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Spra woz da nie dusz pa ster skie za rok 2006

Rok 2006, któ ry przed mie sią cem za koń czy li śmy, jest
pią tym ro kiem wspól nej na szej dzia łal no ści w ak tu al nym
skła dzie per so nal nym. Wie le dzia łań w za kre sie dusz pa ster -
skim moż na na zwać już ma łą tra dy cją, in ne zaś do pra co wu -
je my z my ślą o do bru ca łej wspól no ty pa ra fial nej. Wszy scy
ma my ży wo w pa mię ci wy da rze nia, któ re w ro ku 2006 za pi -
sa ły się w kro ni ce pa ra fial nej. Wśród nich war to wspo mnieć
Mi sje Świę te, któ re w mar cu wy gło si li Oj co wie Kar me li ci;
Świę ce nia Ka płań skie na sze go pa ra fia ni na ks. Wal de ma ra
Wa lu ka; Ślu by Wie czy ste Sio stry Mi cha eli Sztel mach; nada -
nie imie nia „Dzie dzic twa Pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II” Gim na -
zjum nr 33, a tak że Wi zy ta cję Ka no nicz ną, któ rą prze pro wa -
dził w grud niu ks. ar cy bi skup Ta de usz Go cłow ski. By ły to
za pew ne naj waż niej sze wy da rze nia, ale przy pa trz my się tak -
że co dzien nej pra cy ka pła nów i sióstr za kon nych.

Per so na lia 
W dusz pa ster stwie pa ra fial nym pra co wa ło 7 ka pła -

nów. De cy zją Ks. Rek to ra Se mi na rium Du chow ne go we
wrze śniu rocz ną prak ty kę dia koń ską roz po czął Ks. Dia kon
Piotr Lem part, Mat ka Ge ne ral na Sióstr Be ta nek zaś w sierp -
niu skie ro wa ła do na szej pa ra fii dwie no we sio stry. Ak tu al -
nie trzech ka pła nów spra wy dusz pa ster skie w pa ra fii łą czy
z pra cą ka te che tycz ną w szko łach. Per so nel ka te che tycz ny
uzu peł nia ją trzy Sio stry Be tan ki oraz dwie ka te chet ki świec -
kie. Jed na z sióstr po dej mu je tak że na co  dzień pra cę za kry -
stian ki i kan ce la ryst ki. Współ pra cu je z na mi tak że 12 osób
świec kich, w tym dwóch or ga ni stów.

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

za wsze ży cie sa kra men tal ne. W mi nio nym 2006 ro ku Sa kra -
ment Chrztu św. przy ję ło 98 dzie ci (w 2005 r. – 78), sa kra -
ment mał żeń stwa przy ję ło 27 par (w 2005 r. – 22). Ks. Ry -
szard Ka sy na udzie lił Sa kra men tu Bierz mo wa nia za le d -
wie 69 mło dym lu dziom. Do I Ko mu nii Św. przy stą pi ło 90
dzie ci (w 2005 r. – 110). Do wiecz no ści od pro wa dzi li -
śmy 125 na szych pa ra fian (w 2005 r.– 99). Po nad to ka pła ni
od wie dza li cho rych udzie la jąc im sa kra men tów świę tych
w pierw sze piąt ki mie sią ca, jak rów nież w na głych sy tu -
acjach. Z ra do ścią od no to wu je my fakt, iż co ro ku wzra sta
tak że ilość udzie lo nej Ko mu nii Św. W mi nio nym ro ku by ło
to po nad 260 tys. Stu dia na II ro ku w Gdań skim Se mi na -
rium Du chow nym kon ty nu uje dwóch na szych alum nów.
Bo gu niech bę dą dzię ki! Ubie gło rocz na wi zy ta cja ka no nicz -
na uka za ła, że w na szej pa ra fii bar dzo ak tyw nie dzia ła kil ka -
na ście grup dusz pa ster skich i wspól not mo dli tew nych.

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

Na si pa ra fia nie gro ma dzi li się na licz nych na bo żeń stwach,

Wielki Post, który przeżywamy w liturgii Kościoła,
zachęca każdego z nas do osobistej refleksji nad własnym
życiem. W cichości i zadumie spróbuj odpowiedzieć sobie,
DROGI PRZYJACIELU, na fundamentalne pytania: KIM
JESTEM i DOKĄD ZMIERZAM?

Mogą Ci w tym pomóc Wielkopostne Rekolekcje,
które w naszej parafii rozpoczniemy 25 marca oraz
cotygodniowe nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich
Żali. Wykorzystaj ten czas i powróć do ŹRÓDŁA!

Z uśmiechem i modlitwą ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk

S³owo od ksiêdza Proboszcza

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII

17-19.12.2006 – Re ko lek cje Ad wen to we, po -
pro wa dzone przez ks. pro boszcza An drzeja Do -
monia z die ce zji el blą skiej. 
27.12.2006 – po czą tek ko lę dy w na szej wspól -
no cie pa ra fial nej. 
6.01.2007 – spo tka nie opłat ko we Li tur gicz nej
Służ by Oł ta rza wraz z ro dzi ca mi. 
7.01.07 – na Mszy św. o godz. 11.00 dzie ci z na -
szej pa ra fii przedstawiły Ja seł ka, przy go to wa ne
z sio stra mi Be tan ka mi.
10.01.07 – spo tka nie opłat ko we Ra dy Pa ra fial -
nej.
14.01.07 – spo tka nie opłat ko we Wspól no ty Ży -
we go Ró żań ca, Mi ło sier dzia Bo że go, Ry cer stwa
św. Mi cha ła Ar cha nio ła. 
14.01.07 – pod czas Mszy św. o godz. 12.00 dzie -
ci z przed szko la nr 62 przed sta wiły pro gram ja seł -
ko wy, przy go to wa ny wraz z wy cho waw ca mi.
21.01.07 – dzie ci z „Kra iny Ba jek”, tzn. z przed -
szko la nr 62, pod czas Mszy św. zapre zen towały
pro gram ja seł ko wy, któ ry przy go to wa ły z wy cho -
waw ca mi.
22.01.07 – Na proś bę ks. arcybi sku pa Tadeusza
Gocłowskiego ks. Ta de usz Po lak przez naj bliż sze
pięć mie się cy bę dzie po słu gi wał w pa ra fii Św. Ro -
dzi ny na Sto gach. 
28.01.07 – pod czas Mszy św. o godz. 11.00
odbyło się przy ję cie nowych człon ków i kan dy da -
tów do Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło dych oraz od -
no wie nie przy rze czeń przez tych, któ rzy współ two -
rzą tę wspól no tę. 
4.02.07 – za ba wa kar na wa ło wa przed szko la ków
i młodszych dzie ci szkol nych w Szko le Pod sta wo -
wej nr 79.
9-18.02.07 – mło dzież z ks. Paw łem na obozie
wę drow nym po Be ski dach w czasie ferii. 
13.02.07 – Jed no dnio wy wy jazd w cza sie fe rii
zimowych z sio strami Ber nar dą i Michaelą oraz
ks. Piotrem do skan se nu we Wdzy dzach.  Po dro -
dze dzie ci na wie dzają sank tu arium w Ko ście rzy -
nie. 
18.02.2007 – Roz po czął się 40. Ty dzień Mo -
dlitw o Trzeź wość Na ro du pod ha słem „Ma ry jo,
po móż nam żyć w trzeź wo ści”. 
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Z ŻYCIA PARAFII
któ re od pra wia my w cią gu ty go dnia – za wsta wien nic twem
św. Bra ta Al ber ta, Mat ki Bo żej Nie usta ją cej Po mo cy, do Bo -
że go Mi ło sier dzia. Owo cem Mi sji Świę tych jest Go dzi -
na Mi ło sier dzia, któ rą od pra wia my w każ dy pią tek
o godz. 15.00 oraz pe re gry na cja ob ra zu Je zu sa Mi ło sier ne -
go w do mach na szych pa ra fian. Je sie nią od by ły się tak że re -
ko lek cje ewan ge li za cyj ne przy go to wa ne przez Wspól no tę
Je zu so wej Ło dzi. Od pra wi li śmy tak że w okre sie Wiel kie go
Po stu Dro gę Krzy żo wą uli ca mi na sze go osie dla. 

Piel grzym ki
Ana li zu jąc mi nio ny rok, do strze ga my rów nież fakt, iż

na si pa ra fia nie ko rzy sta li z wy jaz dów piel grzym ko wych.
Dwu krot nie or ga ni zo wa li śmy piel grzym ki do Li che nia; piel -
grzym kę na Wschód; wy jazd na spo tka nie z Oj cem Świę tym
do Kra ko wa i War sza wy. Mło dzież bra ła udział w spo tka niu
nad je zio rem Led nic kim oraz pie szo piel grzy mo wa ła na Ja -
sną Gó rę. Po nad to w paź dzier ni ku od by li śmy dzięk czyn ną
piel grzym kę za owo ce Mi sji Św. do Sank tu arium Bo że go
Mi ło sier dzia w Ła giew ni kach. Na uwa gę za słu gu je tak że już
ko lej na ro we ro wa piel grzym ka do Ma tem ble wa, w któ rej
bra li udział również przed sta wi cie le z in nych pa ra fii. 

Wy da rze nia
Wśród wy da rzeń, któ re w ro ku 2006 gro ma dzi ły licz ne

gro no na szych pa ra fian, wy mie nić na le ży m.in. pięk ne spek -
ta kle ja seł ko we, przy go to wa ne przez dzie ci szkol ne i przez
przed szko la ków. Jak co ro ku prze ży wa li śmy od pust pa ra -
fial ny, któ re mu to wa rzy szy ły licz ne dzia ła nia o cha rak te rze
in te gra cyj nym naszej wspól no ty (np. mecz pił kar ski księ ża
kon tra pa ra fia nie). W ży cie pa ra fii wy pi su je się tak że dzia łal -
ność chó ru pa ra fial ne go, któ ry oprócz ubo ga ca nia li tur gii
w na szym ko ście le, kil ka krot nie śpie wał na Mszy św. ra dio -
wej oraz w in nych pa ra fiach.

Kul tu ra
Miesz kań cy na sze go osie dla ma ją moż li wość ko rzy -

sta nia z bi blio te ki pa ra fial nej im. Ks. Je rze go Po pie łusz ki.
Wie dza re li gij na mo że być tak że po głę bia na przez lek tu rę
pra sy ka to lic kiej, któ rą z ogrom nym za an ga żo wa niem roz -
pro wa dza Pa ni Kry sty na, pracująca w kio sku. W na szym ko -
ście le mie li śmy w 2006 ro ku dwie wy sta wy po świę co ne Słu -
dze Bo że mu Ja no wi Paw ło wi II. W mi nio nym ro ku uda ło się
przy go to wać i wy dać 5 nu me rów na sze go pi sma Głos Bra -
ta. Pi smo to sta no wi ro dzaj swo istej kro ni ki opo wia da ją cej
o ży ciu na szej pa ra fii. Gra tu lu je my i dzię ku je my ca łej Re -
dak cji. Tra dy cyj nie już bawi li śmy się z dzieć mi na za ba wie
kar na wa ło wej, a z do ro sły mi ra do wa li śmy się na za ba wie
an drzej ko wej. Po nad to w 2006 ro ku zor ga ni zo wa li śmy dwu -
krot nie wspól ne wyj ście do ki na dla do ro słych oraz pa ra fial -
ne grzy bo bra nie. Przed szko la ki mo gły uczest ni czyć w ka te -
che zie pa ra fial nej. Dzie ciom szkol nym i mło dzie ży za pro po -
no wa li śmy kil ka wy jaz dów w cza sie fe rii zi mo wych, jak rów -
nież w cza sie let nich wa ka cji. Oczy wi ście za wsze to wa rzy -
szy li im księ ża i sio stry za kon ne. Wie lu na szych pa ra fian ko -
rzy sta ło tak że ze stro ny in ter ne to wej, któ rą ad mi ni stru je ks.
Piotr Sa sin.

Go ście
W ro ku 2006 go ści li śmy w na szej pa ra fii ks. Fran cisz -

ka Cy bu lę, ks. Pio tra Pru sa kie wi cza, Kra jo we go Mo de ra to -
ra Wspól no ty św. Mi cha ła Ar cha nio ła. Po nad to swo imi ka -
za nia mi ubo ga ca li nas za pro sze ni ka zno dzie je wiel ko post ni
i ad wen to wi.

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

ku prze pro wa dza jąc zbiór ki na obia dy dla dzie ci i w ra mach
ze spo łu cha ry ta tyw ne go, a tak że zbie ra jąc ofia ry na KUL,
mi sje i na po trze by ka to li ków na Wscho dzie. Wspar li śmy
tak że po trze bu ją cą pa ra fię na Ma zu rach i bu do wę ko ścio ła
św. Krzysz to fa na Osie dlu Świę to krzy skim. 

Spra wy bu dow la ne
Dru gim wy mia rem dzia łal no ści pa ra fial nej są spra wy

zwią za ne z dzia ła nia mi ma te rial ny mi, w któ re wpi su je się
przede wszyst kim kon ty nu acja bu do wy na szej świą ty ni oraz
po rząd ko wa nie te re nu wo kół ko ścio ła. Wśród prac zre ali zo -
wa nych w ro ku 2006 war to wy mie nić: ka pi tal ny re mont da -
chu na ko ście le (koszt po nad 100 tys. zł); do koń cze nie
ogro dze nia (koszt oko ło 25 tys. zł); za go spo da ro wa nie ta ra -
su przed kan ce la rią (koszt 10 tys. zł); upo rząd ko wa nie te re -
nu od stro ny ul. Olsz tyń skiej i za sa dze nie 70 drzew i krze -
wów (koszt po nad 4 tys. zł) i wresz cie 20 no wych ła wek
do ko ścio ła (koszt 60 tys. zł). Po nad to prze pro wa dzo no pra -
ce re mon to we w obiek tach słu żą cych dzia łal no ści dusz pa -
ster skiej i miesz kal nej. W kwe stii zwią za nej z ko ścio łem
trwa ły pra ce do ty czą ce pro jek tów wnę trza. Niedawno ko mi -
sja, któ rej prze wod ni czył ks. bi skup Zyg munt Paw ło wicz,
za ak cep to wa ła więk szość pro po zy cji zwią za nych z wy stro -
jem wnę trza. W pla nach na ten rok prze wi du je my 30 ko lej -
nych ła wek (koszt oko ło 90 tys. zł); no we, już do ce lo we, ta -
ber na ku lum (koszt ok. 35 tys. zł); pla nu je my tak że czę ścio -
we przy kry cie su fi tu w ko ście le. Po nad to bę dą pro wa dzo ne
dal sze pra ce przy po rząd ko wa niu te re nu wo kół ko ścio ła
i ple ba nii. Z ra do ścią in for mu ję, że po 5 la tach sta rań do bie -
ga koń ca spra wa wy ku pu grun tu użyt ko wa ne go przez pa ra -
fię. Ufam, iż w mar cu pod pi sze my akt no ta rial ny. Bę dzie to
kosz to wa ło pa ra fię po nad 10 tys. zł. Jest jesz cze wie le
spraw, o któ rych nie spo sób po wie dzieć w tym krót kim
spra woz da niu. Wy da je się, że te, o któ rych po wie dzia łem,
są naj waż niej sze. Waż ną kwe stią w dzia łal no ści pa ra fial nej
jest kwe stia ma te rial na. Pra gnę przy po mnieć, iż pa ra fia,
oprócz wy dat ków in we sty cyj no-re mon to wych, ma wie le zo -
bo wią zań wy ni ka ją cych z bie żą cej dzia łal no ści. I tak
na utrzy ma nie ple ba nii oraz ra chun ki prze zna cza my mie -
sięcz nie oko ło 7 tys. zł. Pen sje z ty tu łu prac świad czo nych
na rzecz wspól no ty pa ra fial nej i Ko ścio ła to po nad 4 tys. zł
mie sięcz nie. Po dat ki na utrzy ma nie Gdań skie go Se mi na rium
Du chow ne go i Ku rii Bi sku piej to rocz nie po nad 30 tys. zł.

Wszyst kim, któ rzy wspie ra ją pa ra fię ma te rial nie i mo -
dli tew nie, oraz tym, któ rzy bez in te re sow nie po dej mu ją róż -
ne go ro dza ju pra ce fi zycz ne, skła da my ser decz ne Bóg za -
płać. Dzię ku ję ka pła nom, sio strom za kon nym, pra cow ni -
kom świec kim oraz wszyst kim lu dziom do brej wo li za każ -
dy gest życz li wo ści i wspar cia. Pro szę jed no cze śnie o dal szą
po moc, gdyż tyl ko dzię ki Wam jest moż li we re ali zo wa nie
pla nów, o któ rych in for mo wa li śmy. Po wie rza my na sze pla -
ny i za mie rze nia wsta wien nic twu św. Bra ta Al ber ta. Niech
wy pra sza wszyst kim Bo że bło go sła wień stwo, si łę i moc
w kon ty nu owa niu bu do wy świą ty ni tej du cho wej, jak i ma te -
rial nej. 

ks. pro boszcz Grze gorz Stol czyk 
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Sprawozdanie z działalności KSM Semper Fidelis 

Dusz pa ster stwo Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per
Fi de lis” w na szej pa ra fii ist nie je od po cząt ku jej po wsta nia.
Ak tu al nie li czy 50 bra ci. Wspól no ta ak tyw nie uczest ni czy
w ży ciu za rów no pa ra fii, jak i ar chi die ce zji.

W ra mach ar chi die ce zji KSM „Sem per Fi de lis” bie rze
udział:

– w co rocz nej Mszy św. z udzia łem ks. ar cy bi sku pa,
od pra wia nej w rocz ni cę po wo ła nia KSM „Sem per Fi de lis”,

– w co mie sięcz nych spo tka niach mo de ra to rów
z opie ku nem ar chi die ce zjal nym KSM „Sem per Fi de lis”,

– w ogól no die ce zjal nej Dro dze Krzy żo wej na Kal wa -
rii Wej he row skiej,

– w pie szej piel grzym ce od pu sto wej do Świę te go
Woj cie cha,

– w co rocz nej Mszy św. z udzia łem ks. ar cy bi sku pa
od pra wia nej na hi po dro mie w So po cie w rocz ni cę po by tu
Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II na Zie mi Gdań skiej,

– w wiel ko post nych dniach sku pie nia w Stra szy nie,
– w tym ro ku wspól no ta KSM „Sem per Fi de lis”

uczest ni czy ła w piel grzym ce i Mszy św. z Oj cem Świę tym
Be ne dyk tem XVI w War sza wie.

W ra mach pa ra fii KSM „Sem per Fi de lis” uczest ni czy:
– we Mszy św. w in ten cji człon ków KSM „Sem per Fi -

de lis” i ich ro dzin, od pra wia nej w pierw szą nie dzie lę mie sią -
ca, oraz w spo tka niach for ma cyj nych od by wa ją cych się bez -
po śred nio po Mszy św.w sal ce na pa ra fii,

– w co rocz nej pa ra fial nej piel grzym ce człon ków
KSM „Sem per Fi de lis” i ich ro dzin do jed ne go z wy bra nych
sank tu ariów, po łą czo nej z Mszą św. W dru giej czę ści ma
miej sce spo tka nie in te gra cyj ne przy ogni sku. Piel grzym ki
te mo gą od by wać się dzię ki du że mu za an ga żo wa niu i do -
brej współ pra cy z księ dzem pro bosz czem Grze go rzem Stol -
czy kiem i opie ku nem KSM „Sem per Fi de lis” księ dzem
Grze go rzem Bącz kie wi czem,

– w przy go to wa niu i od two rze niu mi ste rium Mę ki
Pań skiej oraz w Dro dze Krzy żo wej po uli cach na sze go osie -
dla,

– w bu do wie Gro bu Pań skie go i ad o ro wa niu Chry -
stu sa przy Gro bie,

– w spo tka niach świą tecz nych człon ków KSM „Sem -
per Fi de lis” w pierw szą nie dzie lę stycz nia, po łą czo nych
z dzie le niem się opłat kiem, wza jem ny mi ży cze nia mi i śpie -
wa niem ko lęd.

Po nad to Wspól no ta po dej mu je na stę pu ją ce pra ce:
– bu do wa Szop ki Be tle jem skiej i wy strój ko ścio ła

na święta Bo żego Na ro dze nia,
– bu do wa oł ta rzy na uro czy stość Bo że go Cia ła,
– po moc przy de ko ro wa niu ko ścio ła na uro czy sto -

ści I Ko mu nii Świę tej i Bierz mo wa nia,
– po moc przy bu do wie ko ścio ła i klasz to ru dla sióstr,
– bu do wa ogro dze nia i pie lę gna cja te re nu wo kół ko -

ścio ła; w pra cach tych człon ko wie KSM „Sem per Fi de lis” są
bar dzo za an ga żo wa ni i ma ją du ży wkład,

– co ty go dnio we sprzą ta nie ko ścio ła,
– w okre sie przed świą tecz nym roz no sze nie opłat ków

wi gi lij nych.

Po nad to dusz pa ster stwo KSM „Sem per Fi de lis”, słu -
żąc Pa nu Bo gu, Oj czyź nie i Ko ścio ło wi, za wsze jest go to we
wspo ma gać i re ali zo wać wszel kie dzia ła nia dla do bra wier -
nych.

TAK NAM DO PO MÓŻ BÓG!

Członkowie KSM Semper Fidelis ze swoimi opiekunami ks. proboszczem Grzegorzem
Stolczykiem i ks. Grzegorzem Bączkiewiczem

Członkowie KSM Semper Fidelis na spotkaniu z ks. abp Tadeuszem Gocłowskim
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Spra woz da nie z dzia łal no ści Wspól no ty Je zu so -
wej Ło dzi

Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi po wsta ła w paź dzier ni -
ku 2001 ro ku ja ko owoc pa ra fial nych re ko lek cji ewan ge li za -
cyj nych. Pierw szym prze ja wem dzia łal no ści Wspól no ty był
udział gru py osób w przy go to wa niu tych re ko lek cji
pod okiem księ dza pro bosz cza Grze go rza Stol czy ka i prze -
wod nic twem księ dza Da riu sza Żyź niew skie go, na sze go
pierw sze go pa ste rza, któ ry nas pro wa dził do 2004 ro ku. Ko -
lej ni duszpa ste rze to w 2004 r. ks. Woj ciech Cu pa i od 2004
r. nasz obec ny pa sterz ks. Pa weł Na wrot.

Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi jest wspól no tą mo dli tew -
no-ewan ge li za cyj ną. Gro ma dzi lu dzi mło dych du chem.
Człon ko wie wspól no ty sta no wią pe łen prze krój wie ko wy.
Naj star szy czło nek Wspólnoty Jezusowej Łodzi ma po -
nad 70 lat, a naj młod szy 1 rok. Wzo rem dla każ de go z nas
jest Abra ham, któ ry sku pia jąc w so bie ce chy czło wie ka sta -
re go i mło de go, wy ru sza w dro gę nie sam, ale we wspól no -
cie. 

Na szym ka pi ta nem jest Je zus Chry stus, ma pą Sło wo
Bo że, pro fe so rem, na uczy cie lem i wia trem Duch Świę ty,
ster ni kiem pa sterz, my zaś wszy scy je ste śmy po dróż ni ka -
mi. Na wzór Abra ha ma po dró żu je my z Je zu sem for mu jąc
sie bie i dzie ląc się tym z in ny mi. 

Wspól no ta skła da się z ma łych grup na zy wa nych Win -
ni ca mi. Win ni ca Ga li lea gro ma dzi oso by naj star sze wie -
kiem, Win ni ca Mi ło ści gro ma dzi mło dzież, a Win ni ca Ro -
dzin sku pia ro dzi ny z dzieć mi. Czwar ta gru pa – Przed sio -
nek Win ni cy – jest Win ni cą okre so wą, da ją cą szan sę oso -
bom chcą cym po znać wspól no tę na przy go to wa nie do włą -
cze nia się do Wspól no ty i sta nia się jej człon kiem.

W ra mach Wspól no ty dzia ła ją dia ko nie zaj mu ją ce się
po szcze gól ny mi za da nia mi: mu zycz na, mo dli tew na, po rząd -
ko wa, fi nan so wa, li tur gicz na, li te rac ko -hi sto rycz na, or ga ni -
za cyj na, bi blio tecz na i opie ki nad dzieć mi. Dia ko nie cią gle
się po więk sza ją i dzia ła ją co raz pręż niej od po wia da jąc
na bie żą ce po trze by wspól no ty i pa ra fii.

