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PRACE BUDOWLANE

Budowanie ścianek ceglanych pod stacje Drogi Krzyżowej

Prace rzeźbiarskie nad XII stacją Drogi Krzyżowej

Prace inwentaryzacyjne niezbędne do wykonania dokumentacji badań nośnej konstrukcji dachowej

Odśnieżanie terenu parafii i dachu kościoła



Ko cha ni Pa ra fia nie!
Czas Wiel kie go Po stu w po ło wie już za na mi. War -

to więc po my śleć jak ten czas prze ży wam… Po zwól, że za -
pro po nu ję na dru gą część, te go szcze gól ne go okre su, du -
cho we za my śle nia. 
Za pra szam do udzia łu w re ko lek cjach:
– dzie ci i mło dzież gim na zjal ną w dniach 23-26.03 pro wa -
dzą cy ks. Ire ne usz Ko zio rzęb ski
– do ro śli i stu den ci w dniach 5-8.04 pro wa dzą cy o. dr Piotr
Kwia tek
– mło dzież szkół śred nich 9-10.04 pro wa dzą oso by świec kie
wraz z na szy mi ka pła na mi.

Niech te du cho we za my śle nia przy go tu ją nas do
prze ży wa nia naj więk szych ta jem nic na szej WIARY a tak że
niech wpi szą się w przy go to wa nia na szych serc na wiel ki
dar ka no ni za cji pa pie ży Ja na XXIII oraz Ja na Paw ła II.

Skła dam tak że naj lep sze ży cze nia świą tecz ne.
Niech Zmar twych wsta ły Chry stus umac nia, pro wa dzi i ob -
da rza wszel ki mi po trzeb ny mi ła ska mi.

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

wraz z Ka pła na mi i Sio stra mi Be tan ka mi
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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

XII 2013 r. – w za kry stii i kio sku pa ra fial nym moż na by ło otrzy mać
po świę co ny wi gi lij ny opła tek oraz na być świe ce Ca ri ta su w ra mach
„Wi gi lij ne go Dzie ła Po mo cy Dzie ciom”. Zbie ra li śmy też trwa łe pro duk -
ty żyw no ścio we i do bro wol ne ofia ry przed świę ta mi Bo że go Na ro dze -
nia dla naj uboż szych ro dzin z te re nu na szej pa ra fii.
17 XII 2013 r. – 26. rocz ni ca po wsta nia na szej pa ra fii. Ogar nia li śmy
na szą mo dli twą wszyst kich dusz pa ste rzy oraz wier nych na szej Wspól -
no ty. 
15-18 XII 2013 r. – trwa ły Re ko lek cje Ad wen to we, któ re pro wa dził
Rek tor Se mi na rium Księ ży Sa le ty nów z Kra ko wa ks. Ja cek Paw łow ski. 
15 XII 2013 r. – Ad wen to wy Wie czór Chwa ły roz po czął się Mszą św.
Po Eu cha ry stii mia ło miej sce uwiel bie nie Naj święt sze go Sa kra men tu
po łą czo ne z mo dli twą wsta wien ni czą. 
15 XII 2013 r. – dzie ci z Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło dych wraz 
z sio strą Ber nar dą przy go to wa ły kier masz z ozdo ba mi i de ko ra cja mi
świą tecz ny mi. Li tur gicz na Służ ba Oł ta rza ofe ro wa ła sian ko wi gi lij ne.
Ofia ry ze bra ne pod czas kier ma szu prze zna czo ne zo sta ły na dzia łal ność
tych wspól not. 
19 XII 2013 r. – od by ło się spo tka nie opłat ko we wspól no ty „Lux Cor -
dis”.
22 XII 2013 r. – ucznio wie z Gim na zjum Nr 21 pre zen to wa li swo je
dzie ła pla stycz ne pod czas kier ma szu świą tecz ne go przed ko ścio łem.
29 XII 2013 r. – w uro czy stość św. Ro dzi ny z Na za re tu go ści li śmy
Ro dzi ców księ ży pra cu ją cych w na szej pa ra fii. Po Mszy św. od by ło się
spo tka nie opłat ko we na ple ba nii.
2 I 2014 r. – roz po czę ły się wi zy ty dusz pa ster skie w do mach na szych
pa ra fian.
5 I 2014 r. – dzie ci z Ko ła Te atral ne go wraz z siostrą Sa le zją przy go -
to wa ły „Bo żo na ro dze nio we ja seł ka”, któ re zo sta ły wy sta wio ne przed
Mszą św. o go dzi nie 11.00.
12 I 2014 r. – dzie ci z Przed szko la Nr 62 wraz z wy cho waw ca mi przy -
go to wa ły przed sta wie nie bo żo na ro dze nio we, któ re za pre zen to wa ły
przed Mszą św. o godz. 12.00.
16 I 2014 r. – chór pa ra fial ny od był spo tka nie opłat ko we.
17 I 2014 r. – na uczy cie le i wy cho waw cy ze szkół i przed szko li znaj -
du ją cych się na te re nie na szej pa ra fii wspól nie ko lę do wa li w ka pli cy
klasz tor nej u sióstr be ta nek.
18 I 2014 r. – człon ko wie wspól no ty Do mo we go Ko ścio ła od by li spo -
tka nie opłat ko we.
19 I 2014 r. – prze ży wa li śmy na te re nie pa ra fii Nie dzie lę Bi bi lij ną,
któ ra wpi sa ła się w ob cho dy Ty go dnia Mo dlitw o Jed ność Chrze ści jan.
Ks. Ry szard Ro sa ze Zgro ma dze nia Księ ży Pau li stów gło sił Sło wo Bo że
pod czas wszyst kich Mszy św. Przed ko ścio łem moż na by ło ku pić
Ewan ge lia rze na 2014 rok. 
19 I 2014 r. – wspól no ty Ży we go Ró żań ca, Mi ło sier dzia Bo że go, Ry -
cer stwa Św. Mi cha ła Ar cha nio ła spo tka ły się na opłat ku.
26 I 2014 r. – od był się „Kon cert ko lęd” przy go to wa ny przez nasz
chór pa ra fial ny, scho lę li tur gicz ną i ze spół mło dzie żo wy.
2 II 2014 r. – prze ży wa li śmy dzień szcze gól nej wdzięcz no ści za oso -
by kon se kro wa ne w na szej Wspól no cie Ko ścio ła. Dzię ko wa li śmy Bo gu
za sio stry za kon ne pra cu ją ce w na szej pa ra fii i za ka pła nów po słu gu ją -
cych wśród nas.
9 II 2014 r. – zo sta ły po świę co ne świe ce dzie ciom przy go to wu ją cym
się do I Ko mu nii Świę tej.
11 II 2014 r. – prze ży wa li śmy Świa to wy Dzień Cho rych. Pod czas do -
dat ko wej Mszy św. wszyst kim po trze bu ją cym księ ża udzie la li Sa kra -
men tu Cho rych.
23-25 II 2014 r. – wspól nie mo dli li śmy się w Sank tu arium MB Fa -
tim skiej w Gdań sku Ża bian ce pod czas na wie dze nia fi gu ry Św. Mi cha ła
Ar cha nio ła.
2 III 2014 r. – pod czas wszyst kich Mszy św. Sło wo Bo że gło sił go -
ścin nie ks. Ma rek Pa lusz kie wicz a Pa try cja Hur lak da ła świa dec two
nawrócenia i wia ry w Jezusa Chrystusa.
–  przed szko la ki i młod sze dzie ci szkol ne bra ły udział w za ba wie kar na -
wa ło wej przy go to wa nej przez Wspól no tę Do mo we go Ko ścio ła.
6 III 2014 r. – na ad o ra cji Naj święt sze go Sa kra men tu roz po czę li śmy
roz wa żania zwią za ne z du cho wym bo gac twem po zo sta wio nym przez
Ja na Paw ła II, aby lepiej przy go to wać się do ka no ni za cji Pa pie ża.
8 III 2014 r. – ks. Dia kon Piotr Leb ku chen roz po czął w na szej pa ra -
fii prak ty kę dusz pa ster ską.

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

Wi ta my ks. Dia ko na Pio tra Leb ku che na, któ ry w cza sie Wiel kie go Po stu
bę dzie od by wał w na szej pa ra fii prak ty kę dusz pa ster ską. Ży czy my owoc -
ne go przy go to wa nia się do świę ceń pre zbi te ra tu.

. . . 
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Mi nio ny rok 2013 za pi sze się za pew ne w hi sto rii Ko ścio ła
po wszech ne go ja ko szcze gól ny. Pa pież Be ne dykt XVI ogło -
sił, iż ze wzglę du na pod upa da ją ce zdro wie i brak sił pra gnie
za koń czyć swój pon ty fi kat. Je go na stęp cą kar dy na ło wie wy -
bra li  Jor ge Ma rio Ber go glio, du chow ne go z Ar gen ty ny, któ -
ry przy jął imię Fran ci szek. No wy pa pież wniósł wie le oży -
wie nia i no we go spo so bu my śle nia do ty czą ce go no wych wy -
zwań dla Ko ścio ła. Za koń czył tak że ogło szo ny przez Be ne -
dyk ta VI – Rok Wia ry. Ma łą cząst ką ko ścio ła po wszech ne go
jest die ce zja, a jesz cze mniej szym or ga ni zmem jest pa ra fia.

Na sza, któ rej pa tro nu je św. Brat Al bert, w mi nio -
nym ro ku prze ży wa ła Srebr ny Ju bi le usz swe go ist nie nia. W
tym cza sie po słu gi wa ło wśród nas 26 ka pła nów i 16 sióstr za -
kon nych. Wspo mi na my ich z wdzięcz no ścią i sen ty men tem.
To oni, w tym cza sie, ochrzci li nie co po nad 3 tys. dzie ci i od -
pro wa dzi li do wiecz no ści po nad 2 tys. na szych pa ra fian. Za -
pew ne w na szych ser cach po zo sta ją pięk ne czerw co we ce le -
bra cje, któ rych uwień cze niem by ła dzięk czyn na Eu cha ry -
sta ia spra wo wa na pod prze wod nic twem ks. Ar cy bi sku pa
Me tro po li ty. Bo gu niech bę dą dzię ki za ten prze pięk ny czas
wspo mnień, re flek sji i od czy ty wa nia no wych wy zwań, któ re
sta ją przed Ko ścio łem. Waż nym wy da rze niem dusz pa ster -
skim w mi nio nym ro ku by ły tak że świę ce nia ka płań skie na -
sze go pa ra fia ni na Sta ni sła wa Pa mu ły w Szko cji oraz je go
Msza pry mi cyj na z udzia łem ks. Bi sku pa z die ce zji Oban,
któ ry przy był z licz ną gru pą go ści z tej że die ce zji. Kil ka mie -
się cy wcze śniej, tak że nasz pa ra fia nin, Mar cin Mosz czyń ski
przy jął świę ce nia dia ko na tu bę dąc kle ry kiem Gdań skie go
Se mi na rium Du chow ne go. A za tem w ma ju te go ro ku bę -
dzie my prze ży wać ko lej ne pry mi cje.

Per so na lia
Ak tu al nie w dusz pa ster stwie pa ra fial nym pra cu je 7 ka pła -
nów. Czte rech wi ka riu szy oraz dwóch ka pła nów do po mo cy
dusz pa ster skiej. Ks. Ta de usz, peł nią cy obo wiąz ki ka pe la na
w Do mu Se nio ra Ca ri tas i Ks. Ty be riusz, któ ry kil ka ty go dni
te mu zo stał mia no wa ny Dy rek to rem Ka te che tycz nym w Ar -
chi die ce zji Gdań skiej – gra tu lu je my. Gor li wie współ pra cu je
z na mi pięć Sióstr Be ta nek. Do po mo cy ma my tak że świec -
ki per so nel ka te che tycz ny oraz ks. dia ko na na prak ty ce
dusz pa ster skiej. Księ ży i Sio stry wspie ra licz ne gro no osób,
któ re po ma ga za rów no w dzia łal no ści dusz pa ster skiej jak i
bu dow la nej.

Ży cie Sa kra men tal ne
Fun da men tem ży cia re li gij ne go w pa ra fii jest ży cie sa kra -
men tal ne. W mi nio nym, 2013 ro ku Sa kra ment Chrztu św.
przy ję ło 61 dzie ci (88/2012),(103/2011) zaś Sa kra ment Mał -
żeń stwa 15 par (29/2012),(21/2011). Ks. Abp Ta de usz Go -
cłow ski udzie lił Sa kra men tu Bierz mo wa nia 85 mło dym lu -
dziom (68/2012),(100/2011). Do wiecz no ści od pro wa dzi li -
śmy 119 na szych pa ra fian (130/2012),(120/2011). Wiel ką
na szą ra do ścią jest fakt, iż wie lu na szych pa ra fian przy stę pu -
je do Ko mu nii Świę tej. W cią gu ro ku roz da li śmy po nad 260
tys. Ko mu nii Św. Ka pła ni od wie dza ją tak że cho rych z po słu -
gą w pierw sze piąt ki i so bo ty mie sią ca. Cho rych, któ rzy sys -

te ma tycz nie, co mie siąc, gosz czą ka pła na w swo im do mu
jest po nad 100.

Mo dli twa
Ży ciu sa kra men tal ne mu to wa rzy szy za wsze mo dli twa. Co -
rocz ne spo tka nia zwią za ne z Ro kiem Li tur gicz nym ubo ga ca -
my na bo żeń stwa mi, któ re od pra wia my w cią gu ty go dnia. 
I tak wier ni mo gą ad o ro wać Naj święt szy Sa kra ment w każ -
dy czwart ko wy wie czór oraz 16 dnia każ de go mie sią ca w ka -
pli cy w klasz to rze. Po nad to od by ły się re ko lek cje wiel ko -
post ne i ad wen to we. Prze ży wa li śmy Świa to wy Dzień Cho -
rych. Z ra do ścią wspo mi na my tak że pięk ne ad wen to we nie -
szpo ry zwa ne „Lu ce na ria mi”. Do ka len da rza dusz pa ster -
skie go wpi sa li śmy tak że no we za pro sze nia. Prze ży wa li śmy
wspól nie, po raz pierw szy, „Hol ly Wins – Świę ty Zwy cię ża”
w wi gi lię Uro czy sto ści Wszyst kich Świę tych oraz Ad wen to -
wy Wie czór Chwa ły.

Piel grzym ki
W ubie głym ro ku pa ra fia nie na si nie mie li zbyt wie lu oka zji
do od wie dze nia miejsc piel grzym ko wych. Od by ły się je dy -
nie piel grzym ki do Ma tem ble wa i Li che nia. Kil ku na sto oso -
bo wa gru pa uczest ni czy ła w Gdań skiej Pie szej Piel grzym ce
na Ja sną Gó rę. Mło dzież uda ła się tak że na spo tka nie do
Led ni cy. Już dziś za pra sza my do udzia łu w czerw co wej piel -
grzym ce na Wschód or ga ni zo wa nej przez Ks. Pio tra.

Wy da rze nia
Waż ną ro lę w ko mu ni ko wa niu się z wier ny mi peł ni na sza
pa ra fial na ga ze ta „Głos Bra ta”. Re dak cja przy go to wa ła i wy -
da ła, jak co ro ku, 4 nu me ry. Dzię ku je my i gra tu lu je my ca łej
Re dak cji. Na pod kre śle nie za słu gu je rów nież fakt, iż co raz
wię cej osób ko rzy sta z pa ra fial nej stro ny in ter ne to wej. Mie -
sięcz nie od wie dzą ją kil ka ty się cy osób za rów no z Pol ski, jak
i z za gra ni cy. Po raz trze ci przy go to wa li śmy i wy da li śmy ka -
len darz pa ra fial ny, w któ rym za pre zen to wa li śmy dzie ła z mi -
nio nych 25 lat. Jak co ro ku za pro si li śmy na szych pa ra fian na
przed sta wie nia bo żo na ro dze nio we przy go to wa ne przez
dzie ci i przed szko la ków. W czerw cu z ra cji od pu stu od był
się fe styn ju bi le uszo wy – fe styn pa ra fial ny po łą czo ny z róż -
ne go ro dza ju atrak cja mi. Wśród waż nych wy da rzeń war to
tak że od no to wać co rocz ne spo tka nie dla ro dzi ców księ ży,
któ rzy po słu gu ją w na szej pa ra fii.

Kul tu ra
Ka pła nom i Sio strom za kon nym za le ży na po głę bia niu oso -
bi ste go kon tak tu z wier ny mi. Te mu ce lo wi słu żą cy klicz ne
spo tka nia, któ re wpi su ją się w ka len darz dusz pa ster ski. Jest
wśród nich za ba wa kar na wa ło wa dla dzie ci, je sien ne grzy -
bo bra nie, za ba wa an drzej ko wa dla do ro słych. W tym miej -
scu dzię ku je my wszyst kim oso bom z róż nych Wspól not,
któ re nie szczę dzą cza su i sił, aby spra wiać ra dość in nym.
Po nad to przed szko la ki mo gły uczest ni czyć w co ty go dnio -
wej ka te che zie. Sio stry i ka pła ni zor ga ni zo wa li kil ka wa ka -
cyj nych wy jaz dów za rów no dla dzie ci jak i mło dzie ży.

