie jej ro dzi ny po cho dzi li z miej sco wo ści Bia ła (obec nie 
część Biel ska -Bia łej), skąd prze nie śli się do Kra ko wa. 
„Śla dy mat ki Pa pie ża, moc no roz rzu co ne, moż na od na -
leźć w miej scach, w któ rych miesz ka ła: oczy wi ście  
w Kra ko wi, Hra ni cach na Mo ra wach, Biel sku -Bia łej i Wa -
do wi cach. Rów nież w stro nach ro dzin nych jej pra dzia -
dów: w Ma gnu sze wie na Ma zow szu, w Mi cha lo wie na Za -
mojsz czyź nie, gdzie w XIX wie ku w ma jąt ku Za moy skich 
uro dził się jej oj ciec Fe liks Ka czo row ski, a tak że w War -
sza wie, gdzie miesz kał przez pe wien czas i umarł dzia dek 
Emi lii – Mi ko łaj Ka czo row ski” – pi sze Mi le na Kin dziuk. 

Emi lia Ka czo row ska ukoń czy ła ośmio let nią 
szko łę za kon ną, pro wa dzo ną przez Sio stry Mi ło ści Bo żej 
i by ła prak ty ku ją cą ka to licz ką. Wy szła za mąż za Ka ro la 
Woj ty łę. Przez wie le lat da ta ich ślu bu by ła nie zna na i róż -
nie po da wa na. Do pie ro w pu bli ka cji Mi le ny Kin dziuk za -

miesz czo ny zo stał od pis ak tu ślu bu, zgod nie z któ rym 
zwią zek zo stał za war ty 10 lu te go 1906 ro ku w Kra ko wie 
w ów cze snym ko ście le gar ni zo no wym Świę tych Apo sto -
łów Pio tra i Paw ła. Po wyj ściu za mąż do ryw czo zaj mo wa -
ła się kra wiec twem. Uro dzi ła tro je dzie ci. Pierw sze  
z nich to syn Ed mund, któ ry przy szedł na świat 27 sierp -
nia 1906 r. Pra co wał ja ko le karz w szpi ta lu w Biel sku. 
Zmarł pod czas epi de mii szkar la ty ny w 1932 r. Cór ka Ol -
ga Ma ria uro dzi ła się i zmar ła 7 lip ca 1916 r. Czte ry la ta 
póź niej 18 ma ja uro dził się syn Ka rol Jó zef. 

Emi lia Woj ty ła zmar ła 13 kwiet nia19 29 w Wa do -
wi cach w wy ni ku za pa le nia mię śnia ser co we go i nie wy -
dol no ści ne rek, jak zo sta ło za pi sa ne w ak cie zgo nu. Zo -
sta ła po cho wa na w gro bow cu ro dzi ny Kucz mier czy ków, 
swo ich krew nych, na Cmen ta rzu Ra ko wic kim w Kra ko -
wie. Do dzi siaj za cho wał się po mnik na gro bow cu z wy -
ry tym na zwi skiem Emi lii Woj ty ło wej. W 1934 r. jej pro -
chy zo sta ły prze nie sio ne do gro bow ca ro dzin ne go na 
Cmen ta rzu Woj sko wym przy ul. Pran do ty 1, gdzie spo -
czy wa wraz z mę żem, sy nem Ed mun dem i ro dzi ca mi. 
11 mar ca 2020 ro ku me tro po li ta kra kow ski ogło sił de cy -
zję o roz po czę ciu pro ce su be aty fi ka cyj ne go Emi lii i Ka ro -
la Woj ty łów; ofi cjal nie pro ces be aty fi ka cyj ny ro dzi ców 
św. Ja na Paw ła II roz po czął się 7 ma ja 2020 r. w Wa do wi -
cach. 
 

Pan na z do bre go do mu 
 
Naj wię cej wia do mo ści na te mat ro dzi ny Emi lii Woł ty ły 
za wie ra ją „Spi sy lud no ści” mia sta Kra ko wa. Wpis z 1890 
ro ku mó wi, że miesz ka nie utrzy mu je oj ciec, Fe liks Ka -
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czo row ski, z za wo du – sio dlarz. Żo na Ma ria pro wa dzi go -
spo dar stwo do mo we. Ma ją sied mio ro dzie ci. Przy oboj gu 
mał żon kach, a tak że przy każ dym z dzie ci, wid nie je ad no -
ta cja: „ję zyk to wa rzy ski”: nie miec ki i pol ski. Ozna cza to, 
że wszy scy by li dwu ję zycz ni, bie gle po słu gi wa li się ję zy -
kiem pol skim i nie miec kim. To nie by ło re gu łą. Nie za -
wsze Po la cy miesz ka ją cy w Kra ko wie i Ga li cji Za chod niej 
zna li ję zyk nie miec ki. 

Au tor ka książ ki „Mat ka Pa pie ża” do tar ła do 
zdjęć ro dzi ny Ka czo row skich. „Stro je i wy gląd ro dzeń -
stwa wska zu ją, że oj ciec Emi lii za pew niał im do bry stan -
dard ży cia. Pre zen tu ją się bo wiem wy twor nie. W prze -
cięt nej ro dzi nie cór ki nie mia ły tak pięk nych fry zur, ele -
ganc kich bu ci ków na ob ca sach czy suk ni, w któ rych 
rów nie do brze na uli cach Kra ko wa mo gły się po ka zać 
wiel kie ak tor ki”. 

„Na jed nej z oca la łych fo to gra fii z ro dzin ne go al -
bu mu Emi lia Woj ty ło wa trzy ma to reb kę w rę ku. Obok 
mat ki stoi kil ku na sto let ni syn Ed mund. Ubra na w ciem -
ną, dłu gą, praw do po dob nie po dróż ną suk nię, do te go sty -
lo wy, ciem ny ka pe lusz z du żym ron dem. Strój ten do sko -
na le wpi su je się w styl epo ki prze ło mu wie ków: XIX  
i XX”.  
„Po cho dzi ła z miesz czań skiej, rze mieśl ni czej ro dzi ny, 
wy cho wy wa na w Kra ko wie ja ko pa nien ka z do bre go do -
mu, ukoń czy ła żeń ską szko łę pro wa dzo ną przez za kon ni -
ce, gdzie ode bra ła do bre wy kształ ce nie i po zy ska ła nie -
na gan ne ma nie ry” – ak cen tu je Mi le na Kin dziuk. 

Pierw szym dziec kiem Woj ty łów był Ed mund. 
„Pa ni Emi lia czu ła się speł nio na, wie dząc, że cze ka ją ją te -
raz za da nia mło dej ma my. To by ło dla niej naj waż niej sze. 
Chcia ła tę funk cję peł nić. Ta kie wła śnie wy obra że nie 
mia ła o ży ciu w mał żeń stwie. Chęt nie za ję ła się więc do -
mem i opie ką nad Ed mun dem”. 
 

Żo na i mat ka 
 
„Ja ko żo na woj sko we go z pew no ścią ma rzy ła, by jej mąż 
ro bił ka rie rę i zdo by wał ko lej ne stop nie woj sko we. Ka rol 
Woj ty ła miał w woj sku bar dzo do brą opi nię: su mien ny  
i pra co wi ty, ła god ny i skrom ny – tak cha rak te ry zo wa li go 
prze ło że ni. Ce ni li go za umie jęt ność po ro zu mie wa nia się 
w ję zy ku nie miec kim, bie głe pi sa nie na ma szy nie i sta -
ran ne pi smo od ręcz ne” – pi sze au tor ka. 

Gdy Ka rol Woj ty ła przy szedł na świat, Ed mund 
miał trzy na ście lat. Ocze ki wa nie na dru gie go sy na by ło 
oku pio ne stre sem i nie pew no ścią, bo wiem czte ry la ta 
wcze śniej Woj ty ło wie stra ci li cór kę. „Dziew czyn ka przy -
szła na świat w lip cu 1916 ro ku. By ła ślicz na, bar dzo de -
li kat na. Gdy jed nak tyl ko uj rza ła świat, za czę ła się du sić. 
Emi lia od ra zu spo strze gła, że coś jest nie w po rząd ku. 
By ła prze ra żo na. Wy czer pa na po ro dem, nie mia ła po ję -
cia, jak po móc nie mow lę ciu, któ re wy raź nie się mę czy ło, 

gdyż nie mo gło od dy chać. Je dy ne, co Emi lii przy szło wte -
dy do gło wy, to ochrzcić dziec ko. Wo dą. Bez księ dza. 
Mę ka trwa ła nie ca łą do bę. Po szes na stu go dzi nach nie -
mow lę zmar ło” – opo wia da Kin dziuk. 

Na gro bow cu ro dzi ców Ka ro la Woj ty ły, czy li 
dziad ków Pa pie ża, nie ma wy ry te go imie nia dziew czyn ki. 
Na cmen ta rzu by ło wy dzie lo ne osob ne miej sce na ma lut -
kie mo gi ły dzie cię ce. Naj pew niej tam spo czę ło cia ło có -
recz ki. 

Jak wspo mi na au tor ka książ ki, Pa pież Jan Pa weł 
II ni gdy nie do wie dział się, kie dy uro dzi ła się Ol ga ani 
kie dy umar ła. Chy ba nie po znał na wet imie nia swej sio -
stry. Bo imię zo sta ło za pi sa ne tyl ko w do ku men tach, któ -
re za je go ży cia nie by ły zna ne. Wspo mniał jed nak sio strę 
w swym te sta men cie - na rów ni z ro dzi ca mi i bra tem:  
„W mia rę jak zbli ża się kres me go ziem skie go ży cia, wra -
cam pa mię cią do je go po cząt ku, do mo ich Ro dzi ców, Bra -
ta i Sio stry, któ rej nie zna łem, bo zmar ła przed mo im na -
ro dze niem”. 

Emi lia nie za mknę ła się więc w so bie po śmier ci 
Ol gi. Sta ra ła się otwie rać na lu dzi i świat. Za wszel ką ce -
nę usi ło wa ła dojść do sie bie. I da lej żyć. Je sie nią 1919 ro -
ku Emi lia już wie dzia ła, że spo dzie wa się na stęp ne go 
dziec ka. Za czy na ła się mar twić, czy w ogó le bę dzie jesz -
cze mo gła zajść w cią żę. Tym bar dziej że mia ła już trzy -
dzie ści sześć lat i sił jej ra czej uby wa ło, niż przy by wa ło. A 
tak pra gnę ła, by Ed mund miał ro dzeń stwo. 

„Ra dość nie trwa ła dłu go. Od le ka rza, zna ne go 
gi ne ko lo ga i po łoż ni ka wa do wic kie go dok to ra Ja na Mo -
ska ły Emi lia usły sza ła, że cią ża jest za gro żo na. Że jej nie 
do no si i nie ma szans uro dzić ży we go dziec ka. A je śli 
dziec ko się uro dzi, to kosz tem ży cia mat ki. Aby więc ra -
to wać sie bie, Emi lia po win na usu nąć po czę te już dziec ko 
– oznaj mił jej sta now czo le karz” – wspo mi na au tor ka. 