Ży cie Wspól no ty Jezusowej Łodzi:
Spo tka nia ogól ne – spo ty ka my się raz w ty go dniu

na spo tka niach ogól nych. Spo tka nia przy bie ra ją naj czę ściej
for mę mo dli tew nych spo tkań kla sycz nych, z ka te che zą lub
bez niej. Raz na 2 mie sią ce ad o ru je my Naj święt szy Sa kra -
ment. W każ dy pierw szy wto rek mie sią ca uczest ni czy my
we wspól no to wej Eu cha ry stii, a w każ dy wto rek przed trze -
cią nie dzie lą mie sią ca prze ży wa my Li tur gię Sło wa. W okre -
sach świą tecz nych ma miej sce „aga pa”, wspólnotowa uczta.

Po słu ga – służymy także w parafii na Mszy św. nie -
dziel nej. W trze cią nie dzie lę mie sią ca na Mszy św.
o godz. 20.00 nasza Wspólnota po słu gu je mu zycz nie,
przygotowując czy ta nia i ko men ta rze, dzie ląc się wspól no -
to wo Li tur gią Sło wa,

Ma łe gru py – spo tka nia for ma cyj ne w ma łych gru pach
(Win ni cach) są zwy kle raz na 2 ty go dnie. Do tych czas te ma -
ty ką ma łych grup były: List Ja na Paw ła II o ró żań cu, en cy -
kli ka o Eu cha ry stii, en cy kli ka Deus Ca ri tas est,

Na bo żeń stwo po kut ne – jest je den raz w ro ku w okre -
sie ma ja lub czerw ca,

Spo tka nia od po wie dzial nych – duszpa sterz i ani ma to -
rzy spo ty ka ją się 1 raz na 2 ty go dnie usta la jąc naj waż niej sze
spra wy z ży cia wspól no ty,

Kur sy i for ma cja – wspólnota ko rzy sta z for ma cji opar -
tej o kur sy Szko ły No wej Ewan ge li za cji oraz re ko lek cji.
Człon ko wie wspól no ty uczest ni czy li w kur sach: Fi li p,
Ucznio wie z Emaus, Ja n, Moj że sz i Ani ma cji Mo dli twy Cha -
ry zma tycz nej, oraz w re ko lek cjach Wspól no ty Mi ło ści
Ukrzy żo wa nej w Szcze ci nie,

Fe sty ny pa ra fial ne – uczest ni czy my co ro ku w ich
przy go to wa niu,

Ró ża niec dla pa ra fii i Dro ga Krzy żo wa – 3 la ta z rzę du
wspólnota przy go to wy wa ła dla pa ra fii opra wę Ró żań ca
i Dro gi Krzy żo wej w for mie pan to mi my i czy tań, 

Uro czy stość Bo że go Cia ła: przy go to wu je my je den
z oł ta rzy,

– Arty ku ły w Gło sie Bra ta: kil ka krot nie w Gło sie Bra -
ta uka za ły się ar ty ku ły pi sa ne przez człon ków WJŁ,

– Pły ty mu zycz ne: dia ko nia mu zycz na przy go to wa ła
pły ty z pie śnia mi dla Wspól no ty i przy ja ciół,

– Re ko lek cje ewan ge li za cyj ne: w li sto pa dzie 2006 WJŁ
przy go to wa ła w Pa ra fii trzy dnio we re ko lek cje ewan ge li za -
cyj ne,

– Ka te che zy dla naj młod szych: od grud nia 2006 pod ję -
ta zo sta ła pró ba pro wa dze nia krót kich ka te chez for ma cyj -
nych dla naj młod szych przed co mie sięcz ną mszą wspól no -
to wą. Ak tu al nie te ma ty ka ka te chez to ke ryg mat. 

WJŁ jest wspól no tą otwar tą, ży wą i sta le się for mu ją cą.
Oprócz dzia łal no ści mo dli tew nej i ewan ge li za cyj nej

ma my też czas na spo tka nia to wa rzy skie, wy jaz dy in te gra -
cyj ne, wyj ścia do ki na itp. We wnątrz wspól no ty bu du ją się
przy jaź nie. Wie lu z nas za uwa ża, jak bar dzo zmie nia się je -
go ży cie dzię ki trwa niu we wspól no cie. A Je zus Chry stus
nam bar dzo bło go sła wi, co po twier dza wie le świa dectw
człon ków wspól no ty.



Spra woz da nie z dzia łal no ści Ży we go Ró żań ca

Mo dli twa ró żań co wa od ma wia na w ro dzi nach ma
ogrom ny wpływ na za an ga żo wa nie się po szcze gól nych
osób w dzia łal ność wspól no ty ró żań co wej w na szej pa ra fii.
Wie lu człon ków obec nej wspól no ty wy wo dzi się z Kół Ży we -
go Ró żań ca w pa ra fii Kró lo wej Ró żań ca Świę te go w Gdań -
sku Przy mo rzu. Po po wsta niu pa ra fii św. Bra ta Al ber ta tra -
dy cja ta zo sta ła prze nie sio na do na szej pa ra fii i roz ro sła się
z 5 róż na po cząt ku do 20 i sku pia obec nie 342 człon ków. 

Każ da Ró ża ma swo je go pa tro na. Raz w mie sią cu,
w ostat nią śro dę mie sią ca, od pra wia na jest Msza świę ta
w in ten cji człon ków Ży we go Ró żań ca, a przed Msza św. wie -
czor ną od ma wia na jest, przez człon ków tej wspól no ty, jed -
na część Ró żań ca w in ten cji Oj ca Świę te go, ka pła nów, Mi sji
świę tych, w in ten cji no wych po wo łań ka płań skich i za kon -
nych, w in ten cji na szej Oj czy zny i tych człon ków Ży we go
Ró żań ca, któ rzy ode szli już do wiecz no ści.

Raz w mie sią cu or ga ni zo wa ne są tak że spo tka nia,
na któ rych oma wia ne są spra wy or ga ni za cyj ne wspól no ty.
Szcze gól nym wy da rze niem wpi su ją cym się w dzia łal ność
Ży we go Ró żań ca jest spo tka nie opłat ko we, w któ rym bio rą
udział ka pła ni po słu gu ją cy w na szej pa ra fii, by wraz z człon -
ka mi Ży we go Ró żań ca dzie lić się ra do ścią Bo żo na ro dze nio -
wych Świąt.

Wspól no ta Ży we go Ró żań ca czyn nie włą cza się w ży -
cie pa ra fii. Wy ra ża się to przez udział w uro czy sto ściach pa -
ra fial nych i pra cach po rząd ko wych w Ko ście le. Ze skła dek
pie nięż nych wspól no ty ufun do wa ny zo stał Sztan dar Ży we -
go Ró żań ca, fi gu ra Mat ki Bo żej Fa tim skiej, or nat oraz Ró ża -
niec pro ce syj ny na Bo że Cia ło.

Opie ku na mi Ży we go Ró żań ca w hi sto rii pa ra fii by li:
ks. Ry szard Bu gaj ski, ks. Ma rek Ka pu sta i ks. Jó zef Tru no -

wicz. Obec nie opie ku nem jest ks. Pro boszcz Grze gorz Stol -
czyk. Pre ze sem jest Mie czy sław Szy ma nek, a skarb ni kiem
Ur szu la Ro jek.

Spra woz da nie z dzia łal no ści 
Po rad nic twa Ro dzin ne go

Po rad nia Ro dzin na w na szej pa ra fii jest do dys po zy cji
wszyst kich za in te re so wa nych pro ble ma ty ką mał żeń stwa
i ro dzi ny w każ dy czwar tek od go dzi ny 17.00. 

W po rad ni obec nie po słu gu ją na uczy ciele Na tu ral ne -
go Pla no wa nia Ro dzi ny – An na i Wi told Ostrow scy. Pra cę
za częli w sierp niu 2004 ro ku pod opie ką Iwo ny Kle in, któ ra
nie ste ty, od lu te go 2007 roku prze by wa za gra ni cą. 

Pra ca w po rad ni sku pia się głów nie na przy go to wa niu
na rze czo nych do Sa kra men tu Mał żeń stwa. W trak cie
trzech spo tkań po ru sza ne są za gad nie nia z za kre su isto ty
Sa kra men tu Mał żeń stwa. Na rze cze ni po zna ją aspek ty fi zjo -
lo gii płod no ści i za sa dy na tu ral ne go pla no wa nia ro dzi ny.

Od ro ku 2001 z po rad nic twa sko rzy sta ło: 
– w 2001 r. – 30 par, 
– w 2002 r. – 27 par, 
– w 2003 r. – 26 par, 
– w 2004 r. – 28 par, 

– w 2005 r. – 38 par, 
– w 2006 r. – 30 par. 
Po za pa ra mi na rze czeń ski mi spo ra dycz nie zgła sza ły

się po je dyn cze oso by w spra wie pro ble mów ży cia mał żeń -
skie go.
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Jed nym z waż nych punk tów ka no nicz nej wi zy ta cji
Księ dza Ar cy bi sku pa Ta de usza Go cłow skie go w na szej pa -
ra fii by ło na wie dze nie cho rych 9. grud nia 2006 ro ku. Ksiądz
Ar cy bi skup na wie dził dwie cho re oso by, na sta łe przy ku te
do łóż ka: Jo lan tę Mi loch, lat 36 oraz Zi no wię Stok -Stoc ką,
lat 97. Księ dzu Ar cy bi sku po wi to wa rzy szy li: Ksiądz Pro -
boszcz Grze gorz Stol czyk oraz księ ża spra wu ją cy du cho wą
opie kę nad cho ry mi – Ksiądz Ta de usz Po lak, opie kun Jo lan -
ty i Ksiądz Ja nusz Maj kow ski, opie kun Zi no wii. Przed spo -
tka niem z Ar cy pa ste rzem cho re przy ję ły Ko mu nię świę tą.

Pod czas spo tka nia Ksiądz Ar cy bi skup udzie lił bło go sła -
wień stwa cho rym. W ser decz nej roz mo wie z ro dzi na mi in -
te re so wał się sy tu acją cho rych.

Na wie dze nie cho rych przez Księ dza Ar cy bi sku pa
jest wy ra zem ko mu nii Ko ścio ła z czło wie kiem cier pią cym.
„Cier pie nie po sia da w ob li czu Ko ścio ła szcze gól ną war tość.
Jest ta kim do brem, nad któ rym Ko ściół po chy la się ze czcią
po przez ca łą głę bię swej wia ry w Od ku pie nie”. Tak na pi sał
Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II w li ście apo stol skim Sa lvi fi ci do -
lo ris skie ro wa nym do bi sku pów, ka pła nów, ro dzin za kon -
nych i wier nych Ko ścio ła ka to lic kie go (11 lu te go 1984 r.).
W li ście tym Oj ciec Świę ty pra gnie dać od po wiedź na py ta -
nie o sens ludz kie go cier pie nia w wy mia rze mę ki, Krzy ża
i zmar twych wsta nia Chry stu sa. Mó wi też o zna cze niu cier -
pie nia dla sa me go cho re go, dla Ko ścio ła i dla osób spra wu -
ją cych opie kę nad cho ry mi. Oj ciec Świę ty pod czas licz nych
piel grzy mek za wsze spo ty kał się z cho ry mi. W Kra ko wie,
w 1997 r., mó wił do cho rych: „To dzię ki wam, dzię ki wa szej
ko mu nii z Ukrzy żo wa nym tak wie le bez cen nych bo gactw
w swo im du cho wym skarb cu po sia da Ko ściół. Dzię ki wam
mo gą z te go skarb ca czer pać in ni. Nic tak nie ubo ga ca jak
bez in te re sow ny dar cier pie nia”. W Olsz ty nie, pod czas wi zy -
ty w szpi ta lu pe dia trycz nym w 1991 r. Oj ciec Świę ty w wy -
gło szo nej ho mi lii na da je cier pie niu wy miar pięk na, bo cier -
pie nie cho re go „do peł nia” cier pie nie Chry stu sa. Rów nież
po słu dze lu dziom cho rym Oj ciec Świę ty na da je wy miar
pięk na, pięk na mi ło ści sa ma ry tań skiej. Na spo tka niu z cho -
ry mi w ko ście le Ma riac kim w Gdań sku, w pa mięt nym dla
nas 1987 ro ku, Oj ciec Świę ty o po słu dze ka płań skiej lu -
dziom cho rym mó wił: „Ko ściół, któ ry wy ra sta z ta jem ni cy
Od ku pie nia w Krzy żu Chry stu sa, wi nien w szcze gól ny spo -
sób szu kać spo tka nia z czło wie kiem na dro dze je go cier pie -
nia”. W sło wa te wpi su ją się za rów no na wie dze nie cho rych
Jo lan ty i Zi no wii przez Ar cy bi sku pa, a w ich oso bach
wszyst kich cho rych w na szej pa ra fii, jak i sa kra men tal na po -
słu ga ja ką czy nią na si ka pła ni udzie la jąc Ko mu nii świę tej
oko ło stu cho rym w ich do mach w każ dy pierw szy pią tek
mie sią ca.

Ni niej szy ar ty kuł po wsta wał w okre sie, gdy ca ły
Ko ściół ob cho dząc Dzień Cho re go, trwał w mo dli twie
za cho rych. Z tej oka zji Me tro po li ta Gdań ski w spe cjal nym
li ście udzie lił bło go sła wień stwa „cho rym i tym, któ rzy im
słu żą”.

Sta ni sław Ma zu rekZinowia Stok-Stocka. 8. lutego Pan Bóg powołał ją do wieczności

Ksiądz Arcybiskup i kapłani z wizytą u chorej Jolanty Miloch

Spra woz da nie z dzia łal no ści kio sku pa ra fial ne go

W na szej pa ra fii od po cząt ku jej ist nie nia dzia ła kiosk
pa ra fial ny. Na si pa ra fia nie ma ją moż li wość za opa trze nia się
w nim w pra sę ka to lic ką, książ ki wy daw nictw ka to lic kich
oraz róż ne de wo cjo na lia.

Re gu lar nie w kio sku są do na by cia ty tu ły:
– Gość Nie dziel ny,
– Ma ły Gość Nie dziel ny,

– Nie dzie la,
– Głos Bra ta,
– Mi łuj cie się,
– Jaś.
Moż na po wie dzieć, że kiosk pa ra fial ny, po przez sze ro -

ki wy bór pra sy ka to lic kiej, speł nia istot na ro lę w kształ to wa -
niu wie dzy re li gij nej na szych pa ra fian. 

Dziękujemy za zaangażowanie w tym dziele pani
Krystynie, która niestrudzenie od lat służy parafii.
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Spra woz da nie z dzia łal no ści Ry cer stwa św. Mi -

cha ła Ar cha nio ła

Ry cer stwo św. Mi cha ła Ar cha nio ła po wsta ło w Pol sce
w 1994 ro ku z in spi ra cji ks. Ma ria na Po la ka, mi chae li ty, któ -
re mu od po cząt ku po wie rzo no obo wiąz ki Ani ma to ra Ge ne -
ral ne go Sto wa rzy sze nia. Ry cer stwo po sia da swój sta tut za -
twier dzo ny przez prze ło żo ne go zgro ma dze nia – ks. Ka zi -
mie rza To ma szew skie go. Sta tut pod pi sa ny zo stał w świę to
Wnie bo wzię cia NMP 15 sierp nia 1994 ro ku. Cha ry zma tem
ry cer stwa jest gło sze nie zwy cię stwa Chry stu sa nad sza ta -
nem, nad mo ca mi zła, któ re dą żą do znisz cze nia czło wie ka.
Ce lem jest wy na gra dza nie Bo gu za grze chy ludz ko ści i wy -
pra sza nie grzesz ni kom na wró ce nia.

Pod sta wo wym obo wiąz kiem ry ce rzy jest dą że nie
do cią głe go trwa nia w sta nie ła ski uświę ca ją cej, do czę ste go
i peł ne go uczest nic twa w Eu cha ry stii, do prze strze ga nia po -
stów i do wy trwa łej mo dli twy w in ten cji Ko ścio ła Ka to lic kie -
go, Oj czy zny i ca łe go świa ta.

Na bo żeń stwo ku czci św. Mi cha ła Ar cha nio ła ist nia ło
od po cząt ku funk cjo no wa nia na szej pa ra fii. Za czy na li śmy
od wspól ne go śpie wa nia go dzi nek ku czci św. Mi cha ła Ar -
cha nio ła w każ dy pierw szy wto rek mie sią ca po wie czor nej
Mszy św. W 1995 r. po wstał w na szej pa ra fii za stęp św. Mi -
cha ła Ar cha nio ła. Pod czas po przed niej wi zy ta cji ks. ar cy bi -
skup Ta de usz Go cłow ski za szczy cił nasz za stęp swo ją obec -
no ścią, a że gna jąc się z na mi, po wie dział: „idź cie te raz do in -
nych pa ra fii”. Wzię li śmy so bie te sło wa do ser ca. Da nu ta
Bąk, obec na ani ma tor ka die ce zjal na, za ło ży ła za stę py w kil -
ku na stęp nych pa ra fiach.

Obec nie nasz za stęp li czy 25 osób, w tym 7 ry ce rzy
wspo ma ga ją cych. Opie ku nem gru py jest ks. Piotr Sa sin,
mo de ra to rem pni An na Ba cław ska. 

Więk szość ry ce rzy uczest ni czy co dzien nie w Eu cha ry -
stii. Po Mszy św. po ran nej kil ka ry ce rek zo sta je na co dzien -
ną mo dli twę przed Naj święt szym Sa kra men tem. Od ma wia -
my modlitwy:

– za wstawiennictwem Mat ki Bo żej, 
– za wstawiennictwem św. Mi cha ła Ar cha nio ła,
– ko ron kę do Mi ło sier dzia Bo że go,
– jed ną część Ró żań ca św.,
– li ta nię Na ro du Pol skie go,
– o od rzu ce nie złych du chów od ca łe go Ko ścio ła św.,

– ko ron kę do Anio łów Stró żów, w któ rej od da je my im
w opie kę ca łą wspól no tę pa ra fii i Oj czy znę,

– za wstawiennictwem św. Woj cie cha w in ten cji ca łej
na szej ar chi die ce zji.

Wie czo rem każ de go dnia, po cząw szy od 28 lip ca 2006
r., kil ku z nas mo dli się przez wsta wien nic two św. oj ca Pio
i bł. Bro ni sła wa Mar kie wi cza w in ten cji upro sze nia po ko ju
w ro dzi nach, za lu dzi znie wo lo nych, osie ro co ne dzie ci. Od -
ma wia my:

– mo dli twę uwol nie nia od złe go du cha,
– ró ża niec wy na gra dza ją cy – część bo le sną.
W dru gą śro dę mie sią ca uczest ni czy my we Mszy św.

w in ten cji ka pła nów na szej pa ra fii oraz wszyst kich czci cie li
i ry ce rzy św. Mi cha ła Ar cha nio ła. Po Mszy św. wraz z na szy -
mi pa ra fia na mi spo ty ka my się na ka te che zach, któ re pro wa -
dzi ks. Piotr. W po zo sta łe śro dy spo ty ka my się na mo dli twie
w sal ce na ple ba nii.

W trze ci wto rek mie sią ca uczest ni czy my we Mszy św.
w in ten cji upro sze nia bło go sła wień stwa Bo że go i o opie kę
Mat ki Naj święt szej dla na szej Oj czy zny przez wsta wien nic -
two bł. Bro ni sła wa Mar kie wi cza i Anio ła Stró ża Pol ski.
Po Mszy św. śpie wa my go dzin ki do Anio łów Stró żów. 

Ostat nio pod ję li śmy nie usta ją cą No wen nę w in ten cji
na szej Oj czy zny przez wsta wien nic two Anio ła Stró ża Pol ski,
po łą czo ną z po stem.

Sta ra my się tak że wes przeć mo dli twą mło dzież przy -
go to wu ją cą się do przy ję cia sa kra men tu Bierz mo wa nia.
Na dzie więć dni przed Bierz mo wa niem ry ce rze po dej mu ją
no wen nę po łą czo ną z po stem. Uczest ni czy my tak że w ich
uro czy stej Mszy św. Każ dy z bierz mo wa nych otrzy mu je
na pa miąt kę ob ra zek wraz z mo dli twą do św. Mi cha ła Ar -
cha nio ła. 

Co ro ku część ry ce rzy uczest ni czy w re ko lek cjach,
któ re or ga ni zu je ks. Piotr Pru sa kie wicz, mo de ra tor kra jo wy
ry cer stwa. 

24 czerw ca 2004 r. uczest ni czy li śmy w piel grzym ce au -
to ka ro wej do War sza wy z oka zji be aty fi ka cji ks. Bro ni sła wa
Mar kie wi cza. 

Ry ce rze roz pro wa dza ją w pa ra fii 150 egz. cza so pi sma
„Któż jak Bóg”. Kil ka ry ce rek po ma ga w sprzą ta niu ko ścio -
ła ra zem z pa na mi z Sem per Fi de lis.
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“Umieraliœmy” razem z nim
JAN PAWEŁ II

Pierw szy kwiet nia 2005 ro ku. Pią tek ra no. Dłu go cze -
ka li śmy na ten dzień. Prze bu dzi li śmy się w uro czym mia -
stecz ku – w Po łczy nie Zdro ju. Nar ty już cze ka ły, a pro wiant
spa ko wa ny na wy jazd. Za przy jaź nio ne mał żeń stwo z na szej
wspól no ty za kil ka go dzin wy ru szy z Gdań ska, spo tka my
się na dro dze do Szcze ci na i ru szy my da lej – do Włoch.
W gó ry. Do To na le. To bę dzie wspa nia ły czas. 

W do mu ro dzi ców sły chać po ru sze nie. Od sa me go ra -
na z te le wi zo rów brzmią re la cje do ty czą ce sta nu zdro wia pa -
pie ża. Jan Pa weł II kil ka ra zy prze by wał róż ne cho ro by, ale
ta kich re la cji nie by ło ni gdy do tąd. Te by ły in ne, szcze gól -
ne. Na co Pan Bóg nas przy go to wu je? Czyż by śmy mie li do -
świad czyć te go, o czym do tąd nie chcie li śmy my śleć? Czyż -
by nasz Pa pież miał odejść? Przy cho dzi ły ko lej ne my śli: jest
pią tek, w pią tek umie rał Chry stus, za dwa dni nie dzie la i to
jesz cze Nie dzie la Mi ło sier dzia. Czy to już te raz? Sko ro ży cie
Ja na Paw ła II by ło tak Chry stu so we, to czy i w je go odej ściu
ma być ta ka ana lo gia do umie ra nia Chry stu sa? 

Wy ru szy li śmy w po dróż. Na na sze uko cha ne i ocze ki -
wa ne nar ty. Ciem ność. Noc. Za my śle nie. Ocze ki wa nie
na to, co na stą pi. Na dzie ja na cud, a jed no cze śnie świa do -
mość te go, że to czas szcze gól ny. Naj lep szy czas, ja ki Pan
mógł wy brać na po wo ła nie do sie bie słu gi – Ka ro la Woj ty ły.
Ciem ność. Noc. Ra dio na da je ko lej ne ko mu ni ka ty. Świat się
mo dli. Czy to moż li we? Czy kie dy kol wiek wcze śniej mia ło
miej sce coś ta kie go? Otrzy mu je my ko lej ne SMS’y. Ich treść
za sta na wia i zdu mie wa. To praw dzi wa prze mia na wie lu
serc. 

Przy cho dzą my śli o umie ra niu Chry stu sa. Prze czu cie
ja kie goś po do bień stwa do Tri du um Pas chal ne go. Ciem -
ność. Noc.

Kil ka na ście go dzin jaz dy i je ste śmy w Au strii. Prze łęcz
Bren ner. Na stał dzień i je dzie się przy jem niej. Nie sły szy my
już ra dia w pol skim ję zy ku. Na szym źró dłem in for ma cji są
SMS’y. Nasz 5,5 let ni syn za da je py ta nia. Tłu ma czy my mu,
że umie ra Pa pież, któ re mu 2,5 ro ku wcze śniej po dał rącz kę.
Młod szy 1,5 rocz ny sy nek śpi.

Pa pież czu je się źle. SMS’y mó wią, że świat trwa
na mo dli twie. To nie wia ry god ne. Czy to moż li we? Przy cho -
dzi myśl o nie sa mo wi tych re ko lek cjach, któ rych je ste śmy
świad ka mi. 

