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Wielki Czwartek – życzenia naszym kapłanom składają dzieci.

Wielki Czwartek – życzenia składają dorośli.

Wielki Czwartek – obrzęd umycia nóg Wielki Czwartek – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy

Wielki Czwartek – nasi kapłani w zakrytii

MISTERIA PASCHALNE

Misterium Pańskie wg Ewangelii św. Mateusza
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S³owo od ksiêdza Proboszcza

Chry stus zmar twych wstał. On jest Ka mie niem Wę -
giel nym. Już raz pró bo wa no od rzu cić Go i po ko nać, ze stra -
żą i opie czę to wa nym ka mie niem gro bo wym. Ale ka mień
ten zo stał od wa lo ny. Chry stus zmar twych wstał. Nie od rzu -
caj cie Go wy, któ rzy bu du je cie ludz ki świat... 

Umi ło wa ni Bra cia i Sio stry! Z jakąż ra do ścią
przyjmujemy ten dzień, tak bar dzo ocze ki wa ny. Z jakąż ra -
do ścią dzie li my się pas chal nym orę dziem my wszy scy, dla
któ rych Chrystus jest Ka mie niem Wę giel nym ca łe go bu do -
wa nia... 

Przyj mij cie Chry stu sa zmar twych wsta łe go. Przyj -
mij cie Je go krzyż i to wszyst ko, co on przy no si czło wie ko wi
i ludz ko ści: zba wie nie, wol ność i god ność Bo żych sy nów,
ży cie, ży wot nasz na pra wio ny, ży wot wiecz ny. 

Do łą cza jąc się do słów pa pie ża ży czę, by ra dość
ze Zmar twych wsta nia Pa na opro mie ni ła ca łe Wa sze ży cie. 

s. Angelina

Z ra do ścią od da je my do rąk Na szych Pa ra -
fian ko lej ny nu mer „Gło su Bra ta“. Jest on jak za wsze
oka zją do ma łych wspo mnień i oso bi stych re flek sji
zwią za nych z wy da rze nia mi, któ re mia ły miej sce
w na szej wspól no cie. W tym miej scu war to wspo -
mnieć i jed no cze śnie po dzię ko wać twór com i wy ko -
naw com prze pięk nych mi ste riów wiel ko post nych.
Nie spo sób po mi nąć mo men tu pro mo cji pięk ne go
al bu mu, któ ry do ku men tu je ma łe dzie ła O. To ma sza
znaj du ją ce się w ka pli cy sióstr Be ta nek. Moż na jesz cze
wie le wy mie niać, ale to wszyst ko już się do ko na ło...

A przed na mi ko lej ne pa ra fial ne wy da rze nia.
Bierz mo wa nie, pierw sza Ko mu nia Świę ta, od pust
pa ra fial ny. Już dziś za chę cam wszyst kich do wspól -
nej mo dli twy. Nie za po mnij my tak że, iż mie siąc maj
to czas Ma ryj ny. A za tem na bo żeń stwo ma jo we
i Apel Ja sno gór ski... 

Do prze ży wa nia tych wszyst kich wy da rzeń,
jak rów nież do lek tu ry na sze go pi sma, ser decz nie
za pra szam. 

Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

Spotkanie z okazji wydania albumu O. Tomasza Janka „Pasja Pana“ 
w kalsztorku sióstr Betanek.

ZMARTWYCHWSTANIE PAÑSKIE
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KULTURA CHRZEŒCIJAÑSKA

Pa sja Me la Gib so na to film, któ ry za czął wzbu dzać
za in te re so wa nie, za nim na pla nie padł pierw szy klaps. Świat
do wie dział się, że zdo byw ca Oska ra za film „Wa lecz ne ser ce”
po sta no wił się gnąć do dość nie mod nej w świe cie współ cze -
sne go fil mu te ma ty ki re li gij nej. Jesz cze więk szą sen sa cją by ło
to, że sam po sta no wił ten film sfi nan so wać. 

Kie dy film po wsta wał, co pe wien czas po ja wia ły się
w pra sie fil mo wej wzmian ki o tym, że na pew no wzbu dzi
sprze ciw wśród or ga ni za cji ży dow skich, że mo że stra szyć, że
jest zbyt okrut ny itp. Im wię cej „sen sa cyj nych” wia do mo ści
do cie ra ło z pla nu, tym więk sze by ło ocze ki wa nie na pre mie rę. 

I wresz cie nad szedł ten dzień, kie dy ob raz „Pa sja” po -
ja wił się na ekra nach kin. Od pierw szych se an sów sły chać by -
ło prze róż ne opi nie. Jed ni wy cho dzi li z ki na zde gu sto wa ni, in -
ni peł ni wzru sze nia, dla jed nych był zbit kiem krwa wych scen,
dla in nych spo -
tka niem z Ta -
jem ni cą. Dla
nie któ rych to
tyl ko film, jesz -
cze jed no dzie -
ło, któ re pró bu -
je opo wie dzieć
hi sto rię, ale dla
bar dzo wie lu
wi dzów se ans
przed wiel kim
bia łym ekra -
nem stał się
mo men tem za -
du my nad jed na
z naj więk szych
Ta jem nic. 

M e l
Gib son w wie lu
wy wia dach mó -
wił, że ten film
po wstał z po trze by ser ca, że jest dla nie go naj waż niej szym fil -
mem i naj bar dziej upra gnio nym, do stwo rze nia, któ re go doj -
rze wał bar dzo dłu go. Nie bez zna cze nia jest fakt, że Gib son
jest czło wie kiem wie rzą cym, a krę ce nie fil mu by ło dla nie go
cza sem mo dli twy. Co dzien ne zdję cia po prze dza ła Msza świę -
ta, w któ rej uczest ni czy ła spo ra część eki py, tak że Ja mes Ca -
vie zel, aktor gra ją cy Je zu sa. 

Wy da je mi się, że mo ty wy re ży se ra są klu czem do
pa trze nia na „ Pa sję”. Gib son chciał po dzie lić się ze świa tem
swo ją wia rą, a nie je dy nie wi zją hi sto rii zna ną od 2000 lat. To,
że w ta ki spo sób po ka zał to, w co wie rzy, jest oczy wi ście efek -
tem je go prze ży wa nia ta jem nic wia ry i nie moż na mu do te go
pra wa od mó wić. 

Kry ty cy i zwy czaj ni wi dzo wie dłu go jesz cze bę dą dys -
ku to wać nad sen sem po wsta nia te go fil mu, nad je go re ali -
zmem, zgod no ścią hi sto rycz ną, błę da mi re ży se ra, grą ak to -
rów. Nad wszyst kim, nad czym przy dzie le fil mo wym moż na
roz ma wiać. Jed nak przy oka zji te go fil mu po ja wi się jesz cze je -

den bar dzo waż ny wą tek, a mia no wi cie prze ży cia spo tka nia
z Ta jem ni cą wia ry. 

Wy da je mi się, że czło wiek, dla któ re go na bo żeń stwa
dro gi krzy żo wej czy bo le sne ta jem ni ce ró żań ca są czymś ob -
cym, na tym fil mie mo że się po czuć rze czy wi ście jak na krwa -
wym spek ta klu, peł nym okru cień stwa i bra ku li to ści. Ta kie re -
ak cje sły chać by ło po pre mie rze w Te atrze Na ro do wym, ca ła
Pol ska zo ba czy ła jak nie ja ki pan Ar ka dius, pro jek tant mo dy,
stwier dził: „ Aż się źle po czu łem i mu sia łem wyjść”.  Jed nak
dla czło wie ka wie rzą ce go to szan sa zbli że nia się do Ta jem ni -
cy Od ku pie nia. I nie cho dzi tu wca le o to, czy ko goś prze ra zi
okru cień stwo scen mę ki Chry stu sa, czy się wzru szy, czy ogar -
nie go li tość, ale o sta nię cie w praw dzie. Przy zna nie, że cier -
pie nie Sy na Bo że go to wy da rze nie, wo bec któ re go nie moż na
stać obo jęt nie. „Pa sja” mu si zmu sić do prze my śleń, do za da -

nia so bie py ta nia
o na sze pa trze nie
na Krzyż, któ ry
oczy wi ście jest dla
chrze ści jan za po -
wie dzią zwy cię -
stwa, ale jed no cze -
śnie przy po mnie -
niem, że wiel ką ce -
nę za pła cił Syn Bo -
ży za na sze zba wie -
nie. 
Sam Gib son tak

na ten te mat po -
wie dział: „ Przy wy -
kli śmy do kru cy -
fik sów na ścia nach
i czę sto za po mi na -
my, co na praw dę
się sta ło. Wie my,
że Je zus był bi ty,
dźwi gał krzyż,

prze bi to mu rę ce i sto py, ale nie za sta na wia my się, co to na -
praw dę zna czy. Przez wie le lat peł nia gro zy prze żyć Je zu sa nie
do cie ra ła do mnie. Kie dy wresz cie uświa do mi łem so bie, co
prze cier piał, po czu łem ogrom ny dług. Chcę się Mu od wdzię -
czyć za ogrom po świę ce nia”. (Film 3/2004)

My ślę, że dla tych, któ rzy obej rze li „Pa sję“ przed
Wiel ka no cą, film, a chy ba bar dzo rzad ko to się zda rza, mógł
stać się szan są na prze ży cie bar dzo bli skie go spo tka nia z cier -
pią cym Je zu sem. 

„Pa sja“ to film, któ ry trze ba obej rzeć, bo to waż ne wy -
da rze nie w dzie jach ki na, bo to film o waż nych spra wach, bo
to film, któ ry po ru sza, zmu sza do za da nia so bie waż nych
i trud nych py tań, jest pró bą uka za nia rze czy wi sto ści sprzed
2000 lat. Któ ry po wód sta nie się naj waż niej szym, to już kwe -
stia bar dzo in dy wi du al na. 

An na Ciach

Pasja Mela Gibsona

Kadr z filmu „Pasja“ Me la Gib so na – z internetu. 



GŁOS BRATA NR 2(16)2004 5

Z Jezusem na Golgotê XXI wieku
KULTURA CHRZEŒCIJAÑSKA 

„Je zu mój, na dzie jo mo ja je dy na, dzię ku ję Ci za tę
księ gę, któ rą otwo rzy łeś przed oczy ma du szy mo jej. Tą
księ gą jest mę ka Two ja dla mnie z mi ło ści pod ję ta. Z tej
księ gi na uczy łam się, jak ko chać Bo ga i du sze. W tej księ -
dze są za war te dla nas skar by nie prze bra ne. 

O Je zu, jak ma ło dusz Cie bie ro zu mie w Two im mę -
czeń stwie mi ło ści”. 

(św. Fau sty na, Dzien ni czek 267) 

Dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej Nr 79 (w prze wa ża -
ją cej więk szo ści kla sy II) przy go to wa ły mi ste rium o ży ciu,
dzia łal no ści, mę ce, śmier ci i Zmar twych wsta niu Je zu sa
Chry stu sa na pod sta wie frag men tów Ewan ge lii wg św. Ma -
te usza. W przed sta wie niu wzię ło udział 37 ak to rów. 