Sprawozdanie duszpasterskie 2013 r.
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Dzie ła cha ry ta tyw ne i go ście
Waż nym ry sem pa ra fii jest dzia łal ność cha ry ta tyw na.
Wśród na szych dzia łań war to wy mie nić: ak cję „Żon kil” –
po moc na rzecz ho spi cjum; zbiór ki na obia dy dla dzie ci w
na szych szko łach oraz dla po szko do wa nych w Sy rii i na Fi -
li pi nach. Od by ło się tak że kil ka zbió rek na mi sje. A wśród
nich zbiór ka na wy jazd Pa try cji i Agniesz ki z Dusz pa ster -
stwa Aka de mic kie go na mi sje do Za mbii. Go ści li śmy tak że
w cy klu „Rok Wia ry prze ży wa ny z przed sta wi cie la mi róż -
nych za ko nów” Ks. Pio tra sal wa to ria ni na, O. To ma sza fran -
cisz ka ni na oraz O. Ry szar da ob la ta Ma rii Nie po ka la nej.
Wspar li śmy Dom „Zło ta Je sień” na Za spie oraz wzię li śmy
udział w ak cji Ca ri tas „Tor ni ster pe łen uśmie chów”. Łącz -
nie na ce le cha ry ta tyw ne pa ra fia nie prze zna czy li pra wie 80
tys. zło tych. Bar dzo za wszel ką po moc dzię ku je my.

Spra wy bu dow la ne
Wy miar dusz pa ster sko – pa sto ral ny sta no wi za wsze fun da -
ment dzia łal no ści każ dej Wspól no ty Pa ra fial nej. Ist nie je jed -
nak dru gi wy miar, któ ry moż na na zwać bu dow la nym. Od
bli sko 25 lat, w na szej pa ra fii, zaj mu je my się tak że tym wy -
mia rem. Pod su mo wu jąc ubie gły rok stwier dzam, iż dzię ki
wiel kiej mo bi li za cji i ofiar no ści pa ra fian uda ło się zre ali zo -
wać wszyst kie za mie rze nia a na wet wię cej. Przy po mnę tyl -
ko te waż niej sze, gdyż nie wszy scy mo że je pa mię ta my:
1.(sty czeń) trzy ostat nie wi tra że
2.(lu ty) pła sko rzeź ba św. Bra ta Al ber ta
3.(ma rzec) czte ry ostat nie dę bo we ła wy za my ka ją ce po de -
sty od stro ny oł ta rza
4.(ma rzec) wiecz na lamp ka przy ta ber na ku lum
5.(wio sna, la to) re no wa cja te re nu za krzy żem mi syj nym po
od wier tach do ogrze wa nia
6.(czer wiec) pła sko rzeź ba bł. Ja na Paw ła II
7.(je sień) re gu lo wa nie na leż no ści oraz pra ce pro jek to we i
wy ko naw cze przy dro dze krzy żo wej (efekt wi dzi my już
dziś). Bu dżet in we sty cyj ny prze kro czył po nad pół mi lio na
zł.
8.Po nad to ca ły czas trwa ją pra ce ma ją ce na ce le skom ple to -
wa nie do ku men ta cji po wy ko naw czej wszyst kich obiek tów
pa ra fial nych oraz re gu lo wa nie zo bo wią zań kre dy to wych
zwią za nych z ogrze wa niem. Do te go do cho dzą kosz ta bie -
żą cej dzia łal no ści i eks plo ata cji zwią za nej z za miesz ka niem
w ple ba nii i klasz to rze.

Koń cząc to pod su mo wa nie chciał bym wszyst kim
go rą co po dzię ko wać za mo dli twę, do bre sło wo, a tak że za
ofiar ność, dzię ki któ rej tak wie le wspól nie zre ali zo wa li śmy.
Mam na dzie ję, że to za an ga żo wa nie bę dzie kon ty nu owa ne i
za owo cu je kon se kra cją ko ścio ła, któ ra pla no wa na jest za
trzy la ta. Dzię ku ję rów nież: ka pła nom, sio strom za kon nym,
ka te che tom, wszyst kim gru pom dusz pa ster skim, człon kom
Ra dy Pa ra fial nej oraz wszyst kim lu dziom do brej wo li, któ -
rzy ak cep tu ją na sze dzia ła nia i się z ni mi iden ty fi ku ją. Niech
wspar cie i wsta wien nic two św. Bra ta Al ber ta – na sze go pa -
tro na, to wa rzy szy nam w ko lej nym ro ku na szej wspól nej
pra cy.

ks. Pro boszcz

JANIE PAWLE...

Byłeś sternikiem wielkiej łodzi
W niej ludzie starzy i młodzi
Tyś dobrą nowiną szerzył
Zewsząd lud ku Tobie bieżył

Na skrzydłach biegłeś do Macieży
Z wiarą – do ukochanej młodzieży
Mówiłeś – Bóg jest miłością
Uczyłeś niezmiennie, z wytrwałością

Z Twoją opieką było przecież
Wejście w Trzecie Tysiąclecie
Twój niezwykły pontyfikat
Historia zapisze jako unikat

Uczyłeś jak żyć i się pogodzić
Pokazałeś, jak się odchodzi...
Dziś Jesteś w Domu Ojca
Nam została nadzieja kojąca

JANIE PAWLE

Twoje dzieło to potęga 
Po zakątki świata sięga
Jasny Twój umysł niepojęty
Sprawił, że Jesteś Święty

Dziś modlimy się do Ciebie
Wesprzyj nas u Ojca w niebie
On zrozumie ludzkie ułomności
My Mu zaśpiewamy hymn radości
Z naszych serc popłyną dzięki
Ojcze Święty – Janie Pawle – Wielki!

Grażyna Brylska
Gdańsk, 26.03.2006 r.
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Z ŻYCIA PARAFII

Punkt Kon sul ta cyj ny Psy cho lo gicz no-Le kar ski dzia ła od
4.01.2005 ro ku. Pra cu ją w nim cha ry ta tyw nie 2 oso by: le karz spe -
cja li sta II stop nia z za kre su psy chia trii, dr Ja dwi ga Ra dziem ska -
-Ry marz i spe cja li sta z za kre su psy cho lo gii kli nicz nej, mgr An na
Gó rzyń ska.

Ce lem dzia łal no ści jest udzie la nie po mo cy psy cho lo -
gicz no -le kar skiej zgła sza ją cym się pa cjen tom. Po ra dy udzie la ne
są raz w mie sią cu, za wsze we wto rek od godz. 16.15 do 18.00.
Zgła sza ły się do nas oso by prze ży wa ją ce róż ne go ro dza ju pro ble -
my na tu ry psy cho lo gicz nej, jak i rów nież psy chia trycz nej. Przy -
cho dzą też uza leż nie ni od al ko ho lu i nar ko ty ków. Zde cy do wa na
więk szość osób zgła sza ją cych się po po moc to na si pa ra fia nie,
jed nak po moc uzy sku ją rów nież oso by z są sia du ją cych dziel nic

(Za spa, Ża bian ka), tak że z in nych pa ra fii Trój mia sta, a na wet z in -
nych miast Pol ski.

W ro ku 2011 sta ty stycz nie udzie la ły śmy oko ło 6 po rad
mie sięcz nie, na to miast w ro ku bie żą cym po moc uzy ska ło oko ło
30 osób. Nie któ re z tych osób, po za jed no ra zo wą wi zy tą, po zo sta -
ją pod sta łą opie ką te ra peu tycz ną.

Dzia łal ność Punk tu Kon sul ta cyj ne go wią że się ze
współ pra cą z Gdań skim Cen trum Zdro wia (Dzien ne Od dzia ły
Psy chicz ne, Po rad nia Ge ria trycz na, Dzien ny Od dział Le cze nia
Uza leż nień, Po rad nia Od wy ko wa, Po rad nia Psy chia trycz na Dzie -
ci i Mło dzie ży) w Gdań sku No wym Por cie, Po rad nią Od wy ko wą
przy ul. Za ko piań skiej oraz z Mło dzie żo wym Ośrod kiem Te ra -
peu tycz nym „Mro wi sko” w So po cie.

Spra woz da nie z dzia³alnoœci Punk tu Kon -
sul ta cyj ne go Psy cho lo gicz no -Le kar skie go

Sprawozdanie z dzia³alnoœci 
Poradnictwa Rodzinnego
Po rad nię Ro dzin ną przy pa ra fii pw. Świę te go Bra ta Al ber ta pro wa -
dzę od stycz nia 2000 ro ku. Za wy jąt kiem lat 2006-2009, kie dy prze -
by wa łam za gra ni cą. Wszel kie od by te w ra mach jej dzia łal no ści
spo tka nia są od no to wa ne w ze szy cie po rad nia nym. Po rad nia słu ży
przede wszyst kim bez po śred nie mu przy go to wa niu do mał żeń stwa
par na rze czo nych oraz po ra dom za in te re so wa nym w za kre sie ży cia
ro dzin ne go i pla no wa nia ro dzi ny. Wszyst kie spo tka nia z na rze czo -
ny mi są pro wa dzo ne in dy wi du al nie. 

W cza sie pierw sze go spo tka nia przed sta wiam głów nie za -
mysł Bo ga wzglę dem mał żeń stwa i ro dzi ny opie ra jąc się na Pi śmie
Świę tym, Ad hor ta cji Apo stol skiej Fa mi lia ris Con sor tio oraz Li stu
do Ro dzin Ja na Paw ła II, przy bli żam bio lo gię pro kre acji, przed sta -
wiam roz wój ży cia ludz kie go w fa zie pre na tal nej. Pod czas dru gie go
i trze cie go spo tka nia przed sta wiam za gad nie nia zwią za ne z pla no -
wa niem ro dzi ny ze szcze gól nym uwzględ nie niem za po zna nia z me -
to dą wie low skaź ni ko wą an giel ską.

Od ro ku 2006 (po przed nia wi zy ta cja ka no nicz na) w po -
rad ni bez po śred nie przy go to wa nie do mał żeń stwa od by ło

2007 r. – 28 par
2008 r. – 37 par
2009 r. – 35 par
2010 r. – 26 par
2011 r. – 15 par
2012 r. – 8 par do dnia 6 ma ja 2012
Jed na pa ra od by ła na uki po ślu bie. 

Kil ka krot nie ko rzy sta ła ze spo tkań ze mną na sto lat ka, tak że z chło -
pa kiem. Osta tecz nie pod ję li wspól ną de cy zje o po wro cie do wstrze -
mięź li wo ści sek su al nej. By ła tak że pa ni z 40-let nim sta żem mał żeń -
skim sy gna li zu ją ca po waż ne pro ble my w związ ku. Skie ro wa łam ją do
psy cho lo ga w po rad ni w Oli wie. Więk szość par al bo ma ślub w na -
szym ko ście le al bo miesz ka na te re nie na szej pa ra fii. Są jed nak i ta -
kie pa ry, któ re po szu ku ją moż li wo ści od by cia na uk, gdyż al bo na te -
re nie ich pa ra fii nie są pro wa dzo ne, al bo ter min ślu bu bar dzo na gli. 

Od czerw ca 2010 ro ku obo wią zu je od płat ność w wy so ko -
ści 100 zł wno szo na przez na rze czo nych. Do dnia dzi siej sze go je dy -
nie jed na pa ra od mó wi ła opła ty ze wzglę du na trud ną sy tu ację ma -
te rial ną. Nie spo ty kam się z ja ki mi kol wiek pro ble ma mi w tym za -
kre sie. 

Naj więk szą bo lącz ką pra cy w po rad ni jest zbyt póź ne
zgła sza nie się na rze czo nych na na uki, zwłasz cza w cza sie wio sen -
nym, gdy ilość ślu bów znacz nie wzra sta. Na rze cze ni po tra fią zgła -
szać się do mnie na dwa ty go dnie przed ślu bem. Od mo men tu
wpro wa dze nia tzw. wy pra wek prze szko lo nych zo sta ło 38 par, w
tym raz w na ukach uczest ni czył sam na rze czo ny (na rze czo na re ali -
zo wa ła na uki w swo jej pa ra fii po za Gdań skiem). 5 par sto so wa ło an -
ty kon cep cję hor mo nal ną, 4 już mia ła dzie ci a 5 by ło w cią ży. 

W 2011 ro ku, w mie sią cach sier pień – wrze sień spo tka nia
z na rze czo ny mi ob ser wo wa ła prak ty kant ka p. Mar ta Ją kal ska. 

Do rad ca ży cia ro dzin ne go mgr Iwo na Kle in

Sprawozdanie z dzia³alnoœci biblioteki 
i czytelni im. b³. ks. Jerzego Popie³uszki 
Bi blio te ka i czy tel nia pa ra fial na mie ści się w dwóch sal kach na naj -
niż szym po zio mie ple ba nii. Bi blio te ka ist nie je od ro ku 1988 i czyn -
na jest w śro dy od 16.00-18.00 i nie kie dy w nie dzie lę po nie któ rych
mszach św. W ro ku 2011 bi blio te ka wzbo ga ci ła się o no we sta lo we
re ga ły, któ re znaj du ją się w wy re mon to wa nej przez ks. Pro bosz cza
Grze go rza Stol czy ka sal ce ka te che tycz nej. Obec nie w książ ce in -
wen ta rzo wej za pi sa nych jest 6258 ksią żek przy za pi sa nych 488 czy -
tel ni kach. Księ go zbiór w cią gu ostat nich lat zwięk szył się o kil ka ty -
się cy ksią żek. Wpi sa no 1633 w tym oko ło 300 wy da nych w la tach
2001-2011. Nie ste ty trze ba z przy kro ścią stwier dzić, że licz ba czy -
tel ni ków przy cho dzą cych w cią gu mie sią ca, aby wy po ży czać książ -
ki, nie prze kra cza kil ku na stu osób. Więk szość lu dzi z na szej pa ra fii

w ogó le nie by ła w na szej bi blio te ce. 
Od pra wie 6 lat bi blio te kę pro wa dzą pa nie: Ma ria Kwia tek

i Ger tru da Słod nik. W ostat nim cza sie bi blio te ką opie ko wa li się
księ ża: Krzysz tof Grzem ski i Ta de usz Po lak. W pra cach bi blio tecz -
nych uczest ni czy ła rów nież mło dzież a szcze gól nie Ewe li na Zwa ra
i Kac per Nycz. Bi blio te ka zor ga ni zo wa ła wy sta wy o Bł. Ks. Je rzym
Po pie łusz ce, Bł. pa pie żu Ja nie Paw le II, oraz Ja po nii do świad czo nej
ży wio łem tsu na mi. Bi blio te ka rów nież udo stęp ni ła wy sta wę o We -
ster plat te przy go to wa ną przez pa na Cze sła wa No wa ka. W czy tel ni
są do stęp ne ty go dni ki i mie sięcz ni ki ka to lic kie, a wśród nich min;
„Ka te che ta”, „Być dla in nych”.
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Z ŻYCIA PARAFII

Spra woz da nie z dzia³alnoœci redakcji
pisma parafialnego „G³os Brata”
„Głos Bra ta” – pi smo na szej pa ra fii, uka zu je się nie prze rwa nie od
2002 ro ku. Do dziś po wsta ło 51 nu me rów. Śmia ło moż na po wie -
dzieć, że jest to hi sto ria na szej pa ra fii za cho wa na w sło wach i ob -
ra zach.

„Głos Bra ta” – to pi smo wy da wa ne przez pa ra fię pod we -
zwa niem św. Bra ta Al ber ta, ad res: 80-395 Gdańsk, ul. Olsz tyń ska
2, Tel. 058 556 42 40, e -ma il: Al bert@die ce zja.gda.pl, www.bra tal -
bert.com.pl

Re dak cja „Gło su Bra ta” spo ty ka się pod opie ką ks. Pro -
bosz cza Grze go rza Stol czy ka i ks. Ta de usza Po la ka. Two rze nie
jed ne go nu me ru to czę sto wie lo ty go dnio wa pra ca ca łe go ze spo łu i
go ści. Naj czę ściej nie ogra ni cza się je dy nie do spi sy wa nia zda rzeń.
Cza sa mi dzie je się tak wie le, że trud no wszyst kie wy da rze nia
zmie ścić w jed nym nu me rze. Pierw szy nu mer li czył 12 stron a naj -
więk szy nu mer aż 50 stro n.

Każ de spo tka nie to wie lo go dzin ne dys ku sje i roz mo wy a
na wet spo ry. A wszyst ko po to, aby w rę ce pa ra fian tra fi ło pi smo,
któ re nie tyl ko bę dzie kro ni ką wy da rzeń, ale przede wszyst kim
świa dec twem te go, jak nie sa mo wi cie in ten syw nie kwit nie ży cie
na szej pa ra fii. 