„Peł na lę ku i nie do wie rza nia opu ści ła ga bi net le -
kar ski. Po wol nym kro kiem kie ro wa ła się w stro nę do mu, 
wciąż sły sząc w my ślach tyl ko jed no zda nie: Nie prze ży -
je pa ni te go po ro du, pro szę do ko nać abor cji. Z nie cier pli -
wo ścią cze ka ła na po wrót Ka ro la z pra cy, mi mo wol nie pa -
trząc w okno, któ re wy cho dzi ło pro sto na ze gar sło necz -
ny z na pi sem: Czas ucie ka, wiecz ność cze ka. Ma za bić 
dziec ko, któ re no si w so bie? – my śla ła. Nie ze zwo lić mu 
przyjść na świat tyl ko dla te go, że by ra to wać sie bie? 
Zresz tą ko bie ty nie raz sły szą, że mo gą umrzeć w cza sie 
po ro du, a po tem się oka zu je, że jed nak ży ją. 

By ła też świa do ma, że ist nie je dru ga stro na me -
da lu. Mia ła prze cież sy na Ed mun da, któ re mu by ła jesz -
cze po trzeb na.(...) Po roz mo wie z mę żem Emi lia nie mia -
ła już wąt pli wo ści: uro dzi!” – pi sze Kin dziuk. 
 

Za: wia do mo ści. wp,pl i www.cen trumjp2.pl  
Syl wia Stan kie wicz 
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Stu le cie uro dzin św. Ja na Paw ła II to oka zja, aby przy po -
mnieć o je go za mi ło wa niu do wę dro wa nia po gó rach, czy 
też uczest nic twa w spły wach ka ja ko wych. Ca ła Pol ska jest 
peł na ście żek i rzek, któ ry mi wę dro wał Ka rol Woj ty ła ja ko 
ksiądz, bi skup, a na wet kar dy nał. Za mi ło wa nie Oj ca Świę -
te go do wę dró wek nie wy ni ka ło z chę ci bi cia re kor dów tu -
ry stycz nych, ale z pra gnie nia by cia bli żej Bo ga po przez 
po dzi wia nie dzie ła Stwo rze nia. W li ście Apo stol skim do 
mło dych ca łe go świa ta (31 mar ca 1985 ro ku) pi sał: „Przy -
ro da jest da na czło wie ko wi ja ko przed miot po dzi wu i kon -
tem pla cji, ja ko wiel kie zwier cia dło świa ta. Od bi ja się  
w nim Przy mie rze Stwór cy ze swo im stwo rze niem, któ re -
go cen trum od po cząt ku znaj du je się w czło wie ku stwo -
rzo nym wprost na ob raz swe go Stwór cy”. 

Wę drów kom Oj ca Świę te go za wsze to wa rzy szy li 
stu den ci i mło da in te li gen cja. Pro wa dzo ne by ły wów czas 
po waż ne dys ku sje po ru sza ją ce wie le za gad nień z róż nych 
dzie dzin ży cia. Z tych dys ku sji Oj ciec Świę ty (już ja ko pa -
pież) ko rzy stał przy re da go wa niu do ku men tów pu bli ko -
wa nych na róż ne oka zje. 

Oj ciec Świę ty nie jed no krot nie pro sił, aby za cho -
wać pa mięć o szla kach, któ ry mi wę dro wał. W 1979 r.  
w Wa ty ka nie mó wił: „Do brze by by ło umie ścić w mo jej 
bio gra fii tra sy, wszyst kie tra sy, na któ rych by łem, że bym 
był tak wro śnię ty w pol ską zie mię”. W No wym Tar gu pod -
czas pierw szej piel grzym ki do Pol ski w 1979 r. wo łał: „Pil -
nuj cie mi tych szla ków!”. 

Za pew ne to wo ła nie sta no wi ło in spi ra cję do utwo -
rze nia „Fun da cji Szla ków Pa pie skich”. Fun da cja dzia ła  
w Kra ko wie od 2003 r. Do ku men tu je miej sca od wie dza ne 
przez księ dza, bi sku pa i kar dy na ła Ka ro la Woj ty łę. Opi su -
je i wy ty cza na pod sta wie do ku men tów tra sy tu ry stycz ne, 
któ re Ka rol Woj ty ła prze mie rzał na te re nie Pol ski. Szla ki 
są ozna ko wa ne, po sia da ją ta bli ce in for ma cyj ne, dro go -
wska zy oraz ta bli ce upa mięt nia ją ce ścież ki, któ re przed la -
ty prze mie rzał Ka rol Woj ty ła. 

Utwo rzo no już kil ka na ście Szla ków Pa pie skich 
gór skich. Bie gną one w Be ski dzie Ma łym, Są dec kim, Ży -
wiec kim, w Gor cach, Pie ni nach, Ta trach oraz Biesz cza -
dach. 

Ulu bio ny mi te re na mi wę dró wek ka ja ko wych ks. 
Ka ro la Woj ty ły by ły zie mie: ma zur ska, au gu stow ska, sej -
neń ska i su wal ska. To pod czas spły wu ka ja ko we go do wie -
dział się, że zo stał mia no wa ny bi sku pem. Po by ty Oj ca 
Świę te go na tych te re nach upa mięt nia ją trzy Szla ki Pa pie -
skie: Ro we ro wy Szlak Pa pie ski „Ta jem ni ce Świa tła” (Ełk - 
Wi gry), Ka ja ko wy Szlak Pa pie ski „Ta jem ni ce Za wie rze -
nia” (Wi gry - Stu dzie nicz na) oraz ka ja ko wy Szlak Pa pie ski 
„Apo sto łów Mi ło sier dzia” (Kru tyń - Pisz). Nie są to 
wszyst kie szla ki. Wy kaz szla ków jest cią gle uzu peł nia ny. 

Dla cze go one po wsta ją? Z mi ło ści do św. Ja na 
Paw ła II i pra gnie nia upa mięt nie nia je go śla dów. Ze świa -
do mo ści, że każ dy po zo sta wio ny przez nie go ślad ma dla 
nas wiel ką war tość hi sto rycz ną. Jest to naj wspa nial szy du -

cho wy po mnik wznie sio ny w du chu wdzięcz no ści za je go 
od kry wa nie pięk na na tu ry na sze go kra ju i za je go piel -
grzym ki do Pol ski. 

Jan Pa weł II pod czas swo ich piel grzy mek do Pol -
ski na wie dzał miej sca, w któ rych prze by wał jesz cze ja ko 
tu ry sta. Miej sca te to mię dzy in ny mi te re ny na le żą ce do 
die ce zji ełc kiej. 8 czerw ca 1999 r. na za koń cze nie Mszy 
św., po zdra wia jąc zgro ma dzo nych piel grzy mów, Oj ciec 
Świę ty po wie dział: „Po zdra wiam wszyst kich miesz kań ców 
zie mi ma zur sko -au gu stow sko -su wal skiej. Niech so bie za -
pa mię ta ją, że ja tej zie mi ogrom nie wie le za wdzię czam. 
Przy by łem tu taj, aby spła cić dług wdzięcz no ści. Ta zie mia 
by ła za wsze dla mnie go ścin na, kie dy tu prze by wa łem”. 

Po za koń cze niu głów nych uro czy sto ści Oj ciec 
Świę ty był dwu krot nie go ściem Że glu gi Au gu stow skiej:  
8 czerw ca od był rejs stat kiem „Try ton” przez je zio ro Wi -
gry, a 9 czerw ca na stat ku „Ser wy” prze pły nął Ka na łem 
Au gu stow skim tra sę: Au gu stów - Prze więź - Stu dzie nicz na 
- Swo bo da - Gor czy ca. Na kil ka go dzin za trzy mał się przy 
sank tu arium Mat ki Bo skiej Stu dzie nicz nej, gdzie mo dlił 
się przed cu dow nym ob ra zem. 

Po mię dzy rej sa mi go ścił w go spo dar stwie ro dzi ny 
rol ni ków Sta ni sła wa i Bo że ny Mi lew skich w Lesz cze wie –
ro dzi ny po boż nej i wie lo dziet nej. Za pew ne tą wi zy tą chciał 
mię dzy in ny mi uho no ro wać wszyst kich, któ rzy udzie la li 
mu go ści ny pod czas je go spły wów ka ja ko wych. 

Obec nie Że glu ga Au gu stow ska or ga ni zu je rej sy 
ty mi sa my mi stat ka mi i tą sa mą tra są, któ rą prze mie rzał 
Oj ciec Świę ty pod czas wi zy ty w die ce zji ełc kiej. Tra sa ta 
no si na zwę Szla ku Ka mien ne go. Szlak za wie ra pięć sta cji 
– miejsc szcze gól nych zwią za nych z Oj cem Świę tym. Na 
każ dej sta cji znaj du je się ka mień po cho dzą cy z zie mi au -
gu stow skiej. Na ka mie niach wy ry te są róż ne sen ten cje au -
tor stwa Oj ca Świę te go. 

W ubie głym ro ku, z żo ną i za przy jaź nio nym mał -
żeń stwem, prze by wa li śmy w Au gu sto wie. By ła to oka zja, 
aby po wtó rzyć wspo mnia ny rejs Oj ca Świę te go stat kiem 
„Ser wy”. Na stat ku eks po no wa ne są miej sca zwią za ne  
z oso bą Oj ca Świę te go: na bia ło po ma lo wa na ła wecz ka na 
gór nym po kła dzie, na któ rej sie dział Oj ciec Świę ty pod -
czas rej su oraz ka ju ta, gdzie się mo dlił. Po dob nie jak pod -
czas rej su z Oj cem Świę tym, sta tek przy cu mo wał przy 
brze gu je zio ra Stu dzie nicz ne go w po bli żu sank tu arium 
Mat ki Bo żej Stu dzie nicz nej. Dzię ki te mu i my, idąc śla da -
mi Oj ca Świę te go, mo gli śmy mo dlić się przed cu dow nym 
ob ra zem. 

Na zwy je zio ra i sank tu arium po cho dzą od stud ni, 
któ ra za wie ra cu dow ną wo dę uzdra wia ją cą cho ro by oczu. 
Kult Mat ki Bo żej zwią za ny jest z ob ja wie nia mi, któ re mia -
ły miej sce w XVIII wie ku. Cu dow ny ob raz znaj du je się  
w mu ro wa nej ka plicz ce. Na ma lo wał go nie zna ny ar ty sta  
w XVIII wie ku. 