Jed nym z głów nych bo ha te rów jest wła śnie apo stoł
Ma te usz, któ ry na przy kła dzie wła sne go ży cia wy ja śnia
współ cze snym, jak oprzeć swo je ży cie na Chry stu sie i Je go
Do brej No wi nie. Czło wiek XXI wie ku jest czło wie kiem po -
szu ku ją cym. Przed sta wia pro ble my i po ku sy dzi siej sze go
świa ta: na ło gi, te le wi zja, kom pu ter i le ni stwo, któ rym się
trud no oprzeć – wcią ga ją bez resz ty. Lecz nasz Apo stoł tłu -
ma czy, że te war to ści – choć bar dzo ku szą ce, ma ją jed ną
wa dę – szyb ko prze mi ja ją. A Je zus Chry stus na dal cze ka,
chce bło go sła wić na szym ro dzi nom, na szej pra cy, na uce.
Wy star czy tyl ko przyjść do Nie go, a wszyst ko sta nie się
pięk niej sze i ła twiej sze. 

Na przy kła dzie bo ga te go mło dzień ca Ma te usz mó -
wi o waż no ści przy ka zań Bo żych, któ re są jak fi la ry, któ re
pod trzy mu ją na szą bu dow lę, czy li na sze ży cie. 

Ta jem ni ce Pas chal ne wska zu ją, jak bar dzo Je zus
Chry stus nas uko chał, że nie za wa hał się od dać swe go ży -
cia dla nas. Bę dąc na krzy żu, Je zus wy ba czył tym, któ rzy
do strze gli swój błąd i grze chy i chcie li się po pra wić – by
mo gli żyć wiecz nie w Kró le stwie Oj ca. Bar dzo waż nym jest
wy peł nia nie słów, któ re Je zus prze ka zał Apo sto łom ze
wska za niem, by Ewan ge lia wy peł nia ła każ dy dzień na sze go
ży cia. 

Chry stus Pan nie obie cu je ży cia ła twe go na zie mi,
po nim cze ka nas ży cie wiecz ne – pięk niej sze i wspa nial sze.
Je śli chce my być ra zem z Je zu sem, czyń my wszyst ko, co
On przy ka zał nam w Ewan ge lii. Niech XXI wiek nie przy sła -
nia nam praw dzi wej mi ło ści, po świę ce nia, bo On jest z na mi
przez wszyst kie dni aż do skoń cze nia świa ta. 

Mi ste rium zo sta ło przed sta wio ne: 

– 22. 03. 2004 ro ku pod czas Re ko lek cji Wiel ko post nych dla
dzie ci w Szko le Pod sta wo wej Nr 79 w dwóch gru pach wie -
ko wych: dla klas 0 – III oraz IV – VI. 

– 27. 03. 2004 ro ku w ko ście le św. Bra ta Al ber ta pod czas
Mszy św. o godz. 11.00. 

– 02. 04. 2004 ro ku w Do mu Se nio ra w Gdań sku. 

Ser decz ne „Bóg za płać” wszyst kim ak to rom oraz ich Ro dzi -
com, a tak że tym, któ rzy za pro si li nas w go ści nę. 

s. Ber nar da

02.04.2004 r. Dzieci II klas ze SP nr 79 w Domu Seniora z przedstawieniem „Z Jezusem na Golgotę XXI wieku“ 



GŁOS BRATA NR 2(16)2004             6

Z ¯YCIA SZKO£Y

Miêdzyszkolny 
Konkurs Biblijny

„Two je Sło wo, Pa nie, jest lam pą dla mo ich stóp
i świa tłem na mo jej ścież ce”.     (Ps 119,105) 

Dnia 24.03.2004 ro ku od był się Mię dzysz kol ny
Kon kurs Bi blij ny w Szko le Pod sta wo wej Nr 79. Wzię ło
w nim udział 59 uczniów z sze ściu szkół. II etap do ty czył za -
kre su wie dzy z Ewan ge lii św. Łu ka sza. 

Ko mi sja w skła dzie: ks. Ja nusz Maj kow ski, s. Mi -
cha ela Sztel mach, p. Elż bie ta Ja nec ka, p. Ane ta Brat ke, p.
Lu cy na Cy bu la i s. Ber nar da Ka czor, do ko na ła oce ny prac
pi sem nych i wy bra ła fi na li stów: 

W ka te go rii klas V – VI: 
I miej sce Mar le na So wiń ska Va SP 47
II miej sce Mar ta Ja nec ka Vc SP 79

Pau li na Za lew ska Va SP 52
III miej sce Ju sty na Żu raw ska Va SP 47

W ka te go rii klas IV:
I miej sce Sta ni sław Wi loch IVa SP 80

Zu zan na Kar piń ska IVc SP 47
II miej sce An na Goc IVc SP 80
III miej sce Piotr Bu rak IVd SP 79

W ka te go rii klas II – III: 
I miej sca: Mar ta Czer liń ska IIa SP 79

Ma ria Za gór ska IIa SP 60
Ada Gro bel na IIIa SP 79
Mar ta Ma li now ska IIIb SP 52
Szy mon Le wan dow ski IIIb SP 52 

31.03.2004 ro ku od by ło się wrę cze nie na gród i dy plo mów
lau re atom przez p. dy rek tor Ele ono rę De mir ską, ks. pro -
bosz cza Grze go rza Stol czy ka i s. Ber nar dę Ka czor. Na gro -
dy zo sta ły ufun do wa ne przez ks. pro bosz cza. 

Dzię ku je my ser decz nie wszyst kim uczest ni kom oraz ich
opie ku nom za ogrom pod ję te go tru du. Gra tu lu je my fi na li -
stom i ży czy my, by Sło wo Bo że by ło ży we i sku tecz ne w na -
szym co dzien nym ży ciu. 

s. Ber nar da

31.03.2004 r. – Laureaci „Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego“ w SP nr 79 z opiekunami
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ŒWIÊCI

Œw. Agnieszka z Pragi (1205 - 1282)

Św. Agniesz ka przy szła na świat
w 1205 ro ku w Pra dze ja ko cór ka kró la
Czech Prze my sła wa Ot to ka ra I oraz sio -
stry kró la wę gier skie go, Kon stan cji. Gdy
ukończyła trze ci ro k ży cia, po sta no wio no,
iż zo sta nie żo ną jed ne go z sy nów Hen ry ka
Bro da te go, dla te go też w 1216 ro ku
Agniesz ka, wraz ze star szą sio strą An ną,
wy je cha ła na dwór pol ski. Prze by wa ła
wów czas głów nie w Trzeb ni cy, gdzie znaj -
do wa ła się pod tro skli wą opie ką św. Ja -
dwi gi, wpa ja ją cej tej mło dej dziew czy nie
trwa łe pod sta wy ży cia re li gij ne go. 

Agniesz ce nie da ne by ło jed nak
zre ali zo wać za mie rzo nych przez jej bli -
skich pla nów mał żeń skich. Gdy dwóch sy -
nów kró la Hen ry ka Bro da te go umar ło za
mło du, a trze ci po ślu bił jej sio strę An nę,
Agniesz ka po wró ci ła do oj czy zny. Jed nak
wkrót ce po now nie opu ści ła ro dzin ne stro -
ny, po nie waż jej rę kę obie ca no sy no wi ce -
sa rza Fry de ry ka II. To mał żeń stwo rów -
nież nie zo sta ło za war te, ale na dal snu to
pla ny wo bec przy szłej świę tej. Sa ma
Agniesz ka nie by ła za in te re so wa na wstą -
pie niem w zwią zek mał żeń ski, gdyż sta -
now czo po sta no wi ła być wier ną zło żo ne -
mu ślu bo wi czy sto ści. Zwró ci ła się na wet
w tej spra wie do pa pie ża Grze go rza IX i po
uzy ska niu swo bo dy de cy zji cał ko wi cie po -
świę ci ła się dzia łal no ści cha ry ta tyw nej
oraz prak ty kom re li gij nym. 

Agniesz ka za trosz czy ła się o do koń cze nie fun da cji
dla fran cisz ka nów, pod ję tej przez swe go bra ta Wa cła wa I.
Gdy od przy by łych do Pra gi bra ci mniej szych do wie dzia ła
się o du cho wych prze ży ciach Kla ry z Asy żu, za pra gnę ła iść
za jej przy kła dem prak ty ku jąc fran cisz kań skie ubó stwo. 

Oko ło 1233 ro ku w Pra dze ufun do wa ny zo stał
przez Agniesz kę szpi tal oraz klasz tor kla ry sek, zwa ny Cze -
skim Asy żem. Je go fun da tor ka sa ma wstą pi ła do za ko nu
kla ry sek i w uro czy stość Ze sła nia Du cha Świę te go w 1234
ro ku zło ży ła ślu by czy sto ści, ubó stwa i po słu szeń stwa. De -
cy zja o wy bra niu przez Agniesz kę ży cia za kon ne go sta ła się
gło śna w ca łej ów cze snej Eu ro pie. Ufun do wa ny przez nią
klasz tor stał się zaś ośrod kiem od no wy re li gij nej, wy wie ra -
ją cym du ży wpływ na ca łą Eu ro pę Środ ko wą. 

Agniesz ka utrzy my wa ła tak że sta ły kon takt li stow -
ny ze św. Kla rą z Asy żu oraz z ów cze snym pa pie żem. Św.
Kla ra nie szczę dzi ła jej słów za chę ty do wy trwa nia na wy -
bra nej dro dze ży cio wej. Du cho wa przy jaźń mię dzy Agniesz -
ką i św. Kla rą trwa ła pra wie dwa dzie ścia lat, cho ciaż obie
świę te ni gdy się nie spo tka ły. 

Agniesz ka an ga żo wa ła się też w róż ne ak cje me dia -
cyj ne, a współ cze śni przy pi sy wa li jej po nad to dar pro roc twa
oraz umie jęt ność czy ta nia w ludz kich ser cach. 

W swym do syć dłu gim ży ciu, ob fi tu ją cym w cho ro -
by i cier pie nia, zno szo ne z mi ło ści do Bo ga, Agniesz ka
z ogrom nym po świę ce niem speł nia ła uczyn ki mi ło sier ne
wo bec wszyst kich po trze bu ją cych bez wzglę du na ich prze -
ko na nia, po cho dze nie czy spo sób my śle nia. Z wiel ką uf no -
ścią przyj mo wa ła to, co spo ty ka ło ją z wo li Opatrz no ści,
gdyż mia ła świa do mość te go, iż wszyst ko prze mi ja z wy jąt -
kiem trwa ją cej na wie ki praw dy Bo żej. Agniesz ka słu ży ła
jed no cze śnie du cho wą po mo cą mło dym lu dziom, pra gną -
cym po świę cić się Bo gu po przez ży cie za kon ne. 