Pi smo re da gu je ze spół na szych pa ra fian. Opra co wa nie
gra ficz ne, skład i przy go to wa nie do dru ku: Te re sa So wiń ska.
Okład ka i ilu stra cje An drzej So wiń ski. Pi smo, co ła two za uwa żyć,
po sia da bar dzo pięk ną sza tę gra ficz ną, o któ rą od sa me go po cząt -
ku dba ją Pań stwo Te re sa i An drzej So wiń scy. Au to ra mi  ar ty ku łów
są nie tyl ko człon ko wie re dak cji, ale rów nież mło dzież oraz pa ra -
fia nie na le żą cy do róż nych ru chów i grup oraz go ście, któ rzy od -
wie dza ją na szą pa ra fię. Dzię ki ta kiej róż no rod no ści au to rów pi smo

ma bar dzo ży wy cha rak ter, po nie waż każ dy czło wiek wno si do nie -
go cząst kę sie bie, swo jej du cho wo ści i swo je go świa ta.

Za pew ne pięk na sza ta gra ficz na, róż no rod na te ma ty ka i
otwar tość na lu dzi ich spo sób prze ży wa nia wia ry i ży cia wpły wa ją
na to, że „Głos Bra ta” jest chęt nie czy ta ny przez na szych pa ra fian,
z cze go ogrom nie się cie szy my. Ga ze ta jest wy da wa na w 300 eg -
zem pla rzach i od 2012 ro ku jest w ca ło ści ko lo ro wa.

Ps. Nie ste ty jed nak pi smo na sze nie do cie ra do pa ra fian obo jęt -
nych re li gij nie i nie obec nych w ko ście le. 

Spotkanie zespołu redakcyjnego Głosu Brata w bibliotece parafialnej w 2012 roku

Zbu du je my ra zem ta bli cę pa miąt ko wą na
We ster plat te!  –  Stowarzyszenie Godność

Bł. Pa pież Jan Pa weł II pro wa dząc przez 27 lat Ko ściół Po -
wszech ny, za pi sał się trwa łe w je go hi sto rii. W trud nych cza -
sach ko mu ni zmu Opatrz ność uczy ni ła Go na szym Opie ku -
nem i Prze wod ni kiem. Z Je go na ucza nia czer pać bę dą si łę
przy szłe po ko le nia.

Pa mię ta my wszyst kie piel grzym ki Oj ca Świę te go
do Oj czy zny, ale na Wy brze żu szcze gól nie tę z czerw ca 1987
ro ku. To tu taj pod czas Mszy św. w Gdy ni i w Gdań sku Jan
Pa weł II uczył nas pa trio ty zmu, cier pli wo ści i so li dar no ści,
mó wił „o nas i za nas”. Pod czas pa mięt ne go spo tka nia na
We ster plat te, na wią zu jąc do bo ha ter stwa obroń ców te go
skraw ka Pol ski, na kre ślił mło de mu po ko le niu Po la ków za -
da nia na naj bliż sze dzie się cio le cia w za kre sie tro ski o kraj,
ro dzi nę, wia rę i kul tu rę na ro do wą.

27 kwiet nia 2014 r. Pa pież Fran ci szek włą czy Ja na
Paw ła II do gro na Świę tych Ko ścio ła. Uzna li śmy, że zbli ża -
ją ca się ka no ni za cja zo bo wią zu je nas do upa mięt nie nia mo -
dli tew ne go spo tka nia Oj ca Świę te go z mło dzie żą na We ster -
plat te i wy gło szo nej wów czas, hi sto rycz nej ho mi li. 
W związ ku z po wyż szym za mie rza my, ja ko Sto wa rzy sze nie
God ność, zrze sza ją ce na Wy brze żu by łych dzia ła czy So li -
dar no ści i więż niów po li tycz nych z lat 1980-1989 zor ga ni zo -
wać bu do wę gra ni to wej ta bli cy pa miąt ko wej u pod nó ża kop -

ca na We ster plat te, w miej scu, któ re każ de go ro ku od wie -
dza ją dzie siąt ki ty się cy mło dych Po la ków i cu dzo ziem ców.

Na fron to wej ścia nie gra ni to wej ta bli cy bę dzie
umiesz czo ny za pis przy po mi na ją cy naj waż niej sze sło wa ho -
mi li Ja na Paw ła II z 12 czerw ca 1987 r.:
„Każ dy z was, mło dzi przy ja cie le, znaj du je też w ży ciu ja kieś
swo je We ster plat te. Ja kiś wy miar za dań, któ re mu si pod jąć
i wy peł nić. Ja kąś słusz ną spra wę, o któ rą nie moż na nie wal -
czyć. Ja kiś obo wią zek, po win ność, od któ rej nie moż na się
uchy lić, nie moż na zde zer te ro wać. Ja kiś po rzą dek praw 
i war to ści, któ re trze ba utrzy mać i obro nić, w so bie i wo kół
sie bie. Obro nić – dla sie bie i dla in nych”.

Środ ki fi nan so we na bu do wę ta bli cy zgro ma dzi my
w dro dze zbiór ki pu blicz nej. Ta bli ca bę dzie mia ła for mę
zgod ną z pro jek tem wy bra nym w kon kur sie, zor ga ni zo wa -
nym przez Mia sto Gdańsk w 2010 r. Koszt ta bli cy wy nie sie
166 tys. zł.

Sto wa rzy sze nie God ność pro wa dzi zbiór kę pie nięż -
ną w opar ciu o po zwo le nie Mar szał ka Wo je wodz twa Po mor -
skie go nr ROPS -P.622.40.13 z 27.11. 2013 r.

Do bro wol ne kwo ty moż na prze ka zy wać na kon to:
Nor dea Bank Pol ska S.A. 69 1440 1387 0000 0000 1173 1635.

Dzię ku je my za wpła tę każ dej kwo ty.

Gdańsk, ma rzec 2014 r. 
Czesław Nowak, Sto wa rzy sze nie God ność
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Mi ło sier dzie Bo że to naj więk szy z przy mio tów Bo ga, obok
świę to ści i spra wie dli wo ści. Naj więk szym da rem, ja ki otrzy -
ma li śmy od mi ło sier ne go Bo ga, jest ży cie – stwo rzo ne przez
Bo ga i nie ustan nie pod trzy my wa ne.

Na kar tach Pi sma Świę te go Sta re go i No we go Te -
sta men tu sam Bóg opo wia da o swo im mi ło sier dziu, któ re
ob ja wi ło się w sa mym ak cie stwo rze nia świa ta. Z mi ło ści do
lu dzi chciał prze by wać z ni mi w ra ju. Z Na ro dem Wy bra -
nym za warł przy mie rze na Gó rze Sy naj i obie cał ze sła nie
Me sja sza. Bóg Oj ciec speł nił obiet ni cę ze sła nia Zba wi cie la
w oso bie Je zu sa Chry stu sa, przez któ re go naj peł niej ob ja wił
ta jem ni cę swej mi ło sier nej mi ło ści. 

Chry stus oka zu je czło wie ko wi nie ustan nie swo je
mi ło sier dzie re ali zu jąc swo je sło wa: „A oto Ja je stem z wa mi
po wszyst kie dni, aż do koń ca – cza su.” (Mt 28, 20) 

Je zus wie lo krot nie na wo łu je lu dzi do mi ło ści, bo to
ją uczy nił pod sta wą No we go Przy mie rza:
•„Bło go sła wie ni mi ło sier ni, al bo wiem oni mi ło sier dzia do -
stą pią.” (Mt 5, 7)
•„Bądź cie mi ło sier ni, jak Oj ciec wasz jest mi ło sier ny.” (Łk
6,36)
•„Idź cie i sta raj cie się zro zu mieć, co zna czy: Chcę ra czej
mi ło sier dzia niż ofia ry.” (Mt 9,13)

Je zus o mi ło sier nej mi ło ści Bo ga na ucza nas w wie -
lu przy po wie ściach, m.in.: o mi ło sier nym oj cu i mar no traw -
nym sy nu, o mi ło sier nym Sa ma ry ta ni nie, o nie mi ło sier nym
słu dze. Naj peł niej jed nak Mi ło sier dzie Bo że ob ja wi ło się na
Gol go cie, kie dy Chry stus wziął na sie bie grze chy ca łe go
świa ta i z mi ło ści do nas umarł na krzy żu. Prze le wa jąc swo -
ją Krew, ofia ro wał sa me go sie bie Swe mu Oj cu ja ko ofia rę
do sko na łą, przez co zma zał grze chy wszyst kich lu dzi. Po
trzech dniach zmar twych wstał – zwy cię ża jąc śmierć i sza ta -
na. Od tej po ry, bra my nie ba są otwar te dla dusz, zo sta ło
przy wró co ne ży cie wiecz ne, utra co ne wcze śniej przez
grzech nie po słu szeń stwa Ada ma.

Je zus ofia ro wu je się za nas nie ustan nie: w cza sie
każ dej Mszy św., skła da jąc za nas ofia rę do sko na łą; przez
sa kra ment chrztu świę te go po wo łu jąc nas do sy no stwa Bo -
że go; od pusz cza jąc na sze grze chy w sa kra men cie po ku ty;
udzie la jąc swej mi ło ści mał żon kom w sa kra men cie mał żeń -
stwa; przy cho dząc w sa kra men cie na masz cze nia do cho -
rych ja ko ko cha ją cy i pod trzy mu ją cy ich w cier pie niu uzdro -
wi ciel.

Praw dę o Mi ło sier dziu Bo ga wzglę dem lu dzi w na -
szych cza sach po zna li śmy za spra wą m.in. świę tej sio stry
Fau sty ny Ko wal skiej ze Zgro ma dze nia Sióstr Mat ki Bo żej
Mi ło sier dzia. Zo sta ła ona wy bra na przez Bo ga, aby przy po -
mnieć świa tu ta jem ni cę Je go mi ło sier dzia. Na po le ce nie Je -
zu sa i spo wied ni ków sio stra w swo im „Dzien nicz ku” za pi sa -
ła to wszyst ko, co Bóg dał jej po znać w mi stycz nych do -
świad cze niach. W roz mo wach ze św. Fau sty ną Je zus uka zu -
je swo je mi ło sier dzie ja ko przy miot po wszech ny, nie ogra ni -
czo ny, do stęp ny dla wszyst kich lu dzi. „Du sze dą żą ce do do -
sko na ło ści niech szcze gól nie uwiel bia ją Mo je mi ło sier dzie,
bo hoj ność łask, któ re im udzie lam, pły nie z mi ło sier dzia
Mo je go. Pra gnę, aby te du sze od zna cza ły się bez gra nicz ną

uf no ścią w Mo je mi ło sier dzie. Uświę ce niem ta kich dusz ja
sam się zaj mu ję, do star czę im wszyst kie go, cze go kol wiek
bę dzie po trze ba dla ich świę to ści. Ła ski z Mo je go mi ło sier -
dzia czer pie się jed nym na czy niem, a nim jest – uf ność. Im
du sza wię cej za ufa, tym wię cej otrzy ma. Wiel ką mi są po cie -
chą du sze o bez gra nicz nej uf no ści, bo w ta kie du sze prze le -
wam wszyst kie skar by swych łask. Cie szę się, że żą da ją wie -
le, bo Mo im pra gnie niem jest da wać wie le, i to bar dzo wie -
le. Smu cę się na to miast, je że li du sze żą da ją ma ło, za cie śnia -
ją swe ser ca.” (Dz. 1578-1579) 

Św. Fau sty na okre śla Mi ło sier dzie Bo że bar dzo
zwięź le: „Mi ło sier dzie jest kwia tem mi ło ści; Bóg jest mi ło -
ścią, a mi ło sier dzie jest Je go czy nem, w mi ło ści się po czy na,
w mi ło sier dziu się prze ja wia”. (Dz. 651)

Je zus Chry stus pod czas roz mów z Sio strą Fau sty ną
na ka zy wał jej stwo rze nie pod staw kul tu Mi ło sier dzia Bo że -
go, w ta kich for mach jak: na ma lo wa nie ob ra zu, na pi sa nie
ko ron ki, wpro wa dze nie świę ta Mi ło sier dzia wraz z no wen ną
oraz Go dzi ny Mi ło sier dzia. Pan Bóg po słu żył się oso bą cał -
ko wi cie od da ną Je zu so wi, ale bar dzo scho ro wa ną. Sio stra
wy ko na ła wszyst ko, co by ło w jej mo cy. Prze ka za ła opis ob -
ra zu „Je zu, ufam To bie”, spi sa ła sło wa ko ron ki do Bo że go
mi ło sier dzia, na pi sa ła „Dzien ni czek”, w któ rym umie ści ła
treść roz mów z Je zu sem. Jed nak roz po wszech nie nie kul tu
Bo że go Mi ło sier dzia i ogło sze nie świę ta, Pan Bóg po wie rzył
Apo sto ło wi Mi ło sier dzia na szych cza sów – pa pie żo wi Ja no -
wi Paw ło wi II.

Ja ko mło dy czło wiek Ka rol Woj ty ła w cza sie dru giej
woj ny świa to wej czę sto mo dlił się przy gro bie sio stry Fau -
sty ny, gdy szedł do pra cy lub wra cał z niej, w po bli skim za -
kła dzie pro duk cji so dy. Póź niej ja ko ksiądz, na stęp nie bi -

ŒWIÊTO BO¯EGO MI£OSIERDZIA
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Św. Siostra Faustyna Kowalska (1905-1938)



GŁOS BRATA NR 1(59)2014 9

skup i me tro po li ta kra kow ski chęt nie wy gła szał oko licz no -
ścio we ho mi lie w klasz to rze w Ła giew ni kach. Brał rów nież
udział w sym po zjach or ga ni zo wa nych na te mat Bo że go Mi -
ło sier dzia. 

5 paź dzier ni ka 1965 ro ku, po za się gnię ciu opi nii
ów cze sne go pre fek ta Świę te go Ofi cjum, kard. Al fre da Ot ta -
via nie go, abp Ka rol Woj ty ła roz po czął pro ces in for ma cyj ny
do ty czą cy ży cia i cnót sio stry Fau sty ny Ko wal skiej. Za koń -
czył się on uro czy ście 20 wrze śnia 1967 ro ku. 

Kard. Ka ro lo wi Woj ty le bar dzo za le ża ło na tym, by
wy nieść na oł ta rze sio strę Fau sty nę. Nie usta wał za tem w
wy sił kach, aby usu nąć wszel kie prze szko dy nie ustan nie po -
ja wia ją ce się w tej spra wie. Wie lo krot nie in ter we nio wał w
Sto li cy Apo stol skiej, udo wad nia jąc sto sow ny mi do ku men ta -
mi, że wy da ny 19 li sto pa da 1958 ro ku de kret Świę te go Ofi -
cjum, za ka zu ją cy kul tu Bo że go Mi ło sier dzia prze ka za ne go
przez sio strę Fau sty nę, po wi nien być uzna ny za nie obo wią -
zu ją cy. Tak też się sta ło. 30 czerw ca 1978 ro ku Kon gre ga cja
Dok try ny Wia ry wy da ła No ty fi ka cję od wo łu ją cą za kaz sze -
rze nia na bo żeń stwa do Mi ło sier dzia Bo że go.

„Orę dzie o mi ło sier dziu Bo żym za wsze by ło mi bli -
skie i dro gie. Hi sto ria jak by wpi sa ła je w tra gicz ne do świad -
cze nie dru giej woj ny świa to wej. W tych trud nych la tach by -
ło ono szcze gól nym opar ciem i nie wy czer pa nym źró dłem
na dziei nie tyl ko dla kra ko wian, ale dla ca łe go na ro du. By ło
to i mo je oso bi ste do świad cze nie, któ re za bra łem ze so bą na
Sto li cę Pio tro wą i któ re nie ja ko kształ tu je ob raz te go pon ty -
fi ka tu – te sło wa wy po wie dzia ne przez Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II w Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go w Kra ko wie -
-Ła giew ni kach sta no wią klucz do zro zu mie nia je go ży cia,
na ucza nia i po słu gi apo stol skiej. 

Za in spi ro wa ny orę dziem Mi ło sier dzia Bo że go, któ -
re Bóg prze ka zał przez sio strę Fau sty nę, Oj ciec Świę ty 30
XI 1980 r. ogło sił pierw szą w hi sto rii Ko ścio ła en cy kli kę o
Bo żym mi ło sier dziu „Di ves in mi se ri cor dia”.

Opatrz ność spra wi ła, że ja ko bi skup Ka rol Woj ty ła
roz po czy nał pro ces be aty fi ka cyj ny sio stry Fau sty ny. Już ja -
ko pa pież Jan Pa weł II 18 kwiet nia 1993 ro ku ogło sił sio strę
Fau sty nę Ko wal ską bło go sła wio ną. Dwa la ta po be aty fi ka cji
s. Fau sty ny – w 1995 ro ku – wpro wa dził świę to Mi ło sier dzia
Bo że go dla wszyst kich die ce zji w Pol sce. W dniu ka no ni za -
cji sio stry Fau sty ny, 30 kwiet nia 2000 ro ku, wpro wa dził do
Li tur gii ca łe go Ko ścio ła świę to Mi ło sier dzia Bo że go w
pierw szą nie dzie lę po Wiel ka no cy. 

