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SPOTKANIA Z OJCEM ŒWIÊTYM

Ksiądz Grzegorz Stolczyk 
na audiencji prywatnej 
lipiec 1997 rok
Castel Gandolfo

Ojciec Święty przyjmuje prezent
imieninowy od Teresy Sowińskiej
4.11.2000 rok 
Sala Klementyńska, Watykan

Gru pa na szych pa ra fian na au dien cji 
u Oj ca Świę te go: 

Pro boszcz – ks. Eu ge niusz Stel mach oraz
Jan Skrodz ki, Mie czy sław Szy ma nek, Da nu ta

Dzier ża now ska, Kry sty na Ko ło dziej czak. 
wrze sień 1996 rok. 

Sa la Kle men tyń ska, Wa ty kan
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25 LAT PONTYFIKATU JANA PAW£A II

zna kiem za py ta nia. W no cy pod ję li śmy de cy zję – wy jeż dża -
my... Nie po kój nie opusz czał na szych serc aż do gra nic Pol -
ski. Po od pra wie cel nej wszyst kim po wró cił uśmiech na
twa rzach. By ła to nie sa mo wi ta wy pra wa. W cza sie po by tu
w Wiecz nym Mie ście dwu krot nie da ne nam by ło uczest ni -
czyć w spo tka niach z Oj cem Świę tym. Uczest ni czy li śmy
w nie dziel nej au dien cji w Ca stel Gan dol fo oraz ku wiel kie -
mu za sko cze niu Ks. Sta ni sław Dzi wisz za pro sił nas na pry -
wat ną Mszę św. z na szym Ro da kiem. Wtor ko wy dzień roz -
po czął się już o 4 ra no. W mil cze niu ubie ra li śmy od święt ne
stro je, aby po kwa dran sie wsiąść do au to ka ru. Kie ru nek Ca -
stel Gan dol fo... Par king, któ ry w nie dzie le był za peł nio ny
do ostat nie go miej sca świe cił pust ka mi. Ci che uli ce i na -
strój, któ ry trud no opi sać. Po kil ku mi nu tach wę drów ki sta -
li śmy przed bra mą let niej re zy den cji Pa pie ża. Jesz cze tyl ko

Moje spotkanie z Janem Pawłem II...

Wspo mnie nia... każ dy z nas ma ich za pew ne bar dzo wie le.
No si my w ser cu te z dzie ciń stwa, z mło do ści i wie ku do ra -
sta nia. Ale są też ta kie, któ re do ty czą wy da rzeń prze ło mo -
wych, szcze gól nych i wy jąt ko wych. Wśród nich są mo je
spo tka nia z Ja nem Paw łem II. Oso bi ście mia łem za szczyt
i szczę ście kil ka ra zy uści snąć dłoń Oj cu Świę te mu i po pa -
trzeć w oczy te go wy jąt ko we go czło wie ka. Ze wzru sze niem
my ślę o piel grzym ce do Włoch. Był rok 1997. W lip co wy
wie czór na słu chi wa li śmy do nie sień z po łu dnia Pol ski.
Wszel kie in for ma cje, któ re do cie ra ły w ser wi sach te le wi zyj -
nych i ra dio wych mó wi ły o dra ma cie po wo dzi. Wy jazd
z Dusz pa ster stwem Mło dzie ży z pa ra fii św. Mi cha ła w So -
po cie do Rzy mu na spo tka nie z Ja nem Paw łem II stał pod

S³ów kilka od Ksiêdza Proboszcza

WIELKI CZ£OWIEK, WIELKI POLAK
WIELKI PONTYFIKAT

za „Habemus Papam“, Wydawnictwo Polonia, W−wa 1992
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pry wat nej au dien cji i po wie dział: „zro bi li ście Oj cu Świę te -
mu wiel ką fraj dę wa szym śpie wem”. Do dziś pa mię tam to
wy da rze nie i kie dy oglą dam zdję cia z tej wy pra wy, wzru -
szam się i dzię ku ję Bo gu za tak wiel ką ła skę spo tka nia z wy -
jąt ko wym czło wie kiem. Czło wie kiem, któ ry cią gle, mi mo
swo ich sła bo ści i do le gli wo ści, uczy mi ło ści do Bo ga i do
czło wie ka. Bo gu niech bę dą dzię ki za dar Oj ca Świę te go Ja -
na Paw ła II i za Je go 25−let nie po słu gi wa nie Ko ścio ło wi. 

Wspomnieniami podzielił się
Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk 

spraw dze nie li sty i wska za nie miej sca na dzie dziń cu, któ ry
zna li śmy do tej po ry je dy nie z ekra nów te le wi zo ra. Ku na -
sze mu za sko cze niu by li śmy tam je dy ną gru pą. Trze ba więc
by ło to wy ko rzy stać. Mu zy cy na stro ili in stru men ty i na
dzie dziń cu za brzmia ły pięk ne, na stro jo we pol skie pie śni.
Dla wszyst kich by ło to wiel kie prze ży cie. Ale to jesz cze nie
wszyst ko. Po Mszy św. Oj ciec Świę ty pod szedł do nas i roz -
ma wiał pew nie po nad pół go dzi ny. Fo to graf pa pie ski Ar tu -
ro Ma ri zro bił po nad 50 zdjęć, któ re są jed ny mi z naj cen -
niej szych w mo jej pry wat nej ko lek cji. Ks. Ta de usz Sty czeń
– przy ja ciel Pa pie ża – pod szedł do mnie po za koń cze niu tej

25 LAT PONTYFIKATU JANA PAW£A II

la znej kur ty ny ode gra tak wiel ką ro lę w dzie jach ludz ko ści.
Bacz ni ob ser wa to rzy ży cia Ko ścio ła wie dzie li, że Kar dy nał
Ka rol Woj ty ła z Kra ko wa to czło wiek nie zwy kły, bo dał się
po znać już w cza sie ob rad II So bo ru Wa ty kań skie go, na ko -
lej nych Sy no dach Bi sku pów, a tak że kon kla we swo ich po -
przed ni ków, ale za pew ne i oni nie przy pusz cza li, że Pa pież
Jan Pa weł II tak bar dzo za dzi wi świat. 

Od pierw szych chwil swo je go pon ty fi ka tu wy ła my -
wał się ze sche ma tu „pa pie sko ści” swo ją, otwar to ścią prze -

Od dnia 16 paź dzier ni ka 1978 ro ku, kie dy nad da -
chem Ka pli cy Syk styń skiej po ja wił się bia ły dym, oznaj mia -
ją cy jed no gło śny wy bór no we go pa pie ża, do ko na ny przez
kar dy na łów pod czas kon kla we, mi nę ło już 25 lat. 

Dla nas Po la ków ten dzień był szcze gól nie ra do -
sny. Pierw szy pol ski kar dy nał za siadł na Sto li cy Pio tro wej,
obej mu jąc naj wyż szy urząd w hie rar chii Ko ścio ła Ka to lic -
kie go. Za pew ne nikt wów czas nie spo dzie wał się, że pon ty -
fi kat czło wie ka „z da le kie go kra ju” i to jesz cze kra ju zza że -

Jubileusz Jana Paw³a II
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po sza no wa nie czło wie ka, bez wzglę du na przy na leż ność re -
li gij ną, świa to po glą do wą czy ra so wą. Spo tka nia z wy znaw -
ca mi in nych re li gii we szły na sta łe do pro gra mu pa pie skiej
dzia łal no ści. Wy ty cza ją one no wą ja kość w dia lo gu z re pre -
zen tan ta mi in nych ko ścio łów. 

W spra wie po ko ju na świe cie Pa pież ma za wsze
jed ną i sta now czą po sta wę. Jest siew cą po ko ju, cią gle prze -
ko nu je do po ro zu mie nia i ła go dze nia kon flik tów mię dzy
zwa śnio ny mi stro na mi. To prze cież z ini cja ty wy Pa pie ża co

ro ku przed sta wi cie le róż nych
wy znań spo ty ka ją się ra zem, aby
wspól ny mi mo dła mi wy pra szać
po kój dla świa ta. Cie szy nas to,
że za swo ją dzia łal ność Jan Pa -
weł II zo stał no mi no wa ny do Po -
ko jo wej Na gro dy No bla. 

Dla prze cięt ne go Po la ka
Pa pież to Oso ba bar dzo szcze -
gól na. Wie lu z nas za pew ne za -
wdzię cza Mu umoc nie nie i po -
głę bie nie swo jej wia ry, za pew ne
rów nież obu dze nie na dziei
w cza sach, gdy trud no ją by ło
do strzec w co dzien nym ży ciu,
wie lu Go po dzi wia ja ko ka pła na,
czło wie ka, Po la ka. Oj ca Świę te -
go na pew no cie szy sza cu nek
i po dziw, ja kim ob da rza ją Go ro -
da cy, ra du je się ze wszyst kich
zna ków mi ło ści i sym pa tii, z któ -
ry mi spo ty ka się w cza sie Piel -
grzy mek do Oj czy zny czy wi zyt
Po la ków w Wa ty ka nie, ale naj -
waż niej sze wy da je się to, aby -
śmy Go po pro stu słu cha li i to
orę dzie, któ re do nas za każ dym
ra zem kie ru je, wpro wa dza li
w na sze co dzien ne ży cie. 

Co raz czę ściej
moż na spo tkać się z opi nia mi, że
scho ro wa ny sta ry Pa pież po wi -
nien po my śleć wresz cie o so bie
i od po cząć, zre zy gno wać z funk -
cji, a przy naj mniej nie po dej mo -
wać się ta kich dzia łań, któ re Go
wy czer pu ją. Moż na od nieść

wra że nie, że ci, któ rzy tak mó wią nie do strze ga ją, że choć
Pa pież ma osła bio ne cia ło, te mu nie da się za prze czyć, to Je -
go umysł na dal świet nie pra cu je, a po za tym, na le ży dać Pa -
pie żo wi pra wo do by cia so bą, a to dla Nie go ozna cza cią głą
ak tyw ność i by cie dla in nych. Je ste śmy świad ka mi te go, jak
ogrom na si ła tkwi w fi zycz nej bez sil no ści. 

Ciesz my się więc każ dą chwi lą ży cia, a tak że słu -
chaj my my śli i na uk prze ka zy wa nych nam przez Ja na Paw -
ła II. Z ca łe go ser ca ży czy my Naj do stoj niej sze mu Ju bi la to -
wi zdro wia i dłu gich lat ży cia. 

An na Ciach i Te re sa So wiń ska

25 LAT PONTYFIKATU JANA PAW£A II

ła my wał od daw na przy ję te za sa dy ety kie ty dwo ru pa pie -
skie go, za dzi wiał eru dy cją, po czu ciem hu mo ru, ale i ja snym
pla nem swo jej dusz pa ster skiej dzia łal no ści. 

Skrom ne ra my na sze go pi sma, nie są w sta nie
prze ka zać ogro mu Je go do ko nań i za sług. Sa mych piel grzy -
mek, po wszyst kich kon ty nen tach zie mi, by ło prze szło sto.
Wy trwa łość Pa pie ża w po dró żo wa niu nie tyl ko jest god na
po dzi wu, ale czę sto wpro wa dza w pew ne za wsty dze nie, bo
ani wiek ani trud ne wa run ki kli ma tycz ne ani cho ro by nie
po wstrzy mu ją Ja na Paw ła II. Pa -
pież, zgod nie z Chry stu so wym
po le ce niem: „Idź cie na ca ły
świat i gło ście Ewan ge lię wszel -
kie mu stwo rze niu!“(Mk 16,
15), sta ra się do trzeć wszę dzie
tam, gdzie to moż li we. 

To, co od po cząt ku
pon ty fi ka tu da ło się za uwa żyć,
to wiel kie pra gnie nie Oj ca
Świę te go, aby ze sło wa mi Do -
brej No wi ny do trzeć do każ de -
go czło wie ka i każ de mu po wie -
dzieć, że Bóg jest Mi ło ścią. Ho -
mi lie, prze mó wie nia naj czę ściej
Pa pież wy gła sza w oj czy stych
ję zy kach tych, z któ ry mi się
spo ty ka, dzię ki cze mu bar dzo
szyb ko na wią zu je nie po wta rzal -
ną więź ze słu cha cza mi. 

Na te mat 25−let nie go
pon ty fi ka tu po wsta ło wie le po -
waż nych prac, na ucza nie pa -
pie skie, za war te w prze mó -
wie niach, książ kach, en cy kli -
kach, li stach itd., sta ło się przed -
mio tem nie jed nej pra cy ma gi ster -
skiej czy dok tor skiej. Bo gac two
my śli Ja na Paw ła II jest na praw -
dę ogrom ne i choć wia do mo, że
nie wszy scy z tą my ślą się zga -
dza ją, to jed no jest pew ne, bar -
dzo trud no wo bec słów Pa pie ża
przejść obo jęt nie. 

Od sa me go po cząt ku
w cen trum swo je go na ucza nia
Pa pież po sta wił Chry stu sa – to
zna czy klucz do ro zu mie nia tej wiel kiej i pod sta wo wej rze -
czy wi sto ści, ja ką jest czło wiek. (War sza wa, 2 czerw ca
1979). 

Uka zu jąc Chry stu sa, Jan Pa weł II sta ra się po ka -
zać, że: „Czło wie ka (...) nie moż na zro zu mieć bez Chry stu -
sa. A ra czej: czło wiek nie mo że sie bie sam do koń ca zro zu -
mieć bez Chry stu sa“ (War sza wa, 2 czerw ca 1979). I dla
czło wie ka, każ de go, w każ dym wie ku, z każ de go za kąt ka
zie mi, Jan Pa weł II do ma ga się na leż ne go mu sza cun ku. 

Pa pież bar dzo szyb ko stał się dla wie lu lu dzi praw -
dzi wym Au to ry te tem i to nie tyl ko dla chrze ści jan wy zna nia
ka to lic kie go. Jed nym z po wo dów tego jest za pew ne wiel kie

Tablica pamiątkowa w Licheniu
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ro wał pa ra fii ob raz Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej oraz
sztan dar z Mat ką Bo żą i ha słem „Bóg, Ho nor i Oj czy zna”. 

Oj ciec Świę ty roz po czął spo tka nie od roz mo wy
z ks. pro bosz czem i pa nem Ja nem. Omi nął mnie i po szedł
da lej. Ja nie po wsta łam z ko lan i trwa łam da lej w ocze ki wa -
niu z wy cią gnię ty mi rę ko ma. W pew nej chwi li, bę dąc po
prze ciw nej stro nie, Oj ciec Świę ty od wra ca się i idzie w na -
szą stro nę. Pod cho dzi do mnie i po da je swo ją dłoń. Bo że jak
to wspa nia le móc z sza cun kiem uca ło wać dłoń Świę te go
Czło wie ka. 