O wie lo krot nych wi zy tach Oj ca Świę te go w sank -
tu arium przy po mi na po mnik Ja na Paw ła II dłu ta Cze sła wa 

Na papieskim szlaku
100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II
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100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Dźwi ga ja. Na po mni ku umiesz czo ny zo stał na pis: „By łem 
tu wie le ra zy, ale ja ko pa pież po raz pierw szy i chy ba 
ostat ni”. 

War to jesz cze wspo mnieć o Ka na le Au gu stow -
skim ja ko ele men cie pięk na, któ re po dzi wiał Oj ciec Świę -
ty pod czas spły wów ka ja ko wych, a ostat nio – gdy pły nął 
stat kiem „Ser wy”. Jest to hi sto rycz na dro ga wod na wy bu -
do wa na w XIX wie ku, łą czą ca do rze cza Wi sły i Nie mna. 
Ce lem jej bu do wy by ło omi nię cie te ry to rium ów cze snych 
Prus na rzu ca ją cych dyk tat cel ny dla trans por tu to wa rów 
do por tów bał tyc kich. Dłu gość ka na łu (od Bie brzy do 
Nie mna) wy no si 101 km. Na tra sie znaj du je się 18 śluz,  
z cze go w obec nych gra ni cach Pol ski jest ich czter na ście, 
trzy na Bia ło ru si i jed na na gra ni cy pol sko -bia ło ru skiej. 

Ka nał Au gu stow ski har mo nij nie łą czy ota cza ją cy 
go kra jo braz z za byt ko wą struk tu rą hi sto rycz ne go obiek -
tu hy dro tech nicz ne go. 

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek 
(Tekst opra co wa no w opar ciu o in for ma cje za war te w fol -

de rach, na stro nach in ter ne to wych oraz  bez po śred nio 
uzy ska ne od prze wod ni ków tu ry stycz nych.)

Po mnik św. Ja na Paw ła II w Stu dzie nicz nej

Sank tu arium Mat ki Bo żej Stu dzie nicz nej

Ślu za Prze więź na Ka na le Au gu stow skim

Ka ju ta na stat ku Ser wy, w któ rej mo dlił się Oj ciec Świę ty
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Jan Pa weł II nie tyl ko opi sy wał za gro że nia współ cze sne go 
świa ta i lę ki czło wie ka, ale – co waż niej sze – uka zał, że od -
po wie dzią na nie jest Bo że Mi ło sier dzie. Pa pież pro po no wał, 
aby spo sób, w ja ki Bóg oka zu je mi ło sier dzie czło wie ko wi, 
stał się wzo rem dla re la cji spo łecz nych i był fun da men tem 
za sad rzą dzą cych spo łe czeń stwa mi i ca łym świa tem. W my -
śli pa pie ża Woj ty ły mi ło sier dzie sta ło się głów ną za sa dą spo -
łecz ną. I to rów nież jest „no vum” w my śli Ko ścio ła. (...) 

Gło sze nie świa tu Ewan ge lii jest, jak mó wił Jan Pa -
weł II, „pierw szym na ka zem mi ło sier dzia”. Ale ak tem mi ło -
sier dzia wo bec świa ta, a tak że za da niem Ko ścio ła i je go 
świec kich przed sta wi cie li, jest przed sta wie nie sta no wi ska 
Ko ścio ła, zwłasz cza w spra wach oraz dzie dzi nach de li kat -
nych i kon tro wer syj nych. Na le ży je do brze uza sad nić i pod -
kre ślić przede wszyst kim to, że Ko ściół nie pró bu je na rzu -
cać nie wie rzą cym po glą dów wy ni ka ją cych z wia ry, ale in ter -
pre tu je i chro ni war to ści za ko rze nio nych w sa mej na tu rze 
czło wie ka. (...) Mó wie nie, czym są w isto cie ta kie ak ty 
uspra wie dli wia ne fał szy wie po ję ty mi pra wa mi i wol no ścią, 
jest obo wiąz kiem chrze ści jan w imię wła śnie bu do wa nia 
bar dziej „ludz kie go świa ta”. (...) 

O „wy obraź nię mi ło sier dzia”, któ ra jest czę ścią dro -
gi do zbu do wa nia cy wi li za cji mi ło ści, Jan Pa weł II ape lo wał 
tak że do wszyst kich Po la ków w 2002 ro ku pod czas ostat niej 

piel grzym ki do oj czy zny. To by ły waż ne sło wa: „Trze ba spoj -
rze nia mi ło ści, aby do strzec obok sie bie bra ta, któ ry wraz  
z utra tą pra cy, da chu nad gło wą, moż li wo ści god ne go utrzy -
ma nia ro dzi ny i wy kształ ce nia dzie ci do zna je po czu cia 
opusz cze nia, za gu bie nia i bez na dziei” – tłu ma czył. „Po trze -
ba „wy obraź ni mi ło ści”, aby przyjść z po mo cą dziec ku za nie -
dba ne mu du cho wo i ma te rial nie; aby nie od wra cać się od 
chłop ca czy dziew czy ny, któ rzy za gu bi li się w świe cie róż no -
ra kich uza leż nień lub prze stęp stwa; aby nieść ra dę, po cie -
sze nie, du cho we i mo ral ne wspar cie tym , któ rzy po dej mu -
ją we wnętrz ną wal kę ze złem. Po trze ba tej wy obraź ni wszę -
dzie tam, gdzie lu dzie w po trze bie wo ła ją do Oj ca mi ło sier -
dzia: „Chle ba na sze go po wsze dnie go daj nam dzi siaj”. Oby 
dzię ki brat niej mi ło ści te go chle ba nie bra ko wa ło!” (...) 

Pa pież Woj ty ła, apo stoł Bo że go Mi ło sier dzia, już  
w cza sie mszy be aty fi ka cyj nej Sio stry Fau sty ny w 1993 ro -
ku, a tak że wie lo krot nie póź niej, ape lo wał do wier nych na 
ca łym świe cie, aby by li świad ka mi i apo sto ła mi Bo że go Mi -
ło sier dzia te raz i w przy szło ści. „Moi dro dzy, bądź cie apo -
sto ła mi – w sło wie i czy nie – tej Bo żej mi ło sier nej mi ło ści, 
ob ja wio nej do koń ca w Je zu sie Chry stu sie. (...)”. 

 
Ewa Czacz kow ska, „Pa pież, któ ry uwie rzył”, 

 roz dział 8, Kra ków 2016 
 Opracowanie Teresa Andrzejak 

MYŚLI O JANIE PAWLE II

Bardziej ludzki świat

Nie raz  szu ka my Bo ga nie wia do mo gdzie, a On jest we 
Mszy Świę tej, Ko mu nii, w na szym ser cu po spo wie dzi  
i w bliź nim, gdy pro si o po moc. Cza sem od sła nia się coś ze 
świa ta nie wi dzial ne go. Te raz do tknę rze czy ak tu al nych, 
jesz cze świe żych jak ra na. My ślę, że dla bar dzo wie lu lu dzi 
Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II był tyl ko trium fal nym piel grzy -
mem, wę dru ją cym po świe cie, zdo byw cą mi lio nów serc, 
któ re mu kła nia li się kró lo wie, pre zy den ci, mi ni stro wie. Re -
pre zen ta cją Wa ty ka nu z bia ło -żół tą cho rą giew ką. Nie zwy -
kłym czło wie kiem, naj po trzeb niej szym dla nas Po la kiem. 

Ostat nie wy pad ki od sło ni ły isto tę je go po wo ła nia. 
Przedar ło się świa tło z nie wi dzial ne go świa ta Bo że go: Oj -
ciec Świę ty jest nie tyl ko na miest ni kiem Chry stu sa Kró la, 
ale i na miest ni kiem Chry stu sa cier pią ce go, bro czą ce go 
krwią. Chry stu sa go to we go od dać swo je ży cie w obro nie 
Ewan ge lii. Od sło ni ła się wiel ka spra wa. Jan Pa weł II pro wa -
dzi do nie wi dzial ne go Oj ca dro gą Chry stu sa. Je go ra ny, 
cier pie nie są wzru sza ją ce, bo to prze cież dro ga Je zu sa. Dro -
ga, ja ką idzie każ dy chrze ści ja nin. Oj ciec Świę ty po ka zu je 
nie wi dzial ne go Oj ca, do któ re go idzie po przez swo je ży cie, 
przez swo ją od wa gę prze ciw mrocz ne mu świa tu, któ ry nas 
ota cza. „Po każ nam Oj ca” (J 14,8). Jan Pa weł II po ka zu je 
nam Oj ca. Po ka zu je naj głęb szą ta jem ni cę swo je go po wo ła -
nia, dla wie lu nie wi dzial ną. Przedar ło się coś ze świa ta nie -
wi dzial ne go w tym ży ciu peł nym wiel kich zna ków. Oby śmy 
to ro zu mie li w du chu praw dzi wej wia ry. 

17.05.1981  

 
 

Dzię ku ję, Bo że, że uczysz naj pro ściej 

jak wiel ki jest nasz Pa pież 

w swej świę tej bez rad no ści 

1998     

 

Oj cze Świę ty  

Oj cze no we go wie ku 

po móż nam wy trwać 

w wie rze na dziei mi ło ści 

do Chry stu sa 

aby śmy nie ule gli  

zwąt pie niu roz pa czy i obo jęt no ści 

Po dziel się z na mi Two ją jed no ścią Bo giem 

i mo dli twą two je go ży cia 

2002 
 

Ks. Jan Twar dow ski, „Jak otwar te okno.  
My śli o Ja nie Paw le II” 

Opracowanie Teresa Andrzejak 

Istota powołania



9 czerw ca ze spół re da gu ją cy „Głos Bra ta” spo tkał się po raz ostat ni 
ze swo im opie ku nem Ks. Woj cie chem Lan ge, po nie waż de cy zją ks. 
ab pa Sło wo ja Lesz ka Głó dzia zo stał prze nie sio ny do pa ra fii pw. Św. 
An drze ja Bo bo li w So po cie. 
Po dzię ko wa li śmy ser decz nie ks. Woj cie cho wi za Je go wkład w po wsta wa nie ko lej nych nu me rów na sze go pa -
ra fial ne go pi sma i ży czy li śmy bło go sła wień stwa Bo że go na no wej dro dze Jego ka płań skie go po słu gi wa nia.
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Ostatnie spotkanie redakcji „Głosu Brata” 
z opiekunem ks. Wojciechem Lange

Z ŻYCIA PARAFII

Zabawa ze zwierzętami
Orzeł jest sym bo lem si ły, wier no ści, ochro ny i trwa nia na wie -
ki. Na zy wa się go kró lem wszyst kich pta ków. Ma do sko na ły 
wzrok, po tra fi roz róż niać ko lo ry, wi dzi zdo bycz z du żej wy so -
ko ści i po tra fi oce nić od le głość.  

Za ba wa w pa mięć or ła. Tre nuj wzrok i pa mięć jak or -
lę ta. Licz ba gra czy: 2-6. 

