
„Na ob³okach bêdzie widnia³ ³uk barwny (...). I powiedzia³ Bóg do Noego: Oto jest znak przymierza,
jakie zawar³em z wszelk¹ istot¹ ¿yw¹, obdarzon¹ cia³em, na ziemi”. Rdz 9,16-17 (Biblia Warsz.-Praska)
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Ksiądz Proboszcz prezentuje reliwiarz św. Jana Pawła II, który w Wielki Czwartek
podczas Eucharystii poświęcił ks. bp Wiesław Szlachetka

WIELKI CZWARTEK
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Ko cha ni Pa ra fia nie!

Przed na mi czas za słu żo nych wa ka cji i urlo pów. Za -
nim jed nak po czu je my cie pło sło necz nych pro mie ni to
za chę cam do lek tu ry ko lej ne go nu me ru Gło su Bra ta.
Znaj dzie my w nim pięk ny ob raz pa ra fial nej, dusz pa -
ster skiej ak tyw no ści. Wie le róż nych wy da rzeń, któ re
za pi su je my na kar tach hi sto rii nie są nam do koń ca
zna ne. Prze śledź my więc dzia łal ność dzie ci, mi ni -
stran tów, mło dzie ży, stu den tów i osób do ro słych. Bar -
dzo dzię ku ję ka pła nom, sio strom za kon nym i oso bom
świec kim, któ rym nie bra ku je po my słów i chę ci. 

Św. Brat Al bert za wsze po wta rzał iż „w Je zu sie
jest naj pięk niej szy śro dek do pro wa dze nia wszyst kie -
go ku do bre mu”. Niech ta myśl de dy ko wa na nam
Wszyst kim z oka zji od pu stu pa ra fial ne go bę dzie dro -
go wska zem na czas let nie go wy po czyn ku i nie tyl ko…

Z uśmiechem i życzliwością 
Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk

Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII
11 III – mło dzież po nad gim na zjal na uczest ni czy ła w pa ra fial nej ka te -
che zie nt.: „Wan da Pół taw ska – obroń ca ro dzi ny i przy ja ciel Ja na Paw ła II”.
16 III – Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi po Mszy św. uwiel bia ła Bo ga na co -
mie sięcz nej ad o ra cji po łą czo nej z mo dli twą wsta wien ni czą.
18 III –  mło dzież po nad gim na zjal na uczest ni czy ła w pa ra fial nej ka te -
che zie nt.: „Ks. Fran ci szek Blach nic ki i JPII – współ pra ca w tro sce o
mło dzież, ro dzi nę i wy zwo le nie czło wie ka.”
19 III – Wspól no ta Św. Mi cha ła Ar cha nio ła mo dli ła się po Mszy św.
wie czor nej w in ten cji Ko ścio ła, Oj czy zny i na szych ro dzin.
23 III – od był się Re jo no wy Dzień Wspól no ty Do mo we go Ko ścio ła roz -
po czę ty Mszą św. o godz. 13.00;
–  re ko lek cje wiel ko post ne dla dzie ci, po pro wa dził ks. Ire ne usz Ko zio rzęb ski.
25 III –  ob cho dzi li śmy Uro czy stość Zwia sto wa nia Pań skie go. Pod czas
Mszy św. moż na by ło zło żyć przy rze cze nie Du cho wej Ad op cji Dziec ka
Po czę te go;
– mło dzież po nad gim na zjal na uczest ni czy ła w pa ra fial nej ka te che zie nt.: „Jak
i dla cze go trze ba wal czyć o ży cie po czę te go dziec ka nie peł no spraw ne go”. 
5 IV  – na uki re ko lek cyj ne wiel ko post ne dla do ro słych oraz dla stu den -
tów i mło dzie ży gło sił ka pu cyn o. Piotr Kwia tek, wy kła dow ca z Se mi na -
rium Oj ców Ka pu cy nów z Kra ko wa. 
6 IV – od by ła się ak cji „Żon kil”. Wo lun ta riu sze ze Szkol nych Koł Ca ri -
tas zbie ra li ofia ry na rzecz Ho spi cjów.
10 IV  – od by ły sie re ko lek cje dla mło dzie ży szkół śred nich. 
12 IV – wyjazd na Drogę Krzyżową na Kalwarię Wejherowską.
18 IV – uro czy stej Eu cha ry stii w Wiel ki Czwar tek prze wod ni czył ks. bi -
skup Wie sław Szla chet ka. 
19 IV – w Wiel ki Pią tek po od pra wie niu Dro gi Krzy żo wej roz po czę li -
śmy no wen nę do Bo że go Mi ło sier dzia.
26 IV –  od był się kon cert wiel ka noc ny w hoł dzie Ja no wi Paw ło wi II
przy go to wa ny przez na szą Scho lę mło dzie żo wą „Lux Cor dis” z or kie strą
ka me ral ną pod dy rek cją Krzysz to fa Ży gow skie go. 
3 V – pod czas Ape lu Ja sno gór skie go w uro czy stość NMP Kró lo wej Pol -
ski, dzię ko wa li śmy w na szej wspól no cie pa ra fial nej za ka no ni za cję Ja na
Paw ła II.
4 V – wrę czenie na gród dzie ciom, któ re wzię ły udział w kon kur sie:
„Wspo mnie nia mo jej ro dzi ny o Ja nie Paw le II”. 
7 V – ks. abp Sła woj Le szek Głódź udzie lił Sa kra men tu Bierz mo wa nia
mło dzie ży gim na zjal nej oraz do ro słym. 
11 V – po świę ci liśmy ksią żecz ki z mo dli twa mi do św. Ja na Paw ła II
przy go to wa ne przez dzie ci klas II.
13 V – w ra mach Fo rum „Mło dzi i Mi łość” mło dzież wy słu cha ła wy kła -
du ks. dr Pio tra Paw lu kie wicz, któ ry mó wił na te mat: „ Ko bie ta i męż czy -
zna – sztu ka re la cji”.
16 V – uczestniczyliśmy  w Wie czorze Mo dli twy Mło dych ze św. Ja nem
Paw łem II od był się w pa ra fii Opatrz no ści Bo żej w Gdań sku Za spie. 
18 V – ucznio wie klas II przy stą pi li do pierw szej do Ko mu nii św. 
21 V – wspól ne wyj ście pa ra fian do ki na na film pt. „Po wsta nie War -
szaw skie”.
24 V – nasz pa ra fia nin, dia kon Mar cin Mosz czyń ski przy jął Świę ce nia
Ka płań skie z rąk ks. abp Sła wo ja Lesz ka Głó dzia.
25 V –  Ks. Neo pre zbi ter Mar cin od pra wił w na szej wspól no cie Mszę
św. pry mi cyj ną 
26 V – z oka zji Dnia Mat ki od był się kon cert na sze go chó ru pa ra fial ne -
go za koń czy my wspól ną mo dli twą w go dzi nie Ape lu Ja sno gór skie go.
27 V – swo je Msze św. se kun dy cyj ne od pra wi li ks. Piotr Leb ku chen i
ks. Bła żej Kwiat kow ski
1 VI –  mło dzież po nad gim na zjal na uczest ni czy ła w pa ra fial nej ka te che zie
nt.: „Orę dzie pa pie ża Fran cisz ka na XXIX Świa to we Dni Mło dzie ży”, 
za ty tu ło wa ne „Za ra że nie ra do ścią”.
27 VI – w Świę to Mi ło sier dzia Bo że go prze ży wa li śmy ka no ni za cję na -
sze go ro da ka, Ja na Paw ła II. Do dat ko wą Mszę św. dzięk czyn ną ce le bro -
wa li śmy w Go dzi nie Mi ło sier dzia Bo że go o 15.00.
8 VI – W Uro czy stość Ze sła nia Du cha Świę te go na sza scho la mło dzie -
żo wa za śpie wa ła Aka tyst do Du cha Świę te go. 
15 VI – W uroczyśtość Trójcy Przenajświętej obchodziliśmy niedzielę
odpustową. Słowo Boże na wszystkich Mszach św. głosił ks. Adam
Kołkiewicz. Odbył się także parafialny i mecz piłkarski księża - parafianie.
17 VI – Uro czy stej Mszy św. od pu sto wej, z udzia łem księ ży z de ka na tu
prze wod ni czyć będzie ks. abp Ta de usz Go cłow ski.

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

Procesyjne wejście do kościoła na Mszę św. prymicyjną ks. Marcina Moszczyńskiego. 

Przed Mszą św. sekundacyjną ks. Piotra Leb ku chena i ks. Bła żeja Kwiat kow skiego,
dzieci z naszej parafii skadają życzenia nowo wyświęconym kapłanom.

. . . 
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WAŻNE POSTACI KOŚCIOŁA GDAŃSKIEGO

12 lip ca 2010 ro ku od szedł do Pa na ks. prał.
Hen ryk Jan kow ski, je den z naj bar dziej zna nych,
dla niektórych kon tro wer syj ny ksiądz, le gen dar -
ny ka pe lan So li dar no ści, nie po kor ny pro boszcz
pa ra fii św. Bry gi dy, ka pe lan ho no ro wy Oj ca
Świę te go.

18 grud nia 1936 ro ku w Sta ro gar dzie
Gdań skim przy szły na świat bliź nię ta, Hen ryk i
Ire na w rodzinie pań stwa Jan kow skich, którzy
do cze ka li się jesz cze przyj ścia na świat sze ściu
có rek. Je dy ny syn Hen ryk, to póź niej szy ka płan.
W cza sie II woj ny świa to wej oj ciec ma łe go Hen -
ry ka zo stał osa dzo ny w obo zie kon cen tra cyj nym
w Stut tho fie. Na stęp nie zo stał skie ro wa ny przy -
mu so wo do od by cia służ by woj sko wej w We -
rmach cie. Zgi nął z da la od ro dzin nych stron. 

Mło dy Hen ryk nie miał ła twe go dzie ciń -
stwa. W licz nej ro dzi nie prze żył w Sta ro gar dzie
Gdań skim czas na uki i rozpoczął pra cę. W ko -
ście le pa ra fial nym peł nił po słu gę mi ni stranc ką.
W 1958 ro ku po zda niu ma tu ry, dwu dzie sto dwu -
let ni Hen ryk Jan kow ski wstę pu je do Se mi na -
rium Du chow ne go w Gdań sku. Wzo rem dla
mło de go kle ry ka był bp Ed mund No wic ki, z któ -
re go rąk po sze ściu la tach stu diów se mi na ryj -
nych przy jął świę ce nia ka płań skie. Pierw szą pa -
ra fią, w któ rej peł nił obo wiąz ki wi ka re go by ła ba zy li ka Ma -
riac ka a na stęp nie był wi ka rym w ko ście le św. Bar ba ry. W
obu tych ko ścio łach po zna wał pra ce i tru dy od bu do wy
znisz czo nych w cza sie dzia łań wo jen nych pięk nych gdań -
skich ko ścio łów. 

Bi skup Ed mund No wic ki pla no wał już wcze śniej
uczy nić księ dza Jan kow skie go pro bosz czem ko ścio ła pw.
św. Bry gi dy, ale sprze ci wia ły się te mu wła dze Gdań ska.
Praw do po dob nie przy czy ną od mo wy by ły spra wy po li tycz -
ne, mię dzy in ny mi, peł nie nie przez oj ca przy mu so wej służ -

by woj sko wej w od -
dzia łach We rmach tu.
Wresz cie po wie lu
roz mo wach or dy na -
riu sza gdań skie go bp.
Ed mun da No wic kie -
go z wła dza mi gdań -
ski mi ko ściół św. Bry -
gi dy zo stał prze ka za -
ny Ko ścio ło wi ka to lic -
kie mu, w któ rym, w
1976 ro ku pro bosz -
czem zo stał ks. Hen -
ryk Jan kow ski. Z tą
pa ra fią Ksiądz Hen -
ryk zwią zał się na
czter dzie ści lat. Ko -
ściół znaj do wał się w
kom plet nej ru inie.
Trze ba by ło od bu do -
wy wać go od pod -
staw. Umie jęt no ści
or ga ni za tor skie, któ -
re ks. Jan kow ski po -
siadł, gdy był wi ka -
rym w po przed nich
pa ra fiach by ły te raz
bar dzo przy dat na. Po

13 la tach cięż kiej pra cy i wie lu wy sił kach świą ty nia zo sta ła
kon se kro wa na. 

W nie dzie lę 17 sierp nia 1980 ro ku na zwi sko ks. Jan -
kow skie go na sta łe za pi sa ło się w hi sto rii Ko ścio ła Gdań -
skie go i Pol ski. W Gdań sku trwał od kil ku dni strajk w sto-
cz niach. Na proś bę straj ku ją cych stocz niow ców, skie ro wa -
ną na rę ce bp. Le cha Kacz mar ka o wy ra że nie zgo dy na od -
pra wie nie Mszy św. przed bra mą Stocz ni Gdań skiej, w miej -
scu tra ge dii 1970 ro ku Bp gdań ski dr Lech Kacz ma rek wy -
ra ził zgo dę i de le go wał do gdań skich stocz niow ców ks.
Hen ry ka Jan kow skie go, pro bosz cza pa ra fii św. Bry gi dy. W
książ ce Ma te usza Wy rwi cha pod ty tu łem: „Ka pe la ni So li -
dar no ści” ks. Jan kow ski wy zna je, że nie zmru żył oka w noc
po prze dza ją cą pój ście do Stocz ni. Przed oczy ma sta nę ły mu
wy da rze nia z grud nia 1970 ro ku, kie dy strze la no do ro bot ni -
ków, któ rzy wy szli z bra my Stocz ni. Lęk ks. Hen ry ka spo -
wo do wał, że na pi sał swój te sta ment. 

Proś ba gdań skich stocz niow ców do bp. Kacz mar ka
o od pra wie nie Mszy św. na te re nie stocz ni by ła po cząt kiem
du cho wej po mo cy straj ku ją cym ro bot ni kom na te re nie ca łe -
go Wy brze ża i ca łej Pol ski w tym trud nym okre sie. Ko ściół
św. Bry gi dy stał się ba zą i bez piecz nym schro nie niem dla
prze śla do wa nych dzia ła czy So li dar no ści Wy brze ża, a tak że
z ca łej Pol ski. Od te go też cza su ks. Jan kow ski był szcze gól -
nie moc no in wi gi lo wa ny przez Służ by Bez pie czeń stwa. W
tym trud nym okre sie nie by ło dla ks. Jan kow skie go rze czy
nie wy ko nal nych. Brak zgo dy ze stro ny władz nie sta no wił
prze szko dy. Ks. Jan kow ski po pro stu wła dzy nie słu chał. 27

Historia Koœcio³a Gdañskiego – cz. 20

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Ksiądz prałat Henryk Jankowski w bazylice św. Brygidy
fot. Paweł Glanert

Ksiądz prymas Stefan kardynał Wyszyński wizytuje odbudowę bazyliki św. Brygidy
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stycz nia 1982 ro ku, ks. Jan kow ski zna lazł się o krok od
śmier ci ja dąc z kie row cą i je go 9- le nią cór ką no wym Mer -
ce de sem do Sta ro gar du Gdań skie go. W dro dze zmie nił
swo je pla ny i wy siadł z sa mo cho du.  Kie row ca z cór ką po je -
cha li da lej. Dzie sięć mi nut póź niej, z nie okre ślo nych przy -
czyn sa mo chód roz bił się na drze wie. Kie row ca i dziec ko
zgi nę li. Ks. Jan kow ski ni gdy nie uwie rzył, że przy czy ną wy -
pad ku by ła awa ria sa mo cho du. 

Ko ściół św. Bry gi dy, w la tach osiem dzie sią tych XX
wie ku stał się miej scem spo tkań wie lu wy bit nych po li ty ków
i zna czą cych osób z Pol ski i ca łe go świa ta. W198 8 ro ku pa -
ra fię św. Bry gi dy od wie dza pre mier Wiel kiej Bry ta nii Mar -
ga ret Tat cher. Ks. Jan kow ski go ścił rów nież na ple ba nii pa -
ra fii św. Bry gi dy pre zy den ta Bu sha i pre zy den ta Re aga na,
oraz Zbi gnie wa Brze ziń skie go. Go ściem ks. Jan kow skie go
był rów nież se na tor Edward Ken ne dy. W sierp niu 1984 r.
prze by wał w pa ra fii św. Bry gi dy ka pe lan So li dar no ści war -
szaw skich hut ni ków ks. Je rzy Po pie łusz ko. 

W 1990 ro ku ks. Hen ryk Jan kow ski zo stał pra ła tem
i ka pe la nem ho no ro wym pa pie ża Jana Pawła II.

Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych XX wie ku, ko -
ściół św. Bry gi dy wraz z ple ba nią zmie ni ły się w wiel ki te -
ren po mo cy w po trze bie. Da ry przy jeż dża ły z ca łe go świa ta.
By ły roz dy spo no wy wa ne po trze bu ją cym ro dzi nom. To by ła
wiel ka ak cja. Bez pa ra fii św. Bry gi dy nie by ło by te go. To nie

by ło ła twe. W la tach osiem dzie sią tych ks. Pra łat otrzy my -
wał w po sta ci da rów z ca łe go świa ta róż ne me dy ka men ty i
sprzęt me dycz ny, któ re to da ry na le ża ło prze ka zać mię dzy
po trze bu ją cych cho rych lu dzi i do szpi ta li. Czę sto do or ga -
ni zo wa nia po dzia łu te go ty pu da rów ks. Pra łat otrzy my wał
po moc ze stro ny lu dzi służ by zdro wia. Mó wił w jed nym z
wy wia dów ks. Pra łat: „Po dział pie nię dzy za wsze mo że
wpro wa dzać pew ne go ro dza ju nie po ro zu mie nia, ale ja mia -
łem za da nie: „roz dać spra wie dli wie”. Nie ko men to wa łem
nie sna sek, któ re w ta kich sy tu acjach są nie unik nio ne – mó -
wił ów cze sny pro boszcz św. Bry gi dy. 

W cza sie straj ku w 1988 ro ku schro nie nie na ple ba -
nii zna lazł tak że Adam Mich nik. „Rze czy wi ście, Adam
Mich nik był bar dzo czę stym go ściem. Te raz prze stał przy -
cho dzić. Wi docz nie obec nie ko ściół św. Bry gi dy jest mu już
nie po trzeb ny” – ze smut kiem mó wił ks. Pra łat. 

Na py ta nie czy dziś nie ża łu je ta kiej otwar to ści na
dru gie go czło wie ka? Ks. Jan kow ski od po wie dział: „Ta ki był
czas i ta kie po trze by, nie wy obra żam so bie, że mo gło być
ina czej”. W wol nej Pol sce by ło już ina czej. Nie by ło już ta -
kich za gro żeń, a dzia łal ność dusz pa ster ska i spo łecz na też
wy glą da ła ina czej. Po wsta ło Li ceum Au to no micz ne w Gdań -
sku, or ga ni zo wa no po moc Do mo wi Dziec ka im. J. Kor cza -
ka, or ga ni zo wa no dusz pa ster stwo po li cyj ne, oraz pierw sze
spo tka nia z wy so ki mi ran gą przed sta wi cie la mi służb mun -
du ro wych. 

W 1997 ro ku ks. abp Go cłow ski uka rał ks. pra ła ta
za ka zem gło sze nia ka zań, za wy stą pie nia an ty se mic kie. To
dzia ło się rów nież w „Bry gi dzie”. By ły rów nież wy po wie dzi
i ostre re ak cje prze ło żo nych. 

Po 1989 ro ku za czy na ją się od ks. pra ła ta od su wać
różni dzia ła cze. 

W 2004 ro ku za ło żo ne przez ks. Jan kow skie go
Fun da cje roz po czy na ją sprze daż wi na „Mon si gno re”, aby
zdo być fun du sze na kon ty nu owa nie prac przy pięk nym
bursz ty no wym oł ta rzu głów nym ba zy li ki. 

W 2009 ro ku cięż ko cho ry na cu krzy cę, ks. Pra łat
prze cho dzi na eme ry tu rę. Umarł 12 lip ca 2010 ro ku w swo -
im miesz ka niu, na ple ba nii ko ścio ła św. Bry gi dy. Ks. Hen -
ryk Jan kow ski stał się le gen dą opo zy cji, czło wie kiem czy nu,
Któ ry pod niósł z ru in ko ściół św. Bry gi dy, nie ustra szo nym
ka pła nem, któ ry „prze cho dził” przez kor do ny ZOMO.

Od lat miał kło po ty ze zdro wiem. Cu krzy ca nie uła -
twia ła mu roz wią zy wa nia wie lu pro ble mów. Był co raz słab -
szy. Pra wie nie wy po wia dał się pu blicz nie. 

Ks. in fu łat, Sta ni sław Bog da no wicz, pro boszcz ba -
zy li ki Ma riac kiej, po śmier ci ks. Jan kow skie go po wie dział:
„Mam wra że nie, że wraz z odej ściem ks. Hen ry ka Jan kow -
skie go, koń czy się pew na epo ka dla Pol ski i dla Gdań ska”.
Pod czas Mszy świę tej po grze bo wej abp Le szek Głódź w ho -
mi lii stwier dził, że: „ka płań stwo ks. Hen ry ka Jan kow skie go
wpi sa ne by ło w szer szy kon tekst do świad czeń Na ro du i dro -
gi Ko ścio ła, tak że na tej lo kal nej, gdań skiej drogi. Bu do wał
z ce gieł św. Bry gi dę. Na le żał do ge ne ra cji ka płań skiej, któ -
ra pra cę w win ni cy Pań skiej roz po czę ła w trud nym okre sie
znie wo le nia Na ro du przez ko mu ni stycz ny sys tem ogra ni -

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1980.
Msza przy bramie nr 2. Ksiądz Jankowski spowiada robotnika. Fot. Leszek Biernacki

Spotkanie ks. Jankowskiego z ks. Jerzym Popiełuszką i Lechem Wałęsą 
14 sierpnia 1984 r., Fot. Paweł Glanert
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Z ŻYCIA PARAFII

cza nia praw ko ścio ła i lu dzi wie rzą cych, oraz Ko ściół, na
któ re go cze le stał wów czas ks. kard. Ste fan Wy szyń ski. Był
ks. Hen ryk jed nym z tych mło dych ka pła nów, dla któ rych
tam ta sy tu acja sta no wi ła wy zwa nie i za da nie. Uświę ca ła ich
i oży wia ła, mo ty wo wa ła do po głę bia nia wie dzy, tak że tej 
z za kre su spraw spo łecz nych, zbli ża ła ku wspól no cie Oj czy -
zny, ku po zna wa niu za gro żeń ja kie niósł ma te ria li stycz ny
i ate istycz ny sys tem. Tu w Gdań sku, to zbli że nie ku spra -
wom Oj czy zny mia ło szcze gól ny wy miar. Gru dzień 1970
rok: „ro bot ni cza krew, re pre sje, ból, strach, ale tak że prze -
ko na nie, że ofia ra nie pój dzie na mar ne.”

Dokonania ks.
Prałata Jankowskiego
trudno jest opisać w
krótkim artykule.  

Jego działalność
została nagrodzona
przyznaniem tytułu
Honorowego Obywa-
tela Miasta Gdańska
w 2000 r. i Medalem
Komisji Edukacji Na-
rodowej w 2007 r. 

Hu bert Bar tel wg:
„Gość Nie dziel ny” 

z 25 li pca 2010 r.,
1 sier pień 2011 r.,

28 sier pień 2011 r.,
„Dzien nik Bał tyc ki” 

z 13,14,19 li pca 2010 r. 

LAUREACI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU NA
ALBUM O ŚW. JANIE PAWLE II

W ra mach przy go to wań do wspa nia łej Uro czy sto ści
Ka no ni za cji na sze go Wiel kie go Ro da ka od był się Pa ra fial no
- Mię dzysz kol ny Kon kurs na al bum „Wspo mnie nia mo jej ro -
dzi ny o Ja nie Paw le II”. Do or ga ni za to rów wpły nę ło 101
pięk nych i wzru sza ją cych prac.

Ju ry wy ty po wa ło na stę pu ją cych lau re atów:
W ka te go rii klas 0 – III:
1 miej sce – Alek san dra Bry low ska SP 80 01, Ja go da Cie cho -
lew ska SP2 3 1a, Aga ta Żuk SP80 2c;
2 miej sce – Do mi ni ka Win cek SP 80 1c, We ro ni ka Ma kow -
ska SP 80 1c, Ju lia Tyl man SP 80 2d i Kin ga 1b, Ali cja Pod -
biel ska SP 80 2b, Ka ro li na Be dła SP 80 3a;
3 miej sce – Iza be la Chru ściel SP 79 2b, Ka ri na Cu per SP 80
2a, Szy mon Ga dom ski SP 80 2a, Ja kub Wi cher SP 80 2c,
Wik to ria Le wan dow ska SP 79 3c; 
Wy róż nie nia: Kin ga Ko zic ka SP 80 03, Oli wia We ncel SP 79
1c, Zo fia Drosz kow ska – Le wic ka SP 79 1c, Rok sa na Bal SP
80 1c, Hu bert Zien kie wicz SP 79 2c, Piotr Woj cie chow ski SP
80 2a, Jan Sła wiń ski SP 80 2b, Oty lia Gra bow ska SP 80 2c,
Ame lia Dol na SP 80 2c, Ju lia Ma jew ska SP 79 3c, Emi lia Glo -
wien ke SP 79 3, We ro ni ka Kaź mier czuk SP 80 3a, Ro za lia
Dą brow ska SP 80 3a.
W ka te go rii klas IV – VI:
1 miej sce – Ró ża Choj now ska SP 79 4a i Jan 0b, Mi le na Sar -
nac ka SP 80 4c i Aga ta Błasz kow ska 4c oraz Adam 2a, Ka ta -
rzy na Boj ko SP 80 6b i Alek san dra 2d;
2 miej sce – Mag da le na Ska miel ska SP 80 5b, Zo fia Ochnik

SP 80 4b i Han na 2d;
3 miej sce – Ty mon Tu szyń ski SP 80 4b, Ja kub Kwar cia ny
SP 80 6a;
Wy róż nie nia: Woj ciech Szulc SP 80 4b, Da wid Sta cho wicz
SP 80 4b, Zu zan na Ra nusz kie wicz SP 80 4c, Ame lia Ko wa -
lew ska SP 80 4c, Ja kub Si wiec SP 80 4b, Da ria Sta warz SP
80 4b, Mał go rza ta Świ tal SP 80 5b, We ro ni ka Wal kie wicz SP
80, Łu kasz Sta ni szew ski SP 80 5b, Bar ba ra Ło pu chow SP 80
6b i Ma ria 4b, Mal wi na Koz droń SP 80 6a i Kac per 4c, Pa try -
cja Mi chal kie wicz Sp 80 6a, Ni ko la Za rzyc ka SP 80 6a, Pau -
li na Ka zub SP 80 6b.

Wy sta wę prac moż na by ło oglą dać w ko ście le św.
Bra ta Al ber ta. W nie dzie lę 4.05.2014 r. pod czas Mszy św. o
godz. 11.00 ks. Pro boszcz Grze gorz wrę czył  pięk ne dy plo -
my i na gro dy. 
Gra tu lu je my ser decz nie! s. Ber nar da

Pomnik ks. prałata Henryka Jankowskiego wykonany wg. projektu rzeźbiarza
Giennadija Jerszowa, który stoi obecnie na skwerku koło Bazyliki Mniejszej 
pw. św. Brygidy Szwedzkiej w Gdańsku.

Warta honorowa przy trumnie ks. Prałata w bazylice św. Brygidy
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D.A. „LUX CORDIS” W JURACIE – 14-16 III 

Wiel ko post ne Dni Sku pie nia Dusz pa ster stwa 
Aka de mic kie go „Lux Cor dis” w Ju ra cie

W dniach 14-16 mar ca br. gru pa aka de mic ka wraz z na szym
dusz pa ste rzem ks. Ma te uszem i dia ko nem Pio trem wy bra ła
się na re ko lek cje wiel ko post ne do Ju ra ty. Był to dla nas
pięk ny czas, w któ rym mo gli śmy 'za trzy mać się' i za sta no -
wić nad na szą re la cją z Bo giem, dru gim czło wie kiem i sa -
mym so bą.

Na sze dni sku pie nia roz po czę li śmy od na bo żeń -
stwa Dro gi Krzy żo wej – wy jąt ko wej, po nie waż każ dy z nas

przy go to wy wał jed ną ze sta cji. Szli śmy wzdłuż mo rza i ulic,
któ re roz świe tla ły na sze po chod nie. So bo ta i nie dzie la by ły
dnia mi in ten syw nej mo dli twy po łą czo nej z kon fe ren cja mi i
roz my śla nia mi. So bot ni wie czór za koń czy li śmy Ad o ra cją i
bar dzo oso bi stym za wie rze niem sie bie Je zu so wi. Oczy wi -
ście nie za bra kło cza su na in te gra cję – wspól ne spa ce ry,
przy go to wy wa nie po sił ków i dłu gie roz mo wy, któ re nas bar -
dzo do sie bie zbli ży ły, dzię ki cze mu czu li śmy się jak w jed -
nej wiel kiej Bo żej ro dzi nie.

Mag da Szczer kow ska



GŁOS BRATA NR 2(60)20148

D.A. „LUX CORDIS” W PELPLINIE – 21 III 

SPOTKANIE NA PLEBANII D.A. „LUX CORDIS” – 30 III 
Członkowie „Lux Cordis” rozmawiali z prelegentem na temat sytuacji Kościoła w Chinach.

W pią tek, 21 mar ca kil ka osób z Dusz pa ster stwa Aka de mic -
kie go „Lux Cor dis” wzię ło udział w re ko lek cjach dla osób
nie peł no spraw nych i wo lon ta riu szy or ga ni zo wa nych przez
kle ryc kie ko ło „Ca ri tas” w Pel pli nie. Te ma tem tych re ko -
lek cji by ło: „Za ufa łem Pa nu i już!”. Głów nym punk tem dnia
by ła Eu cha ry stia. Wsłu chi wa li śmy się rów nież w licz ne
kon fe ren cje, był czas na wspól ną mo dli twę, ad o ra cję, spo -
tka nie w gru pach, roz mo wy, a wie czo rem gry i śpie wy. Pod -
su mo wa niem re ko lek cji by ły świa dec twa uczest ni ków.

Dzię ki te mu spo tka niu mo gli śmy prze żyć nie zwy -
kły czas. Wró ci li śmy uważ niej si na to, co  się dzie je w nas
sa mych, ale rów nież na po trze by dru gie go czło wie ka.

Mar ta Szew czyk

Po wy żej: obraz Mat ki Bo skiej She -Shan, Kró lo wej Chin. Obok zna ki chiń skie ozna -
cza jące m.inn. sło wa: Nie bo, Bóg, Je zus Chry stus, Duch Świę ty, Jan Pa weł II.
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DZIEŃ SKUPIENIA BIERZMOWANYCH – 28-29 III

W dniach 28-29 mar ca 2014 ro ku, mło dzież przy go to wu ją ca się do przy ję cia sa kra -
men tu bierz mo wa nia wzię ła udział w Dniu Sku pie nia w Wa rzen ku. Ten pięk ny i owo-
c ny wy jazd zor ga ni zo wa ny zo stał przez ks. Mar ci na, ks. Ma te usza i ks. Bog da na, któ -
rych wspo ma ga ła wspól no ta „Lux Cor dis”. 

W piąt ko we po po łu dnie spo tka li śmy się pod na szym ko ścio łem, aby au to ka rem
ru szyć do Wa rzen ka. Po do tar ciu na miej sce zo sta li śmy za kwa te ro wa ni do po koi w
spo sób lo so wy, aby móc się le piej zin te gro wać. Po tem przy szedł czas na ko la cję. Po -
si łek był mo men tem po zna nia z po zo sta ły mi. Na stęp nie uczest ni czy li śmy w na bo żeń -
stwie Dro gi Krzy żo wej, któ ra od by ła się wo kół ośrod ka. Pięk ny kli mat mo dli twy
oświe ca ły pa lą ce się po chod nie nie sio ne przez mło dzież. Na za koń cze nie dnia obej -
rze li śmy film pt. „Spo tka nie”. 

Na stęp ne go dnia cze ka ły na nas gry i za ba wy gru po we. Uczy li śmy się m. in. tań -
ca „bel gij ka” i bra li śmy udział w pod cho dach, któ re da ły nam wie le ra do ści. Pod czas
wy jaz du wie le śpie wa li śmy, bo kto śpie wa, dwa ra zy się mo dli. Jed nak naj bar dziej
istot ne by ły dla nas warsz ta ty z Pi smem Świę tym i wy gło szo ne kon fe ren cje. Mó wi li -
śmy o Bo żej Mi ło ści, o grze chu i zba wie niu. Bar dzo przej mu ją ce by ły rów nież świa -
dec twa wy gło szo ne przez człon ków wspól no ty „Lux Cor dis”. Dzień sku pie nia za koń -
czy ła Msza świę ta, pod czas któ rej wy bra li śmy Je zu sa za Pa na swo je go ży cia.
Uwa żam, że to do świad cze nie po zy tyw nie wpły nę ło na wszyst kich uczest ni ków. Był
to czas wy ci sze nia i po zna nia Bo ga. Jed na z uczest ni czek po wy jeź dzie po wie dzia ła:
„By ło moż na tam do tknąć Bo ga”. 

