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S£OWO OD KSIÊDZA PROBOSZCZA

Szczęść Bo że mo im Dro gim Pa ra fia nom!

Ostat nie mie sią ce do star czy ły nam wie le tre ści, któ re
skło ni ły każ de go z nas do głę bo kich prze my śleń. Kie dy dziś
my ślę o tym mi nio nym cza sie, to od ży wa ją w mo im ser cu
na sze wspól ne wiel ko post ne do świad cze nia. Dzię ku ję więc
wszyst kim, któ rzy do świad cza li spo tka nia z Chry stu sem
dźwi ga ją cym krzyż, uczest ni cząc w re ko lek cjach i Dro gach
Krzy żo wych. W hi sto rię na szej pa ra fii wpi sa ło się już Mi ste -
rium Mę ki Pań skiej, bę dą ce pięk ną oka zją do świad cze nia
o Chry stu sie na uli cach na sze go osie dla. Cie szę się z fak tu,
iż je ste śmy ra zem: ka pła ni i wier ni, dzie ci, mło dzież i do ro -
śli. Tę jed ność od czu li śmy tak że w cza sie, gdy Bo ża Opatrz -
ność po zwo li ła nam uczest ni czyć w mi ste rium od cho dze nia
na sze go ro da ka Ja na Paw ła II. Raz jesz cze dzię ku ję Wam,

ko cha ni, za wszel kie mo dli twy i po sta wę wia ry w tych trud -
nych mo men tach. Pro szę, aby to bo gac two Je zu so wej mą -
dro ści, któ rą uka zy wał Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II nie po szło
w za po mnie nie, ale by in spi ro wa ło nas wszyst kich do za cie -
śnia nia wię zi z Chry stu sem i świad cze nia do bra. Czas pły -
nie da lej, więc i my mu si my pa trzeć w przy szłość. Ma my no -
we go pa pie ża Be ne dyk ta XVI. Pa mię taj my o Nim w mo dli -
twie. Ży czę każ de mu z Was Bo żej mo cy, a jed no cze śnie za -
pra szam do wspól nej ma jo wej mo dli twy. Niech nie bra ku je
ni ko go z Nas na na bo żeń stwie ma jo wym lub na Ape lu Ja -
sno gór skim. 

Z uśmie chem 
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

Dzi siaj w so bo tę 2 kwiet nia o godz.
21.37 Pan we zwał do Sie bie Oj ca Świę te go
Ja na Paw ła II. 

Zo sta wi łeś nas, Oj cze Świę ty. 
Cier pia łeś dla nas do koń ca. 
W tej go dzi nie – dla Cie bie chwa leb -

nej, a dla nas bo le snej – czu je my się opusz -
cze ni. 

A Ty weź nas za rę kę i pro wadź nas tą
Two ją rę ką, któ ra w tych mie sią cach sta ła
się w To bie tak że sło wem. 

Dzię ku je my, Oj cze Świę ty! 

Tłu ma cze nie słów za war tych na
pierw szej stro nie L’Osse rva to re Ro ma no, wy -
da nie spe cjal ne, nie dzie la 3. IV. 2005 r.
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O JANIE PAWLE II

O s³owiañskim papie¿u

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla słowiańskiego oto papieża 
Otworzył tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze 
Jako ten Włoch,
On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze; 
Świat Mu – to proch!

Twarz jego, słowem rozpromieniona, 
Lampa dla sług,
Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło, gdzie Bóg.
Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud –
Jeśli rozkaże, to słońce stanie,
Bo moc – to cud!

On się już zbliża – rozdawca nowy 
Globowych sił:
Cofnie się w żyłach pod jego słowy 
Krew naszych żył;
W sercach się zacznie światłości Bożej 
Strumienny ruch,
Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy, 
Bo moc – to duch.

A trzeba mocy, byśmy ten Pański 
Dźwignęli świat:
Więc oto idzie papież słowiański, 
Ludowy brat, 
Oto już leje balsamy świata
Do naszych łon,
A chór aniołów kwiatem umiata 
Dla niego tron.

On rozda miłość, jak dziś mocarze 
Rozdają broń,
Sakramentalną moc on pokaże, 
Świat wziąwszy w dłoń;
Gołąb mu słowa w hymnie wyleci, 
Poniesie wieść,

Nowinę słodką, że duch już świeci 
I ma swą cześć;
Niebo się nad nim piękne otworzy 
Z obojga stron,
Bo on na świecie stanął i tworzy
I świat, i tron.

On przez narody uczyni bratnie, 
Wydawszy głos,
Że duchy pójdą w cele ostatnie 
Przez ofiar stos;

Moc mu pomoże sakramentalna 
Narodów stu,
Moc ta przez duchy będzie widzialna 
Przed trumną tu.

Takiego ducha wkrótce ujrzycie 
Cień, potem twarz:
Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość, 
Robactwo, gad,
Zdrowie przyniesie, rozpali miłość
I zbawi świat;
Wnętrze kościołów on powymiata, 
Oczyści sień,
Boga pokaże w twórczości świata, 
Jasno jak dzień.

To jest wiersz Juliusza Słowackiego, napisany w 1848 r.

Jan Paweł II podczas Mszy św. na sopockim hipodromie 5.VI.1999 r.



GŁOS BRATA NR 2(21)2005 5GŁOS BRATA NR 2(21)2005

S£OWA JANA PAW£A II

Nauczanie papie¿a Jana Paw³a II
8 kwiet nia 2005 r. po Mszy św. ża łob nej w in ten cji Oj -

ca Świę te go księ ża i sio stra Li dia z na szej pa ra fii pod czas in -
sce ni za cji przy akom pa nia men cie ze spo łu mło dzie żo we go
przed sta wi li wy bra ne tek sty au tor stwa Pa pie ża, po dzie lo ne
na sześć grup te ma tycz nych: 

1. ŻY CIE
Ży cie czło wie ka po cho dzi od Bo ga, jest Je go da rem,

Je go ob ra zem i od bi ciem, udzia łem w Je go ożyw czym
tchnie niu. Dla te go Bóg jest je dy nym Pa nem te go ży cia: czło -
wiek nie mo że nim roz po rzą dzać, Bóg sam przy po mi na
o tym No emu po po to pie: “Upo mnę się też u czło wie ka o ży -
cie czło wie ka i u każ de go – o ży cie bra ta“ (Rdz 9,5). Au tor
tek stu sta ra się w tym miej scu pod kre ślić, że fun da men tem
świę to ści ży cia jest Bóg i Je go dzia ła nie stwórcze: „bo czło -
wiek zo stał stwo rzo ny na ob raz Bo ga“ (Rdz 9,6). (Evan ge lium
vi tae, 39) 

Ży cie ludz kie jest świę te, po nie waż od sa me go po cząt -
ku do ma ga się „stwór cze go dzia ła nia Bo ga“ i po zo sta je na
za wsze w spe cjal nym od nie sie niu Stwór cy, je dy ne go swe go
ce lu. Sam Bóg jest pa nem ży cia, od je go po cząt ku aż do
koń ca. Nikt, w żad nej sy tu acji, nie mo że ro ścić so bie pra wa
do bez po śred nie go znisz cze nia nie win nej isto ty ludz kiej.
(Kon gre ga cja Na uki Wia ry, Do num vi tae, 22 lu te go 1987, Wstęp, 5,
AAS 80, 1988 r., s. 76−77; por. KKK, 2258). 

W tych sło wach In struk cja Do num vi tae wy ra ża za sad -
ni czą treść Bo że go Ob ja wie nia o świę to ści i nie na ru szal no -
ści ży cia ludz kie go. (Evan ge lium vi tae, 53) 

2. RO DZI NA
W mał żeń stwie i ro dzi nie wy twa rza się ca ły ze spół

mię dzy oso bo wych od nie sień: ob lu bień czość, oj co stwo −ma -
cie żyń stwo, sy no stwo, bra ter stwo, po przez któ re każ da oso -
ba wcho dzi do „ro dzi ny ludz kiej“ i do „ro dzi ny Bożej“, ja ką
jest Ko ściół. 

Mał żeń stwo i ro dzi na bu du ją Ko ściół. W ro dzi nie bo -
wiem oso ba ludz ka nie tyl ko ro dzi się i stop nio wo, po przez
wy cho wa nie, wpro wa dza na jest we wspólntę ludz ką, ale
także po przez od ro dze nie chrzciel ne i wy cho wa nie
w wierze wpro wa dzo na jest w ro dzi nę Bożą, ja ką jest Ko -
ściół. 

Ro dzi na ludz ka, rozdarta przez grzech, zo sta ła na no -
wo zjed no czo na zbaw czą mo cą śmier ci i zmar twych wsta nia
Chry stu sa. Mał żeń stwo chrze ści jań skie, uczest ni cząc
w zbaw czych skut kach tej tajemnicy, stanowi na tu ral ne śro -
do wi sko, w któ rym do ko nu je się włą cze nie oso by ludz kiej
do wiel kiej ro dzi ny Ko ścio ła. 

Przy ka za nie skie ro wa ne na po cząt ku do męż czy zny
i ko bie ty, aby ro śli i roz mna ża li się, osią ga w ten spo sób
swo ją cał ko wi tą praw dę i peł ne urze czy wist nie nie. 

Tak więc Ko ściół znaj du je w ro dzi nie, zro dzo nej z sa -
kra men tu, swo ją ko leb kę i miej sce, w któ rym wcho dzi w po -
ko le nia ludz kie, a one – w Ko ściół. 

Ko ściół, idąc za Chry stu sem, któ ry: Przy szedł na
świat, „aby słu żyć“ (Mt 20,28), uwa ża służ bę ro dzi nie za jed -
no ze swo ich naj istot niej szych za dań – i w tym zna cze niu za -
rów no czło wiek, jak i ro dzi na są „Dro gą Ko ścio ła“. 

3. OJ CZY ZNA
I jest jesz cze tam w War sza wie, na Pla cu Zwy cię stwa,

grób Nie zna ne go Żoł nie rza, przy któ rym roz po czy na łem
mo ją pielgrzymią po słu gę na zie mi pol skiej – i dzi siaj tu,
nad Wisłą, po mię dzy Wa we lem a Skał ką grób „nie zna ne go
Bi sku pa“, po któ rym po zo sta ła prze dziw na re li kwia
w skarb cu na szych dzie jów. 

I dla te go po zwól cie – że za nim stąd odej dę – po pa trzę
jesz cze stąd na Kra ków, na ten Kra ków, w któ rym każ dy ka -
mień i każ da ce gła jest mi dro ga – i po pa trzę stąd na Pol -
skę... 

I dla te go – za nim stąd odej dę, pro szę Was, aby ście ca -
łe to du cho we dzie dzic two, któ re mu na imię „Pol ska“, raz
jesz cze przy ję li z wia rą, na dzie ją i mi ło ścią – ta ką, ja ką za -
szcze pia w nas Chry stus na Chrzcie Świę tym, – aby ście ni -
gdy nie zwąt pi li i nie znu ży li się, i nie znie chę ci li, – aby ście
nie pod ci na li sa mi tych ko rze ni, z któ rych wy ra sta my. 

Pro szę Was 
– aby ście mie li uf ność na wet wbrew każ dej swo jej sła -

bo ści, aby ście szu ka li za wsze du cho wej mo cy u Te go, u któ -
re go ty le po ko leń oj ców na szych i ma tek ją znaj do wa ło, 

– aby ście od Nie go ni gdy nie od stą pi li, 
– aby ście ni gdy nie utra ci li tej wol no ści du cha, do któ -

rej On „wy zwa la“ czło wie ka, 
– aby ście ni gdy nie wzgar dzi li tą Mi ło ścią, któ ra jest

„naj więk sza“, któ ra się wy ra zi ła przez Krzyż, a bez któ rej ży -
cie ludz kie nie ma ani ko rze nia, ani sen su. 

Pro szę Was o to przez pa mięć i przez po tęż ne wsta -
wien nic two Bo ga ro dzi cy z Ja snej Gó ry i wszyst kich Jej
sank tu ariów na zie mi pol skiej, przez pa mięć św. Woj cie cha,
któ ry zgi nął dla Chry stu sa nad Bał ty kiem, przez pa mięć św.
Sta ni sła wa, któ ry legł pod mie czem kró lew skim na Skał ce –
pro szę Was o to. Amen. 

4. MA RY JA
So bór Wa ty kań ski II, na wią zu jąc do Tra dy cji, uka zał

w no wym świe tle miej sce Bo ga ro dzi cy w ży ciu Ko ścio ła.
„Bło go sła wio na zaś Dzie wi ca z ra cji... Bo skie go
macierzyństwa, dzię ki cze mu jed no czy się z Sy nem Od ku -
pi cie lem, i z ra cji swo ich szcze gól nych łask i da rów zwią za -
na jest głę bo ko tak że z Ko ścio łem: Bo ża Ro dzi ciel ka jest
pier wo wzo rem Ko ścio ła, w po rząd ku... wia ry, mi ło ści
i doskonałego zjed no cze nia z Chry stu sem“. Już po przed nio
uka za no, jak Ma ry ja od po cząt ku po zo sta je z Apostołami
w ocze ki wa niu Pięć dzie siąt ni cy, i ja ko Ta, „bło go sła wio na,
któ ra uwie rzy ła“, z po ko le nia na po ko le nie jest obec na po -
śród Ko ścio ła piel grzy mu ją ce go przez wia rę ja ko wzór na -
dziei, któ ra za wieść nie mo że (por. Rz 5, 5). 

Ma ry ja uwie rzy ła, że sta nie się to, co Jej by ło po wie -
dzia ne od Pa na. Ja ko Dzie wi ca uwie rzy ła, że po cznie i po ro -
dzi Sy na: „Świę te“, któ re mu od po wia da imię „Syn Bo ży“,
imię „Je zus“(= Bóg, któ ry zba wia). Ja ko „słu żeb ni ca Pań -
ska“ po zo sta ła do sko na le wier na oso bie i po słan nic twu te go
Sy na. Ja ko Mat ka, „wie rząc..., i bę dąc po słusz ną, zro dzi ła na
zie mi sa me go Sy na Bo ga Oj ca, i to nie zna jąc mę ża, Du -
chem Świę tym za cie nio na“. 



GŁOS BRATA NR 2(21)2005             6

S£OWA JANA PAW£A II

GŁOS BRATA NR 2(21)2005             

Z te go wzglę du Ma ry ja „do zna je od Kościoła czci
szcze gól nej... czczo na jest pod za szczyt nym imie niem Bo żej
Ro dzi ciel ki, pod któ rej obro nę ucie ka ją się w mo dli twach
wier ni we wszyst kich swo ich prze ciw no ściach i po trze -
bach“ – jest to zaś kult zu peł nie wy jąt ko wy. Za wie ra w so bie
i wy ra ża tę głę bo ką więź, ja ka za cho dzi po mię dzy Mat ką
Chry stu sa a Ko ścio łem. Dla Ko ścio ła Ma ry ja po zo sta je „nie -
usta ją cym wzo rem“ ja ko dzie wi ca i mat ka za ra zem. Moż na
więc po wie dzieć, że na tej przede wszyst kim za sa dzie – ja ko
wzór, a ra czej „pier wo wzór“ – Ma ry ja, obec na w ta jem ni cy
Chry stu sa, po zo sta je sta le obec na rów nież w ta jem ni cy Ko -
ścio ła. Ko ściół bo wiem sam takż e na zy wa ny jest mat ką
i dzie wi cą, a na zwa ta po sia da swo je głę bo kie uza sad nie nie
bi blij ne i teo lo gicz ne. 

5. EU CHA RY STIA
Eu cha ry stia, bę dąc źró dłem mi ło ści, znaj do wa ła się

i znaj du je za wsze w sa mym środ ku ży cia uczniów Chry stu -
sa. Ma ona po stać chle ba i wi na, czy li po kar mu i na po ju, jest
więc tak bli ska czło wie ko wi, tak ści śle zwią za na z je go ży -
ciem jak po karm i na pój. Uwiel bie nie Bo ga, któ ry jest Mi ło -
ścią, wy ra sta w kul cie eu cha ry stycz nym z owe go ro dza ju
ob co wa nia, w któ rym – po dob nie jak po karm i na pój – wy -
peł nia On na szą du cho wą isto tę i za pew nia jej ży cie. Wła -
śnie ta kie „eu cha ry stycz ne“ uwiel bie nie Bo ga naj ści ślej od -
po wia da sa mym Je go zbaw czym za mie rze niom. On sam,
Oj ciec, chce, aby „praw dzi wi czci cie le“ tak wła śnie Go czci -
li, a Chry stus jest wy ra zi cie lem tej wo li rów no cze śnie przez
swe sło wa i przez ten Sa kra ment, w któ rym umoż li wia nam
czcić Oj ca w spo sób naj wła ści wiej od po wia da ją cy Je go wo li. 