Agniesz ka z Pra gi, zwa na tak że Agniesz ką Cze ską,
zmar ła w opi nii świę to ści 2 lub 6 mar ca 1282 ro ku. 12 li sto -
pa da 1989 ro ku jej ka no ni za cji, ra zem z Bra tem Al ber tem
Chmie low skim, do ko nał w Rzy mie Jan Pa weł II. Pa pież pod -
kre ślił przy tej oka zji, iż obo je – idąc śla da mi świę te go Fran -
cisz ka z Asy żu – kro czy li dro gą peł ne go ubó stwa i służ by
oso bom naj bied niej szym.

Mar cin Smosz na

Św. Agnieszka,  za „Wielką Encyklopedią Jana Pawła II“
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SAKRAMENTY – CHRZEST

Jestem ochrzczony!
Kil ka bi blij nych spoj rzeń po mo że nam nie co zro zu -

mieć wiel kość i wspa nia łość te go sa kra men tu. Za cznij my
od uwa gi ety mo lo gicz nej. Grec ki wy raz bap ti sma do słow nie
zna czy: za nu rze nie. Za tem sa kra men tal ne sło wa: „Ja cie bie
chrzczę w imię Oj ca, i Sy na, i Du cha Świę te go”, zna czą: „Ja
cie bie za nu rzam w Oj cu, i w Sy nu, i w Du chu Świę tym”.
I nie tyl ko to zna czą, ale rze czy wi ście za nu rza ją nas w sa -
mym Bo gu. 

Spró buj my uchwy cić tro chę z te go, co prze kra cza
nasz ro zum i wy obraź nię: My je ste śmy tyl ko stwo rze nia mi.
W ogó le nie by ło by nas na świe cie, gdy by nas Pan Bóg nie
stwo rzył. W dniu mo je go chrztu sta ła się ze mną rzecz nie -
wia ry god na i po nie kąd nie moż li wa: nie prze sta jąc być Bo -
żym stwo rze niem, zo sta łem wy nie sio ny po nad sta tus stwo -
rze nia, zo sta łem
prze nie sio ny we
wnę trze sa me go Bo -
ga! Sta łem się – że by
użyć sfor mu ło wa nia
Apo sto ła Pio tra –
„uczest ni kiem Bo żej
na tu ry” (2 P 1,4). 

Co to zna -
czy? Ewan ge lie wy ja -
śnia ją, że cho dzi tu
o po wtór ne na ro dzi -
ny. Po raz pierw szy
uro dzi li śmy się z na -
szych ro dzi ców.
W tym wy mia rze je -
ste śmy ludź mi, po -
nie waż na si ro dzi ce
by li ludź mi. To wiel -
ka i wspa nia ła rzecz być czło wie kiem. Być czło wie kiem to
zna czy być kimś, kto jest ob da rzo ny ro zu mem, we zwa ny do
wol no ści, zdol ny do te go, że by być ko cha nym i ko chać. 

Otóż przez chrzest do ko na ło się na sze dru gie uro -
dze nie, uro dze nie z Bo ga. „Za praw dę, za praw dę, po wia dam
ci – mó wił Pan Je zus do Ni ko de ma – je śli się ktoś nie na ro -
dzi po wtór nie (...), je śli się ktoś nie na ro dzi z wo dy i z Du -
cha, nie mo że wejść do kró le stwa Bo że go” (J 3,3 i 5). Z lu -
dzi ro dzą się lu dzie. A z Bo ga? Czyż by śmy z Bo ga ro dzi li się
ja ko bo go wie? 

Klu czo wy ter min, któ re go wia ra Ko ścio ła uży wa
w od po wie dzi na to py ta nie, to prze bó stwie nie. W dniu mo -
je go chrztu za czę ło się prze kra cza nie prze ze mnie sta tu su
stwo rze nia, Bóg za czął udzie lać mi da ru prze bó stwie nia, za -
czął się mój – je że li sta ram się być wier ny ła sce chrztu – co -
raz więk szy udział w Bo żej na tu rze. 

To za nu rze nie czło wie ka w Oj cu, i w Sy nu i w Du -
chu Świę tym Oj co wie Ko ścio ła po rów ny wa li nie raz do za nu -
rze nia że la za w ogniu. Że la zo ze swo jej na tu ry jest zim ne,
ciem ne, brud ne, czę sto za rdze wia łe. Za nu rzo ne w ogniu,
sta je się czy ste i ja sne, rdza i brud z nie go opa da ją. Jest ca -
łe prze nik nię te ogniem, a za ra zem nie prze sta je być że la -

zem. Ana lo gicz nie dzię ki da ro wi prze bó stwie nia czło wiek
sta je się co raz bar dziej prze nik nię ty Bo giem, a za ra zem nie
prze sta je być stwo rze niem. Ła twiej też zro zu mieć, skąd się
to bie rze, że przyj mu ją cy chrzest otrzy mu je od pusz cze nie
wszyst kich grze chów. 

Na nie zwy kle waż ny wy miar te go sa kra men tu
wska zu je pol ski wy raz chrzest. To daw ne sło wo po cho dze -
nia sta ro sło wiań skie go wy ra ża to, na co współ cze sny ję zyk
pol ski po trze bu je aż sze ściu sy lab: uchry stu so wie nie. Czy li
upodob nie nie do Chry stu sa. Ta praw da o chrzcie naj sze -
rzej, i chy ba naj głę biej, za pi sa na zo sta ła w szó stym roz dzia -
le Li stu do Rzy mian: „Czyż nie wie cie, że my wszy scy, któ -
rzy otrzy ma li śmy chrzest za nu rza ją cy nas w Chry stu sa Je -
zu sa, zo sta li śmy za nu rze ni w Je go śmierć? (...) po to, aby -

śmy i my wkro czy li w no -
we ży cie – jak Chry stus
po wstał z mar twych dzię -
ki chwa le Oj ca. (...) Daw -
ny nasz czło wiek zo stał
ra zem z Nim ukrzy żo wa -
ny – po to, aby śmy już
wię cej nie by li w nie wo li
grze chu”. 

W tym sa kra -
men cie od pusz czo ny zo -
stał dziec ku grzech pier -
wo rod ny, a czło wie ko wi
do ro słe mu rów nież
wszyst kie je go grze chy
oso bi ste, ale ra ny i de for -
ma cje, ja kie grzech
w nas po zo sta wił, wy ma -
ga ją le cze nia i pro sto wa -

nia. Tu taj war to po sta wić so bie py ta nie: Jak to się dzie je, że
w chrzcie wszyst kie grze chy zo sta ły nam od pusz czo ne,
a prze cież nie prze sta li śmy być grzesz ni ka mi? Dla cze go aż
do koń ca na szych dni po trze ba nam umie rać dla grze chu,
mi mo że prze cież je ste śmy ochrzcze ni? 

Na py ta nie to głę bo ko od po wia da So bór Try denc ki:
„Od ro dze ni przez chrzest sta li się nie win ny mi, nie ska la ny -
mi, czy sty mi, bez ska zy i uko cha ny mi sy na mi Bo ga, dzie -
dzi ca mi Bo ży mi i współ dzie dzi ca mi Chry stu sa, tak że mo -
gli by (gdy by przy szło im umrzeć za raz po chrzcie) od ra zu
wejść do nie ba. Za ra zem w ochrzczo nych po zo sta je po żą dli -
wość, czy li za rze wie grze chu. Jest nam ona po zo sta wio na
dla wal ki, dla te go nie mo że szko dzić tym, któ rzy nie da ją jej
przy zwo le nia i męż nie opie ra ją się jej z po mo cą ła ski Je zu sa
Chry stu sa”. 

Jak wi dzi my, być ochrzczo nym to ty le sa mo, co być
zdol nym – ale i szcze gól nie zo bo wią za nym – do ży cia w ła -
sce uświę ca ją cej. Ow szem, na dal je ste śmy grzesz ni ka mi,
ale nie po win ni śmy do pu ścić do te go, że by w na szym ży ciu
kró lo wał grzech. Nie ste ty, róż nie z tym by wa. Są ta cy chrze -
ści ja nie, któ rzy za miast krzy żo wać w so bie sta re go grzesz -
ni ka – aż strach cy to wać te sło wa z Li stu do He braj czy ków

Wielka Sobota – chrzest Macieja Jana 
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(6,6) – „krzy żu ją w so bie Sy na Bo że go i wy sta wia ją Go na
po śmie wi sko”. 

Je śli jed nak sta ram się być wier ny ła sce chrztu, co -
raz mniej jest we mnie grzesz ni ka i co raz peł niej ży ję dla Bo -
ga. Ide al nie by ło by, gdy by w mo men cie, kie dy bę dę umie -
rał, grzesz ni ka nie by ło już we mnie wca le. Bo je śli bę dę
wte dy już ca ły Bo ży, od ra zu bę dę mógł oglą dać mo je go Bo -
ga twa rzą w twarz. Czy li od ra zu znaj dę się w nie bie. 

W tym miej scu ide al nie moż na zo ba czyć głę bo ką
lo gi kę praw dy o czyść cu. Bo co się sta nie ze mną, je śli umrę
wpraw dzie w ła sce uświę ca ją cej, ale nie do koń czyw szy swo -
je go umie ra nia dla grze chu? Otóż Bóg w swo im mi ło sier -
dziu po zwo li mi do koń czyć mo je go umie ra nia dla grze chu
już po mo im odej ściu z te go świa ta. Ta wła śnie sy tu acja na -
zy wa się czyść cem. 

W na uce Pa na Je zu sa znaj dzie my jesz cze jed no –
też nie wy obra żal nie głę bo kie – od nie sie nie do chrztu. Je go
po cząt kiem jest me ta fo ra pu sty ni, ja ką sta li śmy się wsku tek
grze chu. Mia no wi cie po upad ku pierw szych ro dzi ców
grzech za kró lo wał w ludz kich dzie jach, grzesz ni cy sta li się
po dob ni do pu sty ni, na któ rej, ow szem, coś tam się uro dzi,
ale w grun cie rze czy głów nie osty i cier nie. 

Otóż Pan Je zus wy ko rzy stał tę me ta fo rę, że by po -
ka zać nam, co On mo że i chce zro bić z tą pu sty nią du cho -
wą, któ rą jest grzesz nik po zba wio ny ła ski uświę ca ją cej.

„Kto bę dzie pił wo dę, któ rą Ja mu dam – mó wił do Sa ma ry -
tan ki – nie bę dzie pra gnął na wie ki, lecz wo da ta sta nie się
w nim źró dłem wo dy wy try sku ją cej ku ży ciu wiecz ne mu” (J
4,14). Bar dzo po dob nie wo łał Je zus w Świą ty ni: „Je śli ktoś
jest spra gnio ny, a wie rzy we Mnie, niech przyj dzie do Mnie
i pi je! Jak po wia da Pi smo: Stru mie nie wo dy ży wej po pły ną
z je go wnę trza” (J 7,37n). 

