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Konkurs wiedzy o św. Bracie Albercie w SP nr 79

Jasełka w Szkole Podstawowej nr 79Jasełka w Szkole Podstawowej nr 80
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Dro gie Sio stry i Dro dzy Bra cia !

Pierw sze dni no we go ro ku skła nia ją nas wszyst kich
do ro bie nia róż nych pod su mo wań. Pra gnę dzi siaj w na szym
pa ra fial nym gro nie pod su mo wać rok 2004. Chciał bym, aby -
śmy wspól nie po wró ci li do róż nych wy da rzeń, któ re by ły
na szym udzia łem w wy mia rze dusz pa ster skim, jak i bu dow -
la nym. 

Per so na lia 
Ak tu al nie w dusz pa ster stwie pa ra fial nym pra cu je 6 ka -

pła nów i dia kon. W mi nio nym ro ku Ks. Ar cy bi skup od wo łał
z na szej pa ra fii Ks. Woj cie cha Cu pę i na je go miej sce skie -
ro wał Ks. Paw ła Na wro ta. De cy zją Ks. Rek to ra Gdańskiego
Seminarium we wrze śniu prak ty kę dia koń ską roz po czął Ks.
Diakon An drzej Mo len da. Ak tu al nie trzech ka pła nów spra -
wy dusz pa ster skie w pa ra fii łą czy z pra cą ka te che tycz ną
w szko łach, za rów no pod sta wo wych, jak i śred nich. Per so -
nel ka te che tycz ny uzu peł nia ją trzy Sio stry Be tan ki oraz trzy
ka te chet ki świec kie. Po nad to na co dzień pra cę za kry stian -
ki i kan ce la ry stki po dej mu je S. Mi cha ela, a tak że na za sa -
dzie wo lon ta ria tu współ pra cu je z na mi 10 osób świec kich,
w tym dwóch or ga ni stów. 

Ży cie Sa kra men tal ne 
Fun da men tem ży cia re li gij ne go w każ dej pa ra fii jest

za wsze Ży cie Sa kra men tal ne. W mi nio nym 2004 ro ku Sa -
kra ment Chrztu św. przy ję ło 89 dzie ci, sa kra ment mał żeń -
stwa przy ję ło 28 par. Ks. Bi skup Zyg munt Paw ło wicz udzie -
lił Sa kra men tu Bierz mo wa nia 110 mło dym lu dziom. Do
wiecz no ści od pro wa dzi li śmy 86 na szych pa ra fian. Po nad to
ka pła ni od wie dza li cho rych udzie la jąc im Sa kra men tów
świę tych w pierw sze piąt ki mie sią ca, jak rów nież w na głych
sy tu acjach. Z wiel ką ra do ścią in for mu je my, iż co ro ku wzra -

sta tak że ilość udzie lo nej Ko mu nii Św. W mi nio nym ro ku
by ło to po nad 230 tys. W mie sią cu ma ju da ne nam by ło
uczest ni czyć w Li che niu w uro czy stym przy ję ciu Sa kra men -
tu Ka płań stwa przez na sze go pa ra fia ni na Ks. Diakona Ra fa -
ła Za lew skie go. Ks. Neo pre zbi ter od pra wił 16 ma ja Mszę
św. pry mi cyj ną i udzie lił bło go sła wień stwa. Na uwa gę za słu -
gu je tak że fakt, że w na szej pa ra fii bar dzo ak tyw nie dzia ła
kil ka na ście grup dusz pa ster skich i wspól not mo dli tew nych. 

Mo dli twa
Ży ciu Sa kra men tal ne mu to wa rzy szy za wsze mo dli twa.

Na si pa ra fia nie gro ma dzi li się na licz nych na bo żeń stwach,
tra dy cyj nie od pra wia nych w róż nych okre sach ro ku li tur -
gicz ne go. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją re ko lek cje zwią -
za ne z 15−le ciem ka no ni za cji św. Bra ta Al ber ta oraz na bo -
żeń stwo ku czci na sze go pa tro na, któ re od pra wia my od kil -
ku mie się cy w każ dy po nie dzia łek o godz. 17.30. Je sie nią
swo je dni sku pie nia prze ży wa ły wspól no ty św. Mi cha ła Ar -
cha nio ła (pro wa dził Ks. Piotr Pru sa kie wicz) oraz Wspól no -
ta Do mo we go Ko ścio ła (pro wa dził ks. An drzej Pie sik). Z ra -
cji Ro ku Eu cha ry stii, ogło szo ne go przez Ja na Paw ła II, w na -
szej świą ty ni w każ dy czwar tek trwa ad o ra cja Naj święt sze -
go Sa kra men tu (po czą tek po Mszy św. wie czor nej, za koń -
cze nie o godz. 21.00).

Piel grzym ki
Pa ra fia nie na si wy jeż dża li tak że na piel grzym ki, m.in.

do pu stel ni św. Bra ta Al ber ta na Ka la tów kach oraz na Gó rę
św. An ny, dwu krot nie do Li che nia, do Sank tu arium w Me -
dju go rje oraz wraz ze Wspól no tą Sem per Fi de lis do Kod nia
na Wscho dzie Pol ski. Mło dzież bra ła udział w spo tka niu
nad Je zio rem Led nic kim oraz pie szo piel grzy mo wa ła na Ja -
sna Gó rę. Po nad to na uwa gę za słu gu je tak że IV już ro we ro -
wa piel grzym ka do Ma tem ble wa, w któ rej wzię ło udział
oko ło 200 osób. 

Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2004
SŁOWO OD KSIĘDZA PROBOSZCZA

Ser decz nie wi ta my Sio strę Li dię Swiąt kow ską, któ ra przy -
by ła do na szej pa ra fii w dniu 6 stycz nia 2005 r. 

Sio stra Li dia ślu by wie czy ste zło ży ła w 1993 r. 
Przez ostat nie la ta pra co wa ła w do mu for ma cji za kon nej

w Ka zi mie rzu Dol nym i wpro wa dza ła w ży cie za kon ne mło de
dziew czę ta. 

W na szej pa ra fii zaj mu je się ka te chi za cją i de ko ra cją. 

Ży czy my sio strze du żo Bo że go wia tru w żagle !

Ksiądz Proboszcz i redakcja „Głosu Brata“

ZAPRASZAMY NA RE KO LEK CJE WIEL KO POST NE
06.03−09.03 DLA DZIE CI pro wa dzi Ks. Szy mon Bu da.
13.03−16.03 DLA DO RO SŁYCH I MŁO DZIE ŻY PRA CU JĄ CEJ pro wa dzi O. Adam Ko tu la, Kar me li ta.
17.03−19.03 DLA MŁO DZIE ŻY I GIM NA ZJA LI STÓW pro wa dzi Ks. Dia kon An drzej Mo len da wraz z kle ry kami. 
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SŁOWO OD KSIĘDZA PROBOSZCZA
Wy da rze nia
Wśród wy da rzeń, któ re w ro ku 2004 gro ma dzi ły licz ne

gro no na szych pa ra fian, wy mie nić na le ży m. in. pięk ne
spek ta kle ja seł ko we, przy go to wa ne przez dzie ci szkol ne
i przez przed szko la ków, 15−le cie ist nie nia Wspól no ty Bo że -
go Mi ło sier dzia, któ re po łą czo ne by ło z Wie czer ni kiem mo -
dli tew nym. Nie za po mnia ne wra że nie po zo sta wi ło na wie lu
mi ste rium wiel ko post ne, po łą czo ne z Dro gą Krzy żo wą uli -
ca mi na sze go osie dla. Dzię ki wspar ciu Za ko nu Fran cisz ka -
nów wy da ny zo stał al bum O. To ma sza Jan ka, do ku men tu ją -
cy Dro gę Krzy żo wą, któ ra znaj du je się w ka pli cy Sióstr Be -
ta nek. Go ści li śmy tak że kle ry ków ze Zgro ma dze nia Księ ży
Ma ria nów, któ rzy mo dli li się z na mi w ra mach nie dzie li po -
wo łań. Po nad to, jak co ro ku, prze ży wa li śmy od pust pa ra fial -
ny, do któ re go przy go to wy wał nas gło sząc ka za nia Ks. Ja -
cek Ossow ski – mi sjo narz po cho dzą cy z na szej pa ra fii. Ra -
dość od pu sto wa by ła rów nież ubo ga co na fe sty nem pa ra fial -
nym oraz me czem pił kar skim. W pa mię ci wie lu z nas po zo -
sta ło mi łe wspo mnie nie ze spo tka nia z na uczy cie la mi i pe -
da go ga mi ze szkół znaj du ją cych się na te re nie na szej pa ra fii.

Kul tu ra
Wśród wie lu na szych sta rań znaj du je się tro ska o lek -

tu rę pra sy ka to lic kiej. Dzię ki ogrom ne mu za an ga żo wa niu
Pa ni Kry si, pracującej w kio sku parafialnym, wie le ty tu łów
tra fia do na szych do mów. Za to Pa ni Kry si ser decz nie dzię -
ku je my. W mi nio nym ro ku uda ło się przy go to wać i wy dać
5 nu me rów na sze go pi sma „Głos Bra ta“. Gra tu lu je my i dzię -
ku je my ca łej Re dak cji. Wszyst kim nam ka pła nom za le ży
tak że na tym, aby po głę biać wię zi mię dzy ludz kie. I tak za -
pro si li śmy pa ra fian na za ba wę kar na wa ło wą, or ga ni zo wa ną
przez Wspól no tę Chó ru. Po nad to od by ła się tak że kar na wa -
ło wa za ba wa dla dzie ci, w któ rej wzię ło udział po nad 300
osób. Od by ło się tak że wspól ne pa ra fial ne wyj ście do ki na
na film „Pa sja”. Przed szko la ki mo gły uczest ni czyć w ka te -
che zie pa ra fial nej, a dzie ci szkol ne wy je chać na zor ga ni zo -
wa ne wa ka cje z księż mi i sio stra mi na Ka szu by i w gó ry. Na
uwa gę za słu gu je tak że fakt, iż uda ło nam się w od no wio -
nych sal kach zor ga ni zo wać wy sta wę o ro dzi nie, o Wspól no -
cie Do mo we go Ko ścio ła, a tak że w ko ście le wzru sza ją cą wy -
sta wę o ks. Je rzym Po pie łusz ce. Ak tu al nie wy sta wa ta jest
pre zen to wa na w in nych ko ścio łach. 

Go ście
W ro ku 2004 go ści li śmy w na szej pa ra fii ze spół mu -

zycz ny DU VAL. Po nad to swo imi ka za nia mi ubo ga ca li
nas za pro sze ni ka zno dzie je wiel ko post ni i ad wen to wi,
a tak że ka płan z Ukra iny, Ks. An drzej Wal czuk, któ re go
wspar li śmy ma te rial nie, prze pro wa dza jąc zbiór kę na od -
bu do wę ko ścio ła.

Zbiór ki
W spo sób zaś ma te rial ny po mo gli śmy w mi nio nym ro -

ku prze pro wa dza jąc zbiór ki na obia dy dla dzie ci i w ra mach
ze spo łu cha ry ta tyw ne go, a tak że zbie ra jąc ofia ry na KUL,
mi sje i na po trze by ka to li ków na Wscho dzie. Wspar li śmy
tak że po trze bu ją ce dzie ci, cier pią ce na róż ne scho rze nia,
oraz miesz kań ców Bie sła nu, któ rzy ucier pie li w ata ku ter ro -
ry stycz nym. 