Ra no w po nie dzia łek by li śmy w dro dze do Pol ski.
Dzię ki ks. pro bosz czo wi zdję cia z au dien cji prze sła no na ad -
res pa ra fii i tak sta li śmy się po sia da cza mi, uchwy co nych
apa ra tem fo to gra ficz nym, wspo mnień. 

Kry sty na Ko ło dziej czak

Z na szej pa ra fii Św. Bra ta Al ber ta sze ściooso bo wa
gru pa piel grzy mów, pro wa dzo na przez ks. pro bosz cza Eu -
ge niu sza Stel ma cha, wy ru szy ła w czte ro dnio wą po dróż do
Rzy mu. Prze lot sa mo lo tem. Zwie dza nie Rzy mu. Trze cim
dniem na sze go piel grzy mo wa nia by ła nie dzie la. W Ba zy li ce
Św. Pio tra Oj ciec Świę ty spra wo wał Eu cha ry stię. W cza sie
tej Mszy św. kil ku dia ko nów otrzy ma ło świę ce nia ka płań -
skie. By ło bar dzo uro czy ście. Po Mszy św. ocze ki wa liśmy
na to, czy Oj ciec Świę ty przy jmie piel grzy mów. Szczę śliw -
ca mi ty mi by li: ks. Eu ge niusz – pro boszcz, oraz J. Skrodz -
ki, M. Szy ma nek, D. Dzier ża now ska, K. Ko ło dziej czak oraz
pie lę gniar ka pa na Ja na, sio stra Gra ży na. Sa la du ża, ale piel -
grzy mów też było nie ma ło. Usta wio no wszyst kich wzdłuż
ścian w kil ku rzę dach. Tyl ko pierw szy rząd ocze ki wał na
ko la nach. Pan Jan ja ko naj star szy (97 lat) otrzy mał fo tel
i sie dząc ocze ki wał na au dien cję. Był zna ny pa ra fia nom ja -
ko czło wiek ko cha ją cy Bo ga, Mat kę Bo żą i Oj czy znę. Ofia -

ty ka nie. Uczest ni czy ło w nim oko ło dwieście osób. W imie -
niu wszyst kich ze bra nych piel grzy mów ży cze nia zło żył, ks.
bi skup metropolii gdań skiej, Zygmunt Paw ło wicz, któ ry
w pa ru zda niach po in for mo wał Oj ca Świę te go m. in ny mi
o zbu do wa niu i po świę ce niu krzy ża na Bi sku piej Gór ce.
Krzyż ten, z in spi ra cji Oj ca Świę te go, ra zem z krzy żem na
Gie won cie, ogar nia zie mie pol skie. Po ży cze niach by ły
wspól ne śpie wy piel grzy mów, a tak że krót ki kon cert a ca -
pel la kle ry ków z se mi na rium. At mos fe ra audiencji by ła bar -
dzo do stoj na, ale ra do sna i ser decz na. 

Oj ciec Świę ty po dzię ko wał za ży cze nia i to wa rzy -
szą cą im mo dli twę. Po wie dział: „Od czu wam si łę tej mo dli -
twy i jej owo ce. Jest ona dla mnie cen nym da rem i du cho -
wym wspar ciem“. 

Na stęp nie nie wiel kie grup ki pod cho dzi ły do Oj ca
Świę te go po bło go sła wień stwo. Da ne mi by ło oso bi ste wrę -
cze nie mo je go da ru. Prze ję ta za czę łam mó wić: „Czci god ny
Oj cze Chrzest...“, urwa łam w pół sło wa i za czę łam od no wa,
tym ra zem bez prze ję zy czeń. Wiel kie to by ło prze ży cie, i ra -
dość ogrom na móc prze ka zać oso bi ście swo ją pra cę do stoj -
ne mu Solenizanto wi. 

W nie dłu gim cza sie po po wro cie z piel grzym ki
otrzy ma łam po dzię ko wa nie za dar z Se kre ta ria tu Sta nu
w Wa ty ka nie. Dzie lę się z pań stwem swo im wspo mnie niem
przy oka zji 25−le cia pon ty fi ka tu Jana Pawła II z radością.
Szczę śli wa je stem mo gąc na dal wspie rać mo dli twą naj uko -
chań sze go na sze go Pa pie ża.

Te re sa So wiń ska 

To by ła mo ja piel grzym ka dzięk czyn na. W Ro ku
Ju bi le uszu 2000−le cia chrze ści jań stwa, ale rów nież 20−tej
rocz ni cy po wsta nia „So li dar no ści”. Po wie lu tru dach wy da -
łam al bum fo to gra ficz ny po świę co ny hi sto rii „So li dar no -
ści”. By ło w nim miej sce na przy po mnie nie ro li Ko ścio ła,
a tak że Oj ca Świę te go, Ja na Paw ła II, w tych dzie jo wych wy -
da rze niach. Pa mię ta my, jak pod czas pierw szej piel grzym ki
do Pol ski, pod czas Mszy św. w War sza wie na Pla cu Zwy cię -
stwa, usły sze li śmy sło wa: „Niech zstą pi Duch Twój! Niech
zstą pi Duch Twój! I od no wi ob li cze zie mi. Tej zie mi!“. 
Nie dłu go po tem roz po czął się hi sto rycz ny pro ces po ko jo -
we go roz pa du ustro ju socjalistycznego w Pol sce i Eu ro pie.
„Nie ma wol no ści bez So li dar no ści“ gło si li Po la cy pra gną cy
wol no ści. Chcia ła bym do po wie dzieć, nie by ło by So li dar no ści
bez Ja na Paw ła II.

Wy da ny al bum w nie wiel kiej czę ści nakładu był
opra wio ny w skó rę, ale spe cjal ny, je dy ny eg zem plarz miał
opra wę wy ko na ną z bia łej skó ry oraz spe cjal ne bia łe etui.
Prze zna czo ny był dla Oj ca Świę te go.  

Ty go dnio wa piel grzym ka do bie ga ła koń ca. Trzy -
krot nie spo ty ka li śmy się z Oj cem Świę tym – na dwóch
Mszach świę tych i au dien cji śro do wej. Jed nak naj bar dziej
ocze ki wa łam au dien cji pry wat nej w dniu imie nin Papieża.
Był to okres wy tę żo nej pra cy Oj ca Świę te go. W tro sce
o zdro wie Pa pie ża ks. bi skup Sta ni sław Dzi wisz trzy mał nas
w nie pew no ści, uza leż nia jąc na szą wi zy tę od Jego sa mo po -
czu cia. Jed nak otrzy ma li śmy za pro sze nie. Spo tka nie od by -
ło się wie czo rem 4 li sto pa da w Sa li Kle men tyń skiej na Wa -

Niezapomniane spotkanie

SPOTKANIA PARAFIAN Z OJCEM ŒWIÊTYM

Spo tka nie z Janem Pawłem II na Wa ty ka nie. Wrze sień 1996 ro ku. 
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£acina do ró¿añca

niej szymi wy da rze niami ca łe go, aż trzy ty go dnio we go wy -
jaz du by ły spo tka nia z Pa pie żem. Pierw sze mia ło miej sce
w Au li Paw ła VI na śro do wej au dien cji ge ne ral nej. Po nie -
waż miesz ka li śmy dość da le ko od Wa ty ka nu, po bud ka
w tym dniu by ła bar dzo wcze śnie, gdyż ze wzglę dów bez -
pie czeń stwa przed Au lą na le ża ło być na dłu go przed go dzi -
ną au dien cji. Po wej ściu do bu dyn ku zajęliśmy miej sca
i w wiel kim na pię ciu cze ka li śmy na po ja wie nie się Oj ca
Świę te go. Kie dy tyl ko ktoś dał znak, że nad cho dzi, wszy scy
rzu ci li się do ba rie rek, aby być jak naj bli żej. I wresz cie po -
ja wił się ON. Pa pież prze cho dził z jed nej stro ny ba rier ki na
dru gą i wi tał wpa trzo nych w nie go lu dzi, wy cią gał ręce,
a tym, któ rzy by li bli sko uda wa ło się ich do tknąć. 
Mu śnię cie.
Au la Paw ła VI zro bi ła na nas wszyst kich du że wra że nie. 

Anna Ciach

W stycz niu 1988 ro ku wśród Przy ja ciół (ani ma to -
rów) we Wspól no cie Bra ta Al ber ta, pro wa dzo nej przez ks.
Bogusława Gło dow skie go przy pa ra fii Najświętszej Marii
Panny, Kró lo wej Ró żań ca Świę te go, po ja wi ły się emo cje, ja -
kich wcze śniej chy ba nie by ło. Na jed nym ze spo tkań ka dry
Ksiądz po wie dział, że pla nu je w wa ka cje za brać nas do Rzy -
mu na spo tka nie z Pa pie żem. Wia do mość by ła nie zwy kle
za ska ku ją ca, bo prze cież w tam tych cza sach gra ni ce nie by -
ły tak otwar te jak dziś, a pasz por ty nie wy le gi wa ły się spo -
koj nie w szu fla dach. Za gra nicz ny wy jazd wy da wał się
czymś do stęp nym tyl ko dla nie licz nych szczę śliw ców,
a tym cza sem Ksiądz za po wie dział, że część wa ka cji spę dzi -
my na zwie dza niu tej czę ści Eu ro py, któ ra le ży po dro dze
do Rzy mu. 

Ca ła po dróż by ła dla nas, wów czas szes na sto let -
nich dziew cząt, na praw dę wiel ką przy go dą, pierw szym spo -
tka niem z „in nym” świa tem. Jed nak dla wszyst kich naj waż -

SPOTKANIA PARAFIAN Z OJCEM ŒWIÊTYM

Moje spotkanie z Papie¿em

glo ria – chwa ła
Pa tri – Oj cu; da ti vus sin gu la ris – ce low nik licz by po je -
dyn czej od pa ter – oj ciec
et – i 
Fi lio – Sy no wi; da ti vus sin gu la ris – ce low nik licz by po -
je dyn czej od fi lius – syn 
Spi ri tui – Du cho wi; da ti vus sin gu la ris – ce low nik licz -
by po je dyn czej od spi ri tus – duch
Sanc to (czy taj Sank to) – Świę te mu; da ti vus sin gu la ris
– ce low nik licz by po je dyn czej od sanc tus – świę ty, a to
od sanc tus, sanc ta, sanc tum – świę ty, świę ta, świę te 
si cut (czy taj si kut) – jak 
erat – by ła; in di ca ti vus im per fec ti – tryb oznaj mu ją cy
cza su prze szłe go nie do ko na ne go, 3 oso ba licz by po je -
dyn czej od es se – być

Glo ria Pa tri, et Fi lio et Spi ri tui Sanc to, si cut
erat in prin ci pio, et nunc, et sem per et in
seacu la sa ecu lo rum. Amen.

Chwa ła Oj cu, i Sy no wi i Du cho wi Świę te mu, jak
by ła na po cząt ku, i te raz, i za wsze i na wie ki wie -
ków. Amen. 

in – na, w; przy imek ten łą czy się z abla ti vem – na rzę -
dni kiem, miej scow ni kiem lub ac cu sa ti vem – bier ni kiem; 
prin ci pio (czy taj prin ci pio) – po cząt ku; abla ti vus sin gu -
la ris – na rzęd nik, miej scow nik licz by po je dyn czej od
prin ci pium – po czą tek; przy imek in – na, w łą czy się
z abla ti vem
nunc (czy taj nunk) – te raz
sem per – za wsze
sa ecu la (czy taj se ku la, ae = e, ak cent pa da na pierw szą
sy la bę sae−) – wie ki; ac cu sa ti vus plu ra lis – bier nik licz by
mno giej od sa ecu lum – wiek; sa ecu lo rum (czy taj se ku lo -
rum, ak cent pa da na dru gą sy la bę od koń ca −lo−) – wie -
ków; ge ne ti vus plu ra lis – do peł niacz licz by mno giej;
przy imek in – na łą czy się tu taj z ac cu sa ti vem.

SZCZYPTA £ACINY
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Papie¿ i ³acina

SZCZYPTA £ACINY

Ogła szam wam ra dość wiel ką – ma my Pa pie ża: 
Naj do stoj niej sze go i Naj prze wie leb niejsze go Pa -
na, Pa na Ka ro la Świę te go Rzym skie go Ko ścio ła
Kar dy na ła Woj ty łę, któ ry so bie imię nadał Jan
Pa weł Dru gi. 

Wa ty kan, 16 paź dzier ni ka 1978 ro ku, godz. 18.44

an nun tio – ogła szam, in di ca ti vus praesen tis ac ti vi –
tryb oznaj mu ją cy cza su te raź niej sze go stro ny czyn nej,
1 oso ba licz by po je dyn czej od an nun tia re – ogła szać,
ob wiesz czać
vo bis – wam; da ti vus – ce low nik od za im ka vos – wy; 
gau dium – ra dość; ac cu sa ti vus sin gu la ris – bier nik licz -
by po je dyn czej od gau dium – ra dość; tu taj no mi na ti vus
– mia now nik = ac cu sa ti vus – bier nik
ma gnum – wiel kie, tu taj tłu macz wiel ką; ac cu sa ti vus
sin gu la ris – bier nik licz by po je dyn czej od ma gnum –
wiel kie, a to od ma gnus, ma gna, ma gnum – wiel ki, wiel -
ka, wiel kie
ha be mus – ma my; in di ca ti vus pra esen tis ac ti vi – tryb
oznaj mu ją cy cza su te raź niej sze go stro ny czyn nej, 1 oso -
ba licz by mno giej od ha be re – mieć 
Pa pam – Pa pie ża; ac cu sa ti vus – bier nik od wy ra zu Pa -
pa – Pa pież
Emi nen tis si mum (ak cent pa da na trze cią sy la bę od
koń ca −ti−) – Naj do stoj niej sze go; ac cu sa ti vus sin gu la ris –
bier nik licz by po je dyn czej od emi nen tis si mus – naj do -
stoj niej szy, sto pień naj wyż szy od emi nens – do stoj ny
ac (czy taj ak) – i
Re ve ren dis si mum (ak cent pa da na trze cią sy la bę od
koń ca −di) – Naj prze wie leb niej sze go; ac cu sa ti vus sin gu -
la ris – bier nik licz by po je dyn czej od re ve ren dis si mus –
naj prze wie leb niej szy, sto pień naj wyż szy od re ve ren dus –
prze wie leb ny
Do mi num (ak cent pa da na pierw szą sy la bę do−) – Pa na;
ac cu sa ti vus sin gu la ris – bier nik licz by po je dyn czej od
do mi nus – pan
Ca ro lum (czy taj Ka ro lum) – Ka ro la; ac cu sa ti vus – bier -
nik od Ca ro lus – Ka rol 
Sanc tae (czy taj sank te, ae = e) – świę tej, tu taj tłu macz
świę te go; ge ne ti vus sin gu la ris – do peł niacz licz by po je -
dyn czej od sanc ta – świę ta, a to od san ctus, sanc ta, san -
ctum – świę ty, świę ta, świe te
Ro ma nae (czy taj ro ma ne, ae = e) – rzym skiej, tu taj tłu -
macz rzymskie go; ge ne ti vus sin gu la ris – do peł niacz licz -
by po je dyn czej od Ro ma na – rzym ska, a to od Ro ma nus,
Ro ma na, Ro ma n um – rzym ski, rzym ska, rzym skie
Ec cl esiae (czy taj Ek kle sie, ae = e) – Ko ścio ła; ge ne ti vus
– do peł niacz od wy ra zu Ec c le sia – Ko ściół
Car di na lem (czy taj kar di na lem) – Kar dy na ła; ac cu sa ti -
vus – bier nik od Car di na lis – Kar dy nał
qui (czy taj kwi) – któ ry 