Krót ko mó wiąc, w dniu mo je go chrztu sam Pan Je -
zus otwo rzył na sa mym środ ku tej du cho wej pu sty ni, ja ką
się uro dzi łem, źró dło wo dy ży wej. Je śli bę dę dbał o to źró -
dło i na wad niał mo ją pu sty nię, bę dzie się ona co raz bar dziej
prze mie nia ła we wspa nia ły ogród Bo ży, po któ rym sam Bóg
bę dzie się prze cha dzał – w ogród wy da ją cy owo ce, sma ku -
ją ce sa me mu Bo gu. Do brze wie my co to za owo ce: „mi łość,
ra dość, po kój, cier pli wość, uprzej mość, do broć, wier ność,
ła god ność, opa no wa nie” (Ga 5,22n). 

Trze ba tyl ko spraw dzać sa me go sie bie, jak ja się
trosz czę o to źró dło, któ rym sam Pan Je zus ob da rzył mnie
w dniu mo je go chrztu. Mo że ja mar nu ję wo dę z te go źró dła
i, jak by łem, tak cią gle je stem du cho wą pu sty nią. Mo że na -
wet źró dło to jest we mnie zbez czesz czo ne, za sy pa ne śmie -
cia mi i bru dem. 

Ja cek Sa lij OP

Bierzmowanie w Bydgoszczy
Ba zy li ka oka za ła się ogrom na. Wy nio sła, zwień czo -

na pięk nie zdo bio ną ko pu łą, wo kół gli fy, gzym sy, pięk ne
zdo bie nia – prze pych ja kie go nie spo dzie wa łem się po ar -
chi tek tu rze XX wie ku – jak by sza rej i przy ga szo nej ogro -
mem nie na wi ści, wy zwo lo nej we współ cze snej cy wi li za cji.
Po środ ku czte ry ko lum ny ła wek ozdo bio nych kwia ta mi, na
każ dej ław ce nu mer rzę du – sia dam wśród świad ków tuż za
mo im sio strzeń cem. 

Bierz mo wa nie – dru gi sto pień ini cja cji chrze ści jań -
skiej. „Chrzest od ra dza do no we go ży cia, bierz mo wa nie je
do sko na li, Eu cha ry stia koń czy i wień czy ca ły pro ces ini cja -
cji” – pi sał ksiądz Kra ko wiak. Moż na by tu uzu peł nić – ini -
cja cji, któ ra nie pro wa dzi na ma now ce, ale wprost do Bo ga,
do ko mu nii z Nim. Przez chrzest sta je my się no wy mi ludź -
mi, obmywamy grzech Ada ma, spłu ku je my z sie bie ten
grzech, któ ry na nas wi siał zu peł nie bez na szej wi ny. Od tej
chwi li bę dzie my się roz li czać już tyl ko z tych grze chów, któ -
re sa mi po peł ni my i bę dzie my sta ra li się żyć w przy jaź ni
z Bo giem. To da je nam chrzest. Bierz mo wa nie jest już kro -
kiem da lej. Już wie my, czym jest grzech i ja kie skut ki wy wo -
łu je. Te raz czas na coś twór cze go i tym wła śnie jest bierz -
mo wa nie. Jest wyj ściem po za sie bie, po za krąg wła snych lę -
ków, za ha mo wań, przy zwy cza jeń; jest motywa cją do dzia ła -
nia. Otrzy mu je my da ry Du cha Świę te go, dzię ki któ rym mo -
że my ko muś po móc – po znać Bo ga, uła twić dro gę do Ko -

ścio ła, do praw dy. Wraz z chrztem sta no wią jak by „po dwój -
ny sa kra ment“, jak mó wił św. Cy prian. Po dwój ny w tym zna -
cze niu, że z jed nej stro ny od no si się do mnie, do mo je go
wnę trza (chrzest), a z dru giej stro ny ukie run ko wa ny jest na
dru gie go czło wie ka, na po moc dru gie mu czło wie ko wi
(bierz mo wa nie). 

Nie śpiesz nym kro kiem ru sza my głów ną na wą.
Pod cho dzi my do bi sku pa, kła dę rę kę na ra mie niu Ja sia, bi -
skup kre śli znak krzy ża na je go czo le, Duch Świę ty zstę pu -
je, anie li śpie wa ją… Cud się speł nił…

W gó rę, pod wznio słość ko pu ły wzla tu je dym z ka -
dzi dła, wzla tu ją mo dli twy wier nych, ich oba wy i na dzie je,
woń mi ła Bo gu. 

Bolesław Dobrowolski

SAKRAMENTY – BIERZMOWANIE

SAKRAMENTY – CHRZEST

Bazylika mniejsza w Bydgoszczy
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Szczypta ³aciny

Dlaczego nie baliœmy siê sakramentu 
ma³¿eñstwa?
Py ta nie za da ne przez ks. Ta de usza Po la ka

Za nim do ko na li śmy wy bo ru mał żon ka, na po tka li -
śmy na swej dro dze róż ne oso by. Je d ne mniej, dru gie bar -
dziej uro kli we, in te li gent ne, mi łe, we so łe. Bra ko wa ło w nich
jed nak te go cze goś, co spo wo do wa ło by, by śmy któ rąś po -
ko cha li. Wy da wa ło nam się, że by li -
śmy za ko cha ni, lecz za ko chać się
a po ko chać to dwa róż ne po ję cia. 

Kie dy się spo tka li śmy, od
pierw sze go mo men tu ser ca za bi ły
nam moc niej. By li śmy we se li, mi li
dla sie bie, jed no z nas umia ło się
ład nie wy sławiać, dru gie urze kło
uro czym uśmie chem. Wie dzie li -
śmy jed nak, że to nie wszyst ko, co
czło wie ko wi po trzeb ne. Po nie waż
za iskrzy ło mię dzy na mi, po sta no wi -
li śmy się po znać tro chę bli żej,
przede wszyst kim poznać na sze
wnę trza. Cho dzi li śmy ze so bą 1,5
ro ku do za rę czyn i ko lej ne ty le do
ślu bu. Te raz du żo mło dych lu dzi
szyb ciej de cy du je się na ślub lub ży -
ją na „ko cią ła pę”. Nasz zwią zek
wzra stał przez trzy la ta, by wresz cie
wy pu ścić swe pierw sze pą ki kwia -
tów w dniu za war cia Sa kra men tu
Mał żeń stwa. Wy da wa ło nam się
wte dy, że bę dzie my tyl ko wzra stać,
lecz róż ny mi nie po ro zu mie nia mi
po wo do wa li śmy opa da nie płat ków
na szej mło dej ro ślin ki, czy li mał -
żeń stwa. Mi mo róż nych nie mi łych
sy tu acji jed nak wzra sta my, bo podle wa my na szą mi łość wo -
dą ży cia, czy li uśmie chem, do brym sło wem, czu ło ścią,

a przede wszyst kim łą czą cym nas uczu ciem, ja kim jest mi -
łość. 

Od ślu bu mi nę ły już 3 la ta. Obo je nie ża łu je my, że
cho dzi li śmy ze so bą dłu gi okres. Ten czas po zwo lił nam na
lep sze po zna nie się, na bu do wa nie na sze go uczu cia. Wi -
edzie li śmy jed nak, że na szą mi łość mo że umoc nić tyl ko Sa -

kra ment Mał żeń stwa, więc
nie ba li śmy pod jąć tego
kroku. Obo je czu li śmy wiel ką
wza jem ną mi łość i nie ba li -
śmy się prze ciw no ści lo su, te -
go, że coś się nie uda. Dzię ki
Sa kra men to wi Mał żeń stwa
czu je my, że tak na praw dę do -
pie ro po nim je ste śmy ra zem.
Wie my, że to Pan Bóg po sta -
wił nas na swo jej dro dze i
dzię ki Nie mu je ste śmy ra -
zem. Sta wiał róż ne prze szko -
dy, aby śmy doj rze li do by cia
ra zem i zo ba czy li, czy tak na -
praw dę się ko cha my. Nie ba li -
śmy się za war cia Sa kra men tu
Mał żeń stwa, bo czuliśmy i na -
dal czu je my bli skość Pa na
Bo ga. Wie my, że ma nas
w swo jej opie ce i nie ma my
się cze go bać. Po prób nym
okre sie, ja kim był okres cho -
dze nia ze so bą oraz okresie
na rze czeń stwa Pan Bóg po -
przez róż ne sy tu acje, wspól -
ne prze ży cia, wspól ne chwi le
dał nam do zro zu mie nia, że

je ste śmy dla sie bie stwo rze ni i ma my da lej kro czyć wspól -
ną dro gą. 

SAKRAMENTY – MA£¯EÑSTWO

SAKRAMENTY – BIERZMOWANIE

Sa cra Con fir ma tio Bierz mo wa nie

Ve ni, Sanc te Spi ri tus, Przyjdź, Du chu Świę ty, 
Ve ni, Cre ator Spi ri tus! Przyjdź, Du chu Stwo rzy cie lu! 

ve ni – przyjdź; im pe ra ti vus pra esen tis – tryb roz ka zu ją cy cza -
su te raź niej sze go od ve ni re – przy cho dzić; 
Sanc te (czy taj sankte) – Świę ty; vo ca ti vus – wo łacz od sanc -
tus – świę ty, for my mę skiej przy miot ni ka sanc tus, sanc ta,
sanc tum – świę ty, świę ta, świę te; 
Spi ri tus (ak cent pa da na trze cią sy la bę od koń ca spi−) – Du -
chu; vo ca ti vus – wo łacz od sło wa Spi ri tus – Duch; vo ca ti vus –
wo łacz = no mi na ti vus – mia now nik; sło wo to po cho dzi od cza -
sow ni ka spi ro – wie ję, tchnę;

Cre ator (czy taj kre ator) – Stwo rzy cie lu; vo ca ti vus – wo łacz
od sło wa cre ator – stwo rzy ciel, stwór ca; vo ca ti vus – wo łacz =
no mi na ti wus – mia now nik; 
sa cra (czy taj sa kra) – świę ta, tu taj tłu macz świę te; for ma żeń -
ska od przy miot ni ka sa cer, sa cra, sa crum – świę ty, świę ta,
świę te; 
con fir ma tio (czy taj kon fir ma tio, wy raz ro dza ju żeń skie go) –
bierz mo wa nie; wy raz ten ozna cza rów nież w pier wot nym zna -
cze niu: umoc nie nie; uspo ko je nie, po cie cha; po twier dze nie, 
uza sad nie nie (an giel ski: con fir ma tion – bierz mo wa nie, umoc -
nie nie; fran cu ski: con fir ma tion – bierz mo wa nie, po twier dze nie). 