Spra wy bu dow la ne
Spra wy dusz pa ster skie w pa ra fii sty ka ją się z dzia łal -

no ścią, któ ra sta no wi kon ty nu ację dzie ła bu do wy ma te rial -

nej świą ty ni i jej za ple cza. Chciał bym przed sta wić za kres
prac zre ali zo wa nych w ro ku 2004. W klasz to rze zo sta ły
przy go to wa ne ko lej ne dwa miesz ka nia oraz dwa po miesz -
cze nia tech nicz no−go spo dar cze. W ple ba ni prze pro wa dzi li -
śmy ka pi tal ny re mont w pię ciu po miesz cze niach. Ak tu al nie
za ję cia ka te che tycz ne i dusz pa ster skie od by wa ją się w od re -
mon to wa nych sa lach. Bi blio te ka po re mon cie wzbo ga ci ła
się o no we re ga ły. Pra ce te by ły zwią za ne tak że z wy mia ną
okien. W mi nio nym ro ku wy mie ni li śmy pierw sza par tię
okien w licz bie 22. Je że li cho dzi o ze wnętrz ne oto cze nie, to
wy mie ni li śmy oko ło 200 me trów ogro dze nia. Zre ali zo wa li -
śmy tak że pierw szy etap zwią za ny z po rząd ko wa niem chod -
ni ków i ma łą ar chi tek tu rą wo kół te re nów ko ściel nych. Przy -
by ło tak że kil ka miejsc par kin go wych. W kwe stii zwią za nej
z ko ścio łem trwa ły pra ce do ty czą ce pro jek tów wnę trza oraz
pró bo wa li śmy roz wią zać pro blem ciek ną ce go da chu.
Z przy kro ścią mu szę stwier dzić, iż nie sku tecz nie. Oka zu je
się, że pro blem jest bar dzo po waż ny i w naj bliż szych ty go -
dniach wraz z Ra dą Bu dow la ną bę dzie my za sta na wiać się
nad moż li wo ścią je go grun tow ne go roz wią za nia. Ciek ną cy
dach jest prze szko dą w re ali zo wa niu pla nów, któ re za mie -
rza li śmy re ali zo wać w tym ro ku. Mam tu na my śli czę ścio -
wą wy mia nę ła wek w świą ty ni. Mam na dzie ję, ze z Bo żą po -
mo cą znaj dzie my roz wią za nie te go pro ble mu i bę dzie my
mo gli zre ali zo wać na sze za mie rze nia. Pod ko niec ro ku uda -
ło się tak że zbu do wać przy łą cze ga zo we i uru cho mić ogrze -
wa nie ga zo we za kry stii. Przy łą cze to da je nam moż li wość
po szu ki wa nia w przy szło ści spo so bów na ogrza nie na sze go
ko ścio ła. Wśród spraw, któ rych nie uda ło się do pro wa dzić
do fi na łu, pra gnę wspo mnieć cią gle nie ure gu lo wa ną spra wę
grun tu, na któ rym stoi nasz ko ściół. Jest to spo wo do wa ne
fak tem, iż na te re nie pa ra fial nym cią ży za staw hi po tecz ny
pod kre dyt ban ko wy, za cią gnię ty przez po przed nie go Ks.
Pro bosz cza. W tej spra wie trwa ją skom pli ko wa ne pro ce du -
ry, ma ją ce na ce lu wy kre śle nie za sta wu hi po tecz ne go
z księ gi wie czy stej. Jest jesz cze wie le spraw, o któ rych nie
spo sób po wie dzieć w tym krót kim spra woz da niu. Wy da je
się, iż te, o któ rych po wie dzia łem są naj waż niej sze. 

Pra gnę po dzię ko wać wszyst kim, któ rzy an ga żu ją się
w pra ce na rzecz pa ra fii, Za rzą do wi Spół dziel ni Miesz ka nio -
wej „Przy mo rze” i Ad mi ni stra cji Osie dla za współ pra cę przy
re ali za cji pla nu za go spo da ro wa nia te re nów przy ko ściel -
nych. Dzię ku ję Pa nom z Sem per Fi de lis, człon kom Ra dy
Bu dow la nej i wszyst kim, któ rzy nie szczę dzą sił czy nnie
współ pra cu jąc z na mi. 

Pra gnę po dzię ko wać tak że za pra cę i za an ga żo wa nie
w mi nio nym ro ku Ka pła nom, Sio strom, ka te chet kom,
i Wam, ko cha ni na si wier ni, za wspar cie, któ re po zwo li ło
nam tak wie le uczy nić. Dzię ku ję za mo dli twę i wspar cie ma -
te rial ne. O na szym bu dże cie in for mu je my na bie żą co. Spra -
wy ma te rial ne są jaw ne i każ dy in dy wi du al nie mo że mieć
w nie wgląd. Pra gnę nad mie nić, że Ko ściół utrzy mu je się
tyl ko z Wa szych ofiar. Nie ma my żad nych do ta cji. Tym bar -
dziej dzię ku ję za wspar cie i pro szę o dal szą po moc. Niech
nasz pa tron, Św. Brat Al bert, wy pra sza wszyst kim Bo że bło -
go sła wień stwo, si łę i moc w kon ty nu owa niu bu do wy świą ty -
ni tej du cho wej, jak i ma te rial nej. 

Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk 
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“Œwiêty Brat Albert – 15-lecie kanonizacji“
KONKURS

„Do bre go Pa na ma my, któ ry ma w rę ku wszyst ko, 
aż do naj drob niej szych szcze gó łów”.

św. Brat Al bert

W Szko le Pod sta wo wej Nr 79 w li sto pa dzie od był
się kon kurs do ty czą cy ży cia i mi sji św. Bra ta Al ber ta, zor ga -
ni zo wa ny przez ka te che tów: p. Elż bie tę Ja nec ką, s. Krzysz -
to fę, s. Ber nar dę. Ce lem by ła po pu la ry za cja wie dzy o Pa tro -
nie na szej pa ra fii i kształ to wa nie war to ścio wych po staw
dzie ci oraz em pa tycz ne wi dze nie świa ta. 

W kon kur sie pla stycz nym „Świę ty Brat Al bert –
być do brym jak chleb” wzię ło udział 132 dzie ci. Ju ry w skła -
dzie: p. Elż bie ta Ja nec ka, p. Ma ria Szan tyr, p. Re gi na Bu -
kow ska −Jo pek, s. Krzysz to fa, s. Ber nar da, wy ty po wa ło na -
stę pu ją cych lau re atów w po szcze gól nych gru pach wie ko -
wych: 

Kla sy „0” –   I miej sce Mag da Bła wat, „0”a
II miej sce Alek san dra Kra ko wiak, „0”a 

III miej sce Jo an na El wart, „0”a
Kla sy I – I miej sce Ka mi la Pa chwi ce wicz, Ic

II miej sce Pau li na Bry ła, Ib
III miej sce Pau li na Ka miń ska, Ic

Kla sy II –     I miej sce Ka ta rzy na Gro bel na, IIc
II miej sce Klau dia Tar now ska, IIc

III miej sce An na Fran kow ska, IIa
Kla sy III –    I miej sce Ka ro li na Mi ko ła jun, IIIb

II miej sce Mag da Bu rak, IIIb
III miej sce Mo ni ka Cze re mań ska, IIIa

Ro bert Pod cza ski, IIIb.

Dla klas IV−VI zo stał przy go to wa ny kon kurs wie dzy
„Świę ty Brat Al bert – Brat na sze go Bo ga”. 

Spo śród 34 uczniów bio rą cych udział naj więk szą ilość
punk tów uzy ska li: 

Kla sy IV –   I miej sce Jo an na Ma chul ska, IVd
II miej sce Pau li na Cy bul ska, IVc

Ane ta Flemm ming, IVa
III miej sce Kac per Ko cjan, IVb

Kla sy V –    I miej sce Agniesz ka Pet ters, Vb
II miej sce Piotr Bu rak, Vd

III miej sce Ka ta rzy na Ło piń ska, Va
Kla sy VI –   I miej sce Do mi ni ka Miel nik, VIb

II miej sce Alek san dra Wal kie wicz, VIb
III miej sce Mo ni ka Je wu ła, VIb. 

Dla zwy cięz ców zo sta ły przy go to wa ne pięk ne dy -
plo my oraz na gro dy, ufun do wa ne przez Ks. Pro bosz cza
Grze go rza Stol czy ka i wrę czo ne na uro czy stym ape lu przez
p. dy rek tor Ele ono rę De mir ską. Wszyst kim fi na li stom gra -
tu lu je my, a uczest ni kom te go kon kur su i ich Ro dzi com
dzię ku je my za pod ję ty trud i du cho we wspar cie. Wy sta wę
o na szym Pa tro nie mo gli śmy oglą dać w ko ście le św. Bra ta
Al ber ta od 11.11. do 24.11. 2004 r. oraz w Szko le Pod sta wo -
wej Nr 79 od 29.11. do 9.12.2004 r. Nie chaj Ar ty sta Bo żej
Do bro ci, św. Brat Al bert, po ma ga nam stać się bez in te re -
sow nym da rem dla bliź nie go, po ma ga nam być do bry mi
„jak chleb, któ ry le ży na sto le i z któ re go każ dy mo że wziąć
kęs, je śli jest głod ny”. Nie chaj nasz Pa tron uczy nas być
zna kiem Bo żej mi ło ści w ży ciu co dzien nym. 

s. Ber nar da

Wystawa prac konkursowych Wręczanie nagród
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Przez wie le dni trwa nia Ro rat otrzy my wa li -
śmy li sty od wspa nia łych osób z róż nych miast
Eu ro py. Li sty do rę czał pra cow nik Pocz ty Pol -
skiej, li sto nosz Pan Da riusz Mil ler. Za wsze był
ubra ny w kurt kę i czap kę z cha rak te ry stycz nym
zna kiem Pocz ty Pol skiej. Za do wo lo ny, uśmiech -

nię ty, szcze ry. 
Nie za wsze pra ca li sto no sza by ła mi ła

i bez piecz na. Uświa do mi li śmy to so bie za pa la jąc
zni cze przy po mni ku obroń ców Pocz ty Pol skiej,
któ rych hi sto rię przy po mi na my. 

Po bo ha ter skiej obro nie bu dyn ku Pocz ty
Pol skiej pod czas na pa ści nie miec kiej 1. wrze śnia
1939 r. pocz tow cy zo sta li aresz to wa ni i strasz li wie
tor tu ro wa ni. 5. paź dzier ni ka 1939 r. zo sta li roz -
strze la ni na te re nie strzel ni cy woj sko wej na Za -
spie. 

Po woj nie w la tach 1946-48 po szu ki wa nia
mo gi ły tych pocz tow ców za koń czy ły się nie po wo -
dze niem. Do pie ro po 52 la tach 27 sierp nia 1991 r.
przy pad ko wo na tra fio no na zbio ro wą mo gi łę pod -
czas prac ziem nych, zwią za nych z bu do wą biu -
row ca (obec nie znaj du je się tu bank). W gro bie
by ło 38 szkie le tów ludz kich oraz gu zi ki z orzeł ka -
mi, frag men ty pa tek mun du ro wych, bu ty, oku la -
ry, pa ski skó rza ne, zło ta ob rącz ka, kla mer ki me -
ta lo we itp. 

Pod czas eks hu ma cji stwier dzo no, że są to
szkie le ty pocz tow ców, któ rych mo gi ły ty le cza su
po szu ki wa no. 

Obec nie miej scem ich spo czyn ku jest
Cmen tarz – Po mnik Ofiar II  Woj ny Świa to wej na
Za spie.

Dzię ku je my Bo gu, że ży je my w wol nej oj -
czyź nie, a pra ca pocz tow ców nie wy ma ga ty lu
ofiar. 

Elż bie ta Ja nec ka

Listy, listy, listów tysi¹ce ... 
RORATY

Podczas Rorat listonosz przynosił kolejny list każdego dnia.

Szkic zbiorowej mogiły obrońców Poczty Polskiej, odnalezionej na Zaspie

Młodzież przed monumentem upamiętniającym zbiorową mogiłę obrońców Poczty
Polskiej, który znajduje się na Zaspie przy alei Jana Pawła II.
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WSPOMNIENIA Z JASEŁEK

Jase³ka „Rodzina z Betlejem“
Ro la Ma ryi by ła do syć trud na, jed nak że do brze się

w niej czu łam. Uwa żam, że na pró bach ja seł ko wych by ło ła -
twiej niż na przed sta wie niu. Pod czas wy stę pu wszy scy by li
bar dzo prze ję ci. Bar dzo się ucie szy łam, że w ja seł kach mo -
głam za grać Ma ry ję. By ło to dla mnie wiel kie wy zwa nie, by
pod czas mi ste rium wczuć się w ro lę Ma ryi, a te raz da lej
w swym ży ciu Ją na śla do wać. 

Ka sia Mar czak, 10 lat

Gra łam ro lę Ha ni, któ ra by ła naj star sza ze swe go ro -
dzeń stwa. Ro dzi na na sza miesz ka ła w Be tle jem. Na po cząt -
ku ja se łek by ło śmiesz nie, ale kie dy na stał mo ment przyj -
ścia Ma ryi i Jó ze fa do na sze go do mu, czu łam już nie co po -
waż niej szą at mos fe rę. Gdy przy by li Go ście, za da li mi pierw -
sze py ta nie, czu łam, że mó wię tak, jak by to się dzia ło te raz,
na ży wo. Prze ży wa łam to przed sta wie nie bar dzo. Pod su mo -
wu jąc, bar dzo się cie szę, że bra łam udział w ja seł kach „Ro -
dzi na z Be tle jem”. Jesz cze moc niej zro zu mia łam, że Pan Je -
zus nas bar dzo ko cha. Tak bar dzo, że nie za wa hał się
przyjść do nas w wiel kim ubó stwie. 