An nun tio vo bis gau dium ma gnum –
ha be mus Pa pam: 
Emi nen tis si mum ac Re ve ren dis si mum Do mi -
num, Do mi num Car olum San ctae Ro ma nae
Ec c le siae Car di na lem Woj ty ła qui si bi no men
im po su it Jo an nem Pau lum Se cun dum.

si bi – so bie; da ti vus – ce low nik od se – sie bie, się; 
no men – imię; ac cu sa ti vus sin gu la ris – bier nik licz by
po je dyn czej od no men – imię, ac cu sa ti vus – bier nik =
no mi na ti vus – mia now nik
im po su it (ak cent pa da na trze cią sy la bę od koń ca −po−)
– nadał; in di ca ti vus per fec ti ac ti vi – tryb oznaj mu ją cy
cza su prze szłe go do ko na ne go stro ny czyn nej od im po -
ne re – na ło żyć, nadać 
Io an nem – Ja na; ac cu sa ti vus – bier nik od Io annes – Jan
Pau lum – Paw ła; ac cu sa ti vus – bier nik od Pau lus – Pa -
weł; a to od ła ciń skie go pau lus – drob ny, ma ły 
Se cun dum (czy taj se kun dum) – Dru gie go; ac cu sa ti -
vus sin gu la ris – bier nik licz by po je dyn czej od se cun dus
– dru gi, a to od se cun dus, se cun da, se cun dum – dru gi,
dru ga, dru gie. 

Ty mi sło wa mi ogła sza się wy bór pa pie ża. 
Tak też ob wiesz cza no, że na pa pie ża zo stał wy bra -
ny Kar dy nał Ka rol Woj ty ła. 

Ła ciń skie Pa pa – Pa pież, po cho dzi z ję zy ka grec kie go
od pap pas – oj ciec, ta ta i mo że pap pos
– dzia dek; no wo grec kie pap pus – dzia dek, pa pas
– ksiądz; stąd wy wo dzi się rów nież po przez nie miec ki
pol skie pa pież, na zwa pa pie ża w in nych ję zy kach: 
an giel skie po pe, nie miec kie Papst, fran cu skie pa pe, jak
i wy raz wschod ni pop. 
Ła ciń skie Car di na lis, od któ re go po cho dzi pol skie Kar -
dy nał, bie rze po czą tek od ła ciń skie go przy miot ni ka car -
di na lis – za sad ni czy, pod sta wo wy (stąd pol skie kar dy -
nal ny), a to od rze czow ni ka car do – za wias, oś. 
Kar dy nał jest więc oso bą, na któ rej opie ra się i od któ -
rej jest za leż ny Ko ściół. 

TOTUS TUUS – Ca ły Twój

Ty mi sło wa mi Pa pież Jan Pa weł II po wie rzył Mat -
ce Bo żej sie bie i swój pon ty fi kat. 

To tus – ca ły; for ma mę ska od to tus, to ta, to tum – ca ły,
ca ła, ca łe
Tu us – Twój; for ma mę ska od tu us, tua, tu um – twój,
two ja, two je.

Opra co wał Da riusz Wa śniew ski
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BO¯Y O£ÓWEK

Dnia 19 paź dzier ni ka 2003 ro ku bę dzie mia ła
miejsce w Wa ty ka nie uro czy stość, na któ rą od sześciu lat
ocze ku je ca ły ka to lic ki świat. Te go dnia Pa pie, Jan Pa weł II
wy nie sie do chwa ły oł ta rzy Oso bę, któ rej świę tość za ży cia
by ła po wszech nie uzna wa na. Bę dzie to uro czy stość be aty fi -
ka cji Mat ki Te re sy z Kal ku ty. Kim by ła Mat ka Te re sa – wie -
my wszy scy, wie ca ły świat, bo ta skrom na za kon ni ca swo -
im ży ciem „za trzę sła” nie ja ko su mie nia mi lu dzi XX wie ku.
To przed nią chy li li gło wy wiel cy te go świa ta i wszy scy, któ -
rzy o niej sły sze li, bo jej ży cie – nie ty po we i bar dzo pra co wi -
te, wpra wia ło w zdu mie -
nie wszyst kich i zmu sza -
ło do re flek sji „tyl ko” dla -
te go, że cał ko wi cie i bez
resz ty, ca łą so bą słu ży ła
bied nym, cho rym, głod -
nym i opusz czo nym.
Swo im po dej ściem do ta -
kich lu dzi, gdy w każ -
dym z nich wi dzia ła
Chry stu sa, za ra ża ła in -
nych. Po wo ła ła wspól no -
tę, Zgro ma dze nie Sióstr
Mi sjo na rek Mi ło ści, któ -
rych człon ki nie moż na
dziś spo tkać w wie lu kra -
jach, tak że w Pol sce
(War sza wa, Ka to wi ce).
Z ży ciem i pra cą Mat ki
Te re sy mo że my się za po -
znać czy ta jąc pi smo „Ar -
ka” (Nr 9/2003), a za -
pew ne tak że w in nych
ka to lic kich pi smach
z oka zji jej be aty fi ka cji,
gdzie – jak są dzę – ar ty -
ku łów na jej te mat nie za -
brak nie. Tam bę dzie my
czy tać o tym, cze go do -
ko na ła w swo im ży ciu. Ja
na to miast chcia ła bym
się sku pić na tym, co mó -
wi ła i pi sa ła i co po zo sta -
wi ła nam wszyst kim
w swo im du cho wym te -
sta men cie. 

Gdy chce my coś ko muś prze ka zać, to mó wi my lub
pi sze my. Wów czas trzy ma my w rę ku ołó wek (dziś dłu go -
pis). Je że li ten „ołó wek” trzy ma w rę ku Bóg, to tym ołów -
kiem jest czło wiek, za po śred nic twem któ re go Bóg – nasz
Pan i Stwór ca pra gnie coś lu dziom prze ka zać, cze goś ich
na uczyć lub przy po mnieć swo je na ucza nie, ja kie gło sił, gdy
żył mię dzy ludź mi. Tak my śla ła i sie bie za ta ki „Bo ży Ołó -
wek” uwa ża ła Mat ka Te re sa. Jej my śli i na uki, któ ry mi

chcia ła po dzie lić się z in ny mi, za war te zo sta ły m. in. w ma -
łej ksią żecz ce, wy da nej przez Wy daw nic two Księ ży Wer bi -
stów „Ver bi num” w 1992 ro ku, pod ty tu łem „My śli Mat ki
Te re sy na każ dy dzień”. Go rą co po le cam tę i in ne po dob ne
ksią żecz ki, bo wie dzieć – to jed no, a na uczyć się tak my śleć
o Bo gu jak Mat ka Te re sa, to dru gie. Ze wspo mnia nej ksią -
żecz ki przy to czę tyl ko nie któ re frag men ty. Oto one: 

Gdy chce my się mo dlić, mu si my za głę bić się w ci -
szy. Isto tą mo dli twy jest wiel ka ci sza. Nie mo że my sta nąć

w ob li czu Bo ga, je że li
nie za cho wu je my we -
wnętrz nej i ze wnętrz -
nej ci szy. Dla te go
wła śnie naj waż niej -
szym ele men tem mo -
dli twy jest ci sza – ci -
sza my śli, ci sza oczu
i ci sza ję zy ka. 

Wie rzę, że ile -
kroć mó wi my „Oj cze
nasz”, Bóg pa trzy na
swo je rę ce: „Oto bo -
wiem jak gli na w rę ku
garn ca rza, tak je ste -
ście wy w mo im rę -
ku” (Jr 18, 6). Pa trzy
na swo je rę ce i tam
nas wi dzi. 

Mó dl my się z od -
da niem jak dzie ci,
nie chaj przy świe ca
nam go rą ce pra gnie -
nie mi ło ści i ob da rza -
nia nią tych, któ rych
nikt nie mi łu je. 

Mu si my mieć
świa do mość na szej
jed no ści z Chry stu -
sem, tak jak On był
świa dom jed no ści
z Oj cem. Na sza pra ca

jest w peł ni apo stol ska tyl ko wte dy, kie dy po zwa la my Chry -
stu so wi pra co wać w nas i przez nas, z Je go si łą, z Je go mi -
ło ścią, z Je go pra gnie niem. 

Nie zwy kłość Mat ki Te re sy po le ga ła tak że na tym,
że sa mot ność, głód i bie dę czło wie ka ro zu mia ła jak by w po -
dwój nym wy mia rze. Pierw szy – to fi zycz ny głód, fi zycz na
nę dza i cho ro by tra pią ce czło wie ka. Dru gi wy miar, to cho -
ro ba du szy ludz kiej, to du cho wa sa mot ność i opusz cze nie,
i ten dru gi wy miar uwa ża ła za cięż szy do znie sie nia dla czło -

fot. Arturo Mari

CZEKAMY NA BEATYFIKACJÊ
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G d y
przed sześciu
la ty ode szła
Mat ka Te re sa,
na sza te le wi zja
(i chwa ła jej za
to) do star czy ła
nam wie le wia -
d o  m o  ś c i
o Mat ce Te re -
sie. Mie li śmy
moż ność słu -
chać wie lu róż -
nych wy po wie -
dzi i wy wia dów
na jej te mat.
Z tych wy wia -
dów szcze gól -
nie utkwił mi
je den z nich.

Opo wia da ła o so bie mło da dziew czy na o ja snych wło sach
i nie bie skich oczach. Po wie dzia ła: „Mia łam w Lon dy nie
pięk ne miesz ka nie, ogród, swo je go chło pa ka i przy ja ciół.
Mia łam tak że wła sne go ko nia. A te raz je stem tu od dwóch
lat i wiem, że tu jest mo je miej sce”. Mó wiąc to uśmie cha ła
się ra do śnie i mia ła na so bie sa ri, czy li strój za kon ny Sio stry
ze Zgro ma dze nia Mi sjo na rek Mi ło ści, z bia ło −nie bie ską
opa ską na czo le. Wi dząc i sły sząc tę an giel ską dziew czy nę,
po my śla łam so bie, że u Bo ga – rze czy wi ście – nie ma nic nie -
moż li we go. Za sta na wiam się tyl ko, jak to wła ści wie jest, że ta
praw da o Bo żej wszech mo cy jak by umy ka ła z na szej świa do -
mo ści, a po tem się dzi wi my.

Dzię kuj my Wszech moc ne mu Bo gu za Mat kę Te re -
sę z Kal ku ty i za jej wiel kie go ser decz ne go przy ja cie la Pa -
pie ża Ja na Paw ła II, któ re mu Pan po zwo lił speł nić wiel kie
pra gnie nie Je go ser ca i pod nieść do chwa ły oł ta rzy tę Wiel -
ką Na uczy ciel kę Mi ło ści po 25 la tach cięż kiej pra cy na Pio -
tro wym Tro nie. 

Jo lan ta Ka miń ska 

Papieskie dziêkczynienie
„Gorąco dziękuję Bogu za to, że zechciał ofiarować Kościołowi i
światu tę kobietę o niezachwianej wierze, jako dar przypominający
nam wszystkim, iż najważniejsza jest miłość ewangeliczna,
zwłaszcza wtedy, gdy wyraża się ona w pokornej służbie
najmniejszym z naszych braci i sióstr.“

Jan Paweł II

S³owa Matki Teresy
„Wo la ła bym stra cić ży cie niż wia rę. Wia ra jest da rem Bo ga. Bez
wia ry nie by ło by ży cia. Na sza pra ca zaś, aby mo gła przy no sić owo -
ce i mieć na wzglę dzie tyl ko Bo ga, aby mo gła być pięk na, mu si
opie rać się na wie rze. Na wie rze w Chry stu sa, któ ry po wie dział:
„Bo by łem głod ny, a da li ście Mi jeść; by łem spra gnio ny, a da li ście
Mi pić; by łem przy by szem, a przy ję li ście Mnie. Na tych Je go sło -
wach opie ra się ca ła na sza pra ca“.

wie ka i trud -
niej szy do
wy le cze nia.
To dla te go
spro wa dza ła
Swo je Mi -
sjo nar ki Mi -
ł o  s i e r  d z i a
tak że do
kra jów naj -
bo gat szych,
do miast,
gdzie lu dzie
o nę dzy
z przed -
mieść Kal -
ku ty nie ma -
ją żad ne go
po ję cia i nie
są w sta nie
wy obra zić so bie sy tu acji, w któ rej nie ma – po pro stu i zwy -
czaj nie – mnó stwa rze czy, któ rych po sia da nie w cy wi li zo -
wa nym świe cie jest spra wą oczy wi stą. Za uwa ży ła, że lu dzie,
ży ją cy w naj więk szych bo ga tych me tro po liach – w Lon dy -
nie czy w No wym Jor ku, cier pią strasz li wy głód – głód mi -
ło ści. Ży cie czło wie ka – bez mi ło ści dru gie go czło wie ka jest
znacz nie więk szym cier pie niem niż nie do syt po ży wie nia.
Dla te go Mi sjo nar ki Mi ło ści od wie dza ją do my lu dzi sa mot -
nych cza sem po to tyl ko, aby z tym sa mot nym czło wie kiem
po być. Po być, po roz ma wiać, wy słu chać go, po trzy mać za
rę kę,... Tyl ko w ta kiej sy tu acji u sa mot nego czło wieka –
czu jącego bli skość dru gie go czło wie ka – moż li wym sta je
się zła go dze nie du cho wych cier pień i uczu cia opusz cze nia. 