Prze kra cza my prze łęcz Bren ner. Na sze au to ga śnie
przed bram ka mi na au to stra dzie. Dziw ne. Od pa la my au to
i je dzie my da lej. Po kil ku na stu me trach ga śnie zno wu. Nie -
po kój. Je ste śmy prze cież tak da le ko od do mu. Dwój ka ma -
łych dzie ci, ba ga że… Ale … sa mo chód od pa lił. 

Pew nie przy pa dek. Po ty lu go dzi nach jaz dy za pew ne
coś się prze grza ło. Prze cież przed wy jaz dem sa mo chód był
kil ka dni prze glą da ny w ser wi sie i na pra wio no wszyst ko, co
się da. W koń cu to do bre au to. 

Zno wu mknie my au to stra dą. Dwa ki lo me try i sil nik
nie re agu je na pe dał ga zu. Si łą bez wład no ści zjeż dża my
na po bo cze. Au to nie od pa la. Zim no. Bez rad ność. Oba wa.

Dwie go dzi ny ocze ki wa nia, roz mów z Pol ską, ne go cjo -
wa nia z to wa rzy stwem ubez pie cze nio wym i je dzie my na au -
striac kim wo zie po mo cy dro go wej do warsz ta tu. Zmar z nię -
ci, zmę cze ni jaz dą i ocze ki wa niem, za smu ce ni pła czem i ję -
kiem dzie ci. Za raz na pra wią, co trze ba, i po mknie my da lej. 

Je ste śmy w warsz ta cie. Me cha nik nie mo że nic zro bić.
Ale co to? Au to od pa li ło bez pro ble mu. Mi ły me cha nik prze -
ko nu je, aby zo sta wić sa mo chód do po nie dział ku, a on prze -
wie zie je do Ins bruc ka. Ale to wa rzy stwo ubez pie cze nio we
nie chce się zgo dzić na trans por to wa nie nas z ca łym ba ga -
żem do To na le. Po dej mu je my de cy zję – je dzie my da lej.

Dro ga bie gnie do li ną, a gdzieś w gó rze bar dzo wy so -
ko po nad na mi ser pen ty ny au to stra dy. Wy stra sze ni sy tu -
acją na au to stra dzie, je dzie my dro ga mi zwy kły mi. Dłu żej,
ale bez piecz niej. Mo że sil nik się prze grze wa z prze cią że nia?

Jest już bar dzo póź no. Ro bi się ciem no. Mie li śmy już
daw no być na miej scu, a do ce lu ma my do syć da le ko. Noc.
Ciem ność. Oba wa. Lęk.

Wspi na my się po wą skich i bar dzo krę tych gór skich
ser pen ty nach. Spo tka ny Włoch wspo mi nał coś o du żych
róż ni cach wy so ko ści, ale że by aż tak? Jak do brze, że ma my
wal ky tal ky. Na si przy ja cie le są bli sko. Ja kie to szczę ście, że
są z na mi. Ja kie to szczę ście...

My śli kie row cy bu rzo ne przez lęk – co się sta nie, jak
sa mo chód zga śnie na stro mym, wą skim pod jeź dzie? Na gle
ga śnie. Na szczę ście w po bli żu skal nej za to ki. Noc. Ciem -
ność. Lęk. SMS’y mó wią, że z Pa pie żem bar dzo źle. Je den
z nich prze ka zu je sło wa Pa pie ża, że „jest po jed na ny i go tów
do dro gi”. Pół go dzi ny prze rwy i sa mo chód od pa la po now -
nie. Je dzie my da lej. Mo dli my się wszy scy gło śno. Je dzie my
da lej. Sa mo chód zno wu ga śnie. Ciem ność. Noc. Lęk i płacz
dzie ci. Ko lej ne SMS’y o po gar sza ją cym się sta nie zdro wia
Pa pie ża. 

Pół go dzi ny i sa mo chód ru sza da lej. Ja dąc, mo dli my
się bez prze rwy za Pa pie ża i za to, aby śmy do je cha li. Je ste -
śmy peł ni bez rad no ści. Mo dli twa jest żar li wa i szcze ra. Gło -
śna. Spon ta nicz na i ró żań co wa. Bez prze rwy.

Skoń czy ły się stro mi zny. Wresz cie ja kaś miej sco wość.
Dro ga bie gnie na pła skim te re nie wy so ko w gó rach. Na si
przy ja cie le są przed na mi. Ra fał mó wi, że pro wa dzić da lej
nie da ra dy. Mu si się chwi lę zdrzem nąć. Jest oko ło 21.20.
Pró bu ję za snąć. Drze mię. Żo na obok pi sze i od bie ra SMS’y.
Prze bu dzi łem się. Ania wy ci szo na, za nu rzo na w mo dli twie.
Prze ka zu je mi wia do mość: ostat ni SMS mó wi, że Pa pież od -
szedł do Do mu Oj ca. 



Noc. Ja sne świa tła do mów. Ci sza. Spo kój. Od pocz nie -
nie. Do ce lu ma my jesz cze 30 ki lo me trów. Bę dzie my w gó -
rach. Gó rach, któ re Pa pież tak bar dzo uko chał. Bę dzie my
jeź dzić na nar tach. Nar tach, któ re Pa pież tak bar dzo uko -
chał. 

Jeź dzi li śmy na nar tach. Wło ska te le wi zja nada wa ła wy -
łącz nie pro gra my i dys ku sje, a sło wa, któ re brzmia ły naj czę -
ściej to Gio van ni Pao lo Se con do Gran de. Wszyst kie ka na ły
te le wi zji. W dzień po grze bu Pa pie ża śnież na i po gar sza ją ca
się po go da po wie dzia ła wszyst kim nar cia rzom: „zo stań cie
przed te le wi zo ra mi”. To ko lej na część tych szcze gól nych
re ko lek cji.

W dro dze po wrot nej spo ty ka li śmy Po la ków. Po la ków,
któ rzy mó wi li: „po że gna li śmy Oj ca Świę te go”. 

Do Pol ski wró ci li śmy bez żad nych pro ble mów. Sa mo -
chód do je chał i nie zgasł.

An na i Ro bert Ko bie lowie
ze Wspól no ty Je zu so wej Ło dzi

Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi jest wspól no tą mo dli tew -
no -ewan ge li za cyj ną, sku pia ją cą oso by ze wszyst kich grup
wie ko wych. Sta no wi gru pę otwar tą, do któ rej mo że wstą pić
każ dy, kto chce szcze rze wzra stać w wie rze i oprzeć swo je
ży cie na Je zu sie Chry stu sie. Spo tka nia od by wa ją się w każ -
dy wto rek o godz. 19.30 w sa li pod ko ścio łem. Pa ste rzem
Wspól no ty Je zu so wej Ło dzi jest ks. Pa weł Na wrot.

OBÓZ WĘ DROW NY PO GÓ RACH

Gdy w pią tek 9 lu te go roz dzwo ni ły się ostat nie dzwon -
ki w szko łach, zwia stu ją ce po czą tek fe rii, gru pa mło dych
śmiał ków, któ rzy od po wie dzie li na za pro sze nie pa ra fii, do -
py cha ła swo je ple ca ki, bo jesz cze te go sa me go dnia za czy -
na ła się na sza przy go da: zi mo wy obóz wę drow ny po Be ski -
dach i Gor cach. 

W Gdań sku śnie gu nie by ło, mie li śmy więc na dzie ję,
że w koń cu go zo ba czy my. Ra no po ciąg za trzy mał się w Ma -
ko wie Pod ha lań skim i co..., i nic śnie gu brak. Do pie ro gdy
ru szy li śmy w stro nę Ba biej Gó ry, kra jo braz stał się nie tyl -
ko gór ski, ale i zi mo wy. Roz po czy na ła się na sza wę drów ka. 

Po tem by ło 8 dni ob co wa nia ze świa tem gór przez wie -
le go dzin w cią gu dnia, od ci ski na no gach, bo lą ce ple cy,
pięk ne wi do ki i mgły, w któ rych szło się jak w mle ku, wspól -
ne Eu cha ry stie w przy tul nych izbach schro nisk, noc ne gra -
nie w ma fię i śpie wy przy gi ta rze z ty mi, co też lu bią smak
her ba ty z cy try ną i tak że chcą do świad czyć te go, co w gó -
rach jest jak by bli żej – spo tka nia. Spo tka nia ze so bą, z wła -
sną si łą lub sła bo ścią, z dru gim czło wie kiem, co ci ple cak
nieść po mo że i coś do bre go po wie, i z Pa nem Bo giem, któ -
ry tu taj w pięk nie przy ro dy jest obec ny na każ dym kro ku.
Wy jazd się udał, od ci sków już pra wie nie ma, a wspo mnie -
nia wspól nie prze ży tych chwil zo sta ną w nas na dłu go. 

Uczestnik wędrówki
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Intencje parafian
NASZ PATRON

„Kró lu Nie bios, cier niem uko ro no wa ny, ubi czo -
wa ny, w pur pu rę odzia ny, Kró lu znie wa żo ny, opl wa -
ny, bądź Kró lem i Pa nem na szym tu i na wie ki.” 

św. Brat Al bert

W Wiel kim Po ście na sze my śli, ser ca, spoj rze nia czę -
ściej wę dru ją ku ta jem ni cy Krzy ża i cier pie nia. Jak do brze,
że w na szym ko ście le mo że my kon tem plo wać ob li cze cier -
pią ce go Kró la, uczy nio ne rę ką na sze go pa tro na. Brat Al bert
ob raz Ec ce Ho mo ma lo wał kil ka na ście lat. Roz ma wia jąc
z Chry stu sem umę czo nym, wzgar dzo nym, od kry wał to po -
ni żo ne Ob li cze w twa rzach cier pią cych, sa mot nych, od rzu -
co nych lu dzi. I ta kie mu Chry stu so wi, ukry te mu we wzgar -
dzo nych bra ciach, po sta no wił słu żyć. W nich od na lazł ob li -
cze swe go Kró la. Po wie rza jąc Mi ło sier ne mu Bo gu za je go
wsta wien nic twem na sze bo lącz ki i pro ble my, kon tem pluj -
my znie wa żo ne Ob li cze z ob ra zu Ec ce Ho mo. 

Przez Twe wsta wien nic two, św. Bra cie Al ber cie, dzię -
ku ję Bo gu Oj cu i Sy no wi, i Du cho wi Świę te mu za ro dzi ców
w ko lej ne swo je uro dzi ny, że da li mi ży cie, i Sa kra ment
Chrztu św. i że mo gę być na zwa na Dziec kiem Bo żym.

Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o uwol nie nie
z al ko ho li zmu Ada ma.

Bra cie Al ber cie, wstaw się za mał żon ka mi Paw łem
i Syl wią, i za każ dą ro dzi ną, aby by ła mi łość w nich do Je zu -
sa. Do po móż Bo że nie i ro dzi nie w po wro cie do Ko ścio ła.

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc pie nięż ną i zdro -
wie dla An ny, Pio tra, Ada ma, Mi ko ła ja, Jo asi. Two ja nie god -
na s. Jo asia

Bła gam Cie bie, Bra cie Al ber cie, o wsta wien nic two
u Je zu sa Mi ło sier ne go za mo ją ro dzi ną, aby mo gła żyć
w jed no ści. Da na

Pro szę św. Al ber ta o wsta wien nic two u Pa na – pra -
gnie my mieć dziec ko z żo ną, ale ma my z tym pro ble my.
Krzysz tof i Mag da

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę cię o ła skę mi ło ści i zdro -
wia dla mo jej ro dzi ny, aby każ dy w niej miał w ser cu po kój
i szczę ście. Bło go sław nam!

Dzię ku ję za wszyst kie ła ski otrzy ma ne od Bo ga za po -
śred nic twem św. Bra ta Al ber ta.

Pro szę o po myśl ne zda nie dzi siej szych eg za mi nów
z hi sto rii wy cho wa nia i ju trzej szych z psy cho lo gii. Mar le na

Św. Bra cie Al ber cie, od da ję Ci pew ną spra wę. Two ja
czci ciel ka

Św. Bracie Albercie, dziękuję za łaski otrzymane za
Twoim wstawiennictwem. Proszę o dalszą opiekę nad moją
pracą i o zdrowie dla całej rodziny.  

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę, że bym w tym No wym Ro -
ku 2007 wy peł nił wo lę Bo żą. Że by sta ło się w mo im ży ciu
tak, jak chce te go Pan mój i Bóg mój.

Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję Ci za 55. rocz ni cę ślu bu
Da nu ty i Ja nu sza, miej ich w swo jej opie ce. Two ja czci ciel -
ka

Św. Bra cie Al ber cie, bła gam Cie bie o wsta wien nic two
u Bo ga Mi ło sier ne go, o ła skę zdro wia i zmia nę miej sca pra -
cy. Ser decz ne Bóg za płać. Jo la

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o po wrót sy na do wia ry.

Dzię ku ję Ci, ko cha ny pa tro nie, że po ma gasz w po trze -
bach, uczysz po ko ry, po słu szeń stwa. Two ja czci ciel ka

Św. Bra cie Al ber cie, przez mo ją mo dli twę uproś Pa na
Bo ga o szczę ście wiecz ne dla mo ich ro dzi ców, te ściów i mę -
ża.

Św. Bra cie Al ber cie, przez Twe wsta wien nic two u Je -
zu sa na sze go Pa na bła gam o szczę śli wą, bez piecz ną po dróż
do do mu mo ich dzie ci: Mag dy, Tom ka oraz Ma cie ja. Pro -
szę, aby Pan miał ich w swo jej opie ce.

Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za ła ski otrzy ma ne przez
Two je wsta wien nic two, za po wra ca ją ce zdro wie. Opie kuj się
na dal, miej mnie w swo jej pie czy!

O po wrót żo ny do mę ża.

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o mo dli twy ra zem
z Mat ką Bo żą, o Opatrz ność Bo żą przy po ro dzie cór ki Mag -
da le ny.

O za ło że nie ro dzi ny. Asia i Ja cek

Nie chaj cier pie nia na sze ro dzin ne, po łą czo ne z cier -
pie nia mi Chry stu sa, wy pro szą przez Cie bie, św. Bra cie Al -
ber cie, ła ski i prze ba cze nie oraz wy jed nają moc Du cha
Świę te go.

Wstaw się, Bra cie Al ber cie, za Mał go rza tą, Syl wią, Ka -
sią, ży ją cych w nie czy sto ści, aby po ku sa cu dzo łó stwa
od nich ode szła, by wró ci ły do swo ich mał żeństw sa kra men -
tal nych. O wy bór po wo ła nia zgod nie z Wo lą Bo żą. Do po -
móż mi w mo ich trud nych spra wach!

przygotowała s. Michaela
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“lL Volto Santo” - œwiête oblicze
SANKTUARIA

NIE CO DZIEN NE OD KRY CIE OB LI CZA ZMAR -
TWYCH WSTA ŁE GO W MA NOP PEL LO

„IL VOL TO SAN TO” – ŚWIĘ TE OB LI CZE
OB RAZ, KTÓ RE GO NIE NA MA LO WA ŁA LUDZ KA

RĘ KA
Czas świąt dla nas, stu den tów, uczą cych się na róż -

nych uni wer sy te tach pa pie skich w Rzy mie, wią że się z wy -
jaz da mi na pa ra fie, gdzie po ma ga my ka pła nom w ich co -
dzien nych obo wiąz kach: spo wiedź, Msza św., na bo żeń stwa.
Ita lia, któ ra wciąż jest kra jem o głę bo kiej tra dy cji ka to lic -
kiej, nie ste ty, co raz bar dziej do świad cza bra ku po wo łań
do ka płań stwa. W kon se kwen cji w wie lu miej scach te go
kra ju, za rów no na pół no cy, jak i na po łu dniu, moż na za uwa -
żyć brak dusz pa ste rzy. W związ ku z po wyż szym na wet tym -
cza so we opusz cze nie twierdz na uko wych i po zo sta wie nie
na biur kach spo rej ilo ści skryp tów, wy peł nio nych bar dziej
lub mniej po waż ny mi teo ria mi na uko wy mi, słu ży zna czą co
Ko ścio ło wi lo kal ne mu we Wło szech. Jed nak że, aby być
spra wie dli wym, war to za uwa żyć tak że in ną płasz czy znę ta -
kich wy jaz dów. Wspo mnia na po moc dusz pa ster ska jest bo -
wiem dwu bie gu no wa, czy li nie sie nie tyl ko kon kret ne owo -
ce dla da nej pa ra fii wło skiej, któ ra na czas świąt otrzy mu je
do dat ko wo ka pła na i spo wied ni ka, ale przede wszyst kim to
ten ka płan – na co dzień stu diu ją cy, spę dza ją cy mnó stwo
cza su w bi blio te kach, czy tel niach i sa lach wy kła do wych, po -
chy lo ny nad książ ka mi teo lo gicz ny mi, fi lo zo ficz ny mi czy
pod ręcz ni ka mi z za kre su psy cho lo gii, ma oka zję wzra stać
w do świad cze niu re al ne go i bli skie go kon tak tu z czło wie -
kiem, je go wia rą, pro ble ma mi i ra do ścia mi. Praw dzi we do -
tknię cie ludz kiej eg zy sten cji po dru giej stro nie kra tek kon -
fe sjo na łu w kon tek ście wia ry nie wąt pli wie na le ży do jed ne -
go z naj pięk niej szych i naj bar dziej war to ścio wych wy kła -
dów, cho ciaż nie są to wy kła dy stric te uni wer sy tec kie. Pro -
fe so rem w kon fe sjo na le jest sam Mi ło sier ny Bóg, a w ław ce
sie dzą dwie oso by – ka płan i pe ni tent, i choć po zo sta ją
w róż nych ro lach, ich nad rzęd nym za da niem jest słu cha nie
Bo ga i sie bie nawza jem. Spo tka nie to po mi mo te go, że nie
ma cha rak te ru eg za mi nu szkol ne go czy uni wer sy tec kie go,
sta no wi nie zwy kłą wy pra wę przez ludz ką eg zy sten cję, w po -
sza no wa niu jej god no ści, wy jąt ko wo ści i de li kat no ści, i na le -
ży do naj trud niej szych za dań i wy zwań sto ją cych przed ka -
pła na mi w XXI wie ku. Spo tka nia z za gu bio nym czło wie -
kiem, któ re mu trud no dziś od na leźć się w za mę cie róż no -
rod nych in for ma cji i pa le cie re kla mo wych pro po zy cji, któ -
ry mi mass me dia bom bar du ją go każ de go dnia, są i za wsze
być po win ny nie zwy kle cen nym do świad cze niem. Współ -
cze śnie jed nost ka nie jest zdol na do uchwy ce nia we wnętrz -
ne go wy mia ru ży cia du cho we go, po nie waż prze ciw ne są te -
mu oko licz no ści i roz tar gnio na co dzien ność. Dziś przy cho -
dzi nam prze ży wać dar cza su w pę dzą cym po cią gu bez przy -
stan ków i nie kie dy na wet bez mo tor ni cze go, gdzie ob ra zy
mkną co raz szyb ciej. Dla lu dzi współ cze snych, wy stra szo -
nych i za lęk nio nych o co dzien ny byt i naj bliż szą przy szłość,
po wo li nie zdol nym do kry tycz nej oce ny ho ry zon tu wła snej
wia ry, to wszyst ko sta je się ogrom nym wy zwa niem. I war to

pod kre ślić, że jest to wy zwa nie nie tyl ko na płasz czyź nie ra -
cjo nal nej, ale tak że uczu cio wej. Od po wiedź na te współ cze -
sne zna ki na szej cy wi li za cji wy ma ga au ten tycz ne go umi ło -
wa nia Ko ścio ła, doj rza łe go ro zu mie nia prawd wia ry, ale
przede wszyst kim peł ne go po ko ry po chy le nia się nad ta -
jem ni cą czło wie ka prze ży wa ją ce go nie rzad ko na otwar tej
sce nie dra mat kon tra stów, na pięć spo łecz nych i in dy wi du al -
nych. Nie ste ty, dra ma ty te czę sto roz gry wa ją się w sa mot -
no ści, w czte rech ścia nach wła sne go miesz ka nia, i co gor -
sze – bez na dziei pły ną cej z be tle jem skiej no cy al bo świa tła
pas chal ne go po ran ka. 

Otóż, gdy dwa la ta te mu, trzy ma jąc w rę ku je dy nie
kar tecz kę z ad re sem, wy ru sza łem w nie zna ne w to wa rzy -
stwie współ bra ta z In dii, z któ rym sie dzia łem w jed nej ław -
ce na kur sie ję zy ka wło skie go, w głę bi ser ca mia łem zwy -
czaj ne, ludz kie od czu cia i oba wy. Nur to wa ły mnie py ta nia
– Do kąd ja dę? Co mnie mo że tam spo tkać? Czu łem ja kiś we -
wnętrz ny lęk po mi mo te go, że był ze mną brat, z któ rym już
nie je den po li gon na wło skiej zie mi wspól nie prze trwa li śmy.
Mu szę przy znać, że ten kłę bek nie spo koj nych my śli w ża -
den spo sób nie przy go to wy wał mnie du cho wo na to, co uda -
ło mi się tam w wie rze prze żyć i po ludz ku od kryć. 

Już sa ma na zwa miej sco wo ści, do któ rej zmie rza li śmy
– Ma nop pel lo, by ła dla mnie dość trud nym sło wem do przy -
swo je nia. Kil ka dni przed sa mym wy jaz dem uda ło mi się
zdo być pa rę pod sta wo wych in for ma cji o tym miej scu. Bar -
dzo ucie szył mnie fakt, że ku sto sza mi te go miej sca są moi
współ bra cia, czy li wło scy ka pu cy ni. Do pie ro ta pro sta
i ogól na in for ma cja po zwo li ła ja koś uci szyć tę pier wot ną
nie pew ność, któ ra to wa rzy szy ła mo je mu wy jaz do wi.

SANK TU ARIUM ŚWIĘ TE GO OB LI CZA 
„IL VOL TO SAN TO” W MA NOP PEL LO
To wy jąt ko we sank tu arium po ło żo ne jest na wzgó rzu

Ta ri gni we wło skiej pro win cji Abruz zo. Pa weł VI pięk nie na -
zwał je kli ni ką dla du cha. To tu taj już od po nad 500 lat przy -
by wa ją licz ni piel grzy mi z róż nych oko lic środ ko wej Ita lii,
pra gnąc w tym skrom nym ka pu cyń skim ko ściół ku na no wo
od kryć spoj rze nia Te go, któ ry zstą pił z nie ba, aby stać się

Papież Benedykt XVI  przed  „Świętym Obliczem”
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jed nym z nas; Te go, któ ry przy jął na sie bie ca łą okrop ność
ludz kie go grze chu. Pra gną spoj rzeć w oczy Chry stu sa, któ -
ry nie po zo stał w do li nie śmier ci, ale przez śmierć prze szedł
do ży cia. 

Wła śnie w Ma nop pel lo w spo sób szcze gól ny, w głę bo -
kiej ci szy i sku pie niu, moż na po pa trzeć Chry stu so wi
w oczy, a w rze czy wi sto ści po zwo lić, aby to On ogar nął Swo -
im spoj rze niem, prze peł nio nym nie skoń czo ną mi ło ścią,
każ de go, kto tam uklęk nie, i je go co dzien ność. To nie zwy -
kłe, za bar wio ne cie niem Kal wa rii i bla skiem po ran ka Zmar -
twych wsta nia, spoj rze nie Chry stu sa sta je się de fac to nie za -
po mnia nym, in dy wi du al nym prze ży ciem dla wszyst kich
piel grzy mów. 