Ma ry sia Kor nac ka, 10 lat

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki!
Powitajmy Maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego./bis

2. Witaj, Jezu ukochany,
od Patryarchów czekany,
od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony./bis

3. Witaj, Dzieciąteczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie,
coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy./bis

4. Witaj, Jezu nam zjawiony;
witaj, dwakroć narodzony,
raz z Ojca przed wieków wiekiem,
a teraz z Matki człowiekiem./bis

5. Któż to słyszał takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w Boskiej Osobie
dwie natury różne sobie./bis

6. O szczęśliwi pastuszkowie,
któż radość waszą wypowie!
Czego Ojcowie żądali,
wyście pierwsi oglądali./bis

7. O Jezu, nasze kochanie,
czemu nad niebios mieszkanie

przekładasz nędzę, ubóstwo,
i wyniszczasz swoje Bóstwo. /bis

8. Miłości to Twojej dzieło,
z miłości początek wzięło.
Byś nas zrównał z Aniołami,
poniżasz się między nami./bis

9. Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię,
niech Cię kochamy nad życie;
niech miłością odwdzięczamy
miłość, której doznawamy./bis

10. Święta Panno, Twa przyczyna
niech nam wyjedna u Syna,
by to Jego narodzenie
zapewniło nam zbawienie./bis  

PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI
(kolęda)
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Pok³on trzech króli
„Po kłon Trzech Kró li”, ob raz au tor stwa An dre asa Ste -

cha, jed ne go z naj bar dziej zna nych gdań skich ma la rzy XVII
wie ku, zo stał na ma lo wa ny w po ło wie lat sie dem dzie sią tych
XVII wie ku i jest jed nym z naj do sko nal szych dzieł te go ma -
la rza o te ma ty ce re li gij nej. 

Kil ka mie się cy te mu dzie ło to zo sta ło za ku pio ne przez
Mu zeum Hi sto rycz ne Mia sta Gdań ska i pod da ne kom plek -
so wej re no wa cji. 

W dzień Epi fa nii, czy li Ob ja wie nia Pań skie go, w sie -
dzi bie Mu zeum Hi sto rycz ne go Mia sta Gdań ska na ścia nie
wschod niej Sie ni Gdań skiej zo stał po re no wa cji od sło nię ty
i za pre zen to wa ny pu blicz no ści „Po kłon Trzech Kró li”. Cza -
so wo pre zen to wa ne są obok in ne ob ra zy te go sa me go au to -
ra – „Por tret ofi ce ra Ja ku ba Grun wald ta” i „Pa no ra ma zi mo -
wa”, tak że ze zbio rów Mu zeum Hi sto rycz ne go Mia sta
Gdań ska, oraz „Au to por tret”, „Por tret Jo an na Ga brie la
Schmied ta” i „Mar twa na tu ra z wie wiór ką”, wy po ży czo ne
z Mu zeum Na ro do we go w Gdań sku. 

An dre as Stech uro dził się w 1635 roku w Słup sku, jed -
nak że po krót kim cza sie je go ro dzi ce prze nie śli się do
Gdań ska. To z Gdań skiem zwią zał on ca łe swo je ar ty stycz -
ne ży cie i stał się jed nym z naj wy bit niej szych ma la rzy w na -
szym mie ście. An dre as Stech jest au to rem wie lu ob ra zów,
m.in. w oł ta rzu głów nym w ka te drze w Oli wie, w oł ta rzach
i kruż gan kach w Pel pli nie, licz nych por tre tów pa try cja tu
gdań skie go, mar twych na tur, wi do ków Gdań ska, ilu stra cji
do dzieł Ja na He we liu sza czy Ja ku ba Brey na. Ar ty sta zmarł
w 1697 ro ku. 

„Dzi siaj jest dzień Trzech Kró li. Na ob ra zie An dre asa
Ste cha wi dzi my trzech mę dr ców, re pre zen tu ją cych Eu ro pę,
Azję i Afry kę. Jest ab so lut ną re we la cją – od na la złem na płót -
nie Ame ry ka ni na w Be tle jem. Jest to In dia nin, sto ją cy obok
ciem no skó re go kró la. Na gło wie ma pięk ny pió ro pusz,
w uchu per łę. Mniej na to miast uda ły się ma la rzo wi wiel błą -
dy, któ rych naj praw do po dob niej ni gdy nie wi dział“ – po wie -
dział ks. dr Krzysz tof Nie dał tow ski pod czas uro czy sto ści
pre zen ta cji dzie ła.

Ob raz An dre asa Ste cha „Po kłon Trzech Kró li“, na by ty
od pry wat ne go ko lek cjo ne ra i udo stęp nio ny do użyt ku pu -
blicz ne go w Dwo rze Ar tu sa ja ko rzecz nie prze mi ja ją ca, bę -
dzie cie szył oczy zwie dza ją cych przez wie le na stęp nych lat.
Wy bierz my się tak że i my, aby obej rzeć to dzie ło.

CO O EPI FA NII MÓ WI OJ CIEC ŚWIĘ TY? 

Od po cząt ku swo je go pon ty fi ka tu Jan Pa weł II w dniu
świę ta Epi fa nii w ba zy li ce wa ty kań skiej kon se kru je no wych
bi sku pów, po cho dzą cych z róż nych stron świa ta. „W uro -
czy stość Epi fa nii świę tu je my po ja wie nie się w świe cie tej
Bo żej świa tło ści, z któ rą Bóg wy szedł nam na spo tka nie,
aby wes przeć wą tłe świa tło ludz kie go ro zu mu. Dzi siej sza
uro czy stość wska zu je za tem na głę bo ką we wnętrz ną więź
mię dzy ro zu mem i wia rą – dwo ma skrzy dła mi, na któ rych
ludz ki duch mo że się wznieść ku kon tem pla cji praw dy, jak
przy po mi na łem nie daw no w en cy kli ce Fi des et ra tio. Chry -

stus jest nie tyl ko świa tło ścią, któ ra roz ja śnia dro gę czło wie -
ka. On sam stał się dro gą, aby kie ro wać nie pew ne kro ki
czło wie ka do Bo ga, źró dła ży cia. Któ re goś dnia po wie do
apo sto łów: 'Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie
przychodzi do Oj ca ina czej jak tyl ko prze ze Mnie. Gdy by -

ście Mnie po zna li, po zna li by ście i mo je go Oj ca. A te raz już
Go zna cie i zo ba czy li ście ' (J14, 6−7). A w od po wie dzi na wąt -
pli wo ści Fi li pa do da: 'Kto Mnie zo ba czył, zo ba czył tak że
i Oj ca (...). Ja je stem w Oj cu, a Oj ciec jest we Mnie ' (J14,
9.11). Epi fa nia Sy na jest epi fa nią Oj ca (...). Praw dzi wym da -
rem jest On sam: Je zus, dar Bo ży ofia ro wa ny świa tu. To Je -
go mu si my przy jąć, aby nieść Go z ko lei tym, któ rych na po -
ty ka my na na szej dro dze. Dla wszyst kich jest On epi fa nią,
ob ja wie niem się Bo ga – na dziei czło wie ka, Bo ga –  zba wie -
nia czło wie ka“. (Wa ty kan, 6.01.1999 r.) 

opra co wa ła Te re sa So wiń ska
na podstawie informacji z Urzędu Miasta Gdańska

i Wielkiej Encyklopedii Jana Pawła II, t.VII, s.17

Pokłon Trzech Króli – Andreasa Stecha
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Ks. Marian Górecki (1903 - 1940)
BŁOGOSŁAWIENI ZIEMI GDAŃSKIEJ

Ks. Ma rian Gó rec ki uro dził się 21 ma ja 1903 ro ku
w Po zna niu. Po ukoń cze niu w 1928 ro ku Se mi na rium Du -
chow ne go w swym ro dzin nym mie ście roz po czął pra cę
dusz pa ster ską ja ko wi ka riusz w Lesz nie. Na stęp nie był pre -
fek tem w Pań stwo wym Se mi na rium Na uczy ciel skim w Koź -
mi nie i w Wolsz ty nie. We wrze śniu 1933 ro ku, w wy ni ku
sta rań bi sku pa gdań skie go Edwar da O'Ro ur ke, ks. Gó rec ki
roz po czął pra cę w die ce zji gdań skiej. Zo stał ad mi ni stra to -
rem ka pli cy Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej w Gdań sku −No -
wym Por cie, a tak że spra wo wał opie kę nad tam tej szą Po lo -
nią. Za zgo dą pro bosz cza pa ra fii św. Ja dwi gi udzie lał Sa kra -
men tu Chrztu pol skim dzie ciom, przyj mo wał je do I Ko mu -
nii Świę tej, jak rów nież bło go sła wił pol skie mał żeń stwa.
W spo sób szcze gól ny trosz czył się o mło dzież, dla któ rej
przy go to wy wał od czy ty i wy kła dy, cie sząc się du żym za ufa -
niem swych pod opiecz nych. 

Pra ca dusz pa ster ska ks. Gó rec kie go zwró ci ła uwa -
gę władz hi tle row skich, któ re ne ga tyw nie oce nia ły wszel kie
po dej mo wa ne przez nie go dzia ła nia. Ze wzglę du na swo ją
ak tyw ność ks. Ma rian stał się obiek tem nie usta ją cej in wi gi -
la cji. Już w dniu wy bu chu II woj ny świa to wej zo stał aresz to -
wa ny i pod da ny tor tu rom w po miesz cze niach Vic to ria Schu -
le. Mi mo po waż nych ob ra żeń cia ła oraz wy cień cze nia or ga -
ni zmu, spo tę go wa ne go gło dem, ks. Gó rec ki wraz z in ny mi
ka pła na mi słu cha li spo wie dzi zgro ma dzo nych tam współ -
więź niów. 

W dniu 2 wrze śnia ks. Ma rian z gru pą aresz to wa nych
Po la ków prze wie zio ny zo stał do obo zu kon cen tra cyj ne go
w Stut tho fie. Osa dzo no go w blo ku XII, za miesz ka nym w ca -
ło ści przez księ ży i na uczy cie li. Prze by wa ją cy w obo zie
więź nio wie pra co wa li przy wy rę bie la su i bu do wie no wych
ba ra ków, sta le przy tym bę dąc bi ty mi i prze śla do wa ny mi.
Prze by wa ją cy w obo zie księ ża w szcze gól ny spo sób sta li się
obiek tem szy kan i nie ustan ne go drę cze nia. Zo sta li po nad to
nie słusz nie oskar że ni o to, iż w swych ko ścio łach prze cho -
wy wa li broń, rze ko mo ma ją cą im słu żyć do obro ny. W przy -
pad ku nie przy zna nia się do wi ny du chow nym za gro żo no
roz strze la niem. Groź ba ta nie przy nio sła jed nak skut ku
i wów czas czte rej księ ża: Gó rec ki, Ro ga czew ski, Ko mo row -
ski oraz Wiec ki osa dze ni zo sta li w bun krze, aby przez głód
i tor tu ry wy mu sić na nich ze zna nia. W okre sie Świąt Bo że -
go Na ro dze nia 1939 ro ku za dzie le nie się opłat kiem oraz
śpie wa nie ko lęd du chow ni zmu sze ni zo sta li do od śnie ża nia
te re nów obo zu kon cen tra cyj ne go. 

Na po cząt ku mar ca 1940 ro ku ka pła nów prze wie -
zio no do po do bo zu Grenz dorf, gdzie przez kil ka dni pra co -
wa li w ka mie nio ło mach. Na stęp nie ks. Gó rec ki wraz z in ny -
mi gdań ski mi księż mi i przed sta wi cie la mi in te li gen cji pod -
da ny był prze słu cha niom, trwa ją cym do Nie dzie li Pal mo -
wej, przy pa da ją cej na dzień 17 mar ca 1940 ro ku. Po za koń -
czo nych prze słu cha niach utwo rzo na zo sta ła kom pa nia kar -
na SK (Straf kom pa nie), li czą ca 45 przed sta wi cie li gdań skiej
Po lo nii; w jej skła dzie zna lazł się rów nież ks. Ma rian. Człon -
ko wie tej kom pa nii nie mo gli cho dzić, wszyst kie za da nia
mu sia ły być wy ko ny wa ne w bie gu. Szcze gól nie gnę bio ny mi

oso ba mi z tej gru py by li księ ża: Gó rec ki i Ko mo row ski, któ -
rzy po trzech dniach wy czer pu ją cych ćwi czeń zu peł nie opa -
dli z sił. Wiel ki Czwar tek, dzień 21 mar ca 1940 ro ku, stał się
szcze gól nym dniem, gdyż wte dy to w ba ra ku nr 5 od pra wio -
no pierw szą w obo zie Mszę świę tą. Uczest ni czy li w niej tak -
że ks. Gó rec ki i ks. Ko mo row ski, któ rzy w cza sie tej szcze -
gól nej Eu cha ry stii przy ję li Ko mu nię Świę tą. Dzień póź niej,
22 mar ca 1940 ro ku, w Wiel ki Pią tek, w po bli skim le sie roz -
strze la no gru pę 65 osób. Mę czeń ską śmierć po nie śli wów -
czas ks. Ma rian Gó rec ki oraz ks. Bro ni sław Ko mo row ski,
któ rych cia ła eks hu mo wa no i po cho wa no na cmen ta rzu na
Za spie w 1947 ro ku. 