Syl wia Klo nec ka

D.A. LUX CORDIS – NOCNY SPACER NA „PACHOŁEK”  
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SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z O. PIOTREM KWIATKIEM – 13 IV

KONCERT WIELKANOCNY – 26 IV 

W tym ro ku re ko lek cje w na szej pa ra fii gło sił ka pu cyn –
ojciec dr Piotr Kwia tek. Mło dzież oraz stu den ci po za koń -
czo nych na ukach mie li moż li wość spo tka nia i roz mo wy 
z re ko lek cjo ni stą. O. Piotr od po wia dał na licz ne py ta nia. 
A my dzie li li śmy się na szym do świad cze niem z re ko lek cji.
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MAJÓWKA NA HELU – 1 V
Wy jaz dy „Ma jów ko we” or ga ni zo wa ne przez na szą pa ra fię już chy ba na sta łe wpi sa ły
się w nasz ka len darz. Tak że i w tym ro ku mło dzież i stu den ci wraz z ks. Mar ci nem 
i ks. Ma te uszem uda li się dwu dnio wą ro we ro wą wy pra wę.

1 ma ja ok. go dzi ny 7.00 wy ru szy li śmy spod na szej pa ra fii i uda li śmy się na Na -
brze że Mo tła wy, aby tram wa jem wod nym do stać się na Hel. Po przy by ciu na miej -
sce wsie dli śmy  na ro we ry i do tar li śmy na sam cy pel. Tam przy wi ta li śmy się z mo -
rzem, a na stęp nie ru szy li śmy do na szej ba zy noc le go wej w Ju ra cie. Po dro dze zwie -
dza li śmy for ty fi ka cje po wo jen ne. Te go dnia na ro we rach po ko na li śmy ok. 30 km.   

Po do tar ciu na miej sce był czas na wspól ną in te gra cję, za ba wę i od po czy nek.
Oczy wi ście nie za bra kło ma jów ko wej kieł ba sy z gril la. Wiel ką nie spo dzian ką i ra do -
ścią by ła wi zy ta ks. Pio tra. Przy był on do nas na mo to cy klu i każ dy chęt ny mógł ra -
zem z nim prze je chać się po oko li cy. 

Dru gi dzień na szej wy pra wy to po wrót do do mu.  Ok. go dzi ny 9.00 wsie dli śmy
na ro we ry i uda li śmy się w dłu gą po dróż do Gdań ska. Do po ko na nia by ło 80 km.
Dro ga by ła uro cza, szcze gól nie, gdy słoń ce oświe tla ło wo dę na Za to ce Puc kiej. Mo -
gli śmy zbli żyć się do pięk na przy ro dy stwo rzo nej przez Bo ga. Kuź ni ca, Wła dy sła wo -
wo, Swa rze wo, Puck, Mrze zi no, Gdy nia, So pot…  ahhh… ja kie to wszyst ko pięk ne...
te po la, łą ki, la sy, mo rze… Po tym do świad cze niu le piej moż na zro zu mieć treść pie -
śni „Chwal cie łą ki uma jo ne”.

Wy jazd dla każ de go z nas był bar dzo uda ny. Już nie mo że my do cze kać się na -
stęp ne go. 

Wspól no ta Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go „Lux Cor dis” w dniach 16-17.05.2014 r. od by -
wa ła swój dzień sku pie nia w klasz to rze sióstr be ne dyk ty nek w Żar now cu.

Wy ru szy li śmy z na szej pa ra fii ok. go dzi ny 16.30 i uda li śmy się na upra gnio ny czas pu -
sty ni do Żar now ca. Tym więk sza by ła na sza ra dość, że klasz tor sióstr be ne dyk ty nek jest
na szym uko cha nym miej scem, do któ re go z chę cią za każ dym ra zem wra ca my.
Na sze sku pie nie roz po czę li śmy od za kwa te ro wa nia i pysz nej ko la cji. War to za zna czyć, iż
więk szość spo ży wa nych pro duk tów jest efek tem co dzien nej pra cy sióstr. O go dzi nie 20.00
zgro ma dzi li śmy się w ka pli cy, by od mó wić mo dli twę ró żań co wą i Kom ple tę. Po mo dli -
twach uda li śmy się na spa cer nad Je zio ro Żar no wiec kie, by po dzi wiać pięk no za cho dzą ce -
go słoń ca. Na stęp nie uda li śmy się do jed ne go z po koi, aby wspól nie przed snem po mo dlić
się i roz wa żać Pi smo Świę te. 

Ko lej ny dzień roz po czę li śmy po bud ką o go dzi nie 5.30. O 6.00 zgro ma dzi li śmy się w ka -
pli cy, aby dzień roz po cząć Jutrz nią, po ran nym roz my śla niem, Mszą św. i Na bo żeń stwem
Ma jo wym. Po śnia da niu chwi la drzem ki i ru szy li śmy do pra cy - oczy wi ście tra dy cyj nie przy
ziem nia kach. Po pra cy uda li śmy się na mo dli twę po łu dnio wą i obiad. Pięk na po go da za chę -
ci ła nas, aby udać się na pla żę w Dęb kach i na wie żę wi do ko wą w oko li cy elek trow ni wod -
nej w Żar now cu. Nasz dzień sku pie nia za koń czy li śmy spo tka niem przy ogni sku.

Każ dy dzień sku pie nia w Żar now cu jest dla nas wiel kim prze ży ciem. Jest to czas mo dli -
twy, wzra sta nia w wie rze, ale rów nież tak waż nej in te gra cji. Naj bar dziej uj mu ją ce jest spo -
tka nie z co dzien nym ży ciem sióstr be ne dyk ty nek i roz mo wy z Ni mi.

Dzię ku je my Sio strom za go ścin ność i wiel kie ser ce. Szcze gól nie, że ma my świa do mość,
że je ste śmy przez nie ota cza ni mo dli twą. Ma my na dzie ję, że nie ba wem znów się spo tka my.  

D.A. „LUX CORDIS” W ŻARNOWCU – 16-17 V 
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Ka no ni za cja Ja na Paw ła II to wy da rze nie na ska lę świa to wą.
Mi lio ny lu dzi z ca łe go świa ta po dró żo wa ły na tę uro czy stość
do Wa ty ka nu róż ny mi środ ka mi trans por tu. My wy bra li -
śmy po dróż au to sto pem. Zmo ty wo wał nas do te go brak fun -
du szy, ale też po zy tyw ne do świad cze nia z krót szych te go ty -
pu wy praw. Zde cy do wa li śmy się za ufać Bo gu. Przed na -
szym wy jaz dem mia ło miej sce szcze gól ne dla nas wy da rze -
nie. Otrzy ma li śmy bło go sła wień stwo re li kwia mi, jesz cze
wte dy bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II. Ru szy li śmy ze świa -
do mo ścią, że nie je dzie my sa mi, że ma my w nie bie wiel kie -
go orę dow ni ka, naj więk sze go ze wszyst kich Po la ków.

Na szą au to sto po wą po dróż za czę li śmy z Pra gi, do
któ rej z Gdań ska, za nie wiel kie pie nią dze do je cha li śmy au -
to bu sem. Za ło że nie by ło pro ste – wia ra, mo dli twa, za ufa nie.
To za pro cen to wa ło. W mgnie niu oka po ko ny wa li śmy ko lej -
ne ki lo me try, po zna jąc wspa nia łych lu dzi. Przy kła dów
wspa nia łej do bro ci i opie ki Opatrz no ści, któ re nas spo tka ły
jest tak wie le, że zde cy do wa li śmy po dzie lić się je dy nie ty mi
naj bar dziej spek ta ku lar ny mi.

Je ste śmy na ma lut kim par kin gu przy au to stra dzie
pod Mo na chium. Miej sce ra czej nie jest przy ja zne dla au to -
sto po wi czów – ruch nie wiel ki, a wła ści wie go nie ma. Sto ją
tu za le d wie dwie cię ża rów ki. Czyż by śmy mie li za ba wić tu
na dłu żej? Nie cze ka my na wet kwa dran sa. Pod jeż dża sa mo -
chód ty pu cam per na nie miec kich re je stra cjach. Nie my śląc
na wet o tym, że ktoś w ta kim sa mo cho dzie bę dzie miał
czas, miej sce i chę ci, aby za brać trój kę ga po wi czów, stwier -
dza my, że spy ta my przy naj mniej, gdzie do kład nie je ste śmy.
Po krót kiej roz mo wie po an giel sku oka zu je się, że ma my do
czy nie nia z Po la kiem. Je dzie my do Inns bruc ku! Na jed nym
z po sto jów, kie row ca wy ja wia nam, że je dzie na noc leg nad
je zio ro Gar da pod We ro ną. Ra no wy ru sza do Rzy mu. Ze łza -
mi szczę ścia w oczach przy sta je my na pro po zy cję wspól nej
po dró ży.

Je ste śmy w Rzy mie! Kie ru je my się na po le na mio -
to we u Ry ce rzy Ko lum ba, gdzie je ste śmy tyl ko i aż na miej -
scu re zer wo wym. Zo ba czy my, mo że się uda. Że gna my się z
prze mi łym kie row cą cam pe ra i wsia da my w me tro. Ogar nia
nas szczę ście, uda ło się! Bo ża Opatrz ność czu wa nad na mi!
Roz ma wia my o tym, co nas spo tka ło. Pod cho dzi do nas Po -
lka. Oka zu je się, że je dzie my w złym kie run ku. Pro po nu je,
że wy sią dzie z na mi i po ka że nam dro gę. Wy sia da my. Na gle
ko bie ta pro po nu je, aby śmy zo sta wi li ba ga że u jej sio stry.
Bo ża do broć za czy na nas prze ra stać. Go dzi my się na pro po -
zy cję. Gdy po zna je my wspo mnia ną sio strę, je ste śmy zdu -
mie ni. Jed na pa ni mil sza od dru giej. Kar mią nas prze pysz -
nym ri sot to, pa ku ją ca ły ple cak je dze nia, po zwa la ją się
umyć, od sap nąć. Ru sza my na czu wa nie przed ka no ni za cją!
W dro dze na plac św. Pio tra spo ty ka my nie sa mo wi tych lu -
dzi. Ze zdu mie niem opo wia da my im swo je hi sto rie, oni z
jesz cze więk szym zdu mie niem słu cha ją. Cał kiem przy pad -
ko wo tra fia my na plac Na vo na. Trwa wła śnie Ad o ra cja Naj -
święt sze go Sa kra men tu. Ma my oka zję po dzię ko wać Bo gu
za to, co nas spo tka ło oraz za to, co nas jesz cze spo tka.

Po śród wie lu lu dzi, któ rych spo ty ka my na dro dze
są oso by szcze gól ne. War to wy mie nić cho ciaż by „zwy kłe go

księ dza z Kra ko wa”, któ ry 21 ra zy roz ma wiał oso bi ście z Ja -
nem Paw łem II, czy sio stra Zu zan na, zna jo ma na szych zna -
jo mych, któ rej to wa rzy szy my w ca ło noc nym czu wa niu po -
prze dza ją cym ka no ni za cję.

Roz po czy na się Msza Św. Na plac św. Pio tra nie do -
tar li śmy i ra czej już się nie do sta nie my. Przed wej ściem na
plac od stro ny Via del la Con ci lia zio ne pa nu je nie sa mo wi ty
ścisk. Nie któ rym z ze bra nych pusz cza ją ner wy. Szu ka li śmy
spo ko ju, wy ci sze nia, mo dli twy. Tu taj bra ku je na to miej sca.
Jak po wie dział „zwy kły ksiądz z Kra ko wa”, gdzie dzie je się
wie le do bra, tam sza tan naj bar dziej mie sza. Za ła ma ni i zmę -
cze ni po sta na wia my wy rwać się z tłu mu. Tra fia my do ko -
ściół ka pod we zwa niem św. Ja na z Flo ren cji. Tam wła śnie
roz po czy na się Msza Św. Szu kaj cie a znaj dzie cie. Po mszy
na stał bar dzo wzru sza ją cy mo ment. Po raz pierw szy pod -
czas na szej mo dli twy roz le gło się wo ła nie: „Świę ty Ja nie
Paw le II módl się za na mi”.

Wy spa ni, na je dze ni, umy ci, co jest za słu gą pań, któ -
re nas przy gar nę ły, na ko lej ny noc leg uda je my się do Ry ce -
rzy Ko lum ba. Tam zo sta je my przy ję ci z otwar ty mi ra mio na -
mi. Dla przy po mnie nia – by li śmy na li ście re zer wo wej. Na
noc le gu spo ty ka my grup kę oko ło pięć dzie się ciu au to sto po -
wi czów zwią za nych z ru chem Pięk ne Sto py, a wśród nich
wie lu na szych zna jo mych. Tu stwier dza my – na sza piel -
grzym ka to dro bia zgo wo przy go to wa na wy ciecz ka, ale my
nie zna my jej do kład ne go pla nu. Tu rów nież nie mo gło nas
za brak nąć. Tu rów nież nie mo gło za brak nąć na szych opo -
wie ści. Ze zdu mie niem słu cha li śmy rów nież opo wie ści in -
nych śmiał ków.

Oko ło po łu dnia, tym ra zem ko le ją, ru sza my w stro -
nę Asy żu. Tra fia my do uro cze go mia stecz ka Ba star do,
gdzie przy gar nia ją nas sio stry Mak sy mi lia na i Ber na de ta –
Mi sjo nar ki Krwi Chry stu sa. Mi mo te go że nas nie zna ły,
ogar nę ły nas ta ką go ścin no ścią, o ja kiej nie śmie li by śmy po -
my śleć. Dzię ki nim na wie dzi li śmy San Fe li ce – miej sce za -
ło że nia zgro ma dze nia Mi sjo na rzy. To, że tra fi li śmy w to
miej sce, po raz ko lej ny utwier dzi ło nas w prze ko na niu, że
pod czas na szej piel grzym ki nie ma przy pad ków. Mar ta i
Agniesz ka na kil ka dni przed wy jaz dem otrzy ma ły bło go sła -
wień stwo re li kwia mi św. Fe lik sa – za ło ży cie la zgro ma dze -
nia Mi sjo na rzy Krwi Chry stu sa. Żal jest opusz czać to miej -
sce. Żal jest że gnać się z ty mi wspa nia ły mi istot ka mi, któ re
tak wie le dla nas zro bi ły, jed nak cze ka nas jesz cze o wie le
wię cej. Mu si my się jed nak po dzie lić na szą hi sto rią z jesz cze
kil ko ma nie przy pad ko wo spo tka ny mi przy pad ko wy mi prze -
chod nia mi. Nie mo że my te go zo sta wić dla sie bie.

Ru sza my do Asy żu. Bę dąc tuż przed mia stem za -
chwy ca my się pięk nem przy ro dy i wi do kiem na ma low ni -
czo usy tu owa ne za byt ko we mia sto. Od tąd już wie my, dla -
cze go św. Fran ci szek tak za chwy cał się na tu rą. Na miej scu
ma my za miar od na leźć bra ta Łu ka sza, fran cisz ka ni na, o
któ rym na pi sał nam w SMS-ie ks. Ma te usz. Nie jest to trud -
ne. Spo ty ka my go przed wej ściem do Ba zy li ki pod we zwa -
niem św. Fran cisz ka. Ma my wra że nie, że cze kał wła śnie na
nas. Oka zu je się być ko lej ną wspa nia łą opie kuń czą oso bą,
któ ra nie zo sta wia nas bez po mo cy. Mi mo, że nas nie zna,

KANONIZACJA JANA PAWŁA II

Autostopem do Jana Paw³a II
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po zwa la zo sta wić na za ple czu ba ga że, ob da ro wu je pa miąt -
ka mi i pie niędz mi, po ma ga przy wy bo rze naj istot niej szych
miejsc, któ re po win ni śmy zo ba czyć w Asy żu.

Wy da wa ło by się, że znaj du jąc się po śród tak wie lu
piel grzy mek z Pol ski, nie trud no bę dzie zna leźć ja kiś trans -
port w stro nę do mu. Trwa to jed nak ład nych pa rę go dzin,
co nas wca le nie znie chę ca. Lu dzie chęt nie nas za cze pia ją,
opo wia da my im swo je hi sto rie. Wresz cie przy gar nia nas ro -
dzin ka spod Kra ko wa. Tak do brze nam się ze so bą roz ma -
wia, że po sta na wia ją nas wy wieźć oko ło 70 km da lej od miej -
sca ich pla no wa ne go noc le gu. 