Z po ję te go w ten sposób kul tu eu cha ry stycz ne go ro dzi
się z ko lei ca ły sa kra men tal ny styl ży cia chrze ści ja ni na. To,
że chrze ści ja nin pro wa dzi ży cie sa kra men tal ne, oży wio ne
po wszech nym ka płań stwem wier nych, to zna czy po pro stu,
że pra gnie, aże by Bóg w nim dzia łał dla osią gnię cia owej
peł ni Chry stu so wej w Du chu Świę tym. Bóg bo wiem do się -
ga czło wie ka nie tyl ko po przez wy da rze nia i po przez swo ją
ła skę we wnętrz ną, ale jesz cze z więk szą mo cą i peł nią
w nim po przez sa kra men ty. One na da ją je go ży ciu styl sa -
kra men tal ny. 

Mo im szcze gól nym ży cze niem jest do ło że nie w tym
ro ku spe cjal nych wy sił ków zmie rza ją cych do po now ne go
od kry cia i peł ne go prze ży wa nia nie dzie li ja ko dnia Pań skie -
go i dnia Ko ścio ła. Był bym szczę śli wy, gdy by na no wo prze -
my śla no to, o czym pi sa łem w Li ście apo stol skim Dies Do -
mi ni. Wła śnie bo wiem pod czas nie dziel nej Mszy świę tej
chrze ści ja nie szcze gól nie moc no prze ży wa ją to, cze go do -
świad czy li Apo sto ło wie wie czo rem w dniu Pas chy, gdy
Zmar twych wsta ły ob ja wił się im wszyst kim (zob. J 20,19).
W tej nie wiel kiej wspól no cie uczniów, sta no wią cej za lą żek
Ko ścio ła, był w pe wien spo sób obec ny Lud Bo ży wszyst -
kich cza sów. W tym ro ku ła ski niech w swym dusz pa ster -
skim za an ga żo wa niu ka pła ni zwró cą jesz cze więk szą Uwa -
gę na Mszę nie dziel ną, ja ko na ce le bra cję, pod czas któ rej
wspól no ta pa ra fial na od naj du je się ja ko jed na spo łecz ność,
wi dząc obec ne i nor mal nie w niej uczest ni czą ce tak że roz -
ma ite gru py, ru chy i sto wa rzy sze nia. 

Eu cha ry stia nie jest tyl ko wy ra zem wspól no ty w ży ciu
Ko ścio ła; jest ona tak że pro gra mem so li dar no ści dla ca łe go
świa ta. W ce le bro wa niu Eu cha ry stii Ko ściół nie ustan nie od -
na wia swą świa do mość by cia „znakiem i na rzę dziem“ nie
tyl ko we wnętrz ne go zjed no cze nia z Bo giem, lecz tak że jed -
no ści ca łe go ro dza ju ludz kie go. 

Każ da Msza, tak że wte dy, gdy jest od pra wia na w ukry -
ciu i w ja kimś za gu bio nym re jo nie świa ta, za wsze no si na
so bie zna mię po wszech no ści. Uczest ni czą cy w Eu cha ry stii
chrze ści ja nin uczy się od niej funk cji promotora ko mu nii,
po ko ju i solidarności we wszel kich oko licz no ściach ży cia.
Zra nio ny ob raz na sze go świa ta, któ ry za czął no we ty siąc le -
cie pod zło wro gim zna kiem ter ro ry zmu i tra ge dii woj ny,
bar dziej niż kie dy kol wiek wzy wa chrze ści jan do prze ży wa -
nia Eu cha ry stii ja ko wiel kiej szko ły po ko ju kształ tu ją cej
męż czyzn i ko bie ty, któ rzy – obec ni na róż nych po zio mach
od po wie dzial no ści: spo łecz nym, kul tu ral nym i po li tycz nym
– sta ją się twór ca mi dia lo gu i ko mu nii. 

W tym Ro ku Eu cha ry stii od chrze ści jan ocze ku je się
da wa nia z więk szą mo cą świa dec twa obec no ści Bo ga
w świe cie. Nie bój my się mó wić o Bo gu i z pod nie sio nym
czo łem no sić zna ki wia ry. 

6. MŁO DZIEŻ
Moi Dro dzy Przy ja cie le!  Je ste ście przy szło ścią świa ta,

na ro du, Ko ścio ła. „Od Was za le ży ju trzej szy dzień”. Wy ma -
cie prze nieść ku przy szło ści to ca łe ol brzy mie do świad cze -
nie dzie jów, któ re mu na imię „Pol ska”. Jest to do świad cze -
nie trud ne. Chy ba jed no z trud niej szych w świe cie, w Eu ro -
pie, w Ko ście le. Te go tru du się nie lę kaj cie. Lę kaj cie się tyl -
ko lek ko myśl no ści i ma ło dusz no ści. Z te go trud ne go do -
świad cze nia, któ re no si na zwę „Pol ska”, moż na wy do być
lep szą przy szłość, ale tyl ko pod wa run kiem uczci wo ści,
trzeź wo ści, wia ry, wol no ści du cha i si ły prze ko nań. 

Do Was na le ży po ło żyć zde cy do wa ną za po rę de mo ra -
li za cji – za po rę tym wa dom spo łecz nym, któ rych ja tu nie
bę dę na zy wał po imie niu, ale o któ rych Wy sa mi do sko na le
wie cie. Mu si cie od sie bie wy ma gać, na wet gdy by in ni od
Was nie wy ma ga li. Do świad cze nia hi sto rycz ne mó wią nam
o tym, ile kosz to wa ła ca ły na ród okre so wa de mo ra li za cja.
Dzi siaj, kie dy zma ga my się o przy szły kształt na sze go spo -
łe czeń stwa, pa mię taj cie, że ten kształt za le ży od te go, ja ki
bę dzie czło wiek. A więc: czu waj cie! 

Bar dzo li czę na was wreszcie, mło dzi, przy po mi na jąc
jed no cze śnie o za po wie dzia nym spo tka niu na Świa to wym
Dniu Mło dzie ży w Ko lo nii. Wy bra ny te mat – „Przy by li śmy
od dać Mu po kłon“ (Mt 2,2) – le piej niż któ ry kol wiek in ny
wska zu je na po sta wę, w ja kiej ma cie prze ży wać ten rok eu -
cha ry stycz ny. Na spo tka nie z Je zu sem ukry tym pod eu cha -
ry stycz ny mi za sło na mi przy no ście ca ły en tu zjazm wa sze go
wie ku, wa szych na dziei, wa szej zdol no ści mi ło wa nia. 

Bądź cie kon se kwent ni w swo jej wie rze! 
Bądź cie wier ni Mat ce Pięk nej Mi ło ści. Za ufaj cie Jej,

kształ tu jąc Wa szą wła sną mi łość, two rząc Wa sze mło de ro -
dzi ny. Niech Chry stus po zo sta nie dla Was „dro gą, praw dą
i ży ciem”. 
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S£OWA JANA PAW£A II

Pamiêæ i to¿samoœæ
Ostat nio wy da na książ ka Ja na Paw ła II „Pa mięć i toż -

sa mość” za wie ra my śli pa pie ża, od no szą ce się do spraw
wia ry w czasach współ cze snych. W tych wy wo dach za war -
ta jest ogrom na wie dza teo lo gicz na, a tak że do świad cze nie
wła sne i owo ce dys ku sji fi lo zo ficz nych. Książ ka ta po zwa la
wejść w trze cie ty siąc le cie z na dzie ją, po nie waż po ka zu je
zło mi nio ne go wie ku, je go ko rze nie, ale przede wszyst kim
uka zu je w czym szu kać opar cia, by to zło po ko ny wać. 

Na po cząt ku ma my wy ja śnie nie, czym jest zło. 
„Zło jest za wsze bra kiem ja kie goś do bra, któ re w da -

nym by cie po win no się znaj do wać, jest nie do stat kiem. Ni -
gdy nie jest jed nak cał ko wi tą nie obec no ścią do bra”. Aby
wy ja śnić nam, gdzie zło ma swój po czą tek, Oj ciec Świę ty
przy wo łu je sło wa św. Au gu sty na: „Mi łość sie bie aż do ne ga -
cji Bo ga”. Mi łość wła sna po pchnę ła pierw szych ro dzi ców
ku pier wo rod ne mu nie po słu szeń stwu, któ re da ło po czą tek
roz sze rza niu się grze chu. Re kom pen sa tą jest „mi łość Bo ga
aż do ne ga cji sie bie”. Tu taj do ty ka my ta jem ni cy od ku pie nia
czło wie ka. Ko ściół w mo cy Du cha Świę te go na zy wa zło po
imie niu, by wska zać moż li wość je go prze zwy cię że nia
i wspo ma gać w dro dze do je go prze zwy cię że nia. Je śli czło -
wiek od rzu ca tę po moc, jest bluź nier cą, są dząc, że sam so -
bie po tra fi wy star czyć, bez mo cy Du cha Świę te go. 

Czło wiek po przez grzech pier wo rod ny, któ ry jest
grze chem dzie dzicz nym, zo stał sam, sam ja ko twór ca wła -
snych dzie jów, któ ry sta no wi o tym, co jest do bre, a co jest
złe. Bóg w swej Mi ło ści do czło wie ka zsy ła nam Sy na Swo -
je go, któ ry przez śmierć na krzy żu od ku pił grzech pier wo -
rod ny. Idąc za Chry stu sem, bo ga ci w je go na uki, dzię ki Mi -
ło sier dziu Bo że mu mo że my wy zwo lić się od zła. Bóg jest
Spra wie dli wo ścią, wy na gra dza do bro, a ka rze za zło. Czło -
wiek, ob da rzo ny wol ną wo lą i zdol no ścią roz po zna wa nia do -
bra i zła, mu si sam przy jąć wła ści wą po sta wę wo bec in nych
lu dzi i wszyst kich rze czy stwo rzo nych. Grzech de gra du je
czło wie ka, nie po zwa la mu osią gnąć peł ni swych moż li wo -
ści. Grzech jest dla czło wie ka naj więk szym złem, ale Pan
Bóg nie po zo sta wia czło wie ka sa me go. Syn Bo ga, po swo jej
śmier ci i Zmar twych wsta niu, w wie czer ni ku tchnął na swo -
ich uczniów mó wiąc: „Weź mij cie Du cha Świę te go! Któ rym
od pu ści cie grze chy, są im od pusz czo ne, a któ rym za trzy ma -
cie, są im za trzy ma ne”.  

W ten spo sób Chry stus wła dzę od pusz cza nia grze -
chów udzie lił naj pierw apo sto łom, a na stęp nie oni ka pła -
nom. Dro ga czło wie ka do od ku pie nia grze chów wie dzie
przez oczysz cze nie, któ re mo że my osią gnąć za cho wu jąc
przy ka za nia Bo skie. Prze zwy cię ża nie grze chów do ko nu je
się przez ro ze zna nie zła i do bra, co jed no cze śnie po zwa la
od kryć war to ści. War to ści roz ja śnia ją by to wa nie. Po dą ża jąc
za Chry stu sem i w mia rę pra cy nad so bą, czło wiek co raz
mniej od czu wa cię żar zwal cza nia grze chu, a co raz bar dziej
ra du je się świa tłem Bo żym. Świa tło we wnętrz ne oświe ca je -
go uczyn ki i po zwa la wi dzieć ca łe do bro świa ta. Ostat nim
eta pem dro gi we wnętrz nej, w któ rym du sza do świad cza
zjed no cze nia z Bo giem, jest kon tem pla cja. Dzię ki kon tem -

pla cji czło wiek we wszyst kim, co go ota cza, znaj du je Bo ga
i po przez wszyst ko z Nim ob cu je. 

Wy da je się, że wszyst ko już wie my, że za da nie da ne
czło wie ko wi do wy ko na nia jest pro ste – ma przezwy cię żać
zło, wie dząc, że zło ni gdy nie po ko na do bra, ale wie my też
z wła sne go do świad cze nia, ja kie to jest trud ne w re ali za cji. 

W na stęp nych roz dzia łach tej książ ki Oj ciec Świę ty
po ru sza ta kie za gad nie nia jak zło w ide olo giach 20. wie ku,
pi sze rów nież o wol no ści i od po wie dzial no ści, o Oj czyź nie
i Eu ro pie, o mi sji Ko ścio ła oraz o de mo kra cji. Na za koń cze -
nie au tor od no si się do za ma chu na Swo je ży cie. 

„Pa mięć i Toż sa mość” to lek tu ra, któ ra wy ma ga uważ -
ne go czy ta nia i zmu sza do głę bo kich re flek sji. Jed nak ob co -
wa nie ze sło wem Oj ca Świę te go jest wy jąt ko wą ra do ścią,
tym bar dziej, że Au tor dał świa dec two tym sło wom swo im
świę tym ży ciem. 

Te re sa So wiń ska
na podstawie książki „Pamięć i Tożsamość“

Dekoracja w kościele podczas czuwania po śmierci Jana Pawła II
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2 kwiet nia 2005 ro ku o godz. 21.37 Bóg
otwo rzył drzwi do nie ba swo je mu Sy no wi Ja no -
wi Paw ło wi II. W ko ścio łach roz legł się głos bi -
ją cych dzwo nów, któ re ob wie ści ły odej ście Oj ca
Świę te go ze świa ta do cze sne go w ży cie wiecz ne.
Bo li tak ogrom na stra ta, ale niech ból po ko na
ra dość, że przy szło nam żyć w Je go cza sach, być
świad ka mi Je go pon ty fi ka tu. Niech po ko na du -
ma, że wy rósł On z na sze go na ro du i z tej zie mi,
niech po ko na na dzie ja, że Je go sło wa żyć bę dą
wiecz nie, wy da jąc owo ce, sie jąc po kój, to le ran -
cję, mi łość na ca łym świe cie. Nie za po mni my ni -
gdy o Oj cu Świę tym, bo Go nie da się za po -
mnieć. Nie za wie dzie my po kła da nej w nas na -
dziei, bo Go za wieść nie moż na. Jan Pa weł II bę -
dzie żył w nas wiecz nie, bo to On nas wy cho wał
i na za wsze zo sta nie cząst ką nas. 

Dla mło dzie ży Pa pież był kimś in nym niż
dla jej ro dzi ców. Wi dać to szcze gól nie te raz,
w dniach, w któ rych chce my od dać Mu hołd
i po mo dlić się za Je go du szę. 

Wie le mło dzie ży spo ty ka się w miej scach, w któ rych
by wał Oj ciec Świę ty. Pa mię ta ją bo wiem wy po wie dzia ne
przez Nie go sło wa: „Mu si cie być moc ni mo cą mi ło ści, któ -
ra jest po tęż niej sza niż śmierć”. 

Wszy scy zda je my so bie spra wę, że od szedł wiel ki czło -
wiek, au to ry tet dla lu dzi na ca łym świe cie, róż nych wy znań,
a na wet nie wie rzą cych. Je ste śmy wdzięcz ni Pa pie żo wi, że to
wła śnie w nas po kła dał Swą na dzie ję. Je ste śmy wdzięcz ni za
to, że w wie czór po prze dza ją cy śmierć, wy po wie dział jak że
zna czą ce dla nas sło wa: „Szu ka łem was, a wy do mnie przy -
szli ście i za to wam dzię ku ję”. Te sło wa da ją nam wie le do
my śle nia i wy wo łu ją w nas wie le wspo mnień, zwią za nych
z na szym ko cha nym Oj cem Świę tym. 