Opra co wał Da riusz Wa śniewski

Autorzy artykułu z córeczką
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Gdy pierw szy raz usły sza łem o tym, że w pa ra fii p.
w. św. Bra ta Al ber ta ma po wstać klub dla mło dzie ży, bar dzo
się ucie szy łem. I to nie tyl ko dla te go, że przez wie le lat na -
le ża łem do przy mor skiej wspól no ty pa ra fial nej, ale dla te go
że uwa żam ten po mysł za bar dzo do bry. Ma ło te go, je stem
prze ko na ny, że ta kie klu by po win ny po wsta wać przy
wszyst kich pa ra fiach. Po win ny być jej in te gral ną czę ścią.
Sam po zna łem kil ka ta kich miejsc i za pew niam, że cie szą
się one ogrom ną po pu lar no ścią wśród mło dych lu dzi. Zda ję
so bie spra wę, że ta kie ini cja ty wy wca le nie mu szą być do -
cho do we, to jed nak uwa żam, że nie wszyst ko da się prze li -
czyć na pie nią dze. Je śli np. na si ro dzi ce al bo dziad ko wie
zwra ca li by uwa gę je dy nie na stro nę ma te rial ną swo je go ży -
cia, być mo że wca le nie by ło by nas na świe cie, a ja nie pi sał -
bym te go tekstu. 

Wie lo krot nie sły sza łem, bę dąc jesz cze chło pa kiem,
czy to na ka te che zie czy w szko le, że czło wiek po sia da nie
tyl ko cia ło, ale i du cha. W zdro wym cie le zdro wy duch – to
in ne zda nie, któ re za pa dło mi w pa mięć. Przy ta czam te my -
śli, po nie waż je że li nie bę dzie my wszy scy sta rać się o do bre
wy cho wa nie mło de go czło wie ka, o je go roz wój fi zycz ny, in -
te lek tu al ny, a tak że du cho wy, to nie miej my złu dzeń, że wy -
ro śnie na mą drą, wraż li wą i du cho wo ukształ to wa ną oso bę. 

By łem ostat nio w Mło dzie żo wym Do mu Kul tu ry
w So po cie. Tyl ko przez pierw sze kil ka dni te go rocz nych fe -
rii prze wi nę ło się przez to miej sce pra wie 1,5 ty sią ca dzie ci.
Jak się oka zu je, chęt ni przy jeż dża li z roż nych stron Trój mia -
sta, a tak że z Ru mii i Wej he ro wa. Cza sem tyl ko po to, by kil -
ka go dzin, nie raz tyl ko jed ną lub dwie, spę dzić przy wy kle -
ja niu mo de li la ta ją cych w warsz ta tach mo de lar skich, na ma -
lo wa niu mar twej na tu ry czy gra niu w war ca by i sza chy pod
okiem ar cy mi strza sza cho we go. Oka zu je się, że ta kie miej -
sca ma ją ra cję by tu, ma ło te go, po win no ich być jak naj wię -
cej. 

Trze ba jed nak za zna czyć, że nie by ło by ta kie go
miej sca, gdy by nie in struk to rzy, wy cho waw cy, na uczy cie le,

któ rzy czę sto za śmiesz nie ni skie pie nią dze po świę ca ją swój
czas dla in nych, bo dla nich tak na praw dę czło wiek jest war -
to ścią. Ide ali sta – po wie dzą nie któ rzy pod no sem, czy ta jąc
ten tekst. Mo że i tak, ale ta kich lu dzi, któ rzy chcą dzie lić się
z in ny mi, jest na świe cie du żo wię cej niż jed nost ki, o któ -
rych od cza su do cza su po wie dzą w me diach. 

Że by po dob ne miej sce mo gło funk cjo no wać w pa -
ra fii, po trzeb ne są po miesz cze nia, i ta kie przy pa ra fii Św.
Bra ta Al ber ta ist nie ją. Oczy wi ście nie któ re wy ma ga ją re -
mon tu, in ne prze bu do wy, ale są do dys po zy cji i cze ka ją na
za go spo da ro wa nie. Ja kie for my spę dza nia wol ne go cza su
moż na tam zor ga ni zo wać, to już za le ży od in wen cji i po my -
sło wo ści pa ra fian i księ ży. Od ka wia ren ki z ka wą i her ba tą
za gro sze, gdzie moż na się spo tkać z przy ja ciół mi, po przez
cie ka we pra cow nie, miej sca spo tkań z za pra sza ny mi in te re -
su ją cy mi go ść mi; po miesz cze nia, w któ rych moż na wy świe -
tlić cie ka wy film, po mu zy ko wać, po czy tać książ ki, po uczyć
się, za grać w sza chy, zor ga ni zo wać wy sta wę czy au kcję
prac. Po my słów mo że być mnó stwo. Po trzeb ne są tak że
róż ne go ro dza ju sprzę ty (stół ping pon go wy już jest), któ re
moż na suk ce syw nie kom ple to wać. Ele men ty wy po sa że nia
ta kie go klu bu moż na ku pić. Nie moż na na to miast ku pić cza -
su po świę co ne go przez świec kich – on jest bez cen ny, ale
też naj waż niej szy. Sam mam ro dzi nę (dwój kę dzie ci)
i wiem, jak trud no jest wy go spo da ro wać wol ne chwi le, po -
świę ca jąc się dla ja kiejś pa ra fial nej ini cja ty wy. Ks. Pro -
boszcz Grze gorz i ks. Ta de usz, mi mo naj szczer szych chę ci,
nie da dzą sa mi ra dy, choć wi dzę ich ogrom ne za an ga żo wa -
nie. Sam na le żę już do in nej pa ra fii i rów nież sta ram się
w niej or ga ni zo wać roż ne go ro dza ju przed się wzię cia, skie -
ro wa ne m. in. do mło dzie ży. Je stem prze ko na ny, że rów nież
w pa ra fii Św. Bra ta Al ber ta znaj dą się oso by, któ re ze chcą
po świę cić czas i wes przeć księ ży w two rze niu in te re su ją ce -
go miej sca dla mło dych lu dzi. 

Go rą co po zdra wiam, by ły pa ra fia nin An drzej Urbań ski. 

Klub m³odzie¿owy
przy parafii św. Brata Alberta na Przymorzu.

No a w ze szłym ro ku na sza ro ślin ka mi ło ści wy pu -
ści ła no wy pąk, któ rym jest uko cha na có recz ka. Je ste śmy
ro dzi ną, po trze bu je my się wza jem nie, wzra sta my w gó rę
i nie bo imy się, gdyż Pan Bóg czu wa nad na szym uczu ciem
i związ kiem. 

Na szym zda niem Sa kra mentu Mał żeń stwa bo ją się
lu dzie nie pew ni swych uczuć. Gdy ży je się z dru gą oso bą
bez ślu bu, ła twiej póź niej ją po rzu cić, zo sta wić. Mło dzi lu -
dzie w dzi siej szych cza sach bar dzo lu bią wy go dę i uła twie -
nia. Wie my to po na szych zna jo mych. Bo ją się na zwać po
imie niu uczu cie łą czą ce ich z part ne rem. Błą dząc szu ka ją,
prze bie ra ją wśród ko lej nych osób, ba wią się z uczu cia mi,
swym cia łem, bo tak jest naj pro ściej. To myl ne po dej ście do
mi ło ści. Zwy kłe za uro cze nie na zy wa ją za ko cha niem, a do

ko cha nia trze ba doj rzeć. Zna my rów nież przy pad ki ta kich
za uro czeń, czy li nie chcia ne cią że, abor cje, za ży wa nie pi gu -
łek wcze sno po ron nych. Wi dzi my, jak te oso by ma ją ce na -
dzie ję, że wszyst ko, co złe jest już za ni mi, gry zą się, wal czą
z uczu ciem pust ki, bez na dziej no ści w związ ku z do ko na ny -
mi zbrod nia mi. Za daj my so bie te raz py ta nie: po co żyć z wy -
rzu ta mi su mie nia, wcze śniej za zna jąc chwi lo wej tyl ko przy -
jem no ści? Po co, sko ro moż na żyć w szczę ściu, mi ło ści
z mał żon kiem i dzieć mi, pie lę gno wać ro ślin kę wspól ne go
związ ku, pod le wa jąc ją i nie no sząc cię ża ru, wiel kie go ka -
mie nia na du szy i ser cu, ja kim jest GRZECH?! 

Mło dzi, za sta nów cie się nad tym...... 

Agniesz ka i Krzysz tof Skrzyp scy 

SAKRAMENTY – MA£¯EÑSTWO

Z ¯YCIA PARAFII – M£ODZIE¯
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Kie dyś idąc uli cą, spo tka łam gru pę dziew cząt, za -
cho wu ją cą się ha ła śli wie. Na mo ją proś bę o zmia nę słow nic -
twa jed na z nich po wie dzia ła groź nie: „umrzesz!“ Na to
stwier dze nie mo głam się
tyl ko uśmiech nąć – ja wiem,
że umrę, ale one te go o so -
bie nie wie dzą. 

Dla cze go nor mal -
nie o tym nie pa mię ta my?
Świa do mość spo tka nia kie -
dyś Bo ga na są dzie nie jest
obec na w ży ciu co dzien -
nym. Mo że jest to zbyt od le -
gła per spek ty wa. War to jed -
nak mieć przed oczy ma bliż -
szą przy szłość. Jak bę dzie
wy glą da ła mo ja do ro słość,
mo je mał żeń stwo? Czy po -
tra fię dać ra dość, szczę ście
i po czu cie bez pie czeń stwa
swo im dzie ciom, cze go
mnie czę sto bra ko wa ło? 

War to tak żyć
w chwi li obec nej, że by
w przy szło ści nie „pluć so -
bie w bro dę“, że trze ba by ło ina czej. W mło do ści war to na -
uczyć się wier nej przy jaź ni, zwra ca nia uwa gi na dru gie go
czło wie ka i wy słu cha nia go, de li kat no ści, współ czu cia, na -
uczyć się da wa nia nie cze ka jąc na to, co ja za to do st anę.

Mo że nie są to ce chy, któ re do mi nu ją w szko le i za ba wach,
ale bę dą bar dzo przy dat ne w ży ciu do ro słym. 

Kie dy roz ma wia się ze skłó co ny mi mał żeń stwa mi,
ci sną się na usta py ta nia:
dla cze go nie roz ma wia li -
ście ze so bą przed ślu bem
o tym, co was te raz dzie li?
Czy przed ślu bem po zna li -
ście i za ak cep to wa li ście
przy szłych te ściów i ro -
dzeń stwo? Czy uzgod ni li -
ście czas i licz bę za pra sza -
nych do wa szej ro dzi ny
dzie ci? Nie ste ty na ta kie
roz mo wy nie by ło wte dy
cza su ani ocho ty, a po ślu -
bie przy szło roz cza ro wa nie,
bo ina czej so bie wszyst ko
wy obra ża li śmy. Pro blem
w tym, że współ mał żo nek
też so bie wa sze wspól ne ży -
cie wy obra żał i by ły to zu -
peł nie in ne wy obra że nia! 

Ży cie nie mo że być cią głą
za ba wą, jak wma wia ją nam

me dia. Przy cho dzą trud ne chwi le, kło po ty i do pie ro prze -
zwy cię ża nie tych trud no ści da je praw dzi wą ra dość. 