Je den z gra czy wy ko nu je ja kiś gest, ruch. Pod no si jed -
ną rę kę w gó rę, ska cze na jed nej no dze, mru ga ocza mi itp. 
Dru gi z gra czy po wi nien po wtó rzyć ten ruch i do dać od sie bie 
ja kiś in ny. Ko lej ny z gra czy po wta rza dwa po przed nie i do da je 
swój. Gra koń czy się, kie dy ja kaś oso ba się po my li. Ja ki bę dzie 
re kord gru py? 
 
„Ci, co za ufa li Pa nu, od zy sku ją si ły, otrzy mu ją skrzy dła jak or -
ły: bie gną bez zmę cze nia, bez znu że nia idą”. (Iz 40, 31) 
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W tym ro ku ob cho dzi my 100. rocz ni cę Bi twy War szaw skiej, 
na zy wa ną tak że „Cu dem nad Wi słą”. 

Rok 1920, to bar dzo waż na da ta w hi sto rii Pol ski, po -
nie waż na sza oj czy zna nie dłu go po od zy ska nej nie pod le gło -
ści w 1918 r. mu sia ła się bro nić przed nie wy po wie dzia ną woj -
ną z pię cio krot nie licz niej szym woj skiem bol sze wic kim na -
pie ra ją cy mi z wiel ką si łą bo jo wą na Za chód. Po la cy ma so wo 
chwy ci li za broń, by wal czyć z wro giem. Dzię ki bo ha ter skiej 
po sta wie na ro du, stra te gicz ne mu zmy sło wi do wódz twa i wie -
rze w opie kę Bo żą, Pol ska od par ła wro ga i za cho wa ła nie -
pod le gły byt Rze czy po spo li tej. 

Klu czo wą ro lę w tej woj nie pol sko -ra dziec kiej ode -
grał ma newr oskrzy dla ją cy prze pro wa dzo ny w dniach 13–25 
sierp nia przez Na czel ne go Wo dza Jó ze fa Pił sud skie go, któ -
re go szcze gó ły do pra co wał z gen. Ta de uszem Roz wa dow -
skim, po le ga ją cy na zwią za niu głów nych sił bol sze wic kich 
na przed po lach War sza wy. Waż nym frag men tem Bi twy War -
szaw skiej by ło zdo by cie 15 sierp nia szta bu 4. ar mii so wiec -
kiej, a wraz z nim – kan ce la rii ar mii, ma ga zy nów i jed nej  
z dwóch ra dio sta cji słu żą cych So wie tom do utrzy my wa nia 
łącz no ści z do wódz twem w Miń sku. Zna jo mość pla nów i roz -
ka zów stro ny ro syj skiej i umie jęt no ści wy ko rzy sta nia tej wie -
dzy przez pol skie do wódz two – po zwo li ło na prze pro wa dze -
nie uda ne go ma new ru pol skiej kontr ofen sy wy.  

Dzię ki współ cze snej wie dzy hi sto rycz nej wie my do -
kład nie, jak bi twa by ła przy go to wa na, jak prze bie ga ła i jak 

się skoń czy ła. Przez bry tyj skie go dy plo ma tę Win sto na 
Chur chil la jest za li cza na do 18. prze ło mo wych bi tew świa ta. 
Zwy cię stwo nad Ro sją So wiec ką, nie za leż nie od ko rzy ści po -
li tycz nych i te ry to rial nych, mia ło dla Pol ski ogrom ne zna -
cze nie mo ral ne. By ło to pierw sze od upad ku I Rze czy po spo -
li tej wiel kie zwy cię stwo od nie sio ne sa mo dziel nie przez Woj -
sko Pol sko nad si ła mi zbroj ny mi po tęż ne go do nie daw na za -
bor cy, któ ry krwa wo stłu mił trzy po wsta nia na ro do we. 
Umoż li wi ło ono w cza sach II Rze czy po spo li tej pro wa dze nie 
sa mo dziel nej po li ty ki we wnętrz nej i za gra nicz nej nie za leż nej 
od in te re sów ob cych mo carstw oraz po zwo li ło wy cho wać 
mło de po ko le nie Po la ków w pol skiej tra dy cji i pol skim pa -
trio ty zmie. 

Za chę cam do po zna nia szcze gó łów tej waż nej dla 
Po la ków bi twy za war tych w licz nych i bar dzo cie ka wych 
opra co wa niach hi sto rycz nych. 

Ist nie je rów nież po pu lar ne okre śle nie tej bi twy ja ko 
„Cu du nad Wi słą”. Sfor mu ło wa nie to na bra ło ko no ta cji re li -
gij nej nie bez po wo du. Kie dy woj ska bol sze wic kie z ogrom -
ną si łą na pa dły na Pol skę w 1919 r., Po la cy zwró ci li się do 
Bo ga. 19 czerw ca 1920 ro ku na Ryn ku w War sza wie Pol ska 
zo sta ła za wie rzo na Naj święt sze mu Ser cu Je zu so we mu w obe-
c no ści władz ko ściel nych i pań stwo wych, a w lip cu Kon fe -
ren cja Epi sko pa tu Pol ski ze bra na na Ja snej Gó rze po now nie 
za wie rzy ła Pol skę Ser cu Je zu so we mu i po now nie wy bra ła 
Ma ry ję na Kró lo wą Pol ski. 

100-lecie Cudu nad Wisłą

Je rzy Kos sak, „Cud nad Wi słą”, 1930 r.

Z KART HISTORII POLSKI



GŁOS BRATA NR 2(84)2020 29

Sługa Boża Wanda Malczewska – mistyczka 
 
Wan da Ju sty na Ne po mu ce na 
Mal czew ska uro dzi ła się w Ra -
do miu 15 ma ja 1822 r. Stra ci ła 
mat kę, gdy mia ła dzie więć lat. 
Od tąd wy cho wy wał ją oj ciec –
Sta ni sław. W 1846 r. Mal czew -
ską za opie ko wa ła się ciot ka –
Kon stan cja Sie mień ska.   

Jak po dał ks. To masz 
Ol ko wicz, spo wied nik i kie row -
nik du cho wy Wan dy Mal czew -
skiej, otrzy ma ła ona od Bo ga 
dar wi dze nia przy szłych wy da -
rzeń, głów nie do ty czą cych lo -

sów oj czy zny i Ko ścio ła. Jej in ten syw ne ży cie mi stycz ne łą -
czy ło się z na bo żeń stwem ad o ra cyj nym oraz eks ta za mi, wi -
zja mi i prze ży wa niem Mę ki Chry stu sa na Dro dze Krzy żo -
wej. W pią ty pią tek Wiel kie go Po stu 1852 r. Wan da uj rza ła 
Zba wi cie la dźwi ga ją ce go krzyż na Kal wa rię. Je zus za sy gna -
li zo wał jej też wte dy za gro że nia dla by tu Pol ski już po od zy -
ska niu Nie pod le gło ści: „Zbli ża ją się cza sy prze wrot ne. Oj -
czy zna wa sza bę dzie wol na od uci sku wro gów ze wnętrz -
nych, ale ją opa nu ją wro go wie we wnętrz ni. Przede wszyst -
kim sta rać się bę dą wziąć w swe rę ce mło dzież szkol ną i do -
wo dzić bę dą, że re li gia w szko łach nie po trzeb na, że moż na 
ją za stą pić in ny mi na uka mi. Spo wiedź i in ne prak ty ki re li gij -
ne, kon tro la Ko ścio ła nad szko ła mi zby tecz na, bo ście śnia 
my śle nia ucznia. Krzy że i ob ra zy re li gij ne ze sal szkol nych 
bę dą chcie li usu nąć, aby te wi ze run ki chrze ści jań skie nie 
draż ni ły ży dów. Przez mło dzież po zba wio ną wia ry ze chcą w 
ca łym na ro dzie wpro wa dzić nie do wiar stwo. Je że li na ród 
uwie rzy te mu i po zbę dzie się wia ry, stra ci przy wró co ną Oj -
czy znę” – za pi sa ła w swo im dzien ni ku. 

15 sierp nia 1873 r., po nie szpo rach, Wan da, sto jąc przed oł -
ta rzem Mat ki Bo skiej – usły sza ła od Niej: „Uro czy stość dzi -
siej sza nie za dłu go sta nie się świę tem wa szym na ro do wym, 
bo w tym dniu od nie sie cie zwy cię stwo świet ne nad wro ga -
mi, dą żą cy mi do wa szej za gła dy”. Prze po wied nia spraw dzi ła 
się, cud nad Wi słą stał się po oko ło 50. la tach. 

„Ro sja roz sy pie się, a klasz to ry prze trwa ją bu rze. 
Ro sję spo tka ka ra Bo ska za krew przez nią prze la ną, wo ła ją -
cą o po mstę do nie ba. Strasz ne klę ski spad ną na Pol skę, ale 
jej nie zgnio tą”, „Pol ska się osta nie – o ile so bie nie da wia -
ry ode brać i bę dzie za wsze przed mu rzem Ko ścio ła” – tak 
brzmia ły in ne pro roc twa Wan dy. 

Św. Jan Pa weł II tak na pi sał: o Wan dzie: „Apo sto ło -
wa ła w cza sach szcze gól nie trud nych, gdy Na ród i Ko ściół, 
gnę bio ny przez za bor ców, był jesz cze na dro dze do uzy ska -
nia nie pod le gło ści”. Pod czas wi zy ty apo stol skiej w Ło dzi  
w 1987 ro ku na zwał ją „wspa nia łą prze wod nicz ką w dzie le 
ewan ge li za cji”. 

W la tach 1929-30 roz po czę ły się sta ra nia o jej be aty -
fi ka cję. Pod kre śla no nie zwy kły ta lent me dia cyj ny Wan dy 
Mal czew skiej oraz fakt, że uzdra wia ła cho rych gor li wą mo -
dli twą.  

„21 lu te go 2006 r. pa pież Be ne dykt XVI pod pi sał de -
kret o he ro icz no ści cnót Czci god nej Słu gi Bo żej Wan dy 
Mal czew skiej. Po zo sta ły mo dli twy i ocze ki wa nie na cud, 
któ ry po słu ży za po twier dze nie, iż Słu ga Bo ża Wan da Mal -
czew ska jest świę ta” – po wie dział ks. Mar cin Maj da, pro -
boszcz Pa ra fii Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa w Parz nie. 