5 czerw ca 1999 ro ku by łam w So po cie, po nie waż Oj -
ciec Świę ty przy był tam z wi zy tą. Jak że dzi siaj je stem
wdzięcz na księ dzu Ada mo wi Czujowi, dzię ki któ re mu mo -
głam tam być. Był to nie sa mo wi ty dzień, któ ry mam cią gle
w ser cu. Te raz, gdy Pa pie ża nie ma już wśród nas, a spo glą -

da na nas z gó ry, uczest ni czy łam w bia łym mar szu, któ ry
wy ru szył spod po mni ka Ja na Paw ła II na Za spie wła śnie
w tam to nie za po mnia ne miej sce, aby po dzię ko wać Pa pie żo -
wi za Je go wspa nia łe na uki, któ re wniósł w na sze ży cie.
Wier ni, złą cze ni we wspól nej mo dli twie i śpie wie, ni gdy nie
za po mną tam te go spo tka nia z wiel kim czło wie kiem, na -
szym ro da kiem, ko cha nym Ka ro lem Woj ty łą. 

Przy nim moż na by ło czuć się bez piecz nie. To On wo -
łał do każ de go czło wie ka, zwłasz cza mło de go: „Nie bój się!
Wy płyń na głę bię!“ I po ra wy pły nąć. Trze ba na uczyć się pły -
wać w świe cie. Te raz jest czas, aby zdać eg za min z na uk Pa -
pie ża. On bo wiem po wta rzał, że ziar no mu si ob umrzeć, aby
wy dać plon sto krot ny. Nie że gnaj cie więc Go – prze ciw nie –
przy wi taj cie się z Nim i jak naj le piej po znaj cie. 

Mag da Gla za

O JANIE PAWLE II

Jan Pawe³ II – przewodnik naszego ¿ycia

Autorka artykułu z koleżankami i ks. Tadeuszem po Mszy św. 5.VI.1999 r.

Ołtarz na sopockim hipodromie podczas Mszy św. 5.VI.1999 r.



„Wie my, że tu, na tym miej scu, na We ster -
plat te, we wrze śniu 1939 ro ku, gru pa mło dych Po -
la ków, żoł nie rzy, pod do wódz twem ma jo ra Hen -
ry ka Su char skie go, trwa ła ze szla chet nym upo -
rem, po dej mu jąc nie rów ną wal kę z na jeźdź cą.
Wal kę bo ha ter ską. 

Po zo sta li w pa mię ci na ro du ja ko wy mow ny
sym bol. Trze ba, aże by ten sym bol wciąż prze ma -
wiał, aże by sta no wił wy zwa nie dla co raz no wych
lu dzi i po ko leń Po la ków. 

Każ dy z was, mło dzi przy ja cie le, znaj du je
też w ży ciu ja kieś swo je ‘We ster plat te’. Ja kiś wy -
miar za dań, któ re mu si pod jąć i wy peł nić. Ja kąś
słusz ną spra wę, o któ rą nie moż na nie wal czyć.
Ja kiś obo wią zek, po win ność, od któ rej nie moż na
się uchy lić. Nie moż na 'zde zer te ro wać'. 

Wresz cie – ja kiś po rzą dek prawd i war to ści,
któ re trze ba 'utrzy mać' i 'obro nić', tak jak to We -
ster plat te, w so bie i wo kół sie bie. Tak, obro nić
−dla sie bie i dla in nych”. 

Jan Pa weł II, Gdań sk− West erpl atte,
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S£OWA JANA PAW£A II

S³owa skierowane do m³odzie¿y

Jan Paweł II na spotkaniu z młodzieżą, Gdańsk−Westerplatte, 12.06.1987 r.

12 czerw ca 1987 r. – ten dzień za pew ne za padł nie jed -
ne mu mło de mu czło wie ko wi w pa mię ci. Wte dy wła śnie
nasz ko cha ny Oj ciec Świę ty, Jan Pa weł II, spo tkał się na
We ster plat te z pol ską mło dzie żą. Pa pież naj bar dziej uko -
chał so bie mło dych lu dzi i wła śnie do nich kie ro wał głów nie
sło wa wy po wie dzia ne przy pa mięt nym po mni ku: „Każ dy wi -
nien zna leźć w ży ciu swo je We ster plat te”. Te zda nie po zo -
sta ło do dziś my ślą prze wod nią wie lu z nas. 

Sło wa Ja na Paw ła II: „Szu ka łem was, a te raz wy
przy szli ście do mnie”, by ły od zwier cie dle niem do kład nie te -
go, co wy da rzy ło się 9 kwiet nia 2005 r. Wła śnie te go dnia
mło dzież wraz ze swy mi ro dzi na mi przy by ła po osiem na stu
la tach na pa mięt ne We ster plat te, by od dać hołd i uczest ni -
czyć we Mszy świę tej, od pra wio nej w in ten cji Ja na Paw ła II.
To by ło nie sa mo wi te prze ży cie! Oce ni ła bym to ja ko cud po -
jed na nia. 

Już ko ło go dzi ny 19.00 na pla cu, jak i przy po mni ku,
ze bra ła się ogrom na licz ba osób. Oł tarz usta wio ny zo stał na
pla cu pod gó rą, gdzie znaj du je się po mnik. To też sto jąc
u gó ry, moż na by ło uj rzeć „mo rze” ma lut kich pro my ków
świec. Mszę świę tą ce le bro wał bi skup, Ry szard Ka sy na,
wraz z in ny mi ka pła na mi, któ rzy przy by li z róż nych pa ra fii,
znaj du ją cych się w Trój mie ście. Bi skup w swej ho mi lii naj -
czę ściej po wra cał do słów wy po wie dzia nych przez Ja na
Paw ła II wła śnie na We ster plat te. Ape lo wał do mło dych, by
„wy pły nę li na głę bię”, jak na uczał Oj ciec Świę ty. No wo wy -
bra ny bi skup w swym ka za niu na wo ły wał mło dzież, by za -
czę ła zmie niać świat, za czy na jąc od sie bie. „Przy szłość to
mło dzież”, dla te go je go zda niem mło dzi lu dzie po win ni pro -
sić Bo ga, by na uczył ich praw dzi wie ko chać i aby mo gli zna -
leźć swo je miej sce w ży ciu. 

Jed nak że naj pięk niej szym i naj bar dziej wzru sza ją -
cym mo men tem by ło od śpie wa nie przez uczest ni ków pie śni
„Bar ka” i „Ab ba Oj cze”. Gdy tyl ko pa dły pierw sze sło wa
tych pie śni, wszy scy pod no si li do gó ry swo je świe ce i od da -
wa li cześć zmar łe mu przy ja cie lo wi, gło śno śpie wa jąc. 

Na bo żeń stwo trwa ło kil ka go dzin. Pod czas Eu cha ry -
stii nie moż li wym by ło utwo rzyć ko lej kę lub sze reg i przy jąć
w ta ki spo sób Cia ło Pa na Je zu sa. Po wo dem te go by ła oczy -
wi ście zbyt du ża ilość wier nych, zgro ma dzo nych na pla cu.
Stąd też ka pła ni spraw nie roz dzie li li się, wcho dząc po mię -
dzy wier nych, i do cho dzi li do każ de go, kto chciał przy jąć
Ko mu nię Świę tą. By łam na praw dę za sko czo na za cho wa -
niem lu dzi tam sto ją cych. Nikt się nie prze py chał, wszy scy
z życz li wo ścią uła twia li prze miesz cza nie się ka pła nom. 

Na sa mym koń cu, po udzie le niu bło go sła wień stwa
przez bi sku pa, roz po czę ły się śpie wy. Śpie wa li, a na wet tań -
czy li, wszy scy, de dy ku jąc to Oj cu Świę te mu. Jak że wspa nia -
łe by ło to, że lu dzie po tra fi li się śmiać, mo dlić i nie licz ni tyl -
ko za czę li wra cać do do mów. Ukła da no ze zni czy na tra wie
krzy że i na pi sy dla pa pie ża. Mło dzież we szła na sce nę, gdzie
śpie wał ze spół. Za czę li ra zem tań czyć, mo dlić się i śpie wać. 

Nie ma słów, któ re okre śli ły by na strój pa nu ją cy te -
go wie czo ru na We ster plat te. Wier ni zgro ma dze ni na pla cu
swą po sta wą po ka za li, jak wiel ką i nie skoń czo ną mi ło ścią
da rzą swe go ro da ka. Uśmie chem, pie śnią i ra do ścią chcie li
wy ra zić po dzię ko wa nia kie ro wa ne do Pa na Bo ga, że dał
nam tak wspa nia łe go czło wie ka za pa pie ża. Pra gnę li po dzię -
ko wać rów nież Oj cu Świę te mu za to, że osiem na ście lat te -
mu przy je chał do nas, tu na pa mięt ne We ster plat te, by
swym sło wem i mi ło ścią po cią gnąć za so bą nie jed no mło de
ser ce. 

Ela Cza piew ska

Westerplatte 18 lat póŸniej...
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Roz po czy na się roz mo wa z Bo giem

Cia ło ludz kie w hi sto rii umie ra czę ściej niż drze wo, 
umie ra wcze śniej, 
Trwa czło wiek po za pro giem śmier ci w ka ta kum bach 
i kryp tach. 
Trwa czło wiek, któ ry od szedł, w tych, 
co po nim przy cho dzą. 
Trwa czło wiek, któ ry nad cho dzi, w tych, co ode szli. 
Trwa czło wiek po za wszel kim odej ściem i przyj ściem
w so bie
i w To bie. 
Hi sto ria lu dzi ta kich jak ja szu ka Cia ła, 
któ re Ty im dasz. 
Każ dy w hi sto rii tra ci swe cia ło 
i każ dy od cho dzi ku To bie. 
W chwi li odej ścia każ dy jest więk szy niż dzie je, 
któ rych cząst kę sta no wi (frag ment ja kie goś stu le cia
lub dwóch stu le ci, frag men ty sca lo ne w jed no ży cie). 

Wła ści wa in wo ka cja, czy li wo ła nie do czło wie ka, 
któ ry stał się cia łem hi sto rii

Do Cie bie wo łam, Czło wie ku, Cie bie szu kam –
w któ rym hi sto ria lu dzi mo że zna leźć swe Cia ło. 

Ku To bie idę, i nie mó wię „przy bądź”, 
ale po pro stu „bądź”, 
bądź tam, gdzie w rze czach ża den nie wid nie je za pis, 
a czło wiek był, 
był du szą, ser cem, pra gnie niem, cier pie niem i wo lą, 
gdzie go tra wi ły uczu cia i pa lił naj święt szy wstyd -
bądź jak wie czy sty Sej smo graf te go, 
co nie wi dzial ne a Rze czy wi ste. 
Czło wie ku, w któ rym ludz kie dno się spo ty ka 
i ludz ki szczyt, 
w któ rym wnę trze nie jest cię ża rem i mro kiem, 
lecz wła śnie ser cem. 
Czło wie ku, w któ rym każ dy czło wiek od na leźć 
mo że za mysł naj głęb szy
i ko rzeń wła snych uczyn ków: zwier cia dło ży cia 
i śmier ci wpa trzo ne w ludz ki nurt, 
do Cie bie – Czło wie ku – sta le do cie ram przez płyt ką 
rze kę hi sto rii, idąc w stro nę ser ca każ de go, 
idąc w stro nę każ dej my śli
(hi sto ria – myśl stło cze niem i śmier cią serc). 
Szu kam dla ca łej hi sto rii Two je go Cia ła, 
szu kam Twej głę bi. 

Jan Pa weł II,  In wo ka cja, cz. 2 i 4

Inwokacja
TRYPTYK RZYMSKI

Grób Pański w naszym kościele podczas żałoby po śmierci Jana Pawła II
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I tu właśnie u stóp tej przedziwnej sykstyńskiej 
polichromii 
zbierają się kardynałowie –
wspólnota odpowiedzialna za dziedzictwo kluczy 
Królestwa.
Przychodzi właśnie tu.

I Michał Anioł znów ogarnia ich widzeniem.
„W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy“...

Kim jest On?
Oto dłoń stwarzająca Wszechmogącego Starca  
skierowana w stronę Adama...
Na początku Bóg stworzył...
On wszystko widzący...

Sykstyńska polichromia przemówi wówczas 
Słowem Pana:
Tu es Petrus – usłyszał Szymon syn Jony.

„Tobie dam klucze Królestwa“.
Ludzie, którym troskę o dziedzictwo kluczy 
powierzono,
zbierają się tutaj, pozwalają ogarnąć sykstyńskiej 
polichromii
wizji, którą Michał Anioł pozostawił –
Tak było w sierpniu, a potem w październiku 
pamiętnego roku dwóch konklawe,
i tak będzie znów, gdy zajdzie potrzeba,
po mojej śmierci.
Trzeba, by przemawiała do nich wizja 
Michała Anioła.
„Con−clave“: wspólna troska o dziedzictwo kluczy, 
kluczy Królestwa.
Oto widzą siebie pomiędzy Początkiem i Kresem,
pomiędzy Dniem Stworzenia i Dniem Sądu...
Postanowiono człowiekowi raz umrzeć, 
a potem Sąd!
Ostateczna przejrzystość i światło.
Przejrzystość dziejów –
Przejrzystość sumień –
Potrzeba, aby w czasie konklawe Michał Anioł 
uświadomił ludziom –
Nie zapominajcie: 
Omnia nuda et aperta sunt ante oculis Eius.
Ty, który wszystko przenikasz – wskaż!
On wskaże...

Jan Pa weł II

Pos³owie

On wskaza³...

TRYPTYK RZYMSKI

Posąg św. Piotra przed Bazyliką Watykańską

Jan Paweł II z kardynałem Joseph Ratzingerem, obecnym papieżem
Benedyktem XVI, za „Weltbild“ wydanie specjalne 2005 r.

19 kwiet nia 2005 ro ku kon kla we do ko na ło wy bo ru
no we go Pa pie ża, któ rym zo stał Kar dy nał Jo seph Rat zin -
ger, do tych cza so wy Pre fekt Kon gre ga cji Na uki Wia ry.
Jest 264. na stęp cą św. Pio tra. Przy brał imię Be ne dyk ta
XVI. Jest On pierw szym Pa pie żem od 950 lat po cho dze -
nia nie miec kie go. Uro dził się 16 kwiet nia 1927 r.
w Marktl nad Inn w Ba wa rii. Je go pierw sze sło wa wy gło -
szo ne do wier nych: „Po wiel kim Pa pie żu Ja nie Paw le II
kar dy na ło wie wy bra li mnie pro ste go i skrom ne go pra -
cow ni ka Win ni cy Pań skiej...“



GŁOS BRATA NR 2(21)2005             12

S£OWA JANA PAW£A II

S£OWA DO JANA PAW£A II

Do sosny polskiej
Gdzie winnice, gdzie wonne pomarańcze rosną,
Ty, domowy mój prostaku, zakopiańska sosno,
Od matki i sióstr oderwana rodu
Stoisz, sieroto, pośród cudzego ogrodu.

Jakże tu miłym jesteś gościem memu oku,
Bowiem oboje doświadczamy jednego wyroku,
I mnie także pielgrzymka wyniosła daleka,
I mnie w cudzej ziemi czas życia ucieka.

Czemuś, choć cię starania cudze otoczyły,
Nie rozwinęła wzrostu, utraciła siły?
Masz tu wcześniej i słońce, i rosy wiośniane,
A przecież twe gałązki bledną pochylone.

Więdniesz, usychasz, smutna, 
wśród kwitnącej płaszczyzny
I nie ma dla ciebie życia, bo nie ma Ojczyzny,
Drzewo wierne!

Nie zniesiesz wygnania, tęsknoty.
Jeszcze trochę jesiennej i zimowej słoty,
A padniesz martwa!
Obca ziemia Cię pogrzebie.
Drzewo moje,
Czy będę szczęśliwszy od ciebie?

Jan Paweł II
październik 1995 r.

Sosna została przywieziona i ofiarowana Papieżowi przez
pielgrzymkę górali i posadzona w Ogrodach Watykańskich, gdzie
uschła. Ksiądz Prymas Józef Glemp przywiózł ten wiesz z ostatniej
wizyty u Papieża.
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List do papie¿a
S£OWA DO JANA PAW£A II

Serdecznym atramentem,
Na żywej serc tablicy 
Do Ciebie, Ojcze Święty,
List piszę od nas wszystkich.

Bo trzeba, żebyś wiedział,
Co się tu u nas dzieje,
Czy żniwa pokończone,
Czy halny w górach wieje.