Pa trząc wstecz na hi sto rię ubie głych stu le ci, trze ba
przy znać, że Pan Bóg dość czę sto na wła sne epi fa nie, czy li
miej sca ob ja wie nia, wy bie ra miej sca nie zna ne, ma ło ru chli -
we, da le kie od bla sków ka mer, fle szów apa ra tów; miej sca,
w któ rych pier wot nie nie by ło żad nych za byt ków kul tu ry
i wszech obec nych tu ry stów. Być mo że czy ni to po to, aby
pro stym lu dziom, któ rych wia ra jest głę bo ka i szcze ra, od -
sło nić skar by swej nie skoń czo nej do bro ci. Tym lu dziom,
któ rzy przez dar wia ry i pro sto ty są przy go to wa ni na spo tka -
nie Mi ste rium, prze kra cza ją ce wszel kie gra ni ce kry tycz ne -
go umy słu, nie rzad ko zdo mi no wa ne go py chą i za ro zu mia ło -
ścią, Bóg da je wła śnie to, co naj cen niej sze. Oso by te bo -
wiem, jak by z sa mej swej na tu ry nie są w sta nie nad przy ro -
dzo ne go świa tła Ob ja wie nia skom pli ko wać, wy na tu rzyć,
wy kpić. W kon se kwen cji ci naj mniej si sta ją się wspa nia ły mi
apo sto ła mi i mi sjo na rza mi praw dy, że Bóg dzia ła dziś tak sa -
mo jak wczo raj i tak sa mo wpi su je się w hi sto rię lu dzi róż -
ny mi dro ga mi i na róż ny spo sób. Tak prze cież by ło nie tyl -
ko w ubo gim Be tle jem, gdzie Sło wo sta ło się Cia łem, ale
dzia ło się rów nież po tem w in nych miej scach ob ja wień,
gdzie Bóg kon tak to wał się z czło wie kiem w pro sty spo sób.
Wy mie nić tu na le ży ta kie miej sca jak: Lan cia no – ok. 750 ro -
ku, Ca scia – 1330 rok, La Sa let te – 1846 rok, Fa ti mia – 1917

rok; San Gio van ni Ro ton do, związane z Oj cem Pio (1887-
1968), itp. Wie le sank tu ariów jest tak prze dziw nie usy tu -
owa nych, że gdy by to sam czło wiek miał wy bie rać i de cy do -
wać o ta kim, a nie in nym ich po ło że niu, to z pew no ścią ni -
gdy by się nie przy stał na ta ki wy bór. Dziś z ca łą pew no ścią
mo że my stwier dzić, że to, co roz sła wi ło te miej sca, to wy -
łącz nie wol ne i mą dre dzia ła nie Opatrz no ści Bo żej, a nie po -
my sło wość i roz trop ność ludz ka. 

Na dłu gą li stę ta kich „zwy kłych” miejsc moż na wpi sać
miej sco wość Ma nop pel lo w środ ko wej Ita lii. Na zwa ta zbli -
żo na jest zna cze nio wo do sło wa Be tle jem, któ re ozna cza
„dom chle ba”. Ma nop pel lo bo wiem po cho dzi od ła ciń skie -
go sło wa ma ni pu lus, czy li „rę ka peł na kło sów”. Moż na więc
za Pau lem Bad de, au to rem książ ki Bo skie Ob li cze. Ca łun
z Ma nop pel lo, po wtó rzyć, że cho dzi nie ja ko o „No we Be tle -
jem” z Abruz zo. 

Miej sco wość ta po ło żo na jest wśród gę stych la sów
u pod nó ża gó ry Ma jel la. Miesz kań cy Ma nop pel lo to zwy kli,
pro ści, życz li wi, otwar ci i spon ta nicz ni lu dzie. 

CU DOW NY WE LON
„IL VOL TO SAN TO”
To, co przy cią ga piel grzy mów już od po nad pół wie ku

do te go sank tu arium, to ta jem ni cze płót no, we lon, ca łun
o wiel ko ści 24 x 17,5 cm, na któ rym znaj du je się jed no z naj -
bar dziej nie sa mo wi tych wi ze run ków Ob li cza Chry stu sa.
Wi ze ru nek za mknię ty jest mię dzy dwie ma szy ba mi w pięk -
nym srebr nym re li kwia rzu, do stęp nym do kon tem pla cji dla
każ de go przy jezd ne go czło wie ka. Chry stus w ci szy prze ma -
wia naj gło śniej, umę czo ny trwa w chwa le, nie wi dzial ny
i nie ogar nio ny jest wi docz ny i bli ski każ de mu. Moż na po -
wie dzieć, że Ob li cze Chry stu sa ma nie sa mo wi tą głę bię,
choć jest wy pi sa ne na jed nym z naj cień szych ma te ria łów ja -
kie kie dy kol wiek wy pro du ko wa ła rę ka ludz ka. W pierw -
szym ze tknię ciu się z tą ta jem ni czą iko ną szo ku ją dwie
praw dy, któ re wza jem nie się prze ni ka ją i do peł nia ją. Są to:
praw da o nie ludz kim cier pie niu i umę cze niu te go Czło wie -
ka, któ re go ob li cze płót no przed sta wia, oraz praw da o ra do -
ści zmar twych wsta nia i nie ba, któ re są za pi sa ne na tej chu -
ście. Tak więc na twa rzy Chry stu sa mo że my do strzec do wo -
dy na to, jak Mi łość nie jest ko cha na, a z dru giej stro ny – jak
ta Mi łość bez resz ty uko cha ła. Ogrom na ilość ran, ude rzeń,
licz ne si nia ki, obi cia, pęk nię ty nos, zna ki wy rwa nej bro dy,
roz le gła opu chli zna, re je stru ją ca ły dra mat te go wszyst kie -
go, co się wy da rzy ło w ostat nich dniach i chwi lach ży cia
i mę ki na sze go Zba wi cie la. Jed nak z dru giej stro ny ten bo -
le sny fakt w swej isto cie nie jest głów nym prze sła niem tej
iko ny. Wszyst ko to sta no wi jak by tło, z któ re go wy ła nia się
twarz opro mie nio na bla skiem zmar twych wsta nia i ży cia.
Cu dow ne Ob li cze Chry stu sa nie jest już cier pią ce, bo le ją ce,
nie prze ży wa ago nii. Chry stus z Ma nop pel lo ma sze ro ko
otwar te oczy, któ re wpa tru ją się po za to wszyst ko, co przy -
nio sła noc Wiel kie go Piąt ku i so bot nie ocze ki wa nie. Ra ny
już są za sty głe, otar te i ob my te – nie tyl ko przez mi łość Mat -
ki wier nej do koń ca i kil ku przy ja ciół bę dą cych pod Krzy -
żem, ale rów nież przez zwy kły czas, tak jak styg ma ty, któ re
już nie są czą krwi, jed nak po zo sta ją nie mym i wy raź nym
świa dec twem ce ny ofia ry mi ło ści. 

Cudowny całun z Manoppello
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Ojciec Święty Benedykt XVI z zakonnikami
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PE NU EL
Po ję ciem wy raź nie wska zu ją cym na głę bo ką teo lo gię

wi ze run ku z Ma nop pel lo jest he braj skie sło wo PE NU EL.
W Księ dze Ro dza ju czy ta my: Ja kub dał te mu miej scu na zwę
Pe nu el, mó wiąc: „Mi mo że wi dzia łem Bo ga twa rzą w twarz,
jed nak oca li łem me ży cie (Rdz 32, 31). Ter min ten po cho dzi
od dwóch słów he braj skich: pa nim – ob li cze, El – Bóg, Pan.
Pa nu el – to wi dzieć Bo ga twa rzą w twarz. Sło wo to pod kre -
śla spo tka nie z nad prz ro dzo ną ta jem ni cą, przed któ rą czło -
wiek mu si sta nąć w peł nej po ko rze i przy po mo cy da ru kon -
tem pla cji zbli żyć się do mi ste rium. Twarz Chry stu sa po zo -
sta je za wsze ta jem ni cą nie ogar nio ną przez ludz kie zmy sły,
jed nak dziś, przez tzw. Świad ków, czy li „Ca łun Tu ryń ski”
i jesz cze do nie daw na ma ło zna ny „Ca łun z Ma nop pel lo”, to
sa crum zo sta je nie ja ko od sło nię te dla oczu czło wie -
ka XXI wie ku, któ ry z wia rą św. To ma sza mo że na no wo do -
tknąć i zo ba czyć z bli ska to, przed czym ludz ki ro zum się
bro ni. 

Sank tu arium w Ma nop pel lo jest miej scem nie zwy -
kłym, któ re przy cią ga wciąż no wych piel grzy mów z ca łe go
świa ta. Świad ka mi tych wi zyt po zo sta ją nie tyl ko mu ry świą -
ty ni, któ re prze cho wu ją skar by wie lo go dzin nych mo dlitw,
i za rów no w dzień, jak i w no cy, pod pa tru ją w ci szy roz mo -
dlo nych wier nych, ale tak że tra dy cyj ne księ gi pa miąt ko we,
w któ rych piel grzy mi po zo sta wia ją frag men ty wła sne go do -
świad cze nia du cho we go. 

Kard. Car lo Ma ria Mar ti ni, po na wie dze niu sank tu -
arium w Ma nop pel lo, na pi sał: „Ob li cze, któ re bę dzie my
kon tem plo wać w wiecz no ści”. 

Praw do po dob nie rów nież Oj ciec Pio po wie dział o tym
Cu dow nym Ob li czu Chry stu sa z Ma nop pel lo – „Świę te ob li -
cze w Ma nop pel lo to z pew no ścią naj więk szy cud, ja ki ma my”.

Wśród wie lu zna ko mi to ści, któ re chcia ły spoj rzeć
w twarz Chry su sa, był rów nież Pa pież Be ne dykt XVI, któ ry
kil ka mie się cy te mu, 1 wrze śnia 2006 ro ku, mo dlił się w Ma -
nop pel lo przed ca łu nem z Ob li czem Chry stu sa. Z te go miej -
sca za chę cał wier nych do kon tem pla cji Ob li cza Chry stu sa
i roz po zna wa nia Pa na w twa rzach bra ci i co dzien nych wy da -
rze niach.

Niech ni niej szy ar ty kuł po mo że nam re ali zo wać na co
dzień za da nie, któ re po wie rzył nam Be ne dykt XVI, a tym
któ rzy ma ją moż li wość piel grzy mo wa nia do Rzy mu i in nych
miejsc świę tych, gdzie ob ja wił się Bóg, za chę ci do oso bi ste -
go na wie dze nia te go fan ta stycz ne go miej sca i spo tka nia się
z Chry stu sem twa rzą w twarz. 

Dla mnie oso bi ście czas spę dzo ny w sank tu arium
w Ma nop pel lo był cza sem ła ski i po now ne go od kry wa nia ta -
jem ni cy ob ja wia ją ce go się Bo ga w ma łych ge stach i do brym
cza sem prze ży cia świąt we wspól no cie bra ter skiej Bra ci
Mniej szych Ka pu cy nów. 

Wszyst kim za in te re so wa nym tą te ma ty ką po le cam
war to ścio wą książ kę Pau la Bad de pod ty tu łem Bo skie Ob li -
cze. Ca łun z Ma nop pel lo, któ ra sta no wi nie zwy kłe dzien ni -
kar skie śledz two te go czło wie ka wia ry, po świę co ne od kry -
wa niu nie zwy kłych fak tów hi sto rycz nych i teo lo gicz nych.
In ną in te re su ją cą pu bli ka cją do stęp ną dla pol skie go czy tel -
ni ka jest tekst o. An dre asa Re sche pod ty tu łem Ob li cze
Chry stu sa. Od Ca łu nu Tu ryń skie go do Chu s ty z Ma nop pel -
lo. Oby dwie książ ki zo sta ły wy da ne w ro ku 2006. 

Z przy jem no ścią po da ję rów nież kil ka ad re sów in ter -
ne to wych. Na po da nych stro nach in ter ne to wych moż na
obej rzeć wie le zdjęć z te go sank tu arium, a tak że za po znać
się z in ny mi szcze gó ła mi, o któ rych – ze wzglę du na for mę
ar ty ku łu – na wet nie wspo mnia łem. Za chę cam tak że do za -
po zna nia się z ca ło ścio wą me to dą ba dań iko no gra ficz nych
so vrap po si zio ne. Jest to me to da na ło żeń wi ze run ków opra -
co wa na przez sio strę Blan di nę Schlömer, któ ra ogrom ną
ilość cza su po świę ci ła ana li zie tej ta jem ni czej Chu s ty. 

STRO NY IN TER NE TO WE W JĘ ZY KU POL SKIM:

http://www.ma nop pel lo.pl

http://pl.wi ki pe dia.org/wi ki/Ca łun_z_Ma nop pel lo

http://www.opo ka.org.pl/ak tu al no sci/news.

STRO NA W JĘ ZY KU WŁO SKIM:

http://www.vol to san to.it/Ita lia no

STRO NA W JĘ ZY KU NIE MIEC KIM:

http://www.vol to san to.com/start.htm

fr. Piotr Kwia tek OFM Cap

Mapka Włoch z zaznaczeniem położenia Mannopello
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Stoczek Warmiński to miejscowość znana w Polsce
głównie jako miejsce, w którym był więziony w latach 1953
-54 Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński.
Prawdopodobnie mniej znana jest historia tej miejscowości
i tamtejszego sanktuarium. Wieś Stoczek jest położona
jedenaście kilometrów na wschód od Lidzbarka
Warmińskiego. Została założona dekretem biskupa
warmińskiego Hermana z Pragi 18 listopada 1349 roku.
Do 1945 roku wioska nazywała się Springborn, co znaczy
źródło. Początki kultu Matki Bożej w Stoczku sięgają
czasów średniowiecza i są mało znane. Zainteresowali się
nimi dopiero ojcowie bernardyni, gdy byli już stróżami
sanktuarium Maryjnego. W roku 1671 powołana została
specjalna komisja, złożona z duchownych i świeckich,
do zbadania historii kultu Matki Bożej. Przewodniczącym
komisji został gwardian z Barczewa – ojciec Chryzostom
Schill. Brakowało dokumentów pisanych, dlatego odwołano
się do najstarszych świadków tradycji ustnej. Przesłu-
chano 75-letniego Jerzego Bucholtza z Kierwin, Jana
Englicka z Klejdyt, powołującego się na informacje od 80-
letniego Tercjana Ruskiego. To, co powiedzieli, można
uznać za legendę, opartą jednak na pewnych elementach
historycznych.

Dwie dziewczynki pracowały przy zbiorze siana
w miejscu, gdzie obecnie wznosi się kościół.
W spróchniałym częściowo pniu starego dębu znalazły
piękną, pomalowaną na kolor kości słoniowej, figurkę
Matki Bożej. Powodowane pobożnością zaniosły figurkę
do Stoczka. Mieszkańcy bardzo się ucieszyli i postanowili
wybudować dla niej kaplicę we wsi. Aby uniknąć kłopotów
z uzyskaniem pozwolenia, ogłosili, że figurka została
znaleziona we wsi. Ukryto ją starannie. Następnego dnia
figurkę znów znaleziono przy spróchniałym dębie.
Miejscowy proboszcz, dowiedziawszy się o tym, z wielką
czcią umieścił figurkę w kościele parafialnym w Kiwitach.
Figurka jednak znów powróciła tam, gdzie rósł
wypróchniały dąb. Poruszony tym faktem proboszcz
szybko wybudował małą zamykaną kapliczkę i w niej
umieścił figurkę. Odtąd miejsce to zaczęło być nawiedzane

przez wiernych. Wśród bogobojnych mieszkańców Stoczka
znaleźli się i niegodziwcy. Trzej znani karciarze, którzy
namiętnie oddawali się także grze w kości – bracia
Poydowie, włamali się do kaplicy, zabrali figurkę, rozbili ją
na kawałki, by z nich zrobić sobie kości do gry. Za to
świętokradztwo spotkała ich sroga kara. Wszyscy trzej
ponieśli haniebną śmierć. Jeden zawisł na szubienicy,
drugiego zamordowano w drodze, a trzeciego zamęczono
na torturach. Tyle legenda. Historycy widzą w niej pewne
elementy wiarygodne. Na pewno była tam czczona figura
Matki Bożej, dla której wybudowano kaplicę. Pomimo
zniszczenia figurki, kaplica w dalszym ciągu stanowiła
miejsce szczególnego kultu Najświętszej Maryi Panny.
Powstanie sanktuarium w dzisiejszej formie jest związane
z sytuacją polityczną Rzeczypospolitej w XVII wieku oraz
gorącą pobożnością Maryjną biskupa warmińskiego
Mikołaja Szyszkowskiego. W latach 1626-29 północne
krańce Rzeczypospolitej, w tym również diecezja
warmińska, dotkliwie ucierpiały od protestanckich
Szwedów. W 1629 roku zawarto sześcioletni rozejm, ale
większość miast, wraz ze stolicą diecezji Fromborkiem,
pozostała w rękach Szwedów. Po upływie rozejmu
obawiano się wznowienia działań wojennych. W tych
okolicznościach podjęto decyzję budowy świątyni. Ojciec
Schill tak to przedstawia: 

„Najłaskawszy król [Władysław IV], chcąc tej klęsce
zapobiec, wezwał na naradę czcigodnych biskupów, aby
wskazali, w jaki sposób przebłagać Boży Majestat
i uspokoić burzę. W imieniu wszystkich Dostojników zabrał
głos Najdostojniejszy Biskup Warmii i Sambii Szyszkowski.
Radził wznieść w jego diecezji, na miejscu wskazanym
przez Boga, Świątynię Pokoju na cześć Pani Nieba. Ten
projekt spotkał się z powszechnym aplauzem”. Biskup
Szyszkowski zobowiązał się uroczystym ślubem, że zbuduje
kościół ku czci Matki Bożej, jeśli nastanie pokój. 12
września 1635 roku zawarto ze Szwecją 26-letni rozejm,
na podstawie którego Polska odzyskała swoje terytoria bez
wojny. Biskup uznał to za łaskę, o którą prosił Matkę
Najświętszą i czuł się zobowiązany do realizacji swoich
ślubów. Zastanawiał się nad miejscem budowy świątyni. Jak
pisze ojciec Schill – do pałacu biskupiego przyszedł
burmistrz Lidzbarka Szymon Sophun z żoną Elżbietą.
Pod przysięgą zeznali oni, że z bardzo chorym dzieckiem
udali się do Stoczka i tam natychmiast dziecko
wyzdrowiało. Biskup poruszony tym faktem uznał to
za znak z nieba, o który prosił. W tym miejscu zbudował
świątynię. Nad bocznymi drzwiami (dziś zamurowanymi)
wykuto napis: „Mikołaj Szyszkowski, Biskup warmiński,
wierny ślubowaniom, w miejscu bardzo sławnym
starodawną czcią i kultem Najświętszej Dziewicy, oraz
słynącym cudami, Sanktuarium to zbudował
od fundamentów i poświęcił, aby zawsze wielbiły Ją tu jako
Matkę Pokoju wszystkie pokolenia. Roku 1641
od Dziewiczego Narodzenia”. Świątynia została zbudowana
w stylu barokowym w formie rotundy o piętnastometrowej
średnicy zewnętrznej. Całość wieńczy kopuła

Widok na kompleks budynków Sanktuarium w Stoczku Warmińskim
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z cylindryczną
l a t a r n i ą .
Do nowego ko-
ścioła biskup
s p r o w a d z i ł
kopię obrazu
Matki Boskiej
z rzymskiej
bazyliki Matki
Boskiej Więk-
szej. Piecza
nad sanktu-
arium została
p o w i e r z o n a
franc iszkań -
skiemu za-
konowi ojców
bernardynów,
którzy zamie-
szkali w ma-
łym drewnia-
nym klaszto-
rze obok koś-
cioła. 

W 700.
r o c z n i c ę

Chrztu Polski w 1666 roku biskup Jan Wydżga zbudował
nowy murowany klasztor. Ze względu na stale rosnącą
liczbę pielgrzymów wyłoniła się potrzeba rozbudowy
dotychczasowego sanktuarium. Dzieła tego dokonał
na początku XVIII wieku gwardian ojciec Chryzostom
Watson, przy hojnym wsparciu biskupa Teodora
Potockiego. W latach 1708-1711 kościół otoczono
obejściem krużgankowym. W jego czterech narożnikach
umieszczono kaplice. W 1712 roku przystąpiono
do powiększenia kościoła. Dobudowano obszerne,
prostokątne prezbiterium, dobudowano wieżę, na której
umieszczono dzwony. Bogaty ołtarz główny wykonał
Krzysztof Pencker, budowniczy ołtarza głównego w Świętej
Lipce. W nim umieszczono obraz Matki Pokoju. Ozdobą
kościoła jest żelazna ambona i balustrada przed ołtarzem.
Sanktuarium stoczkowskie, w którym znalazło się wiele
dzieł sztuki, gdzie działały liczne bractwa i uroczyście
obchodzono wiele świąt, było żywym ośrodkiem życia
religijnego, promieniującego na całą diecezję.
W wyniku I rozbioru Polski w 1772 roku Stoczek wraz z całą
Warmią znalazł się pod rządami władców pruskich. Klasztor
został skazany na kasatę. Ostatni ojciec bernardyn zmarł
w 1826 roku. 4 kwietnia 1826 roku w obecności tysięcy
wiernych zamknięto sanktuarium. Całe życie religijne
zamarło. Szaty i naczynia liturgiczne, biblioteka i niektóre
dzieła sztuki ulegly rozproszeniu. Władze pruskie przejęły
budynki klasztorne, a z samą świątynią nie wiedziały, co
zrobić. Na prośbę biskupa Hohenzollerna po piętnastu
latach oddano obiekty sakralne w ręce Kościoła. W 1870
roku przybyli misjonarze z zakonu świętego Wincentego
a Paulo. Po trzech latach w czasie Kulturkampfu zostali
wydaleni do Francji. Podczas swego pobytu przyczynili się

jednak do rozbudzenia życia religijnego. W tej sytuacji
biskup powierzył opiekę nad sanktuarium księżom
diecezjalnym. W 1909 roku dobudowano piętro
nad klasztorem i kruchtę przed wejściem do kościoła. 18
października 1920 roku do Stoczka powrócili franciszkanie.
W 1938 roku hitlerowcy więzili w stoczkowskim klasztorze
biskupów austriackich. Po zakończeniu II wojny światowej
Stoczek wraz z Warmią powrócił do Polski. W 1949 roku
bernardyni próbowali objąć na nowo klasztor
i sanktuarium, ale na skutek trudności wewnętrznych
i personalnych zaniechali tę pracę. Kościół był pod opieką
proboszcza z Kiwit. W końcu 1952 roku klasztor przejęły
władze państwowe. Od 12 października 1953 roku do 6
października 1954 roku w klasztorze był więziony przez
władze komunistyczne Prymas Polski ks. kard. Stefan
Wyszyński. Swoje przeżycia i przemyślenia dokładnie
opisał w „Zapiskach więziennych”. Nie dane Mu było w tym
czasie oglądanie oblicza Matki Pokoju. Nie wiedząc o tym
żył w Jej cieniu. Tu został napisany „ Akt osobistego
oddania się Matce Najświętszej”.  Dziś można zwiedzać
część klasztoru, w którym przebywał kard. Wyszyński,
gdzie urządzono małe muzeum. 13 marca 1957 roku biskup
Tomasz Wilczyński powierzył sanktuarium księżom
marianom, wysiedlonym przez władze państwowe z
klasztoru na Bielanach w Warszawie Obiekt wymagał
generalnego remontu. Władze traktowały budynki
kościelne jako własność państwową domagając się
niezwykle wysokich podatków. W wyniku tego zabrano
księżom marianom w latach 1963-64 wniesiony przez nich
majątek: samochód ciężarowy, maszyny z warsztatów
naprawczych, zwierzęta hodowlane, materiały budowlane,
24 ule, a nawet rzeczy osobiste zakonników. W tych warun-
kach przebywanie tu wymagało wielu wyrzeczeń, a remonty
były niemożliwe do wykonania. Dopiero w 1972 roku
przyznano sanktuarium na własność zakonnikom. Od tego
czasu rozpoczęto renowację obiektów. Sanktuarium wraca
powoli do dawnej świetności jako miejsce pielgrzymkowe. 

4 marca 1981 roku ordynariusz diecezji biskup Józef
Glemp powołał do istnienia przy sanktuarium samodzielną
parafię. 19 czerwca 1983 r. Ojciec Święty Jan Paweł II
ukoronował na Jasnej Górze obraz Matki Pokoju. Ten akt
koronacyjny spowodował, że do sanktuarium w Stoczku
Warmińskim zwiększył się w znacznym stopniu ruch
pielgrzymkowy. 19 maja 1987 r. Ojciec Święty Jan Paweł II
włączył w poczet bazylik mniejszych kościół Najświętszej
Maryi Panny Matki Pokoju w Stoczku Warmińskim.
Proklamacji bulli dokonał 30 sierpnia 1987 r. na uroczystej
Mszy św. ku czci najświętszej Maryi Panny Matki Pokoju
administrator apostolski diecezji warmińskiej ks. Biskup
Edmund Piszcz. Papieska koronacja obrazu i związane z
tym wydarzeniem uroczystości zwróciły uwagę wiernych
całej Polski na bogactwo duchowe sanktuarium w Stoczku.
Od tego czasu znacznie rozszerzył się ruch pielgrzymkowy.
W naszej parafii ks. Ireneusz Koziorzębski w roku 2003
również zorganizował pielgrzymkę do sanktuarium Matki
Pokoju w Stoczku Warmińskim, w której  wziąłem udział
wraz z wieloma naszymi parafianami.  