Mat ka Te re sa za chę ca wszyst kich nas do po sta wie -
nia so bie py ta nia: „Kim jest dla mnie Je zus.“ Sa ma jak „Bo -
ży Ołó wek” po da je nam od po wiedź (frag men ty ze wspo -
mnia nej ksią żecz ki):

Je zus jest Sło wem – któ re trze ba gło sić. 
Je zus jest praw dą – któ rą trze ba prze ka zy wać. 
Je zus jest dro gą – któ rą trze ba kro czyć. 
Je zus jest świa tłem – któ re trze ba za pa lać. 
Je zus jest ży ciem – któ rym trze ba żyć. 
Je zus jest mi ło ścią – któ rą trze ba mi ło wać. 
Je zus jest ra do ścią – któ rą trze ba się dzie lić. 
Je zus jest ofia rą – któ rą trze ba skła dać. 
Je zus jest po ko jem – któ ry trze ba da wać. 
Je zus jest Chle bem Ży cia – któ ry trze ba spo ży wać. 
Je zus jest sa mot nym – trze ba go ko chać. 
Je zus jest nie chcia nym – trze ba go przy gar nąć. 
Je zus jest głod nym – trze ba go na kar mić. 
Je zus jest spra gnio nym – trze ba go na po ić. 
Je zus jest że bra kiem – trze ba mu ofia ro wać  
uśmiech. 
Je zus jest pi ja kiem – trze ba go wy słu chać. 
Je zus jest dziec kiem – trze ba je ob jąć. 
Je zus jest star cem – trze ba mu słu żyć po mo cą. 

CZEKAMY NA BEATYFIKACJÊ
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wać na mięt no ści. Naj trud niej jest chy ba za wie rzyć cał ko wi -
cie Bo gu de cy du jąc się na licz niej sze po tom stwo. 

Od po wie dzial ność za kształt i li czeb ność ro dzi ny
wią że się, jak mó wi Oj ciec Św., z obo wiąz ka mi wo bec Bo ga,
któ ry od dał czło wie ko wi Zie mię we wła da nie. Obo wiąz ki
wo bec sie bie sa mych i ro dzi ny to moż li wość peł niej sze go
roz wo ju du cho we go i psy chicz ne go ro dzi ców i dzie ci w licz -
nych re la cjach mię dzy oso bo wych. 

Na ko niec obo wiąz ki wzglę dem spo łe czeń stwa to
ofia ro wa nie mu lu dzi ofiar nych, umie ją cych współ pra co wać
z in nym, któ rzy w wie ku doj rza łym bę dą pra co wa li na eme -
ry tu ry dla swo ich ro dzi ców i in nych star szych człon ków
spo łe czeń stwa. War to się nad tym wszyst kim za sta no wić
po dej mu jąc de cy zję o za pro sze niu, lub nie, na stęp ne go
dziec ka do na szej ro dzi ny. 

Ja dwi ga Do bro wol ska

Dnia 25 lip ca bie żą ce go ro ku mi nę ło 35 lat od ogło -
sze nia przez Pa pie ża Paw ła VI en cy kli ki „Hu ma nae Vi tae”,
na zwa nej przez Oj ca Św. Ja na Paw ła II en cy kli ką od po wie -
dzial ne go ro dzi ciel stwa. W en cy kli ce tej Pa pież ko lej no
oma wia aspek ty od po wie dzial ne go ro dzi ciel stwa. Pierw -
szym z nich są pro ce sy bio lo gicz ne, któ re od kry wa ro zum
czło wie ka. Wa run kiem ko niecz nym jest ich zna jo mość i po -
sza no wa nie. 

Na stęp nym jest ko niecz ność opa no wy wa nia przez
ro zum i wo lę wro dzo nych po pę dów i na mięt no ści. Z ko lei
Oj ciec Św. bie rze pod uwa gę wa run ki fi zycz ne, eko no micz -
ne, psy cho lo gicz ne i spo łecz ne. Od po wie dzial nie po stę pu ją
mał żon ko wie, „któ rzy kie ru jąc się roz trop nym na my słem
i wiel ko dusz no ścią, de cy du ją się na przy ję cie licz niej sze go
po tom stwa, al bo też, dla waż nych przy czyn i przy po sza no -
wa niu na ka zów mo ral nych, po sta na wia ją okre so wo lub na -
wet na czas nie ogra ni czo ny uni kać zro dze nia dal sze go
dziec ka”. 

Pra we su mie nie po mo że mał żon kom wy brać roz -
sze rze nie lub ogra ni cze nie ro dzi ny, przy po sza no wa niu
obiek tyw ne go po rząd ku mo ral ne go, je że li jed no cze śnie we -
zmą pod uwa gę obo wiąz ki wo bec Bo ga, sie bie sa mych, ro -
dzi ny i spo łe czeń stwa. W po stę po wa niu swo im nie mo gą
w spo sób do wol ny „okre ślać po praw nych mo ral nie me to d
po stę po wa nia; prze ciw nie są oni zo bo wią za ni do sto so wy -
wać swo je po stę po wa nie do pla nu Bo ga −Stwór cy, wy ra żo ne -
go z jed nej stro ny w sa mej na tu rze mał żeń stwa oraz w je go
ak tach, a z dru giej – okre ślo ne go w sta łym na ucza niu Ko -
ścio ła”. 

Naj prost szy jest chy ba aspekt pierw szy. Każ de
mał żeń stwo mo że na uczyć się w Po rad ni Ro dzin nej roz po -
zna wa nia ob ja wów płod no ści. Ro zum i wo la po mo że opa no -

REFLEKSJE

Odpowiedzialne rodzicielstwo

POLECAMY KSI¥¯KI „PRODOKSU“

O Ja nie Paw le II 

– WIEL KA EN CY KLO PE DIA JA NA PAW ŁA II (A−Z) 
– PON TY FI KAT – 25 lat, Ja nusz Po nie wier ski
– KRO NI KA – 25 lat pon ty fi ka tu, Grze gorz Po lak
– AUTOBIOGRAFIA JANA PAWŁA II, Justyna Kiliańczyk−Zięba 
– JAN PA WEŁ II, Mie czy sław Ma liń ski
– HI STO RIA KA RO LA WOJ TYŁY, Gian Fan co Svi der co schi
– JAN PA WEŁ II O EU RO PIE, Zbiór my śli Oj ca Świę te go
– OTWÓRZ CIE DRZWI CHRY STU SO WI, któ ry przy cho −

dzi z da rem po ko ju, zbiór prze słań Ja na Paw ła II
– JAN PAWEŁ II – SŁOWA NATCHNIENIA, wybór tekstów
– JAN PAWEŁ II DO KOŚCIOŁA W POLSCE
– CO JAN PA WEŁ II MÓ WI O ZJED NO CZE NIU EU RO PY, 

zbiór wy po wie dzi Pa pie ża na te mat zjed no cze nia Eu ro py
– APO STOŁ NA RO DÓW, al bum A. Bu ja ka i M. Skwar nickie go

O Matce Teresie:

– MAT KA TE RE SA, Spink Ka th ryn
– MAT KA TE RE SA MAT KA MI ŁO ŚCI, bogato ilustrowana 

opowieść o życiu i działalności Matki Teresa z Kalkuty
– MI ŁOŚĆ PO ZO STA JE – MAT KA TE RE SA, Feld mann 

Chri stian
– PRA CO WA ŁEM W UMIE RAL NI, So wiń ski Wie sław
– TERESA Z KALKUTY. Ołówek w ręku Boga, Zambonini Franca
oraz
– KO CHAĆ, ŻYĆ, ŚWIAD CZYĆ – Du cho wość Mat ki 

Te re sy, Wy daw nic two VE LAR
– NA MODLITWIE Z MATKĄ TERESĄ Z KALKUTY, Eileen 

Egan, Wydawnictwo SALWATOR
– MATKA TERESA. Obrazy życia, Roger Royle, Gary Woods, 

Wydawnictwo FINISH

Macierzyństwo, Stanisław Wyspiański, 1905  r.
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– Sio stra Mi cha ela – jest w Za ko nie od 6 lat – rów nież bę -
dzie ka te chet ką, po cho dzi z Pu ław, ślu by wieczy ste zło ży za
3 la ta; 
– Sio stra Mar ce li na – „nasz skow ro nek”, bo ukoń czy ła Ar -
chi die ce zjal ne Or ga ni stow skie Stu dium Mu zycz ne w Lu bli -
nie, rów nież po cho dzi z Pu ław i jest w Za ko nie od 2000 r.
Ozna cza to, że przy by ła do nas pro sto z no wi cja tu, któ ry od -
by wa ła w Do mu For ma cyj nym Zgro ma dze nia w Ka zi mie -
rzu Dol nym. Po za śpie wem i grą w ko ście le, bę dzie też po -
ma ga ła ka pła nom w kan ce la rii pa ra fial nej. 
W tym miej scu war to po wie dzieć, że w Ro dzi nie Be tań skiej
sio stry skła da ją ślu by wie czy ste po 9 la tach po by tu w Za ko -
nie. Na te 9 lat skła da ją się: 

– okres po stu la tu 1 rok, 
– okres no wi cja tu 2 la ta, 
– okres ju nio ra tu 6 lat. 

Do cza su zło że nia ślu bów wie czy stych sio stry skła da ją od -
no wie nie ślu bów co rok. Tro chę wię cej o so bie, np. o swo -
jej dro dze do Za ko nu sio stry po sta no wi ły opo wie dzieć na -
szym czy tel ni kom sa me – sa me od sie bie chcą coś po wie -
dzieć na szej pa ra fial nej ro dzi nie, bo bar dzo za le ży Im na do -
brych kon tak tach z pa ra fia na mi, chcą być zna ne i roz po zna -
wa ne przez lu dzi, wśród któ rych bę dą żyć i pra co wać. 

Ale że by mó wić o Ro dzi nie Be tań skiej trze ba za -
cząć od po cząt ku, tzn. od hi sto rii Zgro ma dze nia, je go re gu -
ły i du cho wo ści. Twór cą, za ło ży cie lem i pierw szym du cho -
wym opie ku nem no we go Zgro ma dze nia był za kon nik Sal -
wa to ria nin (tzn. zba wia ją cy, ra tu ją cy), pol ski ksiądz, Słu ga
Bo ży Jó zef Cze sław Ma ły siak. Żył w la tach 1884−1966.
W okre sie mię dzy wo jen nym był po wszech nie zna ny ja ko
mi sjo narz i re ko lek cjo ni sta o nie zwy kłym cha ry zma cie.
Prze pro wa dził w ży ciu 1357 se rii mi sji i re ko lek cji. Był ini -
cja to rem re ko lek cji za mknię tych dla wszyst kich sta nów, na
ja kie dzie li ła się przed wo jen na pol ska spo łecz ność. Do -
strze gał pro ble my księ ży die ce zjal nych, bo ry ka ją cych się
z trud no ścia mi z po wo du bra ku per so ne lu po moc ni cze go
o du cho wo ści umoż li wia ją cej har mo nij ną współ pra cę z ka -
pła na mi i stąd zro dzi ła się myśl o włą cze niu do tej pra cy ko -
biet, któ re po świę ci ły się Bo gu. By ło to w ro ku 1930−tym.
Na zwa mia stecz ka Be ta nia prze wi ja się czę sto na kar tach
Je zu so wej Ewan ge lii. To tam Je zus spo tkał ro dzi nę, któ rą
po ko chał i wśród któ rej zna lazł przy ja ciół. By ło to oczy wi -
ście ro dzeń stwo: Ła zarz, po któ re go śmier ci Je zus za pła kał,
a któ re go jak wie my przy wró cił mo cą swe go Oj ca do ży cia,
to tam by ła Ma ria za słu cha na w Je go na uki i Mar ta dba ją ca
o to, by stół był za sta wio ny na Je go przy ję cie. To do Be ta -
nii, do tam te go do mu od szedł Je zus z Je ro zo li my po swo im
trium fal nym wjeź dzie do te go mia sta, a by ło to, jak wie my –
przed Gol go tą (Mk 11, 11). Tak więc moż na po wie dzieć, że
dla ks. Jó ze fa Ma ły sia ka – po za do strze że niem po trzeb ka -
pła nów, ta ro dzi na przy ja ciół Je zu sa z Be ta nii by ła in spi ra -
cją do po wo ła nia Zgro ma dze nia Sióstr Ro dzi ny Be tań skiej –
Ro dzi ny Przy ja ciół Je zu sa. Że by jed nak być przy ja cie lem Je -

Mie siąc sier pień 2003 przej dzie do hi sto rii na szej
pa ra fii ja ko mie siąc, w któ rym na sza pa ra fial na ro dzi na po -
więk szy ła się o Ro dzi nę Be tań ską, tj. o sio stry ze Zgro ma -
dze nia Ro dzi ny Be tań skiej, któ re za miesz ka ły w „Klasz tor -
ku”, jak na zy wa ten obiekt ks. Pro boszcz. Klasz to rek, bu do -
wa ny, na stęp nie wy kań cza ny i przy sto so wy wa ny do za -
miesz ka nia przez Sio stry przez bar dzo dłu gi czas, na kła -
dem wie lu sił i środ ków – na resz cie otwo rzył swe po dwo je.
Mo gło się to stać dzię ki ogrom nej de ter mi na cji ks. Pro -
bosz cza Grze go rza Stol czy ka, ofiar nej pra cy Pa nów – spe -
cja li stów od te go ty pu prac i przy wspar ciu ca łej pa ra fial nej
Wspól no ty, o czym wszy scy wie my. 