Pod czas ob cho dów 100-le cia bi twy war szaw skiej 
war to wspo mnieć tak ma ło zna ną Czci god ną Słu gę Bo żą 
Wan dę Mal czew ską, któ ra prze po wie dzia ła Cud nad Wi słą 
w 1920 ro ku. Za sta nów my się rów nież, czy nie na le ży wziąć 
so bie do ser ca jej prze po wied ni, któ re opi su ją tak że na szą 
współ cze sność… 

Te re sa So wiń ska, za https://dzie je.pl

15 sierp nia, o 1.00 w no cy, na kil ka go dzin wcze śniej 
niż prze wi dy wał roz kaz wy da ny przez gen. Jó ze fa Hal le ra,  
z nie wy ja śnio nych do dziś po wo dów, por. Po go now ski wziął 
sztur mem Wól kę Ra dzy miń ską. Pol skie woj sko roz bi ło ro -
syj ski sztab cał ko wi cie za sko czo ny noc ną szar żą. Bol sze wi cy 
ucie ka li – jak wy ni ka z ich wła snych re la cji zda wa nych  
w obo zach je niec kich – wi dząc Mat kę Bo żą uno szą ca się nad 
pol skim woj skiem. Dzień wcze śniej Ma ry ja mia ła ob ja wić 
się pod czas walk ko ło Osso wa, wy wo łu jąc pa ni kę wśród żoł -
nie rzy wro ga. Do dziś za cho wa ły się re la cje świad ków, któ -
rzy wi dzie li Jej po stać na nie bie. Jeń cy -Ro sja nie otwar cie 
przy zna wa li, że uka za nie się Bo gu ro dzi cy by ło przy czy ną 
uciecz ki z po la wal ki. „Was się nie bo imy, ale z Nią wal czyć 
nie bę dzie my!” – mó wi li. Swo ją ro lę ode grał tak że ks. Igna cy 
Sko rup ko. Wzię ci do nie wo li bol sze wi cy opo wia da li, że wi -
dzie li księ dza w bia łej kom ży z krzy żem w rę ku a nad nim 
Mat kę Bo ską, któ ra szła na nich. By ło to 15 sierp nia, w dzień 
świę ta Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny, Kró lo wej 
Ko ro ny Pol skiej. Wie rzą cy ufa ją Jej opie ce i wie rzą w to, że 
ten, kto do Niej się ucie ka, ni gdy nie zo sta nie od rzu co ny.  

Dzie sięć lat póź niej, zwy cię ska bi twa sto czo na  
w 1920 r. pod War sza wą zo sta ła upa mięt nio na przez wy bit ne -
go ar ty stę Je rze go Kos sa ka na ob ra zie ba ta li stycz nym „Cud 
nad Wi słą”. Au tor ob ra zu umie ścił w le wej gór nej czę ści 

dzie ła Mat kę Bo ską, któ ra uno si się na ob ło ku. Na pierw -
szym pla nie to czy się za żar ty bój mię dzy na cie ra ją cą ze 
sztan da rem na ro do wym pol ską pie cho tą a co fa ją cy mi się 
sze re ga mi wro ga. Wśród wal czą cych do strze ga my gó ru ją cą 
syl wet kę ks. Igna ce go Sko rup ki za grze wa ją ce go do bo ju 
i wzmac nia ją ce go du cha Po la ków. Na wy so kim brze gu Wi -
sły wi dzi my na ko niu Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go, jak 
pro wa dzi ko lej ne pol skie od dzia ły do wal ki z bol sze wi ka mi.  

Przez wie le lat, kie dy po II woj nie świa to wej w Pol -
sce rzą dzi li ko mu ni ści, o Bi twie War szaw skiej się nie wspo -
mi na ło. Obec nie Po la cy pa mię ta ją i chęt nie ob cho dzą ko lej -
ne rocz ni ce Cu du nad Wi słą i dzię ku ją za uzy ska ną wol ność 
pod czas uro czy stych Mszy św. Rów nież co ro ku do Osso wa 
przy by wa ją licz ni pa sjo na ci,  aby obok cmen ta rza po le głych 
żoł nie rzy brać udział w hi sto rycz nej re kon struk cji bi twy 
war szaw skiej. Czy bę dzie to moż li we w tym ro ku, nie za le ży 
jed nak od nas, ale o sy tu acji epi de micz nej. 

Trze ba mieć na dzie ję, że 100. rocz ni ca zo sta nie god -
nie upa mięt nio na a wier ni bę dą mo gli uczest ni czyć w uro -
czy stej Eu cha ry stii dzięk czyn nej w świę to Wnie bo wzię cia 
Naj święt szej Ma ryi Pan ny, Kró lo wej Ko ro ny Pol skiej. 

Te re sa So wiń ska 
w opar ciu o róż ne źró dła in ter ne to we

Z KART HISTORII POLSKI
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W związ ku z za ist nia łą sy tu acją na ca łym świe cie, tak że  
w na szym kra ju, a mia no wi cie z epi de mią ko ro na wi ru sa Co -
vid -19, od 12 mar ca 2020 r. zo sta ła za wie szo na dzia łal ność 
wszel kich sto wa rzy szeń, zgro ma dzeń, grup, tym sa mym  
i na sze go Chó ru Pa ra fial ne go. Nie zna czy to jed nak, że za -
mar ło ży cie i na sze wspól ne kon tak ty. By li śmy ca ły czas  
w łącz no ści in ter ne to wej i te le fo nicz nej. Wiel ka szko da, że 
nie wszy scy ma ją do stęp do In ter ne tu. Ale da wa li śmy ra dę!  
Za czę ło się od ma ila Syl wii: „W związ ku z de kre tem na sze -
go bi sku pa i wcze śniej szy mi za le ce nia mi Epi sko pa tu, po zo -
sta je my w do mu aż do od wo ła nia. Mu si my śle dzić me dia  
wpi sy w In ter ne cie. My ślę, że każ dy z nas jest na ty le roz -
sąd ny, że nie bę dzie się na ra żał i bez po trze by nie bę dzie 
wy cho dził z do mu. Je śli ktoś z Was bę dzie po trze bo wał ja -
kiej kol wiek po mo cy, np. w zro bie niu za ku pów, w za ła twie -
niu ja kiejś nie cier pią cej zwło ki waż nej spra wy, w kup nie le -
ków czy za wie zie niu do le ka rza itp., to ja je stem do dys po zy -
cji. Je ste śmy w gru pie ry zy ka, ale ja je stem za szcze pio na 
prze ciw gry pie, więc mo że mniej ry zy ku ję, po ru sza jąc się tu 
i ów dzie, za cho wu jąc oczy wi ście wszel kie środ ki ostroż no -
ści. Je śli więc ktoś z Was po trze bu je po mo cy, to dzwoń cie 
bez opo rów!!! Mu si my so bie po ma gać. Sa mo chód wszyst ko 
udźwi gnie! :-) Wszy scy ma ją mój nu mer te le fo nu, a je śli nie, 
to ma my spis i w nim są na sze nu me ry. Jesz cze raz pro szę, 
nie krę puj cie się! Je ste śmy wspól no tą, któ ra ma so bie po ma -
gać, chro nić się i dbać o sie bie! Po zdra wiam wszyst kich bar -
dzo ser decz nie i ży czę zdro wia! Po zo stań my w łącz no ści  
w mo dli twie do mo wej!” 

No i roz krę ci ła się ak cja „Wi dzial na rę ka”, do któ rej 
za raz przy stą pi ła Ania – dy ry gent ka, ks. pro boszcz, Ka sia  
i Dag ma ra. Da ga, oprócz za ku pów, słu ży ła po mo cą w kwe -
stiach urzę do wych, ban ko wych, po ma ga ła w roz li cze niach 
PIT- u bez wy cho dze nia z do mu lub in nych spra wach, któ re  
wów czas naj le piej by ło za ła twić przez In ter net, za miast wy -
bie rać się np. do urzę dów. 

Na zwę ak cji nada ła Li dia. Mo że my się z te go cie -
szyć, bo by li śmy pierw si, któ rzy za czę li ta kie dzia ła nia. Do -
pie ro póź niej mo gli śmy usły szeć w me diach, że ta ką wła śnie 
po moc pod ję ły nie któ re sa mo rzą dy, har ce rze i wo lon ta riu -
sze. Po roz po zna niu sy tu acji, oka za ło się, że kil ka osób po -
trze bo wa ło po mo cy, na to miast o więk szość za trosz czy ły się 
ro dzi ny. 

Wspar cie nie skoń czy ło się tyl ko na po mo cy w za -
ku pach. W nor mal nych wa run kach Syl wia cho dzi pra wie 
co dzien nie na gim na sty kę. Oczy wi ście si łow nia, do któ rej 
za zwy czaj uczęsz cza, wów czas (jak wszyst kie in ne) zo sta ła 
za mknię ta. Jed nak jej wspa nia ła tre ner ka za czę ła prze sy łać 
swo jej gru pie ze sta wy ćwi czeń i pra wie na kaz, że by gim na -
sty ko wać się w do mu:-) No to Syl wia, nie wie le my śląc, za -
czę ła prze sy łać ze sta wy ćwi czeń chó rzy stom, by też z te go 
sko rzy sta li. Nie któ rzy przy zna li się, że ko rzy sta li z ca ło ści, 
a in ni, że wy bie ra li po szcze gól ne ćwi cze nia. I o to cho dzi ło! 
Trze ba się ru szać! Od tej po ry pra wie co ty dzień tra fia ły do 
wszyst kich no we ze sta wy. 
 

Aż tu któ re goś dnia Gra ży na Ch. na pi sa ła: „Ser -
decz nie Was wszyst kich po zdra wiam. Dzię ki za Wa sze pro -
po zy cje po mo cy – szcze gól nie Syl wii (!), Ani, Dag ma rze, Ka -
si :)) Ze swej stro ny mo gę za ofe ro wać uszy cie, w ra zie po -
trze by, ma secz ki ochron nej (mam ma szy nę do szy cia, tro -
chę ma te ria łów, mu szę tyl ko ku pić gum kę). Ży czę wy trwa -
ło ści i nie upa da nia na du chu w tym dziw nym cza sie :)” 

Te raz to się do pie ro za czę ła ak cja! Gra ży na na pi sa -
ła do Syl wii, że nie mo że dać so bie ra dy z za mó wie niem 
przez In ter net gum ki po trzeb nej do szy cia ma se czek. 
Wszyst kie skle py by ły po za my ka ne, oprócz spo żyw czych, 
ap tek i dro ge rii. Pro si ła więc Syl wię, że by jej po mo gła. Ale 
Syl wia nie jest naj lep sza w ku po wa niu przez In ter net, więc 
da ła cynk Dag ma rze. Da ga z ocho tą przy stą pi ła do ak cji  
i bez kło po tów za mó wi ła gum kę, któ ra do tar ła do Gra ży ny 
za kil ka dni. I wte dy oka za ło się, że bra ku je ta siem ki do ob -
rę bia nia ma se czek. I znów ak cja na po czcie in ter ne to wej: 
Kto ma ta siem kę??? Nie spo dzie wa nie ode zwa ła się na tych -
miast Asia D., ofe ru jąc róż ne ta siem ki. Ależ by ła ra dość! 
Asia do star czy ła oso bi ście ta siem kę Gra ży nie i za czę ło się 
za ma wia nie i szy cie. I w ta ki to spo sób wszy scy zo sta li śmy 
za opa trze ni w do brze uszy te ma secz ki. Póź niej do szy cia do -
łą czy ła rów nież Kry sia M. i Mał go sia, któ ra po dłu giej cho -
ro bie w koń cu do szła do sie bie.  