Hubert Bartel

Ołtarz główny Sanktuarium



GŁOS BRATA NR 1(30)2007             18

Chrzeœcijanin tañczy,
biskup D³ugosz œpiewa

LAUREAT ORDERU UŚMIECHU

MIŁOSIERDZIE BOŻE

Ksiądz bi skup An to ni Dłu gosz od 12 lat jest bi sku pem
po moc ni czym ar chi die ce zji czę sto chow skiej. W ra mach
Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski peł ni funk cję De le ga ta d. s.
Mło dzie ży Nie przy sto so wa nej Spo łecz nie. Jest pro fe so -
rem – dok to rem ha bi li to wa nym, kie row ni kiem ka te dry
for ma cji chrze ści jań skiej Wyż szej Szko ły Fi lo zo ficz no-Pe -
da go gicz nej „Igan tia num” w Kra ko wie. Za ło żył ośro dek
re ha bi li ta cyj ny dla nar ko ma nów „Be ta nia” we Msto wie
pod Czę sto cho wą. Jest rów nież ka pe la nem Do mu Po mo cy
Spo łecz nej dla Umy sło wo Upo śle dzo nych w Czę sto cho -
wie. Z za mi ło wa nia – zaj mu je się dusz pa ster stwem dzie ci.
Od wie lu lat or ga ni zu je w pa ra fiach i ka to lic kich przed -
szko lach wzor co we Msze św. dla dzie ci, pod czas któ rych

wy gła sza, do sto so wa ne do wie ku
dzie ci, ho mi lie – dia lo go wa ne, śpie -
wa ne, do któ rych sam przy go to wu je
po mo ce: ry sun ki, re kwi zy ty, po słu gu jąc
się no wo cze sny mi środ ka mi au dio-wi zu al ny mi.

Gło si re ko lek cje dla dzie ci nie tyl ko w kra ju, ale rów -
nież po za je go gra ni ca mi – w Sta nach Zjed no czo nych, Ka na -
dzie, Niem czech, An glii, Ro sji i Ukra inie. Jest au to rem ksią -
żek dla dzie ci. Swo imi no wa tor ski mi do świad cze nia mi pra -
cy z dzieć mi chęt nie dzie li się z księż mi, kle ry ka mi i ka te -
che ta mi, pod czas wy kła dów i spo tkań ka te che tycz no-dusz -
pa ster skich. Z te go też wzglę du na zy wa ny jest po pro stu „bi -
sku pem od dzie ci”. Ewan ge li zu je naj młod szych rów nież po -

Od dzie ciń stwa bie ga łam do ko ścio ła. Kil ka krot nie
zmie nia li śmy miej sce za miesz ka nia. Po I Ko mu nii Świę tej
wzra sta łam śpie wa jąc na Bo żą Chwa łę w chó rze pa ra fial -
nym. Ma jąc 16 lat, pod ję łam pra cę na po czcie, a w wie ku 18
lat wy szłam za mąż.

Zwią za łam się z czło wie kiem nie wie dząc, że jest al -
ko ho li kiem! Ro dzi ce je go zgi nę li w cza sie woj ny. Gdy miał 5
lat, bol sze wi cy zgwał ci li i za mor do wa li je go sio strę.

Zo stał od da ny do Do mu Dziec ka. Wcze śniej prze -
by wał u ob cych lu dzi, gdzie nie by ło mu do brze, gdyż nie
był do pil no wa ny, de li kat nie mó wiąc. Wie dząc o tym, na -
uczy ciel po sta rał się dla nie go o Dom Dziec ka. Gdy osią -
gnął wiek doj rza ło ści, po dej mo wał pra cę w róż nych miej -
scach, m.in. w bro wa rze, gdzie pił na umór, bo ta ka by ła
moż li wość. Tam wpadł w ten strasz ny dla ca łej na szej ro dzi -
ny na łóg. Po zna li śmy się przez mo je go bra ta, mój przy szły
mąż przy cho dził do nas czę sto, a ja zna jąc je go sy tu acją
na stan cji i je go moż li wo ści, za ję łam się je go opie run kiem.
W koń cu do szło do mał żeń stwa. Na wet nie prze czu wa łam,
że jest uza leż nio ny! Ży cie wspól ne oka za ło się wiel kim nie -
wy pa łem. Ale by ło już za póź no, mi mo że pro po no wa no mi
unie waż nie nie mał żeń stwa. Mo je sło wa umoc nio ne ży ciem
wia ry brzmia ły wte dy tak: klam ka za pa dła, to ną ce mu nie
po da je się brzy twy. Je zus miał swój plan! Je go Mi ło sier dzie
ści ga sła bych i grzesz ni ków, aby ich z nę dzy wy do być i zbli -
żyć do sie bie. Wte dy jesz cze te go nie wie dzia łam. Za pła ci -
łam dro go. Trzy ra zy mąż na Sre brzy sku, pró by sa mo bój -
stwa pa ro krot ne (delirium). Ucie ka łam z dzieć mi pa ro krot -
nie z do mu. No szą one po dziś dzień głę bo kie zra nie nia.
Wie lo krot nie wy rzu ca łam so bie nie od po wied nie ich wy cho -

wa nie, po wo do wa ne róż ny mi cier pie nia mi, ja kich do świad -
cza ły w do mu. Po zo sta ła uf na mo dli twa, że Mi ło sier ny Bóg
le czy ich po ra nio ne ser ca. Ja sa ma prze szłam skraj ne wy -
czer pa nie psy chicz ne, 20 lat bio rąc le ki, któ re mia łam we -
dług le ka rzy brać ca łe ży cie.

W naj trud niej szym mo men cie Mi ło sier ny Bóg po cią -
gnął mnie do sie bie  – zna la złam się na no wo w pa ra fial nej
gru pie mo dli tew nej. Za ufa łam Bo gu, naj lep sze mu Le ka rzo -
wi. Wkrót ce rzu ci łam wszyst kie le ki – to już jest ok. 4 lat.
Za ufa łam jak dziec ko cał ko wi cie Pa nu Bo gu. Dał mi ła skę
mi mo sła be go sta nu zdro wia wie lo krot nie uczest ni czyć
w noc nych czu wa niach i po stach, umar twie niach mniej -
szych i więk szych. W ca łej mo jej cho ro bie do świad czy łam
jak Moc w sła bo ści się do sko na li. W cza sie jed ne go z ta kich
mo dli tew nych czu wań noc nych u bra ci fran cisz ka nów, kie -
dy uf nie bła ga łam Bo ga za mo ją ro dzi ną, mój mąż, zo stał
uzdro wio ny na od le głość. Przed wyj ściem gro ził mi, że je śli
pój dę na noc, to nie mam, po co wra cać, że mnie za bi je itp.,
a mia łam uprzed nio kil ka ob duk cji, nie mó wiąc o cią głym
po ni ża niu i wszel kiej po gar dzie, że by się tym prze jąć. Ale to
prze szłość, któ rą od da łam Bo że mu Mi ło sier dziu. Po po wro -
cie z tam te go czu wa nia za miast za po wia da nej groź by, spo -
tka ły mnie krzy ki ra do ści – je stem uzdro wio ny, zo bacz mo -
je rę ce, przy patrz się mi, już mi nic nie do le ga, ja się nie trzę -
sę. Za czął mnie ca ło wać i cie szyć się jak dziec ko. By łam
oszo ło mio na! Je zu Mi ło sier ny... jak Cię nie ko chać! Po cząt -
ki no we go ży cia by ły ro dze niem w bó lach. Mu sie li śmy
na no wo na uczyć się sie bie i na sze go mał żeń stwa. Ja po tem
już tyl ko trwa łam i trwa łam i trwam na dal u Je zu sa Mi ło sier -
ne go i Je go Mat ki w za wie rze niu, a on trwa w trzeź wo ści
i mo dli się ze mną. Chwa ła Pa nu!!!

Świadectwo o Miłosierdziu Bożym
Gdańsk 27.IV.2006 r.

Bóg jest mi³osierny
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przez te le wi zję. Na sta łe wy stę pu je w pro gra mie Te le wi zji
Pol skiej „Ziar no”, w któ rym za de biu to wał we wrze śniu 2003
r. W ra do sny i ob ra zo wy spo sób prze ka zu je naj młod szym
wi dzom na ukę Je zu sa Chry stu sa. Jest ulu bio ną przez dzie ci
po sta cią, gdyż po tra fi na wią zać z dzieć mi wspa nia ły dia log,
ba wiąc się, tań cząc i jed no cze śnie ka te chi zu jąc. A je go we -
so łe pio sen ki nu cą wszyst kie ma lu chy. Zgod nie z praw da mi
Ewan ge lii oraz na uka mi Ja na Paw ła II jest otwar ty na każ de -
go czło wie ka, nie za leż nie od po cho dze nia spo łecz ne go, ko -
lo ru skó ry czy wy zna nia. Ks. bi skup An to ni Dłu gosz swo im
bi sku pim za wo ła niem uczy nił ła ciń skie sło wo „se rvi re”, co
zna czy „słu żyć”. Z ca łą pew no ścią moż na do dać „słu żyć ra -
do ścią”. Ulu bio ne mot to ks. bi sku pa An to nie go Dłu go sza to
sło wa Ra bin dra na tha Ta go re: „Śni łem, że ży cie jest ra do -
ścią. Prze bu dzi łem się i stwier dzi łem, że ży cie jest służ bą.
Za czą łem słu żyć i prze ko na łem się, że służ ba jest ra do ścią”.
Je śli słu żyć Bo gu i lu dziom, to tyl ko z ra do ścią.

Ks. bi skup An to ni Dłu gosz zo stał te go rocz nym Ka wa -
le rem Or de ru Uśmie chu. Je dy ne na świe cie od zna cze nie
przy zna wa ne przez dzie ci ode brał 21 stycz nia 2007 r. w Sa li
Kon gre so wej w War sza wie. 

„Je śli cho dzi o Or der Uśmie chu to jest szcze gól ne wy -
róż nie nie tych grup, któ re nie umie ją mieć po dwój ne go ob li -
cza, są otwar te na wszyst ko, bar dzo szcze re i od któ rych się
moż na bar dzo du żo uczyć, bo prze cież, jak wie my, dzie ci nas
wspa nia le wy cho wu ją. Nie tyl ko my for mu je my je, ale one
też po ma ga ją nam w na szej for ma cji” – stwier dził lau re at. 

Or der po moc ni cze mu bi sku po wi czę sto chow skie mu
przy zna ła mię dzy na ro do wa ka pi tu ła na wnio sek ma łych
miesz kań ców Czę sto cho wy. Bi skup Dłu gosz pro wa dzi dla
nich je dy ne w swo im ro dza ju ka te che zy. 

Na po mysł nada wa nia Or de ru Uśmiechu wpa dła
w 1968 r. re dak cja Ku rie ra Pol skie go, in spi ro wa na przez
Wan dę Cho tom ską. W 1979 r. (ogło szo nym przez ONZ
Mię dzy na ro do wym Ro kiem Dziec ka) se kre tarz ge ne ral ny
ONZ Kurt Wal dhe im nadał Or de ro wi Uśmie chu ran gę mię -
dzy na ro do wą. Od tej po ry ka pi tu ła Or de ru sta ła się mię dzy -
na ro do wa. 16 li sto pa da 1992 r. Ka pi tu ła Or de ru Uśmie chu
zo sta ła za re je stro wa na w Pol sce ja ko sto wa rzy sze nie. Więk -
szość 55-oso bo wej ka pi tu ły obec nie sta no wią Po la cy.

Na cze le Mię dzy na ro do wej Ka pi tu ły Or de ru Uśmie chu stoi
Ce za ry Le żeń ski.

Od zna cze nie – w for mie znacz ka przed sta wia ją ce go
uśmiech nię te sło necz ko – przy zna wa ne jest w Pol sce przez
Ka pi tu łę Or de ru Uśmie chu miesz czą cą się w War sza wie.
Spo śród kan dy da tur na de sła nych przez dzie ci Ka pi tu ła wy -
bie ra lau re atów. Ka wa le rem Or de ru Uśmie chu zo sta je do -
ro sły, któ re go dzia łal ność w da nym ro ku przy nio sła dzie -
ciom naj wię cej ra do ści. Ce re mo nii wrę cza nia or de ru to wa -
rzy szy ry tu ał wy pi cia so ku z cy try ny, ko niecz nie z uśmie -
chem.

Pły ta CD, któ ra no si ty tuł: „Chrze ści ja nin tań czy”,
a ks. bi skup An to ni Dłu gosz śpie wa, bę dą ca od po wie dzią
na proś by dzie ci, ro dzi ców, księ ży i ka te che tów ka to lic kich
szkół i przed szko li mo że po słu żyć do wspól ne go, ro dzin ne -
go śpie wa nia, a przy tym spra wić du żo ra do ści, pro mu jąc
jed no cze śnie we so łe ob li cze chrze ści jań stwa. Znaj dzie my
na niej 21 pio se nek i ich wer sje in stru men tal ne.

Jest to pły ta dla ma łych i du żych, któ ra słu żyć bę dzie
na lek cjach ka te che zy, na ka za niach, na Mszach św. dla
dzie ci oraz do ro dzin ne go śpie wa nia. Oprócz pio se nek re li -
gij nych, znaj dzie cie tu pio sen ki pa trio tycz ne i bie siad ne.
Wszyst kie pio sen ki ła two wpa da ją w ucho, do wszyst kich
moż na wy my ślać cie ka wą cho re ogra fię. Znaj du ją się tu też
pio sen ki bar dziej re flek syj ne i eu cha ry stycz ne. Nie któ re
z nich funk cjo nu ją już w tak zwa nym po wszech nym obie gu,
ale wy ko na no do nich spe cjal ne, no we aran ża cje. In ne są zu -
peł nie nie zna ne. Pły ta po wsta ła z ini cja ty wy mię dzy na ro do -
wej ka to lic kiej or ga ni za cji „Po moc Ko ścio ło wi w Po trze bie”,
któ ra wspie ra prze śla do wa nych lub ży ją cych w nie bez pie -
czeń stwie ka to li ków. Każ dy, kto ku pi pły tę „Chrze ści ja nin
tań czy”, tak jak by ku pił Bi blię jed ne mu afry kań skie mu
dziec ku. Do chód z tej pły ty prze zna czo ny jest wła śnie
na ewan ge li za cję dzie ci w kra jach mi syj nych.

Pły tę moż na za mó wić w Fun da cji „Na sza Przy szłość”,
ul. Klasz tor na 16, 78-400 Szcze ci nek 

oraz przez in ter net: http://www.fnp.pl/ma in_jo om la 

Opra co wa nie: An drzej Wit kow ski

Zdjęcia z uro czy sto ści wrę cze nia Or de ru Uśmie chu
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WIZYTACJA KANONICZNA 12.XII.2006 r.

Ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski z naszym ks. proboszczem wizytuje przedszkole nr 62.

Ksiądz arcybiskup z ks. proboszczem odwiedza również grupę osób niepełnosprawnych w klubie Bolek i Lolek.
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WIZYTACJA KANONICZNA W SP 80 - 12.XII.2006 r.
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WIZYTACJA KANONICZNA W SP 79 - 12.XII.2006 r.
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PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA ZA MISJE ŚWIĘTE

Z ŻYCIA PARAFII

W stycz niu ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk po świę -
cił no wy sklep cu kier ni czo-pie kar ni czy pań stwa Miel ników. 

Ży czy my po wo dze nia właścicielom, a jed no cze śnie za -
do wo le nia tym, któ rzy z nie go będą ko rzy stać...

SMACZNEGO!
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XX lat Semper Fidelis
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

XX rocz ni ca po wo ła nia K.S.M. „Sem per Fi de lis”
Ar chi die ce zji Gdań skiej

28 lu te go br. mi nę ło 20 lat od po wo ła nia przez bi -
sku pa gdań skie go Ta de usza Go cłow skie go Ko ściel nej Służ -
by Po rząd ko wej „Sem per Fi de lis”. Za da niem po wo ła nej
służ by by ło za pew nie nie ła du i bez pie czeń stwa rze szom
piel grzy mów przy by łych na spo tka nie z Oj cem Świę tym Ja -
nem Paw łem II. 1 czerw ca 1987 r. po nad 10 tys. męż czyzn,
któ rzy wy ra zi li chęć czyn ne go uczest ni cze nia w tym naj -
więk szym w hi sto rii Ko ścio ła Gdań skie go wy da rze niu, zło -
ży ło w Ba zy li ce Ma riac kiej, w obec no ści Bi sku pa Gdań skie -
go uro czy ste ślu bo wa nie: „Przy rze ka my god nie re pre zen to -
wać Ko ściół Gdań ski pod czas wszyst kich uro czy sto ści ko -
ściel nych...” Uczest ni cy te go wy da rze nia za pew ne nie przy -
pusz cza li wów czas, jak głę bo ko sło wa zło żo ne go przy rze -
cze nia za pad ną w ich świa do mość i ja kie bę dą te go owo ce.
Ślu bo wa nie zo sta ło wier nie wy peł nio ne we wszyst kich spo -
tka niach z Oj cem Świę tym w pa mięt nych dniach 11 i 20
czerw ca 1987 ro ku w Gdy ni, So po cie i Gdań sku. Jak się póź -
niej oka za ło, był to do pie ro po czą tek tej wiel kiej służ by Ko -
ścio ło wi, ja ką pod ję li bra cia z „Sem per Fi de lis”.

W 1989 r. de kre tem Bi sku pa Gdań skie go Ko ściel na
Służ ba Po rząd ko wa „Sem per Fi de lis” zo sta ła prze kształ co na
w Ko ściel ną Służ bę Męż czyzn „Sem per Fi de lis”. Dusz pa ste -
rzem die ce zjal nym K.S.M. zo stał ks. Bru non Kę dzior ski.

Z nie mniej szym en tu zja zmem, jak pod czas po by tu Oj -
ca Świę te go na Zie mi Gdań skiej w 1987 ro ku, ale już z więk -
szym do świad cze niem, bra cia K.S.M. strze gli po rząd ku
pod czas spo tka nia piel grzy mów z Oj cem Świę tym na so poc -
kim hi po dro mie w czerw cu 1999 ro ku. Dla nie któ rych bra -
ci wią za ło się to jed nak z pew ną ofia rą – peł nie niem służ by
w miej scu, z któ re go nie moż na by ło wi dzieć Oj ca Świę te go.
Ta ką ofia rę bra cia zło ży li bez szem ra nia. 

Po za peł nie niem służ by pod czas tych dwóch pa mięt -
nych wi zyt Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II na Wy brze żu, człon -
ko wie K.S.M. „Sem per Fi de lis” uda wa li się na spo tka nia
z Oj cem Świę tym do in nych miast, za wsze gdy piel grzy mo -
wał On do Pol ski. Sta łym ele men tem uczest ni cze nia K.S.M.
w ży ciu Ko ścio ła są co rocz ne pie sze piel grzym ki ar chi die -

ce zjal ne do Świę te go Woj cie cha, pa tro na na szej ar chi die ce -
zji, oraz Dro ga Krzy żo wa na Kal wa rii Wej he row skiej. W 20-
let niej hi sto rii K.S.M. „Sem per Fi de lis” za ist nia ło jesz cze
wie le waż nych dla Ko ścio ła Gdań skie go wy da rzeń, któ rych
ze wzglę du na szczu płość miej sca nie spo sób wy mie nić.
Moż na o nich prze czy tać w co rocz nie wy da wa nych Biu le ty -
nach In for ma cyj nych K.S.M. „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce -
zji Gdań skiej. Księ gę pa miąt ko wą, zło żo ną z ta kich biu le ty -
nów, otrzy mał Ksiądz Ar cy bi skup. O księ dze tej Ksiądz Ar -
cy bi skup po wie dział: „... jest to hi sto ria, któ rą bę dą śle dzić
po nas ci, któ rzy tu przyj dą i bę dą two rzyć Ko ściół Gdań -
ski”. O jed nym wy da rze niu trze ba jed nak po wie dzieć,
o udzie le niu Apo stol skie go Bło go sła wień stwa przez Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II Ko ściel nej Służ bie Męż czyzn Ar chi -
die ce zji Gdań skiej z oka zji X -le cia służ by.

K.S.M. „Sem per Fi de lis” jest da rem pon ty fi ka tu Ja na
Paw ła II, pie lę gno wa nym przez na sze go Ar cy pa ste rza, dusz -
pa ste rzy i mo de ra to rów na wszyst kich szcze blach or ga ni za -
cyj nych. W po czu ciu wdzięcz no ści Opatrz no ści Bo żej za ten
dar 25 lu te go 2007 ro ku zo sta ła od pra wio na w Ba zy li ce
Mniejszej Ar chi die ce zjal nej w Oliwie uro czy sta Msza świę -
ta 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 księ ża re pre zen tu ją cy wspól no ty K.S.M. po szcze gól -
nych pa ra fii. Na szą pa ra fię re pre zen to wał ks. Piotr Sa sin.
Po za licz nie zgro ma dzo ny mi brać mi, we Mszy św. uczest ni -
czy li za pro sze ni go ście: wi ce mar sza łek se na tu Ma ciej Pła -
żyń ski, pre zy dent So po tu Ja cek Kar now ski oraz przed sta wi -
cie le władz sa mo rzą do wych Gdań ska i Gdy ni. Na wę głów ną
ba zy li ki wy peł nia ły usta wio ne wzdłuż ła wek pocz ty sztan da -
ro we 32 wspól not pa ra fial nych K.S.M.

Księ dza Ar cy bi sku pa po wi tał Mo de ra tor Ar chi die ce -
zjal ny Ry szard Bed nar czyk, a hi sto rię K.S.M. na kre ślił
Dusz pa sterz Ar chi die ce zjal ny K.S.M. Ksiądz Pra łat Bru non
Kę dzior ski. W sło wie wstęp nym Ksiądz Ar cy bi skup na wią -
zał do trud ne go dla Pol ski cza su, w któ rym kształ to wa ła się
wspól no ta „Sem per Fi de lis”, cza su „... kie dy trze ba by ło
pod jąć zde cy do wa ną wal kę, nie z czło wie kiem, ale o czło -
wie ka, o je go pra wa...” „My wie my, że po ty lu la tach dzi siaj
prze ży wa my rów nież kło po ty zwią za ne z miaż dże niem oso -

Msza św. rocznicowa Semper Fidelis odprawiona pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w Archikatedrze w Oliwie.
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

SZCZYPTA ŁACINY I NIE TYLKO

bo wo ści czło wie ka...”„Dzię ku je my Pa nu Bo gu za wszyst ko,
dzię ku je my za was i za wa szą wier ność. Sem per fi de lis – za -
wsze wier ni. Nie za leż nie od oko licz no ści ja kie pa nu ją, bę -
dzie my kon ty nu ować ten wy si łek do te go, że by w imię Bo -
że, z Ma ry ją, we wspól no cie Ko ścio ła, w wier no ści wła sne -
mu na ro do wi re ali zo wać wiel kie za da nia, któ re Opatrz ność
Bo ża na po szcze gól nych eta pach nam wy zna cza. W tym du -
chu prze żyj my tę uro czy stą Eu cha ry stię, któ ra jest dzięk -
czy nie niem za mi nio nych 20 lat, a w nich za wszyst ko, co
wy peł ni ło te 20 lat, za wa szą służ bę, za pon ty fi kat Ja na Paw -
ła II, za wol ną Pol skę i za nie ugię ty w swej wier no ści Ko -
ściół...”

W ho mi lii Ksiądz Ar cy bi skup po wie dział: „Ko ściel -
na Służ ba Męż czyzn to nie tyl ko zwar ta gru pa bra ci, któ rzy
pil nu ją po rząd ku w mo men cie, kie dy pa pież przy jeż dża, ale
Ko ściel na Służ ba Męż czyzn to są apo sto ło wie, czy li po sła ni.
Apo sto los to jest po sła ny do gło sze nia Ewan ge lii. Mo że nie
w tym zna cze niu jak bi skup czy ka płan, ale w wy mia rze apo -
sto ła świec kie go, gdy ma my ni gdzie nieza stą pio ne miej sce
w ro dzi nie, w Ko ście le i w pań stwie...”