W 1999 r. pa pież Jan Pa weł II beatyfikował 108
męczenników z okresu II wojny światowej, wśród których
był ks. Marian Górecki. 

W archidiecezji gdańskiej pa mięć o błogosławionym
kapłanie Ma ria nie Gó rec kim jest wciąż ży wa, a sła wa je go
mę czeń skiej śmier ci trwa. Po stać ks. Ma ria na  w spo sób
szcze gól ny uho no ro wa no po przez po sta wie nie po mni ka
23.II.2002 r. w Gdańsku−Nowym Porcie. Jest również tam
ulica Jego imienia, prowadząca do kościoła pw. św. Jadwigi.

Błogosławiony ks. Ma rian Gó rec ki od dał ży cie w obro -
nie wia ry, po zo sta jąc wier nym swe mu po wo ła niu i wy zna -
wa nym war to ściom. Nie wa hał się pójść z Chry stu sem aż do
koń ca, od pra wia jąc swą wła sną dro gę krzy żo wą w nie ludz -
kich obo zo wych wa run kach. Po niósł naj więk szą ofia rę, ja ką
czło wiek mo że pod jąć – ofia rę da ru ży cia, otrzy ma ne go od
Bo ga. Od dał Bo gu sa me go sie bie, cał ko wi cie speł nia jąc Je -
go wo lę, tak jak Chry stus wy ko nał wo lę Oj ca. 

Mar cin Smosz na

Pomnik ks. Mariana Góreckiego w Gdańsku−Nowym Porcie
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Etio pia, le żą ca w Afry ce Wschod niej, w swej za chod -
niej czę ści na Wy ży nie Abi syń skiej, w czę ści po łu dnio wo− -
wscho dniej na Wy ży nie So ma lij skiej, jest kra jem daw nej
kul tu ry. W I w. po na ro dze niu Chry stu sa w pół noc nej czę ści
dzi siej szej Etio pii by ło pań stwo Ak sum, zwią za ne z pań stwa -
mi Pół wy spu Arab skie go. Bar dzo wcze śnie do tar ło tu
chrze ści jań stwo. 

Po cząt ki Pra wo sław ne go Ko ścio ła Etiop skie go –
wg sta ro żyt nej tra dy cji – się ga ją IV wie ku. Wte dy to św.
Fru men cjusz, ewan ge li za tor Etiop czy ków, wy świę co ny na
bi sku pa przez św. Ata na ze go z Alek san drii, i in ni kop tyj scy
mi sjo na rze na wró ci li wie le osób z wład cą Etio pii włącz nie.
Wkrót ce chrze ści jań stwo sta ło się re li gią pań stwo wą, cho -
ciaż po gań stwo by ło na dal obec ne w tym kra ju. 

Ko ściół Etiop ski ma sil ną tra dy cję mo na stycz ną.
Wpro wa dzi ło ją do Etio pii „Dzie wię ciu Świę tych”, któ rzy
przy by li tam pod ko niec V w. i pro wa dzi li dzia łal ność mi syj -
ną. By li praw do po dob nie po cho dze nia sy ryj skie go i opu ści -
li swe pań stwo, po nie waż nie przy ję li chal ce doń skiej na uki
chry sto lo gicz nej. Mie li oni rów nież wpływ na roz wój li te ra -
tu ry re li gij nej po przez tłu ma cze nie Bi blii oraz in nych dzieł
re li gij nych na kla sycz ny ję zyk etiop ski gy yz, uży wa ny w li -
tur gii. Obec nie jed nak w pa ra fiach co raz po wszech niej sze
sta je się tłu ma cze nie li tur gii na ję zyk am har ski, współ cze -
sny ję zyk urzę do wy Etio pii. Oba ję zy ki, gy yz i am har ski, na -
le żą do gru py ję zy ków etiop skich, zwa nych też etio se mic ki -
mi, któ re wcho dzą w skład cha mi to −s em ickiej ro dzi ny ję zy -
ko wej. 

W V w. Ko ściół Etiop ski był w naj więk szym roz wo -
ju. Wte dy po wsta ła bo ga ta li te ra tu ra teo lo gicz na i du cho wa.
Ko ściół ten był sze ro ko za an ga żo wa ny w pro wa dze nie mi -
sji. 

Pra wo sław ny Ko ściół Etiop ski jest Ko ścio łem mo -
no fi zyc kim, na le ży do sze ściu Ko ścio łów Wschod nich, któ -
re nie przy ję ły na uki chry sto lo gicz nej So bo ru w Chal ce do -
nie. Jest to zwią za ne, jak zo sta ło uka za ne po wy żej, związ ka -
mi w hi sto rii z in ny mi Ko ścio ła mi Wschod ni mi mo no fi zyc -
ki mi, z Ko ścio łem Kop tyj skim w Egip cie i Ko ścio łem Sy ryj -
skim. Uka zu je to tak że li tur gia Ko ścio ła Etiop skie go, któ ra
ma po cho dze nie alek san dryj skie i kształ to wa ła się pod
wpły wem tra dy cji sy ryj skiej. Wła ści wie Ko ściół Etiop ski po -
cho dzi od Ko ścio ła Kop tyj skie go w Egip cie, co zo sta nie opi -

sa ne po ni żej. 
P r z e z

wie le wie ków od
cza sów sta ro żyt -
nych bi sku pi etiop -
scy by li Kop ta mi,
wy zna cza ny mi na
tę god ność przez
pa triar chę kop tyj -
skie go w Egip cie.
Me tro po li ta kop tyj -
ski w Etio pii był je -
dy nym bi sku pem.
Ta sy tu acja zmie ni -
ła się do pie ro w XX
w. W 1929 r. na żą -
da nie lu du wy bra no
czte rech ro do wi -
tych bi sku pów,
Etio pczyków. Mie li
oni po ma gać na ro -
do we mu me tro po li -
cie kop tyj skie mu
w Etio pii. W 1951 r.
po raz pierw szy du -
cho wień stwo i la -

ikat wy bra ły wła sne go me tro po li tę, po cho dzą ce go z Etio pii.
W 1959 r. Pa triar chat Kop tyj ski w Egip cie uznał nie za leż -
ność Ko ścio ła Etiop skie go, a je go zwierzch nik uzy skał ty tuł
pa triar chy. Ty tuł ten brzmi: „Pa triar cha Etiop skie go Ko -
ścio ła Pra wo sław ne go”. Sie dzi ba pa triar chy znaj du je się
w Ad dis Abe bie, sto li cy kraju. Więk szość wier nych te go Ko -
ścio ła miesz ka w Etio pii. Po re wo lu cji i rzą dach so cja li stycz -
nych w tym państwie w la tach 1974−1991, któ re ogra ni cza ły
dzia łal ność Ko ścio ła i upań stwo wi ły zie mie ko ściel ne, Pa -
triar chą Etiop skie go Ko ścio ła Pra wo sław ne go w 1992 r. zo -
stał wy bra ny Abu na Pau los. W 1993 r. pa triar cha Abu na
Pau los spo tkał się z pa pie żem Ja nem Paw łem II w Wa ty ka -
nie. Kon tak ty mię dzy obo ma Ko ścio ła mi by ły na wią zy wa ne
rów nież wcze śniej. W 1980 r. w Wa ty ka nie Jan Pa weł II

Aksum − Kościół świętej Marii z Syjonu − kaplica Arki Przymierza (www. zapala.pl)

Koœcio³y Wschodnie - Koœció³ Etiopski
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KONKURS 

przy jął de le ga cję
Pra wo sła wia Etiop -
skie go, a w 1981 r.
tam że spo tkał się
z pa triar chą etiop -
skim Te kle Ha ima -
no tem. W ostat nich
la tach Ko ściół
Etiop ski jest za an -
ga żo wa ny w po moc
p o  t r z e  b u  j ą  c y m ,
zwłasz cza ofia rom
su szy, któ ra na wie -
dza ten kraj. 

Ko ściół Etiop -
ski za cho wu je nie -
któ re prak ty ki ży -
dow skie. Są to ob -
rze za nie, prze strze -
ga nie praw die te -
tycz nych, świę to -
wa nie sza ba tu w so -
bo tę, gdy tak że jest
świę to wa na nie -
dzie la. Tłu ma czy
się to tym, że pier wot ne chrze ści jań stwo, ma ją ce jesz cze
ele men ty ju da istycz ne, praw do po dob nie przy by ło z Pa le sty -
ny do Etio pii bar dzo wcze śnie przez Pół wy sep Arab ski. 

W Etio pii po wsta ło rów nież kil ka nie zwy kłych dok tryn
chry sto lo gicz nych, któ re nie zo sta ły jed nak przy ję te ofi cjal -
nie. Jed na z nich utrzy mu je, że zjed no cze nie bó stwa i ludz -
kiej na tu ry Chry stu sa mia ło miej sce je dy nie pod czas Je go
na masz cze nia pod czas chrztu. 

Pierw sze związ ki mię dzy Pra wo sław nym Ko ścio łem
Etiop skim a Ko ścio łem Rzym sko −K a to lickim nie by ły ła twe.
Dzia łal ność mi syj ną w Etio pii w XVI i XVII w. pro wa dzi li
Por tu gal czy cy. Spo śród za ko nów dzia ła li tam do mi ni ka nie,
a póź niej je zu ici. W 1626 r. ogło szo no na wet jed ność mię dzy

dwo ma Ko ścio ła mi, osta tecz nie jed nak wszyst ko za koń czy -
ło się w 1636 r. roz wią za niem unii i prze śla do wa niem mi sjo -
na rzy ka to lic kich. Etio pia zaś za mknę ła się na 200 lat dla mi -
sji ka to lic kich. Mi sje roz po czę to po now nie w XIX w. 

Etiop ski Ko ściół Katolicki obec ną swą struk tu rę uzy -
skał w 1961 r. Wte dy utwo rzo no bi skup stwo me tro po li tal ne
w Ad dis Abe bie i dwie die ce zje su fra gań skie. W każ dej z
trzech die ce zji jest se mi na rium. W Ad dis Abe bie, gdzie jest
jed no z naj więk szych sku pisk ka to li ków ry tu etiop skie go,
ma swą sie dzi bę przy wód ca te go Ko ścio ła – kar dy nał, Etiop -
ski Ar cy bi skup Ad dis Abe by. Wier ni miesz ka ją w Etio pii
i Ery trei, któ ra uzy ska ła nie pod le głość od Etio pii w 1993 r.

Opra co wał Da riusz Wa śniew ski

Lalibela − kościół Bet Giorgis (www. zapala.pl)

KONKURS LITERACKI DLA CZYTELNIKÓW

Redakcja naszego czasopisma ogłasza konkurs literacki dla czytelników 

„Głosu Brata“ na temat „Eucharystia w moim życiu“. 

Prace prosimy składać w kiosku parafialnym do 30 kwietnia br.
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WYSTAWA O DOMOWYM KOŚCIELE

HARCERSKIE OP£ATKI
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Z ¯YCIA PARAFII

Spotkanie ze Świętym Mikołajem w gronie członków Domowego Kościoła

Opłatek w Gimnazjum nr 21

Młodzież z pierwszą książką w wyremontowanej biblioteceDzieci śpiewają podczas Mszy św.
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Œwiêta Uczta
EUCHARYSTIA

W dniu 7 paź dzier ni ka 2004 r. pa pież Jan Pa weł II pod -
pi sał List Apo stol ski skie ro wa ny do wszyst kich ka to li ków,
a za ty tu ło wa ny „Ma ne no bi scum, Do mi ne”. Jest to cy ta t
z Ewan ge lii św. Łu ka sza 24, 29 i są to słowa skierowane
przez uczniów do nierozpoznanego jeszcze Chrystusa
Zmartwychwstałego w Emaus (zobacz Łk 24, 13−35). W dro -
dze do tej miejscowości dołącza do nich Wę dro wiec, któ ry
uczy ich ro zu mieć Pi smo – od Moj że sza i pro ro ków
zaczynając. Uczył ich ro zu mieć, że to wszyst ko, co wy da rzy -
ło się w Je ro zo li mie, by ło prze wi dzia ne i prze po wie dzia ne
przez pro ro ków. 