Co tak na praw dę ozna cza fakt za miesz ka nia wśród
nas sióstr z Ro dzi ny Be tań skiej? Ozna cza to, że na sza pa ra -
fial na Wspól no ta, za rów no ka pła ni, ja ki i wier ni – wszy scy
bę dzie my wspie ra ni mo dli twami w swych zma ga niach, by
na sza dro ga do Pa na sta wa ła się jak by ła twiej sza, jak by
krót sza. W tym mo men cie nie ma zna cze nia fakt, że obec -
nie jest tych „na szych” sióstr tyl ko trzy, a nie ma zna cze nia
dla te go, że te trzy sio stry ma ją ja ko swo je du cho we i mo dli -
tew ne wspar cie ca łe swo je Zgro ma dze nie (i nie tyl ko), któ -
re go licz ne ośrod ki roz rzu co ne są po ca łej Pol sce, a tak że
za  gra ni cą (np. we Wło szech). Te trzy sio stry, któ re już są,
już się z na mi mo dlą, już ra no słu cha my gry na or ga nach
i śpie wu jed nej z nich (do daj my pięk ne go, bo pro ste go, mi -
łe go dla ucha), a nie ba wem na si ka pła ni – ka te che ci po czu -
ją re al ne wspar cie w tru dach na ucza nia o Bo gu mło dzie ży
i dzie ci po przez włą cze nie się do tej pra cy dwóch po zo sta -
łych sióstr. Przed sta wię kró ciut ko te sio stry: 
– Sio stra Ber nar da – prze ło żo na, po ślu bach wie czy stych,
w za ko nie od 1985 r., bę dzie ka te chet ką, pocho dzi z zie mi
san do mier skiej; 

Rodzina Betañska przyby³a

SIOSTRY BETANKI

Sługa Boży
Ks. Józef Czesław Chryzostom Małysiak

salwatorianin 1884 – 1966
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Tak więc sio stry Be tan ki, uzna jąc św. Fran cisz ka za swe go
du cho we go oj ca, wie le cza su po świę ca ją mo dli twie. Jest
wśród tych co dzien nych mo dlitw „Anioł Pań ski” ra no, w po -
łu dnie i wie czór, udział we Mszy Św. i Ko mu nia Św., jest
Ró ża niec, Li tur gia Go dzin, jest mo dli twa myśl na, czy li czas
szcze gól ne go sku pie nia, co dzien ne czy ta nie Pi sma Św. lub
Oj ców Ko ścio ła. Po nad to raz w ro ku sio stry od pra wia ją re -
ko lek cje za mknię te, a czte ry ra zy w ro ku ad o ru ją ca łą do bę
Naj święt szy Sa kra ment, prze pra sza jąc Bo ga za grze chy ca -
łej ludz ko ści, zwłasz cza za nie wier ność osób za kon nych,
pro sząc o po trzeb ne ła ski dla nich i dla sie bie. „Prze pi sy
Kon sty tu cji Sióstr Ro dzi ny Be tań skiej okre śla ją treść i for -
mę ży cia du cho we go zgro ma dze nia. Za wie ra ją one wska za -
nia or ga ni zu ją ce ca ło kształt ich ży cia za kon ne go, któ re jed -
no czą du cho wo sio stry z ich do ma mi za kon ny mi i strze gą
wier no ści w re ali za cji po wo ła nia wszyst kich sióstr be ta -
nek”. Jest to cy tat z książ ki pt. „Aby od no wić ob li cze zie mi”,
na pi sa nej przez s. Be tan kę – Aman dę Ró żan kę. Książ ka ta
za wie ra szcze gó ły ży cia i dzia łal no ści ks. J. Ma ły sia ka i by -
ła dla mnie źró dłem wie dzy o Ro dzi nie Be tań skiej. 

Za udo stęp nie nie mi tej książ ki Sio strom Ber nar -
dzie, Mi cha eli i Mar ce li nie, a tak że za ser decz ne przy ję cie
i roz mo wę skła dam ser decz ne „Bóg za płać”. 

Jo lan ta Ka miń ska

zu sa, trze ba Go słu chać w mo dli twie, trze ba wiel bić Go
w Eu cha ry stii i kar mić się Nim, trze ba czcić Je go Mat kę
i Je go opie ku na Jó ze fa, trze ba tak że uczyć się od Je go naj -
lep szych na śla dow ców – św. Pio tra, księ cia Apo sto łów, od
św. Fran cisz ka z Asy żu, pa tro na Zgro ma dze nia, któ re za
swo ją przy ję ło du cho wość fran cisz kań ską a re gu łę opar ło
na re gu le i ży ciu III Za ko nu Re gu lar ne go św. Fran cisz ka.

SIOSTRY BETANKI

KS. TOMASZ

Siostra MarcelinaSiostra Michaela Siostra Bernarda – Przełożona

In for mu je my Na szych Dro gich Pa ra fian, iż Ks. 
Ar cy bi skup Ta de usz Go cłow ski mia no wał Ks. To ma sza
Fry mar ka z dniem 1 paź dzier ni ka pro bosz czem pa ra fii
NSPJ w So po cie. 

Wspól no ta św. Bra ta Al ber ta do łą cza się do licz -
nych gra tu la cji, wy ra ża jąc jed no cze śnie sło wa go rą ce go po -
dzię ko wa nia za pra cę Ks. To ma sza w na szej pa ra fii. Ks. To -
masz od wie lu lat słu żył po mo cą dusz pa ster ską mło dzie ży
i do ro słym. Niech Pan Bóg wy na gro dzi uczy nio ne do bro.
Ży czy my jed no cze śnie owoc ne go kie ro wa nia wspól no tą
w So po cie i za pew nia my o na szej pa mię ci w mo dli twie. 

Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk
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zy wał nam bez błęd nie, gdzie jest sa crum, a gdzie jest pro fa -
num... 

I kie dy to ta li ta ryzm swo ją igno ran cją i nie udol no -
ścią do pro wa dził na szą Oj czy znę do ka ta stro fy, ks. Je rzy
Po pie łusz ko na zy wał rze czy po imie niu, że jest to pro fa na -
cja ludz kiej god no ści i że to zło trze ba prze zwy cię żyć do -
brem. Dla Nie go by ło to tak oczy wi ste – pro ste, bo z ta kie -
go za chwy tu nad świa tem Bo żym. Od po cząt ku po sia dał
dar od Bo ga, jak od róż nić do bro od zła, praw dę od kłam -
stwa, a mą drość od głu po ty. 

Te raz wiem, dla cze go tak bar dzo nas Żo li bo rzan
za chwy cał i przy cią gał do sie bie ten uśmiech nię ty, skrom -
ny i zwy czaj ny ka płan, bo ca ła Je go si ła i moc i nad zwy czaj -
ność bra ła się wła śnie z tej Je go zwy czaj no ści. Zo stał On
przez Bo ga nie tyl ko po wo ła ny, ale i wy bra ny. Był dla nas
punk tem od nie sie nia dla na szej ludz kiej So li dar no ści. Mó -
wił, że „tyl ko ple wy nic nie kosz tu ją, a za ziar no psze nicz ne
trze ba pła cić” – i za pła cił ce nę naj więk szą – mę czeń ską
śmier cią! 
Do pa dło Go to to tal ne pro fa num.... 

Dla nas, któ rzy zna li śmy Go z bli ska, mo ich przy ja -
ciół z War sza wy i zna jo mych z Te atru Wiel kie go, był to rze -
czy wi ście to tal ny szok, cho ciaż wie dzie li śmy o tym, że
w świe cie Złe go, każ de do bro mu si być uka ra ne. Na szczę -
ście dzię ki Bo gu zło jest na tej zie mi do cze sne i ogra ni czo -
ne w swo jej mo cy. Ziar no zaś, któ re ks. Je rzy za siał w na -
szych ser cach i umy słach, kieł ku je i doj rze wa nie tyl ko od
Bał ty ku aż do Tatr, ale na ca łym świe cie. I tu taj w Gdań sku -
−Prz y morzu, gdzie go ścin nie prze by wam i mam oka zję mo -
dlić się w peł nym uro ku ko ście le pod we zwa niem św. Bra -
ta Al ber ta, w któ rym pa mięć o Ks. Je rzym jest ży wo pie lę -
gno wa na. To wiel ka ra dość dla tych, któ rzy ko cha ją Ks. Je -
rze go i czczą Je go pa mięć. Bo Ks. Je rzy Po pie łusz ko bę dzie
kie dyś bło go sła wio ny i bę dzie kie dyś Świę tym! I ja w to
świę cie wie rzę. 

Szczęść Bo że
go ścin nie Te re sa Fi de ra
z Sę pól na Kra jeń skie go

To już 19 rocz ni ca mę czeń skiej śmier ci Ks. Je rze -
go Po pie łusz ki. 

Zda rzy ło się to przed la ty. W ja kiejś ma leń kiej bia -
ło stoc kiej wio sce wy rwa ło się z pier si wraż li we go, mi łe go
chłop ca wiel kie wes tchnie nie „Bo że, ja ki cu dow ny stwo rzy -
łeś ten świat”. I tak wiel kie by ło to za chwy ce nie i tak szcze -
re, że usły szał je sam Bóg i po wie dział do chłop ca: sko ro
twój za chwyt jest tak szcze ry i tak wiel ki, to je steś po wo ła -
ny do te go, aby gło sić to lu dziom i ca łe mu świa tu! I cho ciaż
wie my, że po wo ła nia to Bo ża ta jem ni ca, ale czy nie mo gło
się tak zda rzyć? tak za cząć? 

Wła śnie od te go wiel kie go za chwy tu, nad zwy czaj -
ne go i wza jem ne go Bo ga nad chłop cem i chłop ca nad Bo -
żym świa tem! Od te go mo men tu Ks. Je rzy przez te wszyst -
kie la ta swo je go ka płań stwa z ta ką ła two ścią i pro sto tą uka -

„Wy star czy ła Ci su tan na ubo ga
I ubo gi wy star czył Ci ślub,
Bo wie dzia łeś, kim je steś u Bo ga,
I wiedziałeś, co Tobie dał Bóg.“

(re fren pie śni o Ks. Je rzym Po pie łusz ce)

Zapiski z pamiêci o Ks. Jerzym Popie³uszce
PAMIÊTAMY

Jan Pa weł II – 5. IX. 1984 r. (au dien cja dla piel grzy mów pol skich) 
„Ja mo dlę się za Księ dza Je rze go Po pie łusz kę. Jesz cze bar dziej mo dlę się za to, aże by z tej śmier ci wy ro sło
do bro, tak jak z Krzy ża – Zmar twych wsta nie. Niech bę dzie ta śmierć źró dłem no we go ży cia“.

Portret śp. Księdza Jerzego Popiełuszki, 
wręczony Ojcu Świętemu dnia 17 listopada 1989 r.
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kie dyś prze szli śmy nie chcie li śmy za czy nać cze goś na no -
wo. Obie ca li śmy jed nak, że prze my śli my tę pro po zy cję
i wspól nie w do mu to prze mo dli my. 

Już nie speł na po mie sią cu obo je by li śmy we wnętrz -
nie prze ko na ni, że jest to dro ga, na któ rej po win ni śmy się
ja ko mał żeń stwo re ali zo wać. 

Otrzy ma li śmy wspa nia łych ani ma to rów
Ma ry się i Zyg mun ta Wierz bic kich, któ rzy
w Do mo wym Ko ście le są już od 17 lat. Wpro -
wa dza li nas oni w ko lej ne za sa dy Ru chu oraz
pi lo to wa li for ma cję krę gu. 
Mi ja ją już 3 la ta na sze go uczest nic twa w Do -
mo wym Ko ście le. By cie we wspól no cie nie -
ustan nie od na wia na sze re la cje mał żeń skie,
wzmac nia sys te ma tycz ną mo dli twę ro dzin -
ną, przy po mi na o mo dli twie oso bi stej i czy ta -
niu Sło wa Bo że go. 

Od by li śmy ko lej no re ko lek cje let nie I i II
stop nia oraz ORAR II dla ani ma to rów. Na re -
ko lek cjach po zna li śmy wspa nia łe mał żeń -
stwa, wspól nie czer pa li śmy ze swo ich bo -
gactw i do świad czeń. Czas re ko lek cji jest
cza sem szcze gól nej ła ski, gdzie Bóg do ty ka
i prze mie nia, po to, by w co dzien nym ży ciu
sta wać się lep szym dla mę ża, żo ny, dzie ci,
przy ja ciół, a na wet dla tych, któ rzy nas
krzyw dzą. 

Ży cie nas nie jed no krot nie do świad cza ło,
ale wspól ne trwa nie przy Bo gu umac nia nas i po zwa la iść
da lej w uf no ści. 

Je ste śmy głę bo ko we wnętrz nie prze ko na ni, że Pan

Bóg sta wia nas za wsze w od po wied nim cza sie na od po wied -

nim miej scu. 
Mał go sia i Grze gorz Kwia tek

W paź dzier ni ku 2000 ro ku zo sta li śmy za pro sze ni
do uczest ni cze nia w re ko lek cjach ewan ge li za cyj nych dla
mał żeństw. Kon fe ren cje gło szo ne przez ks. An drze ja Pie si -
ka bar dzo głę bo ko za pa da ły w ser ca. Ubo ga ca ją ce by ły rów -
nież roz mo wy z uczest ni ka mi na spo tka niach pod czas roz -
wa ża nia Sło wa Bo że go. Or ga ni za to rzy za dba li o to, aby

dzie ci wszyst kich uczest ni ków mia ły od po wied nią opie kę,
za co by li śmy im bar dzo wdzięcz ni, gdyż ca łą uwa gę mo gli -
śmy po świę cić pro gra mo wi re ko lek cji. Za pro po no wa no
nam wów czas uczest nic two w Ru chu „Do mo wy Ko ściół”.
By li śmy za sko cze ni, gdyż nie spo dzie wa li śmy się, że re ko -
lek cje te zwią za ne mo gą być z dal szą for ma cją. Pierw szą na -
szą re ak cją by ła od mo wa. Po for ma cji mło dzie żo wej, któ rą

znał dro gę, ru szy li śmy do Po tę go wa k. Wej he ro wa. Po tę go -
wo przy wi ta ło nas pięk ną zie le nią, cie płym je zio rem i desz -
czem, któ ry tak na praw dę ni ko mu nie prze szka dzał. Dzie -
cia ki plu ska ły się w wo dzie. 4−let ni Pa weł za po mniał na wet
zdjąć ka lo szy, z któ rych po tem mu siał wy le wać wo dę, gra ły
w pił kę, ko met kę i rin go. 

Nie za bra kło rów nież kieł ba sek pie czo nych na
ogni sku, oczy wi ście mię dzy kro pla mi desz czu, oraz pio se -
nek śpie wa nych przy nie co roz stro jo nej gi ta rze. Na ko niec
od mó wi li śmy mo dli twę z Li tur gii Go dzin i wy ru szy li śmy
w dro gę po wrot ną. 

Swo imi wra że nia mi po dzie li ła się 
Iwo na Ucie chow ska

PS. Żad ne z dzie ci nie za cho ro wa ło. 

Wszy scy z nie cier pli wo ścią cze ka li na na dej ście
wa ka cji. Jed ni, by tro chę po le niu cho wać, spo tkać się z daw -
no nie wi dzia ny mi przy ja ciół mi, po gril lo wać, in ni, by „na peł -
nić swo je aku mu la to ry” – trosz kę przy bli żyć się do Bo ga.
Ro dzi ny, któ rym nie uda ło się w tym ro ku po je chać na
15−dnio we re ko lek cje roz po czę ły wa ka cje od wspól ne go
pik ni ku. 

W so bo tę 5 lip ca wcze snym ran kiem przed ko ścio -
łem zro bił się ma ły szum. Pierw si przy szli Ar tur i Zo sia
z ma mą, po tem Ri ta i Ju rek – na si oa zo wi dziad ko wie, Te re -
sa z Mar tą a po 15 mi nu tach by ło już 20 osób. Pa no wie nie -
cier pli wie przy glą da li się ma pie usta la jąc tra sę prze jaz du,
pa nie pa ko wa ły przy go to wa ne sma ko ły ki do sa mo cho dów.
Po chwi li za księ dzem pro bosz czem, bo tyl ko on do brze

Zaproponowano nam wówczas...