I trzeba, byś się cieszył
Na swoim Watykanie,
Że u nas znów niejeden
Powiesił krzyż na ścianie.

Pod krzyżem zaś Twój portret 
Jest w każdej stronie Polski
I coraz ciaśniej teraz
U Matki Częstochowskiej.

I ludzie jakby inni,
Ku niebu częściej patrzą.
Co wspomną Twoje imię,
To śmieją się i płaczą.

A jak się każdy stara,
To jeden Pan Bóg widzi,
By się Jan Paweł za nas
Przed światem nie powstydził.

A gdy na Anioł Pański
Jak dzwon uderza serce,
Idziemy wszyscy razem
Do Ciebie na audiencję.

Od gór do morza klęka
Ojczyzna do pacierza,
By wspólnie Anioł Pański
Odmówić za Papieża.

Słowa piosenki – s. Magdalena

Jan Pa weł II, od wie dza jąc kra je Azji i Pa cy fi ku, po wie dział: „... pra gnę uwraż -
li wić wszyst kich lu dzi do brej wo li na do nio słe wy zwa nia, przed ja ki mi sta je ro dzi na
ludz ka w koń co wych la tach XX wie ku”... 

za „Ha be mus Pa pam”, Wy daw nic two Po lo nia
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Eucharystia w moim ¿yciu

Rozmowa z mam¹

KONKURS

KONKURS

Msze świę te… mo no ton ne i nud ne, ni by dla mło dzie -
ży, ale w rze czy wi sto ści nie dla i nie do niej… to nie jed no -
krot nie przy cho dzi mi na myśl, gdy my ślę o Eu cha ry stii,
ale prze cież trze ba od kryć to, co w Niej naj waż niej sze...
I chy ba do pie ro nie daw no zro zu mia łam, czym na praw dę
jest Eu cha ry stia w mo im ży ciu. 

Po sta no wi łam zmie nić mo no to nię w ży ciu du cho -
wym, do któ rej zresz tą tak przy wy kłam. Wszyst ko za czę ło
się od nie zwy kłych re ko lek cji wiel ka noc nych, w któ rych
uczest ni czy łam. Ale to był do pie ro po czą tek… Pew ne go
dnia po jed nym z tych ra do snych spo tkań, peł na dzięk czy -
nie nia, spie szy łam na spo tka nie z przy ja ciół ką. W pra wie
pu stym prze dzia le tram wa ju, do któ re go wsia dłam, od ra -
zu za in try go wał mnie chło pak, któ ry chwi lę póź niej,  jak na -
tchnio ny ar ty sta, przy ozda biał mar ke rem tram waj. Ja kieś
dziew czy ny śmia ły się, a ja nie mo głam znieść wi do ku bier -
no ści ludz kiej, a przede wszyst kim wła snej…. Ale po ja kimś
cza sie coś, a mo że ktoś ka zał mi za re ago wać, a mia łam ku
te mu świet ną oka zję – głów ny spraw ca mo je go we wnętrz ne -
go roz dar cia usiadł obok mnie, by wy brać ko lej ne miej sce
na swój ar ty stycz ny pod pis… Po my śla łam, że Pan, któ re go
wła śnie przy ję łam do ser ca umoc ni mnie, po ko na ten pa ra -
li żu ją cy lęk i… nie za wio dłam się. Roz ma wia li śmy… choć
nie po wstrzy ma łam tego chłopaka od dal szej dzia łal no ści,
po czu łam się wspa nia le. Wte dy wła śnie zda łam so bie spra -
wę, że nie po stą pi ła bym tak ni gdy, gdy by nie ten we wnętrz -
ny głos… My ślę, że to Eu cha ry stia do da ła mi od wa gi. To
Ona bu dzi nie zbęd ną w ży ciu wraż li wość. Z ko lei ta wraż li -
wość spra wia, że na sza wia ra prze sta je być mar twa, ogra ni -
czo na je dy nie do ko ścio ła i nie dzie li. Po zwa la ona do strzec

pięk no świa ta oraz to nie zwy kle waż ne i cen ne do bro
w czło wie ku, uwal nia jąc jed no cze śnie od lę ku, któ ry po wo -
du je, że na sze ży cie po zba wio ne jest – pa ra dok sal nie – ży -
cia… Wy da je się, że mło dzi lu dzie ce nią so bie tyl ko to, co
ofe ru je im kon sump cyj ny świat, ale z re gu ły to ci, któ rzy ży -
ją Eu cha ry stią, są wła śnie peł ni ener gii, za pa łu i wia ry
w czło wie ka! Do wo dem na to są mło dzi,  mł odzi du chem,
któ rzy jed no czy li się na mo dli twach o Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II, któ re go śmierć nie mo gła nie po ru szyć i nie tyl ko
chrze ści jan. Zjed no cze nie, ja kie ob ser wo wał ca ły świat, jest
do wo dem na to, jak bar dzo po trzeb na czło wie ko wi współ -
cze snemu jest Ko mu nia z Bo giem, po szu ki wa nie do bra
i mi ło ści – praw dzi wej mi ło ści. Eu cha ry stia – umoc nie nie
w wal ce z po ku sa mi i złem – jest nie zbęd na w cza sach peł -
nych mo ral ne go nie po ko ju. Jan Pa weł II w Sie dl cach po wie -
dział: „Trze ba, aby tak jak w prze szło ści, krzyż był na dal
obec ny w na szym ży ciu ja ko wy raź ny dro go wskaz w dzia ła -
niu i świa tło roz ja śnia ją ce ca łe na sze ży cie”. Tak więc kar -
mie nie się Cia łem Chry stu sa jed no czy i umac nia Ko ściół.
Czyż Eu cha ry stia nie jest źró dłem naj do sko nal szej mi ło ści? 

Mo je ży cio we re ko lek cje tak na praw dę do pie ro się
roz po czę ły i wie rzę, że ni gdy się nie skoń czą… Trze ba szu -
kać i nie usta wać – dbać o to, by Eu cha ry stia by ła cen trum
na sze go ży cia. Tyl ko wte dy bę dzie pięk niej, nie ko niecz nie
na świe cie, lecz w na szych ser cach bez wąt pie nia!!! 

Mag da le na Za lew ska
17.04.2005 r.

1. Czy mo gła byś, ma mo, w kil ku sło wach okre -
ślić, co zna czy dla cie bie ter min: Eu cha ry stia? 

Eu cha ry stia jest to je den z sied miu sa kra men tów świę -
tych, Cia ło i Krew Chry stu sa. Usta no wił go sam Pan Je zus
pod czas Ostat niej Wie cze rzy, tej no cy, kie dy zo stał wy da ny.
Eu cha ry stia jest dla mnie dzięk czy nie niem. Wy ra ża my, bo -
wiem Bo gu wdzięcz ność za wszyst kie Je go do bro dziej stwa
i ła ski. Jest rów nież pa miąt ką Pas chy Chry stu sa, sta je się
więc tak że ofia rą. Świad czą o tym sło wa Pa na Je zu sa: „To
jest Cia ło mo je, któ re za was bę dzie wy da ne” oraz „To jest
bo wiem kie lich Krwi mo jej, no we go i wiecz ne go przy mie -
rza, któ ra za was i za wie lu bę dzie wy la na na od pusz cze nie
grze chów…”. Te sło wa po ka zu ją nam, że Ko mu nia Świę ta
po sia da moc od pusz cze nia na szych co dzien nych grze chów,
któ re po peł nia my. 

2. Z two jej wy po wie dzi, ma mo, moż na wy wnio -
sko wać, że Eu cha ry stia jest dla cie bie bar dzo waż na.

Tak. Eu cha ry stia jest dla mnie spo tka niem z Chry stu -
sem, zjed no cze niem z Nim. Ko mu nia Św. chro ni mnie
przed grze chem. Im bar dziej uczest ni czę we Mszy świę tej
i po głę biam mo ją więź z Chry stu sem, tym trud niej póź niej
jest ze rwać tę więź przez grzech śmier tel ny. 

3. Ja kie miej sce w two im ży ciu, ma mo, zaj mu je
Eu cha ry stia? 

Dla mnie Eu cha ry stia to naj więk szy dar, za któ ry je -
stem Pa nu Bo gu bar dzo wdzięcz na. Chcia ła bym, aby w mo -
im ży ciu by ło tak, jak w tej pięk nej pie śni pierwszoko mu nij -
nej, któ rą śpie wa ją dzie ci: „Niech ży je Je zus za wsze w ser cu

dokończenie na str. 19
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REKOLEKCJE DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y

Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci prowadził ks. Szymon Buda

Rekolekcje dla młodzieży prowadził ks. diakon Andrzej Molenda wraz z klerykami
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NIEDZIELA PALMOWA

Ksiądz Proboszcz Grzegorz Stolczyk święci palmy 

Pokarmy święci ks. kleryk Waldemar Waluk

WIELKA SOBOTA – POŒWIÊCENIE POKARMÓW
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ŒWIAT£O I MODLITWA

Tu stał ołtarz papieski w 1987 roku Przy pomniku Jana Pawła II na Zaspie

Przy misyjnym Krzyżu

Na Mszy św. żałobnej NADZIEJA  ZMARTWYCHWSTANIA
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WYSTAWA O SZACUNKU DLA ¯YCIA 17.04.2005 r.
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Rozmowa z mam¹
KONKURS MODLITWA

mym…”. Eu cha ry stia uczy mnie, jak w na tło ku co -
dzien nych trud no ści za cho wać wia rę, mi łość do Bo -
ga i lu dzi, chęć czy nie nia do bra oraz da je mi na dzie -
ję na lep sze ju tro. 

4. Co są dzisz, ma mo, o Eu cha ry stycz nym
Ru chu Mło dych w na szej pa ra fii? 

O Wspól no cie Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło -
dych do wie dzia łam się z na szej ga zet ki pa ra fial nej
„Głos Bra ta”. To pięk na idea, że dzie ci pra gną  na śla -
do wać Chry stu sa w Je go do bro ci, po słu szeń stwie
i ofiar no ści po przez Eu cha ry stię. Prze strze ga nie za -
sad i obo wiąz ków człon ka ER M−u jest do sko na łym
po głę bie niem przy go to wań dziec ka do peł ne go
udzia łu we Mszy świę tej i świet nym dro go wska zem
na przy szłość. Mam na dzie ję, że co raz wię cej dzie ci
bę dzie chcia ło ak tyw nie uczest ni czyć w ży ciu tej
wspól no ty. 

5. Czy Two im zda niem Eu cha ry stia, jak
i Sło wo Bo że, są po moc ne w ży ciu co dzien -
nym? 

Eu cha ry stia jest źró dłem ży cia chrze ści jań skie -
go. To Naj święt szy Sa kra ment…tak jak by wi dzial ny
znak nie wi docz nej Ła ski. Ła ską da ją cą ży cie jest
sam Chry stus, obec ny co dzien nie we Mszy świę tej.
To nie zwy kły dar dla czło wie ka. Szko da, że tak nie -
wie lu lu dzi ko rzy sta z tego daru w co dzien nym za -
bie ga niu i na wa le róż nych obo wiąz ków. A prze cież
nie doj dzie się ina czej do Nie ba jak przez Eu cha ry -
stię. Za po mi na my, że tyl ko Bóg ni gdy nie za wo dzi,
w prze ci wień stwie do lu dzi… Róż nie się w mo im ży -
ciu ukła da ło, ale za wsze mia łam tę świa do mość, że
Chry stus na mnie cze ka w ko ście le. Za wsze mo głam
wró cić…

6. Bar dzo dzię ku ję za szcze rą roz mo wę! 

Ja rów nież dzię ku ję! 

Wy wiad prze pro wa dzi ła córka Ela Cza piew ska 
z mamą Bo gu mi łą Cza piew ską. 

dokończenie ze str. 14
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Ks. Franciszek Rogaczewski (1892-1940)
B£OGOS£AWIENI ZIEMI GDAÑSKIEJ

Ks. Fran ci szek Ro ga czew ski uro dził się 23 grud nia
1892 ro ku w Li pin kach w ro dzi nie dba ją cej o po sza no wa nie
tra dy cji pol skiej. Po ukoń cze niu w 1913 ro ku na uki w szko -
le śred niej wstą pił do Se mi na rium Du chow ne go w Pel pli -
nie. Po uzy ska niu w dniu 16 mar ca 1918 ro ku świę ceń ka -
płań skich roz po czął pra cę dusz pa ster ską w swo jej pierw szej
pa ra fii w No wym Mie ście na Po mo rzu. 

W la tach 1920−1926 peł nił po słu gę w pa ra fii Naj -
święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa w Gdań sku− Wrzes zczu, a na -
stęp nie przez rok był wi ka riu szem w pa ra fii św. Bry gi dy
w Gdań sku. W dniu 1 sierp nia 1928 ro ku ks. Ro ga czew ski
roz po czął pra cę w pa ra fii św. Jó ze fa. W każ dej ze swo ich ko -
lej nych pla có wek dusz pa ster skich dał się po znać ja ko czło -
wiek czy nu, pe łen po my słów i ini cja ty wy oraz po sia da ją cy
du że zdol no ści or ga ni za cyj ne. 

Świa do my licz nych przy mio tów ks. Fran cisz ka, bi -
skup Edward O’Ro ur ke mia no wał go w dniu 1 stycz nia 1930
ro ku rek to rem bu do wa ne go ko ścio ła p. w. Chry stu sa Kró la
w Gdań sku. Świą ty nia ta po wsta ła w nie speł na pół to ra ro ku
wy sił kiem ca łej Po lo nii gdań skiej, przy wspar ciu władz pol -
skich oraz dzię ki nie zwy kłe mu za an ga żo wa niu mło de go ka -
pła na. Po świę ce nia ko ścio ła do ko nał bi skup O’Ro ur ke
w 1932 ro ku. Świą ty nia ta sta ła się od tam te go mo men tu
cen trum ży cia re li gij ne go dla Po lo nii gdań skiej. By ła tak że
sie dzi bą wie lu sto wa rzy szeń oraz or ga ni za cji, któ re po wsta -
ły z ini cja ty wy go spo da rza ko ścio ła. 

Ks. Fran ci szek wy ka zy wał się nie zwy kłym za an ga -
żo wa niem w pra cy dla swo ich pa ra fian: za kła dał or kie stry
i chó ry, urzą dzał wy sta wy, or ga ni zo wał za wo dy spor to we
oraz wy ciecz ki. Uczest ni czył ak tyw nie w dzia ła niach pro wa -
dzo nych przez głów ną pol ską or ga ni za cję – Gmi nę Pol ską,
jak rów nież po świę cał swój czas i wy si łek Ma cie rzy Pol -
skiej, któ rej był pierw szym dłu go let nim wi ce pre ze sem. Peł -
nił też wie le in nych za szczyt nych funk cji: ka pe la na ko le ja -
rzy i pocz tow ców, die ce zjal ne go asy sten ta Ka to lic kie go Sto -
wa rzy sze nia Ko biet oraz pre ze sa Cen tral ne go Ko mi te tu Ka -
to li ków Pol skich Die ce zji Gdań skiej. Ks. Ro ga czew ski pra -
co wał rów nież ja ko ka te che ta w pol skich szko łach w Gdań -
sku, a od 1936 ro ku był wi zy ta to rem na uki re li gii w pol skich
szko łach pry wat nych. Czę sto prze by wał wśród pra cow ni -
ków se zo no wych na Żu ła wach i moż na go też by ło spo tkać
na bar kach wśród pol skich fli sa ków. 

Ks. Fran ci szek or ga ni zo wał uro czy ste aka de mie ku
czci Chry stu sa Kró la oraz piel grzym ki do gro bu św. Woj cie -
cha. Dla gdań skiej Po lo nii był nie tyl ko oj cem du cho wym,
ale stał się wręcz opie ku nem i mę żem opatrz no ścio wym.
Wzbu dzał też uzna nie i sza cu nek u nie miec kich ka to li ków
mi mo swe go zde cy do wa ne go pro pol skie go sta no wi ska, po -
par te go głę bo kim pa trio ty zmem. W grud niu 1935 ro ku ks.
Ro ga czew ski w cza sie ob rad I Sy no du Die ce zjal ne go wy gło -
sił re fe rat p.t. „Za gad nie nia dusz pa ster stwa lud no ści pol -
skiej”, w któ rym za warł sze reg po stu la tów do ty czą cych
dusz pa ster stwa pol skiej mniej szo ści na ro do wej. 