Wspól no ta bra ci „Sem per Fi de lis” pa ra fii pw. św.
Bra ta Al ber ta na le ży do jed nej z naj licz niej szych i naj pręż -
niej szych wspól not w ar chi die ce zji. Jest to za słu gą sa mych
bra ci, świa do mych swo ich za dań, a na de wszyst ko księ ży

i mo de ra to rów utrzy mu ją cych na róż nych płasz czy znach
sta ły kon takt z brać mi i z dusz pa ster stwem ar chi die ce zjal -
nym. W mi nio nym 20-le ciu du cho wą opie kę nad wspól no tą
spra wo wa li: ks. pro boszcz Eu ge niusz Stel mach, ks. Wal de -
mar Na czk, ks. Jan Świ sto wicz i ks. Ma rek Pa ru siń ski.
Obec nie na szym pa ra fial nym dusz pa ste rzem jest ks. Grze -
gorz Bącz kie wicz, a wspo ma ga go ks. pro boszcz Grze gorz
Stol czyk. Od po wsta nia K.S.M. aż do ro ku 2004 mo de ra to -
rem na szcze blu pa ra fii był brat Zyg fryd Bier nat. Bra tu Zyg -
fry do wi za wdzię cza my to, że ist nie je my w tak licz nym gro -
nie i mo że my szczy cić się du ży mi osią gnię cia mi na róż nych
płasz czy znach na szej dzia łal no ści. Dzię ku je my Mu za to.
Brat Zyg fryd jest te raz na szym ho no ro wym mo de ra to rem.
Z niemniej szym za an ga żo wa niem i po wo dze niem obec nie
wspól no tą K.S.M. kie ru je brat Jo achim Kreft. Za kres dzia -
łal no ści K.S.M. na szej pa ra fii przed sta wio ny zo stał w spra -
woz da niu zło żo nym Księ dzu Ar cy bi sku po wi pod czas Je go
wi zy ty ka no nicz nej.

Nie by ło by tych osią gnięć, gdy by nie sta ła opie ka Mat -
ki Bo żej i po kła da na w niej na sza uf ność wy ra żo na w ak cie
za wie rze nia, ja kie go wspól no ta K.S.M. „Sem per Fi de lis” na -
szej pa ra fii do ko na ła na Ja snej Gó rze 17 wrze śnia 2000 r.

Sta ni sław Ma zu rek

Beati pacifici,
quoniam filii Dei vocabuntur.

św. Hieronim, Vulgata; Mt 5,9

Błogosławieni pokój czyniący,
albowiem synami Boga będą nazywani.

Mt 5,9

beati – błogosławieni; nominativus pluralis –
mianownik liczby mnogiej od beatus –
błogosławiony, szczęśliwy, a to od beatus, 
beata, beatum – błogosławiony, błogosławio-
na, błogosławione;

pacifici (akcent pada na trzecią sylabę od końca -ci-,
czytaj -c- jak c) – pokój czyniący; nominativus
pluralis – mianownik liczby mnogiej od 
pacificus – pokój czyniący, a to od pacificus, 
pacifica, pacificum (czytaj drugie -c- jak k)
– pokój czyniący, czyniąca, czyniące;

quoniam (czytaj kwoniam) – albowiem, ponieważ;
filii – synowie, tutaj tłumacz synami; nominativus 

pluralis – mianownik liczby mnogiej od filius –
syn;

Dei – Boga; genetivus singularis – dopełniacz liczby
pojedynczej od słowa Deus – Bóg;

vocabuntur (czytaj wokabuntur) – będą nazywani;
indicativus futuri primi passivi – tryb oznaj-
mujący czasu przyszłego pierwszego strony
biernej od vocare – nazywać, wołać.

Pax vobis!     Pokój wam!       
Łk 26,36;  J 20,19

pax (czytaj paks) – pokój; pace (czytaj pace przez -c-)
– pokoju, ablativus – narzędnik, miejscownik 
od pax;

de – o;
vobis – wam; dativus – celownik od zaimka vos – wy.

Oto słowo pokój w różnych językach:

jęz. włoski  – pace (czytaj pacze);
jęz. francuski – paix (czytaj pε);
jęz. kataloński – pau;
jęz. hiszpański – paz (czytaj pas lub paΘ);
jęz. portugalski – paz (czytaj pas lub pasz);
jęz. angielski – peace (czytaj pi:s);
jęz. niemiecki – Frieden (czytaj fri:den);
jęz. czeski – mír (czytaj mi:r);
jęz. słowacki – mier;
jęz. rosyjski – мир (czytaj mir);
jęz. starogrecki, greka – είρήνη (czytaj eirene);
jęz. nowogrecki – είρήνη (czytaj irini);
jęz. norweski – fred ;
jęz. niderlandzki – vrede;
jęz. japoński –平和

opracował: Dariusz Waśniewski

De Pace – o pokoju
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Jest taki dzieñ

Odwa¿nie, bo Jezus wo³a

JASEŁKA

EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH

Mam na imię Zu zia, cho dzę do pierw szej kla sy gim na -
zjum i od 2003 ro ku na le żę do Eu cha ry stycz ne go Ru chu
Mło dych. Na na szych spo tka niach sta ra my się jesz cze bar -
dziej za przy jaź nić z Je zu sem obec nym w Eu cha ry stii, uczy -
my się od da wać Mu cześć, mi ło wać bliź nich oraz po cią gać
in nych do wspól no ty ży cia z Bo giem.

28 stycz nia 2007 ro ku na Mszy św. o godz. 11.00 mia -
ła miej sce wspa nia ła Uro czy stość, pod czas któ rej – dzię ki
sta ra niom s. Ber nar dy – zo sta li przy ję ci no wi kan dy da ci
i człon ko wie do na szej Wspól no ty. Od no wi li śmy rów nież
na sze przy rze cze nia i otrzy ma li śmy le gi ty ma cje człon ków
Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło dych. Te go dnia zo sta łam za -
przy się żo na ja ko ani ma tor ka na szej Wspól no ty. By ło to dla
mnie pięk ne i głę bo kie prze ży cie.

W trak cie uro czy sto ści przy rze ka łam być cier pli wą,
pra co wi tą, praw do mów ną, mo dlić się w in ten cji Ere mi tów
na ca łym świe cie, a co naj waż niej sze ca łą swo ją pra cę i każ -
dy wy si łek po świę cać Bo gu i wier nie w Nim trwać. Obie cy -

wa łam pro wa dzić twór cze i cie ka we spo tka nia oraz być wzo -
rem dla swo ich pod opiecz nych.

Skła da jąc to przy rze cze nie, w głę bi ser ca pro si łam Du -
cha Świę te go, aby po mógł mi wy trwać w tych nie ła twych
po sta no wie niach, aby w trud nych chwi lach wspie rał mnie
i po cie szał oraz do da wał sił i ob da rzał wszel ki mi po trzeb ny -
mi ła ska mi.

Na znak mo jej nie ustan nej łącz no ści z Bo giem ks. pro -
boszcz Grze gorz Stol czyk za wie sił mi na szyi ma ły me ta lo -
wy krzy żyk. Ten nie wiel ki sym bol w spo sób szcze gól ny
przy po mi na mi mę kę Pa na Je zu sa. Co kol wiek by się nie
zda rzy ło, On jest ze mną. Nie ma cier pie nia, któ re go by już
On nie wy cier piał; nie ma znie wa gi, któ rej by nie do znał.
Kie dyś Je zus dla mnie niósł cięż ki, drew nia ny krzyż,
pod któ rym mdlał i upa dał, dzi siaj ja no szę nie du ży, me ta lo -
wy krzy żyk – mo je przy rze cze nie – dla Nie go! 

Kró luj nam, Chry ste!

Zu zan na Wit kow ska

Jest ta ki dzień w ro ku, a ra czej jest ta ka Świę ta Noc
w Ro ku Li tur gicz nym, pod czas któ rej nikt nie śpi, ale czu -
wa. Bo wiem w tę Świę tą Noc wspo mi na my  waż niej sze wy -
da rze nie w dzie jach ludz ko ści – Bóg sta je się Czło wie kiem.
Naj wyż szy speł nia obiet ni cę – Syn Bo ży ro dzi się w sta jen -
ce, na sia nie z prze czy stej Pa nien ki. Lu dzie wszy scy uwiel -
bia ją Bo ga, gdyż wie dzą, że przyj ście Sy na Bo że go za po wia -
da od ku pie nie ludz ko ści. 

Na pa miąt kę tej Świę tej No cy w tra dy cji chrze ści jań -
skiej przedstawiane są Mi ste ria Bo żo na ro dze nio we, tzw.
„Ja seł ka”. Pre kur so rem przy bli że nia ta jem ni cy przyj ścia Je -
zu sa Chry stu sa na zie mię jest św. Fran ci szek z Asy żu. On
to, bu du jąc sta jen ki, za pra szał do nich podobne osoby jak w
Ewan ge lii – pa ste rzy, mę dr ców, lu dzi do brej wo li, któ rzy
skła da ją hołd Sy no wi Bo że mu. 

To pięk ne jak by na ży wo prze ży wa ne wy da rze nie z Be -
tle jem w na szej pa ra fii przy bli ży li nam ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej Nr 80. Ma li ak to rzy wcie li li się w ro lę Mat ki
Bo żej, św. Jó ze fa, pa ste rzy, anio łów, Mę dr ców oraz miesz -

kań ców po szcze gól nych kon ty nen tów. By li to przed sta wi -
cie le klas II. Pięk ne ko lę dy i pa sto rał ki wy śpie wa ła po aniel -
sku Wspól no ta Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło dych. Peł ne
cie pła i uwiel bie nia dla Bo żej Dzie ci ny Ja seł ka wy sta wi li -
śmy kil ka ra zy. Na pre mie rę za pro si li śmy do szko ły lu dzi
sa mot nych. W ogól nosz kol ny Dzień Wi gi lij ny na pięk ne Ja -
seł ka przy szli ucznio wie (w dwóch tu rach) wraz z p. Dy rek -
tor i na uczy cie la mi.

Po raz ko lej ny wy stą pi li śmy na Mię dzysz kol nym Prze -
glą dzie Ja se łek w ko ście le Księ ży Pal lo ty nów pw. Mat ki Bo -
żej Czę sto chow skiej. Za ję li śmy II miej sce w ka te go rii
klas I – III. Pra gnąc ucie szyć na szą Wspól no tę Pa ra fial ną
i w ten spo sób po dzię ko wać Ro dzi com za wspa nia łą współ -
pra cę wy sta wi li śmy przed sta wie nie przed Mszą św. szkol ną.

Pra gnie my na ła mach na sze go cza so pi sma wy ra zić
wdzięcz ność dzie ciom za ich trud zwią za ny z na ucze niem
się tek stów i ca łe go ukła du ar ty stycz ne go, a na szym roz -
śpie wa nym ERM -itom za ich cud ne ko lę do wa nie.

Wdzięcz ne s. Sa le zja i s. Ber nar da
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Pomnik we Lwowie
JAN PAWEŁ II

Sto wa rzy sze nie Ko lek cjo -
ne rów Pa mią tek Pon ty fi ka tu Ja -
na Paw ła II z sie dzi bą w Re jow cu
pod ję ło się re ali za cji bu do wy po -
mni ka Ja na Paw ła II na Ukra inie.
Au to rem pro jek tu po mni ka jest
prof. Jó zef Sta siń ski. Po mnik,
wy ko na ny z brą zu, o wy so ko ści
łącz nej 2,8 m, bę dzie usy tu owa -
ny na te re nie Wyż sze go Se mi na -
rium Du chow ne go – Lwów Brzu -
cho wi ce. 

Dnia 28 paź dzier ni ka 2006
r., z udzia łem przed sta wi cie li
Sto wa rzy sze nia oraz au to ra pro jek tu po mni ka, na stą pi ło już
wmu ro wa nie ka mie nia wę giel ne go. Prze wi dy wa ny koszt re -
ali za cji ma wy nieść ok. 150 ty się cy zło tych, któ ra to kwo ta
ma być ze bra na w róż nej for mie i po sta ci od dar czyń ców.
Każ dy z ofia ro daw ców otrzy ma spe cjal ne po dzię ko wa nie,
a szcze gól nie ofiar ni otrzy ma ją spe cjal ny me dal pa miąt ko -
wy i wy druk dy plo mu z oso bi stym po dzię ko wa niem Me tro -
po li ty lwow skie go Ks. Kard. Ma ria na Ja wor skie go. 

Sto wa rzy sze nie ape lu je do wszyst kich od bior ców tej
in for ma cji, aby wspar li ich wspól ną ini cja ty wę. 

Spo łecz ny Ko mi tet Bu do wy po da je kon to, na które
można dokonać wpła ty:

CA RI TAS AR CHI DIE CE ZJI W LU BA CZO WIE, 
ul. Mickiewicza 85, 37-600 LU BA CZÓW 

BANK PKO S.A. I O/LU BA CZÓW
98 1240 2584 1111 0000 3944 5928

Opra co wa nie: An drzej Wit kow ski, 
czło nek Sto wa rzy sze nia Ko lek cjo ne rów 

Pa mią tek Pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II

Kaszubska przygoda
EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH

W czas fe ryj ny 13.02.2007 r. Wspól no ta Eu cha ry stycz -
ne go Ru chu Mło dych wraz z przy ja ciół mi wy bra ła się na Ka -
szu by. To wa rzy szy li nam: ks. Piotr, s. Ber nar da, s. Mi cha -
ela i p. Re na ta Wi loch. Naj pierw po je cha li śmy au to ka rem
do Ko ście rzy ny, gdzie przed cu dow nym ob ra zem Mat ki Bo -
żej Ko ścier skiej – Kró lo wej Ro dzin, mo dli li śmy się w in ten -
cji na szej pa ra fii i na szych ro dzin. Ob raz ten był spro wa dzo -
ny w 1612 r. przez ks. bi sku pa wło cław skie go. Mie li śmy
oka zję uczest ni czyć w od sło nie te go ob ra zu (spe cjal nie dla
nas) i do wie dzieć się o hi sto rii sank tu arium. Kil ka osób zło -
ży ło ofia rę, a wraz z nią proś bę do wspa nia łej Pa tron ki te go
ko ścio ła.

Na stęp nie po je cha li śmy do skan se nu we Wdzy dzach
Ki szew skich. Do wie dzie li śmy się, w ja kich wa run kach ży li
lu dzie daw niej. In te re so wa ło nas też wie le cie ka wo stek np.
że „gbur” daw niej nie był ni kim złym, ale tak na zy wa no bo -
ga te go rol ni ka. Prze pięk ny, za byt ko wy ko ściół był ma lo wa -
ny wa rzy wa mi i owo ca mi, np. na czer wo no – po mi do rem,
na fio le to wo – bu ra kiem itp. Mo gli śmy też zwie dzić i po znać
me cha ni zmy wia tra ka ho len der skie go, po słu chać, ja kich
przed mio tów na si ró wie śni cy uczy li się w szko le ka szub -

skiej i jak na uczy ciel ich dys cy pli no wał. By ło to bar dzo in te -
re su ją ce, na wet nie któ rzy chcie li tam zo stać na kil ka dni,
ale tyl ko na kil ka. 

Z wiel ki mi ape ty ta mi sko rzy sta li śmy z po czę stun ku
u „He le ny”. Kieł ba ski z gri lla sma ko wa ły jak ni gdy do tąd.
Po tem zaś cze ka ła nas wspa nia ła atrak cja – go dzin na prze -
jażdż ka kon na przy śpie wie i dow ci pach. W dro dze po wrot -
nej za trzy ma li śmy się w Ko ście rzy nie, by do ko nać za ku pu
pa mią tek. W au to ka rze opie ku no wie zor ga ni zo wa li nam
kon kurs z py ta nia mi do ty czą cy mi na szej wy pra wy.

Pierwsze miej sce zdo by ła Ola Łu żyń ska i otrzy ma ła
pięk ny, du ży por ce la no wy dzwo nek ka szub ski;

Drugie miej sce – mo ja skrom na oso ba, tj. Aga ta Rad -
ka – w mo im po sia da niu jest ku bek z nu ta mi ka szub ski mi,
a trzecie miej sce – Ba sia Ucie chow ska – otrzy ma ła mo dli -
twę „Oj cze nasz” po ka szub sku.

Wy jazd ten był wspa nia ły, za baw ny i po ucza ją cy. Du żo
się do wie dzia łam i na uczy łam. Ta kich wy cie czek po win no
być wię cej. 

Aga ta Rad ka
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Pytania o Karola Wojty³ê – ci¹g dalszy

CZY WIESZ, ŻE.. .

Odpo wiedź: 
Przy to czo ne w py ta niu sło wa Jan Pa weł II wy po wie -

dział w Re pu bli ce Do mi ni kań skiej w prze mó wie niu do wier -
nych zgro ma dzo nych dnia 25 stycz nia 1979 r. w sto li cy te go
kra ju – San to Do min go.

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE

KON FE REN CJE CE LAM:

Głów nym ce lem wi zy ty Pa pie ża w Mek sy ku by ło
otwar cie III Kon fe ren cji CE LAM (Con se jo Epi sco pal La ti -
no ame ri ca no – Ra da Epi sko pa tu Ame ry ki Ła ciń skiej), któ ra
ob ra do wa ła w Pu ebli w dniach od 27 stycz nia do 13 lu te -
go 1979 r. Jej te mat brzmiał: „Dziś i ju tro ewan ge li za cji
Ame ry ki Ła ciń skiej”, ta ki też ty tuł nada no do ku men to wi
koń co we mu.

Pierwsza Kon fe ren cja Epi sko pa tu Ame ry ki Ła ciń -
skiej od by ła się z ini cja ty wy Piu sa XII w Rio de Ja ne iro
w dniach od 22 lip ca do 4 sierp nia 1955 r. i po świę co na by -
ła pro ble mom du cho wień stwa. Na za koń cze nie ob rad Kon -
fe ren cja wy da ła „De kla ra cję”, któ ra do dziś po zo sta je waż -
nym do ku men tem Ko ścio ła La ty no ame ry kań skie go.

We wrze śniu 1955 r. Pius XII po wo łał Ra dę Epi sko -
pa tu Ame ry ki Ła ciń skiej (CE LAM), pierw szy te go ty pu or -
ga nizm o za się gu kon ty nen tal nym.

Druga Kon fe ren cja CE LAM od by ła się w Me del lin
(Ko lum bia) w dniach od 26 sierp nia do 6 wrze śnia 1968 r.
Otwar cia Kon fe ren cji do ko nał Pa weł VI. Pod ję ła ona te mat:
„Ko ściół wo bec prze obra żeń Ame ry ki Ła ciń skiej w świe tle
So bo ru Wa ty kań skie go II” i na za koń cze nie opu bli ko wa ła
do ku ment „Orę dzie z Me del lin.” 

Czwarta Kon fe ren cja CE LAM od by ła się w San to Do -
min go w dniach od 12 do 28 paździenika 1992 r. Otwar cia
Kon fe ren cji do ko nał Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II. Pa pież wy -
brał tak że te mat Kon fe ren cji: „No wa ewan ge li za cja, po stęp
czło wie ka, kul tu ra chrze ści jań ska. Je zus Chry stus wczo raj
i dziś, ten sam tak że na wie ki.”

San to Do min go zo sta ło wy bra ne na miej sce ob rad
z ty tu łu, że jest sto li cą pry ma sow ską Ame ry ki oraz miej -
scem, gdzie 500 lat te mu roz po czę ła się ewan ge li za cja No -
we go Świa ta. Ob ra dy za koń czy ły się przy ję ciem 27 paź -
dzier ni ka „Orę dzia do Na ro dów Ame ry ki Ła ciń skiej” oraz
„Orę dzia do Na ro dów Zjed no czo nych na te mat obro ny ży -
cia”, a 28 paź dzier ni ka pod da no pod gło so wa nie „Do ku ment
koń co wy”, któ ry wska zu je głów ne kie run ki pra cy dusz pa -
ster skiej w Ame ry ce Ła ciń skiej w per spek ty wie przy szło ści.

Po dob ne gre mia ko le gial ne pra cu ją na wszyst kich
kon ty nen tach:

• Ra da Epi sko pa tu Ame ry ki Ła ciń skiej 
(CE LAM)

• Ra da Kon fe ren cji Epi sko pa tu Eu ro py 
(CCEE)

• Sym po zjum Kon fe ren cji Epi sko pa tów Afry ki 
i Ma da ga ska ru 
(SE CAM -SCE CAM) 

• Fe de ra cja Kon fe ren cji Epi sko pa tów Azji 
(FABC)

1 Pierwsza zagraniczna podróż apostolska Ojca
Świętego Jana Pawła II odbyła się w dniach od 25 stycznia
do 1 lutego 1979 r. do krajów: Dominikana, Meksyk,
Bahama.

c. d. n.
An drzej Wit kow ski

7. W ja kim kra ju, pod czas swo jej
pierw szej1 za gra nicz nej po dró ży 

apo stol skiej, Jan Pa weł II po wie dział:
„Przy by wam ja ko piel grzym po ko ju

i na dziei, aby uczest ni czyć w ko ściel -
nym wy da rze niu ewan ge li za cji”?

.  .  .
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POCZET PAPIEŻY

Dla cze go tak trud no usta lić ko lej ność spra wo wa nia
urzę du przez pa pie ży, do sko na le prze cież zna nych wy bit -
nych oso bo wo ści sto ją cych na cze le Ko ścio ła ka to lic kie go?
Za sta no wi ło mnie to, po nie waż w po przed nim nu me rze Gło -
su Bra ta pan An drzej Wit kow ski po dał w swo im ar ty ku le
inną ko lej ność niż ta, o której ja wiedziałam. 

Oka zu je się, że po li czyć pa pie ży nie jest ła two. Róż ne
źró dła po da ją róż ne da ne. Po sta no wi łam oprzeć się na jed -
nym źró dle i do ciec po wo dów róż ni cy w chro no lo gii. Wy -
bra łam „Po czet pa pie ży od św. Pio tra do Be ne dyk ta XVI”,
któ ry jest od ręb nym to mem Wiel kiej En cy klo pe dii Ja na
Paw ła II.

Pierw szym na miest ni kiem Chry stu sa był apo stoł Szy -
mon (pon ty fi kat 30-67 r.), wy bra ny i usta no wio ny Gło wą Ko -
ścio ła katolickiego przez sa me go Je zu sa, któ ry nadał mu
imię Piotr mó wiąc: „Ty je steś Piotr, czy li ska ła, i na tej Ska -
le zbu du ję Ko ściół mój, a bra my pie kiel ne go nie prze mo -
gą”.

We dług tej en cy klo pe dii, Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II
był 262 pa pie żem. A więc był 261 na stęp cą św. Pio tra. Je go
pon ty fi kat był 264 z ko lei. 

Skąd bio rą się róż ni ce?
Nie któ rzy wli cza ją w po czet tyl ko tych pa pie ży, któ rzy

zo sta li kon se kro wa ni.
92 pa pie żem zo stał Ste fan II, lecz zmarł przed kon se -

kra cją. Są takie źró dła, które zali czają go ja ko pa pie ża i z ta -
kich źró deł ko rzy stał pan An drzej Wit kow ski. En cy klo pe dia
Ja na Paw ła II wy mie nia ja ko 92 pa pie ża pon ty fi kat je go na -
stęp cy Ste fa na III. W ta kim przy pad ku po imie niu Ste -
fan II po da je się w na wia sie III. Na stęp ni pa pie że, przyj mu -
ją cy imię Ste fan, sto so wa li po dwój ną nu me ra cję. Np. Ste fan
III (IV), Ste fan IV (V), aż po Ste fa na IX (X). Dru ga cy fra
ozna cza wła ści wy pon ty fi kat.

A skąd się bie rze róż ni ca po mię dzy ilo ścią pa pie ży
262, a ilo ścią pon ty fi ka tów 264?

Otóż 145 pa pie żem był Be ne dykt IX. Peł nił on urząd
pa pie ski trzy krot nie w la tach 1032-1044, 1045, 1047-1048. 

Pod czas je go pon ty fi ka tu urząd Gło wy Ko ścio ła spra -
wo wa li tak że Syl wester III i Grze gorz VI. W XI wie ku po li -
ty ka róż nych ugru po wań mie sza ła się w spra wy no mi na cji
pa pie skich, swój głos miał rów nież lud rzym ski, tak że ce sar -
stwo nie miec kie wpły wa ło bez po śred nio na wy bór pa pie ży.
Do pie ro pa pież św. Le on IX utwo rzył sta łe 70-oso bo we do -
rad cze Ko le gium Kar dy nal skie, nie za leż ne od wpły wów
świec kich. 