Wakacje Domowego Koœcio³a

KOŒCIÓ£ DOMOWY
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... gdzie po wra cać każ dy chce – chcia ło by się do śpie wać jak
w zna nej i po pu lar nej pie śni. To praw da, są na świe cie miej -
sca prze sy co ne nie zwy kłym ma gne ty zmem. Do nich nie -
wąt pli wie na le ży Szko cja. Jej nie zwy kłość za wie ra się w fa -
scy nu ją cej, wspa nia łej i nie okieł zna nej przy ro dzie. Szko cja
o po ło wę mniej sza niż An glia z dzie się cio krot nie mniej szą
po pu la cją po zwa la roz ko szo wać się su ro wym i zróż ni co wa -
nym kra jo bra zem. Gó ry i je zio ra (lo chy) wzdłuż za chod nie -
go wy brze ża, mgły uno szą ce się nad za chod ni mi Wy spa mi
He bry dów i Or ka ny na pół no cy, ska li ste wzgó rza po ro śnię -
te wrzo sem i la sa mi, licz ne fior dy, ukry te za tocz ki, pla że
wy sy pa ne musz la mi, nie sa mo wi te przy pły wy i od pły wy,
róż no rod ność ga tun ków pta kó w i zwie rząt, su ro we wik to -
riań skie zam ki i bia łe no ce – wszyst ko to skła da się na nie -
po wta rzal ne pięk no te go kra ju. 

To fa scy nu ją ce miej sce na 3 ty go dnie sta ło
się do mem dla gru py osób, któ ra wraz z księż mi: To -
ma szem, Ja nu szem i Dar kiem wy ru szy ła, by na wła -
sne oczy prze ko nać się o nie zwy kło ści te go kra ju. 
Dro ga do Ari sa ig – uro czej miej sco wo ści le żą cej na za -
chod nim Wy brze żu nad Zat. So und of Ari sa ig, w któ -
rej go ścin ne pro gi Pa ra fii pw. NMP sta ły się dla nas
do mem przez 3 ty go dnie, pro wa dzi ła przez Niem cy,
Ho lan dię, Bel gię i Fran cję. Nie zwy kłym go spo da rza
tej parafii jest ks. Do nal d Mac Kin non.
Tu ne lem pod Ka na łem La Man che prze je cha li śmy
z fran cu skiej miej sco wo ści Ca la is do Do ver, skąd pro -
stą dro gą uda li śmy się do Edyn bur ga – hi sto rycz nej
sto li cy Szko cji, gdzie na gra ni to wym szczy cie wy ga -
słe go wul ka nu wzno si się XII −wiecz ny za mek. 

W wy ni ku licz nych wo jen nę ka ją cych Szko -
cję, na jej te re nie po wsta ły fortyfikacje wzmac nia ją ce
bez pie czeń stwo kra ju przed na jeźdź ca mi. Kto oglą dał
film „Bra ve he art“, po ru sza ją cą XIII −wiecz ną sa gę
o bez względ nej wal ce Szko tów o niepodległość, mo że
pa mię ta, że jed na z walk roz gry wa się w Stir lin gu –
jed nej z naj waż niej szych twierdz Szko cji, do któ re go
rów nież wio dły na sze dro gi. Ma low ni cze kra jo bra zy
two rzy ły do sko na łą sce no gra fię do wie lu fil mów.
W su mie po wsta ło ich 16. Pierw szy z nich – „The 39
steps“ po cho dzi z 1935 r. Słyn ny wia dukt z opo wie ści
o Har rym Pot te rze rów nież znaj du je się na te re nie
Szko cji w Glen fin nan. 

Prze mie rza jąc ten uro czy kraj czu łam się tro -
chę jak bo ha ter ka ba śni. Czas pły nie tu ina czej – zde -
cy do wa nie wol niej. Ci szę za głu sza je dy nie szum
spływających z gór wo do spa dów lub fal roz bry zgu ją cych
bia łą pia nę o su ro we, ska li ste wy brze ża; cza sem śpiew lub
krzyk pta ków, a w głę bi lą du – naj czę ściej be cze nie owiec,
bez pań sko pa są cych się po bez kre snych łą kach. Wszyst ko
owia ne jest nu tą ta jem ni czo ści, spo wi te mgłą, cza sem zro -
szo ne deszczem lub roz ja śnio ne prze ni ka ją cy mi pro mie nia -
mi słoń ca, czę sto skrzą cy mi się w przej rzy stych wo dach je -
zior. 

W ta kim kli ma cie, z da la od lu dzi, ma jąc za prze -
wod ni ka Ks. To ma sza, któ ry z uwa gi na swo ją wcze śniej szą

pra cę dusz pa ster ską w Szko cji, do sko na le orientował się
w to po gra fii te re nu, za pew nia jąc nam nie zwy kle bo ga ty pro -
gram pobytu, po zna wa li śmy naj od le glej sze za kąt ki: owie -
wa ne wia tra mi pół no cy i tar ga ne fa la mi Oce anu Atlan ty−
c kie go Wy spy Mu ll i Io nę (ko leb kę szkoc kie go
chrześcijaństwa), wy spę Skye, ca łe Za chod nie i Pół noc ne
Wy brze że. Roz ko szo wa li śmy się wi do ka mi przy ląd ków –
naj bar dziej wy su nię te go na za chód – Ard na −Mur chan i na
pół noc – Dun net He ad. Każ de ko lej ne miej sce za ska ki wa ło
swą niepowtarzalnością i uro kiem. Ja dąc wschod nim wy -
brze żem w kie run ku In ver ness, zmie rza li śmy do Loch
Ness, bo nie wy pa da ło by chyba nie zobaczyć te go miej sca.
Brak po two ra wy na gro dził nam wi dok Ka na łu Ka le doń skie -
go, a ści ślej mó wiąc Scho dów Nep tu na – ge nial nej my śli in -

ży nier skiej Tho ma sa Tel for da, któ ry na od cin ku 1,6 km za -
pro jek to wał sys tem ośmiu ja zów, po zwa la ją cych po ko nać
stat kom 19,5 m róż ni cy po zio mów. 
Wspa nia łą wy pra wę na pół noc za pla no wa li śmy uwień czyć
szkla necz ką whi sky. Z za mia rem zwie dze nia de sty lar ni
uda li śmy się do Oban – so lid nej wiktoriańskiej miej sco wo -
ści let ni sko wej po ło żo nej nad Za to ką, skąd od pły wa więk -
szość pro mów na He bry dy. W tym mie ście w ka to lic kiej ka -
te drze Św. Ko lum by swą prak ty kę dusz pa ster ską peł nił Ks.
To masz Fry mark. Z nut ką sen ty men tu i nadzieją spo tka nia

WSPOMNIENIE Z WAKACJI

„Jest zak¹tek na tej ziemi...“
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wę drów ki sprzy ja ły żar tom i roz mo wom, ale tak że re flek sji
i mo dli twie. At mos fe ra by ła re we la cyj na. Na wet tak ba nal na
i pro za icz na czyn ność jak zmy wa nie na czyń by ła nie zmien -
nie za baw na. To by ło po pro stu 10 dni wy cię tych z kra iny
ma rzeń− wszyst ko by ło tak, jak być po win no, al bo jesz cze le -
piej. 

Ale nie ste ty wszyst ko, co do bre, szyb ko się koń -
czy. Po wę dro wa li śmy tro chę, od po czy wa li śmy na za ko piań -
skich Kru pów kach, mo dli li śmy się oczy wi ście... i 10 dni
szyb ciut ko zle cia ło. I trze ba by ło z po wro tem wsiąść do po -
cią gu i ru szyć w kie run ku do mu, obo wiąz ków, na szej ludz -
kiej co dzien no ści.. Ale za wsze to, co prze ży li śmy i zo ba czy -
li śmy, jest na sze. 

Ania Po lus
Uczen ni ca III kla sy Gim na zjum Nr 21, Gdańsk

Ko lej ne wy zwa nie – czy li po dej mu je my ry zy ko
wspól ne go wy jaz du do Za ko pa ne go! 

A by ło to tak: daw no, daw no te mu... cho ciaż wła ści -
wie nie tak daw no, bo 18.07 br., mło dzie żo wa śmie tan ka to -
wa rzy ska (z pa ra fii św. Bra ta Al ber ta oczy wi ście!) wy ru szy -
ła na swo je wy ma rzo ne i dłu go wy cze ki wa ne wa ka cje! Trzy -
dzie stooso bo wa gru pa pod opie ką prze za baw ne go ter ce tu,
czy li: ks. Ir ka, na sze go no we go dia ko na Se ba stia na i p.
Wojt ka Czu basz ka, na uc zy ciela w−f z oko licz ne go gim na -
zjum, wtło czy ła się do po cią gu na gdyń skiej sta cji. No i się
za czę ło... Żart, za ba wa, śmiech bez koń ca! Po pro stu żyć,
nie umie rać! Jak trze ba by ło wy sia dać, wszy scy by li śmy
nie co po tur bo wa ni po tej ca ło noc nej po cią go wej eska pa -
dzie, ale za to uśmiech nię ci i en tu zja stycz nie na sta wie ni. 

Miej scem na sze go za kwa te ro wa nia był pry wat ny
dom pań stwa To pór. Cał kiem przy ja zne miej sce. Wpraw -
dzie da le ko by ło do cen trum, ale wszyst ko idzie ja koś za ła -
twić. Tak więc przy je cha li śmy, roz pa ko wa li śmy się i... od
ra zu na gór ski szlak. Po dro dze od wie dzi li śmy sank tu arium
Mat ki Bo żej Kró lo wej Tatr, po czym ru szy li śmy da lej...
I tym spo so bem wpa dli śmy w wir sza lo nych wę dró wek... 

Każ de go dnia po bud ka ko ło go dzi ny 6: 00, Msza
Świę ta, śnia da nie no i w dro gę. Ce le obie ra li śmy so bie bar -
dzo am bit ne, tak my ślę, bo po ja wi ły się na wet drob ne
wznie sie nia, któ re li czy ły po nad 2200 m. n. p. m. A to już
jest coś.. No i tak mię dzy in ny mi za li czy li śmy: Mor skie
Oko, Szpi gla so wą Prze łęcz, Do li nę Pię ciu Sta wów, Do li nę
Ko ście li ską, Za wrat, Ka spro wy Wierch, (co nie któ rzy wy -
bra li się też na Gie wont) Gu ba łów kę, Do li nę Cho cho łow ską
i kil ka in nych „pa gór ków”... Nie po wiem – by li śmy wy koń -
cze ni, ale przy tym bar dzo, bar dzo za do wo le ni. Ca ło dzien ne

Kolejne wyzwanie

daw nych pa ra fian ks. To mek skie ro wał swo je kro ki do
świą ty ni. Bra li śmy to za żart, ale ja kież by ło na sze zdzi wie -
nie, gdy w jej drzwiach pojawiła się star sza si wa pa ni pro -
mien nie uśmie cha jąc się do nas. Ser decz ne po wi ta nie z na -

szym księ dzem wy ja śni ło wszyst ko: by ła to mat ka zmar łej
6 lat te mu księż nej Dia ny. Do dziś za miesz ku je wy spę i jest
ka to licz ką, o czym za pew ne wie nie wie le osób. 

Czas na sze go wy po czyn ku po wo li do bie gał koń ca.
Z roz rzew nie niem zbliżaliśmy się do Wa łu Ha dria na, któ ry
wy zna czał gra ni cę Szko cji. Po wo li przyzwyczajaliśmy się do
cy wi li za cji, zwie dza jąc w dro dze po wrot nej York, Dur ham
i Lon dyn. Nie ste ty cza su nie uda ło się za trzy mać. Wska zów -
ki ze ga ra nieubłagalnie i jak by szyb ciej prze su wa ły się
zmniej sza jąc od le głość dzie lą cą nas od po wro tu do Gdań ska.

Do cho dzi ła 24.00, kie dy wsia da li śmy na prom.
Świa tła Wi le kiej Bry ta nii po wo li gi nę ły w ciem no ściach.
Jesz cze przez chwi lę nie śmia łe ogni ki tli ły się w oddali jak
pło cha na dzie ja w na szych ser cach, że jesz cze tu po wró ci -
my. Ra cję miał Ro bert Burns pi sząc: „Nie ob cho dzą mnie
wszyst kie ró że świa ta, bo li czy się tyl ko za pach Szko cji“.

Zauroczona Szkocją

WSPOMNIENIE Z WAKACJI

„Pejzaż tatrzański II“, Antoni Kenar, za „Tatry w poezji i sztuce polskiej“, WL
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Ktoś, kto pierw szy raz po ko ny wał ta ką tra sę, mógł
czuć się tro chę nie pew nie, ale na tym wła śnie po le ga urok
Sło wac kie go Ra ju: po wa lo ne pnie drzew, ubezpieczające
i uła twia ją ce po dej ście po stro mych ska łach łań cu chy,
drew nia ne kład ki, me ta lo we po de sty i dra bin ki, po któ rych
trze ba wspiąć się, by osią gnąć ko lej ny etap wy pra wy, wi szą -
ce mo sty, a wszyst ko po to, by uka zać tu ry stom pięk no na -
tu ry: spa da ją ce ka ska da mi w dół wo do spa dy, gro ty ukry te
w ska łach, róż no rod ność fau ny i flo ry, wspa nia łe ka nio ny
wy żło bio ne przez rze ki, nie zwy kłe wą wo zy czy ka mien ne
po to ki. Po dob ne kra jo bra zy zda rza ją się na wszyst kich
mniej lub bar dziej for sow nych szla kach Sło wac kie go Ra ju.
Od mien ny kra jo braz za ob ser wo wa li śmy u pod nó ża Tatr
Wy so kich. Naj wy żej po ło żo na osa da Sło wa cji – Szczyrb skie
Ple so (1335 m n. p. m.), do któ rej do tar li śmy ko lej ką zę bat -
ko wą, roz to czy ła przed na mi wi dok su ro wych ska li stych
Tatr, po prze ci na nych ję zy ka mi spły wa ją cych po to ków. Du -
że wra że nie wy warł na nas sym bo licz ny cmen tarz ra tow ni -
ków gór skich, za gi nio nych pod czas ak cji. 