Po dro dze ko lej ny przy kład Bo żej Opatrz no ści. Na
dro gę wska ku je sar na. Dzie li nas je dy nie kil ka cen ty me -
trów od po waż ne go wy pad ku. W miej scu, w któ rym się roz -
sta li śmy, za sta je nas spo koj na noc. Ra no uda je się za trzy -
mać Pol ską piel grzym kę z Ka li sza, któ ra za bie ra nas kil ka -
dzie siąt ki lo me trów w stro nę Flo ren cji. Po dro dze oczy wi -
ście nie bra ku je na szych opo wie ści. Na sta cji ben zy no wej
ksiądz prze wod nik roz ma wia z pra cow ni kiem, aby po mógł
nam przy zna le zie niu ko lej ne go środ ka trans por tu. Ku na -
sze mu zdzi wie niu na po że gna nie wrę cza nam jesz cze pie -
nią dze. Pan Bóg po sta rał się, aby ni cze go nam nie za bra kło.

Naj prost sza dro ga z Rzy mu do Gdań ska wie dzie
przez prze łęcz Bren ne ro, Inns bruck, Mo na chium, da lej na
pół noc przez Mo na chium. Przez chwi lę nie uwa gi, bę dąc na
tej tra sie w Bo lo nii, przy sta je my na pro po zy cję po dró ży do
Pa dwy. Wy mu sza to na nas po dróż przez nie przy ja zną dla
au to sto po wi czów Au strię. Sy tu ację po gar sza fakt za ka zu ru -
chu cię ża ró wek w cią gu naj bliż szych dwu dzie stu go dzin i
bar dzo sła by ruch sa mo cho dów oso bo wych. Spo strze ga my
sa mo chód z pol ską re je stra cją. Dziew czy ny po sta na wia ją
obu dzić kie row cę. To był strzał w dzie siąt kę. Je dzie my do
Pol ski! Z kie row cą po ko nu je my po nad 1100 km. Zo sta je my
za pro sze ni na noc leg w Bar win ku. Nad ra bia my tro chę dro -
gi, aby po raz ko lej ny pod czas tej piel grzy mi spo tkać się z
prze ogrom ną życz li wo ścią ludz ką i po dzie lić się ra do ścią,
ja ka nas spo tka ła. Ra no bar dzo szyb ko uda je nam się ru -
szyć da lej. W od le gło ści oko ło 60 km od Rze szo wa, za trzy -
mu je się pan, któ ry wi ta nas swoj skim: „Cześć, ła duj cie
się!”. Po mi łej po dró ży wrę cza nam pie nią dze na obiad i
oznaj mia, że jest księ dzem. Je ste śmy zdu mie ni, ca ła na sza
po dróż by ła tak dro bia zgo wo przy go to wa na, tak do piesz -
czo na w każ dym de ta lu. Dla nas to przede wszyst kim kil ku -
dnio wa na uka przy kład ne go ży cia. Za ufa li śmy Bo gu a On
tak hoj nie – za nic – nas wy na gro dził. Z Rze szo wa ru sza my
już po cią giem. Po dro dze czy ta my ja sne prze sła nie: „A On
wziął te pięć chle bów i dwie ry by, spoj rzał w nie bo i od mó -
wiw szy nad ni mi bło go sła wień stwo, po ła mał i da wał
uczniom, by po da wa li lu do wi. Je dli i na sy ci li się wszy scy.”
Je zus uczy niw szy cu da, dał je uczniom, by po da wa li lu do wi.
Uczy nił nam cu da, aby śmy nie śli je da lej. Na ile uda ło się to
do tej po ry? Czy lu dziom, któ rych spo tka li śmy po dro dze,
zdo ła li śmy przy nieść Bo ga ty le, aby się Nim cho ciaż tro chę
umoc ni li, na sy ci li? Mo że my się tyl ko do my ślać, że to do pie -
ro po czą tek. 

Agniesz ka, Mar ta i Ma ciek (człon ko wie D.A. „Lux Cor dis”)

KANONIZACJA JANA PAWŁA II
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27 kwiet nia, w Nie dzie lę Bo że go Mi ło sier dzia od -
by ła się w Wa ty ka nie uro czy stość ka no ni za cji Ja -
na Paw ła II i Ja na XXIII. Bar dzo cie szy my się, że
mo gli śmy wziąć udział w tak waż nym wy da rze niu
i być w Rzy mie. Jan Pa weł II był nie zwy kłym czło -
wie kiem, któ ry po ka zał nam, że w każ dym czło -
wie ku ma my od kry wać Je zu sa Mi ło sier ne go. To
nie zwy kłe wy da rze nie do da ło nam si ły na dal sze
dzia ła nia w na szym ży ciu oraz po głę bi ło na szą
wia rę. 

Ewe li na Zwa ra

KANONIZACJA JANA PAWŁA II
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I KOMUNIA ŚWIĘTA – 18 V

BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH – 7 V
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SPOTKANIE D.A. Z AUTOSTOPOWICZAMI 

Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego „Lux Cordis” z autostopowiczami, którzy pojechali do Rzymu na kanonizację Jana Pawła II.

W HOŁDZIE ZA ŚW. JANA PAWŁA II – 27 V
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SEKUNDYCJE KS. PIOTRA I KS. BŁAŻEJA – 27 V 2014

PRYMICJE KS. MARCINA – 5 V 2014

We wto rek, 27 ma ja, pod czas Mszy św. o go dzi nie 18.00 cie -
szy li śmy się w na szym ko ście le z no wych ka pła nów w na -
szej Ar chi die ce zji. To no wo wy świę ce ni ka pła ni ks. Piotr
Leb ku chen i ks. Bła żej Kwiat kow ski, któ rzy w mi nio nym
ro ku od by wa li w na szej wspól no cie pa ra fial nej swo je prak -
ty ki dia koń skie. 24 ma ja otrzy ma li z rąk ks. abp. Sła wo ja
Lesz ka Głó dzia świę ce nia ka płań skie.

Dzię ku je my Wam, dro dzy księ ża Neo pre zbi te rzy,
za po słu gę w na szej pa ra fii i gra tu lu je my od wa gi de cy zji i
cał ko wi te go od da nia się Chry stu so wi. Niech nasz Pa tron –
św. Brat Al bert – bę dzie Wam prze wod ni kiem i przy kła -
dem, jak słu żyć dru gie mu czło wie ko wi.  
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Witamy dwóch nowych ministrantów i jednego lektora

„LUX CORDIS” NA SPOTKANIU Z KS. DR FILIPEM KRAUZE 

Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego „Lux Cordis” z ks. dr Filipem Krauze na temat Gender. 
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D.A. „LUX CORDIS” Z CARITAS GDAŃSKĄ

DZIEŃ DZIECKA – 1 VI

D.A. „Lux Cordis” współpracuje z Caritasem przy dekorowaniu katamaranu na Dzień Dziecka
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AKATYST DO DUCHA ŚWIĘTEGO – 8 VI

AGAPA PO BIERZMOWANIU
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Do gmat Trój cy Świętej wpro wa dzo ny zo stał w Ko ście le ka -
to lic kim już w IV wie ku n.e. Choć fe no men Trój cy Świętej
bar dzo trud no jest tak po ludz ku zro zu mieć (na wet sa mym
teo lo gom), to jed nak jest on nie zmier nie waż ny dla każ de go
wie rzą ce go, gdyż to wa rzy szy nam już od pierw szych chwil
na sze go wzra sta nia w wie rze. Za po zna wa li śmy się z nim
prak tycz nie od dzie ciń stwa – za rów no w do mu ro dzin nym,
ucząc się na przy kład od ma wia nia co dzien ne go pa cie rza,
jak i na lek cjach re li gii. Ro biąc co dzien nie znak krzy ża czy
roz po czy na jąc ja ką kol wiek mo dli twę, zwra ca my się prze -
cież naj pierw wła śnie do Trój cy Świętej sło wa mi: „W imię
Oj ca i Sy na, i Du cha Świętego” Pa mię tam do sko na le, że na
okład ce ka te chi zmu, z któ re go przy go to wy wa łam się przed
wie lo ma la ty do I Ko mu nii Świę tej, tak że przed sta wio na by -
ła Trój ca Święta. Po nie waż jed nak ma łe dzie ci nie po tra fią
jesz cze my śleć abs trak cyj nie, trze ba wy ja śniać im m.in. ta -
kie po ję cia jak Trój ca Święta za po mo cą bar dzo kon kret -
nych ob ra zów. Bóg Oj ciec ja ko przed wiecz ny Stwo rzy ciel
świa ta miał więc po stać star ca z si wą bro dą, Syn Bo ży – mło -
de go męż czy zny (gdyż zmarł w wie ku za le d wie 33 lat), 
a Duch Święty – bia łej go łę bi cy. I do dziś za cho wał się w mo -
jej pa mię ci ta ki wła śnie ob raz Trój cy Świętej, cho ciaż te raz,
ja ko oso ba do ro sła, ro zu miem już Jej isto tę tro chę ina czej,
du żo bar dziej doj rza le. Na dal nie co trud no jest mi tyl ko po -
jąć, że te trzy oso by sta no wią jed ną nie ro ze rwal ną ca łość.
Dłu go za przą ta ło to mo je my śli i kie dyś zu peł nie spon ta nicz -

nie stwo rzy łam na kart ce pa pie ru swój wła sny wi ze ru nek
Trój cy Świętej. Po tem mój ko le ga, ar ty sta -pla styk, dzię ki
swo je mu ta len to wi ma lar skie mu prze kształ cił na szki co wa -
ny prze ze mnie ry su nek w pięk ny ob raz (por. zdję cie), któ -
ry wi si te raz na cen tral nym miej scu w mo im miesz ka niu.   

Uro czy stość Trój cy Świętej przy pa da w Ko ście le
ka to lic kim w pierw szą nie dzie lę po Ze sła niu Ducha
Świętego. Nie jest to przy pad ko we, gdyż Duch Święty jest
trze cią w ko lej no ści oso bą, któ ra – w prze ci wień stwie do
dwóch po zo sta łych –  nie wy po wia da w Ewangeliach wła ści -
wie żad ne go sło wa. Ale pa ra dok sal nie to wła śnie Duch
Święty prze ma wia do mnie jed nak naj sil niej ze wszyst kich
tych trzech osób. Wie lo krot nie od czu wa łam i na dal od czu -
wam Je go obec ność i dzia ła nie w mo im ży ciu. 

Spo śród wszyst kich opi sa nych na kar tach Ewan ge -
lii ob ja wień Trój cy Świętej naj pięk niej sze jest dla mnie Jej
uka za nie się w mo men cie chrztu Je zu sa w Jor da nie, kie dy
to wszyst kie trzy oso by po ja wia ją się jed no cze śnie z kon -
kret nym, fun da men tal nym prze sła niem Bo ga w Trój cy dla
lu dzi: „To jest mój Syn umi ło wa ny, Je go słu chaj cie”. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek

*   *   *

Od redakcji
Zachęcamy do lektury Katchizmu Kościoła Katolickiego
(Pallottinum 2009)
– trzy osoby: 189, 221, 232nn, 246, 251, 495, 648, 691, 

1066,1137, 2789. 

WSPOMNIENIA

Tajemnica Trójcy Œwiêtej

Chrzest Chrystusa – 1480 r., fresk (340 × 55 cm), Kaplica Sykstyńska, Watykan –
autor: Pietro Perugino, właśc. Pietro di Cristoforo Vannucci (1450 -1523) 
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Wio sna 2014 ro ku w ży ciu wspól no ty bra ci Ko ściel nej Służ -
by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej za pi -
sa ła się czte re ma waż ny mi wy da rze nia mi. By ły to: Re ko lek -
cje Wiel ko post ne w Stra szy nie, na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo -
wej na Kal wa rii Wej he row skiej, pie sza piel grzym ka z re li -
kwia mi św. Woj cie cha na woj cie cho we wzgó rze i piel grzym -
ka do sank tu arium ma ryj ne go w Pie ka rach Ślą skich. W wy -
da rze niach tych uczest ni czy li bra cia KSM na szej pa ra fii.
Pierw sze trzy wy da rze nia wią za ły się z du cho wym przy go to -
wa niem do ka no ni za cji bło go sła wio nych Ja na XXIII i Ja na
Paw ła II, a piel grzym ka do Pie kar Ślą skich dzięk czy nie niem
za ten akt.

STRASZYN
Re ko lek cje w Stra szy nie pro wa dzo ne by ły (już po raz sie -
dem na sty) w dniach 7-9 mar ca 2014 ro ku. Na uki re ko lek cyj -
ne wy gła szał ks. pra łat Zbi gniew Zie liń ski, Ar chi die ce zjal ny
Dusz pa sterz KSM. Za pro szo nym go ściem był ks. pra łat dr
Mi ro sław Pa rac ki, któ ry prze wod ni czył Mszy św. od pra wio -
nej w ka pli cy Do mu Re ko lek cyj ne go i wy gło sił kon fe ren cję.

Te ma ty kę kon fe ren cji wy ty czy ło ha sło pro gra mu
dusz pa ster skie go na rok 2013/2014: „Wie rzę w Sy na Bo że -
go”. Mię dzy kon fe ren cja mi wy świe tlo ne zo sta ły dwa fil my:
„Cri stia da” i „Jan Pa weł Wiel ki”. Tre ści tych fil mów wią za ły
się moc no z te ma ty ką kon fe ren cji. Ha sło „Wie rzę w Sy na
Bo że go” wska zu je, że w cen trum na szej wia ry jest Oso ba Je -
zu sa, Bo ga i Czło wie ka, pod kre ślił we wstę pie do re ko lek cji
ks. Zbi gniew. „Wie rzy my w Bo ga w Trój cy Je dy ne go; Bo ga,
któ ry choć Je dy ny, to jed nak ist nie ją cy na trzy spo so by: któ -
ry stwo rzył Świat ja ko Oj ciec, gdy go zba wiał ja ko Syn – Bóg
Czło wiek, wi docz ny na szym okiem i gdy go uświę ca w sa -
kra men tach świę tych ja ko Duch Świę ty, ob ja wił się nam i
dzia ła w Ko ście le”. Wia ra, mo dli twa i świa dec two to głów ne
nur ty roz wa żań re ko lek cyj nych. To rów nież klu czo we sło wa
do zro zu mie nia wy świe tla nych fil mów. 
Film „Cri stia da” opo wia da o lu dziach zwa nych Cri ste ros
(chry stu sow cy), któ rzy w la tach dwu dzie stych XX wie ku w
Mek sy ku pod ję li wal kę zbroj ną w obro nie wia ry. Przej mu ją -
cym jest tu taj świa dec two kil ku na sto let nie go chłop ca Jo se,
któ ry w ob li czu śmier ci, tor tu ro wa ny, nie wy parł się wia ry. 
Film „Jan Pa weł Wiel ki” przed sta wia fak ty z ży cia Ka ro la
Woj ty ły z cza sów mło do ści i wcze snych lat ka płań stwa oraz
naj waż niej sze mo men ty je go pon ty fi ka tu – po dró że, spo tka -
nia z mi lio na mi wier nych. Nie za leż nie od ska li obo wiąz ków
Jan Pa weł II za wsze po tra fił zna leźć czas na mo dli twę. Oba
fil my uka zu ją, jak w róż nych wa run kach moż na da wać świa -
dec two wia ry.

Kon fe ren cje, mo dli twa, roz wa ża nia Mę ki Pań skiej
pod czas na bo żeń stwa Dro gi Krzy żo wej, in dy wi du al ne spo -
tka nia z Chry stu sem w po sta ci Naj święt sze go Sa kra men tu,
wy świe tla ne fil my to na sze przy go to wa nia do Świąt Zmar -
twych wsta nia Pań skie go i na Wiel ki Dzień, w któ rym na stą -
pi ka no ni za cja Ja na Paw ła II.

W wol nym cza sie ks. Mi ro sław po dzie lił się z na mi
do świad cze nia mi z przy go to wań do pa pie skiej piel grzym ki
Ja na Paw ła II na Gdań skie Wy brze że w 1999 ro ku. 
Na za koń cze nie re ko lek cji ks. Zbi gniew od pra wił w ko ście -

le pa ra fial nym Mszę świę tą i wy gło sił ho mi lię dla uczest ni -
ków re ko lek cji i spo łecz no ści lo kal nej 

WEJHEROWO
W du chu przy go to wań do Świę ta Pas chy i ka no ni za cji bł. Ja -
na Paw ła II wspól no ta bra ci Ko ściel nej Służ by Męż czyzn
„Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej już po raz XXIII
uczest ni czy ła w na bo żeń stwie Dro gi Krzy żo wej na Kal wa rii
Wej he row skiej. Na bo żeń stwu prze wod ni czył ks. pra łat Zbi -
gniew Zie liń ski, Ar chi die ce zjal ny Dusz pa sterz KSM. Roz wa -
ża nia Mę ki Pań skiej przy go to wa li i od czy ty wa li bra cia KSM.
Na szej gru pie pa ra fial nej (bra ciom KSM i ich ro dzi nom)
prze wo dził ks. Bog dan Pul czyń ski. Tra dy cyj nie, na bo żeń -
stwo od by ło się w so bo tę po prze dza ją cą Nie dzie lę Pal mo wą.