Ten pon ty fi kat na zna czo ny był jesz cze in ny mi trud no -
ścia mi we wnętrz ny mi. Na ra stał wów czas kon flikt mię dzy
Ko ścio łem rzym skim i wschod nim. W ro ku 1045, już
po śmier ci św. Le ona IX, na stą pi ła schi zma, czy li roz dział
Ko ścio ła. Od te go cza su od ręb nie li czy się pon ty fi ka ty Ko -
ścio ła rzym skie go i wschod nie go. W cza sie Wiel kiej Schi -
zmy, obok bi sku pów Rzy mu, urzę do wa li rów nież an ty pa pie -
że obe dien cji awi nioń skiej. Ostat nim z nich był Kle -
mens VIII, któ re go ab dy ka cja za koń czy ła schi zmę. Póź niej
po ja wił się już tyl ko je den hi sto rycz ny an ty pa pież. Okre śle -
nie „an ty pa pież” wpro wa dza do dat ko we za mie sza nie. 

Sło wem „an -
ty pa pież” okre śla
się oso bę, któ ra
po wo ła na zo sta ła
na tron pa pie ski
w spo sób nie -
praw ny, za pon ty -
fi ka tu le gal ne go
pa pie ża lub peł -
nią ca obo wiąz ki
w cza sie, gdy
urząd pa pie ski był
nie ob sa dzo ny. An -
ty pa pie że wy bie -
ra ni by li naj czę -
ściej wsku tek spo -
rów teo lo gicz nych
lub po li tycz nych.
Gdy za czę ło kształ -
to wać się Pań stwo Ko ściel ne i ro sło je go zna cze nie po li tycz -
ne, co raz czę ściej spo ry wo kół po wo ła nia pa pie ża by ły od bi -
ciem wal ki o wpły wy róż nych stron nictw czy ro dów.

Spra wę wy bo ru pa pie ży osta tecz nie prze pro wa dził pa -
pież Mi ko łaj II, w 1059 ro ku ogło sił de kret usta na wia ją cy
wa run ki elek cji pa pie ża; mo gło go wy bie rać tyl ko Ko le gium
Kar dy nal skie.

Oczy wi ście do tej po ry nie któ rzy lu dzie z róż nych po -
wo dów ogła sza ją się pa pie ża mi, na wet w XX wie ku. Sta tus
tych osób, w prze ci wień stwie do daw nych an ty pa pie ży, ma -
ją cych po par cie choć by czę ści ko le gium kar dy na lskie go,
nie jest do sta tecz nie jed no znacz ny. Sam fakt ogło sze nia się
przez ko goś pa pie żem to za ma ło, aby uznać da ną oso bę
za pa pie ża. Z te go wzglę du w ich wy pad ku umiesz cza ne
przy imie niu sło wo an ty pa pież po win no być bra ne w cu dzy -
słów.

Ist nie ją spo ry, co do licz by an ty pa pie ży w hi sto rii. Wy -
mie nia się od 36 do 43 an ty pa pie ży. W ro ku 1942 kar dy nał
Gio van ni Mer ca ti, pre fekt Ar chi wów Wa ty ka nu, stwo rzył li -
stę, któ ra od tam tej po ry zo sta ła ofi cjal nie uzna na przez Ko -
ściół ka to lic ki. 

Abs tra hu jąc od sposobu liczenia pa pie ży, któ ry jest ra -
czej cie ka wost ką, naj waż niej szą spra wą jest to, że pa pie że
są na zie mi na miest ni ka mi Je zu sa Chry stu sa. Więk szość
z nich, to wy bit ne oso by, za pi sa ne chlub nie w hi sto rii Ko -
ścio ła ka to lic kie go. 78 pa pie ży zo sta ło ogło szo nych świę ty -
mi, a 8 z nich bło go sła wio ny mi. Ka to li cy na ca łym świe cie,
a szcze gól nie w Pol sce, ocze ku ją obec nie na ofi cjal ne ogło -
sze nie przez Wa ty kan na sze go umi ło wa ne go pa pie ża Ja na
Paw ła II – świę tym. Dla mnie Oj ciec Świę ty swo im ży ciem
świad czył o swo jej świę to ści i za to jest go dzien naj wyż szej
chwa ły. Za koń cze nie pro ce su be aty fi ka cyj ne go ma zna cze -
nie dla przy szłych po ko leń, któ re nie by ły świad ka mi Je go
pon ty fi ka tu. Dla nas był Wielkim Papieżem i nie jest istotne,
czy był 262, 263, 264 czy 265 papieżem, wystarczy, że
wiemy, z czego wynikają różnice w liczeniu. 

Te re sa So wiń ska

Nieistotna chronologia

Encyklopedia Jana Pawła II 
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Ocaliæ od zapomnienia
KONKURS  RECYTATORSKI

I Pa ra fial ny Kon kurs Re cy ta tor ski       
Po ezji i Pro zy Księ dza Ja na Twar dow skie go pt. 

„Oca lić Ja na od Bie dron ki od za po mnie nia”

Czu jąc, że Księ dza Ja na trze ba za nieść do lu dzi – przy -
bli żyć – prze ka zać… I jak On – „na uczyć się dzi wić w ko -
ście le, że Ho stia Naj święt sza tak ma ła”; i jak On – „wie rzyć
Pa nu Bo gu jak dziec ko”; i jak On – „przy nieść nie wy kwa li fi -
ko wa ną rę ką ba ran ka ze śnie gu”, dla te go zor ga ni zo wa łam
na te re nie Szko ły Pod sta wo wej Nr 80 „I Pa ra fial ny Kon kurs
Po ezji i Pro zy Księ dza Ja na Twar dow skie go”. Wzię ło w nim
udział oko ło 90 uczniów z obu szkół z te re nu na szej pa ra fii.
Lau re aci re cy to wa li utwo ry pod czas wi zy ta cji ks. ab pa Ta -
de usza Go cłow skie go w na szej pla ców ce.

Oto na gro dze ni:

Kla sy I i II

I MIEJ SCE Oskar Ja desz ko Ia SP 80 
II MIEJ SCE Kac per Puł ta rzew ski IIb SP 80
III MIEJ SCE Bar ba ra Ucie chow ska Ic SP 80

WY RÓŻ NIE NIA Ada Krau ze Ib SP 80
Pa try cja Gru dzień Ia SP 80

Kla sy V i VI

I MIEJ SCE Pau li na Len da VIb SP 80 
II MIEJ SCE Ka rol Go dlew ski VIb SP 79
III MIEJ SCE Syl wia Wi chow ska Va SP 80

WY RÓŻ NIE NIA Ma riusz Ka miń ski VIc SP 80
An ge li ka Bey row ska VIa SP 80
Ka ta rzy na Mil ler VB SP 80
Ju sty na Sze nyk VIb SP 80

Kla sy III i IV

I MIEJ SCE Ida Ślę zak IVc SP 80
II MIEJ SCE An na Kwiat kow ska IVc SP 80
III MIEJ SCE Ka ro li na Kier schling IVd SP 80

WY RÓŻ NIE NIA Klau dia Wę grzy now ska IVa SP 80
Ro bert Twerd IVb SP 80
Ka ro li na Ma tu szew ska IVd SP 80
Pau li na Ko wa lik IIIb SP 80

Dzię ku ję wszyst kim uczest ni kom. Po dzię ko wa nia
skła dam rów nież na uczy cie lom po lo ni stom, ka te che tom
i sio strom, któ rzy przy go to wy wa li swo ich pod opiecz nych,
a tak że tym, któ rzy sta no wi li gro no ko mi sji kon kur so wej.
Ser decz ne Bóg za płać kie ru ję do księ dza Pro bosz cza oraz
Sa mo rzą du Uczniow skie go SP nr 80 za spon so ro wa nie na -
gród dla lau re atów. Nie moż na za po mnieć o ro dzi cach, bab -
ciach i dziad kach, bo ich in ge ren cja i do ping na pew no przy -
słu ży ły się do suk ce sów po ciech, ale tak że tak licz ne go
udzia łu dzie ci.

Or ga ni za torka 
Lu cy na Cy bu la

ka te chet ka w SP nr 80
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Ukraina – Krym cz.2

PIELGRZYMKA PARAFIALNA

Dro ga na Krym wio dła nas przez wy ży nę Nad dnie -
przań ską do Ki jo wa, po tem przez roz le głą wy ży nę Wo łyń -
sko -Po dol ską. Hi sto ria tej pięk nej kra iny jest burz li wa. Pół -
wy sep Krym ski od III w.p.n.e. za miesz ki wa ły róż ne ludy.
W VI w.p.n.e. za kła da li tam ko lo nie Gre cy. Po tem opie ka
Rzy mu utrzy mywa ła się przez 300 lat, a upa dła pod na jaz -
dem Go tów i Hu nów. Pod ko niec X w. Wiel ki Ksią żę Ruski
Wło dzi mierz roz sze rzył gra ni ce swe go pań stwa aż do Kry -
mu. W XIII w. Krym po padł pod pa no wa nie Ta ta rów,
a na po cząt ku XV po wsta ł nie pod le gły chanat ta tar ski –
Chanat Krymski. Cha no wie krym scy od 1475 by li wa sa la mi
suł ta nów tu rec kich. W ro ku 1783 ca ły Krym prze szedł
pod wła da nie Ro sji. Od tej chwi li zmniej sza ła się po pu la cja
miesz kań ców, ro sła też bie da. W la tach 1854-1855 Krym stał
się po lem wal ki pod czas woj ny krym skiej. W XIX w. zno wu
za czął się wzro st prze rwa ny re wo lu cją paź dzier ni ko wą w
1917 r. W cza sach ZSRR na stą pi ło wy sie dla nie Ta ta rów i na -
pływ lud no ści ro syj skiej, któ ra zdo mi no wała in ne na cje
osią ga jąc wiel kość 80%. Po upad ku pań stwa so wiec kie go
Ro sja nie za miesz ku ją cy pół wy sep 5 ma ja 1992 ro ku pro kla -
mo wa li Re pu bli kę Kry mu, któ ra ma swo ją au to no mię w ra -
mach pań stwa ukra iń skie go.

Ty le hi sto ria, my zo ba czy li śmy jej śla dy za cho wa ne
w za byt kach z róż nych epok: grec kie ru iny i kur ha ny, śre -
dnio wiecz ne twier dze, skal ne mia sta, pa ła ce cha nów, a tak -
że sty lo we re zy den cje ca rów i ary sto kra cji. 

Wi dzie li śmy rów nież re zer wa ty i po mni ki przy ro dy,
ale naj bar dziej za chwy ca ły nas nad mor skie par ki swo ją bo -
ga tą ro ślin no ścią.

Czwar te go dnia po dró ży do tar li śmy do Ode ssy, mia sta
sto sun ko wo mło de go, bo za ło żo ne go prze szło 200 lat te mu.
Obec nie li czy prze szło 1 mi lion miesz kań ców wie lu na ro do -
wo ści. Miesz ka ją tu mię dzy in ny mi: Gre cy, Ge nu eń czy cy,
We ne cja nie, Ta ta rzy, Tur cy, Ro sja nie, Ży dzi, Fran cu zi, Or -
mia nie, Gru zi ni, Buł ga rzy, Ukra iń cy, Au stria cy, Po la cy i to
nie był by ko niec wy li cza nia, do cie kli wi do li cza ją się 120.
W XIX w. prze by wa li tu tak że car scy ze słań cy, wśród nich
Adam Mic kie wicz i Alek san der Pusz kin. 

W śre dnio wie czu ist nia ła tu sło wiań ska osa da,
w XV wie ku przy by li tu taj Ta ta rzy. W 1791 Ro sja nie zbu do -
wa li tu port wo jen no -han dlo wy i na zwa li go Ode ssa. W 1803
ro ku port uzy skał pra wa miej skie i od te go cza su za czął się
je go nie by wa ły roz wój. Pierw szym bur mi strzem Ode ssy był
ksią żę Ri che lieu. Za miesz kał on w Ode ssie ucie ka jąc
z Fran cji, aby unik nąć gi lo ty ny w cza sach re wo lu cji fran cu -
skiej. Dziś je go po mnik w to dze rzym skie go se na to ra stoi
u szczy tu scho dów roz sła wio nych przez re ży se ra Ser giu -
szo wa Eisen ste ina. Kon fron ta cja z rze czy wi sto ścią? Scho dy
ni czym szcze gól nym się nie wy róż nia ją. Sła wę to miej sce
za wdzią cza przej mu ją cej sce nie w fil mie „Pan cer nik Po -
tiom kin”. Wzno szą się na wy so kość 27 me trów nad bul wa -
rem nad mor skim, li czą 193 stop nie, jed nak z ich szczy tu
jest wspa nia ła pa no ra ma na ode ski port mor ski. 

Na stęp nie spa ce ro wa li śmy uli ca mi mia sta po dzi wia jąc
wspa nia łe bu dow le re pre zen ta cyj ne, po mni ki i rzeź by. Jed -
nak gmach Te atru, Ope ry i Ba le tu swo ją uro dą i wiel ko ścią

ro bi naj więk sze wra że nie i jest go dzien na zwy – dzie ło ar -
chi tek tu ry. Na ukoń cze niu by ły pra ce re no wa cyj ne te go
obiek tu, po wsta łe go w la tach 1884-1887 wg pro jek tu dwóch
wie deń skich ar chi tek tów. Sam gmach już bez rusz to wań
pięk nie się pre zen tu je, ozdo bio ny jest ko lum na mi, ga le ria -
mi, wy ku sza mi i rzeź ba mi. 

W mie ście nie bra ku je par ków z fon tan na mi i po mni -
ka mi, za chwy ca ją ce są rów nież pięk ne ale je z ro sły mi drze -
wa mi je sio nów, klo nów, dę bów, pla ta nów i z wie loma in ny -
mi ga tun ka mi. Wra że nie zro bi ło na mnie drze wo – pla tan,
po mnik przy ro dy. Rósł przy bu dyn ku sta rej gieł dy obok po -
mni ka Alek san dra Pusz ki na, li czył so bie wie le se tek lat.

Msza św. od by ła się w ka te drze pw. Wnie bo wzię cia
Naj święt szej Ma ryi Pan ny. Świą ty nia li czy 150 lat. Została
od zy ska na w la tach 90. W czasach ko mu ni zmu by ła za mie -
nio na na ha lę spor to wą (w pre zbi te rium by ła si łow nia).
O sy tu acji die ce zji ode sko -sym fe ro pol skiej opo wia dał nam
ks. prał. Fran ci szek Ko łczan z Kra ko wa, któ ry prze szedł szy
na eme ry tu rę, po sta no wił tu taj kon ty nu ować po słu gę dusz -
pa ster ską, gdzie jest tak dużo do zrobienia.

Dal szy cel na szej po dró ży to Ałusz ta, mia sto na le żą ce
do ri wie ry krym skiej. Ze wzglę du na ko rzyst ny kli mat po -
sia da wie le sa na to riów. To na pa rę dni by ła na sza ba za wy -
pa do wa do in nych cie ka wych miejsc. My za miesz ka li śmy
w kom plek sie tu ry stycz no -uzdro wi sko wym „Wo schod”.
Po krót kiej akli ma ty za cji wy ru szy li śmy na wy ciecz ki.
Na roz grzew kę wy bra li śmy się do wo do spa du Dżur -Dżur
w ma sy wie gó ry De mer dżi. 

Odessa. Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
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PIELGRZYMKA PARAFIALNA

Nie mie li śmy szczę ścia do po go dy, bo za czął pa dać
deszcz, a tra sa wio dła ścież ką o śli skim pod ło żu, ale cel zo -
stał osią gnię ty. 15-me tro wej wy so ko ści wo do spad uka zał
nam swą uro dę. 

Za to na stęp ne go dnia po go da do pi sa ła wspa nia le
i dzię ki te mu wy ciecz ki mia ły do dat ko wy wa lor. Po dzie li li -
śmy się na ró że gru py. Do wy bo ru mie li śmy zwie dza nie al -
bo ogro du bo ta nicz ne go w Ni ki cie, al bo wy jazd do re zer wa -
tu Ka ra -Dag, aby zo ba czyć „Zło te wro ta” ukształ to wa ne
w na tu ral ny spo sób w ma sy wie wul ka nicz nym, al bo wy brać
się do Su da ku. Ja wła śnie wy bra łam tę ostat nią moż li wość
i nie ża łu ję. 

Su da ku – zna czy „kra ina słoń ca”, przy wi tało nas pięk -
ną sło necz ną po go dą. Zwie dza li śmy, po ło żo ną na wy so kiej
gó rze nad mo rzem, sta rą Twier dzę Ge nu eń ską. Wej ście
pro wa dzi przez ob szer ny bar ba kan. Mu ry obron ne po cho -
dzą z XIV -XV w., a w nich za cho wa ły się trzy basz ty, swo je
na zwy bio rą ce od na zwi ska kon su la, któ ry je wy bu do wał.
Roz le gły te ren we wnątrz mu rów to kil ka dzie siąt hek ta rów
po wierzch ni, kie dyś gę sto za bu do wa nej. Dzi siaj moż na jesz -
cze zo ba czyć ni skie bu dow le -cy ster ny, w któ rych prze cho -
wy wa no wo dę, oraz świą ty nię z ko pu łą. We wschod niej czę -
ści mie ści się tzw. „za mek kon su la” – re zy den cja, a za ra zem
ostat ni punkt obro ny twier dzy. Z okien zam ku roz po ście ra
się wspa nia ły wi dok. Oko li cę wi dać jak na dło ni, mo rze, wy -
brze że i gó rę Aju dah. Mu ry twier dzy wi ją się ma low ni czo
po szczy cie wznie sie nia.

Po ma łym od po czyn ku i po si le ni „cze bu rie ka mi”
(spe cjal ność miej sco wych ba rów) wy ru szy li śmy zwie -
dzać wy brze że re zer wa tu „No wy Świat”. Krę ta ska li sta
ścież ka wio dła nad la zu ro wy mi za tocz ka mi, do pro wa dzi ła
nas do nie zwy kle atrak cyj nie po ło żo nej gro ty w gó rze Ko -
ba -Ka ja. Jej wiel kość po zwa la na or ga ni zo wa nie tu wy jąt ko -

wych kon cer tów, stąd na zwa „nad mor ski am fi te atr skal ny”.
Jest tam es tra da dla or kie stry, jest miej sce na sto li ki dla go -
ści, są ni sze na wi no, z gó ry moż na zwie szać kan de la bry ze
świe ca mi. Idąc da lej tra są w gó rę i w dół, nad sa mym mo -
rzem mi ja my Car ską Pla żę. Po tem spa cer po wrot ny wśród
so sen ro sną cych tyl ko tu taj. Wy glą da ją one jak tro chę więk -
sze drzewka bon -sai, a jest to spowodowane bar dzo trud -
nymi wa run kami sie dli sko wymi. Na ko niec wy pra wy była
de gu sta cja wi n z miej sco wych win nic, w tym z winnicy No -
we go Świa ta, oraz win mu su ją cych, słyn nych w ca łej Eu ro -
pie. 

Te go dnia cze ka ła nas jesz cze jed na atrak cja, wy jazd
do del fi na rium na osie dlu Par te nit. 

Na stęp ne go dnia po je cha li śmy do Jał ty. Tam w pol -
skim ko ście le pw. Nie po ka la ne go Po czę cia NMP od by ła się
Msza św. Świą ty nię wy bu do wa no w 1914 ro ku. W cza sach
so wiec kich była zmie nia na ko lej no w strzel ni cę, re stau ra -
cję, a na stęp nie mu zeum kul tur Kry mu. Te raz po wró ci ła
wresz cie do Ko ścio ła ka to lic kie go. Po Mszy świę tej od by li -
śmy spa cer bul wa rem nad mor skim. Tu cze ka ły na tu ry stów
róż ne atrak cje. Moż na by ło zro bić so bie zdję cia z małp ka mi
lub w stro jach z epo ki za siąść w fo te lu w za aran żo wa nym sa -
lo nie. Ja wy bra łam spa cer nad bul wa rem i de gu sta cję ka wy
w jed nej z wie lu ka wia re nek.

Po tem po je cha li śmy zwie dzać pa łac ostat nie go ca ra
Rosji Mi ko ła ja II w Li wa dii. W 1834 ro ku Li wa dię ku pił Po -
lak – hra bia Lew Po toc ki. Wy bu do wał w tym miej scu wiel -
ki, oto czo ny par kiem, dom. Po je go śmier ci ta po sia dłość
sta ła się czę ścią ma jąt ku ro dzi ny Ro ma no wów. Dla po trzeb
car skiej ro dzi ny w cią gu 4 lat nie mal cał ko wi cie zo sta ła
prze bu do wa na. Na miej scu sta re go do mu po wsta ły 2 pa ła ce
– wiel ki i ma ły. Ma ły pa łac zo stał znisz czo ny, w wiel kim pa -
ła cu mia ła miej sce Kon fe ren cja Jał tań ska (4.II.1945-
11.II.1945), pod czas któ rej przy wód cy ko ali cji an ty hi tle row -
skiej – pre zy dent USA Fran klin Ro ose velt, pre mier Wiel kiej
Bry ta ni Win ston Chur chill i przy wód ca ZSRR Jó zef Sta lin,
wy dzie li li swo je stre fy wpły wów w Eu ro pie. Wy ty czy li tak że
gra ni ce po wo jen nej Pol ski. W cza sie spo tka nia tzw. Wiel kiej
Trój ki w pa ła cu miesz kał pre zy dent USA. 

Sudaku. Mury obranne Twierdzy Genueńskiej

Liwadija. Pałac i Muzeum Romanowych
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Obec nie we wnątrz pa ła cu jest mu zeum Ro ma no -

wych. Zwie dza li śmy sa le re pre zen ta cyj ne i po ko je bar -
dziej ka me ral ne. Za cho wał się ga bi net ca ra i po ko je użyt -
ko wa ne przez je go ro dzi nę wraz z ich bo ga tym wy po sa że -
niem: ja dal nię (tę ofi cjal ną i tę ro dzin ną), bi blio te kę, po -
kój, w któ rym dzie ci po bie ra ły na ukę. Spa ce ro wa li śmy
po pięk nie po ło żo nym i sta ran nie pie lę gno wa nym par ku
wo kół pa ła cu. 

W ko lej nym dniu wy pra wa na gó rę Aj Pe tri. Nie
wszy scy mie li od wa gę wje chać ko lej ką gór ską na wy so -
kość bli sko 1200 m.n.p.m. Oka zu je się, że moż na by ło
w dwóch od cin kach po ko nać tę wy so kość, bez skut ków
ubocz nych dla zdro wia. Na gó rze po dzi wia li śmy pięk ne
pej za że. Mo rze Czar ne i Jał ta le ża ły u na szych stóp. 

Na stęp nie prze szli śmy obok ta tar skich stra ga nów
do tar go we go ba ru. Go spo da rza mi lo ka lu by ła ta tar ska ro -
dzi na, któ ra pro po no wa ła nam re gio nal ne po tra wy. Do wy -
bo ru by ła zu pa przy po mi na ją ca gu lasz oraz szasz ły ki z ba -
ra ni ny, do te go chleb w for mie du żej buł ki -plac ka. Spo ży -
wać da nia moż na by ło w spo sób eu ro pej ski, przy sto li kach
lub na wy so kich po de stach sie dząc przy sto le w kuc ki. Cze -
ka jąc na za mó wo ine po tra wy, de gu sto wa li śmy miej sco we
wi na. Wy bra ny ga tu nek wi na po da no nam do po sił ku.
Do miej sco wych atrak cji na le ża ło zro bie nie so bie zdję cia
z niedź wiad kiem lub czar nym ja gu arem, prze jażdż ka na ko -
niu lub wiel błą dzie dwu garb nym. Ze wzglę du na brak cza su
nie zo ba czy li śmy pięk nych ka nio nów, naj słyn niej szych
w tej czę ści Kry mu. Z te go sa me go po wo du za mek „Ja skół -
cze Gniaz do”, zbu do wa ny na szczy cie stro mej ska ły, „za wie -
szo ny” nad mo rzem, wi dzie li śmy tyl ko z pew nej od le gło ści. 

Za to ze spół pa ła co wo -par ko wy w Ałup ce zwie dzi li śmy
do kład nie. To let nia po sia dłość hr. M. Wo ron co wa. Pa łac
wy bu do wa no w la tach 1828-1846 we dług pro jek tu jed ne go
z naj lep szych ar chi tek tów an giel skich Edwar da Bla era (na -
dwor ne go ar chi tek ta kró la Wil hel ma IV). Od stro ny gór pa -
ła co wa ar chi tek tu ra przy po mi na styl an giel ski Tu do rów
z ele men ta mi wa row ny mi, od stro ny mo rza styl mau re tań -
ski, o lżej szym cha rak te rze pa wi lo no wym. Re pre zen ta cyj ne
wnę trza pa ła co we z pięk nym wy stro jem i sty lo wym wy po sa -
że niem, za byt ko wy mi me bla mi, ob ra za mi, kan de la bra mi
i ma lar stwem, to sa lo ny, gdzie przyj mo wa no go ści, ja dal nie,
bi blio te ka, a wśród nich oran że ria peł na wspa nia łych ro ślin
i z kla sycz ny mi rzeź ba mi na po stu men tach. Z ta ra su
przed pa ła cem roz ta cza ła się prze pięk na pa no ra ma
na ogród i po ły sku ją ce mo rze. Stąd scho dzi się w dół scho -
da mi, któ re ozda bia ją mo nu men tal ne mar mu ro we lwy. Wo -
kół pięk nie za dba na zie leń par ko wa, a w niej usy tu owa ne
sztucz ne wą wo zy, ma low ni cze ska ły i wo do spa dy, do któ -
rych pro wa dzą alej ki spa ce ro we.