Ks. Fran ci szek Ro ga czew ski był ini cja to rem po -
wsta nia pierw szych pol skich pa ra fii per so nal nych w Gdań -
sku. W tym ce lu udał się w stycz niu 1937 ro ku do Rzy mu,

gdzie w obec no ści kar dy na ła Hlon da i bi sku pa O’Ro ur ke
wrę czył me mo riał Oj cu Świę te mu, Piu so wi XI. Dzia ła nie to
spo tka ło się z życz li wym na sta wie niem sto li cy apo stol skiej.
I tak w dniu 7 paź dzier ni ka 1937 ro ku bi skup O’Ro ur ke ery -
go wał dwie pol skie pa ra fie per so nal ne: przy ko ście le Chry -
stu sa Kró la z ks. Fran cisz kiem Ro ga czew skim ja ko pro -
bosz czem oraz przy ko ście le św. Sta ni sła wa Bi sku pa, w któ -
rej tę funk cję za czął spra wo wać ks. Bro ni sław Ko mo row ski.
De cy zja ta ka spo tka ła się jed nak z ostrą i nie przy chyl ną re -
ak cją Se na tu Wol ne go Mia sta Gdań ska oraz nie miec kiej
pra sy, w związ ku z czym bi skup O’Ro ur ke zmu szo ny był za -
wie sić swo je wcze śniej sze de kre ty. 

Gor li wą i peł ną po świę ce nia po słu gę ks. Ro ga czew -
skie go prze rwał wy buch II woj ny świa to wej. Zo stał on
aresz to wa ny już w dniu 1 wrze śnia 1939 ro ku oraz osa dzo -
ny wraz z in ny mi pol ski mi dzia ła cza mi w po wszech nie zna -
nej Vic to ria Schu le. Na stęp nie wszyst kich uwię zio nych

prze trans por to wa no do obo zu kon cen tra cyj ne go Stut thof.
Tam ks. Fran ci szek bar dzo wy trwa le, z wiel ką od wa gą i mi -
ło ścią słu żył osa dzo nym więź niom, co po twier dza ją licz ne
ze zna nia to wa rzy szy je go nie do li. Ks. Ro ga czew ski męż nie
zno sił licz ne tor tu ry i szy ka ny, któ rym był nie jed no krot nie
pod da wa ny. Nie dłu go przed swo ją mę czeń ską śmier cią po -
wie dział do ks. Aloj ze go Mu za lew skie go, jed ne go ze współ -
więź niów: „Wiesz, czu ję, że zgi nę, po wiedz mo im uko cha -
nym wier nym w ko ście le Chry stu sa Kró la, że chęt nie od -
dam swe ży cie pro Chri sto et Pa tria”. Ks. Ro ga czew ski od -
dał swe ży cie w dniu 11 stycz nia 1940 ro ku, kie dy to zo stał
roz strze la ny. Po woj nie w 1947 ro ku je go cia ło, wraz z cia ła -
mi in nych za mor do wa nych w Stut tho fie więź niów, eks hu -
mo wa no i po grze ba no na cmen ta rzu za słu żo nych na gdań -
skiej Za spie. 

Pa mięć o ks. Fran cisz ku Ro ga czew skim jest wciąż
ży wa i pod trzy my wa na przez wier nych z pa ra fii Chry stu sa
Kró la w Gdań sku. W rocz ni cę je go aresz to wa nia, śmier ci

Zdję cie 
ks. Ro ga czew skie go

ze stro ny in ter ne to wej
www. gsd. gda. pl
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i po świę ce nia ko ścio ła, jak rów nież w Dniu Za dusz nym, od -
pra wia ne są Msze świę te w in ten cji mę czen ni ka. W dniu 11
paź dzier ni ka 1959 ro ku w ko ście le tym zor ga ni zo wa no uro -
czy stość dla uczcze nia pa mię ci bu dow ni cze go tej świą ty ni.
Ho mi lię wy gło sił wów czas ks. Aloj zy Mu za lew ski, by ły wi -
ka riusz ks. Fran cisz ka oraz je go obo zo wy współ wię zień.
Pod czas tej do nio słej uro czy sto ści bi skup gdań ski, Ed mund
No wic ki, do ko nał po świę ce nia pa miąt ko wej ta bli cy umiesz -
czo nej na fron to wej ścia nie ko ścio ła, upa mięt nia ją cej po stać
nie stru dzo ne go i gor li we go dusz pa ste rza, ks. Ro ga czew -
skie go. Imie niem ka pła na na zwa no też jed ną z ulic, pro wa -
dzą cą do tej świą ty ni. Z ko lei gdań ski po eta J. Po źniak na pi -
sał wiersz ku czci te go wiel kie go Po la ka. W dniu 10 paź -
dzier ni ka 1965 ro ku we wszyst kich pa ra fiach die ce zji gdań -
skiej w trak cie na bo żeń stwa ró żań co we go od da no hołd ks.

Fran cisz ko wi Ro ga czew skie mu, wspo mi na jąc przy tej oka -
zji sła wę je go ży cia i mę czeń skiej śmier ci. 

Dzi siaj rów nież war to przy po mi nać wier nym na szej ar -
chi die ce zji po stać te go wiel kie go czło wie ka, pa trio ty i dusz -
pa ste rza, któ ry znacz ną część swe go ka płań skie go ży cia po -
świę cił miesz kań com Gdań ska. W tam tych trud nych cza -
sach ks. Ro ga czew ski nie oba wiał się prze śla do wań i szy -
kan, gro żą cych mu na sku tek licz nych po dej mo wa nych
dzia łań, wy pły wa ją cych z głę bi ser ca, a ma ją cych pod trzy -
mać wśród Po lo nii gdań skiej du cha pa trio ty zmu i po boż no -
ści. Dla wie lu so bie współ cze snych osób był praw dzi wym
oj cem, dla któ re go li czy ły się nie wła sne wy go dy i za szczy -
ty, ale do bro dru gie go czło wie ka i zbli że nie go do Chry stu -
sa, któ ry rów nież trosz czył się o swo ją owczar nię. 

Mar cin Smosz na 

B£OGOS£AWIENI ZIEMI GDAÑSKIEJ

SAKRAMENTY – MA£¯EÑSTWO

Pewne zasady ¿ycia ma³¿eñskiego
1. Zdaj so bie spra wę z za gro żeń i po trak tuj je ja ko coś

na tu ral ne go. Ustal za kre sy obo wiąz ków. 
2. Po znaj i za ak cep tuj tem pe ra ment, cha rak ter i ro dzi -

nę współ mał żon ka oraz ro ze zna waj je go ocze ki wa nia i nie
wy mu szaj pod ję cia okre ślo nych de cy zji. 

3. Myśl o do brych stro nach współ mał żon ka, a nie
o wa dach. 

4. Ni gdy pu blicz nie nie kry ty kuj współ mał żon ka,
zwłasz cza w obec no ści je go ro dzi ny i je go wła snych dzie ci. 

5. Pod kre ślaj za le ty współ mał żon ka, zwłasz cza w obec -
no ści dzie ci i bli skich, nie sta raj się do mi no wać nad współ -
mał żon kiem i nie ry wa li zuj, nie wni kaj. 

6. Bierz współ od po wie dzial ność za re zul tat wa szych
roz mów, szu kaj kom pro mi sów. 

7. Dbaj o swój roz wój we wnętrz ny i o swój wy gląd ze -
wnętrz ny. 

8. Sys te ma tycz nie po świę caj czas na roz mo wy ze
współ mał żon kiem o wa szych in tym nych spra wach, prze ży -
ciach, do świad cze niach, pla nach i o wła snych dzie ciach. 

9. Sta raj się od cza su do cza su spę dzać wspól nie week -
end oraz urlop. 

l0. Pa mię taj o oso bi stych świę tach współ mał żon ka
i o wa szych wspól nych rocz ni cach, na daj te mu cha rak ter
uro czy sty (np. ko la cja przy świe cach, dzie ci cza sa mi moż na
zo sta wić pod opie ką bab ci). 

l l. Po myśl, co mo żesz jesz cze zro bić dla współ mał żon -
ka, w czym go wy rę czyć, ja ką spra wić mu przy jem ność
(oka zuj czu łość). 

l2. Nie wy po mi naj przy krych zda rzeń (szcze gól nie,
kie dy zo sta ły „prze ba czo ne”) prze pra szaj i prze ba czaj, po -
dej muj ini cja ty wę w tym za kre sie.

13. Nie za da waj cie so bie ran prze zwi ska mi, agre sją
słow ną, krzy kiem, wy ra że nia mi ty pu ty „za wsze”, „ty ni -
gdy”. 

14. Nie po zwa laj cie so bie ni gdy na bli skie kon tak ty
z oso ba mi trze ci mi płci prze ciw nej. 

Dzię ku ję Ci, Bo że,
za mo ją ro dzi nę – za wszyst kich sie dzą cych ra zem

przy śnia da niu. 
Dzię ku ję Ci, że w ten sło necz ny po ra nek nikt nie roz -

lał ka wy, nie wal czył o ga ze tę, nie po trą cił psa. 
Dzię ku ję Ci, że dzi siej szy po ra nek nie roz po czął się od

lę ku przed kłót nią, pra cą czy kla sów ką. 
Dzię ku ję Ci za we so łe roz mo wy, 
otrzy ma ną, a nie wy mu szo ną po moc. 
Dzię ku ję Ci, Bo że, za mo ją ro dzi nę. 
Dzię ku ję Ci, że oprócz sza rych po nie dział ków ma my

tak że ta kie dni, jak ten, we so ły, wy peł nio ny mi ło ścią
i uśmie chem. 

Po móż mi do ce nić to te raz i za pa mię tać ten dzień na
póź niej, kie dy zno wu po ja wi się bu rza.

Bo że, dzię ku je my Ci 
za szczę śli we dni na sze go mał żeń stwa. 
Po ran ki, gdy bu dzi my się za do wo le ni z sie bie na wza -

jem, z na szej pra cy, na szych dzie ci, na sze go do mu i z sie bie
sa mych. 

Dzię ku je my Ci za czas, gdy roz ma wia my ze so bą, i za
czas, gdy ro zu mie my się bez słów, a na wet ge stów. 

Dzię ku je my Ci za na sze do mo we za ci sze, 
za nasz czas wol no ści, 
za wza jem ne za ufa nie. 
Dzię ku je my Ci za to, że nie mu si my ogra ni czać i tłu -

mić sie bie na wza jem, że na uczy li śmy się sza no wać sie bie
tak, aby sza no wać in nych. 

Dzię ku je my Ci, Bo że, że po mi mo burz w na szym mał -
żeń stwie jesteśmy nadal razem.

Tę mał żeń ską de si de ra tę zna la złam na ta bli cy ogło -
szeń w Po rad ni Ro dzin nej w Oliwie. Po my śla łam, że jej au -
to rzy mu szą do brze znać ży cie w mał żeń stwie. To jak by
skrót re ko lek cji mał żeń skich. Czy jest szan są dla nas? 

Je śli nie bę dzie ła two, to przy naj mniej wi dzę kie ru nek. 

Agnieszka Kornacka
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Bruce Marshall „Maj i Dziewczyna”

Najwiêksza tajemnica fatimska

Nie trze ba koń czyć uni wer sy te tu, że by się gnąć po
Mar shal la. Nie trze ba prze czy tać ca łej bi blio te ki, jak w przy -
pad ku choć by Par nic kie go – Mar shall jest „ła twy” w czy ta -
niu, jest do brze „przy swa jal ny” i w za sa dzie moż na by trak -
to wać je go książ ki ja ko czy ta dła do po dusz ki. W za sa dzie,
bo choć au tor „Chwa ły có ry kró lew skiej” nie sza fu je zwro ta -
mi w ro dza ju: „pre eg zy sten cja dusz” czy „po stęp har mo nicz -
ny”, to jed nak je go twór czość nie jest by le ja ką pap ką. 

„Maj i dziew czy na” to kró ciut ka książ ka o mi ło ści,
o uczu ciu dwoj ga mło dych i nie win nych lu dzi – Dun ca na
Go odwil lie’a So uta ra, zwa ne go Wat so nem, i Mo ragh El -
speth Ca me ron Dun wo odie, zwa nej Klap cią, ży ją cych na
koń cu świa ta, w ma łym za gu bio nym gdzieś w Szko cji mia -
stecz ku uni wer sy tec kim St. An drews pod ko niec I woj ny
świa to wej. Obo je ma ją po sie dem na ście lat, tra fi li do no -
wych szkół, za ko chu ją się w so bie i chcą żyć peł nią ży cia.
Chcą żyć w zgo dzie z so bą i z wła snym su mie niem, choć
cza sem na prze kór ro dzi com czy opie ku nom. Jed nak próż -
no tu szu kać „bu rzy na mięt no ści”, „wiecz nej mi ło ści” i „ko -
chan ków w świe tle księ ży ca”, ro man sów w ro dza ju „René”
czy „Prze mi nę ło z wia trem”. To po wieść o tru dach mi ło ści,
o tym jak trud no po go dzić wła sne cią got ki z na ka za mi mo -
ral ny mi, jak trud no do cho wać wier no ści, a tak że o tym, co
jest, a co nie jest mi ło ścią. I cho ciaż to, co na pi sa łem po wy -
żej, brzmi za pew ne ba nal nie, to jed nak czy ta jąc tę książ kę,
trud no oprzeć się wra że niu, że to po wieść o nas sa mych, że
au tor nie snu je hi sto rii z księ ży ca ro dem, lecz wgłę bia się
w na szą rze czy wi stość i z pre cy zją chi rur ga wy do by wa
z niej to, co naj waż niej sze. To, co naj bar dziej bo li, uwie ra
i prze ciw cze mu tak czę sto się bun tu je my. Wy cią ga z na szej
du szy to wszyst ko, co tak skrzęt nie sta ra my się w niej scho -
wać przed ca łym świa tem, i po pro stu po ka zu je, nie si ląc się

na żad ne mą dro ści. Sta je przed na mi jak lu stro – ide al nie
gład kie, bez żad nych skrzy wień, i mó wi: „Oto Ty, czło wie -
ku”. To jest wła śnie si ła pro zy Mar shal la – my ślę, że nie do -
ce nio nej i nieza po zna nej. Dla te go go rą co po le cam To bie,
dro gi Czy tel ni ku, tę po zy cję, a przy oka zji ca ły do ro bek te -
go nie zwy kłe go pi sa rza, któ ry jak ma ło co jest god ny uwa -
gi. 

Bolesław Dobrowolski
Nu mer sy gna tu ry bi blio te ki – 3357

Pra wie sto lat te mu, 13 ma ja 1917 ro ku, nie da le ko nie -
zna nej nie mal ni ko mu wsi Fa ti ma troj gu pa stusz kom: Hia -
cyn cie, Łu cji i Fran cisz ko wi, uka za ła się Mat ka Bo ska. 

To wy da rze nie od bi ło się sze ro kim echem po ca łym
świe cie, wy wo łu jąc nie koń czą cą się do dziś fa lę spe ku la cji
i do mnie mań, utrzy ma nych w sen sa cyj nym to nie. Ko lej no
ujaw nia ne tzw. „trzy ta jem ni ce fa tim skie” był in ter pre to wa -
ne na róż ne spo so by czę sto zu peł nie na opak. Śmierć sio -
stry Łu cji, ostat niej z troj ga dzie ci, sta ła się pre tek stem do
ko lej nej fa li plo tek. Spró buj my za tem spraw dzić, co kry je
w so bie prze kaz od Mat ki Bo żej. 

FAK TY: 
1. Rok przed wła ści wy mi ob ja wie nia mi, wpierw sa mej

Łu cji, a po tem jej ku zy no stwu uka zu je się anioł, usil nie pro -

szą cy je o po ku tę i umar twia nie się za grzesz ni ków. Pod czas
tych ob ja wień uczy dzie ci mo dli twy uwiel bie nia Je zu sa
w Naj święt szym Sa kra men cie i udzie la Łu cji Ko mu nii Świę -
tej, po zo sta łym zaś dwoj gu po da je do wy pi cia Wi no. 