ŚWIĘTY WOJCIECH
W nie co od mien nym kli ma cie, ale w nie mniej szym sku pie -
niu bra cia KSM uczest ni czy li (13 kwiet nia) w uro czy sto -
ściach ar chi die ce zjal ne go od pu stu w Świę tym Woj cie chu.
Po dob nie jak w po przed nich la tach, uro czy sto ści roz po czę -
ły się już o go dzi nie 9.00 w Ba zy li ce Ma riac kiej, skąd wy ru -
szy ła już 25. pie sza piel grzym ka z re li kwia mi św. Woj cie cha
na woj cie cho we wzgó rze. Piel grzym kę pro wa dził ks. pra łat
Zbi gniew Zie liń ski. Uro czy stej Mszy św. prze wod ni czył i ho -
mi lię wy gło sił ks. bp Wie sław Szla chet ka, a kon ce le bran sa -
mi by li abp Sła woj Le szek Głódź, Me tro po li ta Gdań ski i ks.
abp Ta de usz Go cłow ski.

Straszyn, Msza św. w kaplicy Domu Rekolekcyjnego

Wejherowo, pielgrzymi z naszej parafii

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Wiosna 2014
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PIEKARY ŚLĄSKIE

Ostat nia nie dzie la ma ja to dla spo łecz no ści Ślą ska dzień co -
rocz nej piel grzym ki do Mat ki Spra wie dli wo ści i Mi ło ści
Spo łecz nej w Pie ka rach Ślą skich. Piel grzym ki do Pie kar
Ślą skich są wy da rze niem nie tyl ko na ska lę Pol ski, ale Eu -
ro py i świa ta. Każ do ra zo wo uczest ni czy w nich kil ka dzie siąt
ty się cy osób. W tym piel grzy mo wa niu, już od 1998 ro ku,
uczest ni czą bra cia KSM Ar chi die ce zji Gdań skiej. Pa ra fię
św. Bra ta Al ber ta re pre zen to wa ły trzy oso by. Na sza obec -
ność w tym wy da rze niu, po dob nie jak w la tach po przed nich,
po za du cho wym wy mia rem mia ła  wy miar fi zycz ny: wspo -
ma ga li śmy lo kal ne służ by po rząd ko we w za bez pie cze niu
tra sy pro ce syj ne go prze nie sie nia cu dow ne go ob ra zu Mat ki
Bo skiej Pie kar skiej z ka te dry na pie kar skie wzgó rze  - miej -
sca spra wo wa nia Mszy świę tej. „Ro dzi na jest mi ło ścią wiel -
ka” – to ha sło te go rocz nej piel grzym ki.

Przed roz po czę ciem  Mszy świę tej abp Wik tor
Skworc, Me tro po li ta Ka to wic ki, wy gło sił do rocz ne orę dzie
spo łecz ne do wier nych. Głów nym wąt kiem je go wy stą pie nia
by ły spra wy ro dzi ny. „Ro dzi na mu si być sil na Bo giem – czy -
li mi ło ścią wza jem ną wszyst kich, któ rzy ją two rzą – że po tra -
fi po zo stać osto ją dla czło wie ka po śród wszyst kich nisz czy -
ciel skich prą dów i bo le snych do świad czeń. (…) Nie moż na
iść ku przy szło ści z ode rwa ny mi od pra wa na tu ral ne go eks -
pe ry men ta mi na ro dzi nie. Cy wi li za cja za mę tu w tej dzie dzi -
nie jest przed sion kiem cy wi li za cji śmier ci: skraj ne go ego -
izmu i wy pa czo ne go po ję cia wol no ści, bra ku so li dar no ści,
po gar dy dla praw dy. (…) My w sy tu acji po wszech nej kon -
sump cji mó wi my: Ro dzi na jest mi ło ścią wiel ka. Mi ło ścią Bo -
ga i lu dzi, zdol nych do wier no ści i ofia ry, do jej co dzien ne -
go bu do wa nia w re la cjach mał żeń skich i ro dzin nych, prze -
ba cza nia i wza jem ne go sza cun ku” - pod kre ślał ks. ar cy bi -
skup.

Mszy świę tej prze wod ni czył kard. Sta ni sław Dzi -
wisz, Me tro po li ta Kra kow ski. Ho mi lię wy gło sił kard. Ze non
Gro cho lew ski, pre fekt wa ty kań skiej Kon gre ga cji Wy cho wa -
nia Ka to lic kie go. Wie le uwa gi w swo im wy stą pie niu ks. kar -
dy nał po świę cił ro li sło wa w bu do wa niu trwa łej i zgod nej ro -
dzi ny. Po wo łał się na Oj ca Świę te go Fran cisz ka, któ ry mó -
wił, że se kret po głę bia nia mi ło ści i po ko ju w mał żeń stwie
kry je się w trzech klu czo wych sło wach: pro szę, dzię ku ję,
prze pra szam. Ks. kar dy nał wska zy wał, że źró dłem do brych
jak i złych słów jest za wsze ser ce czło wie ka. „Do bre sło wa
są wy ra zem mi ło ści, wy ro zu mie nia, życz li wo ści, wia ry, prze -
ba cze nia, umi ło wa nia praw dy, do bra. Złe sło wa zdra dza ją
ego izm, py chę, nie na wiść, za wiść, za zdrość, chęć wła dzy
itp. A więc chcąc, by na sze sło wa bu do wa ły do bro, mu si my
przede wszyst kim kształ to wać na sze ser ca” -  za chę cał hie -
rar cha. Na za koń cze nie ks. kar dy nał mo dlił się Do Mat ki
Bo żej, „Mat ki pol skiej mo wy”, aby po mo gła uczy nić sło wa
chrze ści jan na rzę dzia mi do bra, mi ło ści, po ko ju, na dziei, od -
wa gi, prze ba cze nia. Pro sił rów nież, Mat kę Spra wie dli wo ści
i Mi ło ści Spo łecz nej, by na sze sło wa słu ży ły obro nie ży cia,
god no ści i praw ro dzi ny, obro nie nie zby wal ne go pra wa ro -
dzi ców do wy cho wa nia swo ich dzie ci we dług wła snych
prze ko nań.

W dro dze do Pie kar Ślą skich za trzy ma li śmy się w
miej sco wo ści Górsk w po wie cie to ruń skim, gdzie pod po -
mni kiem, w miej scu upro wa dze nia bł. ks. Je rze go Po pie -
łusz ki przez funk cjo na riu szy SB, za pa li li śmy znicz i mo dli li -
śmy się. Waż nym mo men tem w na szym piel grzy mo wa niu
by ło na wie dze nie sank tu arium ma ryj ne go na Ja snej Gó rze.
Tam, bez po śred nio przed Ob li czem Mat ki Bo skiej Czę sto -
chow skiej, uczest ni czy li śmy w Ape lu Ja sno gór skim. Du cho -
wym prze wod ni kiem na szej piel grzym ki był ks. Łu kasz Gre -
le wicz.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Procesja z relikwiami św. Wojciecha Obraz Matki Boskiej Piekarskiej
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W STRASZYNIE

DROGA KRZYŻOWA W KALWARII WEJHEROWSKIEJ
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PIELGRZYMKA DO ŚW. WOJCIECHA

PIELGRZYMKA DO PIEKAR ŚLĄSKICH
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POŻEGNANIE BRATA ZYGFRYDA

15 mar ca 2014 ro ku wspól no ta bra ci Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań -
skiej po że gna ła bra ta Zyg fry da Bier na ta. Brat Zyg fryd był mo de ra to rem pa ra fial nej gru py KSM w Pa ra fii św. Bra -
ta Al ber ta. Funk cję tę peł nił od mo men tu utwo rze nia pa ra fii w 1987 ro ku do 2004. Był człon kiem Ra dy Ar chi die ce -
zjal nej KSM. W ostat niej dro dze Zmar łe mu to wa rzy szy li: Ro dzi na, ks. pra łat Zbi gniew Zie liń ski – Ar chi die ce zjal ny
Dusz pa sterz KSM, ks. Bog dan Pul czyń ski – dusz pa sterz gru py pa ra fial nej, brat Ry szard Bed nar czyk -  Ar chi die ce -
zjal ny Mo de ra tor KSM, pocz ty sztan da ro we (ar chi die ce zjal ny i pa ra fial ny), bra cia KSM, przy ja cie le i zna jo mi. Ce -
re mo nii po grze bo wej prze wod ni czył ks. Zbi gniew. Spo łecz ność bra ci „Sem per Fi de lis” za pa mię ta ła bra ta Zyg fry da
ja ko od da ne go or ga ni za to ra uro czy sto ści pa ra fial nych i ar chi die ce zjal nych, or ga ni za to ra prac wspo ma ga ją cych bu -
do wę ko ścio ła, or ga ni za to ra piel grzy mek i spo tkań for ma cyj nych.

Głę bo kie za an ga żo wa nie bra ta Zyg fry da w ży cie Ko ścio ła pa ra fial ne go i ar chi die ce zjal ne go wpi su je się w
te zę So bo ru Wa ty kań skie go II, któ ra mó wi o apo stol stwie lu dzi świec kich. Brat Zyg fryd był apo sto łem, czy li po sła -
nym, aby dać świa dec two wia ry. To apo stol stwo wszcze pił w ca ła gru pę, któ rej prze wo dził. Uho no ro wa niem Je go
dzia łal no ści by ło in dy wi du al ne bło go sła wień stwo Oj ca Świę te go Be ne dyk ta XVI, któ re otrzy mał z rąk abp. Sła wo -
ja Lesz ka Głó dzia pod czas uro czy sto ści 25- le cia KSM.

Brat Zyg fryd zmarł 13 mar ca 2014 ro ku w wie ku 83 lat. Był do brym ko le gą i przy ja cie lem  go to wym iść z
po mo cą każ de mu, kto jej po trze bo wał. Zo stał po cho wa ny na Cmen ta rzu Ło sto wic kim.

Bracia KSM „Semper Fidelis”    

POŻEGNANIE PANA CZESŁAWA TRYBY
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Ogól no pol skie Dni Wspól no ty ERM

„Je zu, Ho stio, Ży wy Chle bie,
To bie ufam, ko cham Cie bie”

Na sza wspól no ta ERM-u w dniach 6-8.06.2014 r. uczest ni -
czy ła we wspa nia łych Ogól no pol skich Dniach Wspól no ty w
Ło dzi pod ha słem: „Je zu, Ho stio, Ży wy Chle bie, To bie ufam,
ko cham Cie bie”. Mia sto to zo sta ło wy bra ne ze wzglę du na
to, że Kru cja ta Eu cha ry stycz na (obec nie Eu cha ry stycz ny
Ruch Mło dych) tam wła śnie sta wia ła swo je pierw sze kro ki i
tam też od był się I Ogól no pol ski Zjazd, w któ rym uczest ni -
czy ła rów nież św. Ur szu la Le dó chow ska – za ło ży ciel ka te go
Ru chu na zie miach pol skich. 

Pro gram był bar dzo bo ga ty: był czas na ad o ra cję,
Mszę św., pro ce sję eu cha ry stycz ną z na szy mi tar cza mi sym -
bo li zu ją cy mi zna ki wier no ści Je zu so wi, ale też na za ba wy w
te re nie, kon kur sy i kon cert ERM-u dla ło dzian. Zo ba czy li -
śmy Pań stwo wą Wyż szą Szko łę Fil mo wą, Te le wi zyj ną i Te -
atral ną - uczel nię, na któ rej kształ cą się naj więk si przy szli
ak to rzy i re ży se rzy. Sa mi zresz tą spró bo wa li śmy swo ich sił
od gry wa jąc scen ki z bo ha te ra mi fil mów ani mo wa nych; by li -
śmy rów nież przy Fa bry ce Włó kien nic twa, któ rą na wie dził
Jan Pa weł II (nie ste ty, po pa dła w ru inę).  Mo gli śmy się mo -
dlić w ka te drze św. Sta ni sła wa Kost ki, gdzie s. Fau sty na –
wów czas jesz cze He len ka – przy bie gła prze ry wa jąc za ba wę

w po bli skim par ku, bo po raz pierw szy ob ja wił jej się Pan Je -
zus bar dzo cier pią cy, przy na gla jąc ją do cał ko wi te go od da -
nia Mu się w ży ciu za kon nym. Wy słu cha li śmy rów nież
wzru sza ją ce go świa dec twa p. Ma rii, któ ra 27 lat te mu przy -
ję ła I Ko mu nię św. z rąk św. Ja na Paw ła II. 

Przy był do nas rów nież Abp Kon rad Kra jew ski, jał -
muż nik pa pie ża Fran cisz ka, któ ry opo wia dał, „jak wpadł w
oko” Ja no wi Paw ło wi II. Otóż pod czas Uro czy sto ści I Ko mu -
nii, gdzie by ło 1500 dzie ci, Oj ciec Św. po sta no wił zro bić so -
bie wspól ne zdję cie z wszyst ki mi dzieć mi. Po noć bu dow ni -
czo wie oł ta rza pa pie skie go za mar li z prze ra że nia za sta na -
wia jąc się, czy wy trzy ma ją scho dy, na któ rych wszy scy sta -
li. Po tem Pa pież pod su mo wał, że jak ks. Kon rad po ra dził so -
bie z tym pro ble mem, to świet nie po ra dzi so bie rów nież w
Wa ty ka nie. I tak zo stał on ce re mo nia rzem pa pie skim, z bli -
ska przy glą da jąc się świę to ści i wiel kiej wie rze na sze go Ro -
da ka, na te mat któ rej pięk nie dzie lił się z na mi. Z tak za -
cnym go ściem zo sta ło zro bio ne hi sto rycz ne zdję cie przed
ko ścio łem Mat ki Bo żej Zwy cię skiej. Na scho dach te go ko -
ścio ła 87 lat te mu rów nież zo sta ło uwiecz nio ne po dob ne wy -
da rze nie.

Pod czas te go spo tka nia dzię ko wa li śmy Do bre mu
Bo gu za dar ka no ni za cji Oj ca św. Ja na Paw ła II i za dar obec -
no ści Je zu sa po śród nas w Eu cha ry stii. Do do mu wra ca li -
śmy peł ni wra żeń i umoc nie ni na du chu.

s. Ber nar da

EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH
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Z okazji Dnia Matki nasz chór parafialny
przygotował słowno-muzyczny Koncert Maryjny,
który odbył się 26 maja br. o godz. 20.00.

W pieśni maryjne wpleciono piękne wier-
sze poetów polskich, których bohaterką była
matka. Licznie przybyła publiczność nagrodziła
gromkimi oklaskami występy chóru i recyta-
torów. Nikt z gości nie wyszedł po koncercie,
wszyscy pozostali na Apelu Jasnogórskim. Dzięki
iście rodzinnej atmosferze stworzonej przez ks.

Proboszcza Grzegorza Stolczyka wszyscy czuli
się jak w gościnie u Matki. Zaintonowana na
koniec przez ks. Proboszcza prosta i piękna pieśń
„Panience na dobranoc” porwała zgromadzonych
do wspólnego śpiewu. 

Ten niezwykły wieczór dostarczył gościom
występującym wielu duchowych przeżyć i wzru-
szeń.

Sylwia Markowicz

Z ŻYCIA PARAFII

Wiersz na Boże Ciało
TOBIE,  CHWAŁA

Dojrzałą  wiosną
magiczna  MOC
kroczy  spacerem
łańcuch  modlitwy  i  pokory
łączy  serca
nieśmiałe  słońce
podąża  kwiecistym  orszakiem

odświętne  okna
barwne  ołtarze
kobierce   utkane  różami
niepowtarzalne  Święto  Miłości
Tobie,  Przedwieczny,  chwała

Grażyna  Brylska
Gdańsk,  15.06.2006 r.

. . . 

Maryjny koncert „Mamie”

SŁOWNO-MUZYCZNY KONCERT MARYJNY
w wykonaniu Chóru Parafialnego im. św. Brata Alberta
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Ko lej ny raz na sza Wspól no ta „Lux Cor dis” mia ła wspa nia -
łą oka zję do za cie śnie nia re la cji po przez wspól ne wy chwa -
la nie Bo ga na Po lach Led nic kich. Nic bar dziej nie jed no czy
lu dzi, niż mo dli twa i uwiel bie nie Stwór cy, o czym mo gli -
śmy się prze ko nać. Nie zwy kłość spo tkań w Led ni cy opie ra
się przede wszyst kim na nie sa mo wi tym od czu wa niu obec -
no ści Du cha Świę te go, któ ry ogar nia ca łą rze szę mło dych,
za ko cha nych w Chry stu sie lu dzi. „Nie ma tam nic, zwy czaj -
ne po le… a jed no cze śnie jest wszyst ko, cze go czło wiek
szu ka w swym ży ciu, to ta ki przed smak nie ba, je go pięk na,
peł ne go mi ło ści i Bo żej obec no ści.” 