Ja dwi ga Do bro wol ska

Droga do doros³oœci

£acina dla ucznia
Per aspe ra ad astra. Przez tru dy do gwiazd. 

per – przez; przy imek ten łą czy się z ac cu sa ti vem
−bier ni kiem; 
aspe ra – (ak cent na trze cią sy la bę od koń ca as− ) –
tru dy; ac cu sa ti vus plu ra lis – bier nik licz by mno giej od
for my ni ja kiej aspe rum – trud ne od przy miot ni ka
asper, aspe ra, aspe rum – szorst ki, szorst ka, szorst kie;
trud ny, trud na, trud ne;
ad – do; przy imek ten ła czy się z ac cu sa ti vem− bier ni -
kiem; 
astra – gwiaz dy, tu taj tłu macz gwiazd, ac cu sa ti vus plu -
ra lis – bier nik licz by mno giej od astrum – gwiaz da.

Re pe ti tio est Po wta rza nie jest
ma ter stu dio rum.               mat ką stu diów. 

re pe ti tio – po wta rza nie;
est – jest; sin gu la ris – licz ba po je dyn cza, trze cia oso ba
od es se – być; 

ma ter – mat ka, tu taj tłu macz mat ką; 
stu dio rum – stu diów; ge ne ti vus plu ra lis – do peł niacz
licz by mno giej od stu dium – na uka, za mi ło wa nie.

Duc in al tum. Wy płyń na głe bię.
(Łk 5, 4) 

duc (czy taj duk) – wy płyń, pro wadź; im pe ra ti vus 
pra esen tis ac ti vi – tryb roz ka zu ją cy cza su te raź niej sze -
go stro ny czyn nej, dru ga oso ba licz by po je dyn czej od
du ce re – pro wa dzić; 
in – na; 
al tum – głę bię; ac cu sa ti vus sin gu la ris – bier nik licz by
po je dyn czej od al tum – głę bia. 

Sło wa te zo sta ły za czerp nię te z Ewan ge lii wg świę te go
Łu ka sza z frag men tu o ob fi tym po ło wie ryb, Łk 5,1−11. 

Opra co wał Da riusz Wa śniewski

SZCZYPTA £ACINY

DO M£ODZIE¯Y
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Czte ry dni to krót ki czas. Nie raz mi ja ją nie zau wa żalnie, ale
cza sem są to pięk ne, peł ne wra żeń i prze żyć dni, w cza sie
któ rych ma my ra dość i szczę ście. Takie dni przeżywaliśmy
uczest ni cząc w piel grzym ce, zor ga ni zo wa nej przez dwie pa -
ra fie. Do wo dzi li na mi: ks. Pro boszcz To masz Fry mark z so -
poc kiej Pa ra fii N. S. Pa na Je zu sa i ks. Ja nusz Maj kow ski,
nasz dusz pa sterz z Przy mo rza. Pa ra fia nie z na szej i so poc -
kiej pa ra fii spo tka li się o godz. 6.30 ra no przed ko ścio łem
św. Bra ta Al ber ta. Z każdej parafii uczestniczyło po
dwadzieścia parę osób.
Tra sa wio dła – jak w pio -
sen ce – „od mo rza do
Tatr”. W czte ry dni – tam
i z po wro tem, a po dro dze
od wie dzi liśmy naj waż niej -
sze miej sca Bo że go i Ma -
ryj ne go kul tu w Pol sce. 

Wcze snym po po -
łu dniem zło ży li śmy swój
po kłon Pa ni Ja sno gór skiej
– każ dy in dy wi du al nie.
Czę sto cho wa to miej sce,
z któ re go Kró lo wa na sza
strze że nas, na sze go kra ju
i Ko ścio ła. Ko lej nym eta -
pem na szej po dró ży by ła
Gó ra św. An ny – mat ki
Ma ryi – bab ci Je zu sa. Ta
świę ta, pa tron ka wszyst -
kich Babć (któ rych nie
bra ko wa ło wśród uczest -
ni ków na szej piel grzym ki)
wyprasza nam łaski
poprzez sank tu arium, pro -
wa dzo nym przez oj ców
Fran cisz ka nów. Tam
zwiedziliśmy pięk ną ba zy -
li kę, wznie sio ną na wy so -
kim wzgó rzu na te re nie
daw ne go – bar dzo daw ne -
go – wul ka nu. Wzgó rze to
jest oto czo ne la sami,
wśród któ rych ukry te są
pięk ne ka pli ce – sta cje Dro gi Krzy żo wej. Ten pierw szy
dzień za koń czy ła Msza św., ce le bro wa na przez na szych ka -
pła nów To ma sza i Ja nu sza w prze pięk nych, bo ga tych wnę -
trzach ba zy li ki p.w. św. An ny o godz. 20.00. Stamtąd już po
ciem ku wra ca li śmy do do mu noc le go we go Oj ców Fran cisz -
ka nów, gdzie cze ka ła nas „obia do ko la cja” i wy god ne po ko je. 

Dzień dru gi – pią tek roz po czął się bar dzo wcze -
śnie. Cze ka ła nas dro ga do Za ko pa ne go, a na tra sie Kra -
ków−Ła giew ni ki, czy li Sank tu arium Bo że go Mi ło sier dzia.
Pa mię tam to sank tu arium sprzed trzech lat, gdy mu ry Ba zy -
li ki za le d wie wy cho dzi ły z zie mi. To, co te raz zo ba czy łam

urze kło mnie swym pięk nem, ogro mem, roz ma chem i pie -
ty zmem wy koń czo nych wnętrz. Ba zy li ka mo że po mie ścić
aż 5000 osób. Jest ja sna, oszklo na, a oł tarz.... Żad na fo to gra -
fia nie od da wra żeń z au top sji. Ta ber na ku lum to du ża zło ta
ku la z za ry so wa ny mi kształ ta mi kon ty nen tów – to ku la
ziem ska. Według słów Chry stu sa – stąd orę dzie Bo że go Mi -
ło sier dzia, te go naj waż niej sze go przy mio tu Bo ga, ro zejść
się ma na ca ły świat. Tu na si ka pła ni od pra wia ją Mszę św.;
czy ta nie – Hu bert Bar tel i Jo lan ta Ka miń ska z Przy mo rza,

Psal my i śpiew „Al le lu ja” – p.
Ela z So po tu. To by ło nie zwy -
kłe prze ży cie dla nas. Zwie -
dza nie ca łe go kom plek su
Sank tu arium to tak że wi zy ta
w Ko ście le, w któ rym mo dli ła
się św. Fau sty na i mo dli twa
przy Jej re li kwiach, to wi zy ta
w ma łej, ale jak że pięk nej ka -
pli cy wie czy stej ad o ra cji Naj -
święt sze go Sa kra men tu. Nie
zna lazł się czas na przej ście
Dro gi Krzy żo wej – rów nie nie -
zwy kłej, jak wszyst ko w tym
nie zwy kłym miej scu. Od jeż -
dża my, bo cze ka na nas Za ko -
pa ne, a jesz cze po dro dze od -
wie dza my Ludź mierz i kró lu -
ją cą tu „Gaź dzi nę Pod ha la”.
Ta Gaź dzi na to fi gu ra Mat ki
Bo żej Ludź mier skiej, wy rzeź -
bio na w XIV w. z li po we go
drew na. Mat ka Bo ża trzy ma
na rę ku fi gur kę Je zu sa,
a w dru giej – ber ło kró lew -
skie. Pro boszcz ludź mier skiej
pa ra fii miał dla nas tyl ko 15
min. cza su, ale i my nie mie li -
śmy go wię cej. Póź nym po po -
łu dniem do cie ra my do Za ko -
pa ne go, gdzie w dziel ni cy Ha -
ren da u gó ra li za przy jaź nio -
nych z na szy mi ka pła na mi
cze ka na nas obia do ko la cja

i za słu żo ny od po czy nek. Nie spo sób jed nak być w Za ko pa -
nem i nie po spa ce ro wać po Kru pów kach – głów nej uli cy te -
go uro kli we go mia sta. Je dzie my więc z Ha ren dy do cen -
trum Za ko pa ne go i idzie my na spa cer. Księ ża za rzą dza ją
zbiór kę na par kin gu o godz. 21.00. Tak więc ma my oka zję
oglą dać, jak gó ra le ustro ili tę uli cę, jesz cze za dnia, a tak że
jak pięk nie oświe tli li, ude ko ro wa li świa tłem na wie czór. Na
ten dzień „kra kow sko – za ko piań ski”  po go da by ła „wy raź -
nie” za mó wio na. Był to cie pły, sło necz ny, pięk ny dzień. 
So bo ta – dzień trze ci. Po go da kom plet nie in na. Zim no i nie -
usta ją cy deszcz – drob ny, ale gę sty. Jest to tak że ostat ni

Pielgrzymujemy
Z ¯YCIA PARAFII

Ołtarz w kościele w Ludźmierzu, kwiecień 2004 r.

Czte ry dni nie zwy kłych prze żyć. 