Ci za słu cha ni w sło wa Wę drow ca ucznio wie nie wie -
dzie li, że wła śnie są przy go to wy wa ni do prze ży cia Mszy
świę tej. Tam w Emaus Je zus zo stał przez uczniów roz po zna -
ny przy ła ma niu chle ba. Dziś wie my: „Pan wie czer nik przy -
go to wał, sam za sta wił stół…”. Pan Je zus chce być za pro szo -
ny przez czło wie ka, a po tem to On po dej mie czło wie ka na
Świę tej Uczcie. Te roz mo wy z ucznia mi po dro dze to nic in -
ne go jak część Mszy św., na zy wa na dziś li tur gią sło wa. Po -
tem jest Ofia ra. Je zus zo sta je roz po zna ny i zni ka. Znik nął,
bo był by ogra ni czo ny, a nie mo że być, po nie waż jest Bo -
giem. Ła ma nie chle ba… „Trzask” ła ma nej Ho stii jest sym -
bo lem śmier ci Chry stu sa, ale do przyj ścia Sy na Bo że go na
zie mię i do Jego śmier ci Pan Bóg przy go to wy wał czło wie ka
przez bar dzo dłu gi czas. W pierw szych sło wach Pi sma Św.
Sta re go Te sta men tu Bóg mó wi o so bie w licz bie mno giej.
Bóg po szu ku je Czło wie ka. Pa pież w swo im Li ście Apo stol -
skim „Zo stań z na mi, Pa nie” przy wo łu je ikonę za ty tu ło wa ną
„Trój ca”, a na ma lo wa ną przez pra wo sław ne go mnicha z XVI
w. – An drie ja Ru blo wa. Jest ta kie okre śle nie, że iko na to
okno w nad przy ro dzo ność. Iko na Ru blo wa „Trój ca” przed -
sta wia sce nę opi sa ną w Sta rym Te sta men cie w Księ dze Ro -
dza ju w rozdz. 18 pod ty tu łem „Bóg w go ści nie u Abra ha -
ma”. Abra ham sie dział u wej ścia do na mio tu pod dę ba mi
Mam re w naj go ręt szej po rze dnia, gdy od wie dzi ły go Trzy
Oso by. Abra ham skło nił się na po wi ta nie i ka zał przy go to -
wać dla Przy by szów po si łek z tłu ste go ciel ca. Za sia da ją do
uczty. Prze po wia da ją, że za rok Sa ra, żona Abrahama, po ro -
dzi sy na mi mo po de szłe go wie ku jej i jej mę ża. Sa ra nie wie -
rzy, że bę dzie mieć sy na, a Bóg py ta: „Czy jest coś, co by ło -
by nie moż li we dla Pa na?“. Abra ham uwie rzył, choć nie ro -
zu miał. Te sa me sło wa zo sta ną po wtó rzo ne du żo póź niej –
w sce nie zwia sto wa nia Ma ry ja uwie rzy ła w coś, cze go nie
ro zu mia ła. Nie ro zu mia ła, ale uwie rzy ła, bo Bóg jest
wszech mo gą cy, a czło wiek nie. Iko na An drie ja Ru blo wa
przed sta wia stół, przy któ rym sie dzą trzy Po sta cie, a na tym
sto le stoi kie lich. Pa pież pi sze: „Czy nie za spra wą zna mien -
nej in tu icji słyn na iko na 'Trój cy' Ru blo wa sta wia w zna czą cy
spo sób Eu cha ry stię w cen trum ży cia try ni tar ne go?“. 

Bóg zstę pu je do Abra ha ma, aby wcią gnąć go w swój
„plan zba wie nia“ czło wie ka. Po si łek przy go to wa ny przez
Abra ha ma jest ni czym wo bec te go, co Bóg ofia ro wu je czło -
wie ko wi. Ob raz Ru blo wa po ka zu je Bo żą Mi łość, Bóg sta je
się mi ło ścią w Trój cy Św. Po pra wej stro nie iko ny wi dzi my
oso bę zwró co ną ku nam, któ ra tra dy cyj nie utoż sa mia na jest

z Du chem Świę tym. To bo wiem Duch wpro wa dza nas do
wspól no ty z Bo giem. Czy ni to upo dab nia jąc nas do Sy na. 

Sy na ob ra zu je cen tral na po stać w pur pu ro wej sza cie
na pa miąt kę prze la nej Krwi. Kolor purpurowy szaty Jezusa
jest sym bolem Jego ludzkiej natury, a kolor błękitny
symbolizuje naturę bo ską. Kolor błękitny, oznaczający
naturę boską, mają wszystkie trzy Osoby Trójcy
Przenajświętszej. 

Syn kie ru je swój wzrok ku Oj cu, któ re go nie ustan nie
kon tem plu je. Syn po wie rza się całkowicie wo li Oj ca i Je go
ab so lut nej miłości. Oj ciec, po stać z le wej stro ny, spo glą da
przed sie bie w kie run ku Du cha Świętego. On to jest Tym,
któ ry po sy ła Du cha. I tak to za my ka się ruch, któ ry na stęp -
nie każ do ra zo wo się po wta rza: Duch Świę ty pro wa dzi nas
do Sy na, któ ry z ko lei w Swo jej Ofie rze od da je nas cał ko wi -
cie Oj cu, któ re go wzrok bez po śred nio po le ca nam Du cha. 

W tej per fek cyj nie do pra co wa nej kom po zy cji roz po -
zna je my Bo ga  Oj ca, któ ry jest po cząt kiem wszyst kie go, co
ist nie je, i któ ry wszyst ko utrzy mu je w swo im rę ku. W
mistycznym życiu Trój cy Świę tej jest nie ustan ne po słan nic -
two, w którym Bóg Ojciec posyła Syna i Ducha Świętego.

Wspo mnia ne wy żej „nie usta ją ce po słan nic two“ ma
w ca łym Pi śmie Św. wie le aspek tów. Anioł – po sła niec, zwia -
stun Do brej No wi ny, zo stał po sła ny do Ma ryi i za po wie dział
Jej ma cie rzyń stwo. Ca ła Ewan ge lia jest Je zu so wą na uką
o Bo gu Oj cu. Wie dział od po cząt ku, że po to przy szedł na
świat, aby zło żyć z sie bie Ofia rę Bo gu Oj cu dla zba wie nia
czło wie ka. 

Na za koń cze nie wi zy ty pod dębami Mam re Bóg roz -
ma wia jesz cze z Abra ha mem. Za po wia da smut ny los So do -
my i nie ja ko za chę ca Abra ha ma do mo dli twy wsta wien ni -
czej. To Bóg sam pro wo ku je nas do po mo cy in nym. Na wza -
jem je ste śmy za sie bie od po wie dzial ni. 

Przed mę ką Chrystusa mia ła miej sce Wie cze rza,
Ostat nia Wie cze rza, pod czas któ rej usta no wił Naj święt szy
Sa kra ment, Sa kra ment Eu cha ry stii. Zło żył z sie bie ofia rę
do pie ro wte dy, gdy „za bez pie czył“ udział czło wie ka w tej Je -
go Ofie rze. Po tę gi tej Ofia ry wy star czy do skoń cze nia świa -
ta. Ro zu mem nie poj mie my ani Mszy św., ani Eu cha ry stii –
tyl ko ser cem, a je śli przyj mie my ser cem, to otrzy ma my
moc zro zu mie nia. Tej ta jem ni cy nie „roz gry za się“ lo gi ką
ludz ką, ale tyl ko ad o ru je się na ko la nach. Eu cha ry stia jest
pa miąt ką ofiar ną i jed no cze śnie „Świę tą Ucztą“. Ko ściół ży -
je od ku pień czą ofia rą, któ ra wciąż się uobec nia we wspól no -
cie Ko ścio ła. Eu cha ry stia jest za cząt kiem nie śmier tel no ści,
jest Po sił kiem w dro dze ku wiecz no ści, jest Ra do ścią, któ rej
nikt nie od bie rze, ponieważ w Eu cha ry stii wszyst ko jest już
za nu rze niem w wiecz no ści. Kto się kar mi Eu cha ry stią,
ocze ku jąc przyj ścia Chry stu sa w chwa le, już mo że się z Nim
spo ty kać tu taj na zie mi. Wiecz ność wcho dzi w na szą co -
dzien ność. Je śli „Sło wo Bo że” my lić nie mo że, to cze mu wąt -
pi my i szu ka my wła snych ście żek? 

Na ob ra zie An drie ja Ru blo wa jed no miej sce jest pu -
ste – ono jest prze zna czo ne dla każ de go z nas. Ma leń ki kie -
lich na sto le jest oto czo ny du żym mi stycz nym kie li chem.
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Duch Świę ty jest Mi ło ścią łą czą cą Oj ca i Sy na. Im czę ściej
uczest ni czy my w Eu cha ry stii, tym bar dziej ro zu mie my
w czym uczest ni czy my. Eu cha ry stia wpro wa dza na dzie ję
w naj bar dziej sza re i za gma twa ne ży cie. Przy po mi na też
o na szej od po wie dzial no ści za ży cie na sze i in nych. Chry -
stus po cią ga nas do sie bie wię za mi mi ło ści. Nikt nie ko -
cha nas tak jak Chry stus, jak Bóg, gdyż każ dy jest od bi -
ciem Bo ga.

Opra co wa ła Jo lan ta Ka miń ska na podst. wy kła du ks.
prof. An to nie go Tro ni ny – bi bli sty i wy kła dow cy KUL−u. 

Wy kład skie ro wa ny był do człon ków gdań skie go 
od dzia łu ru chu „Od ro dze nie“. 

EUCHARYSTIA

Rekolekcje członków gdańskiego oddziału ruchu „Odrodzenie“

Co oznacza s³owo „Eucharystia“
SZCZYPTA GREKI I ŁACINY

Eu cha ry stia, sło wo, któ re go uży wa my za mien -
nie okre śla jąc Mszę św., po cho dzi z ję zy ka grec kie go
od wy ra zu ευχαριστια (czy taj eu cha ri sti ja) –
wdzięcz ność, dzięk czy nie nie. Łą czy się z cza sow ni kiem
ευχαριστεω, ευχαριστω(czy taj eu cha ristéo, eu -
cha ri stó) – dzię ku ję; no wo grec kie ευχαριστω(czy taj
ef cha ri stó) – dzię ku ję. 

Wy raz ten po wstał z dwóch in nych wy ra zów 
grec kich: 

ευ (czy taj eu) – do brze, 
χαρις (czy taj cha ris) – wdzięcz ność.
Eu cha ry stia ozna cza więc do słow nie „do bre

po dzię ko wa nie w naj wyż szej mie rze”, o czym świad czy
przy ro stek − ιστ – (−ist−), uży wa ny do two rze nia stop nia
naj wyż sze go przy miot ni ków. Po rów naj przy miot nik

w stop niu naj wyż szym Bελτιστος (czytaj belti stos) –
naj lep szy. 

Jak za tem wi dać, Eu cha ry stia jest „ucztą
wdzięcz no ści, po dzię ko wa nia, któ re wy ra ża my Bo gu za
wszyst ko, czym nas ob da rza”. 

Na stęp nie z ję zy ka grec kie go sło wo to prze szło
do ła ci ny: ła ciń skie Eu cha ri stia (czy taj eu cha ri sti ja, ak -
cent pa da na ostat nie −i) – Wie cze rza Pań ska, Eu cha ry -
stia. 

Słowo Eu cha ri stia z ję zy ka ła ciń skie go odzie -
dzi czy ły lub prze ję ły in ne ję zy ki: 

– fran cu ski – eu cha ri s tie,
– hisz pań ski – eu ca ri stia, 
– por tu gal ski – eu ca ri stia, 
– an giel ski – Eu cha rist. 

AKT PO KU TNY
Κυριε, ελεησον, Pa nie, zmi łuj się, 
Χριστε, ελεησον, Chry ste, zmi łuj się, 
Κυριε, ελεησον. Pa nie, zmi łuj się.

(czy taj: 
Kýrie, eléison, 
Christé, eléison, 
Kýrie, eléison.) 