Na sze wę drów ki prze pla ta ne by ły zwie dza niem
oko licz nych miast: Spi skiej No wej Wsi (go spo dar cze go
i kul tu ral ne go cen trum Spi szu, sły ną ce go z od lew ni dzwo -
nów z prze ło mu XIV i XV w.) oraz Po pra du, w któ rych dzie -
ci ro bi ły za ku py, ku pu jąc naj bliż szym upo min ki. Nie sa mo -
wi tym prze ży ciem by ła nie wąt pli wie wi zy ta w Do bszyń skiej
Ja ski ni Lo do wej – jed nym z naj waż niej szych i naj bar dziej
god nych uwa gi obiek tów przyrodniczych na Sło wa cji i w ca -
łej Eu ro pie. Od kry ta w 1870 r., udo stęp nio na zo sta ła do
zwie dza nia rok póź niej, a od 1887 r. by ła pierwszą w Eu ro -
pie ja ski nią z oświe tle niem elek trycz nym. Jej ewe ne ment
po le ga na tym, że nie za leż nie od tem pe ra tu ry oto cze nia,
tem pe ra tu ra jej wnę trza utrzy mu je się po ni żej O

o
C przez ca -

ły rok. W ja ski ni moż na obej rzeć du że pod ziem ne je zio ro lo -
do we o szer. 100 m, któ re go gru bość lo du wy no si po nad 20
m. Po bli sko go dzin nym zwie dza niu prze mar z nię ci wy szli -
śmy na po wierzch nię. Róż ni ca tem pe ra tur by ła ogrom na.
Mi mo, że dzień nie na le żał do naj cie plej szych – wy da wał się
upal ny. Po go da czę sto pła ta ła nam fi gla. By ła zu peł nie nie -
prze wi dy wal na. Na błękitnym, sło necz nym nie bie nie wia -
do mo skąd zbie ra ły się na gle chmu ry, by spaść na zie mię
w po sta ci ulew ne go desz czu. Mie li śmy jed nak tro chę szczę -
ścia, gdy wy ko rzy stu jąc upal ny po ra nek po je cha li śmy do
Vrbo va na ter mal ne ba se ny. To wła śnie tu na szła mnie re -
flek sja: co tak na praw dę by ło ra jem dla na szych dzie ci, ką -
piel w cie płych ba se nach, wę drów ki po dzi kich szla kach,
ro bie nie za ku pów w mie ście (dzie ci uwiel bia ją wy da wać
pie nią dze), czy mo że ze tknię cie z nie sa mo wi tą Ja ski nią Lo -
do wą? 

Na to py ta nie chy ba każ dy mu si od po wie dzieć
sam. Jed no jest pew ne: do ra ju MOŻ NA do je chać po cią -
giem... na le ży jed nak mieć na uwa dze, by wsiąść do wła ści -
wie go. 

Ja go da We so łow ska

Dzień 25 lip ca był wiel kim wy da rze niem. Któż
z nas nie chciał by choć przez chwi lę zna leźć się w ra ju? Tyl -
ko nie licz nym da na by ła ta ka moż li wość. Jak czę sto by wa
przy po że gna niach i tym ra zem nie oby ło się bez łez. Na wet
nie bo rzę si ście da ło wy raz swe mu wzru sze niu. W stru gach
desz czu wsia da li śmy do po cią gu, któ ry na 10 dłu gich dni
miał za wieźć nas na Sło wa cję. Hra bu si ce po wi ta ły nas pięk -
ną po go dą. Pro mie nie słoń ca, we so ło od bi ja ją ce się od da -
chów po bli skich do mostw, po pra wia ły na strój zmę czo nym
ca ło noc ną po dró żą dzie ciom. Ma low ni czo po ło żo na po se sja
pań stwa Gri glia ków sta no wi ła bez piecz ne schro nie nie dla
trzydziestooso bo wej gru py. 

Pierw sza noc spę dzo na na ob cej zie mi od prę ży ła
na sze cia ła, do da jąc im świe żej ener gii. Nie mar no wa li śmy
cza su. Po nie zbyt smacz nym po sił ku (dłu go nie mo gli śmy
przy zwy cza ić się do sło wac kich upodo bań ku li nar nych) wy -
ru szy li śmy na szlak. Kie row nik gru py – Ks. Ja nusz, do sko -
na le do sto so wał plan wy cie czek do na szej kon dy cji fi zycz -
nej. Pierw sza tra sa pro wa dzi ła prze ło mem Hor na du do
Klasz to ri ska. Jest to atrakcyjny kra jo bra zo wo ob szar dłu go -
ści 16 km o po wierzch ni 290 ha, na któ rym w 1976 r. utwo -
rzo no re zer wat z oso bli wy mi for ma mi skal ny mi, ob fi tu ją cy -
mi w bo ga tą sza tę cie pło lub nych ro ślin. Wę dru jąc po me ta -
lo wych po de stach wzdłuż wy so kiej ska ły, w do le wi dać by -
ło rze kę, któ ra w dal szym swo im bie gu wy żło bi ła do li nę
o cha rak te rze ka nio nu. 

Poci¹giem prosto do raju...

WSPOMNIENIE Z WAKACJI
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też ich dro ga przy jaz du i po wro tu by ła nie po rów na nie krót -
sza. Ks. Do mi nik opo wia dał mi np., że je go dro ga po wrot na
bę dzie wio dła – do War sza wy, po tem do Szwaj ca rii,
a w Szwaj ca rii wsią dzie do sa mo lo tu, któ ry po kil ku na stu
go dzi nach lo tu przy wie zie go do mia sta, z któ re go do Pol -
ski wy ru szył. 

Po za go ść mi „za gra nicz ny mi” go ści li u nas tak że
ka pła ni pra cu ją cy po za na szą die ce zją. By li więc u nas O.
Piotr Kwia tek – ka pu cyn – gło sił Sło wo Bo że w cza sie Mszy
Św. przed uro czy sto ścia mi od pu sto wy mi w czerw cu, ks.
Da riusz Mo raw ski, któ ry ukoń czył Se mi na rium w El blą gu,
stąd też pra cu je ja ko wi ka riusz w die ce zji el blą skiej – obec -
nie w Iła wie. Je go pry mi cje też pa mię ta my. Tę Mszę Św. od -
pra wiał wspól nie z ko le gą z Se mi na rium, ks. Ma cie jem Pa -
cyn ko. Ks. Da riusz by wa w od wie dzi nach u swej Ma my,
miesz ka ją cej w na szej pa ra fii, w cza sie wa ka cji nie mal co ro -
ku. W 1997 r., tj. jesz cze przed świę ce nia mi, był też ks. Da -
rek w na szej pa ra fii, a był to rok pa mięt nych, wiel kich po -
wo dzi. Pa mię tam ten fakt dla te go, że wów czas prze by wa ły
u nas (na Ple ba nii) dzie ci po wo dzian z Wro cła wia i ów cze -
sny pro boszcz, ks. Eu ge niusz Stel mach, za pro po no wał pa -
ra fia nom udział w opro wa dza niu tych dzie ci i mło dzie ży po
Trój mie ście. Zgło si łam się więc i wspól nie z ks. Ire ne uszem
Ba ry łą i kle ry kiem Dar kiem od by li śmy z dzieć mi pięk ną
wy ciecz kę po Oliw skim Par ku i oko licz nych wzgó rzach mo -
re no wych. Ks. Ire ne usz wła śnie w lip cu tam te go ro ku roz -
po czął pra cę wi ka re go w na szej pa ra fii, a ja ko że przy był na
Przy mo rze po 6 la tach pra cy w Żu ko wie – ta wy ciecz ka i dla
nie go, jak mó wił, by ła in te re su ją ca. 
Ko lej nym na szym go ściem był ma ria nin Ra fał Za lew ski,
któ re go zna my nie mal od dziec ka. Był u nas mi ni stran tem
i prze wod ni czą cym ko ła mi ni stran tów, a te raz, w tym ro ku,
otrzy mał w Li che niu świę ce nia dia ko nac kie. W uro czy sto -
ściach tych świę ceń uczest ni czył nasz pro boszcz, ks. Grze -
gorz Stol czyk, a od dia ko na do ka pła na już tyl ko rok. Tak
więc już dziś mo że my się cie szyć, że za rok, przy Bo żej po -
mo cy, prze ży wać bę dzie my Mszę Św. pry mi cyj ną „na sze -
go” ks. Ra fa ła, a wła ści wie O. Ra fa ła – Ma ria ni na. 
W na szej pa ra fii miesz ka też ro dzi na kle ry ka Wal de ma ra
Wa lu ka. Zna my go wszy scy, bo na wszyst kie „prze rwy”
w se mi na ryj nym ży ciu przy jeż dża do do mu. 28.09.2003 ro -
ku przy wdział su tan nę. Przy szłe mu księ dzu Wal de ma ro wi,
O. Ra fa ło wi i ich ko le gom se mi na ryj nym ży czy my jak naj -
wię cej ra do ści z ob ra nej dro gi, zdro wia, wy trwa ło ści i wie lu
Bo żych łask. 

Ku ra do ści człon ków Do mo we go Ko ścio ła i ca łej
pa ra fii go ścił też u nas Mo de ra tor Kra jo wy Do mo we go Ko -
ścio ła Ru chu Świa tło−Ży cie, ks. Jan Mi kul ski. By ło to
w Świę to Bo że go Cia ła. Ks. Jan gło sił do nas Sło wo Bo że na
za koń cze nie pro ce sji. Był to więc po byt krót ki i ra czej służ -
bo wy niż wy po czyn ko wy, ale był i za to dzię ku je my Bo gu,
jak za wi zy tę wszyst kich na szych wa ka cyj nych Go ści, któ -
rym chcie li śmy po wie dzieć – „Dzię ku je my i do zo ba cze nia”.

Jo lan ta Ka miń ska

Czas wa ka cji to czas od po czyn ku, a tak że po dró ży,
to czas przy jaz dów, wy jaz dów, po wro tów. Te go rocz ny czas
wa ka cji ob fi to wał w ta kie wła śnie wy da rze nia, któ re mia ły
miej sce w Do mu Ka pła nów pra cu ją cych w na szej pa ra fii,
czy li na Ple ba nii. 

Wy jeż dża ją na si ka pła ni – cza sem pro wa dząc piel -
grzym ki, cza sem or ga ni zu jąc obo zy z dzieć mi czy mło dzie -
żą, a cza sem po pro stu ja dą na urlop, od po cząć po tru dach
ca ło rocz nej pra cy. Być mo że nie któ rzy od wie dza ją w tym
cza sie swo je ro dzi ny czy ro dzin ne stro ny. W tym cza sie Ko -
ściół nie jest, bo nie mo że być pu sty. Pod czas gdy na si ka -
pła ni gdzieś w Pol sce (czy w świe cie) słu żą Bo gu i lu dziom
(bo od tej służ by wa ka cji nie ma), do na szej pa ra fii przy by -
wa ją in ni ka pła ni – w zna ko mi tej więk szo ści ta cy, któ rzy
stąd, z na szej pa ra fii, po cho dzą. Tu wy ro śli, tu cho dzi li do
szkół i tu po zo sta wi li swo je ro dzi ny, gdy wy ru sza li na in ne
ścież ki Bo żej Win ni cy, któ re cza sem za wio dły ich da le ko (a
by wa, że bar dzo da le ko) od ro dzin nych gniazd. Pi szę o tym
dla te go, że te go ro ku zu peł nie wy jąt ko wo tak się zło ży ło, że
mo gli cie szyć swym po by tem w do mu na urlo pie ci, któ rzy
pra cu ją naj da lej od nas (i od do mu). Tak więc mo gła cie -
szyć się z wi zy ty swe go sy na Ma ma ks. Do mi ni ka, któ ry
pra cu je w Bra zy lii w Ame ry ce Po łu dnio wej w mie ście Por to
Ale gre, a pa rę lat te mu pra co wał w Ku ry ty bie – rów nież
w Bra zy lii. Ks. Do mi nik tu u nas (jesz cze w ka pli cy) prze ży -
wał swo je pry mi cje, któ re wie lu z nas pa mię ta, bo by ła to
pięk na, wspa nia ła uro czy stość, ale mo że nie wszy scy pa -
mię ta ją, że by ło to 10 lat te mu... Wiem od ks. Do mi ni ka
Czerwińskiego, że w okre sie prze rwy mię dzy pra cą w Ku ry -
ty bie, a te raz w Por to Ale gre, bar dzo tę sk nił za tym eg zo -
tycz nym kra jem, za ludź mi o tro chę od mien nej men tal no ści
i kul tu rze, za tam tym go rą cym i wil got nym kli ma tem i za
tam tą przy ro dą – zu peł nie in ną od na szej. 

Cie szy li się i bę dą się cie szyć jesz cze w paź dzier ni -
ku Ro dzi ce ks. Jac ka Ossow skie go, któ ry przy był do nas po
dwóch la tach pra cy w Afry ce, w kra ju le żą cym w po bli żu
rów ni ka, tj. w Ka me ru nie, gdzie jak wie my – za jął miej sce
pro bosz cza ks. Ta de usza Po la ka, któ re go dwa la ta te mu wi -
ta li śmy po 10−let niej nie obec no ści z rzad ka prze ry wa nej
krót ki mi urlo pa mi. Wiem, że swo ją fa scy na cję pra cą mi sjo -
na rza w Afry ce ks. Ja cek prze jął wła śnie od ks. Ta de usza –
swe go ka te che ty, ale jak ci mi sjo na rze ra dzą so bie z róż ni -
ca mi kul tu ro wy mi, kli ma tycz ny mi czy ję zy ko wy mi – po zo -
sta nie dla mnie nie zgłę bio ną ta jem ni cą. Uspo ka ja mnie tyl -
ko – je śli tak moż na po wie dzieć fakt, że wy jazd na mi sje
w tak trud ne wa run ki, to jest ich – księ ży mi sjo na rzy świa -
do my i do bro wol ny wy bór. 

Na si wa ka cyj ni Go ście, to jed nak nie tyl ko przy by -
sze z in nych kon ty nen tów, bo ze „sta rej” Eu ro py zje cha li się
w tym ro ku ks. Piotr  Kiedrowski – pro boszcz z Pa ry ża, ks.
Je rzy Tusk, pal lo tyn, peł nią cy funk cję pro bosz cza w Wied -
niu, a tak że ks. Tassin Michel, któ ry rów nież przy był
z Fran cji wraz ze swym pro bosz czem Toel Moret – Fran cu -
zem. Ci księ ża – „z Eu ro py”, nie prze by wa li u nas dłu go, ale

WSPOMNIENIE Z WAKACJI

Nasi wakacyjni Goœcie...
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Miasto, ulo ko wa ne na 42 wy spach, ocza ro wa ło nas
swym po ło że niem i ar chi tek tu rą. Nie daw no za koń czy ły się
uro czy sto ści zwią za ne z trzech set ną rocz ni cą je go po wsta -
nia, więc ele wa cje za byt ko wych bu dow li lśni ły bo ga tą ko lo -
ry sty ką, a każ dy ko lej no oglą da ny obiekt wy wo ły wał za -
chwyt. Naj więk sze wra że nie wy warł na nas So bór Prze mie -
nie nia Pań skie go, cer kiew Zmar twych wsta nia, so bór św.

Iza aka, so bór so fij ski i ka -
zań ski – i wszę dzie – prze -
ślicz ne iko ny Mat ki Bo żej. 