2. 13 ma ja 1917 ro ku, nie mal na rok przed koń cem
I woj ny świa to wej, na pa stwi sku Lo ca de Ca beço, na le żą -
cym do ro dzi ców Łu cji, na skal nym dę bie, ob ja wia się Mat -
ka Bo ska dzie ciom i pro si je o od ma wia nie ró żań ca w in ten -
cji po ko ju na świe cie. Za po wia da też, że przez ja kiś czas
rów no co mie siąc bę dzie po ka zy wa ła się im w tym sa mym
miej scu. 

3. 13 czerw ca 1917 ro ku po now nie ob ja wia się dzie -
ciom Mat ka Bo ska. Znów pro si je usil nie o od ma wia nie ró -
żań ca, po le ca im na uczyć się pi sać i czy tać, że by mo gły roz -
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po wszech niać na bo żeń stwo do Jej Nie po ka la ne go Ser ca. 

4. 13 lip ca 1917 ro ku „Na sza Pa ni”, jak na zy wa ły Ją
dzie ci, uka zu je im wi zję pie kła wy peł nio ne go du sza mi po tę -
pio nych, cier pią cych w strasz nych mę kach, przez co po zna -
ją ro lę na bo żeń stwa do Jej Nie po ka la ne go Ser ca. Wte dy też
zo sta je im ob ja wio na tzw. „trze cia ta jem ni ca fa tim ska”,
ujaw nio na do pie ro trzy la ta te mu. 

5. 13 sierp nia 1917 ro ku dzie ci zo sta ły uwię zio ne
przez wła dze, z powodu cze go nie na stą pi ło ob ja wie nie.
Mat ka Bo ska ze bra nym na Lo ca de Ca beço za zna czy ła tyl -
ko swo je przy by cie. 

6. 19 sierp nia 1917 ro -
ku, tym ra zem w Va lin hos,
Mat ka Bo ska znów pro si
o od ma wia nie ró ża ńca i ofia -
ry wy na gra dza ją ce za
grzesz ni ków. Za po wia da też
w paź dzier ni ku wiel ki cud. 

7. 13 wrze śnia 1917 ro -
ku dzie ci zo sta ją za pew nio -
ne, że Bo gu po do ba ją się
wszyst kie ich ofia ry i mo dli -
twy. 

8. 13 paź dzier ni ka 1917
ro ku „Pa ni” ujaw nia swój ty -
tuł, tytuł Mat ki Bo skiej Ró -
żań co wej; wzy wa lu dzi, by
nie ob ra ża li Bo ga swo imi
grze cha mi i czy ni tzw. „cud
słoń ca” dla po twier dze nia
praw dzi wo ści swo ich słów.
Przez kil ka mi nut słoń ce
„tań czy” po ca łym nie bie
wpra wia jąc w za chwyt wie lo -
ty sięcz ny tłum. 

Trze ba tu pod kre ślić
wy raź ną we wnętrz ną prze -
mia nę troj ga pa stusz ków.
O ile do tej po ry, choć po -
cho dzi ły z po rząd nych i po -
boż nych ro dzin, były zwy -
czaj ny mi dzieć mi, któ rych
mo dli twa ró żań co wa po le ga -
ła na wy ma wia niu tyl ko
pierw szych słów „Oj cze
nasz” i „Zdro waś Ma ry jo” na wzór wy li czan ki, po ob ja wie -
niach zmie ni ły spo sób ży cia i w peł ni za an ga żo wa ły się
w mo dli twę i za dość uczy nie nie za grze chy, a tak że w pro pa -
go wa nie kul tu Nie po ka la ne go Ser ca Ma ryi. 

TA JEM NI CE 
Pod czas ob ja wień Łu cji, Hia cyn cie i Fran cisz ko wi zo -

sta ły ob ja wio ne trzy ta jem ni ce, z któ rych dwie pierw sze
dość szyb ko zo sta ły opu bli ko wa ne, stat nia zaś mo gła być
ujaw nio na do pie ro po 2000 ro ku. 

PIERW SZA TA JEM NI CA
To wspo mnia na już wi zja pie kła ja ko mo rza ognia,

„któ re wy da wa ło się znaj do wać w głę bi zie mi”. W tym mo -

rzu pło nę ły nie uga szo nym ogniem „czar ty i du sze ludz kie”,
uno sząc się „w po ża rze (...) wśród bo le sne go wy cia i roz -
pacz li we go krzy ku”. Tej ta jem ni cy to wa rzy szy ło go rą ce we -
zwa nie do na wró ce nia się i po ku ty, a zwłasz cza do mo dli twy
o na wró ce nie Ro sji. 

DRU GA TA JEM NI CA 
To we zwa nie do na bo żeń stwa Nie po ka la ne go Ser ca

Ma ryi. Mat ka Bo ska mia ła wte dy po wie dzieć Łu cji, że ni gdy
jej nie opu ści i że Jej Nie po ka la ne Ser ce bę dzie za wsze dro -
gą i uciecz ką pro wa dzą cą do Bo ga. 

TRZE CIA 
TA JEM NI CA
Do ty czy ła przy -

szło ści Ko ścio ła.
Dzie ci uj rza ły anio ła
z mie czem ogni stym
w rę ce, wo ła ją ce go:
Po ku ta! Po ku ta! Po -
ku ta!, a któ re go rę kę
po wstrzy my wa ła sa -
ma Mat ka Bo ża. Wte -
dy też uj rza ły ko goś,
ko go utoż sa mi ły z Oj -
cem Świę tym, któ ry
wraz z bi sku pa mi i
kar dy na ła mi zo stał
za bi ty pod nie ocio sa -
nym, su ro wym krzy -
żem na szczy cie gó ry. 

Wszyst ko to
mo że oczy wi ście
prze ra żać, bu dzić uza -
sad nio ne nie po ko je,
ale wczy tu jąc się
w sło wa sio stry Łu cji,
za war te choć by
w książ ce „Sio stra Łu -
cja mó wi o Fa ti mie”,
moż na za uwa żyć wy -
raź ne za ufa nie skła da -
ne przez dzie ci Bo gu,
ale przede wszyst kim
na dzie ję da ną świa tu,
bo każ de ostrze że nie,
każ da wi zja jest po -

prze dzo na go rą cą proś bą Mat ki Bo żej o na wró ce nie grzesz -
ni ków i nie ob ra ża nie Bo ga złem. Za tem odej ście od zła i po -
wrót na Dro gę Bo żą są je dy nym spo so bem unik nię cia
wszel kich okro pieństw wspo mnia nych w wi zjach. Odej ście
od zła, czy li po ku ta, umar twia nie się w ra mach za dość uczy -
nie nia za grze chy. Po wrót do Bo ga, czy li mo dli twa uwiel bie -
nia dla Nie go. I ta po ku ta, i ta mo dli twa – nie sen sa cje wy -
wo ły wa ne dla roz bu dze nia nie po trzeb nych emo cji, są tak
na praw dę NAJ WIĘK SZĄ TA JEM NI CĄ FA TIM SKĄ. 

Za cznij my więc jesz cze raz go rą co się mo dlić! 

Bo le sław Do bro wol ski
na podstawie książ ki „Sio stra Łu cja mó wi o Fa ti mie”

Trzecia pielgrzymka Papieża do Fatimy w 2003 r. 
za Wielką Encyklopedią Jana Pawła II, tom VII



GŁOS BRATA NR 2(21)2005             24

Każ da so bo ta, po prze dza ją ca Nie dzie lę Pal mo wą, jest
dniem piel grzy mo wa nia człon ków K.S.M. „Sem per Fi de lis” z te re -
nu Ar chi die ce zji Gdań skiej na na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej
w sank tu arium, ja kim jest Kal wa ria Wej he row ska. Te go rocz nym
uro czy sto ściom prze wod ni czył dusz pa sterz K.S.M. Ksiądz Pra łat
Bru non Kę dzior ski. Du cho wym opie ku nem wspól no ty z pa ra fii
św. Bra ta Al ber ta był Ksiądz Pa weł Na wrot. 

Zgod nie z tra dy cją piel grzym ka wy ru szy ła z ko ścio ła pw.
św. An ny – sank tu arium Mat ki Bo żej Wej he row skiej. Przed roz po -
czę ciem na bo żeń stwa w dro dze do Kal wa rii swo imi re flek sja mi
o ro li św. Jó ze fa w dzie le Od ku pie nia po dzie lił się z piel grzy ma mi
Ksiądz Ka no nik Ber nard Zie liń ski, pro boszcz pa ra fii pw. św. An to -
nie go w Gdań sku−Brzeź nie. Oka zją do te go by ła zbież ność dat na -
szej piel grzym ki z uro czy sto ścią św. Jó ze fa. Piel grzy mi po ko ny wa -
li tra sę Dro gi Krzy żo wej nio sąc na ra mio nach Krzyż – sym bol Mę -
ki Pań skiej. Przy każ dej Sta cji Krzyż przej mo wa li bra cia z in nej pa -
ra fii. Utrud nie niem dla wszyst kich by ły ośnie żo ne, a na nie któ rych
od cin kach ob lo dzo ne, zbo cza pa gór ków, co by ło przy czy ną licz -
nych upad ków (na szczę ście bez po waż nych skut ków). Wy wo ły -
wa ne tym sko ja rze nia z Dro gą, ja ką po ko ny wał Chry stus, by ły
oczy wi ste. Nie spo sób nie wspo mnieć o pa nu Wa cła wie Szul cie,
or ga ni ście w ko ście le ka te dral nym, któ ry swo im śpie wem współ -
two rzył na strój wła ści wy dla prze ży wa nia Mę ki Pań skiej. 

Udział w piel grzy mo wa niu Dro gą Od ku pie nia był za pew -
ne dla nas wszyst kich naj waż niej szym ele men tem du cho we go
przy go to wa nia się do prze ży wa nia wy da rzeń Wiel kie go Ty go dnia
i Nie dzie li Zmar twych wsta nia. 

Kal wa ria Wej he row ska to 26 ka pli czek zbu do wa nych na
za le sio nych wzgó rzach na po łu dnio wo −za chod nich obrze żach mia -
sta. Fun da to rem kal wa rii był Ja kub Wej her (1609 – 1657). Bu do -

wę Kal wa rii roz po czę to w 1649 r., a za koń czo no w 1666 r., już po
śmier ci jej fun da to ra. 14 ka pli czek sta no wi sta cje Dro gi Krzy żo -
wej. Naj więk szą i naj oka zal szą z ka plic Kal wa ryj skich jest Ko ściół
Ukrzy żo wa nia (lub Ko ściół Trzech Krzy ży), wzno szą cy się na
szczy cie wzgó rza o na zwie Gol go ta. W ko ście le usta wio ne są trzy
Krzy że: Chry stu sa i dwóch ło trów. Na ścia nie po za Krzy ża mi znaj -
du je się fresk nie zna ne go ar ty sty przed sta wia ją cy sce nę ukrzy żo -
wa nia Chry stu sa. Fresk prze dzie lo ny jest ce lo wo wy ko na ną
w ścia nie szcze li ną o sym bo licz nym zna cze niu na wią zu ją cym do
ro ze rwa nej za sło ny w świą ty ni je ro zo lim skiej. Ko ściół Ukrzy żo wa -
nia jest XII sta cją Dro gi Krzy żo wej. Zna cze nie Kal wa rii Wej he row -
skiej do ce ni li pa pie że: Alek san der VII i Ino cen ty XI, wy da jąc od po -
wied nie de kre ty o od pu stach zu peł nych. 

Sta ni sław Ma zu rek

Kalwaria Wejherowska – Krzyż niosą bracia z naszej parafii

XVIII rocznica powo³ania K.S.M.

Wejherowo 2005

SEMPER FIDELIS

27 lu te go w XVIII rocz ni cę po wo ła nia Ko ściel nej
Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” w ko ście le pw. Mat ki
Bo żej Fa tim skiej w Gdań sku−Ża bian ce zo sta ła od pra wio na
uro czy sta Msza św. dzięk czyn na, któ rej prze wod ni czył Me -
tro po li ta Gdań ski, Ksiądz Ar cy bi skup Ta de usz Go cłow ski.
Kon ce le bran sa mi by li ka pła ni re pre zen tu ją cy wspól no ty
„Sem per Fi de lis” po szcze gól nych pa ra fii Ar chi die ce zji
Gdań skiej. Wspól no tę sku pio ną przy pa ra fii św. Bra ta Al -
ber ta re pre zen to wał Ksiądz Pro boszcz Grze gorz Stol czyk.
Po za licz nie przy by ły mi brać mi w uro czy sto ściach uczest ni -
czy li za pro sze ni go ście: przed sta wi cie le Rad i Urzę dów
Miej skich Trój mia sta oraz Urzę du Mar szał kow skie go. 

Sta łym ele men tem uro czy sto ści jest ślu bo wa nie
no wo przy ję tych bra ci. W tym ro ku chęć słu że nia Ko ścio ło -
wi wy ra zi ło 19 osób. 

W wy gło szo nej ho mi lii, po za prze sła niem du cho wym,
Ksiądz Ar cy bi skup mó wił o zna cze niu wspól no ty „Sem per
Fi de lis” nie tyl ko w wy mia rze kon kret nej po mo cy Ko ścio ło -
wi, ale rów nież w ży ciu ro dzin nym, spo łecz nym i za wo do -
wym. 

Po Mszy świę tej od by ło się spo tka nie Księ dza Ar cy bi -

sku pa z za pro szo ny mi go ść mi i brać mi K. S. M. „Sem per Fi -
de lis”. 

Rocz ni ca po wo ła nia K.S.M. „Sem per Fi de lis” jest rów -
nież oka zją do pod kre śle nia ro li, ja ką ta wspól no ta od gry wa
w ży ciu pa ra fii św. Bra ta Al ber ta. Na si bra cia bio rą czyn ny
udział we wszyst kich uro czy sto ściach ko ściel nych w na szej
pa ra fii (sto sow nie do po trzeb rów nież na te re nie Ar chi die -
ce zji Gdań skiej), włącznie z za bez pie cze niem po rząd ku
w cza sie ich trwa nia. Bio rą rów nież udział w pra cach bu -
dow la nych i po rząd ko wych na rzecz pa ra fii. Wy ra zem uzna -
nia dla dzia łal no ści wspól no ty „Sem per Fi de lis” są po dzię -
ko wa nia skła da ne przez Księ dza Pro bosz cza m. in. w ogło -
sze niach pa ra fial nych oraz Msza św., od pra wia na w każ dą
pierw szą nie dzie lę mie sią ca w in ten cji jej człon ków i ich ro -
dzin. 

Oko licz no ści po wo ła nia K.S.M. „Sem per Fi de lis“ (piel -
grzym ka Oj ca Świę te go do Gdań ska) da ją jej pra wo do
okre śla nia się ja ko „Służ by Pa pie skiej“. Za tem słu że nie Ko -
ścio ło wi ozna cza słu że nie Oj cu Świę te mu, na wet wte dy, gdy
od nas od szedł. 

Sta ni sław Ma zu rek
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KONKURS

„¯yæ Eucharysti¹“
„Nasz Bo ski Mistrz wzy wa jąc nas do współ pra cy z so -

bą, któ rą po dej mu je my ja ko je go ucznio wie, aby stać się Je -
go apo sto ła mi, za pra sza nas nie ja ko do Ka ny Ga li lej skiej.
Za sta wia bo wiem przed na mi (...) dwa sto ły: stół Sło wa Bo -
że go oraz stół Eu cha ry stii. Pra ca nad so bą, któ rą po dej mu -
je my, po le ga na tym, aże by zbli żać się do obu tych sto łów –
i czer pać z nich”. 

(Jan Pa weł II; Czę sto cho wa 6.VI.1979 r.)

Msza świę ta jest ucztą. Nie za spo ka ja co praw da zwy -
czaj ne go gło du, ale jest po kar mem na wiecz ność. Po kar -
mem sta je się w niej sam Pan Je zus, któ ry pod po sta cią chle -
ba i wina ofia ru je się za nas Oj cu. W szko łach pod sta wo -
wych na szej pa ra fii św. Bra ta Al ber ta od był się w Ro ku Eu -
cha ry stii kon kurs do ty czą cy tej te ma ty ki, a ma my na dzie ję,
że po głę bił rów nież wia rę uczest ni ków w tę nie zgłę bio ną
praw dę. Kra jo wym or ga ni za to rem był Se kre ta riat Eu cha ry -
stycz ne go Ru chu Mło dych w Mi la nów ku ko ło War sza wy. 