17 sierp nia 2002 ro ku w kra kow skich Ła giew ni -
kach Oj ciec Świę ty za wie rzył ca ły świat Bo że mu Mi ło sier -
dziu. „Jak bar dzo dzi siej szy świat po trze bu je Bo że go mi ło -
sier dzia!” – mó wił wów czas Jan Pa weł II. „Na wszyst kich
kon ty nen tach z głę bin ludz kie go cier pie nia zda je się wzno -
sić wo ła nie o mi ło sier dzie. Tam, gdzie pa nu je nie na wiść i
chęć od we tu, gdzie woj na przy no si ból i śmierć nie win nych,
po trze ba ła ski mi ło sier dzia, któ ra koi ludz kie umy sły i ser -
ca, i ro dzi po kój. Gdzie brak sza cun ku dla ży cia i god no ści
czło wie ka, po trze ba mi ło sier nej mi ło ści Bo ga, w któ rej świe -
tle od sła nia się nie wy po wie dzia na war tość każ de go ludz kie -
go ist nie nia. Po trze ba mi ło sier dzia, aby wszel ka nie spra wie -
dli wość na świe cie zna la zła kres w bla sku praw dy. (…) W
mi ło sier dziu Bo ga świat znaj dzie po kój, a czło wiek szczę -
ście!”.

Kult Bo że go Mi ło sier dzia bły ska wicz nie roz sze rza się na ca -
ły świat. Moż na po sta wić py ta nie: kto jesz cze kil ka na ście lat
te mu wie dział, kim by ła sio stra Fau sty na i gdzie le żą Ła -
giew ni ki? A dzi siaj do Ba zy li ki Mi ło sier dzia Bo że go w Kra -
ko wie przy by wa ją co rocz nie po nad dwa mi lio ny piel grzy -
mów z Pol ski i ze wszyst kich kon ty nen tów ziem skie go glo -
bu. „Dzien ni czek” św. sio stry Fau sty ny jest obec nie jed ną z
naj po pu lar niej szych ksią żek pol skie go au to ra na ca łym
świe cie. „Dzien ni czek” tłu ma czo ny jest na wet w naj dal -
szych za kąt kach świa ta, na wet na ję zy ki uży wa ne w do rze -
czu Ama zon ki, czy na pu sty niach Afry ki. 

Wy mow ne jest po twier dze nie au ten tycz no ści świa -
dec twa Bo że go Mi ło sier dzia w ży ciu bło go sła wio ne go Ja na
Paw ła II, któ ry ja ko nie stru dzo ny piel grzym i au ten tycz ny
słu ga mi ło sier dzia. Ca łym swo im ży ciem i po słu gą świad -
czył, że w tym świe cie obec na jest mi łość po tęż niej sza od
zła. Sło wem i czy nem uczył, że ta jem ni cę Bo że go Mi ło sier -
dzia trze ba prze ży wać w kon tek ście co dzien ne go ży cia każ -
de go czło wie ka. 

Jan Pa weł II wie lo krot nie wzy wał do te go, aby
chrze ści ja nie w na szych cza sach sta wa li się apo sto ła mi,
świad ka mi tej praw dy wia ry, bo – jak stwier dził – nic tak nie
jest po trzeb ne czło wie ko wi jak mi ło sier dzie Bo że – owa mi -
łość ła ska wa, współ czu ją ca, wy no szą ca czło wie ka po nad je -
go sła bość ku nie skoń czo nym wy ży nom świę to ści Bo ga. 

Zna kiem dla Ko ścio ła i świa ta sta ła się śmierć Oj ca
Świę te go, któ ra wy pa dła w wi gi lię świę ta Mi ło sier dzia Bo że -
go, w so bo tę 2 kwiet nia 2005 ro ku, o go dzi nie 21.37, gdy od -
cho dził do Do mu Oj ca, Ko ściół li tur gicz nie ob cho dził już
świę to Mi ło sier dzia. W ten spo sób jesz cze raz i jak by w te -
sta men cie Oj ciec Świę ty wska zał na to, co jest naj istot niej -
sze dla Ko ścio ła i świa ta. 

„Mi ło sier dzie sa mo w so bie, ja ko do sko na łość nie -
skoń czo ne go Bo ga, jest rów nież nie skoń czo ne. Nie skoń czo -
na więc i nie wy czer pa na jest też go to wość Oj ca w przyj mo -
wa niu sy nów mar no traw nych wra ca ją cych do Je go do mu.
Nie skoń czo na jest go to wość i moc prze ba cza nia, ma jąc swe
sta łe po kry cie w nie wy sło wio nej war to ści ofia ry Sy na. Ża den
grzech ludz ki nie prze wyż sza tej mo cy ani jej nie ogra ni cza.
Ogra ni czyć ją mo że tyl ko od stro ny czło wie ka brak do brej
wo li, brak go to wo ści na wró ce nia, czy li po ku ty, trwa nie w
opo rze i sprze ci wie wo bec ła ski i praw dy, a zwłasz cza wo bec
świa dec twa krzy ża i zmar twych wsta nia Chry stu so we go. 
I dla te go też Ko ściół wy zna je i gło si na wró ce nie.” – pi sał Jan
Pa weł II w en cy kli ce „Di ves in Mi se ri cor dia”. 

Te go rocz ne świę to Mi ło sier dzia Bo że go bę dzie
wy jąt ko wym wy da rze niem, bo po dwój nie ra do snym. Po
pierw sze – dzię ko wać bę dzie my za nie zmie rzo ne Bo że Mi -
ło sier dzie i za otrzy ma ne ła ski, po dru gie – cie szyć się bę -
dzie my z ka no ni za cji dwóch pa pie ży – Ja na Paw ła II i Ja na
XXIII, któ re bę dzie mia ło miej sce w Rzy mie. 

Pol ska ma szcze gól ne po wo dy do dzięk czy nie nia
Bo gu. Za przy czy ną Oj ca Świę te go roz pa dła się post ko mu -
ni stycz na Eu ro pa. Jan Pa weł II po zo sta wił nam wiel kie dzie -
dzic two w po sta ci swo ich licz nych dzieł ewan ge li za cyj nych.
Wdzięcz ni też je ste śmy za Je go orę dow nic two w nie bie i
wła sny przy kład od da nia się Bo gu. A każ dy oso bi ście, za
umoc nie nie w wie rze i za wy słu cha nie na szych mo dlitw. 

Opra co wa nie: Te re sa So wiń ska

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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30 wrze śnia 2013 r. pa pież Fran ci szek ogło sił, że na pla cu
św. Pio tra w Rzy mie, 27 kwiet nia 2014 r., w nie dzie lę Mi ło -
sier dzia Bo że go wraz z bł. Ja nem Paw łem II zo sta nie ka no -
ni zo wa ny bł. Jan XXIII. Bę dzie to dzień wiel kie go świę ta Ko -
ścio ła, być mo że z udzia łem czte rech pa pie ży. Pa nu Bo gu
dzię ko wać bę dzie my za Je go Mi ło sier dzie oraz za wpi sa nie
do ka ta lo gu świę tych dwóch bło go sła wio nych pa pie ży, aby
móc Im od da wać kult pu blicz ny i na leż ną świę tym cześć.

Po stać Wiel kie go Po la ka – bł. Ja na Paw ła II jest
nam bar dzo bli ska i do brze zna na. Jed nak, wy bie ra jąc się na
piel grzym kę do Rzy mu, war to tak że przy po mnieć oso bę
dru gie go ka no ni zo wa ne go pa pie ża – Ja na XXIII.

Bł. Jan XXIII ucho dzi za jed ne go z naj wy bit niej -
szych pa pie ży w dzie jach Ko ścio ła mi mo krót kie go pon ty fi -
ka tu przy pa da ją ce go na la ta 1958-1963. Zna ny jest głów nie
ja ko ini cja tor So bo ru Wa ty kań skie go II. „Do bry pa pież” –
jak go na zy wa no – był przede wszyst kim czło wie kiem peł -
nym skrom no ści i po ko ry, zna nym tak że z do sko na łe go po -
czu cia hu mo ru.

Dro ga ży cio wa Ja na XXIII w skró cie prze bie ga ła na -
stę pu ją co:
• 25 XI 1881 r. – na ro dzi ny i chrzest w Sot to il Mon te. Pa -
pież Jan XXIII – ja ko oso ba świec ka – na zy wał się An ge lo
Giu sep pe Ron cal li. Uro dził się w wie lo dziet nej ro dzi nie
chłop skiej, głę bo ko re li gij nej, peł nej mi ło ści do Bo ga i Ko -
ścio ła. 
• 1893 – ma jąc dwa na ście lat wstą pił do niż sze go se mi na -
rium du chow ne go w Ber ga mo. Tam też 1 mar ca 1896 r. zo -
stał przy ję ty do III Za ko nu św. Fran cisz ka. 
• W 1901 r. – po otrzy ma niu sty pen dium za wy ni ki w na uce,
roz po czął na ukę w Pa pie skim Se mi na rium Rzym skim. 
• 13 VII 1904 r. – po ukoń cze niu na uki w se mi na rium, obro -
nił dok to rat z teo lo gii w Rzy mie.
•10 VIII 1904 r. – w Rzy mie przy jął świę ce nia ka płań skie.
Na stęp nie zo stał se kre ta rzem bi sku pa w Ber ga mo i wy kła -
dow cą teo lo gii i hi sto rii Ko ścio ła w se mi na rium. 
• la ta 1919-20 – zo stał oj cem du chow nym se mi na rium w
Ber ga mo, re da go wał biu le tyn „Ży cie die ce zjal ne”, był tak że
dusz pa ste rzem Ak cji Ka to lic kiej. 
• la ta 1921-25 – pra cu je w Rzy mie, peł ni funk cję prze wod ni -
czą ce go Dzie ła Roz krze wia nia Wia ry we Wło szech.
• 19 III 1925 r. – w Rzy mie przyj mu je sa krę bi sku pią z rąk
kard. Gio van ni Tac ci. Za ha sło po słu gi wy brał so bie za wo ła -
nie: Obe dien tia et Pax (Po słu szeń stwo i po kój). Zo stał wier -
ny te mu ha słu przez ca łe swe pa ster skie po słu gi wa nie. 
• la ta 1951-53 – zo sta je sta łym ob ser wa to rem Sto li cy Apo -
stol skiej przy UNESCO.
• 12 I 1953 r. – w Rzy mie pa pież Pius XII ogła sza go kar dy -
na łem.
• 15 I 1953 r. – w Pa ry żu otrzy mu je ka pe lusz kar dy nal ski 
z rąk pre zy den ta Vin cen ta Au rio la.
• la ta 1953 -1958 – zo sta je mia no wa ny pa triar chą We ne cji.
• 15 III 1953 r. – in gres do ba zy li ki św. Mar ka.
• 28 X 1958 r. – po śmier ci Piu sa XII zo sta je wy bra ny pa pie -
żem, przyj mu je imię Jan XXIII.

• 23 XI 1958 r. – in gres do ba zy li ki św. Ja na na La te ra nie –
ka te dry bi sku pów Rzy mu.
• 4 X 1962 r. – od by wa piel grzym kę do Lo re to i Asy żu.
• 11 X-8 XII 1962 r. – I se sja So bo ru Wa ty kań skie go II.
• 1 III 1963 r. – otrzy mu je mię dzy na ro do wą na gro dę po ko -
ju im. Bal za na.
• 3 VI 1963 r. – Jan XXIII umie ra. Je go ostat nie sło wa
brzmia ły: „Nie mam in nej wo li, jak tyl ko wo lę Bo ga. 
– Ut unum sint! ” (Aby by li jed no!). 

W swo im te sta men cie, na wią zu jąc do du cho wo ści
fran cisz kań skiej, z ja ką zwią zał się we wcze snych la tach
mło do ści, pi sał: „Po zo ry do stat ku czę sto za sła nia ły ukry te
cier nie do tkli we go ubó stwa i unie moż li wia ły mi da wa nie za -
wsze z ta ką hoj no ścią, ja kiej bym pra gnął. Dzię ku ję Bo gu za
tę ła skę ubó stwa, któ re ślu bo wa łem w mło do ści, ubó stwa
du cha, ja ko ka płan Ser ca Bo że go, i ubó stwa rze czy wi ste go,
co mi do po mo gło, by ni gdy o nic nie pro sić, ani o sta no wi -
ska, ani o pie nią dze, ani o wzglę dy, ni gdy, ani dla sie bie, ani
dla mo jej ro dzi ny, czy przy ja ciół”.

*      *      *
Giu sep pe Ron cal li’ego cha rak te ry zo wał wiel ki spo -

kój. Je go su mien ność spra wi ła, że po wie rzo no mu mi sje
zwią za ne z dzia łal no ścią dy plo ma tycz ną Sto li cy Świę tej.
Chrze ści ja nie róż nych wy znań da rzy li go wiel ką sym pa tią, a
mu zuł ma nie oka zy wa li mu głę bo ki sza cu nek. Przez ko lej ne
dzie się cio le cia peł nił mi sje wi zy ta to ra i de le ga ta apo stol -
skie go w Buł ga rii (1925-34), a na stęp nie obo wiąz ki nun cju -
sza w Gre cji, wi ka riu sza apo stol skie go w Tur cji (1935-44 ) i
nun cju sza we Fran cji (1944-53). W la tach 1951-53 był sta łym
ob ser wa to rem Sto li cy Apo stol skiej przy UNESCO. 

Uœmiechniêty papie¿ – Jan XXIII
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Przy szły pa pież od wie dził Pol skę dwa ra zy. Pierw -
szy raz 17 IX 1912 r. – od pra wił wów czas Mszę św. na Wa -
we lu i zwie dził ko pal nię so li w Wie licz ce. Po raz dru gi przy -
był 17 VIII 1929 r. Tym ra zem go ścił w Czę sto cho wie, War -
sza wie, Po zna niu i Gnieź nie. Na Ja snej Gó rze od pra wił
Mszę św. Wówczas otrzymał ob raz Czar nej Ma don ny, który
zo stał póź niej umiesz czo ny przed klęcznikiem w ka pli cy pa -
pie skiej. Już jako papież wielokrotnie przyjmował Prymasa
Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, żywo interesując
się losami naszego kraju. 26 V 1963 r. wy gło sił ostat nie pu -
blicz ne orę dzie ra dio we, by ło ono skie ro wa ne do piel grzy -
mów w Pie ka rach Ślą skich.

*      *      *
3 IX 2000 r. Jan XXIII zo stał be aty fi ko wa ny przez Ja na Paw -
ła II. W cza sie Mszy św. be aty fi ka cyj nej Oj ciec Świę ty po -
wie dział: „W pa mię ci wszyst kich utrwa lił się ob raz pa pie ża
Ja na z uśmie chem na twa rzy i ra mio na mi sze ro ko otwar ty -
mi, przy gar nia ją cy mi ca ły świat”.

W li tur gii wspo mi na ny jest 11 paź dzier ni ka – w ro-
cz ni cę dnia, w któ rym na stą pi ło uro czy ste otwar cie So bo ru
Wa ty kań skie go II. 

Jan XXIII pod czas swo je go pon ty fi ka tu ogło sił 8 en -
cy klik: „Ad Pe tri Ca the dram” (29 VI 1959), „Sa cer do ti no stri
pri mor dial” (1 VIII 1959), „Gra ta re cor da tio” (26 IX 1959),
„Prin ceps Pa sto rum” (28 XI 1959), „Ma ter et Ma gi stra” (15
V 1961), „Aeter na Dei” (11 XI 1961), „Po eni ten tiam age re”
(1 VII 1962), „Pa cem in ter ris” (11 IV 1963). Do naj waż niej -
szych na le żą „Ma ter et Ma gi stra”, która zawiera zmianę
doktryny społecznej Kościoła oraz „Pa cem in ter ris”, któ ra
na wo łuje do po ko ju mię dzy na ro da mi ca łe go świa ta. 

Do zna czą cych de cy zji Pa pie ża na le ży za li czyć zwo -
ła nie w 1961 r. II So bo ru Wa ty kań skie go. So bór zmie nił ob -
li cze Ko ścio ła, rów nież za chę cił bi sku pów, teo lo gów oraz
wier nych świec kich do pod ję cia trud ne go za da nia, by wy ra -
zić bo gac two wia ry w no wy spo sób, uwzględ nia ją cy kul tu ro -
we zmia ny w świe cie.

Jan XXIII usta no wił ko mi sję ds. re wi zji pra wa ka no -
nicz ne go, któ rej osta tecz nym ce lem by ło opra co wa nie no -
we go Ko dek su Pra wa Ka no nicz ne go (opu bli ko wa ne go w
1983 r.). Wie le oj cow skiej tro ski wy ka zał o „Ko ściół mil cze -
nia”, prze śla do wa ny na róż ne spo so by w kra jach rzą dzo -
nych przez ko mu ni stów, m.in. w Pol sce. 

Giu sep pe Ron cal li przez dłu gie la ta swo je go ka -
płań stwa spi sy wał no tat ki du cho we. Roz po czął rok po pod -
ję ciu na uki w se mi na rium i kon ty nu ował tę pra cę aż do póź -
nej sta ro ści. Je go za pi ski wy da ne zo sta ły pod ty tu łem
„Dzien nik du szy”. Z te go dzien ni ka wy ła nia się syl wet ka
chrze ści ja ni na, któ ry był za ko cha ny w Bo gu, wy strze gał się
grze chu i ob da rzał przy jaź nią wszyst kich lu dzi, bez wzglę du
na ich po glą dy czy wia rę. O „Dzien ni ku du szy” sam mó wił,
że „na tych kar tach jest wię cej z mo jej du szy niż w ja kim kol -
wiek in nym mo im tek ście”.