SŁOW NIC TWO: 
Κυριε (czy taj Kýrie) – Pa nie; wo łacz od sło wa κυριος
(czy taj kýrios) – pan; 
ελεησον (czy taj eléison, η = i, wy mo wa ję zy ka
greckiego bi zan tyj skie go, w epo ce bi zan tyj skiej η wy -
ma wia no ja ko i; w gre ce kla sycz nej η – eta = e) – zmi łuj
się; tryb roz ka zu ją cy aory stu od ελεεω (czy taj eleéo) –
li tu ję się, oka zu ję mi ło sier dzie; 
Χριστε (czy taj Christé) – Chry ste; wo łacz od sło wa
Χριστος (czy taj Chri stós) – Chry stus, Na masz czo ny. 

Do mi ne, mi se re re no bis, 
Chri ste, mi se re re no bis,  
Do mi ne, mi se re re no bis.

Pa nie, zmi łuj się nad na mi, 
Chry ste, zmi łuj się nad na mi, 
Pa nie, zmi łuj się nad na mi.

SŁOW NIC TWO: 
Do mi ne (ak cent pa da na pierw szą sy la bę do−) – Pa nie;
vo ca ti vus – wo łacz od sło wa do mi nus – pan; 
mi se re re – zmi łuj się; im pe ra ti vus – tryb roz ka zu ją cy
od mi se re or – li tu ję się, współ czu ję; 
no bis – nam, na mi, tu taj tłu macz – nad na mi; da ti vus –
ce low nik, abla ti vus – na rzęd nik, miej scow nik od nos –
my; 
Chri ste – Chry ste, vo ca ti vus – wo łacz od sło wa Chri stus
– Chry stus. 

Opra co wał Da riusz Wa śniew ski
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Piêcioksi¹g
Pi smo Świę te jest ob szer ną i bo ga tą księ gą. Nie spo -

sób jej opi sać i omó wić w skró cie, nie spo sób jej prze czy tać
jak do brej po wie ści ani „roz gryźć” tak, jak roz wią zu je się za -
da nie ma te ma tycz ne. Trze ba do te go cza su, wy trwa ło ści,
a przede wszyst kim – Du cha Bo że go, któ ry oświe ca nas
i pod trzy mu je. Czas Wiel kie go Po stu i Wiel kiej No cy skła -
nia nas do re flek sji. To rów nież do bry czas na roz po czę cie
czy ta nia Pi sma Świę te go – dzień w dzień po jed nym roz dzia -
le lub psal mie. Po trwa to pra wie czte ry la ta, ale nie bę dzie
to czas stra co ny, bo prze cież we wnętrz nie wzbo ga ci my się
i prze ży je my nie zwy kłą po dróż po Bo żym Ob ja wie niu. Re -
dak cja „Gło su Bra ta” chcia ła by to wa rzy szyć Pań stwu w tej
po dró ży cy klem prze my śleń o ko lej nych księ gach Pi sma
Świę te go. 

Pierw szych pięć ksiąg Sta re go Te sta men tu na zy wa my
Pię ciok się giem. Wy znaw cy ju da izmu na zy wa ją ten zbiór
„Pra wem” – To rá. W kul tu rze ję zy ka grec kie go nada no im
na zwę „Pen ta teuch”, co ozna cza „pięć wo lu mi nów, ksiąg”,
po przez ła ci nę na zwa ta prze szła do in nych ję zy ków – hisz -
pań skie Pen ta teu co – Pię ciok siąg. 

Do Pię ciok się gu na le żą na stę pu ją ce księ gi: 
Księ ga Ro dza ju, na zwa grec ka Gé ne sis, roz po czy na -

ją ca się od opi su stwo rze nia świa ta przez Bo ga, póź niej
przed sta wia ją ca stwo rze nie czło wie ka, je go ży cie w ogro -
dzie Eden i upa dek pierw szych ro dzi ców, na stęp nie dzie je
No ego i po top – jest to pier wot na hi sto ria ludz ko ści (rozdz.
1−11); dru ga część tej księ gi uka zu je dzie je pa triar chów:
Abra ha ma, Iza aka i Ja ku ba, oraz po stać Jó ze fa i wej ście
Izra ela do Egip tu (rozdz. 12−50); 

Księ ga Wyj ścia, na zwa grec ka Éxo dos – wyj ście, ła -
ciń skie Éxo dus, któ ra mó wi o wyj ściu na ro du izra el skie go
z Egip tu pod przy wódz twem Moj że sza; 

Księ ga Ka płań ska, na zy wa na też od grec kiej na zwy
Leu iti kon „Księ gą Le wic ką”, za wie ra ją ca pra wo ka pła nów
i le wi tów, po cho dzą cych z ple mie nia Le wie go, do ty czą ce
kul tu w świą ty ni, spra wo wa ne go wła śnie przez tę gru pę; 

Księ ga Liczb, któ ra w roz dzia łach 1−4 przed sta wia
ciąg spi sów Izra eli tów; na stęp nie uka zu je po świę ce nie Na -
mio tu Spo tka nia, świę to wa nie Pas chy przez Izra eli tów i wy -
ru sze nie w dro gę spod gó ry Sy naj; ich przy by cie do Ka desz,
przej ście pu sty ni mo abic kiej, do tar cie pod Je ry cho i za ję cie
Za jor da nia; wśród opo wia da nia o tym przed sta wio no rów -
nież no we na ka zy pra wa; 

Księ ga Po wtó rzo ne go Pra wa, ma ją ca tak że na zwę
„Po wtó rzo ne Pra wo”, po cho dzą cą od grec kiej na zwy „Deu -
te ro no mion”, ła ciń skie „Deu te ro no mium”, za wie ra ją ca
prze pi sy praw ne cy wil ne i re li gij ne, wple cio ne w mo wę Moj -
że sza. 

W krę gu ju da izmu okre śla się każ dą księ gę od pierw -
sze go lub pierw szych słów jej tek stu. Na przy kład Księ gę
Ro dza ju ozna cza się od sło wa Bere szit… – Na po cząt ku...
W tra dy cji ży dow skiej księ gi te no szą cza sem na zwę „Pra wo
Moj że sza”, gdyż pra wo jest waż nym ich ele men tem. Ono,
da ne Moj że szo wi przez Bo ga, pro wa dzi ło lu dzi ku osta tecz -
ne mu zba wie niu, któ re go do ko nał Je zus Chry stus przez
Swo ją Mę kę, Śmierć i Zmar twych wsta nie. 

Zobacz Księga Rodzaju 1, 1−31 – 2, 1−4a; Ks. Rodz. 3,
szcze gól nie 3, 15 – Pro to ewan ge lia; Ewangelia wg św. Jana
1, 17; 1, 1−18. 

Po dziel się swo imi roz wa ża nia mi! 

Opracował Dariusz Waśniewski
Wstęp – Bolesław Dobrowolski
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Czytanie to nasza specjalnoœæ
DZIECI CZYTAJĄ RODZICOM

Mam na imię Zu zia i nie dłu go skoń czę 12 lat. Wspól -
nie z mo im ośmio let nim bra tem Ra fa łem chcia ła bym opo -
wie dzieć Wam o na szej przy go dzie z czy ta niem. 

Za rów no mój brat jak i ja za czę li śmy czy tać bar dzo
wcze śnie. Oprócz tra dy cyj nych za ba wek, czy li ko lo ro wych
kloc ków, grze cho tek i plu sza ków, mie li śmy mnó stwo ksią -
żek. Po cząt ko wo by ły to to ma łe twar de ksią żecz ki z pro sty -
mi ob raz ka mi. Ma ma, Alek san dra, na zmia nę z ta tą,
Piotrem, sa dza li nas obok sie bie i cie ka wie opo wia da li nam
po ko lei wszyst kie ob raz ki. Za wsze by ła przy tym świet na
za ba wa i du żo śmie chu. I tak dzień za dniem, mie siąc za
mie sią cem uczy li nas nie tyl ko roz po zna wać pierw sze li ter -
ki, ale tak że jak na le ży ob cho dzić się z książ ka mi i ga ze ta -
mi. Kie dy oka za ło się, że ja już cał kiem do brze czy tam, ma -
ma za pro po no wa ła mi, że bym w ra mach wspól nej za ba wy
za czę ła uczyć czy tać Ra fał ka. Tak więc dzię ki wspól nym sta -
ra niom mój brat za czął płyn nie czy tać ma jąc nie speł na 5 lat. 

Dzi siaj obo je do brze się uczy my, na dal du żo i chęt nie
czy ta my, a co najcie kaw sze czy ta my rów nież ro dzi com. Nie -
daw no Ra fał do stał swo ją pierw szą ma łą en cy klo pe dię i czę -
sto się zda rza, że kie dy ma ma zmy wa na czy nia lub wie sza
pra nie, on czy ta jej o pierw szych lo tach w ko smos al bo
o tym, kie dy po wsta ły pierw sze wy na laz ki. Naj bar dziej lu bi -
my za baw ne hi sto rie, któ re czy ta my so bie na wza jem i za -
śmie wa my się do łez. 

Oczy wi ście oprócz ksią żek śmiesz nych są rów nież te
po waż ne i bar dzo wzru sza ją ce, ja lu bię cza sa mi prze czy tać
cie ka wą bio gra fię. 

Do ta kich na le ży książ ka pt. „Sie bie dał”. Jest to na nie -
speł na stu pięć dzie się ciu stro nach bar dzo cie ka wy opi s po -
staci Św. Bra ta Al ber ta. Po le cam  ją szcze gól nie tym wszyst -
kim, któ rzy jesz cze nie mie li oka zji bli żej ze tknąć się z pa -
tro nem na szej pa ra fii. Mam też na dzie ję, że w na szej no wo
wy re mon to wa nej i od no wio nej bi blio te ce przy ko ściel nej
znaj dę wię cej ta kich cie ka wych i do głę bi po ru sza ją cych
bio gra fii. 

Zu zan na Wit kow ska

Orygenes „Filokalia"
Trud no dziś być czło wie kiem wie rzą cym. Co raz

trud niej. Z jed nej stro ny ku si nas świat swo imi co raz szer -
szy mi i bły sko tli wy mi moż li wo ścia mi, cze ka ją cy mi tyl ko,
że by je zdo by wać, z dru giej stro ny czu je my nie ustan ny na -
pór, by zre zy gno wać z te go „za co fa nia”, ja kim dla wie lu jest
wia ra w Bo ga Je dy ne go. Cią gle sta je my pod pre sją i cią gle
mu si my wy bie rać, a na wet z upo rem wy ku wać swo ją ścież -
kę. Na tym po le ga praw dzi wa wol ność na tym świe cie – na
nie ustan nym wy bo rze mię dzy moż li wo ścia mi. „Wszyst ko
mi wol no – pi sze św. Pa weł – ale nie wszyst ko przy no si ko -
rzyść. Wszyst ko mi wol no, ale ja ni cze mu nie od dam się
w nie wo lę” (1 Kor 6, 12). 

Rów nież i w sta ro żyt no ści nie by ło ła two chrze ści -
ja nom. Wbrew te mu, co pró bu ją wma wiać współ cze śni epi -
go ni Ju lia na Apo sta ty, chrze ści jań stwo utrzy my wa ło się
wte dy nie dzię ki ja kie muś wy ima gi no wa ne mu spi sko wi,
lecz dzię ki Du cho wi Świę te mu. Świad czą o tym choć by pi -
sma jed ne go z pierw szych w hi sto rii teo lo gów – Ory ge ne sa,
ze bra ne póź niej przez Ba zy le go Wiel kie go i Grze go rza
z Na zjan zu i wy da ne pod ty tu łem „Fi lo ka lia”. 

W książ ce tej Ory ge nes ję zy kiem ży wym i – co tu
ukry wać – nie zwy kle pro stym sta ra się prze ciw sta wiać wie -
lu ów cze snym błą dzą cym lu dziom, a jed no cze śnie uka zy -
wać im dro gę praw dy, że by wię cej nie błą dzi li. Wy ka zu je
w ich sło wach we wnętrz ne sprzecz no ści, go rą co na wo łu je,
a cza sem na wet pro wo ku je, a nam – w mia rę czy ta nia – co -

raz bar dziej się
wy da je, że je go ar -
gu men ty nic nie
stra ci ły na ak tu al -
no ści. Ta ki jest
Ory ge nes i my ślę,
że war to Pań stwu
po le cić tę lek tu rę.

Bolesław
Dobrowolski

KSIĄŻKI Z NASZEJ BIBLIOTEKI
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ROCZNICE

Wa¿ne wydarzenia polskiej historii XX w.
Sto jąc na cmen ta rzach u stóp po mni ków, my śli -

my o bli skich, o tych, któ rym za wdzię cza my to, kim je -
ste śmy. Do brze wte dy przy po mnieć so bie naj waż niej -
sze da ty, któ re mia ły bez po śred ni wpływ na lo sy na -
sze go Na ro du. 