Za etap szkol ny od po wie dzial ni by li ka te che ci: p. Elż -
bie ta Ja nec ka, p. Lu cy na Cy bu la, s. Li dia, s. Bar ba ra i s. Ber -
nar da. 

W Szko le Pod sta wo wej Nr 79 dnia 2. 03. 2005 r. zo stał
roz strzy gnię ty kon kurs pla stycz ny. Wpły nę ło 18 prac speł -
nia ją cych wy mo gi kon kur so we co do te ma tu, for ma tu, tech -
ni ki prac. Ko mi sja w skła dzie: p. wi ce dy rek tor Ur szu la Dy -
lic ka, p. Elż bie ta Ja nec ka, p. Re gi na Bu kow ska −Jo pek, p. Zo -
fia Sul kow ska, Ali cja Psz czo liń ska, s. Li dia, s. Ber nar da, wy -
ło ni ła na stę pu ją cych lau re atów eta pu szkol ne go:  

Ka te go ria klas I−III: 
I miej sce    Ka sia Gro bel na, kl. II
II miej sce   Ka sia Lit ka, kl. II

Ma te usz Sza rec k,i kl. I
III miej sce Mag da le na Bu rak, kl. III 

Ali cja Miotk, kl. I   

Ka te go ria klas IV−VI:
I miej sce     Emi lia Pio trow ska, kl. VI
II miej sce   Eli za Bo ro wiak, kl. V
III miej sce  Ka ro li na Kor nath, kl. V
Kl. VI – pra ca zbio ro wa: Ane ta Bie lic ka, Ju sty na 
Po le jew ska, Ka sia Świo stek, Han na Za wadz ka

W kon kur sie wie dzy „Żyć Eu cha ry stią” w SP Nr
79 wzię ło udział 1. 03. 2005 r. rów nież 18 uczniów
i wy ty po wa no na stę pu ją cych lau re atów: 

I miej sce    Do mi ni ka Miel nik kl. VI 
II miej sce   An na Smy kow ska kl. V
III miej sce  Ka ta rzy na Ło piń ska kl. V

W Szko le Pod sta wo wej Nr 80 w kon kur sie pla stycz -

nym wzię ło udział 46 uczniów i zo stał on roz strzy gnię ty 3.
03. 2005 r. Ko mi sja w skła dzie: p. Lu cy na Cy bu la, p. Be ata
Re smer, s. Bar ba ra, s. Li dia i s. Ber nar da, wy ło ni ła na stę pu -
ją cych lau re atów eta pu szkol ne go: 

Ka te go ria klas I−III: 
I miej sce   Pau li na Kop czyń ska, kl. II
II miej sce  Zo fia Ucie chow ska, kl. II
III miej sce Alek san dra Łu żyń ska, kl. II

Ka te go ria klas IV−VI:
I miej sce   Zu zan na Wit kow ska, kl. V

i Ka ro li na Dampc, kl. III 
II miej sce  Pa try cja, kl. IV, i Iza, kl. III, Ocic kie 
III miej sce Ewe li na Puk, kl. V

W kon kur sie wie dzy o Eu cha ry stii wzię ło udział
5 uczniów, z któ rych lau re ata mi zo sta li: 

I miej sce   Hu bert Re smer, kl. VI
II miej sce  Sta ni sław Wi loch, kl. V
III miej sce Zu zan na Wit kow ska, kl. V

Po wyż sze oso by otrzy ma ły pięk ne dy plo my i na gro dy
pod czas Mszy św., od pra wio nej za zmar łe go na sze go Wiel -
kie go Ro da ka, Ja na Paw ła II, w dniu 6. 04. 2005 r., i za kwa -
li fi ko wa ły się do eta pu die ce zjal ne go. 

Roz strzy gnię cie kon kur su pla stycz ne go na eta pie
die ce zjal nym na stą pi ło 2.04.2005 r., a oto na si lau -
re aci: 

I miej sce   Mag da le na Bu rak, kl. III b, SP 79
II miej sce  Ma te usz Sza rec ki, kl. I b, SP 79
III miej sce Pa try cja i Iza Ocic kie, IV c i III d, SP 80

Ko mi sja w skła dzie: ks. Ra fał Zie mann – ko or dy -
na tor eta pu die ce zjal ne go, p. dy rek tor SP 79 Ele ono -
ra De mir ska p. Elż bie ta Ja nec ka, s. Ber nar da, w kon -
kur sie wie dzy na eta pie die ce zjal nym wy ty po wa ła: 

I miej sce   Sta ni sław Wi loch, kl. V a, SP 80
II miej sce Do mi ni ka Miel nik, kl. VI b, SP 79

Hu bert Re smer, kl. VI a, SP 80 

Lau re atom z eta pu die ce zjal ne go ks. Pro boszcz Grze -
gorz Stol czyk wrę czył uro czy ście dy plo my i na gro dy pod -
czas nie dziel nej Mszy św. 17. 04. 2005 r. o godz. 11.00 i ży -
czył im dal szych suk ce sów na eta pie ogól no pol skim w War -
sza wie i wzra sta nia du cho we go. Wszyst kim uczest ni kom
te go kon kur su o Eu cha ry stii i współ od po wie dzial nym za je -
go prze bieg ser decz nie dzię ku je my za ogrom pod ję te go tru -
du. Ma my na dzie ję, że po chy le nie się nad tą wiel ką ta jem ni -
cą mi ło ści Bo ga do czło wie ka po zwo li roz ko chać się
w Chry stu sie Eu cha ry stycz nym i przy nie sie ob fi te owo ce. 

s. Ber nar da 
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Koœcio³y Wschodnie – Koœció³ Erytrejski
EKUMENIZM

Ery trej ski Ko ściół Pra wo sław ny obej mu je swym za -
się giem Ery treę, kraj w Afry ce Wschod niej, po ło żo ny na po -
łu dnio wo −za chod nich wy brze żach Mo rza Czer wo ne go. Jest
naj młod szym mo no fi zyc kim Ko ścio łem Wschod nim w Afry -
ce. Po wstał w la tach 1993−94 po ogło sze niu w ma ju 1993 r.
przez Ery treę nie pod le gło ści od Etio pii. Ery trea bo wiem od
1952 do 1962 r. by ła w fe de ra cji z Etio pią, a po mię dzy 1962
a 1993 r. by ła jej pro win cją. 

W lip cu 1993 r. bi sku pi ery trej scyz po par ciem rzą -
du  skie ro wa li proś bę o zgo dę na odłą cze nie od Etiop skie go
Ko ścio ła Pra wo sław ne go i o przy zna nie sta tu su au to ke fa lii
do Egip tu do pa pie ża She no udy, przy wód cy Kop tyj skie go
Ko ścio ła Pra wo sław ne go. Świę ty Sy nod Kop tyj ski we wrze -
śniu 1993 r. od po wie dział przy chyl nie na tę proś bę. Roz po -
czę to rów nież w klasz to rach kop tyj skich przy go to wy wa nie
kan dy da tów na przy szłych bi sku pów dla Ko ścio ła Ery trej -
skie go. W czerw cu 1994 r. w Ka irze She no uda, pa pież Ko -
ścio ła Kop tyj skie go, wy świę cił na bi sku pów pię ciu z dzie się -
ciu kan dy da tów. 

Au to ke fa licz ny Ery trej ski Ko ściół Pra wo sław ny
two rzo no w po ro zu mie niu z Etiop skim Ko ścio łem Pra wo -
sław nym. We wrze śniu 1993 r. pa triar cha Pau los, na miest -
nik Etiop skie go Ko ścio ła Pra wo sław ne go, i ar cy bi skup Phi -
li pos, je den z bi sku pów Ery trei, po twier dzi li od dzie le nie
swoich Ko ścio łów i wy ra zi li pra gnie nie współ pra cy mię dzy
ni mi. W lu tym 1994 r. w Ad dis Abe bie, sto li cy Etio pii, pod -
pi sa no zgo dę po twier dza ją cą nie za leż ny, au to ke fa licz ny,
sta tus obu Ko ścio łów Pra wo sław nych, Etiop skie go i Ery -
trej skie go, i uzna ją cą ho no ro we prze wod nic two Ko ścio ła
Kop tyj skie go wśród Wschod nich Ko ścio łów Pra wo sław -
nych w Afry ce. 

Na miest nik Pra wo sław ne go Ko ścio ła Ery trej skie -
go no sił ty tuł „Ar cy bi sku pa Ery trei”, obecnie „Patriarchy“
i ma swą sie dzi bę w tym pań stwie w Asma rze. 

Ko ściół Ery trej ski ma roz wi nię ty mo na sty cyzm, al -
bo wiem po sia da 22 klasz to ry. 

opracował Da riusz Wa śniew ski

Ksiêga Jozuego
Szó stą księ gą Sta re go Te sta men tu jest Księ ga Jo -

zu ego. Łą czy się ją czę sto w ca łość z in ny mi, na stę pu ją cy mi
po niej, księ ga mi Sta re go Te sta men tu: Księ gą Sę dziów,
Księ gą Rut, Księ ga mi Sa mu ela i Księ ga mi Kró lew ski mi.
Należą one do zbioru „ksiąg hi sto rycz ny ch”. Bi blia he braj -
ska okre śla je na to miast ja ko „Pro ro ków wcze śniej szych“
w od róż nie niu od „Pro ro ków póź niej szych“, uzna wa nych
przez nas za wła ści wych pro ro ków, dzia ła ją cych i pi szą cych
od VIII wie ku przed Chry stu sem. Uwa ża no bo wiem, że
księ gi te zo sta ły na pi sa ne przez daw nych pro ro ków, ja ki mi,
zda niem Izra eli tów, by li np. Jo zue i Sa mu el. Je śli są kwa li fi -
ko wa ne ja ko „pro roc kie“, to ze wzglę du na ich głów ną te ma -
ty kę – zwią zek Bo ga Jah we z Izra elem, wier ność i nie wier -
ność lu du wy bra ne go Sło wu Bo że mu, prze ka zy wa ne mu
przez pro ro ków. Ta gru pa ksiąg ze wzglę du na swo ją treść
jest prze dłu że niem Księ gi Po wtó rzo ne go Pra wa. To, co wła -

śnie moż na po wie dzieć o ca łej gru pie, jest jesz cze bar dziej
za uwa żal ne w księ dze Jo zu ego, któ ra do ty ka do słow nie
Księ gi Po wtó rzo ne go Pra wa, a któ rej głów ny bo ha ter, Jo -
zue, jest na stęp cą Moj że sza. Są dzo no na wet, że by ła jed -
ność li te rac ka po mię dzy Księ gą Jo zu ego a Pię ciok się giem.
Stąd po wsta ła hi po te za o Sze ściok się gu. 

Księ ga Jo zu ego wpraw dzie na wią zu je do wy da rzeń,
któ re opi su je Księ ga Po wtó rzo ne go Pra wa, ale nie jest ona,
jak uwa ża się po wszech nie, zwy kłym „dal szym cią giem“,
lecz roz po czy na no wy zbiór li te rac ki. 

Głów nym bo ha te rem tej księ gi, jak wska zu je ty tuł, jest
Jo zue, no wy przy wód ca Izra ela, wier ny współ pra cow nik
Moj że sza i je go na stęp ca, jak przed sta wia go Pię ciok siąg
(prze czy taj frag ment Księ gi Jo zu ego – rozdz. 1, w. 1−5).
Imię Jo zue, for ma w ję zy ku pol skim, po he braj sku Je ho -
szua, zna czy „Jah we wy ba wi e niem“. 

BIBLIA

kościół erytrejski Philipos I, patriarcha Kościoła Erytrejskiego
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Słow nic two: 
• tu – ty; 
• es – je steś; in di ca ti vus pra esen tis – tryb oznaj mia ją -

cy czasu teraźniejszego, 2 osoba licz by po je dyn czej od
sum, es se – być; 

• Pe trus – Piotr, czy li ska li sty, ka mien ny – ska ła,
imię po wsta łe od „pe tra” – ska ła, ka mień; 

• su per – na; nad, po nad, po wy żej; przy imek ten łą -
czy się z ac cu sa ti vus; 

• hanc (czy taj: hank) – tę, tu taj tłu macz: tej; ac cu sa ti -
vus sin gu la ris – bier nik licz by po je dyn czej od za im ka ha ec
(czy taj: hek, ae=e) – ta, for my żeń skiej od hic, ha ec, hoc –
ten, ta, to; 

• pe tram – ska łę, tu taj tłu macz: ska le; ac cu sa ti vus
sin gu la ris – bier nik licz by po je dyn czej od pe tra – ska ła, ka -
mień; po rów naj sło wa: Pe trus – Piotr i pe tra – ska ła – jest
to gra słów; 

• aedi fi ca bo (czy taj: edi fi ka bo, ae=e) – zbu du ję, in -
di ca ti vus fu tu ri pri mi ac ti vi – tryb oznaj mia ją cy cza su przy -
szłe go pierw sze go stro ny czyn nej, 1 oso ba licz by po je dyn -
czej od aedi fi co, aede fi ca re – bu do wać; 

• Ec c le siam (czy taj: ek kle siam lub ek kle zjam) – Ko -
ściół; ac cu sa ti vus sin gu la ris – bier nik licz by po je dyn czej od
Ec c le sia – Ko ściół; wy raz ten jest ro dza ju żeń skie go; 

• me am – mo ją, tu taj tłu macz: mój; ac cu sa ti vus sin -
gu la ris – bier nik licz by po je dyn czej od za im ka dzier żaw -
cze go mea – mo ja, for my żeń skiej od meus, mea, meum –
mój, mo ja, mo je. 

Prze czy taj frag ment Ewan ge lii wg św. Ma te usza 16,
13−20. 

opra co wał Da riusz Wa śniew ski

Sły szy się dość ra dy kal ne wo ła nie o pro sto tę. I to wo -
ła nie, aby na bok usu nąć wszel ki es te tycz ny blask, aby na
no wo do świad czyć pier wot nej mo cy rze czy wi sto ści i sło wa,
ma swo je uza sad nie nie, ow szem, jest ko niecz no ścią. Ko -
ściół mu si za wsze wra cać do pro sto ty po cząt ków, aby po za
wszyst ki mi struk tu ra mi doj rzeć i prze ka zać rze czy istot ne.
Rów no cze śnie jed nak nie na le ży za po mi nać o tym, że ob -
cho dzić Wie cze rzę Pań ską z isto ty swej zna czy ob cho dzić
świę to, i że do isto ty świę ta na le ży świą tecz ne pięk no.
Prae−c la rus ca lix (prze sław ny Kie lich) się ga aż do chwi li
Ostat niej Wie cze rzy i je śli ca ła li tur gia sta ra się być wspa -
nia łym, prze sław nym, ja śniej szym Kie li chem, któ ry ma nam
uzmy sło wić świa tłość Wie ku iste go Bo ga, to Ko ściół nie po -
wi nien się tu kie ro wać pu ry zmem i ar cha izmem. Mo że wła -
śnie ta ka pięk no ść jest bez in te re sow niej szą służ bą niż ra -
dość w znaj do wa niu no wych form, wy ra ża ją ca się w co raz to

no wych ide ach li tur gicz nych. A w koń cu: ję zyk li tur gicz ny
mu si być zro zu mia ły – jest to nie za prze czal ną praw dą i za -
sad ni czym pra wem li tur gii. Lecz kie dy Ko ściół opu ścił se -
mic ki grunt ma cie rzy sty, za brał ze so bą kil ka słów, któ re
od tąd na le żą do wszyst kich chrze ści jan, np.: „Amen”, „Al le -
lu ja”, „Ho san na”, a tak że „Ma ra na −tha”. Kie dy Rzym zre zy -
gno wał z ję zy ka grec kie go, Ko ściół po stą pił zno wu po dob -
nie: za cho wa no grec kie „Ky rie elej son”, „Ha gios o The os”,
a pod czas uro czy stej Mszy pa pie skiej czy ta się i dzi siaj
Ewan ge lię po ła ci nie i po grec ku. 