In spi ro wał się przy kła dem ła god no ści św. Fran cisz -
ka Sa le ze go oraz pra gnie niem świę to ści św. Aloj ze go Gon -
za gi. Pra gnął czu wać nad każ dym swo im sło wem, by ni ko -
go nie zra nić. W 1903 ro ku na pi sał m.in.: „Bóg pra gnie, aby -
śmy po dą ża li wzo rem świę tych po przez czer pa nie z ży cio -
daj nej esen cji ich cnót, a na stęp nie prze ra bia nie jej na swój
wła sny spo sób, ada pto wa nie do na szych in dy wi du al nych
moż li wo ści i oko licz no ści ży cia.” 

Je den z ostat nich za pi sów w je go dzien ni ku brzmi:
„Tym, co naj cen niej sze w ży ciu, jest Je zus Chry stus, Je go
świę ty Ko ściół, Je go Ewan ge lia, praw da i do broć”. 

Jan XXIII ja ko pa pież pod bił ser ca wier nych. Pro -
mie nio wa ła z nie go ra dość czło wie ka Bo że go, cał ko wi cie
po chło nię te go pra gnie niem gło sze nia Ewan ge lii każ de mu
czło wie ko wi. Pra gnął być za wsze ka pła nem we dług Ser ca
Je zu sa, dla te go dbał o cier pli wość i mi ło sier ną po sta wę tak -
że wo bec tych, któ rzy od da li li się od Bo ga.

Za wsze otwar ty, chęt nie kon tak to wał się z pra są.
Był też pierw szym pa pie żem od 1870 r., któ ry od był ofi cjal -
ne spo tka nie po za Wa ty ka nem. Spo tkał się wów czas z więź -
nia mi, któ rzy sa mi do nie go przyjść nie mo gli.

Sły nął tak że ze zdy stan so wa ne go po dej ścia do ce re -
mo nia łu pa pie skie go. Sta rał się go prze strze gać, ale z przy -
mru że niem oka.

*      *      *
* Jan XXIII miał wiel kie po czu cie hu mo ru, tak że na swój te -
mat. Świad czy o tym choć by jed no z je go po wie dzo nek:
„Każ dy mo że zo stać pa pie żem; naj lep szy do wód, że ja nim
zo sta łem.”
* Gdy po raz pierw szy wszedł do swych wa ty kań skich apar -
ta men tów, otwo rzył okno mó wiąc: „Wpu ść my tro chę świe -
że go po wie trza”. Gest ten stał się sym bo lem je go pon ty fi ka -
tu. „Świe że go po wie trza” dla Ko ścio ła ocze ki wał po re zul ta -
tach II So bo ru Wa ty kań skie go. 
* Pod czas od wie dzin w szpi ta lu Du cha Świę te go roz tar gnio -
na sio stra prze ło żo na przed sta wi ła się sło wa mi: „Je stem
prze ło żo ną Du cha Świę te go”, na co Jan XXIII od parł: „Ma
sio stra szczę ście, ja je stem tyl ko wi ka riu szem Je zu sa Chry -
stu sa”. 
* Przyj mo wał u sie bie lu dzi o róż nych orien ta cjach po li tycz -
nych, w tym zna nych an ty kle ry ka łów. „Dzie lą nas po glą dy?
Przy zna Pan, że to tak nie wie le” – prze ko ny wał jed ne go 
z nich. 
* Kie dyś w cza sie ban kie tu po sa dzo no go obok moc no wy -
de kol to wa nej pa ni. Pod czas de se ru po dał jej jabł ko i wy ja -
śnił: „Ewa, do pie ro gdy zja dła jabł ko, spo strze gła, że jest na -
ga”. 

*       *       *
„Ła god ność, do broć, mi łość” – ta kie prze sła nie zo sta wił Ko -
ścio ło wi i świa tu w te sta men cie Jan XXIII. Chciał – we dle
wła snych słów – po zo stać w pa mię ci ja ko ktoś, kto nie bu do -
wał mu rów po dzia łów i nie uf no ści, kto nie za smu cał nie -
śmier tel nych dusz, za sie wa jąc w nich po dej rze nie lub lęk,
kto był szcze ry, lo jal ny i uf ny, kto pa trzył z bra ter ską sym -
pa tią na wet na tych, któ rzy nie po dzie la li je go po glą dów. 

Wy cho dził z za ło że nia, że Ko ściół to ra czej pu blicz -
na stud nia, do któ rej lu dzie od po ko leń przy cho dzą czer pać
wo dę, a Je go za da niem jest da wać tę wo dę wszyst kim. Uży -
wał też in ne go po rów na nia: „Je ste śmy na zie mi po to, by
upra wiać ogród kwit ną cy ży ciem i któ re mu obie ca na jest
chwa leb na przy szłość”.

Nam, wier nym, w dą że niu do świę to ści, po zo sta je
wni kli we stu dio wa nie wiel kie go do rob ku dwóch świę tych
Pa pie ży ka no ni zo wa nych w tym ro ku w Rzy mie. Jed nak po -
zna wa nie dzie dzic twa św. Ja na Paw ła II to nasz pa trio tycz ny
obo wią zek, szcze gól nie wów czas, kie dy po gu bi li śmy się 
w swo ich ży cio wych wy bo rach i prio ry te tach.

Ma te riał ze bra ła: Te re sa So wiń ska

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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WAŻNE POSTACI XX i XXI w. KOŚCIOŁA GDAŃSKIEGO

W hi sto rii Gdań skie go Ko -
ścio ła waż ną po sta cią, któ rej
nie moż na po mi nąć, jest
ksiądz bi skup Zyg munt Paw -
ło wicz. Uro dził się on w
Gdań sku 18 li sto pa da 1927
ro ku ja ko syn Jó ze fa Paw ło -
wi cza i Le oka dii, z do mu Ja -
dź wiń skiej. Do wy bu chu II
woj ny świa to wej miesz kał z
ro dzi ną w Gdań sku-No wym
Por cie. W ka pli cy Mat ki Bo -
skiej Czę sto chow skiej, znaj -

du ją cej się w tej dziel ni cy mia sta, dusz pa ste rzem był wów -
czas ks. Ma rian Gó rec ki, a mło dy Zyg munt Paw ło wicz słu -
żył tam ja ko mi ni strant. W owym cza sie przy szły bi skup
uczęsz czał do Gim na zjum Pol skiej Ma cie rzy Szkol nej w
Gdań sku. 

Przed wy bu chem II woj ny świa to wej wraz z ro dzi -
ca mi opu ścił Gdańsk i za miesz kał w Chełm ży. Tam od 1945
ro ku uczęsz czał do szko ły śred niej. Po zda niu eg za mi nu
ma tu ral ne go wstą pił do Se mi na rium Du chow ne go w Pel pli -
nie, któ re ukoń czył w ro ku 1952. W tym też ro ku, 20 wrze -
śnia, otrzy mał świę ce nia ka płań skie z rąk bi sku pa Ka zi mie -
rza Ko wal skie go. 

W la tach 1952-1957 pra co wał ja ko wi ka riusz w
Gdań sku -Sto gach, w pa ra fii pw. Świę tej Ro dzi ny i w So po -
cie, w pa ra fii pw. Gwiaz dy Mo rza. Do 1964 ro ku był no ta riu -
szem w ku rii bi sku piej w Gdań sku -Oli wie. W la tach 1964-
1966 był pro bosz czem w pa ra fii w Ste gnie. Od 1966 ro ku był
pro bosz czem w pa ra fii pw. Świę te go An to nie go w Gdań sku -
-Brzeź nie, gdzie 14 wrze śnia 1973 ro ku zo stał mia no wa ny
pra ła tem. Od 1974 ro ku ks. Paw ło wicz wy kła dał teo lo gię
fun da men tal ną w Gdań skim Se mi na rium Du chow nym w
Oli wie. Na Aka de mii Teo lo gii Ka to lic kiej w War sza wie uzy -
skał ty tuł dok to ra teo lo gii, a póź niej dok to ra ha bi li to wa ne go
teo lo gii w za kre sie do gma ty ki. Był au to rem kil ku na stu ksią -
żek i po nad stu ar ty ku łów z za kre su teo lo gii i re li gio znaw -
stwa. 

10 sierp nia 1985 ro ku zo stał po wo ła ny przez pa pie -
ża Ja na Paw ła II na bi sku pa po moc ni cze go die ce zji gdań -
skiej. Sa krę bi sku pią otrzy mał z rąk kar dy na ła Jó ze fa Glem -
pa. Ja ko bi skup peł nił funk cję wi ka riu sza ge ne ral ne go ka pi -
tu ły ar chi ka te dral nej. Był współ twór cą III Sy no du Gdań -
skie go i bar dzo ak tyw nym je go uczest ni kiem. 

22 wrze śnia 2002 ro ku, w ba zy li ce ar chi ka te dral nej
w Oli wie bi skup Zyg munt Paw ło wicz, w oto cze niu bi sku -
pów przy by łych z róż nych die ce zji i du cho wień stwa oraz
wier nych z ar chi die ce zji, dzię ko wał Pa nu Bo gu za pięć dzie -
siąt lat ży cia w ka płań stwie Chry stu so wym wy peł nio nych
po słu gą dusz pa ster ską i bi sku pią lu do wi Bo że mu na zie mi
gdań skiej. Sam o so bie mó wił, że jest pierw szym bi sku pem
pol skim w pol skim Gdań sku, uro dzo nym w Gdań sku i jed -
nym z nie licz nych, któ rzy peł niąc obo wiąz ki pro bosz cza,

jed no cze śnie zdo by wa li na uko we cen zu sy w for mie li cen -
cja tu, dok to ra tu i ha bi li ta cji. Na po cząt ku ju bi le uszo wej uro -
czy sto ści od czy ta ny zo stał list gra tu la cyj ny Oj ca Świę te go
Ja na Paw ła II. Abp Ta de usz Go cłow ski w wy gło szo nej ho mi -
lii uka zał bo gac two oso bo wo ści Ju bi la ta i Je go za słu gi dla
Ko ścio ła Gdań skie go w za kre sie or ga ni za cji ad mi ni stra cji,
pa ster skiej tro ski i po słu gi sa kra men tal nej. Ksiądz bi skup
Zyg munt Paw ło wicz swo ją po słu gę ka płań ską i bi sku pią na -
zwał wiel kim da rem Bo ga, bo ga te go w mi ło sier dzie, a za
szcze gól ny dar uznał to, że w kształ to wa niu je go ży cio wej i
du cho wej for ma cji uczest ni czy li bło go sła wie ni ka pła ni
gdań scy, mę czen ni cy II woj ny świa to wej. Ks. Bro ni sław Ko -
mo row ski, któ ry udzie lił mu sa kra men tu Chrztu św. w ko -
ście le pw. św. Sta ni sła wa Bi sku pa  Mę czen ni ka w Gdań sku -
-Wrzesz czu, ks. Ma rian Gó rec ki, któ ry go przy go to wy wał
do przy ję cia Pierw szej Ko mu nii św. w ka pli cy pol skiej pw.
Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej w Gdań sku -No wym Por cie
i ks. Fran ci szek Ro ga czew ski, któ ry był je go pre fek tem w
Gim na zjum Ma cie rzy Pol skiej w Gdań sku i przy go to wał go
do sa kra men tu Bierz mo wa nia a któ re go udzie lił mu pierw -
szy bi skup gdań ski Edward Graf O`Ro ur ke.

1 ma ja 2005 ro ku bp Zyg munt Paw ło wicz prze szedł
na eme ry tu rę. Zmarł po dłu giej cho ro bie w swo im miesz ka -
niu w Ku rii Gdań skiej 18 mar ca 2010 ro ku. Trum nę z Je go
cia łem zło żo no w Kryp cie Bi sku pów Gdań skich w Ar chi ka -
te drze Oliw skiej.

29 paź dzier ni ka 2010 ro ku trum nę z cia łem księ dza
bi sku pa Zyg mun ta Paw ło wi cza oraz po zo sta łe trum ny gdań -
skich bi sku pów prze nie sio no do no wej kryp ty w Ar chi ka te -
drze Oliw skiej.

Ks. bp Zygmunt Pawłowicz 

Herb. bpa Zygmunta Pawłowicza 

Historia Koœcio³a Gdañskiego – cz. 19
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI
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Ta kich po sta ci w na szym sto sun ko wo mło dym Ko -
ście le Gdań skim w XX i XXI wie ku moż na przed sta wić bar -
dzo wie le. Oprócz wcze śniej wy mie nio nych w tym hi sto -
rycz nym cy klu wy star czy wspo mnieć księ dza pra ła ta Hen -
ry ka Jan kow skie go, pierw sze go pro bosz cza przy mor skie go
księ dza Ro ma na Siud ka, któ ry ra zem księ dzem Wój ci kiem
„wy kradł” aresz to wa ny przez służ by SB ob raz Mat ki Bo -

skiej Czę sto chow skiej, księ dza Ja na Maj de ra dru gie go pro -
bosz cza pa ra fii przy mor skiej, księ dza Hi la re go Ja sta ka – ka -
pe la na gdyń skich stocz niow ców i wie lu, wie lu in nych.

Hu bert Bar tel 
wg Gwiaz dy Mo rza nr 20/2002, 

Wi ki pe dii (ha sło: Zyg munt Paw ło wicz)

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Kościół pw. N.M.P. Gwiazdy Morza w Sopocie

Kościół pw. św. Rodziny, Gdańsk-Stogi

Gdańsk Oliwa, archikatedra, 29 XII 2001 r.
Ap Tadeusz Gocłowski, Ordynariusz Archidiecezji Gdańskiej 

podpisuje dekrety III Synodu Gdańskiego. 
Z lewej strony stoi bp Zygmunt Pawłowicz

Gdańsk Oliwa, 17 XI 2001 r.
Za stołem prezydialnym: abp Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański, bp Zygmunt

Pawłowicz, ks. rektor Jacek Bramorski, ks. sekretarz Tomasz Frymark

Kościół pw. św. Antoniego w Brzeźnie

12 czerwca 1987 r. Ojciec Święty Jan Paweł II na sopockim molo w drodze na
Westerplatte. Ks. bp Zygmunt Pawłowicz idzie drugi z lewej



GŁOS BRATA NR 1(59)201414

Pe re gry na cja ko pii iko ny Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej
„Od Oce anu do Oce anu” trwa już dwa la ta. 28 stycz nia 2012
roku po uro czy sto ściach na Ja snej Gó rze ob raz wy ru szył 
w świat, aby wy stę po wać w obro nie ży cia. Do dzi siaj wi ze ru -
nek Mat ki Bo żej prze je chał ok. 90 tys. km, czy li po ko nał
dro gę dwu krot nie więk szą od dłu go ści rów ni ka. Do wier -
nych tra fi ło po nad 250 ty się cy ob raz ków w 17. ję zy kach 
z wi ze run kiem Iko ny Mat ki Bo żej. Po cząw szy od 1 grud nia
2013 r. ob raz po dró żu je po Sta nach Zjed no czo nych, na to -
miast 1 li sto pa da br. zo sta nie on prze ka za ny do Mek sy ku 
i roz pocz nie wę drów kę w kie run ku Ame ry ki Środ ko wej i
Po łu dnio wej.

Pe re gry na cję Iko ny Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej
moż na śle dzić na stro nie in ter ne to wej: www.odo ce anu do -
oce anu.pl, gdzie znaj dzie my re la cje pi sa ne ze wszyst kich
miejsc po by tu oraz za łą czo ne zdję cia. Z tych opi sów wy ni ka,
jak wiel ka jest po trze ba ma ni fe sto wa nia swo ich prze ko nań
do ty czą cych obro ny ży cia wśród lu dzi w róż nym wie ku, róż -
nią cych się ko lo rem skó ry czy na ro do wo ścią. Dla Po lo nii to
do dat ko wo szcze gól ny mo ment, bo jed no czą cy wo kół iko ny
Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej i przy po mi na ją cy o tra dy -
cjach wia ry przod ków.

Każ dy dzień pi sze no wą hi sto rię pe re gry na cji. Każ -
de na wie dzo ne miej sce jest nie po wta rzal ne, gro ma dzi wier -
nych i oso by kon se kro wa ne na mo dli twie. Ze świa dectw wy -
ni ka, że spo tka nie z Iko ną po wo du je otwar cie się serc i pro -
wa dzi do zdro ju wiel kie go Bo że go mi ło sier dzia. Ame ry ka -
nie za czę li Ją na wet na zy wać Mat ką Mi ło sier dzia.