Olśnił nas i za chwy cił
swą uro dą Pa łac Zi mo wy
i klasz tor Smol ny; tych
pięk no ści by ło tak wie le, że
nie spo sób wszyst kie go wy -
mie nić. 
Na stęp ne go dnia po dzi wia -
li śmy pięk no i prze pych
wnętrz oraz eks po na tów
Er mi ta żu. Za chwy ca li śmy
się bo ga tym wy stro jem licz -
nych sal (krysz ta ło wej, zło -
tej, bia łej, ry cer skiej, ma la -
chi to wej) oraz eks po no wa -
ny mi w nich zbio ra mi dzieł
ma lar skich: Le onar da da -
Vin ci, Ra fa ela, Rem brand -
ta, Ru ben sa i wie lu in nych
mi strzów. Po tem po dzi wia -
li śmy jesz cze błysz czą ce
zło tem fon tan ny i ka ska dy
w ogro dach car skich Pe ter -
hof, wiel kie wra że nie wy -
war ła na nas zwłasz cza fon -
tan na Sam so na wal czą ce go
z lwem. Na su nę ła się re -
flek sja: wszyst ko prze mi -
ja... trwa łe są tyl ko dzie ła

sztu ki. 
Oso bli wo ścią St. Pe ters bur ga są bia łe no ce, to też

na ko niec na sze go po by tu wy bra li śmy się na New ski Pro -
spekt, aby przyj rzeć się z bli ska mia stu, noc ne mu ży ciu
mia sta. Wra że nie by ło nie sa mo wi te: ja sno jak w dzień, na
uli cach ruch, skle py w więk szo ści otwar te, mu zy ka. 

Że gnaj pięk ny St. Pe ters bur gu. 
Ko lej ny punkt na szej piel grzym ki to Tal lin, o któ rym pierw -
sze wzmian ki w sta rych kro ni kach po cho dzą z 1154 ro ku.
Na ród Es tów prze cho dził w swo jej hi sto rii burz li we dzie je.
Od ro ku 1918 do 1940 był wol ny, do ro ku 1990 trwa ła oku -
pa cja radziecka, ale Es toń czy cy za wsze nie złom nie wie rzy -
li, że uda im się wy wal czyć nie pod le głość. Po obej rze niu
ślicz nych za kąt ków Sta re go Mia sta i ryn ku, na któ rym eks -
po nu ją swe pra ce rę ko dziel ni cy tal liń scy, we szli śmy na
pięk nie po ło żo ny punkt wi do ko wy, z któ re go uj rze li śmy Za -

Na szlak piel grzy mi: Li twa – Ło twa – Es to nia – St.
Pe ters burg – wy ru szy li śmy au to ka rem ran kiem 10 czerw -
ca. Oko ło po łu dnia za trzy ma li śmy się w sank tu arium ma ryj -
nym w Gie trz wał dzie, aby pro sić Mat kę Bo żą o bło go sła -
wień stwo i opie kę. Te go sa me go dnia do tar li śmy do miej -
sco wo ści Wi gry, gdzie do kład nie czte ry la ta te mu go ścił tu
w po ka me dul skim ze spo le klasz tor nym Pa pież Jan Pa weł II.
Za chwy ci ło nas to miej sce
peł ne ci szy, spo ko ju i za du -
my, z prze pięk nym ob ra zem
Mat ki Naj święt szej w ba ro -
ko wym ko ście le Nie po ka la -
ne go Po czę cia NMP, gdzie
uczest ni czy li śmy we Mszy
Świę tej. Na ko niec dnia cze -
ka ła nas nie spo dzian ka:
ogni sko po łą czo ne z pie cze -
niem kieł ba sek i wspól nym
śpie wa niem. Był to po czą tek
in te gra cji na szej gru py i ro -
sną cej z każ dym dniem co -
raz bar dziej wię zi wspól no to -
wej. 

Na stęp ne go dnia
zna leź li śmy się w miej sco wo -
ści Szaw le na słyn nej Gó rze
Krzy ży. Tu po pły nę ła z na -
szych ust go rą ca mo dli twa
i pieśń „O Pa nie, któ ryś jest
na nie bie”, któ ra wy wo ła ła
u wszyst kich głę bo kie wzru -
sze nie, spo tę go wa ne pa trio -
tycz ną ho mi lią ks. Ma ria na,
ce le bru ją ce go na tym nie -
zwy kłym miej scu Mszę
Świę tą. 

Wie czo rem za je cha -
li śmy do Ry gi i na za jutrz mie -
li śmy oka zję po znać naj cie kaw sze za byt ki ar chi tek tu ry te go
mia sta, ma low ni czo po ło żo ne go nad rze ką Dźwi ną. Wie le
z nich za pro jek to wał zna ny ar chi tekt Mi chał Eisen ste in.
Cen tral ną część mia sta zaj mu je Plac Ra tu szo wy. Na sze
oczy za chwy ci ły pięk ne, se ce syj ne ka mie nicz ki ry skiej Sta -
rów ki, wśród nich wy róż niał się Dom Czar no gło wy, na tle
któ re go dum nie peł ni straż ry cerz Ro land. Tu wła śnie w ro -
ku 1921 zo stał pod pi sa ny trak tat ry ski. Po dru giej stro nie
pla cu ta bli ca umiesz czo na na oka za łym Gma chu Po li tech ni -
ki in for mu je, że tu stu dio wał on giś pre zy dent Igna cy Mo -
ścic ki. Mie li śmy oka zję uczest ni czyć przy zmia nie war ty
przed pa ła cem pre zy denc kim i ze łza mi w oczach wy słu -
chać me lo dii za gra ne go na na sze po wi ta nie hym nu na ro do -
we go – „Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła”. Wie le by ło cie ka wych
obiek tów w Ry dze i chęt nie zo sta li by śmy tu dłu żej, ale mu -
sie li śmy być zgod nie z pla nem w St. Pe ters bur gu. 

Szlakiem najpiêkniejszych ikon œwiata

IMPRESJE Z PIELGRZYMKI

Kwiaty i Laury (dzieło Michała Archanioła), początek 16 wieku.
za „Nowgoroder Ikonen“, Aurora Kunstverlag, Leningrad
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to kę Fiń ską. W do le roz po ście ra ły się zwar te za bu do wa nia
Sta rów ki z ma je sta tycz ną wie żą ra tu sza na cze le. Po po łu -
dniu z przy jem no ścią od po czy wa li śmy w skan se nie Roc ca
di Ma re. Na te re nie te go roz le głe go par ku wy po czyn ko we -
go są daw ne cha ty i sprzę ty go spo dar stwa do mo we go, wia -
tra ki, sta re stud nie z żu ra wiem i wie le in nych cie ka wych
eks po na tów kul tu ry ma te rial nej. Ma my oka zję spo tkać tu
licz ne gru py mło dych lu dzi, upra wia ją cych bie gi te re no we,
któ rym gło śno do pin gu je my. W jed nej z chat od by wał się
po kaz tań ca lu do we go. 

Na za jutrz ra no bie rze my kie ru nek na Wil no. Jest
czwar tek – Świę to Bo że go Cia ła. Ku na szej ra do ści zdą ży li -
śmy jesz cze na pro ce sję, któ ra od by wa ła się w ko ście le św.
Te re sy. By ła skrom na, ma ło lu dzi, ale dla nas udział w niej
był nie zwy kle waż ny. Na stęp ne go dnia zwie dza my za byt ko -
wy cmen tarz na Ros sie, cmen tarz woj sko wy na An to ko lu,
za byt ki ar chi tek tu ry Wil na m.in. Uni wer sy tet Wi leń ski i ka -
pli cę św. Ka zi mie rza w ka te drze. Po tem ze wzru sze niem
uczest ni czy my w dzięk czyn no −bł ag alnej Mszy Świę tej, od -
pra wia nej przez ks. Ma ria na w ka pli cy M. B. Ostro bram -
skiej. 

Z ża lem że gna my pięk ne Wil no i miej sca, któ re za -
pa dły nam głę bo ko w ser ca: klasz tor oj ców ba zy lia nów,
gdzie on giś był wię zio ny A. Mic kie wicz, ko ściół św. Ja na
Ewan ge li sty, św. Ja na Chrzci cie la, do mek sio stry Fau sty ny
Ko wal skiej. Za pa mię ta my na za wsze ma je sta tycz ne wnę -
trze ko ścio ła Św. Du cha, w któ rym znaj du je się ory gi nał ob -
ra zu „ Je zu ufam To bie”, na ma lo wa ny we dług wska zó wek
sio stry Fau sty ny. Mie li śmy szczę ście do kład nie o go dzi nie
pięt na stej uczest ni czyć tu taj w na bo żeń stwie i od mó wić Ko -
ron kę do Mi ło sier dzia Bo że go. Sło wa „ Dla Je go bo le snej
mę ki miej mi ło sier dzie dla nas i ca łe go świa ta” – za brzmia -
ły tu taj ze szcze gól ną mo cą. 

Ostat nim sank tu arium ma ryj nym, w któ rym dzię -
ko wa li śmy Mat ce Bo żej za wszyst kie otrzy ma ne ła ski, był
ko ściół w św. Lip ce. Po wy słu cha niu kon cer tu na pięk nych
za byt ko wych or ga nach i uczest nic twie we Mszy Świę tej
wsia da my do au to ka ru i ru sza my do Gdań ska. Desz czo wa
po go da, pa nu ją ca te go dnia, nie po psu ła ra do sne go na stro -
ju uczest ni kom na szej wy ciecz ki. Wra ca my szczę śli wi, ubo -

ga ce ni we wnętrz nie, wdzięcz ni głów nej or ga ni za tor ce piel -
grzym ki – sio strze An nie ze gro ma dze nia sióstr Pal lo ty nek
i na sze mu prze wod ni ko wi du cho we mu, wspa nia łe mu księ -
dzu Ma ria no wi, ema nu ją ce mu wie dzą i dow ci pem, któ ry
zna ko mi cie po tra fił wy two rzyć kli mat mo dli twy i za du my
nad wszyst kim, co da ne by ło nam uj rzeć. 

Deo gra tias 
Bar ba ra Uf niar ska

Bliż sze in for ma cje o róż nych in te re su ją cych piel grzym kach moż na otrzy -
mać u sio stry An ny; te le fon 300−58−03.

IMPRESJE Z PIELGRZYMKI

ZAPROSZENIE NA ANDRZEJKI

Carskie Wrota, początek 16 wieku,
za „Nowgoroder Ikonen“, Aurora Kunstverlag, Leningrad

Wspólnota Domowego Kościoła serdecznie zaprasza na  

ZABAWĘ  ANDRZEJKOWĄ, 
która odbędzie się 22 listopada o godz. 19.30 w gościnnym Gimnazjum nr 21 

przy ul. Kołobrzeskiej.

Dobra zabawa z profesjonalnym zespołem muzycznym zagwarantowana!
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WIADOMOŒCI PARAFIALNE

Ś.p. Janina Gajtka, lat 76, 
zm. 4.08.2003 r.

Ś.p. Hanna Uszyńska, lat 49, 
zm. 8.08.2003 r.

Ś.p. Władysław Trejtowicz, lat 94, 
zm. 10.08.2003 r.

Ś.p. Natalia Rusiecka, lat 93, 
zm. 21.08.2003 r.

Ś.p. Faustyn Wierzchowski, lat 96, 
zm. 22.08.2003 r.

Ś.p. Agnieszka Walter, lat 91, 
zm. 31.08.2003 r.

Ś.p. Zbigniew Jan Wrzałka, lat 52, 
zm. 31.08.2003 r.

Ś.p. Genowefa Urbańska, lat 79, 
zm. 4.09.2003 r.

Ś.p. Stanisław Bronisław Płachno, lat 71, 
zm. 7.09.2003 r.

Ś.p. Kazimierz Stanisław Kozłowski, lat 77, 
zm. 6.09.2003 r.

Ś.p. Alfons Drózd, lat 78, 
zm. 15.09.2003 r.

Ś.p. Stanisław Płuciennik, lat 70, 
zm. 23.09.2003 r.

Ś.p. Waldemar Marek Rojek, lat 54, 
zm. 26.09.2003 r.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Im świeci na wieki.

Maxime Oscar Kuśnierz 10.08.2003 r.
Michał Klawikowski 17.08.2003 r.
Daria Alicja Prątnicka 24.08.2003 r.
Monika Przygoda 24.08.2003 r.
Kamila Laura Wojewoda 24.08.2003 r.
Mateusz Jan Kochanowski 24.08.2003 r.
Paulina Zofia Pyrak 14.09.2003 r.
Marta Wiktoria Gawrońska 14.09.2003 r.
Wiktoria Julia Jarosławska 14.09.2003 r.
Patryk Wojciech Lemańczyk 14.09.2003 r.
Jadwiga Maria Chmielewska 14.09.2003 r.
Michał Ossowski 20.09.2003 r.
Bartosz Klincewicz 28.09.2003 r.
Michał Szostakiewicz 28.09.2003 r.
Julia Cecylia Cholewa 28.09.2003 r.
Anna Paula Łaniewska 28.09.2003 r.
Agata Błaszkowska 28.09.2003 r.
Zuzanna Sandra Strehlau 28.09.2003 r.

„G os Brata” – pismo wydawane przez Parafi  pod wezwaniem w. Brata Alberta
adres redakcji: 80-395 Gda sk, ul. Olszty ska 2                          e-mail: bratalbert2@wp.pl

Opiekun redakcji – ks. Tadeusz Polak. Redaguje zespó . Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nades anych tekstów. Materia ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy sk ada  w punkcie sprzeda y prasy katolickiej przy ko ciele lub w kancelarii parafialnej.
Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku – Teresa Sowi ska.

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:

ZŁÓŻ ŻYCZENIA PAPIEŻOWI SMS−em

WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

Robert Zbigniew Skórski i Barbara Babalska
9.08.2003 r.

Wojciech Eugeniusz Brzeziński i Jolanta Bernadeta
Zwara 16.08.2003 r.
Tomasz Krzysztof Jaroszewski i Małgorzata Maria Szady

23.08.2003 r.
Rafał Piotr Panek i Agata Anna Jurczak

30.08.2003 r.
Jarosław Marian Rytelewski i Adriana Śniatała

6.09.2003 r.
Sławomir Wojciech Mazurek i Halina Anna Sztajnhauzer

6.09.2003 r.
Sławomir Ireneusz Obłażewicz i Emilia Anna Szewczyk

13.09.2003 r.

Od 4.10.2003 ro ku moż na wy słać ży cze nia dla Pa pie ża pod nr
7250. Jan Pa weł II do sta nie wszyst kie SMS−y wy dru ko wa ne na
wiel kiej kart ce pa pie ru. Kil ku nadaw ców naj cie kaw szych ży -
czeń z oka zji 25−le cia pon ty fi ka tu po je dzie do Wa ty ka nu. Je den
SMS kosz tu je 2 zł, a do chód za si li fun da cję Dzie ło No we go Ty -
siąc le cia, która m.in. daje stypendia uzdolnionej młodzieży.
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WITAMY SIOSTRY BETANKI

ROWEROWA PIELGRZYMKA PARAFIALNA
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WSPOMNIENIE WAKACJI