Ję zyk po sia da da le ko więk szą wa gę, niż za zwy czaj są -
dzi my. Zna czy to, że w cza sie, gdy Ko ściół wy bie ra się w no -
wą dro gę dzie jo wą, prze kład li tur gii jest ko niecz ny, tłu ma -
cze nie nie mo że się jed nak prze ro dzić w ob ra zo bur stwo.

Joseph Ratzinger, „Służyć Prawdzie“ str. 125

Ty jesteœ Piotr

BIBLIA

SZCZYPTA £ACINY

Jêzyk w liturgii
LITURGIA 

Te ma tem zaś Księ gi jest wej ście do Zie mi Obie ca nej
i zdo by cie jej przez lud wy bra ny, Izra el, zie mi Ka na an, któ -
rą Bóg Jah we obie cał ich przod kom. Tak obiet ni ca Bo ga
wo bec Je go lu du się speł ni ła. 

Księ gę Jo zu ego moż na po dzie lić na trzy czę ści: 
1. zdo by cie Zie mi Obie ca nej (rozdz. 1−12), 

2. po dział zie mi mię dzy po ko le nia −ple mio na Izra ela
(rozdz. 13−21), 

3. ko niec przy wódz twa Jo zu ego, wspo mnie nie je go du -
cho we go te sta men tu i zgro ma dze nie w Sy chem (rozdz. 22−24).

opracował Da riusz Wa śniew ski

Ty jesteś Piotr,
i na tej skale
zbuduję Kościół mój…

Mt 16, 18b

Tu es Petrus
et super hanc petram
aedificabo Ecclesiam meam…
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Madjoué-Ngatto, 20.02.2005
CO S£YCHAÆ NA MISJACH

Czci god ny Księ że Pro bosz czu, Księ ża Współ pra -
cow ni cy, Sio stry Za kon ne, dro dzy Pa ra fia nie!

Bar dzo ser decz nie i go rą co po zdra wiam po dłu giej
prze rwie mil cze nia. Cie szę się, że zna la złem te kil ka chwil,
aby móc do Was na pi sać i po dzie lić się z Wa mi, co no we go
sły chać w Ka me ru nie. Pi sa nie li stów nie jest rze czą pro stą
w wa run kach mi syj nych, gdyż cią gle bra ku je cza su, cią gle
jest coś do zro bie nia: a to agre gat prą do twór czy się ze psuł,
a to pom pa do wo dy nie dzia ła, a to dach prze cie ka itd., i co
naj waż niej sze sta le przy cho dzą lu dzie ze swo imi po trze ba -
mi, któ rym pra wie „na tych miast” trze ba za ra dzić. Za uwa ży -
łem, i to mnie bar dzo cie szy, iż po ostat nim dłu gim urlo pie
w Pol sce, pa ra fia nie sta li się uf niej si wo bec mnie, co raz czę -
ściej przy cho dzą na mi sje nie z po wo du bra ku pod sta wo -
wych środ ków do ży cia (je dze nie, le kar stwa), ale po to, aby
po pro stu od wie dzić księ dza, po roz ma wiać z nim, po dy sku -
to wać, zwie rzyć się ze swo ich pro ble mów. Za uwa żam, że ta
dłu ga roz łą ka do brze nam wszyst kim zro bi ła. Jesz cze raz
po twier dza się praw da, że Pan Bóg ma swo je pla ny, cza sa -
mi na wet po trzeb na jest cho ro ba, aby póź niej móc le piej
i doj rza lej pra co wać i dzie lić się z in ny mi swo imi do świad -
cze nia mi. 

Wspo mnia łem, iż je stem sam na mi sji. 7 li sto pa da
ubie głe go ro ku ksiądz Bi skup Eu ge niusz Ju retz ko – or dy -
na riusz na szej die ce zji YOKA DO UMA –  mia no wał księ dza
Jó ze fa No wa ka pro bosz czem w no wo utwo rzo nej pa ra fii pw.
Św. Te re sy od Dzie ciąt ka Je zus w Mas se'a (20 km od Ma -
djo ué, od miej sca, w któ rym miesz kam). Aby do trzeć do pa -
ra fii ks. Jó ze fa, trze ba prze pły nąć rze kę Bo um ba, któ ra jest
jed no cze śnie gra ni cą na szych pa ra fii. Na rze ce nie ma mo -
stu, ale jest pon ton i to dzię ki nie mu ma my oka zję z księ -
dzem Jó ze fem czę sto się spo ty kać i roz ma wiać. 

Mo ja pa ra fia pw. Św. Jó ze fa li czy ak tu al nie 14 wio sek,
w któ rych re gu lar nie spra wu ję Mszę św. i udzie lam po zo -
sta łych sa kra men tów. Nie daw no, kil ka dni te mu, do wie -
dzia łem się, że za mknię to tar tak w mo jej pa ra fii. By ła tam
licz na i do bra wspól no ta chrze ści jań ska. Lu dzie, któ rzy pra -
co wa li w tar ta ku, po wy jeż dża li do swo ich do mów (czę sto
by li to lu dzie z cen trum i z za cho du Ka me ru nu), na miej scu
nie ma już ni ko go, trze ba by ło rów nież za mknąć ka pli cę,
któ rą wy bu do wa li pra cow ni cy tar ta ku. Bar dzo ża łu ję tej
wspól no ty, gdyż na praw dę by ła ona doj rza ła i wno si ła w na -
szą pa ra fię no we go du cha. 

Pod czas Wiel kie go Po stu in ten syw nie uczę się miej -
sco we go ję zy ka ko una bem be. Jest to mo je wiel ko post ne po -
sta no wie nie. Aby móc le piej i efek tyw niej pra co wać, po -
trzeb na jest do bra zna jo mość miej sco we go ję zy ka. Co praw -
da od daw na już po słu gu ję się tym ję zy kiem, ale nie w ta ki
spo sób, któ ry po zwa lał by mi na swo bod ne ko mu ni ko wa nie
się z pa ra fia na mi. W dal szym cią gu ko rzy stam z po mo cy ka -
te chi stów, któ rzy są  jed no cze śnie tłu ma cza mi. 

Je śli cho dzi o na szych ka te chi stów, to róż nie z ni mi
by wa. Szcze rze mó wiąc, ich za cho wa nie bar dziej mnie mo -
bi li zu je do szyb sze go po zna wa nia miej sco we go ję zy ka. Nie -

daw no mu sia łem za wie sić ko lej ne go ka te chi stę w wy ko ny -
wa niu je go obo wiąz ków, gdyż wziął do swe go do mu dru gą
żo nę, przez co stał się po li ga mem. Nie ste ty, sta re zwy cza je,
men tal ność przod ków bar dzo moc no za ko rze nio ne są w ich
umy słach. Wy da wać by się mo gło, że ktoś, kto przy jął
chrzest w dzie ciń stwie, po tem bierz mo wa nie, w koń cu sa -
kra ment mał żeń stwa i żył ze swo ją żo ną po nad 20 lat ra zem,
po zo sta nie wierny przy rze cze niom zło żo nym na chrzcie.
Nie ste ty, by wa ina czej. Na wet i w Pol sce, któ ra od 1000 lat
jest chrze ści jań ska, lu dzie też ma ją swo je sła bo ści, a co do -
pie ro mó wić o Ka me ru nie, o na szych mi syj nych te re nach,
gdzie kul tu ra chrze ści jań ska ist nie je za le d wie od 50 lat. 

My ślę, że ta kie upad ki też są po trzeb ne, aby móc
prze my śleć nie któ re spra wy zwią za ne z wia rą chrze ści jań -
ską, z Ko ścio łem, z sa kra men ta mi. Jak mó wi św. Pa weł, po
nich sta je my się bo gat si i o wie le moc niej si. Ale są tak że
i ra do ści! 

Nie wąt pli wie naj więk szą mo ją ra do ścią w ostat nim
cza sie jest... no wy sa mo chód – To yo ta Hi lux. Gdy przy je -
cha łem do Ka me ru nu, ksiądz Ta de usz Po lak po ra dził mi,
abym na pi sał pro jekt na sa mo chód do mię dzy na ro do wej or -
ga ni za cji MIVA, któ ra zaj mu je się po mo cą w or ga ni zo wa niu
pie nię dzy na za kup środ ków trans por tu dla mi sjo na rzy. Po
pra wie 4 la tach sa mo chód w koń cu do tarł do Ka me ru nu do
Ma djo ué− Nga tto, do pa ra fii Św. Jó ze fa. W sfi nan so wa niu te -
go sa mo cho du udział mie li MIVA Au stria, MIVA Pol ska,
księ ża z Ar chi die ce zji Gdań skiej na cze le z Księ dzem Ar cy -
bi sku pem Ta de uszem Go cłow skim oraz... pa ra fia nie Św.
Bra ta Al ber ta na gdań skim Przy mo rzu. Pod czas mo je go
urlo pu Ksiądz Pro boszcz Grze gorz prze zna czył jed ną ta cę
na ten cel. Za to Je mu i Wam, dro dzy Pa ra fia nie, je stem bar -
dzo wdzięcz ny. Na wet te raz po po dzia le mo ja pa ra fia jest
bar dzo roz le gła. Aby do je chać do ostat niej wio ski, mu szę
po ko nać dy stans 65 km, co w wa run kach afry kań skich,
szcze gól nie w po rze desz czo wej, nie na le ży do rze czy ła -
twych. 

Dzię ku ję za wszyst kie li sty, któ re w ostat nim cza sie
otrzy ma łem, szcze gól nie te na Bo że Na ro dze nie. Po zdra -
wiam Wszyst kich bar dzo ser decz nie i za pew niam, że pa -
mię tam o Was z mo imi pa ra fia na mi w mo dli twie. 

ksiądz Jacek Ossowski

Ps. Prze pra szam, że list na pi sa łem na kom pu te rze, ale
by ło mi po prostu ła twiej. U mnie wszyst ko w po rząd ku.
Zdro wie jak na razie dopisuje, nie mó wiąc o lek kich ma la -
riach, któ re cza sem się po ja wia ją.
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ROZRYWKA UMYS£OWA

Roz wią za nie krzy żów ki z nr 20: 

ha sło: EPI SKO PAT

Po zio mo: astr of ot om etria, ter min, de -
kret, osa, ha mak, in ter, Ame ry ka, La te ran, kon -
kurs, po ra nek, ope ra, opa le, bas, isto ta, De Mo -
no, cha rak te ry sty ka. 

Pio no wo: an ty hi tle ro wiec, Te ra mo,
opie ka, to n su ra, ele gia, ro ra ty, ar te rio skle ro za,
mia no, klo ce, len, iks, ka za nie, be stia, par tia,
ko deks, Ba to ry. 

Pra wi dło we roz wią za nia na de sła li: 
– Elż bie ta Wią cek z al. Rze czy po spo li tej
– Ingo Czerniak z ul. Olsztyńskiej

Gra tu lu je my!

Nagrody wysyłamy pocztą parafialną.

Roz wią za nia pro si my wrzu cać do skrzyn ki
pocz to wej w drzwiach wej ścio wych na ple ba nię
od stro ny ko ścio ła. Ter min prze ka zy wa nia roz -
wią zań do koń ca ma ja br. 

Wśród osób, któ re na de ślą pra wi dło we
roz wią za nie, wy lo su je my na gro dę nie spo dzian kę. 

Ży czy my po wo dze nia!

krzy¿ówka nr 5

Pio no wo: 

1) daw niej: sto żek; rów nież o czło wie ku

ni skie go wzro stu. 

2) spo sób, me to da po stę po wa nia; sztu ka

pro wa dze nia wal ki. 

3) wej ście do bu dyn ku. 

4) miesz ka niec kon ty nen tu pół ku li

wschod niej. 

5) znaj dziesz go w to a le cie. 

6) fał da, za kład ka na suk ni. 

7) mie siąc po stu u ma ho me tan. 

13) stęp ka. 

14) zbior nik na pa li wo. 

15) ischias, ner wo ból w oko li cy lę dź wio wej. 

16) część dnia. 

17) li czeb nik. 

19) ga tu nek kieł ba sy wie przo wej. 

21) czło nek spo łecz no ści wiej skiej. 

23) za gad ka ob raz ko wa. 

24) po bór, za ciąg, re kru ta cja. 

25) pro mie nio twór czy pier wia stek

che micz ny. 

26) pra cow nik dru kar ni, skła dacz. 

Opra co wał: BA RYT

Po zio mo:

1) głów ny ko ściół die ce zji lub pul pit

wy kła dow cy. 

5) żoł nierz wojsk in ży nie ryj nych. 

8) roz kaz, po le ce nie. 

9) re li gia Ży dów. 

10) Czar na Wo da. 

11) moż na je ko muś po psuć, 

po mie szać. 

12) pier wia stek che micz ny, 

sre brzy sto−bia ły me tal. 

14) ro dzaj ja dło daj ni. 

16) pa nu ją cy, mo nar cha. 

18) gó ra z kra te rem na szczy cie. 

20) pły ną ca ta fla lo du. 

22) te le wi zyj ny lub ki no wy. 

25) ro śli na wa rzyw na z ro dzi ny 

dy nio wa tych. 

27) ro śli na ozdob na lub sub stan cja

do pie czę to wa nia li stów, pa czek. 

28) prak ty ki kul to we upra wia ne

w spo sób sprzecz ny z prze pi sa mi

da nej re li gii. 

29) na pój. 

30) ro dzaj amor ty za to ra. 

31) wy traw ny znaw ca rze czy pięk nych.
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S£OWA PIEŒNI

WIADOMOŒCI PARAFIALNE

Ś.p. Pelagia Huzarska, lat 89, zm. 26.02.2005 r.
Ś.p. Romuald Władysław Hasiński, lat 66, 

zm. 5.03.2005 r.
Ś.p. Jadwiga Góra, lat 77, zm. 8.03.2005 r.

Ś.p. Danuta Szymańska, lat 84, zm. 11.03.2005 r.
Ś.p. Irena Derewicz, lat 83, zm. 11.03.2005 r.

Ś.p. Tadeusz Ryszard Iwaszko, lat 45, zm. 15.03.2005 r.
Ś.p. Florian Jóźwiak, lat 77, zm. 14.03.2005 r.

Ś.p. Henryk Kamiński, lat 78, zm. 18.03.2005 r.
Ś.p. Grzegorz Dionizy Motyliński, zm. 26.03.2005 r. 

Ś.p. Wacław Piotr Żmuda, lat 71, zm. 5.04.2005 r.
Ś.p. Maria Zofia Kupfer, lat 100, zm. 5.04.2005 r.

Ś.p. Franciszek Roman Pasik, lat 82, zm. 8.04.2005 r.
Ś.p. Jerzy Rozpędek, lat 71, zm. 12.04.2005 r.

Ś.p. Kazimierz Turowski, lat 71, zm. 13.04.2005 r.
Śp. Helena Górnicka vel Kociubińska, lat 86, 

zm. 14.04.2005 r.
Śp. Regina Skórka, lat 72, zm. 19.04.2005 r.

Franciszek Sztubiński, lat 75, zm. 20.04.2005 r.
Halina Szabuniewicz, lat 83, zm. 23.04.2005 r. 

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

Krzysztof Żukowski i Kamila Agata Połubok
2.04.2005 r.

Cezary Samełko i Marta Małgorzata Szczykowska
16.04.2005 r.

Oliwia Wioletta Kałużna 27.02.2005 r.

Victoria Geethanjalee Kulathilake 12.03.2005 r.

Łucja Anna Orlicka 27.03.2005 r.

Maciej Naruszewicz 27.03.2005 r. 

Paulina Oliwia Żemełka 27.03.2005 r.

Dominik Krzysztof Przyborowski 28.03.2005 r.

Tobiasz Szymon Parafianowicz 10.04.2005 r.

Konrad Jaskulski 10.04.2005 r.

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
By łowić serca słów Bożych prawdą. 

ref.  O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 
Twoje usta dziś wyrzekły me imię, 
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

2. Jestem ubogim człowiekiem.
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce.

3. Ty potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem,
Mych kropli potu i samotności.

4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich,
Twej prawdy siecią i Słowem Życia.

ulubiona pieśń oazowa 
Ojca Świętego Jana Pawła II

Barka
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LISTY DO OJCA ŒWIÊTEGO



GŁOS BRATA NR 2(21)2005             32

POGRZEB JANA PAW£A II