„Lu dzie ma ją głę bo ką po trze bę do tknię cia Iko ny,
czy jak mó wią pra wo sław ni „przy ło że nia się”, aby głę biej
prze ży wać spo tka nie z Ma ry ją. Na Iko nie jed nak po zo sta ją
śla dy usta wicz ne go do ty ka nia, ca ło wa nia i po cie ra nia ob raz -
ka mi. By łam bar dzo wzru szo na, gdy za uwa ży łam, że naj -
więk sze śla dy otarć są na rę ce Mat ki Bo żej. Tam jest ca ło -
wa na naj czę ściej. Na pra wi łam wszyst kie uszko dze nia, na ło -
ży łam aż trzy war stwy wer nik su i te raz mam na dzie ję, że nic
się Jej nie sta nie” – pi sze kon ser wa tor ka ob ra zu. 

W wie lu mia stach or ga ni zo wa ne są Mar sze Ży cia,
np. w Wa szyng to nie w asy ście Ry ce rzy Mal tań skich oraz li -
de rów Hu man Li fe In ter na tio nal Iko na Czę sto chow ska
prze szła wa szyng toń ską ale ją na wzgó rze Ka pi to lu pod wiel -
ki gmach Są du Naj wyż sze go. Po przed nie go dnia pa dał
śnieg, więc za mknię to wszyst kie rzą do we urzę dy i szko ły.
Spo ro osób nie mo gło do je chać na marsz, ale i tak tłum li -
czył ok. 300 tys. lu dzi, któ rzy sze ro ką ale ję pro wa dzą cą do
Ka pi to lu wy peł ni li po brze gi i po ho ry zont.

„By ło mi nus 9 stop ni, ale nikt się tym spe cjal nie nie
przej mo wał. Mu szę przy znać, że ten marsz ro bi ol brzy mie
wra że nie swo im ogro mem, spon ta nicz ną, ży wą re ak cją mło -
dych, któ rzy krzy cząc, gra jąc, śpie wa jąc i tań cząc za zna cza -
ją swo ją po sta wę «pro -li fe». Na ka pi to liń skim wzgó rzu, po -
mię dzy bu dyn ka mi Par la men tu i Są du Naj wyż sze go, Iko nę
Czę sto chow ską oto czy ła du ża gru pa po lo nij nej mło dzie ży.
Spon tanicz nie od śpie wa li «Czar ną Ma don nę». To sym bo -
licz ne miej sce. Wła śnie de cy zja Są du Naj wyż sze go z 22
stycz nia 1973 ro ku za le ga li zo wa ła abor cję w USA aż do mo -
men tu uro dze nia się dziec ka. Po mi mo wie lu wy sił ków do -
tych czas nie uda ło się zmie nić te go pra wa.” – re la cja uczest -
ni ka mar szu ze stro ny „odo ce anu do oce anu”.

Mat ka Bo ża w wę dru ją cej Iko nie Czę sto chow skiej
wie lo krot nie sta wa ła wśród grup roz mo dlo nych obroń ców
ży cia pod pla ców ka mi abor cyj ny mi. Na pod sta wie re la cji ze
stro ny in ter ne to wej „pro li fe” wie my, że wie le dzie ci zo sta ło
ura to wa nych. Zna my przy pad ki za dzi wia ją cych na wró ceń
osób, któ re twier dzą, że Czar na Ma don na o po ra nio nej twa -
rzy naj le piej ro zu mie wiel kie cier pie nie ko biet, któ re do -
świad czy ły abor cji. Tyl ko Ona po tra fi otwo rzyć ich ser ca. 

Obec nie Iko na od wie dza pa ra fie na Flo ry dzie. 
W mar cu ru szy na pół noc, w kie run ku wiel kich je zior i od -
wie dzi Ka na dę. W Chi ca go bę dzie w ma ju. Obec nie już
opra co wy wa ny jest pro gram dla Ame ry ki Po łu dnio wej.

Or ga ni za to rzy pe re gry na cji bar dzo dzię ku ją
wszyst kim, któ rzy wspie ra ją tę hi sto rycz ną piel grzym kę
Iko ny Czę sto chow skiej przez świat za rów no du cho wo jak 
i ma te rial nie. „Wa sza obec ność do da je nam sił w dal szych
sta ra niach. Bez Wa szej po mo cy nie da my ra dy sko or dy no -
wać prze jaz du przez kra je Ame ry ki Po łu dnio wej. Pa mię taj -
cie tak że o moż li wo ści prze ka za nia na ten cel 1% swo je go
po dat ku. Nasz Nr KRS 0000249454”.

Przy łą cza jąc się do te go ape lu uf na w Bo że Mi ło sier dzie 
Te re sa So wiń ska na podstawie: www.odoceanudooceanu.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Miejsca peregrynacji Ikony w Stanach Zjednocznych Ameryki Północnej i Kanady

Marsz dla Życia w Waszyngtonie, 22 stycznia 2014 roku. Największy na świecie
protest przeciwko aborcji. (Zdjęcie udzielone przez Wiesława Skierkę)
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KONKURS BIBLIJNY

Konkurs plastyczny – „Ksiêga Rodzaju”
„Na po cząt ku Bóg stwo rzył nie bo i zie mię”.

(Rdz 1,1)

W Szko le Pod sta wo wej Nr 80 od był się Wo je wódz -
ki Kon kurs Bi blij no-Pla stycz ny pt: „Księ ga Ro dza ju”. 

W eta pie szkol nym wzię ło udział 132 uczniów z klas
od 0 do IV. Dzie ci przy go to wa ły ka te chet ki: sio stra Ber nar -
da i pa ni Lu cy na. Pod czas uro czy ste go ape lu, któ ry od był
się 10 lu te go 2014 r. lau re aci otrzy ma li pięk ne dy plo my i na -
gro dy. Ich fun da to rem był ksiądz pro boszcz Grze gorz Stol -
czyk. Pra ce uczniów, któ rzy zdo by li pierw sze miej sca 
w szkol nych eli mi na cjach, zo sta ły prze ka za ne do Ko mi sji
Re jo no wej i bę dą bra ły udział w dal szym eta pie te go kon kur -
su. Oto li sta lau re atów:

Kla sy 0: 
I miej sce – Mak sy mi lian Re smer 03
II miej sce – Bo rys Giel niak 01
III miej sce – Ali cja Pu chał ko 03
Wy róż nie nia: Lam mek Ma ri ka 01, Lam mek Wik to ria 01, 

Ka spe ro wicz Iga 03

Kla sy I: 
I miej sce – Kin ga Tyl man Ib
II miej sce – Ma ria Król Ib
III miej sce – We ro ni ka Ja sio nek Ic
Wy róż nie nia: Adam Li twin Ic, Mi chał Gli no wiec ki Ib, 

Pa weł Ze gar tow ski Ib

Kla sy II: 
I miej sce – Ga brie la Or łow ska IId
II miej sce – Alek san der Jusz czyk IId
III miej sce – Ju lia Tyl man IId
Wy róż nie nia: Ga ja Gór niak IId, Eli za Li siec ka IId, 

Zu zan na Tysz ka IId

Kla sy III:
I miej sce – Igor Giel niak IIId
II miej sce – Ja cek Pu chał ko III b
III miej sce – Han na Rzep ka IIId
Wy róż nie nia: Ad rian na Gą sior IIIa, Oskar Bart nik III d, 

Ewa Pło char czyk IIIc

Kla sy IV:
I miej sce – Aga ta Błasz kow ska IVc
II miej sce – Zo fia Ochnik IVb
III miej sce – Ma ja Brzo skow ska IVa
Wy róż nie nia: Kac per Koz droń IVc, Mi le na Sar nac ka IVc, 

Da wid Sta cho wicz IVb 

W eli mi na cjach na eta pie re jo no wym Wo je wódz ko -Me tro -
po li tal ne go Kon kur su Bi blij ne go wzię ło udział 147 uczniów
z 25 szkół. Ze szko ły Szko ły Pod sta wo wej Nr 80 wy róż nie nie
zdo by ła Kin ga Tyl man z kla sy Ib.

Gra tu lu je my i dzię ku je my ser decz nie dzie ciom i ro -
dzi com za za an ga żo wa nie! 

S. Ber nar da
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23 lu te go Ko ściel na Służ ba Męż czyzn „Sem per Fi de lis”
świę to wa ła swo je 27. uro dzi ny. Z tej oka zji w ko ście le pw.
Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go w Prusz czu Gdań skim od -
pra wio na zo sta ła Msza świę ta dzięk czyn na. Mszy świę tej
kon ce le bro wa nej prze wod ni czył ks. bp Wie sław Szla chet ka.
Po zo sta ły mi kon ce le bran sa mi by li: ks. pra łat Zbi gniew Zie -
liń ski – Ar chi die ce zjal ny Dusz pa sterz KSM, ks. pra łat Sta ni -
sław Ła da – pro boszcz pa ra fii oraz dusz pa ste rze pa ra fial -
nych grup KSM, a wśród nich opie kun wspól no ty pa ra fii
św. Bra ta Al ber ta ks. Bog dan Pul czyń ski.

Księ dza bi sku pa po wi tał Ar chi die ce zjal ny Mo de ra -
tor KSM, brat Ry szard Bed nar czyk. „Jak wie my, mie siąc lu -
ty od 1987 ro ku jest dla nas mie sią cem szcze gól nym, bo -
wiem wów czas, 28 lu te go, ów cze sny Or dy na riusz Gdań ski,
ks. bp Ta de usz Go cłow ski po wo łał służ bę, któ ra za pew nia ła
ład i po rzą dek na zgro ma dze niach wier nych w związ ku z wi -
zy ta mi Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II na Zie mi Gdań skiej
(…). Pra gnę za pew nić Je go Eks ce len cję, że wszyst ko, co
czy ni li śmy, na dal bę dzie my czy nić dla chwa ły Bo żej” – po -
wie dział brat Ry szard.

Przed roz po czę ciem Eu cha ry stii św. od by ła się pro -
ce du ra przy ję cia no wych człon ków KSM oraz zło że nie
przez nich ślu bo wa nia.

„Przez in spi ra cje, ja kie po ja wi ły się na kan wie wi zyt
apo stol skich Ja na Paw ła II, pa no wie otrzy ma li cha ry zmat
służ by Ko ścio ło wi” – mó wił w ho mi lii ksiądz bi skup. „W
tek stach Pi sma Świę te go ten sam cza sow nik opi su je służ bę
jak rów nież dzie ło Pa na Je zu sa. Je zus mó wi: «Syn czło wie -
czy nie przy szedł, aby Mu słu żo no, lecz że by słu żyć i dać
swo je ży cie na okup za wie lu» (Mk 10, 45). Po przez służ bę,
ja ka wy ni ka z otrzy ma ne go cha ry zma tu, włą cze ni są pa no -
wie w służ bę sa me go Chry stu sa i słu żą te mu naj więk sze mu
do bru, ja kim jest zba wie nie. Słu żąc tym drob nym spra wom,
słu ży my tej spra wie naj więk szej. Za to ser decz nie pa nom
dzię ku ję w imie niu ca łej na szej Ar chi die ce zji” – po wie dział
ksiądz bi skup.

Po za koń cze niu Eu cha ry stii św. ks. Zbi gniew dzię -
ko wał ks. bp. Wie sła wo wi za obec ność i na tych mia sto wą
od po wiedź na za pro sze nie do prze wod ni cze nia Mszy św., za
sło wa do ce nia ją ce wspól no tę KSM i każ de go z bra ci, sło wa
bę dą ce in spi ra cją do dal sze go dzia ła nia. Ks. Sta ni sła wo wi
ks. Zbi gniew dzię ko wał za za pro sze nie do prusz czań skie go
ko ścio ła. Ksiądz Zbi gniew za uwa żył, że obec ność w tej pięk -
nej i za byt ko wej świą ty ni jesz cze bar dziej uświa da mia nam

cią głość Ko ścio ła i dzie ło, któ re po ma ga lu dziom po znać Pa -
na Bo ga i sens ludz kie go ży cia.

Okres od ostat niej rocz ni cy, bo ga ty w waż ne wy da -
rze nia z udzia łem KSM, nie był szczę śli wy dla na szej pa ra -
fial nej wspól no ty. Ode szło bo wiem do Pa na pię ciu bra ci: Jan
Bart ko wiak, Sta ni sław Ha łusz czak, Jan Ja ce wicz, Jan Ko -
złow ski i Bo le sław Po tu cha. Mo dli li śmy się za nich pod czas
Mszy św.

Świą ty nia w Prusz czu Gdań skim, w któ rej od by ła
się na sza uro czy stość rocz ni co wa, zo sta ła wznie sio na w XIV
w. Jest to go tyc ka trój na wo wa bu dow la z gwiaź dzi stym skle -
pie niem, wy ko na na z czer wo nej ce gły. Za cho wa ło się bo ga -
te wy po sa że nie ko ścio ła: re ne san so wa am bo na (1578 r.),
ozdob ne bal ko ny (1691 r.), z któ ry mi łą czy się har mo nij nie
bo ga ta struk tu ra pro spek tu or ga no we go zbu do wa ne go
przez gdańsz cza ni na An drze ja Hil de brand ta (1578 r.), ba ro -
ko we stal le (1682 r.). Cykl ośmiu ob ra zów przed sta wia ją -
cych ilu stra cje dzie się ciu przy ka zań, za wie szo ny w pre zbi -
te rium jest dzie łem An to nie go Mol le ra. Jest to je den z naj -
cen niej szych ze spo łów po mor skie go ma lar stwa XVI w. ilu -
stru ją cy re li gij ność i oby cza jo wość tej epo ki. W na wie głów -
nej za wie szo ne są trzy ob ra zy: „Bo że Na ro dze nie”, „Ukrzy -
żo wa nie” i „Sąd Osta tecz ny” (1667 r.). W zbio rach Mu zeum
Na ro do we go w War sza wie znaj du je się póź no go tyc ka na sta -
wa oł ta rzo wa po wsta ła w An twer pii oko ło 1500 r. bę dą ca
wła sno ścią prusz czań skie go ko ścio ła. Ak tu al nie czy nio ne
są sta ra nia o prze ka za nie te go za byt ku pra wo wi te mu wła -
ści cie lo wi. Ko ściół wpi sa ny jest do Re je stru Za byt ków Nie -
ru cho mych Wo je wódz twa Po mor skie go.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

XXVII rocznica powo³ania 
KSM „Semper Fidelis”
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OPŁATEK KSM „SEMPER FIDELIS” – 6 I 2014

„Przy pad ki wy stę pu ją tyl ko w ję zy ku pol skim. W ży -
ciu dzia ła Opatrz ność” – po wie dział kie dyś w pry wat nej roz -
mo wie ksiądz pro boszcz. Od kie dy usły sza łam te sło wa, ina -
czej spo glą dam na swo je ży cie i wy raź nie wi dzę je ja ko ciąg
za pla no wa nych spe cjal nie dla mnie za dań. 

Za tem za pew ne to nie przy pa dek, że sur fu jąc w In -
ter ne cie w po szu ki wa niu war to ścio wych tre ści, do tar łam do
stro ny po świę co nej spra wom ka to lic kich ro dzin. Szcze gól -
nie po ru szył mnie tam ar ty kuł o. Da riu sza Ko wal czy ka SJ
po świę co ny pla no wa nym pro gra mom wy cho wa nia sek su al -
ne go wśród dzie ci. Cho dzi w nich o – wzo ro wa ną na in nych
kra jach eu ro pej skich – edu ka cję sek su al ną, któ ra ro zu mie
ro dzi nę i pra wa dziec ka w du chu ide olo gii gen der. Już te raz
two rzo ne są pro gra my i pod ręcz ni ki szkol ne, do szkół przy -
by wa ją tzw. edu ka to rzy ze sto wa rzy szeń i or ga ni za cji wska -
za nych przez róż ne mi ni ster stwa, któ re ja ko be ne fi cjen ci
fun du szy unij nych, mu szą wy ka zać się wdro że niem po li ty ki
rów no ścio wej w opar ciu o de fi ni cję płci spo łecz no -kul tu ro -
wej gen der. Na przy kład Pro gram Ope ra cyj ny Wie dza - Roz -
wój – Edu ka cja 2014-2020 roz dział pie nię dzy uza leż nia od:
m.in. „prze ciw dzia ła nia ste reo ty pom zwią za nym z płcią spo -
łecz no -kul tu ro wą”.

