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NIEDZIELA PALMOWA I TRIDUUM PASCHALNE

Matka, która wszystko rozumie
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TRIDUUM PASCHALNE PIELGRZYMKA 19-22.04.2007 r.

Częstochowa; Kraków: Wawel, Łagiewniki, Prądnik Czerwony; Kalwaria Zebrzydowska; Zakopane: Kalatówki i Krzeptówki; Wadowice
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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

05.03.2007 – mo dli twa za zmar łych pa ste rzy Ko ścio ła gdań skie go
w 44. rocz ni cę śmier ci ks. bi sku pa Ka ro la Ma rii Splet ta i w 36. rocz -
ni cę śmier ci ks. bi sku pa Ed mun da No wic kie go. 
7.03 – Wspól no ta Ry cer stwa św. Mi cha ła Ar cha nio ła za prosiła
na wspól ne mo dli twy w in ten cji Ko ścio ła świę te go, Oj czy zny, uzdro -
wie nia ro dzin i ca łej na szej pa ra fii.
19.03 – w Nie dzie lę Po wo łań Sło wo Bo że wy gło sił ks. dr Łu kasz
Idem, prorektor ds. wychowania.
17.03 – na spo tka niu z pro jek tan ta mi wnę trza na sze go ko ścio ła za -
pa dła osta tecz na de cy zja do ty czą ca re ali za cji no we go ta ber na ku lum. 
25-30.03 – Re ko lek cje Wiel ko post ne, które były re no wa cją ubie gło -
rocz nych Mi sji Świę tych. Pro wa dzi li je mi sjo na rze o. Bog dan i o. Zbi -
gniew. W cza sie trwa nia re ko lek cji gro ma dzi liśmy się tak że na Ko -
ron ce do Mi ło sier dzia Bo że go o godz. 15.00 oraz na Ape lu Ja sno gór -
skim o godz. 21.00. 
02.04 – ob cho dzi liśmy 2. rocz ni cę odej ścia do do mu Oj ca Słu gi Bo -
że go Ja na Paw ła II. Uro czy stą Mszę św. o godz. 20.30 przy po mni ku
Ja na Paw ła II na gdań skiej Za spie od pra wił ks. ar cy bi skup Tadeusz
Gocłowski, metropolita gdański. Na stęp nie od był się Kon cert Ora to -
ryj ny – Re qu iem Jo han ne sa Brahm sa.
03.04 – po Mszy św. wie czor nej dzie cię co -mło dzie żo wa gru pa te -
atral na przy go to wa ła z s. Sa le zją przed sta wie nie za ty tu ło wa ne „Znak
Krzy ża”. 
6.04 – roz po częliśmy no wen nę do Mi ło sier dzia Bo że go. 
8.04 – otwar cie wy sta wy przy go to wa nej przez na sze go pa ra fia ni na
Ka zi mie rza Sa ko wi cza, in spi ro wa nej Dro gą Krzy żo wą w Gie trz wał -
dzie. 
19-22.04 – piel grzym ka dziękczynna za dar renowacji Misji Św.
do Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go w Kra ko wie-Ła giew ni kach oraz
Czę sto cho wy, Kal wa rii Ze brzy dow skiej, Za ko pa ne go i Wa do wic. 
15.04 – przed ko ścio łem odbyła się ak cja ho spi cyj na „Żon kil”.
Wspar li śmy ho spi cjum im. ks. Dud kie wi cza w Gdań sku. 
15.04 – po świą tecz nej prze rwie wznowiliśmy przyj mo wa nie ob ra zu
Chry stu sa Mi ło sier ne go w miesz ka niach na te re nie na szej pa ra fii. 
22.04 – w Gdań sku Świę tym Woj cie chu od by ły się z udzia łem
przed sta wi cie li na szej pa ra fii cen tral ne uro czy sto ści od pu sto we ku
czci św. Woj cie cha, głów ne go Pa tro na na szej ar chi die ce zji.
25.04 – spo tka nie Człon ków Ra dy Pa ra fial nej. 
1-3.05 – ks. Pa weł wraz z mło dzie żą prze mie rzył na ro we rach pięk -
ne ka szub skie te re ny. 
15.05 – ks. bi skup Ry szard Ka sy na udzie lił Sa kra men tu Bierz mo wa -
nia mło dzie ży gim na zjal nej i osobom dorosłym.
16.05 – podpisaliśmy akt no ta rial ny zakupu ziemi, na której jest
posadowiona połowa naszego kościóła. 
20.05 – pod czas uro czy stej Mszy św. dzie ci z na szej pa ra fii przy ję ły
Pierw szą Ko mu nię Świę tą.