Za dzi wia ją ce jest, ja ki ogrom mło dych lu dzi przy -
by wa do te go z po zo ru zwy kłe go miej sca, by wspól nie do -
świad czyć Bo ga. Już od sa me go po cząt ku, przy stę pu jąc do
sa kra men tu po jed na nia, od czu wa się nie zwy kłą moc Mi ło -
sier dzia Bo że go. Ca ła rze sza księ ży „roz sy pa na” po Po lach
Led nic kich sta je się dla mło dych na ma cal nym do świad cze -
niem mi ło ści Oj ca. Wi dok ka pła nów roz ma wia ją cych ze
wszyst ki mi, któ rzy tej roz mo wy szu ka ją i po trze bu ją, za pie -
ra dech w pier siach. Jak pięk ne jest peł ne mi ło ści spoj rze -
nie ka pła na, uzmy sła wia ją ce tę nie sa mo wi tą moc ka płań -
stwa, nie tyl ko mło dym, ale też in nym księ żom. 

„Oczysz cze ni” w sa kra men cie spo wie dzi, mo gli -
śmy do świad czyć mo dli twy wsta wien ni czej. Nie sa mo wi te
jest to, że każ dy z nas otrzy mał w niej coś zu peł nie in ne go,
każ dy usły szał sło wa skie ro wa ne tyl ko i wy łącz nie do nie -
go. Wspa nia ły był wi dok gru pek lu dzi mo dlą cych się ca łym
ser cem za sie bie na wza jem. 

Głę bo ko prze ży li śmy rów nież mo dli twę Ko ron ki
do Bo że go Mi ło sier dzia, prze pla ta ną frag men ta mi z „Dzien -
nicz ka” sio stry Fau sty ny. Punk tem kul mi na cyj nym by ła
Msza świę ta. Set ki księ ży i ty sią ce wier nych uczest ni czą -
cych w Naj święt szej Ofie rze, mo dlą cych się w swo ich in -
ten cjach i zjed no czo nych mo cą Du cha Świę te go. Po uro -
czy stej Mszy św. przy szedł czas uwiel bie nia Bo ga tań cem
i śpie wem. Fi na łem  na szej  „led nic kiej przy go dy” by ła ad -
o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu. Na stęp nie każ dy z nas
bar dzo świa do mie po wta rzał sło wa wy bo ru Chry stu sa na
Pa na swe go ży cia i cał ko wi te go od da nia się Bo gu. 

My ślę, że każ dy mło dy czło wiek po wi nien choć
raz w ży ciu do świad czyć te go „led nic kie go do ty ku Du cha
Świę te go”. Owo ce te go spo tka nia wi dać już te raz, choć też
wie le z nich jest w nas i cze ka, by śmy je od kry wa li każ de -
go dnia. Wy bór Led ni cy w wi gi lię uro czy sto ści Ze sła nia
Du cha Świę te go był wspa nia łym przy go to wa niem do peł -
ne go przy ję cia Je go Da rów.

Agniesz ka Wil szew ska 

Z ŻYCIA PARAFII

Lednica 2014
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Dłu go ocze ki wa na ka no ni za cja Ja na Paw ła II sta ła się fak tem.
Mo je przy go to wa nia do piel grzym ki do Rzy mu trwa ły pa rę
mie się cy i wie le rze czy moż na by ło za pla no wać, a jed nak pod -
czas jej trwa nia spo tka ło mnie mnó stwo nie spo dzia nek.
Pierw szą by ła nie za po wia da na wcze śniej Msza św. w sank tu -
arium na Ja snej Gó rze. Ucie szy łam się ogrom nie, po nie waż
już daw no nie mo dli łam się przed iko ną Czar nej Ma don ny.
Pięk nie się więc za czę ła po dróż, od po wie rze nia się opie ce
Mat ki Bo żej. Po sta no wi łam wów czas w od wie dza nych miej -
scach szu kać po lo ni ków i od nie sień do po słu gi pa pie ży Ja na
XXIII i Ja na Paw ła II. 

*         *         *
Pierw szym mia stem we Wło szech, do któ re go naj -

pierw do tar li śmy, by ła Pa dwa. W bocz nej ka pli cy pa pie skiej
ba zy li ki św. An to nie go uczest ni czy li śmy w ka me ral nej  Mszy
św. Po tem mie li śmy czas na oso bi stą mo dli twę przy re li -
kwiach i sar ko fa gu św. An to nie go. W le wym tran sep cie znaj -
du je się ar ka św. An to nie go, a w ap sy dzie ko ścio ła obok Ka -
pli cy Skar bu, prze cho wy wa ne są re li kwie z ję zy kiem i szczę -
ką św. An to nie go tak bar dzo czczo ne go przez ka to li ków. Już
w cza sie ka no ni za cji, któ ra od by ła się rok po Je go śmier ci,
od czy ta no opis 53 cu dów, do ko na nych za Je go wsta wien nic -
twem. Na stęp nie po dzi wia li śmy ba zy li kę, któ ra zo sta ła zbu do -
wa na wo kół  ma łe go ko ścio ła „San ta Ma ria Ma ter Do mi ni”. 

W tej świą ty ni są rów nież pol skie ak cen ty: znaj du je
się ka pli ca pod we zwa niem św. Sta ni sła wa oraz oł tarz bocz ny
św. Mak sy mi lia na Ma rii Kol be go z ro ku 1979.

•   Jan Pa weł II był w Pa dwie 12 wrze śnia 1982 ro ku. Przy gro -
bie św. An to nie go po wie dział: „Chciał bym od ra zu na wią zać
do te go oso bli we go ry su, któ ry nie ustan nie prze wi ja się w bio -
gra fiach świę te go, a któ ry ja sno wy róż nia go w sze ro kiej, a za -
ra zem nie skoń czo nej pa no ra mie świę to ści chrze ści jań skiej.
An to ni (...) w ca łym swo im ży ciu ziem skim był mę żem ewan -
ge licz nym; gdyż wie rzy my, że ze szcze gól ną wy lew no ścią
spo czął na nim sam Duch Pa na”. 

*         *         *
Ko lej nym od wie dza nym mia stem by ła We ne cja. Plac

i ba zy li ka św. Mar ka oraz pa łac Do żów, któ re za wsze wy wie -
ra ją du że wra że nie na zwie dza ją cych, te go dnia by ły wy jąt ko -
wo pięk nie oświe tlo ne pro mie nia mi słoń ca. 

W 1953 ro ku An ge lo Ron cal li, przy szły pa pież Jan
XXIII, zo stał mia no wa ny kar dy na łem i pa triar chą We ne cji, i
peł nił tę funk cję do 28 paź dzier ni ka 1958 r. kie dy zo stał przez
Ko le gium Kar dy nal skie wy bra ny pa pie żem.

Jan Pa weł II od wie dził We ne cję 16 czerw ca 1985 r.
Spo tkał się wte dy z ar ty sta mi w te atrze La Fe ni ce i wy gło sił
prze mó wie nie pt. „Sztu ka szko łą czło wie czeń stwa”. Od był też
prze jażdż kę gon do lą po Ca na le Gran de.

*         *         *
Ko lej ne go dnia do je cha li śmy do Asy żu. Tu zno wu nie spo -
dzian ka. Spo ty ka my oj ca dok to ra To ma sza Jan ka, fran cisz ka -
ni na, twór cę wi tra ży w na szym ko ście le pa ra fial nym. Dzię ki
przy jaź ni na sze go opie ku na, księ dza Mar ka Ka pu sty, z o. To -
ma szem mie li śmy wy jąt ko wą moż li wość uczest ni cze nia we
Mszy św. w pod zie miach klasz to ru w śre dnio wiecz nej ka pli -
cy, nie na ru szo nej po mi mo licz nych trzę sień zie mi. Że by dojść
do tej ka pli cy a po tem z niej wyjść na ze wnątrz i nie za błą dzić
w la bi ryn cie ko ry ta rzy, scho dów i kruż gan ków, po trze bo wa li -
śmy po mo cy prze wod ni ka  –  o. To ma sza. 

Po Eu cha ry stii w wol nym cza sie mo gli śmy już in dy -
wi du al nie na wie dzić grób św. Fran cisz ka, znaj du ją cy się w
kryp cie pod głów nym oł ta rzem ba zy li ki. Zwie dza my tak że ko -
lej ną ba zy li kę w Asy żu – Mat ki Bo żej Aniel skiej. Ten ko ściół
zbu do wa ny zo stał dla ochro ny „Por cjun ku li”, ma łe go jed no na -
wo we go ko ściół kaz ab sy dą a od bu do wa ne go przez św. Fran -
cisz ka, któ ry po cząt ko wo tak wła śnie zro zu miał swo je za da nie
„od no wy Do mu Bo że go”.  Po tem prze szli śmy do źró deł ka, by
zo ba czyć ży ją ce przy fi gu rze św. Fran cisz ka bia łe sy no gar li ce
i ro sną ce w ogro dzie ró że bez kol ców. Na stęp nie po kło ni li -
śmy się św. Kla rze, du cho wej sio strze św. Fran cisz ka i za ło ży -
ciel ce Za ko nu Kla ry sek, re li kwiom umiesz czo nym w krysz ta -
ło wej trum nie w kryp cie ba zy li ki „San ta Chia ra” oraz au ten -
tycz ne mu krzy żo wi z San Da mia no.
•   Pa pież Jan XXIII (ma jąc 12 lat) zo stał przy ję ty w 1896 r. do
III Za ko nu św. Fran cisz ka. Pa pież Jan Pa weł II od wie dził Asyż
sze ścio krot nie. 

5 li sto pa da 1979 r. pa pież wy brał się do mia sta św.
Fran cisz ka. Tu zro bio no pierw sze zdję cia z po cząt ku pon ty fi -
ka tu Ja na Paw ła II klę czą ce go przed gro bem Świę te go. 

Oka zją do dru giej wi zy ty, któ ra na stą pi ła 12 mar ca
1982 r., by ły uro czy sto ści 800 - le cia na ro dze nia Fran cisz ka.  

Naj słyn niej szą ze wszyst kich by ła trze cia pa pie ska
piel grzym ka do Asy żu. 27 paź dzier ni ka 1986 r. Jan Pa weł II za -
pro sił na Świa to wy Dzień Mo dli twy o Po kój, wie lu re pre zen -

KANONIZACJA JANA PAWŁA II

Asyż. Msza św. w średniowiecznej kaplicy zakonu franciszkanów

Padwa, Msza św. w bazylice św. Antoniego, 
w kaplicy ozdobionej scenami z życia św. Jakuba. 

Santo Subito
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KANONIZACJA JANA PAWŁA II
tan tów Ko ścio łów chrze ści jań skich oraz re li gii świa ta. Przy je -
cha ło 47 de le ga cji re pre zen tu ją cych wy zna nia chrze ści jań skie
oraz przed sta wi cie le 13. in nych re li gii. Przy by li chrze ści ja nie,
ży dzi, mu zuł ma nie, hin du iści, bud dy ści, przed sta wi cie le re li -
gii lu dów pier wot nych z ca łe go świa ta, prze ko na ni, że praw -
dzi wy po kój moż na osią gnąć je dy nie po przez głę bo ką re la cję
z Bo giem na mo dli twie. 

Rów nież czwar ty po byt Pa pie ża w Asy żu miał po dob -
ny wy miar. W dniach 9-10 stycz nia 1993 r. Oj ciec Świę ty mo -
dlił się w Dniu Mo dli twy o Po kój w Eu ro pie z Ży da mi i mu zuł -
ma na mi, od wie ków obec ny mi na na szym kon ty nen cie.

Jan Pa weł II wró cił do Asy żu 3 stycz nia 1998 r., aby
wes przeć miesz kań ców Um brii po trzę sie niach zie mi, ja kie
wy stą pi ły 26 wrze śnia i 3 paź dzier ni ka 1997 r. 

Po raz szó sty i ostat ni przy był Jan Pa weł II do mia sta
Fran cisz ka i Kla ry 24 stycz nia 2002 r. na mię dzy re li gij ne i mię -
dzy wy zna nio we spo tka nie na rzecz po ko ju. Wte dy to z fran -
cisz kań skie go wzgó rza obie gło świat słyn ne pa pie skie we zwa -
nie:  „Ni gdy wię cej nie na wi ści! Ni gdy wię cej woj ny! Ni gdy
wię cej ter ro ry zmu! Niech każ da re li gia w imię Bo ga ob da rzy
zie mię spra wie dli wo ścią i po ko jem, prze ba cze niem, ży ciem i
mi ło ścią!”

*         *         *
Pią te go dnia po dró ży do cie ra my do „Wiecz ne go Mia -

sta”. Po ru sza li śmy się ca ły czas wśród licz nych pąt ni ków zdą -
ża ją cych, tak jak my, na ka no ni za cję. Pierw szy dzień po by tu w
Rzy mie prze zna czo ny był na zwie dza nie. Na wie dzi li śmy
wszyst kie czte ry ba zy li ki więk sze pa pie skie. We wszyst kich
ba zy li kach są „Drzwi Świę te” otwie ra ne tyl ko na Rok Świę ty.
Z oka zji Ro ku Ju bi le uszo we go Jan Pa weł II otwie rał je ko lej -
no: u św. Ja na na La te ra nie (25 grud nia) w Ba zy li ce Wa ty kań -
skiej (24 grud nia 1999 r. przed pół no cą); w ba zy li ce Mat ki Bo -
skiej Więk szej (1 stycz nia 2000 r.); ostat nia uro czy stość od by -
ła się 18 stycz nia w ba zy li ce św. Paw ła za Mu ra mi. 

My piel grzy mi w wiel kim tłu mie prze dzie ra my się do
pierw szej z nich – ba zy li ki pw. św. Paw ła za Mu ra mi, do miej -
sca po chów ku Apo sto ła. Na gzym sach we wszyst kich na wach
ba zy li ki, znaj du ją się me da lio ny z wi ze run ka mi ko lej nych pa -
pie ży, od św. Pio tra aż do św. Ja na Paw ła II i są tam rów nież
por tre ty ży ją cych pa pie ży: Be ne dyk ta XVI i Fran cisz ka. 

Na gó rze fa sa dy ka te dry pa pie skiej na La te ra nie –
św. Ja na (Mat ka i Gło wa Wszyst kich Ko ścio łów Mia sta i Świa -
ta) w cen tral nej czę ści znaj du je się rzeź ba Chry stu sa, po bo -
kach usta wio no pięt na ście sied mio me tro wych fi gur dok to rów
Ko ścio ła. W ni szach nar tek su (przed sion ka) umiesz czo no po -
są gi 12 apo sto łów.

Ba zy li ka Mat ki Bo żej Więk szej zwa na też Ba zy li ką
Mat ki Bo żej Śnież nej, al bo Sa lus Po pu li Ro ma ni (Ra tu nek Lu -
du Rzym skie go) po sia da oł tarz głów ny osło nię ty bal da chi -
mem, a pod nim znaj du ją się re li kwie żłób ka Je zu sa. Z bap ty -
ste rium moż na przejść do za kry stii, któ rej ścia ny i skle pie nie
po kry wa ją fre ski. Wśród nich wid nie je ob raz przed sta wia ją cy
za mek w Mal bor ku. Na wy so ko ści głów ne go oł ta rza znaj du ją
się dwie ka pli ce z na grob ka mi pa pie ży. Pła sko rzeź by zdo bią -
ce na gro bek Syk stu sa V ob ra zu ją waż niej sze wy da rze nia ma -
ją ce miej sce pod czas je go pon ty fi ka tu. Jest tam przed sta wio -
na mię dzy in ny mi sce na po jed na nia po mię dzy  kró lem Pol ski
Zyg mun tem III Wa zą a ar cy księ ciem Mak sy mi lia nem. W ka -
pli cy po le wej stro nie, nad na grob kiem Kle men sa VIII znaj du -
je się fresk. Jed ną z na ma lo wa nych nie wiast jest po stać zwią -
za na z hi sto rią Pol ski – świę ta Kin ga. 

Po tem zwie dza my re pre zen ta cyj ne miej sca i sta ro -
żyt ne  za byt ki: Co los seum, Fo rum Ro ma num, plac na Ka pi to -
lu oraz Oł tarz Oj czy zny z po mni kiem Wik to ra Ema nu ela II na
Pla cu We nec kim. Po krót kiej prze rwie oglą da my rów nież
Fon tan nę di Tre vi, Scho dy Hisz pań skie oraz na Plac Na vo na
z ko ścio łem św. Agniesz ki i trze ma pięk ny mi fon tan na mi. 