Ko lej ny dzień rów nież in ten syw ny. Te raz ko lej na naj -
więk sze mia sta Kry mu: sto li cę Sym fe ro pol, Se wa sto pol i po -
ło żo ny mię dzy ni mi Bach czy sa raj. Wszyst kie go zwie dzić
nie spo sób. Przez sto li cę prze jeż dża my au to ka rem po dzi -
wia jąc to, co wi dać przez okna. Wra że nie ro bi bu dy nek
dwor ca ko le jo we go i in ne bu dyn ki uży tecz no ści pu blicz nej,
oraz świą ty nie i mu zea. Jak w in nych mia stach Krymu sze -
ro kie pro me na dy ocie nio ne są zie le nią.

Je dzie my da lej, aby zwie dzać re zy den cję cha nów ta tar -
skich – Bak czy sa raj, któ ry stał się sto li cą za cza sów pa no wa -

nia cha na Sa hi ba Ge re ja I w XVI w. Wśród buj nej ro ślin no -
ści nad rze ką Czu ruk -Su zo stał wy bu do wa ny pa łac usy tu -
owa ny nie zwy kle cie ka wie, w wą wo zie po mię dzy ze wnętrz -
nym i we wnętrz nym łań cu chem Gór Krym skich. Z dzie -
dziń ca pa ła cu wi dać by ło szczy ty gór osią ga ją ce wy so -
kość 500-600 m.

Sło wo „bak czy sa raj” zna czy „pa łac w sa dzie” i od zwier -
cie dla raj ski ogród na zie mi. W kom plek sie pa ła co wym
znaj du je się wie le za byt ko wych obiek tów o róż nym prze -
zna cze niu, są tu bu dyn ki miesz kal ne, ma ły me czet, basz ta
So ko ła, łaź nia i ha rem, oraz me zar łyk – cmen tarz ro dzin ny
z dwo ma mau zo le ami cha nów.

W czę ści re pre zen ta cyj nej znaj du je się sa la „Po sie dze -
nia Dy wa nu”, w niej cha no wie przyj mo wa li de le ga cje i od -
by wa li na ra dy, tu za pa da ły naj waż niej sze de cy zje. W sa li,
na tro nie za sia dał chan, po obu je go stro nach za sia da li be jo -
wie – każ dy w wy zna czo nym miej scu. Za pro sze ni go ście sia -
da li po środ ku sa li. Po ob ra dach chan od po czy wał obok
w pięk nej al tan ce z mar mu ro wą fon tan ną po środ ku, oto czo -
ną buj ną zie le nią i kwia ta mi. To miej sce opi sy wał Adama
Mic kie wicz w „So ne tach krym skich”. Da lej mie ści się ma ły
me czet i po dwór ko fon tann. Jed na z tych fon tann jest zna -
na z po ema tu Aleksandra Pusz ki na „Fon tan na bach czy sa -
raj ska”, dla te go obok niej umiesz czo no po pier sie po ety. 

Na stęp nie we szli śmy do stre fy prze zna czo nej dla ko -
biet, gdzie ży ły od se pa ro wa ne od świa ta ze wnętrz ne go żo ny
i na łoż ni ce cha na. Z czte rech bu dyn ków ha re mu za cho wał
się tyl ko je den. To ro dzaj pa wi lo nu, w któ rym ko bie ty spę -
dza ły czas w cią gu dnia. Aby tu ry stom po ka zać, jak wy glą -
da ło tu ży cie, w pierw szym po ko ju urzą dzo no ja dal nię, po -
ka za no szaf ki i ze sta wy na czyń sto ło wych. W dru gim po -
miesz cze niu od two rzo no wy gląd po ko ju miesz kal ne go z dy -
wa na mi, sto li ka mi, ku fra mi, pa ra wa na mi, a w trze cim – go -
ścin nym – oprócz dy wa nów i ka nap, eks po no wa no in stru -
men ty mu zycz ne, ka dziel ni ce, szka tuł ki i in ne przed mio ty
co dzien ne go użyt ku. Na ze wnątrz bu dyn ku by ły ogro dy,
lecz nie za cho wa ły się w swo jej za chwy ca ją cej for mie. Ca -
łość za ło że nia ar chi tek to nicz ne go nie ma w so bie żad nej
mo nu men tal no ści, uj mu ją cą ce chą jest dba łość o de tal ar -
chi tek to nicz ny i pięk no ele men tów de ko ra cyj nych obec -
nych tu taj wszę dzie, stąd powstaje baj ko wy na strój.

Dziedziniec pałacowy Bachczysaraju
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Ko lej ne mia sto to Se wa sto pol – z grec kie go „świę te
mia sto, mia sto chwa ły, mia sto god ne sza cun ku”. Dzi siej szy
Se wa sto pol to du ży ośro dek kul tu ral ny, na uko wy i prze my -
sło wy. Jest w nim wie le po mni ków hi sto rii i ar chi tek tu ry.
Na sza gru pa od by ła spa cer bul wa rem Hi sto rycz nym. Kto
chciał, mógł w por cie wy na ję tą ło dzią wy ciecz ko wą opły nąć
za to kę i zo ba czyć z wo dy okrę ty flo ty Czar no mor skiej. Jesz -
cze pa rę lat te mu nikt z osób po stron nych nie miał tu pra wa
wstę pu, dla te go że miesz czą ce się tu ba zy flo ty ukra iń skiej
i ro syj skiej ma ry nar ki wo jen nej by ły su per taj ne. Dziś okrę -
ty są sia du ją ze so bą po dwóch stro nach ba se nu por to we go,
a pły wa ją cy po ca łym por cie tu ry ści mo gą fil mo wać i fo to -
gra fo wać do słow nie wszyst ko, co uno si się na wo dzie. Ja
rów nież sko rzy sta łam z tej moż li wo ści.

I ko lej na atrak cja te go dnia to zwie dza nie Cher so ne su
Tau rydz kie go – an tycz ne go mia sta grec kie go, któ ry znaj du -
je się na Li ście Świa to we go Dzie dzic twa UNE SCO. Dzi siaj
moż na po dzi wiać po zo sta ło ści mia sta -po lis, bę dą ce go nie za -
leż ną de mo kra tycz ną re pu bli ką. Mia sto po sia da ło wła sną
ra dę, któ rą mieli pra wo wy bie rać tyl ko wol ni oby wa te le,
uro dze ni w Cher so ne sie i po sia da ją cy ma jąt ki ziem skie.
Głów nym wy znacz ni kiem su we ren no ści by ło bi cie wła snej
mo ne ty, ak cep to wa nej na te re nie in nych miast grec kich
w re gio nie Mo rza Czar ne go. Więk szość do cho dów bu dżet
miej ski czer pał z han dlu i rol nic twa. Miesz kań cy Cher so -
ne su upra wia li zie mię opa no wu jąc z każ dym ro kiem, co
raz to no we i nie za go spo da ro wa ne te re ny. Naj bar dziej zy -
skow ną by ła pro duk cja zbo ża i wi na, oraz wy ra bia nie
dzba nów. Cen trum mia sta sta no wi ła tzw. „ago ra” – czy li
targ z bu dyn ka mi ad mi ni stra cyj ny mi, od któ re go za czy na -
ły swój bieg głów ne uli ce. W Cher so ne sie ist nia ła roz bu -
do wa na sieć wo do cią gów i ka na li za cji. Cen trum roz ryw ki
sta no wił miej ski am fi te atr, na któ rym mo gło za sia dać do 3
tys. osób, ro lę zaś ośrod ków re li gij nych od gry wa ły licz ne
ba zy li ki. Szcze gól nie waż nym dla mia sta han dlo we go był
port, któ ry mie ścił się w za chod niej czę ści. Do obro ny
przed na jeźdź ca mi zo sta ły roz bu do wa ne mu ry obron ne
z wa row ny mi wie ża mi. For ty fi ka cje ota cza ły mia sto z 3
stron. Naj bar dziej chro nio ną częścią była por to wa dziel ni -

ca mia sta. Od koń ca X w. za czy na się stop nio wy upa dek
mia sta, czę ścio wo w wy ni ku wo jen, a czę ścio wo wsku tek
dość sil nej kon ku ren cji. 

Nad szedł czas wy jaz du z Ałusz ty w po dróż po wrot ną
do Ode ssy przez Cher soń i Mi ko ła jów, w którym znajduje
się so bór ka te dral ny z iko ną Matki Boskiej Ka spe row skiej.
Ko lej ne go dnia je dzie my przez Tul czyn, gdzie zwie dza my
pa łac Sta ni sła wa Szczę sne go Po toc kie go. Im po nu ją ca roz -
mia ra mi re zy den cja ro do wa obecnie jest mo zol nie re kon -
stru owa na. Część po miesz czeń teraz użyt ku je szko ła, resz -
ta jest w od bu do wie, jed nak ca łość oto czo na ogro dze niem
świe żo wy re mon to wa nym.

Wie czo rem przy jeż dża my do Win ni cy. Gosz czą nas
pod swo im da chem ser decz ne sio stry za kon ne ka no sjan ki
ze Zgro ma dze nia Có rek Mi ło ści. Wie czo rem uczest ni czy -
my we Mszy św. w jed nym z trzech by łych ko ścio łów pol -
skich pw. Naj święt szej Ma rii Pan ny, daw ny ko ściół klasz tor -
ny je zu itów. W dwóch in nych jest obec nie so bór ka te dral ny
Prze mie nie nia Pań skie go pra wo sław ne go pa triar cha tu mo -
skiew skie go i cer kiew.

Po śnia da niu ru sza my w dal szą dro gę. 
Za trzy mu je my się w La ty czo wie, aby uczest ni czyć

w Eu cha ry stii w Sank tu arium Ma ryj nym miesz czą cym się
w ko ście le po do mi ni kań skim, ufun do wa nym w 1603 r.
przez ro dzi nę Po toc kich. Jest to miej sce kul tu ob ra zu Mat -
ki Bo skiej La ty czow skiej. Ory gi nał ob ra zu, ura to wa ny
przed so wie ta mi, znaj du je się te raz w Lu bli nie. 

Na we wnętrz nym po dwór ku za bu do wań klasz tor nych
wi ta nas swym cha rak te ry stycz nym ge stem po sąg Ja -
na Paw ła II, sto ją cy tu taj wśród zie le ni i kwia tów.

Po po łu dniu już spa ce ru je my uli ca mi Lwo wa. Idzie my
głów ną pro me na dą w kie run ku Ope ry Na ro do wej mi ja jąc
po dro dze róż ne bu dyn ki re pre zen ta cyj ne, a tak że słyn ny
ho tel George. Na stęp ne go dnia zwie dza my sta re mia sto z ra -
tu szem, a na nim wi dzi my zna ki nie daw nych ob cho -
dów 750-le cia mia sta. Msza św. od by ła się w ka te drze pw.
Wnie bo wzię cia NMP. Jest so bo ta, w tym dniu od by wa się
mnó stwo ślu bów. Przed ka te drą je ste śmy świad ka mi
tradycyjnego prze ka za nia przez ro dzi ców oka za łe go ko ła -
cza no wo żeń com. W in nym miej scu gru pa mo to cy kli stów

Odessa. Budynek Teatru, Opery i Baletu

Lwów. Cmentarz Łyczakowski,  kaplica i polskie groby wojskowe 
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ru sza na uro czy sto ści ślub ne za mło dą pa rą, ja dą cą w ka -
skach. Idąc do au to bu su, prze cho dzi my obok bu dyn ku,
gdzie przed II woj ną świa to wą mie ści ło się „Osso li neum”,
czy li Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich, te raz na pla cy ku
obok mi ło śni cy sło wa dru ko wa ne go han dlu ją książ ka mi
i cza so pi sma mi.

Na sze zwie dza nie nie mo gło się obyć bez od wie dzin
Cmen ta rza Ły cza kow skie go. 

Ne kro po lia po ło żo na jest nie zwy kle ma low ni czo
wśród sta ro drze wów. Po dzi wiać moż na nie zli czo ną ilość
wspa nia łych po mni ków, rzeźb na grob nych, mau zo le ów. Są
tu po cho wa ni m.inn. Mar ja Ko nop nic ka, Ga bry ela Za pol -
ska, Ar tur Grot t ger, Ka rol Szaj no cha, mi ja li śmy gro bow ce
ro dzin ne Za moy skich, Lesz czyń skich (pi sow nia ory gi nal -
na). Przy gro bie Wła dy sła wa Beł zy od py ta li śmy się z „Ka te -
chi zmu pol skie go dziec ka”, zna ne go nam od dzie ciń stwa
– „Kto ty je steś? – Po lak ma ły; Ja ki znak twój? – orzeł bia -
ły…” Do cho dzi my do pol skie go cmen ta rza woj sko we go, tu
przy mo gi le zbio ro wej z na pi sem „Tu le ży żoł nierz pol ski
po le gły za Oj czy znę, 1918-1920” od mó wi li śmy mo dli twę.
Na stęp nie oso bi ście do ko na łam wpi su do księ gi pa miąt ko -
wej wy ło żo nej w ka pli cy na stę pu ją cej tre ści: „Pa mię ta my
o Or lę tach lwow skich i skła da my Im cześć. Piel grzy mi
z War sza wy, Gdań ska i So po tu, 7.10.2006 r.”

Po wo li, peł ni re flek sji, opusz cza my go ścin ne zie mie
ukra iń skie, świadomi tego, w jak wielu miejscach jeszcze
nie byliśmy. W War sza wie że gna my gru pę war szaw ską
i póź ną no cą w nie dzie lę koń czy my piel grzym kę, pod czas
któ rej mo dli li śmy się w róż nych ko ścio łach pod prze wod -
nic twem księ ży opie ku ją cych się na mi. Win ni śmy po dzię ko -
wać Bo gu za moż li wość od by cia tej po dró ży i za szczę śli wy
po wró t do do mu.

Te re sa So wiń ska

Msze św. od pra wia ne przez ks. To ma sza Fry ma ka i ks. Ja nu sza Maj kow skie -
go z ministrantami z naszej parafii – panami Witkiem i Tadeuszem.

Po le wej w Tul czy nie, na samej górze w ka te drze pw. Wnie bo wzię cia Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny w Ode ssie, ni żej w Jał cie pw. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, u do łu w ka te drze pw. Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi
Pan ny we Lwo wie.  
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z edukacji wnętrza 

tato widziałem człowieka pełnego uśmiechu
skąd on to ma 
wiesz synku z człowiekiem jest jak z drzewem
jeśli ma korzenie wydaje owoce inaczej zamiera
uśmiech jest wtedy gdy pokój jest w sercu  
tylko tyle 
aż tyle  

przypadkiem   

obok na łące wśród trzepotu motyli
pośród pędzących autostrad zabiegania
tu gdzie śmierć przychodzi o nie w czasie   
i słowik radośnie wyśpiewuje trele 
idzie sobie przypadek 
szerokim łukiem zbiera żniwo
ciepłym dotykiem owiewa twarze 
tego za uszy wyciągnie z bagna 
tamtemu rozum przywróci  
tu przed śmiercią da łyk zbawienia
a tam śpiewem obudzi do życia
idzie zmęczony nasz anioł stróż 
przypadkiem w tę samą stronę co my 

"sTWORZENIE"

Każ dy mo że „sTwa rzać”, dla te go ser decz nie za pra sza my wszyst kich
„sTwór ców” do współ pra cy. Ocze ku je my na cie ka we zdję cia i do bre
wier sze. ka ze k821@wp.pl

wiersze i zdjęcia kazimierza sakowicza

są takie miejsca

są takie miejsca
gdzie wielbłąd przechodzi przez ucho igielne
człowiek dla człowieka samarytaninem
a pasterz bierze na ramiona odnalezioną owcę
są takie miejsca
gdzie tylko troje stało pod krzyżem
ręce piłata są ciągłym wyrzutem
a kogut pieje sto i trzy razy 
są takie miejsca
tylko trudno je znaleźć
w zalewie sensacji
w pogoni za ilością sprzedanych nakładów
w nadrzędności prawa od zachwytu miłości
są takie miejsca

KĄCIK POETYCKI
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Roz wią za nie krzy żów ki 13 z nr 29:
Haso: PASTORAŁKA
Po zio mo: Korpus, zestaw, uwiąd, parmezan, kupno, azalia, szarak, burak, odbudowa, wykop, Cicero, tratwa. 
Pio no wo: Olimp, podpora, szarfa, esteta, baranina, Munk, urzędnik, zabawka, rzutek, kłopot, rękaw, kopa. 

Rebus: LISIA NORA (linia, noga)

z edukacji natchnienia 

tato co to jest szczęście 
pytasz by wiedzieć czy zrozumieć
a co za różnica
kto pyta by wiedzieć ten głupcem zostanie
kto zechce zrozumieć odkryje swe szczęście 
nie rozumiem zupełnie co pleciesz
cóż mogę powiedzieć
szczęście jest wtedy gdy już nie pytasz 
dlaczego i po co którędy czy się opłaca
szczęście jest końcem i początkiem nowego
kto tego dotknie jedną chwilą natchnienia 
ten już tylko tego łaknąć zapragnie
czyli czego 
szumu wiatru które przemienia 

wiersz i zdjęcie kazimierza sakowicza

Misterium Chorzowskie

Między Niebem a Ziemią jest grzech
Grzech zaniedbania
niby mały, bo można
napraiwć go jutro.
A jednak tak wielki,
że skrzypi teraz mroźnie
marszem załobnym
i wyrzutami sumienia.
Patrzy i widzi Człowiek
Ten co wierzy
i wieczny niedowiarek,
że dzieje się to
co Niepojęte: 
Z miejsca Tragedii
Anielski Orszak
Mocą Ducha Świętego
Wciąż żywymi
Gołębiami unosi
Duszę Opiekunów
przed Oblicze Boga.

Teresa Fidera

W po rzed nim nu me rze Gło su Bra ta wkradł
się błąd do wier sza pa ni Te re sa Fi de ry. Za nie -
umyśl ną po mył kę prze pra szy my. 

Po ni żej dru ku je my wła ści wą wer sję.

Jesień 1984 r.

Jarzębinowe owoce
polskiej jesieni
w kolorze czerwieni
rozsypane
paciorkami różańca 
po ziemi...

ERRATA

KĄCIK POETYCKI



Ś.p. Marian Bachanek, lat 65, zm. 16.12.2006 r. 
Ś.p. Stanisław Bielecki, lat 66, zm. 19.12.2006 r. 
Ś.p. Stanisław Nawrocki, lat 76, zm. 21.12.2006 r.
Ś.p. Karol Marian Pawlicki, lat 75, zm. 22.12.2006 r. 
Ś.p. Barbara Teresa Mielczarek, lat 58, zm. 23.12.2006 r. 
Ś.p. Marian Jaglarski, lat 72, zm. 25.12.2006 r. 
Ś.p. Helena Sulewska, lat 86, zm. 26.12.2006 r. 
Ś.p. Robert Rataj, lat 41, zm. 27.12.2006 r. 
Ś.p. Stanisław Zachariasz, lat 71, zm. 27.12.2006 r. 
Ś.p. Teresa Kuchcińska, lat 76, zm. 29.12.2006 r. 
Ś.p. Tadeusz Dobkowski, lat 72, zm. 30.12.2006 r. 
Ś.p. Leokadia Furman, lat 85, zm. 31.12.2006 r. 
Ś.p. Helena Machel, lat 84, zm. 31.12.2006 r. 
Ś.p. Jerzy Stefan Fijałkowski, lat 82, zm. 31.12.2006 r. 
Ś.p. Janina Zarzycka, lat 82, zm. 1.01.2007 r. 
Ś.p. Bernard Franciszek Tribull, lat 74, zm. 7.01.2007 r. 
Ś.p. Henryka Czesława Pietrusa, lat 70, zm. 5.01.2007 r. 
Ś.p. Józef Reimann, lat 68, zm. 6.01.2007 r. 
Ś.p. Jan Żebrowski, lat 68, zm. 12.01.2007 r. 
Ś.p. Anna Kreft, lat 75, zm. 18.01.2007 r. 
Ś.p. Hildegarda Merchel, lat 93, zm. 19.01.2007 r. 
Ś.p. Andrzej Leszek Jeżyna, lat 53, zm. 6.02.2007 r. 
Ś.p. Andrzej Pietruszka, lat 44, zm. 7.02.2007 r. 
Ś.p. Zinowia Stok-Stocka, lat 97,  zm. 8.02.2007 r.
Ś.p. Marianna Bujak, lat 72, 10.02.2007 r. 
Ś.p. Zofia Wasiak, lat 76, zm. 10.02.2007 r. 
Ś.p. Aleksandra Turowska, lat 68, zm. 19.02.2007 r. 
Ś.p. Józef Gryz, lat 82, zm. 19.02.2007 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:

Leon 

Oliwia Walczak 24.12.2006 r. 
Jan Krzysztof Szymczak 25.12.2006 r. 
Jakub Maciej Bobkowski 25.12.2006 r. 
Mateusz Oskar Kaftan 25.12.2006 r. 
Kacper Kreft 25.12.2006 r. 
Michał Paweł Glegociński 25.12.2006 r. 
Antoni Marceli Tyszka 25.12.2006 r. 
Patrycja Maria Pawlik 25.12.2006 r. 
Wiktoria Kozioł 25.12.2006 r. 
Maja Katarzyna Kałużna 25.12.2006 r. 
Joanna Helena Kubiarczyk 25.12.2006 r. 
Sandra Katarzyna Kankowska 25.12.2006 r. 
Wiktor Michał Biegański 25.12.2006 r. 
Mateusz Mikołaj Radoch 26.12.2006 r. 
Michał Mateusz Łysiak 7.01.2007 r. 
Aleksandra Szewalje 14.01.2007 r. 
Juliana Magda Przystawko 20.01.2007 r. 
Patryk Mirynowski 21.01.2007 r. 
Dominika Maria Wincek 28.01.2007 r. 
Miłosz Łukasz Orlicki 28.01.2007 r. 
Jakub Kazimierz Myrta 11.02.2007 r. 
Roksana Maria Bal 11.02.2007 r. 
Mateusz Paweł Kędzierski 25.02.2007 r. 
Wiktoria Wiertel 25.02.2007 r. 
Szymon Rafał Wedman 25.02.2007 r. 

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

Opiekun redakcji – ks. Tadeusz Polak. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii 
parafialnej.
Korekta: Dariusz Waśniewski. Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku – Teresa Sowińska.
Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Stanisław Mazurek, Teresa Sowińska, Andrzej Witkowski.
Rysunki: Andrzej Sowiński

PRZYJELI SAKRAMENT 
MAŁŻENSTWA:

Bartłomiej Łukasz Wasilewski i Joanna Patrycja Wawszczak 25.12.2006 r. 

Daniel Krzysztof Kankowski i Joanna Katarzyna Czajka 25.12.2006 r. 

Sławomir Bogdan Radoch i Emilia Jolanta Jędrzejewska 26.12.2006 r. 

Tomasz Krystian Przystawko i Sylwia Weronika Berg 20.01.2007 r. 

Paweł Stawicki i Alicja Maria Kamińska 20.01.2007 r. 

Dariusz Kukliński i Sylwia Aleksandra Majewska 16.02.2007 r. 

Marcin Wieczeżycki i Magdalena Kurt 17.02.2007 r. 

Nowożeńcom życzymy pomyślności na nowej drodze życia!

WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:
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ROCZNICA ŚMIERCI PAPIEŻA JANA PAWŁA II SZOPKA BOŻONARODZENIOWA

Pafafialna pielgrzymka dziękczynna za Misje Św. do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach

NOWI CZŁONKOWIE ERM-U

NR-30 okladka:NR-10.qxd  2007-03-05  22:09  Page 4
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PRZEGLĄD JASEŁEK I SPOTKANIA Z NAUCZYCIELAMI

ECCE HOMO
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