Łą czy li śmy się wszy scy du cho wo w mo dli twie. Pod -
czas Wiel kie go Po stu „uczest ni czy li śmy” w trans mi to wa nej 
przez In ter net z na sze go ko ścio ła „Dro dze Krzy żo wej”. 
Cud nie jest wie dzieć, że w tym sa mym cza sie je ste śmy 
wszy scy sku pie ni na jed nym. To bar dzo łą czy. Po jed nej  
z trans mi sji „Dro gi Krzy żo wej” Li dia na pi sa ła: „Ko cha ni 
moi, dro dzy, je stem, pa mię tam, tę sk nię... Tę sk nię do Was, 
do na szych cy klicz nych prób z Anią, tę sk nię do Wa szych 
mi łych twa rzy, szcze rych uśmie chów, ser decz nych słów  
i ge stów, do po wi tań „na mi sia”... 

Na gle za trzy ma ło się to na sze zwy czaj ne ży cie. 
Świat sta nął na gło wie! Mu sie li śmy się za mknąć w do mach.. 
Na szczę ście my po tra fi my być ra zem: DUCHOWO i wir tu -
al nie! Wczo raj jed no czy li śmy się na pięk nej, mą drej i wzru -
sza ją cej DRODZE KRZYŻOWEJ w na szym ko ście le. Wspa -
nia ła aran ża cja wnę trza, świa tło, ruch, opra wa mu zycz na  
i naj waż niej sze – SŁOWO – o głę bo ko prze my śla nej 
TREŚCI –  na wią zu ją cej do obec nej sy tu acji. 
 Szli śmy z JEZUSEM, dźwi ga jąc swój krzyż, mo dląc 
się i łą cząc z cier pią cy mi... Są dzę, że nie tyl ko mnie, łzy spły -
wa ły po twa rzy...  

Dzię ku ję, KOCHANI KSIĘŻA, że nada li ście tej VIA 
DOLOROSA tak istot ny wy raz ar ty stycz ny. DZIĘKUJĘ ZA 
KOMUNIĘ I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO”. 

W tym cza sie trans mi to wa no rów nież w te le wi zji 
Msze Św. z Ja snej Gó ry, Ła giew ni k, ze Świą ty ni Opatrz no ści 
Bo żej w War sza wie i bar dzo waż ne – z Wa ty ka nu. Mo dli li -
śmy się wraz z pa pie żem Fran cisz kiem o usta nie pan de mii. 
Prze ży li śmy wspól nie Wiel ki Ty dzień i Świę ta Zmar twych -
wsta nia Pań skie go.  
 

Z ŻYCIA PARAFII

Chór parafialny podczas pandemii, cz.1
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Pięk nie to wszyst ko pod su mo wa ła Li dia w jed nym z ma ili:  
„Ko cha ni moi, dro dzy, 

Mój po przed ni list pi sa łam tak nie daw no, a ty le się zda rzy -
ło... Chcę wró cić do te go mi nio ne go cza su, cza su 
WIELKIEGO TYGODNIA na sy co ne go wiel ki mi wy da rze -
nia mi, głę bo ki mi tre ścia mi i prze ży cia mi, cza su, w któ rym 
„Chry stus uka zał, że ży cie jest przej ściem, nie tyl ko przez 
gra ni cę śmier ci, ale i do no we go ży cia” (J. P. II). 

Dla mnie był to czas re flek sji i re ko lek cji, za du my  
i kon tem pla cji, za nu rze nia się w so bie, w swo im su mie niu, 
któ re go ra chun ku ten czas wy ma gał. 

Nie by łam re al nie w ko ście le, ale uczest ni czy łam 
w wie lu mszach, na bo żeń stwach, słu cha łam wie lu ho mi lii. 
Ra dio, te le wi zja, In ter net prze ści ga ły się, by nam za pew nić 
Mszę św. w świą ty niach i sank tu ariach w ca łej Pol sce...Trze -
ba by ło na brać do te go dy stan su, przy jąć wła sną li nię wy bo -
rów. Nie mo głam za ak cep to wać CHAOSU. By łam SAMA. 
Szu ka łam CISZY. TRIDUUM PASCHALNE prze ży wa łam  
z sa mot nym Pa pie żem na Pla cu św. Pio tra, w BAZYLICE,  
w BIBLIOTECE. 

Są dzę, że Pa pież czuł cię żar tej sa mot no ści, a mo że 
na wet opusz cze nia... 

Wstrzą sa ją ca by ła DROGA KRZYŻOWA wni ka ją ca 
w naj bo le śniej sze ludz kie do świad cze nia, w nę dzę i opusz -
cze nie, w ból bru tal nej utra ty Naj bliż szych, cier pie nie nie za -
wi nio ne i to wy ni ka ją ce z utra ty wol no ści. Wol no ści, któ ra 
wy zwa la, wol no ści, któ ra wzbo ga ca i wol no ści, któ ra za bi ja... 
„Pan Bóg dał czło wie ko wi wol ną wo lę...” 
 By łam sa ma, ale nie sa mot na. By łam więc „za opie -
ko wa na”  przez Naj bliż szych i Przy ja ciół. To wa rzy szy ła mi 
Bi blia i Dzien ni czek sio stry Fau sty ny z JEZUSEM 
ZMARTWYCHWSTAŁYM, MIŁOSIERNYM, JEZUSEM 
NADZIEI... 

Przez ca ły WIELKI TYDZIEŃ ży łam też w świe cie 
mu zy ki, tej naj bar dziej uni wer sal nej ze sztuk... mu zy ki wiel -
kiej, łą czą cej Zie mię z Nie bem, mu zy ki prze stwo rzy, łą czą -
cej czło wie ka z Bo giem. By ła to mu zy ka pa syj na, ora to ryj na, 
sym fo nicz na, jak „Stwo rze nie świa ta” Hayd na, „Me sjasz” 
Ha en dla, „Pa sja wg św. Łu ka sza” Pen de rec kie go, czy „III 
Sym fo nia pie śni ża ło snych” Gó rec kie go... 

Był to czas wiel kich re flek sji i wzru szeń, ale i czas 
NADZIEI, o któ rej tak pięk nie mó wi św. Pa weł /Rz15, 13/: 

„A Bóg na dziei niech Wam udzie li peł ni ra do ści i po ko ju  
w wie rze, aby ście przez moc Du cha Świę te go by li bo ga ci  
w na dzie ję”. 

... I to prze sła nie Wam, KOCHANI, de dy ku ję”. 
 

*        *        *  
Jesz cze przed świę ta mi Wiel kiej No cy ks. Pro boszcz, opie -
kun chó ru na pi sał: „Szczęść Bo że, Ko cha ni Chó rzy ści, 
Wła śnie uru cho mi łem kom pu ter i od czy ta łem Wa sze pięk -
ne sło wa, w któ rych ty le cie pła i na dziei... dzię ku ję 
WSZYSTKIM za każ dy gest, dys po zy cyj ność, mo dli twę i pa -
mięć; za każ de do bre sło wo... 

Wczo raj prze ży wa li śmy ko lej ną nie dzie lę bez na -
szych PARAFIAN. Trud ne to do świad cze nie i pew nie ob ce 
nam wszyst kim. Chcę Was za pew nić, iż je ste ście obec ni  
w mo im ser cu i mo dli twie... Pro szę – bądź cie z na mi za po -
śred nic twem trans mi sji in ter ne to wych... Wła śnie przy go to -
wu je my Tri du um Pas chal ne. Jak żeż in ne od tych, któ re 
ogar nia li śmy ra zem... Ufam, iż bę dzie Ono tak że owoc ne. 
Bo Bóg za pew ne ma swój plan – jak za wsze.  

Pięk nie Was po zdra wiam, z da rem mo dli twy  
– Ks. Grze gorz :) 
 
PS. Za chę cam do sko rzy sta nia ze stro ny: https://swie taw do mu.pl/ 

c.d.n. 

Z ŻYCIA PARAFII

Gotowa do wyjścia w maseczce od Grażynki Gimnastyka w domu

Droga Krzyżowa papieża Franciszka na pustym placu Św. Piotra
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W lu tym te go ro ku, a więc jesz cze przed wy bu chem pan de -
mii w Eu ro pie, wy bra łam się do Egip tu, by zwie dzić tam tej -
sze licz ne, pięk nie za cho wa ne wie lo wie ko we za byt ki i świą -
ty nie z cza sów fa ra onów oraz współ cze sne tęt nią ce ży ciem 
me tro po lie (Ka ir, Luk sor i Asu an). Pra gnę łam prze żyć 
praw dzi wą fa ta mor ga nę na Pu sty ni Nu bij skiej i zo ba czyć na 
wła sne oczy te re ny, na któ rych na krę co no wie le zna nych fil -
mów (m.in. „W pu sty ni i w pusz czy”, „Po że gna nie z Afry ką” 
oraz kry mi na ły Aga ty Chri stie). Dzię ki kil ku dnio we mu rej -
so wi po Ni lu chcia łam po znać tak że bo ga tą fau nę i flo rę 
Egip tu – z kro ko dy la mi oraz roz le gły mi plan ta cja mi trzci ny 
cu kro wej na cze le. Pod czas tej mo jej, jak się po tem oka za ło, 
je dy nej te go rocz nej za gra nicz nej wy pra wy po zna łam tak że 
bar dzo cie ka wą kul tu rę kop tyj ską, któ ra u nas w Eu ro pie 
jest tak ma ło zna na, choć sta no wi część kul tu ry chrze ści jań -
skiej. Mó wiąc o chrze ści ja nach, na ogół my śli my bo wiem 
tyl ko o nas, ka to li kach ob rząd ku rzym skie go, gre ko ka to li -
kach, pra wo sław nych lub pro te stan tach. Tym cza sem na le żą 
do nich tak że wła śnie egip scy Kop to wie, któ rych nie wie lu, 
bo za le d wie ok. 210 tys. ży je w tym po nad 100-mi lio no wym, 
zde cy do wa nie mu zuł mań skim kra ju, w któ rym pięć ra zy 
dzien nie z mi na re tów licz nych me cze tów roz le ga ją się do no -
śne, pół go dzin ne mo dli twy.  