W dniu ka no ni za cji wsta li śmy o go dzi nie czwar tej ra -
no, po nie waż mu sie li śmy do je chać do Wa ty ka nu, naj pierw ja -
dąc kil ka przy stan ków po cią giem, na stęp nie me trem. Po tem
po szli śmy tam, gdzie nas skie ro wa ły służ by po rząd ko we. W
koń cu za ję li śmy miej sce przed Zamkiem Świętego Anio ła, na
ma łym zie lo nym skwer ku oto czo nym me tro wym ży wo pło tem. 

Czas ocze ki wa nia wy peł ni łam mo dli twą dzięk czyn ną
za wszel kie otrzy ma ne ła ski za po śred nic twem na sze go Oj ca
Świę te go i mo dli twą wsta wien ni czą w in ten cjach osób, któ re
o to pro si ły. Uro czy stą Eu cha ry stię mo gli śmy w peł ni prze ży -
wać ko rzy sta jąc ze środ ków współ cze snej tech ni ki, tj. dzię ki
ob ra zo wi z te le bi mu i tłu ma cze niu trans mi to wa ne mu ze stu -
dia Ra dia Ma ry ja. Wo kół pa no wa ła ogrom na ra dość, prze cież
nasz Wiel ki Ro dak zna lazł się wśród ty lu wiel kich Świę tych
Pań skich. Na sze prze czu cia i pra gnie nia sta ły się fak tem.  
•   W cza sie swo je go pon ty fi ka tu Jan Pa weł II ka no ni zo wał
478 osób, wie le z nich znał oso bi ście, np. św. Oj ca Pio, in ni by -
li mu bli scy du cho wo, jak na przy kład pa tron na szej pa ra fii.
Spo śród osób, któ re i be aty fi ko wał, i ka no ni zo wał by ło
dziewięciu Po la ków (św. Mak sy mi lian Ma ria Kol be, św. Al -
bert Chmie low ski, św. Ra fał Ka li now ski, św. Kró lo wa Pol ski –
Ja dwi ga, św. Jan z Du kli, św. Kin ga, św. Sio stra Fau sty na Ko -
wal ska, św. Jó zef Pel czar i św. Ur szu la Le dó chow ska). Wśród
dwudziestu pięciu bło go sła wio nych Po la ków by li tak że: bł.
Win cen ty Le wo niuk i 12. to wa rzy szy, mę czen ni cy pod la scy;
bł. Ma ria Stel la Mar do se wicz i 10 to wa rzy szek, mę czen nic 
z No wo gród ka; bł. Ju lian An to ni No wo wiej ski i 107. to wa rzy -
szy, mę czen ni cy z cza sów II woj ny świa to wej. 

*         *         *
Na stęp ne go dnia uczest ni czy li śmy we Mszy św.

dzięk czyn nej za ka no ni za cję Ja na Paw ła II. Po tem przy gro bie
Oj ca Świę te go mo głam dzię ko wać za świa dec two świę to ści
Je go ży cia i za włą cze nie na sze go Wiel kie go Ro da ka do gro na
Świę tych Pań skich. Oso bi ście dzię ko wa łam rów nież za sku -
tecz ność Je go wsta wien ni czej mo dli twy, któ rej do świad czy -
łam, za to, że by łam świad kiem wier nej po słu gi na Sto li cy Pio -
tro wej, że mo głam słu chać, oglą dać i czy tać na uki, ja kie prze -
ka zy wał nie ustan nie pod czas ca łe go swo je go pon ty fi ka tu oraz
za to, że mo głam uczest ni czyć w uro czy sto ściach ka no ni za cji
mo je go prze wod ni ka  du cho we go.

Watykan, Bazylika św. Piotra, grób św. Jana Pawła II w kaplicy św. Sebastiana  
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Z Rzy mu po je cha li śmy na cmen tarz na Mon te Cas si -
no. Pod czas Mszy św. od da li śmy hołd po le głym bo ha te rom
walk sprzed 70. lat. Zgi nę ło wów czas 30 tys. Po la ków z II Kor -
pu su Woj ska Pol skie go do wo dzo ne go przez  gen. Wła dy sła wa
An der sa pod czas zdo by wa nia wzgó rza klasz tor ne go za cie kle
bro nio ne go przez woj ska hi tle row skie. 
•   Jan Pa weł II 18 ma ja 1979 r. od pra wił  na cmen ta rzu Mszę
św. W ho mi lii po wie dział wte dy: „Dro dzy Ro da cy! Nie zwy kła
to chwi la, kie dy mo gę wraz z wa mi uczest ni czyć w tej wiel kiej
rocz ni cy. Trzy dzie ści pięć lat te mu za koń czy ła się bi twa o
Mon te Cas si no, jed na z tych, któ ra za de cy do wa ła o lo sach
ostat niej woj ny. Dla nas, któ rzy wów czas, w 1944 ro ku prze ży -
wa li śmy strasz li we na si le nie pre sji oku pa cyj nej, dla Pol ski,
któ ra znaj do wa ła się w przeded niu po wsta nia war szaw skie go,
bi twa ta by ła no wym po twier dze niem owej nie złom nej wo li ży -
cia, dą że nia do peł nej nie pod le gło ści Oj czy zny, któ re nie
opusz cza ło nas ani na chwi lę. Na Mon te Cas si no wal czył żoł -
nierz pol ski, tu gi nął, tu prze le wał swo ją krew z my ślą o Oj -
czyź nie, któ ra dla nas jest bar dzo umi ło wa na, jest tak wła śnie
dla te go, że mi łość do niej ty lu do ma ga się ofiar i wy rze czeń.
(…) Dzi siaj, sta jąc tu na tym miej scu, na Mon te Cas si no, pra -
gnę być słu gą i wy ra zi cie lem te go ła du ży cia ludz kie go, spo -
łecz ne go, mię dzy na ro do we go, któ re bu du je się na spra wie dli -
wo ści we dle wska zań Chry stu so wej Ewan ge lii. (…) Chy li my
czo ła przed bo ha te ra mi. Po le ca my ich du sze Bo gu. Po le ca my
Bo gu Oj czy znę. Pol skę. Eu ro pę. Świat.”

Po je cha li śmy tak że do Pom pei, mia sta od ro dzo ne go
ze zglisz czy. W sa mym środ ku no we go mia sta stoi pięk na
świą ty nia po świę co na Kró lo wej Ró żań ca Świę te go, to naj waż -
niej sze sank tu arium ró żań co we na świe cie. Jan Pa weł II piel -
grzy mo wał tu w paź dzier ni ku 1979 r. i 2003 r.  Oj ciec Świę ty
oso bi ście od mó wił mo dli twę przed wi ze run kiem Mat ki Bo żej,
tzw. Su pli kę uło żo ną przez Bar to lo Lon go, któ rą od ma wia się
uro czy ście dwa ra zy w ro ku: 8 ma ja w po łu dnie i w pierw szą
nie dzie lę paź dzier ni ka. O tej mo dli twie pi sze Jan Pa weł II pod
ko niec swo jej Ad hor ta cji „Ro sa rium Vir gi nis Ma riae” i tam też
przy ta cza ją w ca ło ści. 

*         *         *

W San Gio van ni Ro ton do mie li śmy dwa noc le gi, mo -
gli śmy więc du żo cza su spę dzić na mo dli twie do Oj ca Pio przy
sar ko fa gu z cia łem Świę te go. 
•   Ka rol Woj ty ła w 1948 r., od pierw sze go spo tka nia z Oj cem
Pio, na wią zał mo dli tew ną więź, a tak wspo mi na roz mo wę z
Nim : „Z Oj cem Pio roz ma wia łem tyl ko o je go styg ma tach. Za -

py ta łem go, któ ry ze styg ma tów spra wia mu naj więk szy ból.
By łem prze ko na ny, że to ten w ser cu. Oj ciec Pio bar dzo mnie
za sko czył, mó wiąc: «Nie, naj bar dziej bo li mnie ten na ra mie -
niu, o któ rym nikt nie wie i któ ry na wet nie jest opa try wa ny»”.  

Na wzgó rzach Sant’ An ge lo znaj du je się sank tu arium
ku czci Świętego Mi cha ła Ar cha nio ła i gro ta nie po świę co na
rę ką ludz ką. W tym wy jąt ko wym miej scu uczest ni czy li śmy we
Mszy św. Do sank tu arium pro wa dzi po dwój ne  wej ście  ozdo -
bio ne bo ga to de ko ro wa ny mi por ta la mi. „Przej mu ją ce jest to
miej sce. Jest ono do mem Bo żym i bra mą nie bios” – gło si na -
pis na le wym por ta lu, a pra wy przy po mi na wy da rze nie cu dow -
ne go po świę ce nia miej sca przez sa me go Mi cha ła Ar cha nio ła:
„Po świę ce nie tej ba zy li ki nie jest wa szą spra wą. Ten, któ ry ją
wy bu do wał, sam ją po świę cił i kon se kro wał”. Z przed sion ka
do gro ty pro wa dzi 86 stop ni trzy na sto wiecz nych scho dów.
Koń czy je por tal zwa nym „Bra mą by ka”. Wid nie je na nim
fresk przed sta wia ją cy sce nę pierw sze go ob ja wie nia w tym
miej scu Świętego Mi cha ła Ar cha nio ła. 

•   Oj ciec Świę ty przy był do aniel skiej gro ty 24 ma ja 1987 ro -
ku. Wy ra ził swo ją ra dość z przy by cia do te go miej sca w ślad
za wie lo ma pa pie ża mi i świę ty mi: „by roz ko szo wać się przez
chwi lę szcze gól ną at mos fe rą te go sank tu arium, ja ką two rzy
mil cze nie, mo dli twa i po ku ta” oraz by „uczcić i pro sić św. Mi -
cha ła Ar cha nio ła, by chro nił i bro nił Świę te go Ko ścio ła w mo -
men cie, w któ ry tak trud no jest da wać praw dzi wie, chrze ści -
jań skie świa dec two bez ustępstw i do sto so wy wa nia się”. 
W swo jej re flek sji Jan Pa weł II na wią zał do wal ki Św. Mi cha ła
Ar cha nio ła z Sza ta nem. „Ta wal ka (...) jest waż na dzi siaj, po -
nie waż dia beł ży je i dzia ła w świe cie. (...) Bra my pie kiel ne nie
prze mo gą Ko ścio ła, ale to nie zna czy, że je ste śmy wol ni od
prób i od wal ki prze ciw za sadz kom Złe go. W tej wal ce Ar cha -
nioł Mi chał stoi u bo ku Ko ścio ła, aby go bro nić” – mó wił.

*         *         *
Do Lan cia no przy by li śmy, by ad o ro wać w mo dli twie

re li kwie Cu du Eu cha ry stycz ne go, czczo ne tu od VIII wie ku.
W XX wie ku re li kwie Cia ła i Krwi Chry stu sa zo sta ły po now nie
prze ba da ne. Wy ni ki ba dań ogło sił do wia do mo ści pu blicz nej
prof. Li no li 4 mar ca 1971 r. po twier dza jąc au ten tycz ność cia ła
i krwi. Mi mo upły wu cza su we frag men cie cia ła nie zna le zio -
no żad nych śla dów sub stan cji kon ser wu ją cej.
•   3 li sto pa da 1974 r., (w przeddzień swoich Imienin) przy je -
chał do Lan cia no ks. kard. Ka rol Woj ty ła, aby spę dzić tu ca łą
noc na mo dli twie i ad o ra cji re li kwii. Póź niej szy pa pież po zo -

Pompeje, papieskie sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. 
Msza św. przy głównym ołtarzu. 

Msza św. w grocie Świętego Michała Archanioła w Gargano. 
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sta wił bar dzo wy mow ny za pis w księ dze pa miąt ko wej: „Fac
nos Ti bi sem per ma gis cre de re, in Te spem ha be re, Te di li ge -
re” (Spraw, aby śmy w Cie bie bar dziej wie rzy li, w To bie po kła -
da li na dzie ję i Cie bie mi ło wa li).

*         *         *
Nasz po byt w Lo re to prze wi dy wał od wie dze nie  naj -

waż niej sze go miej sca ma ryj ne go w mie ście, czczo ne go tu od
1294 r. – Piaz za del la Ma don na – Świę te go Dom ku, czy li ro -
dzin ne go do mu Ma ryi z Na za re tu i wzno szą cej się na nim ba -
zy li ki oraz mo dli twę przed Cu dow ną fi gu rą Mat ki Bo żej, któ -
ra znaj du je się w głów nym oł ta rzu Świę te go Dom ku. Jest ona
ko pią XIV-wiecz nej fi gu ry, któ ra ule gła znisz cze niu rok wcze -
śniej w cza sie po ża ru. Fi gu rę tę uko ro no wał pod czas swej piel -
grzym ki do Lo re to pa pież Jan XXIII. To wła śnie tu taj mo dlił
się on o po wo dze nie roz po czy na ją ce go się So bo ru Wa ty kań -
skie go II, któ re go był ini cja to rem.

W ba zy li ce znaj du je się ka pli ca pol ska, a jej wy po sa -
że nie na wią zu je do hi sto rii na szej oj czy zny. W jej cen tral nej
czę ści znaj du je się oł tarz Naj święt sze go Ser ca Je zu so we go, a
nad nim wi traż przed sta wia ją cy żoł nie rzy gen. An der sa ga szą -
cych po żar, któ ry ogar nął ko pu łę ba zy li ki w no cy z 5 na 6 lip -
ca 1944 r. Na ścia nach ka pli cy znaj du ją się fre ski, przed sta -
wia ją ce hołd skła da ny przez róż ne sta ny Kró lo wej Pol ski; Ja -
na III So bie skie go po od sie czy wie deń skiej w zwy cię skiej po -
zie na ko niu oraz Cud nad Wi słą.
•   Pierw sza wi zy ta Ja na Paw ła II w Lo re to mia ła miej sce kil -
ka ty go dni przed pa pie ską wi zy tą w ONZ i USA, 8 wrze śnia
1979 r. Pa pież mo dlił się wów czas o po wo dze nie tej wi zy ty:
„Przy cho dzę tu taj, aby szu kać w tym sank tu arium, za wsta -
wien nic twem Ma ryi, na szej Mat ki, świa tła”. Po wie dział tak że:
„Przy by łem do Lo re to ja ko po kor ny piel grzym, aby od dać
cześć Naj święt szej Dzie wi cy i mo dlić się do Niej w jed nym z
naj sław niej szych sank tu ariów ma ryj nych w Ita lii”. Pa pież na
pla cu Ma don ny od pra wił Mszę św. dla 10 tys. wier nych. Po
niej od mó wił mo dli twę „Anioł Pań ski”. W roz wa ża niu ją po -
prze dza ją cym przy po mniał, że Mat ka Bo ża Lo re tań ska jest
pa tron ką lot ni ków, któ rzy te go dnia nad sank tu arium da li po -
pis swo ich umie jęt no ści. „Owe, tak wspa nia łe akro ba cje na
błę kit nym nie bie, niech bę dą dla nas we zwa niem do te go,
aby śmy ży jąc tu na zie mi, na szym co dzien nym ży ciem po tra -
fi li wzno sić oczy ku Nie bu, to zna czy ku Bo gu, osta tecz ne mu
i naj wyż sze mu ce lo wi na szych pra gnień i dą żeń”.  Pa pież udał
się tak że na usy tu owa ny nie opo dal ba zy li ki cmen tarz wo jen -
ny, na któ rym spo czy wa 1083 pol skich żoł nie rzy, po le głych w
1944 r. pod czas walk o An ko nę. Po ape lu po le głych i od śpie -

wa niu „Sa lve Re gi na” Jan Pa weł II od mó wił w ję zy ku pol skim
mo dli twę „Wiecz ny od po czy nek”. 

Do Lo re to Pa pież wra cał jesz cze czte ry ra zy w la tach
1985, 1994, 1995 i 2004. W 1994 r. brał udział w ob cho dach
700-le cia sank tu arium, a w 1995 r. spo tkał się z pół mi lio no wą
rze szą mło dzie ży z ca łej Eu ro py. 

Nie ma chy ba gru py piel grzy miej z Pol ski, któ ra bę -
dąc w Lo re to nie skie ro wa ła by swych kro ków na pol ską ne -
kro po lię. Na sza gru pa tam wła śnie uczest ni czy ła we Mszy
świę tej.

*         *         *
Ostat nią Mszę św. piel grzym ko wą od pra wi li śmy 

w sank tu arium św. Jó ze fa w Czę sto cho wie, moż na po wie -
dzieć, że pod czas ca łej piel grzym ki mie li śmy opie kę Naj święt -
szej Ro dzi ny.