Czy ja ko do ro śli – ro dzi ce i dziad ko wie –  je ste śmy
bez rad ni wo bec usta wo daw ców? Otóż nie. Wcze śniej ta ki
spo łecz ny sprze ciw oka zał się sku tecz ny m.in. w Chor wa cji,
gdzie pod wpły wem opi nii pu blicz nej za skar żo ną usta wę od -
rzu cił Try bu nał Kon sty tu cyj ny. A w Pol sce? W Go ściu Nie -

dziel nym Nr 10 z 9 mar ca b.r. czy ta my o jed no gło śnie przy -
ję tej uchwa le Ra dy Mia sta Opa to wa, któ ra wy ra zi ła sprze ciw
wo bec pro po zy cji wdra ża nia pro gra mów ide olo gii gen der w
sys tem edu ka cyj ny i wy cho waw czy, i uzna ła, że „pro po zy cje
te pro wa dzą do głę bo kiej de pra wa cji dzie ci i mło dzie ży”. 
Au tor ar ty ku łu, o. Da riusz Ko wal czyk SJ,  udzie la kon kret -
nych rad i wska zó wek. Ro dzi com su ge ru je, by do ma ga li się
re spek to wa nia cią gle jesz cze obo wią zu ją cej usta wy, któ ra
ob li gu je dy rek to rów pla có wek do uzgad nia nia z ro dzi ca mi
wszel kich pro gra mów edu ka cji sek su al nej. Zwra ca uwa gę,
by spraw dzać pro gra my i po zna wać po glą dy osób pro wa dzą -
cych te go ty pu za ję cia, od wie dzać biu ra po sel skie, pi sać pe -
ty cje do rzą du i Pre zy den ta o za prze sta nie te go ty pu dzia łań
szko dzą cych dziec ku i ro dzi nie. Na ko niec o. Da riusz po dał
ad res stro ny in ter ne to wej, na któ rej znaj du je się link, dzię ki
któ re mu mo że my wy słać list – pro test do pa ni Mar sza łek
Sej mu Ewy Ko pacz. Ten ad res to: stop dyk ta tu rze.pl

*        *       *
Mi łość dziec ka – bez wa run ko wa, cał ko wi cie uf na i bez bron -
na. To naj wspa nial szy dar, ale i za da nie. Pan Je zus ze szcze -
gól ną mi ło ścią trak to wał dzie ci, brał je na ko la na, bło go sła -
wił, uzdra wiał a na wet wskrze szał. Mó wił: „do ta kich na le ży
kró le stwo nie bie skie” i jesz cze: „Kto przyj mu je jed no z tych
dzie ci w imię mo je, Mnie przyj mu je”. O dziec ku po ja wia ją -
cym się w ro dzi nie mó wi się „owoc mi ło ści”, „dar dla ro dzi -
ny”, „ szczę ście”, ”skarb”. Czy mo że my ten skarb za prze pa -
ścić? Zo bo jęt nieć na mi łość? Za mknąć drzwi Chry stu so wi? 
Mo że my. Ale kim wów czas bę dzie my…? 

A. J.: na pod sta wie http://swro dzi na.eu 

Czcij dzieci swoje
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OPŁATEK I KOLĘDOWANIE CHÓRU

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE RODZIN NASZYCH KSIĘŻY
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ERM – FERIE ZIMOWE

DROGA KRZYŻOWA DZIECI

KOLĘDOWANIE NAUCZYCIELI
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D.A. Z WIZYTĄ W ŻYDOWSKIEJ GMINIE WYZNANIOWEJ 
We wto rek 25 lu te go 2014 ro ku mło dzież z Dusz pa ster stwa
Aka de mic kie go „Lux Cor dis” od wie dzi ła Gmi nę Wy zna nio -
wą Ży dow ską w Gdań sku. Jej prze wod ni czą cy w Gdań sku –
pan Mi chał Sa met – za pre zen to wał naj waż niej sze in for ma -
cje o ju da izmie, przed sta wił też po ję cia zwią za ne z kul tu rą i
tra dy cją ży dow ską. Wy tłu ma czył mło dzie ży m.in. kim jest
ra bin, co ozna cza ją ta kie po ję cia jak: sza bat, me zu za czy tef -
fi lin. Opo wie dział też o ży ciu co dzien nym re li gij nych Ży -
dów.

Zwie dzi li śmy No wą Sy na go gę we Wrzesz czu przy ul. Par ty -
zan tów, w tym sa lę mo dli twy oraz wy sta wę po świę co ną pa -
mię ci gdań skich Ży dów.  

Dzię ki spo tka niu w Gmi nie Wy zna nio wej Ży dow -
skiej w Gdań sku mie li śmy oka zję bli żej po znać ko rze nie ju -
da izmu i chrze ści jań stwa, a tak że prze zwy cię żać uprze dze -
nia i otwo rzyć się na po zna nie re li gii i zwy cza jów ży dow -
skich.

LUX CORDIS - ZABAWA KARNAWAŁOWA
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SPOTKANIE Z PATRYCJĄ HURLAK – 02 III 2014

„Na wró co na Wiedź ma”
2 mar ca go ści li śmy w na szej wspól no cie pa ra fial nej ks. Mar ka i pa -
nią Pa try cję Hur lak. Pod czas każ dej Mszy św. ksiądz Ma rek gło sił
Sło wo Bo że, a pa ni Pa try cja świa dec two swo je go na wró ce nia. Ak -
tor kę zna my m.in. z se ria lu „Klan”, „Blon dyn ka”, „Na Wspól nej”.
Od po nad 20 lat zwią za na by ła ona z czar ną ma gią. Hi sto rię swe -
go ży cia i po wro tu do Chry stu sa przed sta wi ła rów nież w książ ce –
wy wia dzie pt. „Na wró co na wiedź ma”, któ rą chęt ni mo gli za ku pić
po wyj ściu z ko ścio ła.

Po Mszy św. o go dzi nie 20.00, w ra mach spo tka nia Dusz -
pa ster stwa Aka de mic kie go „Lux Cor dis”, uczest ni czy li śmy w spo -
tka niu, pod czas któ re go pa ni Pa try cja od po wia da ła na licz ne py ta -
nia zwią za ne z jej na wró ce niem i za gro że nia mi du cho wy mi.

Na szym go ściom ser decz nie dzię ku je my za ich obec -
ność wśród nas, za wspól ną mo dli twę, wy gło szo ne Sło wo Bo że i
świa dec two wia ry. Ży czy my im owoc ne go kro cze nia dro gą Chry -
stu sa i za pew nia my o na szej pa mię ci w mo dli twie.

MINISTRANCI – WYJŚCIE NA KRĘGLE
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MSZA ŚW. AKADEMICKA – 2 III 2014

Jeśli jesteś w wieku akademickim, to zapraszamy na Niedzielną Eucharystię i do naszego Duszpasterstwa Akademickiego „Lux Cordis”. 
Oprawę Mszy św. zapewnia Liturgiczna Służba Ołtarza, Duszpasterstwo Akademickie „Lux Cordis” i Schola „Lux Cordis”.      

Wie cej in for ma cji na stro nie: www.bra tal bert.com.pl 

D.A. - SPOTKANIE Z BR. TOMASZEM CIESIELSKIM

W nie dzie lę, 2 lu te go br. Dusz pa ster stwo Aka de mic kie „Lux Cor dis” go -
ści ło bra ta To ma sza Cie siel skie go – ka mi lia ni na po słu gu ją ce go wśród naj -
uboż szych w War sza wie. Pod czas spo tka nia do wie dzie li śmy się o je go dro -
dze po wo ła nia oraz o pra cy z oso ba mi bez dom ny mi i uza leż nio ny mi od
wszel kich uży wek.

Brat To masz pod kre ślił, że nie ty le waż na jest po moc ma te rial -
na, co zwró ce nie uwa gi na dru gie go czło wie ka, któ ry jest spra gnio ny mi -
ło ści. Po dzie lił się z na mi swo im świa dec twem ży cia oraz po wie dział, jak
bar dzo waż ne jest do strze że nie Je zu sa w każ dym czło wie ku.

Po spo tka niu Agniesz ka Wil szew ska po wie dzia ła: „To spo tka nie
po zwo li ło mi zro zu mieć głęb szy sens ży cia. Świa dec two bra ta Tom ka
uzmy sło wi ło, jak waż ne, a na wet naj waż niej sze, jest da wa nie sie bie in nym,
po moc lu dziom słab szym, skrzyw dzo nym i do świad czo nym przez ży cie.
Ko lej ny raz utwier dzi łam się w prze ko na niu, że każ dy czło wiek jest stwo -
rzo ny na ob raz i po do bień stwo Bo ga. Każ dy no si w so bie Je zu sa, któ ry cze -
ka wła śnie na na szą uwa gę, któ re mu za le ży, by śmy nie prze cho dzi li obo -
jęt nie, uda jąc, że Go nie do strze ga my”.
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Ostat nie spo tka nie Ta izé, któ re od by ło się w Stras bur gu,
nie przy cią gnę ło wpraw dzie ty lu uczest ni ków jak rok te mu
Rzym, cie szy ło się jednak i tak du żym po wo dze niem. Mia -
sto to jest bo wiem bar dzo cie ka we z wie lu róż nych po wo -
dów. Mie ści się w nim przede wszyst kim sie dzi ba Par la -
men tu Eu ro pej skie go, a je go po ło że nie tuż przy gra ni cy z
Niem ca mi naj le piej chy ba sprzy ja eku me ni zmo wi, któ ry był
tu wi docz ny nie tyl ko na tra dy cyj nym już spo tka niu przed -
sta wi cie li wszyst kich wy znań 30 grud nia, lecz tak że pod -
czas ca łe go spo tka nia. Wszy scy je go uczest ni cy no co wa li w
ro dzi nach ka to lic kich lub pro te stanc kich w sa mym Stras -
bur gu lub w le żą cym na dru gim brze gu Re nu nie miec kim
mie ście Or te nau. Ja dąc na wie czor ne spo tka nia mo dli tew ne
do stras bur skich ko ścio łów lub hal tar go wych, wie le osób
prze kra cza ło za tem co dzien nie fran cu sko -nie miec ką gra ni -
cę. Na sza gru pa nie mu sia ła te go czy nić, gdyż zo sta ła za kwa -
te ro wa na w sa mym cen trum Stras bur ga. Wraz z Do mi ni ką
mia ły śmy wy jąt ko we szczę ście, bo tra fi ły śmy do prze mi łej
ro dzi ny pro te stanc kie go bi sku pa die ce zji stras bur skiej. Pa ni
pa sto ro wa ra czy ła nas tak do brym je dze niem, że nie uda ło
nam się schud nąć ani gra ma, mi mo że po raz pierw szy zre -
zy gno wa no podczas całego spotkania z wy da wa nia obia dów.
26 ro dza jów pysz nych cia ste czek, któ re upie kła na świę ta,
oka za ły się dla nas co dzien ną po ku są nie do od par cia.

W Al za cji, któ rej sto li cą jest wła śnie Stras burg, do -
mi nu ją pro te stan ci w prze ci wień stwie do są sied niej, ka to lic -
kiej ra czej Lo ta ryn gii. Stras bur ska ka te dra jest jed nak ka to -
lic ka i sły nie z naj dłuż szej chy ba zna nej mi szop ki. Przed sta -
wia ona naj waż niej sze wy da rze nia zwią za ne z Bo żym Na ro -
dze niem (Zwia sto wa nie, Na wie dze nie, Na ro dze nie, Po kłon
Trzech Kró li oraz Ofia ro wa nie w świą ty ni) i cią gnie się
wzdłuż ca łej nie mal le wej na wy. Cie ka wost ką tej świą ty ni są
rów nież ol brzy mie, roz wie szo ne po mię dzy fi la ra mi ar ra sy
ze sce na mi bi blij ny mi, któ re za stę pu ją tra dy cyj ne ob ra zy. 

Nas, Po la ków, in te re so wa ły szcze gól nie pol skie ak -
cen ty w Stras bur gu. W ka te drze obok za byt ko we go ze ga ra
astro no micz ne go wi si na przy kład por tret Mi ko ła ja Ko per -
ni ka po śród in nych zna nych astro no mów. Na dzie dziń cu
Par la men tu Eu ro pej skie go znaj du je się na to miast wiel ka
me ta lo wa ku la au tor stwa pań stwa Urba no wi czów, sym bo li -
zu ją ca zjed no czo ną Zie mię, a bę dą ca prezentem Wrocławia
z 2005 r. Z ko lei na fre sku przed sta wia ją cym na ro dy idą ce
do św. Krzy ża w pro te stanc kim ko ście le młod szym pw. św.
Pio tra wid nie je ry cer ska per so ni fi ka cja Po lo nii. Naj bar dziej
zdzi wił nas jed nak fakt, że sym bo lem sto li cy Al za cji (choć
zawsze to Polska słynęła jako kraina bocianów) oka zał się
bo cian. Je go wi ze ru nek spo tkać tam moż na by ło do słow nie
wszę dzie, a tu ry stycz nym hi tem sta ły się bia łe, zi mo we czap -
ki z czer wo nym dzio bem i zwi sa ją cy mi bo cia ni mi no ga mi. 

Naj więk szy za chwyt wszyst kich uczest ni ków spo -
tka nia wzbu dzi ły jed nak stras bur skie de ko ra cje świą tecz ne.
Ich bo gac two i róż no rod ność spra wia ją, że Stras burg na zy -
wa ny jest fran cu ską sto li cą Bo że go Na ro dze nia. Na głów -
nym pla cu mia sta sta ła naj wyż sza we Fran cji, choć nie co
krzy wa cho in ka, pod któ rą umiej sco wio no pod świe tla ne
wie czo ra mi mi ni -mia stecz ko. Każ da naj mniej sza ulicz ka w
cen trum mia sta, a na wet każ dy sklep czy dom miesz kal ny
miał swój ory gi nal ny wy strój świą tecz ny. Z więk szo ści fa sad
zwi sa ły wszel kie go ro dza ju zwie rza ki, wśród któ rych zde cy -
do wa nie prze wa ża ły mi sie, a tak że bar dzo róż nej wiel ko ści

bomb ki. Wszyst kie uli ce mie ni ły się na to miast ko lo ro wy mi
ilu mi na cja mi, a nad jed ną z nich na Sta rów ce na okres świąt
Bo że go Na ro dze nia za wie szo no jak co ro ku prze pięk ne
krysz ta ło we ży ran do le wy pro du ko wa ne w po bli skiej fa bry -
ce. Przed każ dym bu dyn kiem w cen trum mia sta sta ły po -
ma lo wa ne ca łe na bia ło smu kłe, brzo zo we drzew ka, któ re
by ły zresz tą je dy nym bia łym ak cen tem tej zi my, gdyż 
w Stras bur gu świe ci ło ca ły czas słoń ce i nie by ło ani śla du
śnie gu. Pięk ną po go dę za kłó ca ły je dy nie po ran ne i wie czor -
ne gę ste mgły, któ re szczel nie przy kry wa ły mia sto po ło żo -
ne w niec ce mię dzy ma low ni czym La sem Szwar cwaldz kim
a pa smem Wo ge zów. W cią gu dnia ustę po wa ły jed nak na
szczę ście i moż na by ło wte dy po dzi wiać pięk ną pa no ra mę
mia sta z wie ży ka te dral nej o wy so ko ści 66 m. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

WSPOMNIENIA

Stras burg sym bo lem eku me ni zmu 
w du chu Ta izé

najdłuższa zapewne szopka bożonarodzeniowa 

Strasbourg – francuska stolica Bożego Narodzenia

prawdziwa ekumenia (nie tylko wyznaniowa)



PROŚBY I DZIĘKCZYNIENIA

• Św. Bra cie Al ber cie, otocz swą opie ką na szą pa ra fię, wszyst -
kich Ka pła nów. Wy pra szaj no we po wo ła nia ka płań skie i za kon -
ne. Po le ca my Ci na szych do bro czyń ców. Wska zuj dro gę do Je -
zu sa szcze gól nie tym, któ rzy się za gu bi li.

• Św. Bra cie Al ber cie, nasz Pa tro nie, pro szę o bło go sła wień -
stwo i opie kę na każ dy dzień. Upra szaj dla mo jej Ro dzi ny ła skę
po jed na nia z Bo giem i mię dzy na mi oraz po trzeb ne ła ski dla
dusz czyść co wych. Dzię ku ję Ci za Two ją mi łość oka za ną mi 
w cho ro bie.

• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę proś Bo ga o prze ba cze nie
grze chów dla ca łej Ro dzi ny.

• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszel kie ła ski, któ re nam
wy pra szasz: za mo je zdro wie, o któ re da lej pro szę. Pro szę 
o świa tło Du cha Świę te go dla wnu ka w je go ży ciu du cho wym,
po le cam wnucz kę i cór kę, któ ra wy jeż dża  z ro dzi ną na wy po -
czy nek i o szczę śli wą po dróż. Po le cam Ci Sy no wą w dniu Jej
uro dzin i imie nin. Świę ty nasz Pa tro nie, po bło go sław ca łej mo -
jej Ro dzi nie.

• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro si my za Księ dza Sta ni sła wa Pa -
mu łę. Bądź Pa tro nem Je go ka płań skiej po słu gi.

• Św. Bra cie Al ber cie, po móż roz wią zać pro ble my du cho we 
i eko no micz ne cór ki Be aty i Iwo ny.

• Św. Bra cie Al ber cie, proś Trój je dy ne go Bo ga o dal sze ła ski 
i bło go sła wień stwo na każ dy dzień w mo jej ro dzi nie. Spraw,
aby nie utra ci li pra cy, po nie waż za gra ża im jej utra ta. Broń
dzie dzic twa Oj ców na szych i wy słu chaj wszel kich próśb, któ re
no szę w ser cu.

• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za czas re ko lek cji, za oj ca re ko -
lek cjo ni stę ks. Jac ka Paw łow skie go i pro szę wspie raj go swo ją
opie ką i je go pra ce apo stol skie.

• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst kie ła ski, któ re nam
wy pra szasz, za zdro wie i za szczę śli we po dró że. Pro szę, wstaw
się do Pa na Je zu sa o mi ło sier dzie za mo imi naj bliż szy mi, któ -
rzy nie uczest ni czą w nie dziel nej Mszy św. Pro szę o świa tło
Du cha Świę te go dla le ka rzy pod czas mo je go za bie gu.

• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za ła ski, któ re nam wy pro si łeś,
za po pra wę mo je go zdro wia, o któ re w dal szym cią gu pro szę.
Pro szę o świa tło Du cha Św. na nad cho dzą ce Świę ta, aby śmy je
prze ży li zgod nie z przy ka za nia mi Bo ży mi i wszel kie ła ski zgod -
ne z wo lą Bo żą. Ko cha ny Bra cie nasz Pa tro nie, nie opusz czaj
nas.

• Św. Al ber cie, po wie rza my Ci na szą Ro dzi nę Za kon ną, pro -
sząc o wszel kie po trzeb ne ła ski, aby każ da Sio stra be tan ka by -
ła w swo jej po słu dze świad kiem Twej mi ło ści i po ko ju.

• Św. Bra cie Al ber cie, proś o ła ski dla wszyst kich, któ rzy pra -
cu ją w na szej świą ty ni przy kra tow ni cy, Dro dze Krzy żo wej 
i sprzą ta niu ko ścio ła.

• Św. Bra cie Al ber cie, po móż mi pro szę, w wy peł nie niu wo li
Bo żej. Dzię ku ję Ci Bra cie Al ber cie za wszyst kie ła ski, któ re
nam wy pra szasz.

• Pa nie Je zu pro szę Cie, przez wsta wien nic two Bra ta Al ber ta 
o ła skę uzdro wie nia Oleń ski i jej ro dzi ców, o Two ją opie kę tak -
że dla mnie i wszyst kich mo ich bli skich.

•  Św. Bra cie Al ber cie, pro szę Cię za mo ja ro dzi ną o mi łość,
jed ność, ra dość i wia rę.

•  Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję Bo ga za dar ży cia i wszyst kie
da ry. Od da ję Ci na szą do brą wo lę słu że nia To bie i od ro dze nie
na ro du Pol skie go. Wy proś nam wier ność Bo gu i do brą wo lę
aby Mu słu żyć.

• Św. Bra cie Al ber cie, po móż no wo żeń com i ca łej ro dzi nie
oraz pro szę Cię o sta łą pra cę dla nich.

• Św. Bra cie Al ber cie, przez two je wsta wien nic two i wsta wien -
nic two Św. Ro dzi ny pro szę Cię o bło go sła wień stwo, mi łość 
w ro dzi nie i w pra cy.

• Św. Bra cie Al ber cie, wy pra szaj ła skę dla wszyst kich, któ rzy
są da le ko od Je zu sa, miej w opie ce mo ją ro dzi nę i tych, któ rzy
pro si li mnie o mo dli twę. Proś za zmar ły mi, by oglą da li Ob li cze
Bo ga.

• Za przy czy ną Bra ta Al ber ta, pro szę Cię Je zu, otwórz ser ca
rzą dzą cych na do bro. Dzię ku ję Ci za wszel kie do bro, któ re
otrzy mu ję od lu dzi.

• Św. Bra cie Al ber cie, bło go sław mał żon kom: An drze jo wi i Ka -
ta rzy nie, Ma te uszo wi i Han nie, Krzysz to fo wi i Ża ne cie. Proś Je -
zu sa, by przy jął mo ich zmar łych: mę ża, ro dzi nę, dziad ków 
i zmar łych z ro dzi ny do swo jej ra do ści w nie bie.

•  Św. Bra cie Al ber cie, bło go sław na szej ro dzi nie, To bie za wie -
rzam na sze ży cie, dzię ku ję za ży cie każ de go z nas, pro szę 
o bło go sła wień stwo i ła skę na każ dy dzień, zwłasz cza cier pli -
wość i mi łość.

•  Św. Bra cie Al ber cie, pod ze luj Je zu so wi za wszyst kie Je go da -
ry po cho dzą ce od Nie go, za cho ro bę, ra do ści, smut ki i wszel -
kie ogra ni cze nia. Miej w opie ce i wspo ma gaj wszyst kich bli -
skich me mu ser cu na każ dy dzień. Wy jed naj nie bo zmar łym,
gdyż ufam To bie.

• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję Ci za wszyst kich lu dzi do brej
wo li, a na de wszyst ko za ka pła nów i oso by kon se kro wa ne. Pa -
ra fian ka.

Siostra Lidia i Siostra Amanda
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Intencje do œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII
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Rebus jednowyrazowy 
o po cząt ko wej li te rze: P.

Autorem wszystkich zadań jest „Baryt”,
któremu redakcja Głosu Brata życzy
szybkiego powrotu do zdrowia.

Roz wią za nie re bu su, lo go gry -
fu al bo krzy żó w ki z nu me -
ru 59 Gło su Bra ta pro si my
skła dać w kio sku pa ra fial -
nym lub wrzu cić do skrzyn ki
na drzwiach wej ścio wych
do ple ba nii, w ter mi nie jed -
ne go mie sią ca od uka za nia
się te go nu me ru. 
Za prawidłowe rozwiązanie
zadań losujemy nagrodę.

Rebus 

ROZRYWKA

Logogryf  

ROZWIĄZANIA z nr 58 Głosu Brata

Logogryf wiązany – hasło:  PASTORAŁKA
(Kanapa - Pascha, odpust - stalle, lektor - organy, chorał - ałycza, piuska - kapłan)

Krzyżówkeczka – hasło: RODZINKA
Poziomo: synod, peron, kadra.
Pionowo: szpak, naród, Daria.

Rebus – hasło: PASTORAŁKI (pas - tor - pałki).
Zagadka - kalambur: korektor (korek - tor)

Roz wią za nia na de sła li:
Inge Czarniak, Kazimiera Korzeniewska, Stanisława Tułowska, Maria-Bogdan Sprengel.

Nagrodę otrzymuje: pani Stanisława Tułowska.
Serdecznie gra tu lu je my!

Krzy¿óweczka

Zagadka – kalambur
Parlamentarzysty przyrzeczenie – wygodne lub kiepskie leżenie.

Poziomo:
1)   rodzaj długopisu.
4)   piłka nożna, siatkówka, pływanie itp.
5)   komik, arlekin, śmieszek.
Pionowo:
1)   długi kawałek skóry, tkaniny.
2)   część nogi.
3)   człowiek nieugięty, surowo przestrzegający 

zasad; polityk rzymski (Młodszy i Starszy).

Litery dodatkowo ponumerowane od 1 do 9 utworzą rozwiązanie.

1)   w niektórych religiach poszczególny akt   
objawienia się bóstwa światu i ludziom; 
objawienie się Boga.

2)   uroczysty pochód wiernych.
3)   jedno z dwojga dzieci urodzonych 

jednocześnie.
4)   wyższy dostojnik kościelny.
5)   gatunek chrząszcza lub człowiek 

o niezwykłej sile fizycznej; siłacz, atleta.
6)   część klasztoru zamknięta dla osób obcych.
7)   przejaw łaski bożej, szczególny dar; piętno, 

znamię.
8)   przyrząd do obserwacji ciał niebieskich; 

amortyzator lub złota rybka akwariowa.
9)   wezwanie do wiernych o złożenie hołdu Bogu 

przed Ewangelią; wyrazy radości i triumfu.
10)   księga zawierająca zbiór psalmów.
11)   ksiądz, zakonnik, kleryk.
12)   podstawka do osadzania świecy.
13)   zespół kaplic przedstawiających sceny męki 

Chrystusa.
14)   twardy cukierek.
15)   osoba przystępująca do spowiedzi św.
16)   religia, wiara.

Do dia gra mu na le ży wpi sać szes na ście wy ra zów
ośmio li te ro wych, a w dwóch sko śnie za zna czo nych
rzę dach po wsta nie roz wią za nie.
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POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:

WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

Aleksander Mateusz Bąkowski 15.12.2013 r. 

Alicja Anna Poprawa 15.12.2013 r. 

Tymon Tymiński 25.12.2013 r. 

Marek Gałązka 25.12.2013 r. 

Florentyna Hanna Wysiecka 25.12.2013 r. 

Natalia Bernatowicz 26.01.2014 r. 

Stanisław Henryk Zielonka 26.01.2014 r. 

Jakub Franciszek Smoszna 26.01.2014 r. 

Lena Maria Borejsza 2.02.2014 r. 

Maja Wojciechowska 9.02.2014 r. 

Laura Nikola Antończyk 23.02.2014 r. 

Oliwier Karol Ciecholewski 23.02.2014 r. 

Kalina Jedenasty 23.02.2014 r. 

Milena Jadwiga Banaszek 2.03.2014 r. 

Anita Anna Zegartowska 9.03.2014 r. 

JUBILEUSZE
50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA
obchodzili:

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

„Głos Brata” – pismo wydawane przez parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta, adres: 80−395
Gdańsk, ul. Olsztyńska 2, tel. 058 556 42 40, e−mail:albert@diecezja.gda.pl, www.bratalbert.com.pl

Opiekun redakcji – ks. Tadeusz Polak. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii parafialnej.
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. Korekta artykułów: Anna Jaśkowiak.
Informacje parafialne: Marcin Smoszna. Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Ryszard Magulski, ks. Mateusz. ks. Bogdan, 
ks. Grzegorz, ks. Tadeusz, młodzież i z archiwum parafii. Okładka i ilustracje: Andrzej Sowiński.

Teresa i Jan Kadłubowscy 19.01.2014
Anna i Franciszek Zięba 16.02.2014

Śp. Mirosław Kordas, lat 71, zm. 13.12.2013 r. 
Śp. Stefania Szuta, lat 85, zm. 14.12.2013 r. 
Śp. Kazimierz Kostrzewa, lat 69, zm. 15.12.2013 r. 
Śp. Stefan Salwa, lat 80, zm. 27.12.2013 r. 
Śp. Mieczysław Lauda, lat 59, zm. 30.12.2013 r. 
Śp. Zdzisław Lubieniecki, lat 79, zm. 30.12.2013 r. 
Śp. Anna Figura, lat 75, zm. 1.01.2014 r. 
Śp. Lucjan Siepka, lat 95, zm. 2.01.2014 r. 
Śp. Zofia Ickiewicz, lat 81, zm. 6.01.2014 r. 
Śp. Władysława Zalewska, lat 67, zm. 8.01.2014 r. 
Śp. Roman Pelpliński, lat 51, zm. 11.01.2014 r. 
Śp. Wojciech Skorupski, lat 72, zm. 12.01.2014 r. 
Śp. Stanisław Hałuszczak, lat 73, zm. 13.01.2014 r. 
Śp. Ireneusz Radaszkiewicz, lat 48, zm. 15.01.2014 r. 
Śp. Barbara Kukułka, lat 77, zm. 20.01.2014 r. 
Śp. Jadwiga Karpińska, lat 89, zm. 21.01.2014 r. 
Śp. Stanisława Splisgardt, lat 89, zm. 24.01.2014 r. 
Śp. Stefan Magierski, lat 83, zm. 24.01.2014 r. 
Śp. Lucjan Cegiełka, lat 89, zm. 24.01.2014 r. 
Śp. Bernard Szulc, lat 83, zm. 27.01.2014 r. 
Śp. Agnieszka Lis, lat 37, zm. 28.01.2014 r. 
Śp. Wojciech Niemcewicz, lat 79, zm. 30.01.2014 r. 
Śp. Adam Józef Piechnik, lat 74, zm. 1.02.2014 r. 
Śp. Władysław Majkowski, lat 82, zm. 2.02.2014 r. 
Śp. Helena Las, lat 82, zm. 5.02.2014 r. 
Śp. Teodora Kozioł, lat 78, zm. 5.02.2014 r. 
Śp. Elżbieta Okulicz, lat 85, zm. 6.02.2014 r. 
Śp. Alfons Łobocz, lat 75, zm. 7.02.2014 r. 
Śp. Eugeniusz Łukaszewicz, lat 68, zm. 10.02.2014 r. 
Śp. Jadwiga Weselińska, lat 95, zm. 11.02.2014 r. 
Śp. Barbara Fiedorowicz, lat 78, zm. 12.02.2014 r. 
Śp. Michał Waśk, lat 56, zm. 13.02.2014 r. 
Śp. Alfons Szumowski, lat 80, zm. 14.02.2014 r. 
Śp. Ryszard Ługiewicz, lat 74, zm. 18.02.2014 r. 
Śp. Witold Krajewski, lat 82, zm. 21.02.2014 r. 
Śp. Barbara Kaparuk, lat 67, zm. 22.02.2014 r. 
Śp. Anna Rogulska, lat 82, zm. 26.02.2014 r. 
Śp. Zygmunt Kociński, lat 75, zm. 27.02.2014 r. 
Śp. Maria Litwin, lat 100, zm. 27.02.2014 r. 
Śp. Bronisława Janecka, lat 90, zm. 2.03.2014 r. 
Śp. Bernadeta Lorrek, lat 80, zm. 2.03.2014 r. 
Śp. Czesław Jaroszuk, lat 89, zm. 2.03.2014 r. 
Śp. Mirosława Zakrzewska, lat 78, zm. 4.03.2014 r. 
Śp. Anna Borzęcka, lat 58, 9.03.2014 r. 
Śp. Tadeusz Górski, lat 66, zm. 9.03.2014 r. 
Śp. Halina Śmiłek, lat 79, zm. 10.03.2014 r. 
Śp. Stanisław Wielewski, lat 84, zm. 12.03.2014 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Porządek Mszy św.

Niedziele i uroczystości
•6.30, 8.00, 9.30 (młodzież),
•11.00 (dzieci), 
•12.00 (przedszkolaki),
•13.00 (suma), 
•18.00, 20.00 (studenci)
Dni powszednie
•6.30, 7.00, 7.30, 18.00.
Święta „zniesione”
•6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 17.00, 

18.00.
Zbiorowe za zmarłych
•drugi czwartek miesiąca 

godz. 8.00

Biuro Parafialne

Godziny otwarcia
•poniedziałek godz. 16 -18
•środa godz. 16.00-18.00
•piątek godz. 16.00-18.00
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY – 22 XII 2013

ZABAWA KARNAWAŁOWA DZIECI – 2 III 2014

Kier masz Bo żo na ro dze nio wy ze… św. Bra tem Al ber tem :)
22 grud nia wo lon ta riu sze ze Szkol ne go Ko ła Ca ri tas przy
Gim na zjum nr 21, dzię ki go ścin no ści księ dza Pro bosz cza,
zor ga ni zo wa li kier masz Bo żo na ro dze nio wy. 

Pra ce za pre zen to wa ne na kier ma szu przy go to wy -
wa li ucznio wie z na szej szko ły na za ję ciach Ko ła Ar ty stycz -
ne go pro wa dzo ne go przez p. Ka ta rzy nę Kło sow ską. Mi ło
by ło słu chać słów za chwy tu i uzna nia, tym bar dziej, że wo -
lon ta riusz ki, któ re te go dnia sprze da wa ły ma łe dzie ła by ły
rów nież ich au tor ka mi. Na szczę ście opie ku na SKC, wo lon -
ta riusz ki by ły bar dzo wta jem ni czo ne w taj ni ki rze mio sła i ra -
do śnie tłu ma czy ły, jak po wsta wa ły pra ce. Jak zwy kle przez
te kil ka go dzin mo gli śmy bar dzo mi ło spę dzić czas, pro wa -
dząc życz li we roz mo wy z pa ra fia na mi. Za każ de do bre sło -
wo bar dzo dzię ku je my! 

W mię dzycza sie wo lon ta riusz ki w cha rak te ry stycz -
nych „żół tych ko szul kach” roz no si ły do pa ra fian przy go to -
wa ne przez księ ży pacz ki Bo żo na ro dze nio we. To wa rzy szy ła
te mu bar dzo mi ła at mos fe ra. 

Oczy wi ście nie spo sób za po mnieć o go ścin no ści
księ ży, któ rzy jak zwy kle za dba li o na sze do bre sa mo po czu -
cie. Ser decz ne roz mo wy i uśmie chy, słod ko ści i ka wy 
i… wi tra że na szych uczniów w oknach ;) za to wszyst ko
wiel kie „Bóg za płać!”.

Dzię ki ofiar no ści pa ra fian uzy ska li śmy 355,70 zł.
Pie nią dze zo sta ną prze zna czo ne na do fi nan so wa nie obia -
dów, dla po trze bu ją cych uczniów z na szej szko ły. 

Wie lu Bło go sła wieństw w nad cho dzą cym No wym
Ro ku!

Opie kun SKC: Agniesz ka Ba na siak

Parafianie podziwiają i kupują podczas kiermaszu małe dzieła na świąteczny stół
Bożonarodzenioay
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Drogim Czytelnikom „Głosu Brata” życzymy
radości wiary w Syna Bożego, który zwyciężył śmierć i oświetlił mroki

naszego życia światłem Swojego Zmartwychwstania. 
Niech przykład świętych Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II

zachęca nas do troski o pokój i rodzinę
Redakcja

ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY

DZIĘKUJEMY PANI KRYSI ZA 20 LAT PRACY W KIOSKU 