Re li gia kop tyj ska zbli żo na jest bar dzo do re li gii pra -
wo sław nej, o czym świad czy choć by wy strój kop tyj skich ko -
ścio łów i ty po we dla niej ob rzę dy. Jej po cząt ki przy pi su je się 
św. Mar ko wi Apo sto ło wi. Kop tyj skie pre zbi te rium od dzie lo -
ne jest od resz ty świą ty ni swe go ro dza ju prze pie rze niem  
z na ma lo wa ny mi na nim sce na mi bi blij ny mi, któ re do złu -
dze nia przy po mi na pra wo sław ny iko no stas. Ka pła ni spra wu -
ją wie lo go dzin ną, pięk nie śpie wa ną li tur gię mszal ną, od wró -
ce ni ty łem do wier nych. Dzię ki du żym te le bi mom wier ni 
mo gą jed nak do sko na le wi dzieć wszyst kie ob rzę dy przy sa -
mym oł ta rzu. Męż czy znom i ko bie tom nie wol no jest sie -
dzieć obok sie bie, gdyż prze szka dza ło by to im w mo dli tew -
nym sku pie niu. Męż czyź ni sie dzą więc w ław kach po le wej, 

a ko bie ty po pra wej stro nie świą ty ni. Spo wiedź od by wa się 
czę sto na pla cu przed ko ścio łem. Pod czas li tur gii uży wa się 
do dziś tra dy cyj ne go ję zy ka kop tyj skie go, któ ry zda niem 
lin gwi stów jest ostat nią for mą sta ro egip skie go ję zy ka fa ra -
onów. Po nie dziel nej mszy św. każ dy z jej uczest ni ków za bie -
ra ze so bą do do mu smacz ny, okrą gły pszen ny chle bek wiel -
ko ści ma łej piz zy bez far szu, aby po ła mać się nim z in ny mi 
do mow ni ka mi. Po za tym Kop to wie przy wią zu ją szcze gól ną 
wa gę do po stu, któ ry obej mu je aż 210 dni w ka len da rzu li -
tur gicz nym. W tym cza sie nie mo gą oni spo ży wać pro duk -
tów od zwie rzę cych ani też za wie rać związ ków mał żeń skich. 
Nie co na wzór mu zuł mań skie go Ra ma da nu po szczą wów -
czas mię dzy świ tem a za cho dem słoń ca. Kop tów moż na ła -
two roz po znać po ich wy ta tu owa nym na przed ra mie niu cha -
rak te ry stycz nym kop tyj skim krzy żu z na pi sem „Je zus Chry -
stus, Syn Bo ga”.  

Ka to li ków ob rząd ku rzym skie go moż na spo tkać je -
dy nie w więk szych egip skich mia stach. W Luk so rze oprócz 
dwóch ko ścio łów kop tyj skich znaj du je się na przy kład tak że 
je den ko ściół rzym sko -ka to lic ki pro wa dzo ny przez egip -
skich fran cisz ka nów, któ rym po ma ga pol ska za kon ni ca. Nie 
brak w nim i in nych pol skich ak cen tów, do któ rych na le ży 
oczy wi ście ka pli ca św. Ja na Paw ła II. Msze św. spra wo wa ne 
są tam w nie dzie lę w kil ku ję zy kach (arab skim, an giel skim 
i fran cu skim). Ga zet ka pa ra fial na tak że jest dwu ję zycz na – 
w ję zy ku arab skim i fran cu skim.   

Z Egip tem zwią za ne są rów nież ści śle sta ro te sta -
men to we dzie je na ro du ży dow skie go. To wła śnie w tym kra -
ju na ród wy bra ny spę dził w nie wo li aż 40 lat. To tam, na gó -
rze Sy naj, do któ rej nie moż na już w tej chwi li nie ste ty do -
trzeć z po wo du kon flik tu zbroj ne go, Moj żesz otrzy mał od 
Bo ga ka mien ne ta bli ce z dzie się cio ma przy ka za nia mi. I wre-
sz cie stam tąd Bóg prze pro wa dził Izra eli tów po su chym dnie 
Mo rza Czer wo ne go do Zie mi Obie ca nej.  

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

Koptowie – nasi egipscy bracia w wierze
WSPOMNIENIA

pozostałości dawnych świątyń nad brzegiem Niluegipskie katakumby w Asuanie nad Nilem 
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WSPOMNIENIA

dwujęzyczna katolicka gazetka parafialna

kaplica św. Jana Pawła II w kościele w Luksorze

koptyjskie prezbiterium

ołtarz w kościele oo. franciszkanów w Luksorze

wnętrze koptyjskiej katedry NMP w Luksorze

z mnichem koptyjskim przed biurem parafialnym  
katedry NMP w Luksorze
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Już po raz szó sty od by ła się Ro we ro wa Piel grzym ka do Sia -
no wa. Ofi cjal nie piel grzym ka roz po czę ła się u stóp Mat ki 
Bo żej Oliw skiej na pla cu przed Ka te drą Oliw ską. W so bo tę 
20 czerw ca go dzi nie 9.15 od mó wi li śmy mo dli twę i przy ję li -
śmy Bo że bło go sła wień stwo, któ re go udzie lił nam ja dą cy  
z na mi ks. Woj ciech. Tu taj ro we ry w kie run ku Gdań ska -
-Oso wy za bra ła cię ża rów ka. W Oso wie spo tka li śmy się na 
ro we rach pod sta cją PKM, ale nie któ rzy do je cha li tu sa mo -
dziel nie. Każ dy piel grzym wy lo so wał do oso bi ste go roz wa -
ża nia na dro gę sło wo Słu gi Bo że go Kar dy na ła Wy szyń skie -
go. Moż na by ło na pi sać i zło żyć in ten cję, któ rą za nie śli śmy 
do Mat ki Bo żej Sia now skiej – Kró lo wej Ka szub.  

O go dzi nie 10.00 od mó wi li śmy Dzie siąt kę Ró żań ca 
i 40 do ro słych i dzie ci wy ru szy ło ro we ra mi w kie run ku Cze -
cze wa, gdzie był nasz pierw szy po stój. Na każ dym miej scu 
od po czyn ku był czas na za ba wę, roz mo wę, prze ką skę i ko -
lej ną Ta jem ni cę Ró żań ca. Ro we ra mi do tar li śmy do Sia no wa 
o godz. 16.00. Tu spo ży li śmy wspól ny po si łek i uda li śmy się 
na Eu cha ry stię, któ rą ce le bro wał ks. Da wid.  

Piel grzym kę zor ga ni zo wał Krzysz tof Szcze pań ski 
pod pa tro na tem Do mo we go Ko ścio ła, Wspól no ty Czas dla 
Ro dzin, Neo ka te chu me na tu oraz we współ pra cy z na szą pa -
ra fią. 
 
Jak zro dził się po mysł piel grzym ki? 
 
Po mysł ro dzin nej piel grzym ki po ja wił się w mo jej gło wie  
w mar co wą nie dzie lę pod czas Mszy Świę tej. Jest piel grzym -
ka ro we ro wa na Ja sną Gó rę, ale nie moż na w tę dro gę wy -
brać się ra zem z dzieć mi. Je den rzut oka na ma pę i od ra zu 
zo ba czy łem Sia no wo. To bę dzie do bre miej sce, aby je chać 
ra zem z dzie cia ka mi. Po ra za brać się za or ga ni za cję. Po my -
śla łem, że or ga ni zu jąc już któ ryś z ko lei rajd ro we ro wy, mo -
gę wy ko rzy stać mo je do świad cze nia w służ bie Bo gu. Wy sła -
łem kil ka li stów do zna jo mych z Do mo we go Ko ścio ła, ale 
od zew był mi zer ny. Tra sa 40 km chy ba sku tecz nie prze ra zi -
ła swo ją trud no ścią. „Dzie ci nie da dzą ra dy”, „bę dą gór ki” 
ta kie od po wie dzi sły sza łem py ta jąc lu dzi ze wspól no ty. 

Odło ży łem spra wę ja ko zu peł nie prze gra ną i już da -
lej nie wra ca łem do te go, kie dy pod ko niec kwiet nia ode zwa -
ła się mo ja sio stra, że u niej we wspól no cie jest kil ku chęt -
nych. Ra zem zmie ni li śmy tro szecz kę prze bieg tra sy, któ rą 
po sta no wi łem spraw dzić już oso bi ście. Zda łem się w or ga ni -
za cji tej piel grzym ki na Pa na Bo ga wie dząc, że sam nie dam 
ra dy. Wszyst ko tech nicz nie za re zer wo wa łem, ale zgło szeń 
nie by ło du żo, a do te go do cho dzi ły do dat ko we pro ble my. 
Jed na z ro dzin, któ ra mia ła po je chać cią gle na tra fia ła na 
prze szko dy. To ro dzi ce zo sta li we zwa nia do pra cy na tę so -
bo tę (uda ło się po ko nać), cór ka mia ła od ra biać w szko le za -
ję cia (uda ło się po ko nać), osta tecz nie cór ka za cho ro wa ła  
i tra fi ła do szpi ta la (te go już nie uda ło się po ko nać). In ne 
pro ble my to cho ro ba kie row cy, któ ry miał po je chać sa mo -

cho dem wspar cia dla piel grzy mów. Jed nak dzię ki Bo gu się 
uda ło i w so bo tę ra no ru szy li śmy, do koń ca nie wie dząc czy 
uda się prze je chać do Sia no wa i zdą żyć na Mszę św. Ta kie 
by ły po cząt ki. 

Za pra sza my na piel grzym kę w przy szłym ro ku! Za -
pisz cie do swo ich ka len da rzy: 12 czerw ca 2021 

www.do -sia no wa.in fo 
Krzysz tof

Z ŻYCIA PARAFII

Rowerowa Pielgrzymka do Sianowa
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Z ŻYCIA PARAFII
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Z ŻYCIA PARAFII

Rodzinny spływ kajakowy – WDA 2020

Po ty go dniach ob ostrzeń, w pięk ną, sło necz ną so bo tę 13 
czerw ca 2020 uda ło nam się zor ga ni zo wać ro dzin ny spływ 
ka ja ko wy. Po nad 30 osób – mło dzież wraz z ro dzi ca mi i ro -
dzeń stwem wy bra ła się na wspól ną wę drów kę rze ką Wdą. 
Roz po czę li śmy w Bor sku, tam gdzie z je zio ra Wdzy dze rze -
ka roz po czy na swo ją dal szą po dróż, wcze śniej wpa da jąc do 
je zio ra. Naj pierw  pły nie spo koj nie, le ni wie, a po tem opusz -
cza jąc brze gi ka na łu Wdy sta je się rwą cą rze ką, wi jąc się 
wśród drzew. Nie omi nę ły nas wy wrot ki, ale mo gli śmy cie -
szyć się pięk ną przy ro dą, słoń cem i wła snym to wa rzy -
stwem, Był czas na kieł ba ski z ogni ska i od po czy nek. Nasz 
spływ za koń czy li śmy w Woj ta lu po 14 km.  

ks. Wojciech 
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Przyjaźń to znaczy być zawsze razem 
 