GŁOS BRATA NR 2(16)2004             14

Z ¯YCIA PARAFII

dzień zwie dza nia. Ra no – wy jazd do Kuź nic, czy li do sta cji
ko lej ki li no wej na Ka spro wy Wierch. Mi ja my jed nak tę sta -
cję i pnie my się w gó rę do pu stel ni na sze go pa tro na św. Bra -
ta Al ber ta. Dro ga ka mie ni sta (ko cie łby) bie gnie w gó rę,
a po obu jej stro nach ścia na la su. To do pie ro kwie cień, więc
ła chy śnie gu przy po mi na ją o zi mie, któ ra szczę śli wie się
skoń czy ła. Ostat ni od ci nek dro gi jest bar dziej stro my, a za -
tem trud niej szy. Ile wy sił ku i sa mo za par cia wy ma ga ło do -
tar cie do pu stel ni, wie dzą tyl ko ci, co prze by li tę dro gę. Ale
by ło war to. W ma leń kiej ka plicz ce p. w. Naj święt sze go Ser -
ca Pa na Je zu sa na si ka pła ni od pra wia ją Mszę św. Jest to ko -
lej na Msza św. od pra wia na w nie zwy kłej sce ne rii. Z ko ściół -
ka scho dzi my nie co w dół i od wie dza my pu stel nię, w któ rej
żył i pra co wał św. Brat Al bert. Ce la jest bardzo skrom na:
znisz czo ny ha bit, drew nia ne cho da ki, że la zne łóż ko i sto łek
– wszyst ko. Ale są tu re li kwie Świę te go. Są one za mknię te
w rzeź bie dło ni, trzy ma ją cej bo che nek chle ba. Pa mię ta my,
co nasz pa tron mó wił; „trze ba być do brym jak chleb”, dla te -
go też dłoń po da ją ca chleb od da je głów ną myśl świę te go
Bra ta. Od wie dza my jesz cze Mu zeum św. Bra ta, słu cha my
Sio stry Am bro zji, któ ra opo wia da nam o Świę tym i o Mu -
zeum. Po ra wra cać. W nie usta ją cym desz czu i zim nie scho -
dzi my w dół do Kuźnic i do au to ka ru. Dro ga na Ha ren dę
wio dła przez Krzep tów ki, gdzie od wie dza my Sank tu arium
Mat ki Bo żej Fa tim skiej. Ko ściół i ca łe sank tu arium zo sta ło
ufun do wa ne ja ko wo tum wdzięcz no ści Mat ce Bo żej Fa tim -
skiej za cu dow ne oca le nie Pa pie ża Ja na Paw ła II pod czas za -
ma chu na Pla cu św. Pio tra w 1981 r. To sank tu arium urze -
kło i za chwy ci ło wszyst kich, ale nie moż na by ło go zwie -
dzać, bo na sza piel grzym ka tra fi ła na uro czy stość ślub ną
gó ra li. I pań stwo mło dzi i go ście by li ubra ni w ory gi nal ne
gó ral skie stro je. By ło to oczy wi ście dla wszyst kich do dat ko -
wą, nie pla no wa ną atrak cją. Wo bec ta kie go sta nu po go dy na -
stę pu je zmia na pla nów na po obied ni czas. Ks. To masz pro -
po nu je ob jazd au to ka rem oko lic Za ko pa ne go. Le piej jest
zwie dzać te oko li ce choć by przez zmok nię te szy by, niż
mok nąć i mar z nąć. Ten ob jazd był zna ko mi tym po my słem.
Dzię ki te mu od wie dzi li śmy no wiu teń ki, w grud niu wy świę -
co ny ko ściół w dziel ni cy Ole za p. w. Mat ki Bo żej Ob ja wia ją -
cej Cu dow ny Me da lik. Ko ściół jest więk szy od na sze go.
Kształ tem przy po mi na dło nie zło żo ne do mo dli twy i jest
urze ka ją co pięk ny. Po dzi wia my je go wnę trze i od ma wia my
Ko ron kę do Bo że go Mi ło sier dzia. Na stęp nie prze jeż dża my
przez Bia ły Du na jec, Bu ko wi nę Ta trzań ską i Po ro nin, a tak -
że Mu rza sih le i Jasz czu rów kę – czy li ko lej ne miejscowości
w okolicy Za ko pa ne go. W Jasz czu rów ce od wie dza my i po -

dzi wia my ma ły drew nia ny ko śció łek, za pro jek to wa ny i wy -
ko na ny przez Wit kie wi cza – te go sa me go, któ ry w po cząt -
kach XX wie ku za chwy cił się gó ral skim sty lem bu dow nic -
twa i rzeź by i roz sła wił je na ca ły kraj. I na tym koń czy się
zwie dza nie. 
Nie dzie la – czwar ty dzień. O go dzi nie szó stej ra no uczest ni -
czy my w Mszy św., od pra wia nej przez na szych ka pła nów
w za byt ko wym ko ściół ku na Ha ren dzie, tj. w dziel ni cy Za -
ko pa ne go, gdzie miesz ka li śmy. Po śnia da niu wy jazd i przed
go dzi ną 18.00 je ste śmy w So po cie w pa ra fii ks. To ma sza,
a pół go dzi ny póź niej w do mu. Zwie dza nie to jed no, a du -
cho we prze ży cia to ogrom ny ka pi tał, któ ry jak są dzę dłu go
bę dzie u nas, nad mo rzem – pro cen to wał. 

Jo lan ta Ka miń ska 
przy współ pra cy Ma ry li i Hu ber ta Bar te lów

Pielgrzymka

Pustelnia Brata Alberta na Kalatówkach,  kwiecień 2004 r.
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Nie tak daw no te mu ob cho dzi li śmy naj waż niej sze
dla wszyst kich chrze ści jan świę ta Wiel kano cy. Z te go też
po wo du po raz ko lej ny po sta no wi ły śmy zor ga ni zo wać w na -
szej szko le kon kurs pla stycz ny, któ re go ce lem by ło przy bli -
że nie dzie ciom mi ste rium świąt Wiel ka no cy po przez wy ko -
na nie kart, za wie ra ją cych cha rak te ry stycz ne dla tych świąt
mo ty wy. Or ga ni zo wa ny przez nas kon kurs z ro ku na rok
cie szy się co raz więk szą po pu lar no ścią. 

Ku na szej wiel kiej ra do ści w tym ro ku do kon kur su
przy stą pi ło 234 dzie ci z 5−iu oko licz nych pla có wek. A by ły
to: 

SP nr 44, SP nr 79, SP nr 80
oraz przed szko la: nr 59 i 62

Do star czo ne do nas pra ce oce nia ne by ły w dwóch ka te go -
riach wie ko wych:

I – ucznio wie klas 0 – III
II – ucznio wie klas IV – VI

Pod uwa gę bra ne by ły pra ce o for ma cie A−6, wy ko na ne es -
te tycz nie o cie ka wej sza cie gra ficz nej. 

Zwy cięz ca mi kon kur su zo sta li w gru pie 0 – III: 
I miej sce – Da mian Ster nik (SP 79) 

II miej sce – Jo an na Mo scal (SP 80) 
III miej sce – Mar ta Grze lak (SP 79) 

Zwy cięzca mi kon kur su zo sta li w gru pie IV – VI 
I miej sce – Ka ta rzy na Cech mann (SP 44) 

II miej sce – Alek san dra Wle kliń ska (SP 79) 
III miejsce – Ali cja Ma cha ła (SP 44) 

Wy róż nie nie zo sta ło przy zna ne Ka ta rzy nie Zą zel z Przed -
szko la nr 62.

Wszyst kie prze ka za ne nam pra ce by ły bar dzo trak -
cyj ne i sta ran nie wy ko na ne, dla te go też po sta no wi ły śmy
zor ga ni zo wać kier masz świą tecz ny przy na szej pa ra fii,
z któ re go do chód prze zna czy ły śmy na do fi nan so wa nie obia -
dów dla dzie ci. Kier masz od był się dnia 28 mar ca 2004 r. 
Dzię ki ofiar no ści pa ra fian ze bra li śmy 69,93 zł. 

Wszyst kim uczest ni kom kon kur su oraz ich opie ku -
nom bardzo dzię ku je my, a zwy cięz com gra tu lu je my i ży czy -
my dal szych suk ce sów. 

mgr Mag da le na Kosz ko
Ane ta Brat ke

„Wielkanocna kartka“ 
Międzyszkolny konkurs plastyczny − Szkoła Podstawowa nr 79

Kształt Świątyni wyraża ideę Episkopatu, aby poprzez
formę architektoniczną nawiązać do wydarzeń
historycznych, do czterech dróg, którymi Polacy dążyli do
wolności: Oręża, Kultury, Modlitwy i Pracy oraz Cierpienia.

Świą ty nia Opatrz no ści Bo żej to Wo tum Na ro du
Pol skie go, bu do wa na ja ko dzięk czy nie nie za od zy ska ną
wol ność na sze go pań stwa. To re ali za cja uchwa ły Sej mu

Rzecz po spo li tej z 1791 r., powziętej za pa no wa nia kró la Sta -
ni sła wa Au gu sta Po nia tow skie go. 
W 1921 r. usta wą Sej mu Usta wo daw cze go po sta no wio no
kon ty nu ować zo bo wią za nia Sej mu Czte ro let nie go. 
23.X.1998 r. uchwa ła Sej mu RP wy ra ża uzna nie dla ini cja ty -
wy Pry ma sa Pol ski Kar dy na ła Jó ze fa Glem pa wznie sie nia
świą ty ni, któ ra bę dzie sym bo lem wdzięcz no ści Na ro du za
odzy ska nie wol no ści w 1989 r., za 20 lat pon ty fi ka tu Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II i Ju bi le usz 2000 lat chrz eści jań stwa. 
13.VI.1999 r. Oj ciec świę ty Jan Pa weł II po świę cił ka mień
wę giel ny i te re n pod bu do wę Świą ty ni. 
02.V.2002 r. Prymas Polski kardynał Józef Glemp podpisuje
akt erekcyjny i następuje wmurowanie kamienia
węgielnego podczas uroczystej Mszy św.
23.XI.2002 r. nastąpiło symboliczne wbicie pierwszej łopaty
przez Prymasa Polski, rozpoczynające budowę Świątyni.
02.V.2004 r. na Polach Wilanowskich w Warszawie Prymas
Polski  kardynał Józef Glemp podczas Mszy św. powierzył
Bożej Opatrzności przyszłość Polski i Starego Kontynentu. 

Opra co wa ła Te re sa So wiń ska na pod sta wie bro szu ry
Cen trum Ka te che tycz ne go Ar chi die ce zji War szaw skiej 

Œwi¹tynia Opatrznoœci Bo¿ej
Z ¯YCIA KOŒCIO£A
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Œwi¹tynia Opatrznoœci Bo¿ej

Ballada 
Za króla Stasia, a więc dawno temu,
Gdy każdy Polskę kochał po swojemu,
Drogę Kalwarii bito do Jazdowa,
Niech wrszczcie przyjdzie moralna odnowa.

Deptano prawdy. Korupcja i zwady.
Cnoty rycerskiej były rzadkie ślady.
Więc co mądrzejsi przy królu mężowie
Wolność swą Bożej powierzyli Głowie.

Na Wielkim Sejmie stanowiono prawa
I wyszła wtedy Majowa Ustawa,
Która wśród wrzawy, złości, zaciętości,
Lud zawierzyła Świętej Opatrzności.

Projekt Kubickiego. Król chwycił kielnię.
W Łazienkach „filar“ do dziś trzyma dzielnie.
Całe stulecie studenci Warszawy
Strzegli pamięci wolności i sławy.

Za broń chwytali chłopy i żołnierze.
Legli w powstaniach, pozostali w wierze.
W ruch poszły pióra, pędzle i muzyka,
Każda kultura z wolnością się styka.

Czasy niewoli, złamane powstanie,
Stu lat rocznica – medalu odlanie
Czyni Polonia! W Stanach się pamięta,
Że dalej trzeba kruszyć wrogie pęta.

Czego chcesz, Boże? – przebiega wołanie,
„Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie“!
Nad Wisłą cud i Polska się wyłania.
Do Opatrzności śle korne błagania.

Za Piłsudskiego Rząd przyrzekł finanse,
By jedność ducha odzyskała szansę.
Pniewski wskazuje Mokotowskie Pola,
Lecz się nie spełnia Opatrzności wola.

Grzechy, niedbalstwo, wolność się skurczyła.
Wojna! Złych wrogów nieprzebrana siła.
Nie tylko plany burzyła i miasto,
Boga uznano za złowrogie hasło.

Umilkły bomby, otwarto obozy,
Prymas Wyszyński nie lęka się grozy.
Kościół i Naród w wierze i miłości
Zawierzy Matce Bożej Opatrzności.