1901−1904 – strajk dzie ci we Wrze śni. Prze ciw sta -
wia jąc się za ka zo wi pru skich władz szkol nych na ucza -
nia re li gii w ję zy ku pol skim, za straj ko wa ły i przez trzy
la ta od ma wia ły po słu szeń stwa wła dzom. Spo tka ły się
za to z szy ka na mi – bi ciem, za stra sza niem i aresz ta mi. 

11 li sto pa da 1918 – od zy ska nie nie pod le gło ści
przez Pol skę. Dzię ki sta ra niom wie lu wpły wo wych
osób, dzia łal no ści le gio nów Pił sud skie go i ar mii Hal le -
ra oraz dzię ki ze rwa niu tzw. Świę te go Przy mie rza Pol -
ska sta ła się po now nie nie pod le głym kra jem, uzna -
nym przez spo łecz ność mię dzy na ro do wą. 

15 sierp nia 1920 – bi twa war szaw ska. Po prze ła -
ma niu pol skie go Fron tu Pół noc no− Wscho dni ego bol -
sze wic ka ar mia gen. Tu cha czew skie go do tar ła do
War sza wy, gdzie sto czo na zo sta ła de cy du ją ca bi twa,
pod czas któ rej za trzy ma no i roz bi to ra dziec kie woj ska
kontr ude rze niem znad Wie prza. 

1 wrze śnia 1939 – na paść Nie miec na Pol skę. Hi -
tle row skie Niem cy, bez wy po wie dze nia woj ny i pod
bła hym pre tek stem, na pa dły na Pol skę. Przez mie siąc
woj ska pol skie ze zmien nym szczę ściem pró bo wa ły
sta wiać opór woj skom nie miec kim – nie ste ty bez sku -
tecz nie. 

17 wrze śnia 1939 – na paść Związ ku Ra dziec kie -
go na Pol skę. Rów nież bez wy po wie dze nia woj ny, na
mo cy wro gie go Pol sce trak ta tu nie miec ko −ra dziec kie -
go Rib ben trop −M o łotow, woj ska ra dziec kie wkro czy ły
do Pol ski i za ję ły jej wschod nie te re ny. Od pierw szej
chwi li za czę ły się czyst ki, głów nie wśród jeń ców wo -
jen nych i in te li gen cji pol skiej. 

26−27 wrze śnia 1939 – po wsta nie Pol skie go Pań -
stwa Pod ziem ne go. Po ewa ku acji rzą du pol skie go do
Ru mu nii za wią za ły się kon spi ra cyj ne struk tu ry pań -
stwo we, któ rych zbroj nym ra mie niem póź niej zo sta ła
Ar mia Kra jo wa. 

4 lub 5 kwiet nia 1940 – w Związ ku Ra dziec kim
pierw sze roz strze li wa nia jeń ców pol skich z obo zów
w Ko ziel sku, Ostasz ko wie i Sta ro biel sku. Ogó łem zgi -
nę ło w Ka ty niu oko ło 5000 żoł nie rzy i ofi ce rów WP,
w in nych zaś obo zach i miej scach kaź ni oko ło 22 000
lu dzi. 

27−28 ma ja 1940 – bi twa o Nar vik. Od dzia ły pol -
skie we spół z woj ska mi sprzy mie rzo ny mi od bi ły z rąk
nie miec kich port i mia sto Nar vik, co umoż li wi ło ewa -
ku ację wojsk alianc kich. 

sierpień −paź dzier nik 1940 – bi twa o An glię.
15 wrze śnia – prze ło mo wy dzień w hi sto rii walk

po wietrz nych nad te ry to rium Wiel kiej Bry ta nii. W tym
dniu Po la cy od zna czy li się wy jąt ko wą od wa gą za trzy -
mu jąc ostat ni wiel ki na lot bom bo wy na Zjed no czo ne
Kró le stwo. 

sier pień −gr udzień 1941 – obro na To bru ku. Pol -
ska Sa mo dziel na Bry ga da Strzel ców Kar pac kich przez
czte ry mie sią ce bro ni ła sa ha ryj skiej twier dzy. 

11−29 ma ja 1944 – bi twa o Mon te Cas si no. Od -
dzia ły 2 Kor pu su Pol skie go gen. An der sa po cięż kich
wal kach, oku pio nych du ży mi stra ta mi, zdo by ły Mon te
Cas si no. 

1 sierp nia – 2 paź dzier ni ka 1944 – Po wsta nie
War szaw skie. Wo bec zbli ża nia się wojsk ra dziec kich
do li nii Wi sły do wódz two AK pod ję ło de cy zję o pró bie
zbroj ne go od bi cia sto li cy Pol ski, by w ten spo sób oka -
zać świa to wej opi nii pu blicz nej rów no war tość Po la -
ków ja ko so jusz ni ków. Po wsta nie po dwóch mie sią -
cach, wo bec wy raź ne go roz ka zu Sta li na, za bra nia ją ce -
go po mo cy po wstań com, zo sta ło bru tal nie stłu mio ne
przez si ły nie miec kie, nie mal zaś ca ła War sza wa zbu -
rzo na. 

8 ma ja 1945 – bez wa run ko wa ka pi tu la cja Nie -
miec. Sze ścio let ni wy si łek wie lu Po la ków zo stał
uwień czo ny zwy cię stwem. Jed no cze śnie nad cho dzi
czas dru giej, so wiec kiej oku pa cji. 

1948−1956 – okres sta li ni zmu. Okres naj więk sze -
go na si le nia ter ro ru ko mu ni stycz ne go w PRL. Do dziś
nie zna na jest do kład na licz ba osób re pre sjo no wa nych,
tor tu ro wa nych i za bi tych przez ko mu ni stycz ny apa rat
wła dzy. 

25 wrze śnia 1953 – 26 paź dzier ni ka 1956 – uwię -
zie nie pry ma sa Pol ski Ste fa na kar dy na ła Wy szyń skie -
go. 

28 czerw ca – 29 paź dzier ni ka 1956 – ko niec agre -
syw ne go sta li ni zmu. Straj ki i ma ni fe sta cje ro bot ni cze
w Po zna niu i in nych mia stach Pol ski, za koń czo ne
odej ściem PZPR od wy tycz nych sta li ni zmu i zła go dze -
niem re pre sji. 

3 ma ja 1966 – mil le nium chrztu Pol ski, dzień
głów nych ob cho dów. Cho ciaż chrze ści jań stwo prze ni -
ka ło na te re ny, które zajmuje dzi siej sza Pol ska, już du -
żo wcze śniej niż w 966 r., to jed nak zde cy do wa na de -
cy zja Miesz ka I o przyjęciu chrztu uchro ni ła nasz kraj
od lo su Sło wian po łab skich, którzy zostali pokonani i
wchłonięci przez Niemców. Przy niosła jed no cze śnie
świa tło praw dzi wej wia ry. Rocz ni ca ty sią ca lat od te go
wy da rze nia by ła uro czy ście ob cho dzo na w Ko ście le w
Pol sce. By ła po prze dzo na Wiel ką No wen ną, bę dą cą
jed no cze śnie ak tem za wie rze nia Pol ski Naj święt szej
Ma ryi Pan nie. 

14−18 grud nia 1970 – straj ki w mia stach pol skie -
go Wy brze ża. 17 grud nia mi li cja i woj sko strze la do
stocz niow ców na wia duk cie ko le jo wym w Gdy ni -
−Stoc zni. Są tak że ofia ry w Gdań sku, El blą gu i Szcze -
ci nie. Łącz nie zgi nę ły 44 oso by. 

25 czerw ca 1976 – straj ki w ca łej Pol sce, naj więk -
sze w Ur su sie i w Ra do miu. 

16 paź dzier ni ka 1978 – po kon kla we w Wa ty ka -
nie zo sta je wy bra ny Ka rol kar dy nał Woj ty ła 264. pa -
pie żem. Przy bie ra imię Ja na Paw ła II. 
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14 sierp nia 1980 – w Gdań skiej Stocz ni im. Le ni -
na wy bu cha ją straj ki, w wy ni ku któ rych po wsta je
NSZZ „So li dar ność” – zwią zek, któ ry przy cią gnął ca ły
Na ród i dał mu na dzie ję. 

13 grud nia 1981 – gen. W. Ja ru zel ski, sto ją cy na
cze le sfa bry ko wa nej Woj sko wej Ra dy Oca le nia Na ro -
do we go, wpro wa dza stan wo jen ny w PRL. Za czy na się
ko lej ny okres wzmo żo nych szy kan i re pre sji. 

19 paź dzier ni ka 1984 – upro wa dze nie i za mor do -
wa nie przez funk cjo na riu szy SB księ dza Je rze go Po pie -
łusz ki. Wy da rze nie to wstrzą sa ca łą Pol ską. 

6 lu tego−5 kwiet nia 1989 – ob ra dy tzw. „okrą głe go
sto łu”. W ich na stęp stwie od by wa ją się pierw sze, czę -
ścio wo tyl ko wol ne, wy bo ry do par la men tu, w któ rych
wy gry wa „So li dar ność”. Los ko mu ni zmu w Pol sce jest
prze są dzo ny. 

gru dzień 1990 – pierw szy prze wod ni czą cy „So li -
dar no ści”, Lech Wa łę sa, zo sta je pierw szym de mo kra -
tycz nie wy bra nym po woj nie pre zy den tem Pol ski. 

Hi sto ria jest na uczy ciel ką ży cia. 
Jak wy ko rzy sta my tę na ukę? 

Opra co wał Bo le sław Do bro wol ski

WA¯NE ROCZNICE
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Cmentarz Ofiar hitleryzmu 1939 − 1945, 
znajdujący się na Zaspie 

Przywieszka do znaczka pocztowego Poczty Polskiej 

POSYŁAM WAS (pieśń)

Posyłam Was − na pracę bez nagrody,
Na ciężki twardy i niewdzięczny trud,
Niezrozumienie, drwiny i obmowy.
Posyłam Was − przydawać do mych trzód.

Tak, jak Ojciec mój posłał mnie,
Tak samo Ja Was ślę.

Posyłam Was − opatrzyć ciężkie rany,
Pomagać słabym, ich ciężary nieść,
Pocieszać smutnych, wspominać zapomnianych,
Posyłam Was − radosną głosić wieść.

Tak, jak Ojciec mój posłał mnie...

Posyłam Was − na koniec tego świata,
Gdzie w samotności serce nieraz łka.
Opuścić karzę: ojca, matkę, brata,
Posyłam Was − na drogi mojej szlak.

Tak, jak Ojciec mój posłał mnie...

Posyłam Was  − do serc z zawiści twardych,
Do oczu ślepych, zaciśniętych rąk,
Gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych,
Posyłam Was − na całej ziemi krąg.

Tak, jak Ojciec mój posłał mnie...
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Srebrny jubileusz ks. Tadeusza
25 LAT KAPŁAŃSTWA

Mroź ny, tro chę po chmur ny dzień 30 stycz nia, do cho -
dzi go dzi na 13. W pięk nie przy stro jo nym ko ście le pw. św.
Bra ta Al ber ta wier ni są prze peł nie ni ra do snym ocze ki wa -
niem. Już za chwi lę roz pocz nie się uro czy sta su ma, któ rą
od pra wi – dzię ku jąc Pa nu Bo gu za 25 lat ka płań stwa –
ksiądz Ta de usz Po lak. I oto wi dzi my już do stoj ne go Ju bi la -
ta w asy ście księ ży, pa nów ze służ by ko ściel nej i mi ni stran -
tów, pod cho dzą cych w pro ce sji do oł ta rza. Przed nim zgro -
ma dzi li się licz nie ci, któ rzy re pre zen tu jąc na szą ro dzi nę pa -
ra fial ną, pra gną zło żyć księ dzu Ta de uszo wi z ser ca pły ną ce
ży cze nia. Pod cho dzą ko lej no: dzie ci, mło dzież, mi ni stran ci,
pa no wie z „Sem per Fi de lis”, przed sta wi cie le pa ra fial ne go
chó ru. Wzru sze nie dźwię czy w sło wach, wy po wia da nych
przez reprezentanta „Gło su Bra ta” – p. Jo lan tę Ka miń ską.
De le ga cji jest wie le: jest Ro dzi na Do mo we go Ko ścio ła
i Wspól no ta Chry stu so wej Ło dzi, Ko ło Ró żań ca Świę te go,
Wspól no ta Mo dli tew na Czci cie li Mi ło sier dzia Bo że go, pra -
cu ją ce w na szej Pa ra fii Sio stry Be tan ki. Ksiądz Pro boszcz
Grze gorz Stol czyk – w imie niu wła snym i wszyst kich ka pła -
nów, pra cu ją cych w pa ra fii św. Bra ta Al ber ta – ży czy Ju bi la -
to wi wie le bło go sła wień stwa i opie ki Bo żej w dal szej pra cy
dusz pa ster skiej i mi syj nej. Zwra ca jąc się do Nie go, wy po -
wia da sło wa: „Za wsze tchniesz świe żo ścią pry mi cyj ną“. Po -
bu dza ją nas one do re flek sji... Zna my Ju bi la ta ty le lat... Nie
by ło jesz cze na szej Pa ra fii, a ksiądz Ta de usz, pra cu ją cy
wów czas u „Kró lo wej Ró żań ca Świę te go“ na Przy mo rzu, za -
wsze pe łen był mło dzień cze go za pa łu i en tu zja zmu, któ rym
„za ra żał“ in nych, a Je go dzia łal ność obej mo wa ła jak że licz -
ne dzie dzi ny. Za wsze miał czas, aby wy słu chać każ de go,
kto miał do Nie go ja kąś spra wę, szcze gól ną zaś opie ką i tro -
ską ota czał mło dzież. Spo tkał się 13.05.1999 r. (14. rocz ni ca
bierz mo wa nia) ze swy mi licz nie przy by ły mi daw ny mi
ucznia mi, kie dy przy je chał na ko lej ny urlop z Ka meru nu. 