Ży li so bie trzej przy ja cie le, trzy mo ty le - mo tyl żół -
ty, czer wo ny i bia ły. Za wsze ba wi ły się ra zem. Na -
gle spadł deszcz. Mo ty le wie dzia ły, że te raz mu szą 
szyb ko po sta rać się o ja kieś schro nie nie dla sie -
bie, w prze ciw nym ra zie zmok ną, bę dą mia ły wil -
got ne skrzy dła i nie prze ży ją. Po le cia ły szyb ko do 
żół te go tu li pa na i spy ta ły go: „Mo że my schro nić 
się w two im kie li chu, aż prze sta nie pa dać?”. Tu li -
pan przyj rzał się mo ty lom i po wie dział: „Ten żół ty 
w ta kim ko lo rze jak ja, mo że tu usiąść. Ale ten 
czer wo ny i bia ły, och, co za brzyd kie ko lo ry. Nie, 
tym nie wol no usiąść!”. A żół ty mo tyl po wie dział: 
„Ale to są moi przy ja cie le. Je śli ich nie wpu ścisz, 
to ja też nie chcę tu taj zo stać!”. Szyb ko po le cie li 
do czer wo ne go tu li pa na: „Mo że my schro nić się w 
two im kie li chu, aż prze sta nie pa dać?”. Czer wo ny 
tu li pan przyj rzał się mo ty lom i po wie dział: „Ten 
czer wo ny, w ta kim ko lo rze jak ja, mo że tu usiąść. 
Ale ten żół ty i bia ły, och, co za brzyd kie ko lo ry. 
Nie, tym nie wol no usiąść!”. A czer wo ny mo tyl po -
wie dział... Zgad nij cie, co on po wie dział?... I mo ty -
le po le cia ły szyb ko do bia łe go tu li pa na. Pew nie 
do my śla cie się już, ja ka wy wią za ła się mię dzy mo -
ty la mi roz mo wa? A jak za koń czy ła się hi sto ria 
ucie ka ją cych przed desz czem mo ty li? 
Gdy rów nież trze ci tu li pan nie chciał dać wszyst -
kim schro nie nia, trzy mo ty le po le cia ły da lej. 
Przez chmu ry w koń cu wyj rza ło słoń ce i przy ja -
cie le cie szy li się, że prze trwa li ra zem. 
Trzy mać się ra zem, w przy ja znej pacz ce, to wy peł -
niać sło wa Je zu sa, któ ry po wie dział: „Je stem two -
im do brym przy ja cie lem. Ko cham cię, obo jęt nie 
ja kie go ko lo ru jest two ja skó ra - żół ta czy bia ła, 
obo jęt nie czy je steś do bry czy zły. Za wsze je stem 
z to bą!”. 
 
 

Nauczyć się czekać na przyjaciela 
 

Żył kie dyś ma ły zie lo ny lis. Był cał kiem sam i czuł 
się sa mot ny. Szu kał ko goś, kto chciał by z nim 
dzie lić je go no rę, być z nim w cią gu dnia i no cy, 
wio sną, la tem, je sie nią i zi mą. Ale ru de li sy nie 
chcia ły znać zie lo ne go li sa. Pew ne go dnia zła pał  
bia łą ku rę, przy pro wa dził ją do swo jej nor ki i za py -
tał ją, czy bę dzie dzie li ła z nim no rę dniem i no cą, 
wio sną, la tem, je sie nią i zi mą. Ku ra trzę sła się ze 
stra chu i krzy cza ła, że ab so lut nie nie za mie rza tu -
taj miesz kać. Li sek się roz zło ścił i wy pę dził ku rę. 
Wkrót ce zła pał brą zo we go za jącz ka. „Po do basz 
mi się ja ko przy ja ciel” – po wie dział li sek. I za py tał 
za jącz ka... Wie cie, o co za py tał? Po tem zna lazł 
wie wiór kę i hi sto ria się po wtó rzy ła. Do my śla cie 
się na pew no, jak wy glą da ło ich spo tka nie. Wy -
obra ża cie so bie tę prze stra szo ną wie wiór kę? Pew -
ne go dnia lis od krył w ogro dzie ró żę. Po wie dział: 
„Po do basz mi się!” Urwał ró żę i za brał ją do sie -
bie. „Chcesz dzie lić ze mną no rę dniem i no cą, 
wio sną, la tem, je sie nią i zi mą?” – za py tał lis. A ró -
ża wy peł ni ła swo im za pa chem ca łą no rę. Zie lo ny 
li sek był bar dzo szczę śli wy. Jed nak na stęp ne go 
dnia ró ża zwię dła. A ma ły lis za wo łał: „Oszu ka łaś 
mnie!”. Tu pał, zło ścił się i wy rzu cił ją. Ale gdy 
wró cił do nor ki, ró ża na dal tam by ła, po nie waż jej 
za pach wy peł niał ca łą no rę. Lis zdzi wił się i usiadł. 
Sie dział cał kiem ci cho. I na gle po wie dział do sie -
bie: „Pew ne go dnia przyj dzie ma ły zie lo ny lis i bę -
dzie dzie lił ze mną mo ją no rę dniem i no cą, wio -
sną, la tem, je sie nią i zi mą. Mu szę tyl ko po cze -
kać”. 
Znam Ko goś, Kto za wsze od po wia da TAK, kie dy 
Go py ta ją, czy chce być ich przy ja cie lem. To Je -
zus. On chce być na szym przy ja cie lem. 
 

(wy bór opo wia dań za: „Bóg i dzie cię cy świat”,  
Wil li Hof fsu em mer, s.70-71, Wy daw nic two JEDNOŚĆ) 

 Opracowanie Teresa Andrzejak 

DLA DZIECI

• OPOWIADANIA O PRZYJAŹNI •
Przy jaźń jest czymś bar dzo cen nym w na szym ży ciu. Każ dy czło wiek chciał by mieć bli sko 

sie bie oso bę, z któ rą dzie lił by swój czas, do któ rej mógł by przyjść po ra dę, kie dy miał by pro blem. 
Przy jaźń to praw dzi wy skarb! Dwa opo wia da nia po mo gą wam spoj rzeć na przy jaźń głę biej. Po ka -

zu ją, że przy ja cie le trzy ma ją się za wsze ra zem i że trze ba na uczyć się cze kać na przy ja cie la.  



38

DLA DZIECI

• KĄCIK DLA DZIECI •

• rysunki ze szkicownika Kuby, ma 7 lat •

Rysunki Kuby przedstawiają:  

Św. Michała Archanioła  

i postaci jego ulubionych piłkarzy
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Opiekun redakcji – ks. Wojciech Lange. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania 
nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Listy do redakcji prosimy składać w punkcie 
sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii parafialnej. 
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. Korekta tekstu: Anna Jaśkowiak. 
Wiadomości parafialne: Marcin Smoszna. Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak i z własnych zasobów.

WIADOM OŚCI PARAFIALNE

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:
WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY 
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

 
Krzysztof Andrzej Orechwo 19.04.2020  

Alicja Dzienisz 24.05.2020  

Kazimierz Jan Sawicki 31.05.2020 

Śp. Regina Wrzesińska, lat 86  
Śp. Waldemar Organa, lat 70  
Śp. Stefan Uba, lat 65  
Śp. Irena Hrynkiewicz, lat 71  
Śp. Magdalena Oberkiewicz, lat 36  
Śp. Zenobia Litwin, lat 85  
Śp. Helena Daniszewska, lat 76  
Śp. Lidia Gierszewska, lat 73  
Śp. Agnieszka Bala, lat 79  
Śp. Waldemar Makowski, lat 83  
Śp. Jolanta Weryszko, lat 60  
Śp. Paweł Petryński, lat 83  
Śp. Ryszard Laszecki, lat 74  
Śp. Józef Michalak, lat 83  
Śp. Bogdan Burda, lat 90  
Śp. Julia Olszewska, lat 91  
Śp. Stanisław Bobrowski, lat 87  
Śp. Bolesław Wojewoda, lat 80  
Śp. Maria Łozicka, lat 90  
Śp. Teresa Bąk, lat 72  
Śp. Krystyna Podłuska, lat 76  
Śp. Edmund Błoczyński, lat 79  
Śp. Daniela Junka, lat 80  
Śp. Danuta Kowalska, lat 88  
Śp. Renata Sobczak, lat 68  
Śp. Eligia Radgowska, lat 84  
Śp. Maria Formela, lat 86  
Śp. Czesław Pawlak, lat 78  
Śp. Jarosław Cybulski, lat 57  
Śp. Edward Sygut, lat 81  
Śp. Dominik Majkowski, lat 84  
Śp. Tadeusz Szymański, lat 85  
Śp. Zdzisław Łoziński, lat 6   
Śp. Amanda Lewańczyk, lat 96  
Śp. Danuta Bastian, lat 81  
Śp. Regina Smeja, lat 80  
Śp. Brygida Gierszewska, lat 89  
Śp. Zofia Sidorowicz, lat 89  
Śp. Kazimierz Kaparuk, lat 75 

 Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Marianna i Andrzej Świątek   1 stycznia 2020  
Wanda i Tadeusz Węgrzynowscy      16 lutego 2020 
Anna i Franciszek Szymańscy      2 maja 2020 
Elżbieta i Marian Zięba      20 czerwca 2020 
Janina i Józef Parszewscy      19 lipca 2020 
Urszula i Zbigniew Łaszewscy      19 lipca 202       
Janina i Tadeusz Michalscy      30 sierpnia 2020

JUBILEUSZ 25-LECIA  
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZ 50-LECIA  
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

 Urszula i Józef Kaźmierczak       1 marca 2020   
Teresa i Andrzej Biesik      18 kwietnia 2020

Jadwiga i Ryszard Grzelczak  19 kwietnia 2020     
Alicja i Piotr Janikowscy  9 czerwca 2020       
Anna i Robert Kobiela  11 lipca 2020     
Ewa i Andrzej Łużyńscy  16 sierpnia 2020   

JUBILEUSZE 60-LECIA  
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:
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Budowa pomnika św. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

transport pomnika do galwanizernimodel gliniany w skali 1:1 spawanie odlanych elementów

dotknięcie autora rzeźby makieta cokołu i pomnika okładanie cokołu granitem

transport pomnika ustawianie pomnika na cokole Ks. Proboszcz odpakowuje pomnik

Po mnik na sze go pa tro na, św. Bra ta Al ber ta, po rocznym okresie wielu czynności przygotowawczych i realizacyjnych, sta -
nął przed ko ścio łem. Au to ra mi te go dzie ła są ar ty ści rzeź bia rze z Po zna nia Mar cin Sob czak i Adam Pia sek, zaś wy ko naw -
ca mi pra cy w brą zie ar ty ści ze Stu dia Garst ka w Szy ma no wie Piotr i An drzej Garst ko wie wraz ze swo im ze spo łem. Figura 
św. Brata Al berta została po świę ce ona w dniu od pu stu pa ra fial ne go 17 czerw ca 2020 roku przez o. Wojciecha Ję drze jew -
skiego OP z Ło dzi.