Lat cztery setki wybiło Stolicy.
Kardynał Józef, pomny obietnicy,
Kamień węgielny przed Papieżem kładzie.
Ziemi oblicze niechaj będzie w ładzie.  

Na Wilanowie nowy Chram się mieści,
Szymborski krzyża greckiego plan kreśli,
Marciniak beton, wzrasta nad wykopy
Modlitwa ludu i Bóg dla Europy.

Rząd nie przeszkadza. Złoty od Polaka.
Grosz uciułany napływa z daleka.
Rośnie świątynia. Dziwią się poganie:
Bóg Czuwający w Europie zostanie!

Zawsze jest szansa, by naród odrodzić,
Państwo oczyścić ze sprzedajnych ludzi.
Wiele modlitwy w pracę włożyć trzeba,
Żeby zasłużyć na nagrodę nieba.

Trwamy przed bramą, co „Unią“ się zowie:
Niebo Europy, a problemów mrowie.
W sporach chcą wygrać sprytni i wymowni,
A Stwórca mówi, że ludzie są równi.

A nad chmurami tej ziemskiej niskości
W czas się odsłoni słońce Opatrzności.
Przed miłosierne nieść będziem ołtarze
„Odę radości“ w solidarnej gwarze.

Zbigniew Słoneczny

Z ¯YCIA KOŒCIO£A

Ksiądz Kardynał Jó zef Glemp, Pry mas
Pol ski, 2 ma ja 2004 r., pod czas uro czy -
stej Mszy św. z udzia łem naj wyż szych
do stoj ni ków Ko ścio ła i władz świec -
kich w miej scu bu do wy Świą ty ni
Opatrz no ści Bo żej po wie dział: 
„Je stem wdzięcz ny za pu bli ka cję ‘Bal -
la dy’. Ży czę Ro da kom, aby roz brzmie -
wa ją ca na Po lach Wi la now skich pieśń
uczy ła nas pięk nej hi sto rii dzia ła nia
Opatrz no ści Bo żej na pol skiej zie mi”. 

Projekt Świątyni autorstwa Wojciecha i Lecha Szymborskich

© Centrum Katechetyczne Archidiecezji Warszawskiej
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SAKRAMENTY – KAP£AÑSTWO

PRZEDSZKOLE NR 62
przy ul. Rzeczypospolitej 5, tel. 556 42 99

www.przedszkolenr62.republika.pl               e−mail: przedszkolenr62 poczta.onet.pl

ZAPRASZA DO ZAPISÓW DZIECI NA ROK PRZEDSZKOLNY 2004/2005

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra zadba o całościowy, harmonijny rozwój dziecka, aby rosło 
radosne i twórcze. Każdy wychowanek w naszym przedszkolu ma szansę osiągania sukcesów na miarę 
możliwości i uzyskania dobrego przygotowania do nauki w szkole. Wszystkie dzieci są przez nas 
traktowane indywidualnie i podmiotowo.

Oprócz programowych zajęć dydaktycznych oferujemy:
religię, prowadzoną przez siostrę Bernardę, zajęcia z logopedą, zajęcia korekcyjno−kompensacyjne, 
rytmikę, język angielski, taniec towarzyski, współpracę z poradnią psychologiczno−pedagogiczną.

Jesteśmy też otwarci na wszystkie propozycje ze strony rodziców.
Dzienna stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi tylko 3,70 zł.

Dzień szcze gól ny. Dia kon Ra fał Za lew ski, nasz pa ra fia -
nin,  przy jął z rąk Ks. Bp Wie sła wa Me rin ga, or dy na riu sza die ce zji
wło cław skiej, Sa kra ment Ka płań stwa w Zgro ma dze niu Księ ży Ma -
ria nów. Oto, co Neo pre zbi ter na pi sał w ma te ria łach wy da nych
z oka zji świę ceń o swo im po wo ła niu: 

„My śli o po wo ła niu po ja wi ły się u mnie już w dzie ciń -
stwie, zwy kle jed nak by ły krót ko trwa łe. Pa mię tam jed nak, jak szy -
ko wa łem so bie po trzeb ne rze czy, by w do mu ‘od pra wić Mszę’. By -
łem mi ni stran tem i bli skość oł ta rza ode gra ła wiel ką ro lę. O za ko -
nie mia łem wte dy bar dzo bla de po ję cie. Ma ria nów po zna łem pod -
czas let nich re ko lek cji w gó rach. Urze kli mnie swo ją po sta wą, za -
pra gną łem więc nie tra cić z ni mi kon tak tu. Był to waż ny mo ment,
choć jesz cze nie de cy du ją cy. Przez la ta li ceum my śla łem po waż nie
o szko le te atral nej – chcia łem zo stać ak to rem. Wszyst ko ku te mu
zmie rza ło – do cza su pew ne go spo tka nia przed ma tu rą w Li che niu

z pierw szym po zna nym daw niej w gó rach ma ria ni nem. Był to mo -
ment waż ny, choć rów nież nie de cy du ją cy. Od te go cza su wie le
my śla łem i do pusz cza łem moż li wo ści pój ścia in ną dro gą. Po sta no -
wi łem spo tkać się z nim raz jesz cze. Nie zdą ży łem. Od szedł. To był
ten mo ment... Ks. Ol gierd był w pew nym sen sie oj cem me go ma -
riań skie go po wo ła nia. Bar dzo de li kat nie, w cał ko wi tej wol no ści
pro wa dził mnie za pa la jąc do bre, pięk ne pra gnie nia. Im bli żej by ło
wy bo ru, tym co raz mniej wąt pli wo ści. Pan prze ko nał mnie, że to
jest mo ja dro ga. 

Dziś sta ję przy oł ta rzu już ja ko ka płan. Pra gnę ofiar nie
i pięk nie od po wie dzieć na Bo że we zwa nie i gdy On py ta: „Kto by
Nam po szedł?“, chcę mó wić jak Iza jasz: „Oto ja, po ślij mnie!“

Ks. Neo pre zbi ter Ra fał Za lew ski
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WIADOMOŒCI PARAFIALNE

Ś.p. Eugenia Rzewuska, lat 92, zm. 28.02.2004 r.
Ś.p. Jan Zalewski, lat 91, zm. 1.03.2004 r.

Ś.p. Anna Elżbieta Łapicz, lat 63, zm. 9.03.2004 r.
Ś.p. Czesław Bronisław Krajnik, lat 64, zm. 14.03.2004 r.

Ś.p. Katarzyna Rudzka, lat 65, zm. 16.03.2004 r.
Ś.p. Kazimierz Błażuk, lat 66, zm. 21.03.2004 r.

Ś.p. Stanisława Łużniak, lat 91, zm. 24.03.2004 r.
Ś.p. Henryk Makarewicz, lat 70, zm. 24.03.2004 r.

Ś.p. Anna Wiska, lat 83, zm. 24.03.2004 r.
Ś.p. Barbara Osińska, lat 67, zm. 10.04.2004 r.

Ś.p. Jadwiga Rodzyn−Zielińska, lat 83, zm. 10.04.2004 r.
Ś.p. Małgorzata Raj−Muszarska, lat 68, zm. 19.04.2004 r.

Ś.p. Józef Artur Olędzki, lat 62, zm. 19.04.2004 r.
Ś.p. Ryszard Eugeniusz Kalota, lat 71, zm. 23.04.2004 r.

Ś.p. Ewa Helena Zielińska, lat 76, zm. 23.04.2004 r.
Ś.p. Ireneusz Jasionek, lat 65, zm. 29.04.2004 r.

Ś.p. Barbara Urszula Czerwińska, lat 77, zm. 01.05.2004 r.
Ś.p. Franciszek Kalczyński, lat 59, zm. 04.05.2004 r.

Daniel Marcin Warmiński 22.02.2004 r.

Joanna Urszula Wojciechowska 14.03.2004 r.

Maciej Piotr Łęcki 21.03.2004 r.

Kacper Kozdroń 21.03.2004 r.

Michał Piotr Sondej 21.03.2004 r.

Nicole Catia Grace Młyński 27.03.2004 r.

Wiktor Grzegorz Wilczewski 4.04.2004 r.

Agnieszka Patrycja Sobocińska 4.04.2004 r.

Maciej Jan Puk 10.04.2004 r.

Paulina Weronika Kilanowska 11.04.2004 r.

Maciej Arkadiusz Kamiński 11.04.2004 r.

Laura Agnieszka Borkowska 11.04.2004 r.

Anna Urszula Pettke 11.04.2004 r.

Natalia Beata Kasperowicz 11.04.2004 r.

Aleksandra Jarecka 11.04.2004 r.

Adam Piotr Szeremeta 11.04.2004 r.

Piotr Wałęka 11.04.2004 r.

Pola Konstancja Hołowczyc 11.04.2004 r.

Paulina Stramska 11.04.2004 r.

Kacper Sylwester Skowroński 11.04.2004 r.

Karolina Agata Bedła 25.04.2004 r.

Maria Łopuchow 25.04.2004 r.

Anna Maria Uciechowska 02.05.2004 r.

„Głos Brata” – pismo wydawane przez Parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta
adres redakcji: 80−395 Gdańsk, ul. Olsztyńska 2                        e−mail: bratalbert2 wp.pl

Opiekun redakcji – ks. Tadeusz Polak. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii
parafialnej.
Korekta – Dariusz Waśniewski. Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku – Teresa Sowińska.
Zdjęcia: o.Paweł Blok, Mirosław Jaśkowiak, Mirosław Puk, Hubert Bartel, s. Bernarda, ks. Tadeusz Polak

POWOŁANI DO
WIECZNOŚCI:

WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

Henryk Edward Radwański i Zofia Franczak
3.03.2004 r.

Jarosław Zwara i Małgorzata Jolanta Pachnik
13.03.2004 r.

Przemysław Jan Godyń i Monika Alicja Musiał
11.04.2004 r.

Henryk Bogusław Łaba i Lidia Irena Jarych
17.04.2004 r.

Marek Bogdan Tyburski i Iwona Maria Skubisz
18.04.2004 r.

Grzegorz Ryngwelski i Ewa Syldatke
24.04.2004 r.

Michał Jerzy Solecki i Alicja Rozenberg
01.05.2004 r.
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Droga Krzyżowa parafialna – skazanie na śmierć Biczowanie

„Z Jezusem na Golgotę XXI wieku“ – przedstawienie w wykonaniu dzieci

Droga Krzyżowa – przedstawiona przez młodzież

Ukrzyżowanie Młodzież przedstawiająca Drogę Krzyżową

MISTERIA PASCHALNE
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MISTERIA PASCHALNE

Wigilia Paschalna – poświęcenie ognia przed kościołem

Wigilia Paschalna – poświęcenie wody 

Św. Weronika ociera twarz Jezusowi Przybicie do krzyża

Ukrzyżowanie Zdjęcie z krzyża

Grób Pański

Procesja rezurekcyjna