Ra do śnie brzmi pieśń dzięk czyn na w wy ko na niu chó -
ru pa ra fial ne go – „Chwal cie Pa na wszy scy“. 

Te raz za bie ra głos do stoj ny Ju bi lat. Dzię ku jąc wszyst -
kim za zło żo ne ży cze nia, przed sta wia ho no ro we go go ścia
dzi siej szej uro czy sto ści, swe go ku zy na i przy ja cie la – księ -
dza Mar ka Ja nic kie go z die ce zji war szaw sko −pra skiej, któ ry
wy gła sza ho mi lię. Tre ścią jej jest roz wa ża nie na te mat isto -
ty ka płań stwa oraz róż nych dróg pro wa dzą cych do nie go.
Ksiądz Ma rek przy po mi na okres stu diów, po byt w woj sku
i uro czy sty mo ment świę ceń ka płań skich, któ re ksiądz Ta -
de usz przy jął z rąk księ dza bi sku pa Le cha Kacz mar ka. Mó -
wi o ko lej nych eta pach pra cy dusz pa ster skiej i pra cy na mi -
sjach w Ka me ru nie, gdzie ksiądz Ju bi lat prze by wał aż 10 lat,
po cząw szy od grud nia 1990 ro ku. 

30 czerw ca 2001 r. ksiądz Ta de usz po wró cił na gdań -
skie Przy mo rze i ku na szej ra do ści pod jął pra cę dusz pa ster -
ską w pa ra fii pw. św. Bra ta Al ber ta. Cy tu jąc sło wa Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II: „Ka pła ni po win ni być au ten tycz ny -
mi świad ka mi Do bre go Pa ste rza“ – ksiądz Ma rek Janicki
pod kre śla, że mu si my się nie ustan nie mo dlić o do brych
i god nych ka pła nów, wszy scy bo wiem je ste śmy współ od po -
wie dzial ni za Ko ściół. W obec nym Ro ku Eu cha ry stycz nym
praw da ta na bie ra szcze gól nie wy ra zi ste go ak cen tu, przez

ka płań ską po słu gę Pan Bóg pro wa dzi czło wie ka do bram
nie ba. 

Nie dzie la 30. stycz nia koń czy okres ko lę dowania
w naszej Parafii, śpie wa my więc dzię ku jąc Stwór cy za 25 lat
ka płań stwa księ dza Ta de usza, wraz z chórem śpiewam
pięk ną, sta rą fran cu ską ko lę dę „Nad Be tle jem w ciem ną
noc“ oraz utrzy ma ną w ryt mie po lo ne za „Przy stąp my do
szo py“. Na za koń cze nie uro czy stej Mszy św. ju bi le uszo wej
ra do śnie brzmi „Si ne ni mi ne“ W. Ho w. 

Ksiądz Ta de usz zwra ca się do wszyst kich obec nych,
aby na pa miąt kę dzi siej sze go dnia przy ję li od Nie go no we
wy da nie „Go ścia Nie dziel ne go“ (za miast oko licz no ścio -
wych ob raz ków) i za chę ci li do czy ta nia te go war to ścio we go
ty go dni ka ka to lic kie go swo ich zna jo mych, są sia dów i przy -
ja ciół. 

Po Mszy św. chó rzy ści przy stę pu ją do Ko mu nii św.
w in ten cji Ju bi la ta, jesz cze wspól ne zdję cie i z ser ca pły ną ce
„Plu ri mos an nos“ dla księ dza Ta de usza. 

Tym cza sem przy wej ściu do za kry stii usta wia się dłu -
ga ko lej ka pa ra fian, któ rzy pra gną in dy wi du al nie zło żyć ży -
cze nia dzi siej sze mu Ju bi la to wi.

Księ że Ta de uszu! 
Niech Mat ka Naj święt sza i Bo ża Opatrz ność pro wa dzą

Cię przez wszyst kie ko lej ne la ta Twe go Ka płań stwa w zdro -
wiu i za wsze mło dzień czym en tu zja zmie! 

Ser decz ne gra tu la cje skła da my rów nież na rę ce Two -
jej Ma my. 

Szczęść Bo że!                                 Bar ba ra Uf niar ska
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ROZRYWKA UMYS£OWA

Poziomo:

1) dział astronomii zajmujący się

określaniem natężenia światła gwiazd,

ich jasności i barw.

8) czas wyznaczony na wykonanie jakiejś

czynności.

9) akt prawny mający moc ustawy.

10) owad z rodziny błonkówek.

11) łóżko wiszące.

12) pierwszy człon wyrazów złożonych

mający znaczenie: między, wśród.

13) jeden z kontynentów.

18) zespół pałacowo−kościelny w Rzymie,

do 1308 r. rezydencja papieża.

19) może być: pianistyczny, skoków

narciarskich, na najlepszy produkt itp.

(przeważnie z nagrodami).

22) wczesna pora dnia.

25) sceniczny dramat muzyczny.

26) cenione kamienie ozdobne.

27) głos męski.

28) żywy organizm, osoba, stworzenie.

29) polski zespół wokalny.

30) opis cech kogoś lub czegoś.

Pionowo:

1) przeciwnik hitleryzmu.

2) prowincja lub miasto w środkowej części 

Włoch (Abruzja).

3) piecza nad chorym.

4) wygolony wierzch głowy u członków 

niektórych zakonów.

5) utwór liryczny lub muzyczny 

o charakterze smutnym, żałobnym.

6) wczesna Msza św. adwentowa.

7) przewlekła choroba tętnic, miażdżyca.

14) miano.

15) ociosane pnie zrąbanych drzew.

16) roślina oleista.

17) litera greckiego alfabetu.

20) homilia.

21) dzikie, drapieżne zwierzę.

22) stronnictwo polityczne.

23) usystematyzowany zbiór przepisów

prawnych.

24) król Polski.

Uwa ga: Li te ry z pól po nu me ro wa nych do dat -
ko wo od 1 do 9 utwo rzą wy raz, któ ry wy star czy po dać
ja ko roz wią za nie.

Opracował: BARYT.

Roz wią za nie krzy żów ki z nr 19
hasło: EWANGELISTA

Poziomo: 
lotokot, wiadoma, oko, wgląd, rod, Bytów, Yma, Tobruk,

onętek, bandera, rzaz, grot, elektromagnes, kwiz, ukaz, antrakt,
frajda, ikrzak, Ems, Indie, rak, nawis, kto, agentka, Szardża.

Pionowo:
lawator, Talib, kadłub, tory, woda, ambona, oktet,

adwokat, komediodramat, kantyna, organki, zew, Ali, zez, gnu,
rek, osa, kofeina, zakąska, adwent, tkanka, Andre, zawód, erka,
skos.

Rozwiązania prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej w drzwiach wejściowych na plebanię
od strony kościoła. Termin przekazywania rozwiązań do końca marca br.                               

Za rozwiązanie przynajmniej jednego zadania czeka nagroda niespodzianka.
Życzymy powodzenia!
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WIADOMOŒCI PARAFIALNE

Ś.p. Leszek Kazimierz Skowroński, lat 69,
zm. 26.11.2004 r.

Ś.p. Helena Sinkiewicz, lat 81, zm. 2.12.2004 r.
Ś.p. Alfred Zaliński, lat 69, zm. 4.12.2004 r.

Ś.p. Ryszard Waldemar Nowy, lat 66, zm. 5.12.2004 r.
Ś.p. Janina Kania, lat 79, zm. 8.12.2004 r.

Ś.p. Lucjan Dankiewicz, lat 67, zm. 8.12.2004 r.
Ś.p. Zenaida Kozłowa, lat 87, zm. 14.12.2004 r.
Ś.p. Sylwester Siwek, lat 65, zm. 14.12.2004 r.

Ś.p. Genowefa Walczak, lat 87, zm. 19.12.2004 r.
Ś.p. Władysława Sekulska, lat 71, zm. 21.12.2004 r. 
Ś.p. Elżbieta Gorgolewska, lat 63, zm. 23.12.2004 r.

Ś.p. Jan Leśniewski, lat 70, zm. 25.12.2004 r.
Ś.p. Leonard Bławat, lat 72, zm. 29.12.2004 r.

Ś.p. Irena Iwona Barszcz, lat 73, zm. 31.12.2004 r.
Ś.p. Tadeusz Młynarczyk, lat 60, zm. 1.01.2005 r.
Ś.p. Danuta Gorczyńska, lat 65, zm. 2.01.2005 r.
Ś.p. Pelagia Kornacka, lat 91, zm. 3.01.2005 r.

Ś.p. Stefan Borun, lat 67, zm. 6.01.2005 r.
Ś.p. Czesław Tęcza, lat 82, zm. 29.01.2005 r.

Ś.p. Eugeniusz Bogusław Szczukowski, lat 58,
zm. 31.01.2005 r.

Ś.p. Władysław Nycz, lat 63, zm. 01.02.2005 r.

Ś.p. Jan Janiuk, lat 57, zm. 3.02.2005 r.

Ś.p. Jerzy Marian Chojnowski, lat 67, zm. 6.02.2005 r.

Ś.p. Jan Stanisław Mielniczuk, lat 64, zm. 19.02.2005 r.

Ś.p. Rajmund Marian Mager, lat 69, zm. 18.02.2005 r.

Ś.p. Andrzej Marian Marchwiński, lat 73, zm.

18.02.2005 r.

Ś.p. Irena Jabłońska, lat 85, zm. 18.02.2005 r.

Ś.p. Zygmunt Rzeźniczak, lat 71, zm. 20.02.2005 r.

Ś.p. Danuta Grzesiuk, lat 72, zm. 18.02.2005 r.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

Sławomir Andrzej Lewandowski 
i Renata Jolanta Łyszkowska

25.12.2004 r.
Sławomir Bernard Półtorak i Beata Danuta Hładyń

26.12.2004 r.
Paweł Maciej Kurpisz i Alicja Anna Macikiewicz

2.01.2005 r.
Sergiusz Stefan Szytko i Henryka Gołębiewska

3.02.2005 r.

Magdalena Grynkiewicz 28.11.2004 r.

Wojciech Arkadiusz Sulkowski 12.12.2004 r.

Maciej Jerzy Ułaś 25.12.2004 r. 

Jakub Dariusz Wojewoda 25.12.2004 r.

Adrian Oskar Dzięcioł 25.12.2004 r.

Sandra Weronika Pastwa 25.12.2004 r.

Kaja Gąska 25.12.2004 r.

Damian Artur Wojcieszak 25.12.2004 r.

Jacek Jan Puchałko 25.12.2004 r.

Patrycja Grzesiak 25.12.2004 r.

Zuzanna Lepak 25.12.2004 r.

Dominik Patryk Chylewski 25.12.2004 r.

Grzegorz Półtorak 26.12.2004 r.

Łukasz Artur Pietras 2.01.2005 r.

Maria Wiktoria Połczyńska 9.01.2005 r.

Mateusz Kurpisz 22.01.2005 r.
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ZABAWA KARNAWAŁOWA W S.P. NR 79

DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE ROKU 2005

Poświęcenie świec przez Księdza Proboszcza i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – 2.II.2005 r.