Te re sa So wiń ska

Loreto, pomnik św. Jana XXIII usytułowany przed wejściem do bazyliki. Watykan, 28 IV 2014 r. Msza św. dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II

Loreto, makieta Domku Świętej Rodziny

Rzym, relikwie żłóbka Jezusa w bazylice Matki Bożej Większej

KANONIZACJA JANA PAWŁA II
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Padwa, bazylika św. Antoniego

Rzym, Zamek Świętego Anioła

Lanciano, relikwie Cudu Eucharystycznego w srebrnej monstrancji 

San Giovani Rotondo, kościół przyklasztorny pw. Matki Bożej Łaskawej Bazylika św. Piotra na Watykanie,  grób św. Jana Pawła II

Padwa, relikwie języka i szczęki św. Antoniego

KANONIZACJA JANA PAWŁA II
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Intencje do œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za wszyst kie ła ski,
któ re nam wy pra szasz, szcze gól nie za mo je zdro wie. Pro szę,
wstaw się za mo imi naj bliż szy mi i prze proś Pa na Je zu sa za nie god -
ne prze ży cie Świąt Wiel ka noc nych i świę to Mi ło sier dzia Bo że go.
Pro szę o opie kę dla Sy no wej i Sy na w po dró ży oraz o wszel kie ła -
ski i ży cie zgod ne z wo lą Bo żą. Św. Bra cie, nasz pa tro nie, módl się
za na mi.

• Bądź uwiel bio ny, Bo że, za każ dy dzień mo je go ży cia i mo ich
uko cha nych. A na szych nie przy ja ciół po wie rzam opie ce Two jej
przez Nie po ka la ne Ser ce Ma ryi.

• Świę ty Al ber cie, nasz Pa tro nie, wsta wiaj się za na mi do Bo ga,
ra tuj nas i kie ruj na szym lo sem. Kie dy słab nie my, broń od wszel -
kie go zła – go rą co pro si two ja Czci ciel ka.

• Je zu, na ucz mnie Two jej Mi ło ści. Pro szę Cię o uzdro wie nie 
i po moc w trud no ściach.

• Świę ty nasz Pa tro nie, pro szę o roz wią za nie bar dzo trud nej
spra wy w ży ciu Agniesz ki i Łu ka sza.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, wsta wiaj się za Ukra iną. Pro szę o dar
po ko ju dla te go na ro du i ca łe go świa ta.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, proś Je zu sa, by na -
sze ro dzi ny by ły sil ne Bo giem. O po jed na nie dla
zwa śnio nych, o prze ba cze nie, mi łość i po kój
ser ca.

• O Bo że, bło go sław wszyst kich, któ rzy mnie
wspie ra ją. O peł nię da rów dla Ali, Gra żyn ki, Eli
i Uli.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst -
kie ła ski, któ re nam wy pra szasz – za po pra wę
zdro wia mo je go i mo ich bli skich. Pro szę o dal -
szą po moc, o świa tło Du cha Św. dla sy na i bra ta
w dniu ich Imie nin, o ży cie zgod ne z przy ka za -
nia mi Bo ży mi i o opie kę przez rę ce Mat ki Naj -
święt szej. Świę ty nasz Pa tro nie, miej nas w swo -
jej opie ce.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, opie kuj się i wspie -
raj na szych do bro czyń ców, a szcze gól nie: pa nią
Alę, Ulę, Gra żyn kę, Elę i ich bli skich. 

• Świę ty Bra cie Al ber cie, wspie raj na szych ka -
pła nów oraz przy go to wu ją cych się do przy ję cia
Sa kra men tu Ka płań stwa – Alum nów, ota czaj ich
swo ją opie ką. Wy pra szaj no we po wo ła nia do ka -
płań stwa i ży cia za kon ne go z na szej pa ra fii.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro wadź do Je zu sa
za twar dzia łych grzesz ni ków, za gu bio nych i błą -
dzą cych. Wy pra szaj ła ski dla gło szą cych re ko -
lek cje i spo wied ni ków.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst -
kie ła ski, któ re nam wy pra szasz u Mat ki Naj -
święt szej i bła gam, orę duj za na mi na dal i wy -
proś mi ła skę wy peł nie nia obo wiąz ków sta nu.

• Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o wia -
rę, zdro wie i po moc fi nan so wą dla Asi, An ny,
Pio tra i Ada ma. 

• Dzię ku ję, Świę ty Bra cie Al ber cie, za wszyst kie ła ski, któ re wy -
pra szasz nam u Do bre go Bo ga i bła gam, orę duj na dal za na mi! Pro -
szę zwłasz cza o mo je na wró ce nie, o ła skę prze ba cze nia wszyst kim,
od któ rych do zna łem krzyw dy.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst kie ła ski, któ re nam
wy pro si łeś, za świa tło Du cha Św. dla le ka rzy, któ rzy mnie le czą 
i za me go po pra wę zdro wia. Pro szę o Mi ło sier dzie Bo że dla mo ich
naj bliż szych, któ rzy w dniu wczo raj szym nie uczest ni czy li we
Mszy św. Świę ty nasz Pa tro nie, wsta wiaj się za na mi.

• Pro szę Bo ga o świa tłość wiecz ną dla mo ich zmar łych.

• Za wszyst kie cu dzo łó stwa w ro dzi nie prze pra szam Cię, Pa nie
Je zu i Mat ko Nie po ka la na.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst kie ła ski, któ re wy -
pra szasz u Do bre go Bo ga i pro szę miej w swo jej opie ce mo ją ma -
mę Ire nę. Orę duj za mo im zmar łym ta tą Le chem. 

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za to, że wy pra szasz dla mnie
po trzeb ne ła ski. Pro szę o zdro wie dla mę ża i o je go po jed na nie 
z Je zu sem. Świę ty Pa tro nie, pro szę, wy sta wiaj się za po trze bu ją cy -
mi umocnienia w wierze i wybłagaj pokój wieczny dla umarłych.

• Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o na wró ce nie 
i wia rę dla Pio tra i Ada ma oraz o uwol nie nie 
z na ło gów.

• Pa nie Je zu, nie chcę ni cze go oprócz mi ło wa -
nia Cię ca łym ser cem. Pro szę je dy nie o jed no,
kie ruj Ty sam ży ciem mo ich bli skich, miej ich 
w cią głej opie ce, bo bez Cie bie je ste śmy sła bi.
Wy ra żam wdzięcz ność mo je mu mę żo wi, ro dzi -
com, dziad kom, do bro dzie jom i przez Twą Mi -
łość Nie skoń czo ną pro szę o ła skę nie ba dla
nich.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszel ką
po moc w każ dej proś bie oraz o opie kę i czu wa -
nie nad mo ją sy tu acją - Two je Czci ciel ka.

• Św. Bra cie Al ber cie, wy proś u Je zu sa peł nię
da rów dla mo je go bra ta Hie ro ni ma i dla ca łej
mo jej ro dzi ny.

• Za wszyst kich ka pła nów, za ko ny, do bro dzie -
jów na szych – dzię ku ję Ci, Pa nie Je zu i Mat ko
Nie po ka la na.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc 
w trud nej spra wie – pro si Two ja Czci ciel ka.

• Bo że Trój je dy ny, za przy czy ną Mat ki Bo żej,
św. Ja na Paw ła II i św. Bra ta Al ber ta pro szę o ła -
skę nie ba dla mę ża, ro dzi ców z oboj ga stron,
dziad ków i in nych z ro dzi ny. Pro szę o cią głą
opie kę i bło go sła wień stwo. Dzię ku ję za wszel -
kie do bro od Bo ga i lu dzi. Pro szę o po kój na
świe cie i na Ukra inie.

• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę miej 
w opie ce mo ich bli skich. Wy jed naj dla nich ży -
wą wia rę, mi łość i po kój ser ca, by zgod nie z wo -
lą Bo ga ży li. Umac niaj ich w trud nych chwi lach
i proś Je zu sa, by ni gdy nie za bra kło nam chle ba.

s. Li dia i s. Aman da
Sanktuarium św. Józefa w Częstochowie, 

obraz św. Brata Alberta w bocznym ołtarzu
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Rebus o po cząt ko wych li te rach: K. W. K.

Roz wią za nie re bu su, lo go gry -
fu al bo krzy żó w ki z nu me -
ru 60 Gło su Bra ta pro si my
skła dać w kio sku pa ra fial -
nym lub wrzu cić do skrzyn ki
na drzwiach wej ścio wych
do ple ba nii, w ter mi nie jed -
ne go mie sią ca od uka za nia
się te go nu me ru. 
Za rozwiązanie zadań czeka
nagroda.

Rebus 

ROZRYWKA

Poziomo: 1)   religia, wyznanie.
4)   „Halka” lub „Straszny dwór”.
5)   przesunięcie na wyższe stanowisko.

Pionowo: 1)   pospolity w Polsce ptak z rodziny  
krukowatych.

2)   scena cyrkowa.
3)   bohater „Iliady”; najdzielniejszy po   

Achillesie bohater pod Troją.

Litery ponumerowane dodatkowo od 1 do 7, utworzą
jednowyrazowe rozwiązanie.

*   cząstka diecezji,
*   zakaz przywozu lub wywozu towarów do innego kraju,
*   kieruje pracą grupy robotników na budowie,
*   utwórz rodzaj męski od słowa BETANKA,
*   nabożeństwo dziewięciodniowe,
*   ptaki leśne z rzędu kuraków (ułóż ze słów CEZ SŁUG),
*   w muzyce: jednogłośnie, jednobrzmiąco, zgodnie 

(ułóż ze słów: SONI UNO),
*   miasto w Niemczech na południe od Lipska (ok. 75 km),
*   pisarz francuski, autor książki „NOSOROŻEC”,
*   wypustki, obwódki jako wykończenie brzegów ubrania,
*   zakon katolicki założony przez Ignacego Loyolę,
*   miejsce w lesie, gdzie padliną przywabia się zwierzynę,
*   kobieta wyznania niechrześcijańskiego.

Logogryf  
Umiesz czo ne w ko lum nach li te ry na le ży uzu peł nić dwie ma bra ku ją cy -
mi (gór ną i dol ną), aby otrzy mać sied mio li te ro we wy ra zy. Zna cze nia
tych wy ra zów po da no w przy pad ko wej ko lej no ści, przy czym od czy tu je
się je na prze mian: raz z gó ry na dół, raz z do łu do gó ry (zgod nie ze
strzał ka mi). W za zna czo nych rzę dach po wsta nie roz wią za nie z tych do -
pi sa nych li ter.

ROZWIĄZANIA z nr 59 Głosu Brata

Logogryf – hasło:  TRIDUUM PASCHALNE
(Teofania, procesja, bliźniak, kardynał, herkules, klauzura, charyzma, teleskop, 
alleluja, psałterz, duchowny, lichtarz, kalwaria, karmelek, penitent, wyznanie).

Krzyżówkeczka – hasło: SPOTKANIA
Poziomo: Pisak, sport, klaun. Pionowo: Pasek, stopa, Katon.

Rebus – hasło: PISANKI (pi - sanki).
Zagadka – kalambur: POSŁANIE (posła „nie”).

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

Nagrodę otrzymuje: pan Bogdan Sprengel
Serdecznie gra tu lu je my!

Krzy¿óweczka

Zagadka – kalambur
Część trójkąta, wyrób z mleka – w ringu na rywala czeka.

Z przykrością informujemy, że po raz ostatni zamieszczamy na stronie Rozrywka zadania do rozwiązania
przygotowane przez BARYTA. Autor wszystkich zadań odszedł do Pana. Cała redakcja Głosu Brata pożegnała
naszego kolegę, Czesława  Trybę, w dniu 21.03.2014 r. na Cmentarzu Łostowickim. Niech spoczywa w Pokoju.

Redakcja Głosu Brata
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Kajetan Danielewicz 22.03.2014 r. 
Antonina Franciszka Kowalczys 23.03.2014 r. 
Lena Ewa Wołosik 23.03.2014 r. 
Krzysztof Łukasz Koniecko 23.03.2014 r. 
Wojciech Pudełko 13.04.2014 r. 
Igor Olivier Zimoch 20.04.2014 r. 
Sebastian Marcin Piwoński     20.04.2014 r. 
Karolina Zofia Kordowska 20.04.2014 r. 
Mikołaj Bartosz 20.04.2014 r. 
Oktawia Anna Małecka 20.04.2014 r. 
Aleksander Daniel Szyca 20.04.2014 r. 
Aleksander Kozłowski 20.04.2014 r. 
Maja Marta Cemka 20.04.2014 r. 
Olivier Paprocki 20.04.2014 r. 
Krzysztof Szczepan Plota 20.04.2014 r. 
Szymon Marian Plota 20.04.2014 r. 
Adam Kazimierz Cybula 20.04.2014 r. 
Amelia Szuman 20.04.2014 r. 
Antonina Kornelia Słowik 20.04.2014 r. 
Jakub Marcin Piskorz 27.04.2014 r. 
Michalina Melania Zamojska 27.04.2014 r. 
Kacper Tomasz Pohl 2.05.2014 r. 
Jakub Wojciech Lipski 25.05.2014 r. 
Agnieszka Szymczak 1.06.2014 r. 
Kinga Pyzdrowska 8.06.2014 r. 
Lena Sylwia Szpilska 8.06.2014 r. 
Julia Nike 8.06.2014 r. 
Pola Wanda Martynow 8.06.2014 r. 
Antonina Anna Pawłowska 8.06.2014 r. 
Lena Katarzyna Gradowska 8.06.2014 r. 
Kacper Adam Obłażewicz 8.06.2014 r. 

Olgierd Konrad Olszewski i Alicja Teresa Kozak 
22.03.2014 r. 

Paweł Edward Danielewicz i Magdalena z d. Jaroszewska
Danielewicz 22.03.2014 r. 
Miłosz Maciej Chojnicki i Jolanta Mazewska     30.05.2014 r. 

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

Ś.p. Zygfryd Biernat, lat 83, zm. 12.03.2014 r. 

Ś.p. Ewa Krawczyk, lat 64, zm. 17.03.2014 r. 

Ś.p. Józef Ignacy Bogdanowicz, lat 79, zm. 18.03.2014 r. 

Ś.p. Czesław Tryba, lat 78, zm. 18.03.2014 r. 

Ś.p. Krystyna Paprocka, lat 74, zm. 20.03.2014 r. 

Ś.p. Weronika Jasionek, lat 73, zm. 22.03.2014 r. 

Ś.p. Danuta Jefmańska, lat 61, zm. 23.03.2014 r. 

Ś.p. Irena Bąk, lat 80, zm. 23.03.2014 r. 

Ś.p. Elżbieta Jażdżewska, lat 64, zm. 26.03.2014 r. 

Ś.p. Czesław Wrzesiński, lat 84, zm. 27.03.2014 r. 

Ś.p. Helga Ustowska, lat 73, zm. 29.03.2014 r. 

Ś.p. Anna Siemiątkowska, lat 59, zm. 3.04.2014 r. 

Ś.p. Maria Jacewicz, lat 75, zm. 4.04.2014 r. 

Ś.p. Higin Żbikowski, lat 79, zm. 8.04.2014 r. 

Ś.p. Władysława Mikulska, lat 62, zm. 12.04.2014 r. 

Ś.p. Romuald Edward Kubiak, lat 76, zm. 25.04.2014 r. 

Ś.p. Jan Serafin, lat 62, zm. 27.04.2014 r. 

Ś.p. Czesława Nowicka, lat 75, zm. 1.05.2014 r. 

Ś.p. Genowefa Karwacka, lat 65, zm. 7.05.2014 r. 

Ś.p. Andrzej Bronisław Witkowski, lat 64, zm. 8.05.2014 r. 

Ś.p. Janina Wanda Majkowska, lat 77, zm. 11.05.2014 r. 

Ś.p. Zbigniew Parol, lat 85, zm. 13.05.2014 r. 

Ś.p. Michał Liciaho, lat 81, zm. 15.05.2014 r. 

Ś.p. Adam Kostecki, lat 58, zm. 17.05.2014 r. 

Ś.p. Agnieszka Herstowska, lat 85, zm. 20.05.2014 r. 

Ś.p. Bronisław Watkowski, lat 86, zm. 24.05.2014 r. 

Ś.p. Andrzej Machnikowski, lat 59, zm. 27.05.2014 r. 

Ś.p. Romuald Rzepkowski, lat 63, zm. 28.05.2014 r. 

Ś.p. Bogdan Jan Kałdowski, lat 63, zm. 29.05.2014 r. 

Ś.p. Maria Urbańska, lat 68, zm. 1.06.2014 r. 

Ś.p. Janusz Warkoczyński, lat 77, zm. 1.06.2014 r. 

Ś.p. Stanisław Kowalczyk, lat 67, zm. 5.06.2014 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
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STACJE DROGI KRZYŻOWEJ
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