S³owo od ksiêdza Proboszcza
Wła śnie do bie ga koń ca pięk na ma jo wa nie -
dzie la... Sie dzę so bie przy biur ku i snu ję roz -
my śla nia... O pa ra fii, o lu dziach, o za da niach,
któ re już uda ło się zre ali zo wać, i o tym, co
jesz cze przed na mi. Do bry Bo że, bło go sław
mło dzie ży, któ ra przy ję ła Sa kra ment Bierz -
mo wa nia i dzie ciom, któ re po raz pierw szy
w peł ni uczest ni czy ły w Eu cha ry stii. Bło go -
sław wszyst kim lu dziom do brej wo li, któ rzy
z uśmie chem wę dru ją na na bo żeń stwo ma jo -
we i Apel Ja sno gór ski. Ob darz po ko jem tych,
któ rzy wie le cza su spę dza ją przy ko ście le po -
rząd ku jąc te ren i wy ko nu jąc róż ne go ro dza ju
pra ce. Wspól no ta to ak tyw ne śro do wi sko
tych, któ rzy od na leź li w niej swo je miej sce.
Bo gu niech bę dą dzię ki za każ de go, kto dzie -
li się swo im do świad cze niem i ser cem.

Z uśmie chem i życz li wo ścią 
ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

WA KA CJE Z BO GIEM '2007
w pa ra fii pw. św. Bra ta Al ber ta w Gdań sku

Przy mo rzu 

M Ł O D Z I E Ż
24 czerw ca – 1 lip ca
Wy jazd w gó ry (Be skid Ży wiec ki) – ks. Pa -
weł
30 czerw ca – 22 lip ca
Obóz że glar ski (Ma zu ry) – ks. Ja nusz
28 lip ca – 12 sierp nia
Pie sza Piel grzym ka na Ja sną Gó rę – ks.
Pa weł
16 sierp nia – 2 sierp nia
Spływ ka ja ko wy – ks. Pa weł i ks. Ja nusz

D Z I E C I
24 czerw ca – 5 lip ca
Wy jazd na Sło wa cję – ks. Ja nusz i s. Ber -
nar da
30 czerw ca – 22 lip ca
Obóz że glar ski (Ma zu ry) – ks. Ja nusz 

M I N I S T R A N C I
6 lip ca – 13 lip ca
Wy jazd w gó ry (Gor ce) – ks. Ire ne usz

P R Z E D S Z K O L A K I
kil ku dnio wy wy jazd na Ka szu by, 
o ile bę dą chęt ne dzie ci – ks. Pro boszcz



Spra woz da nie z dzia łal no ści chó ru parafialnego

Chór po wstał w paź dzier ni ku 1998 r. z ini cja ty wy or ga ni sty
pa ra fii Zbi gnie wa Bi ziu ka, któ ry do dziś spra wu je opie kę ar -
ty stycz ną nad ze spo łem. Oka zją do je go po wo ła nia był przy -
jazd Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II do So po tu w dniu 5 czerw -
ca 1999 r. Chó rzy ści z pa ra fii św. Bra ta Al ber ta po in ten syw -
nych pró bach za śpie wa li z ze spo lo ny mi chó ra mi archdie ce -
zji na Mszy św. od pra wio nej przez Ja na Paw ła II na so poc -
kim hi po dro mie. 

Ze spół jest chó rem mie sza nym. Je go człon ko -
wie, w licz bie 48, śpie wa ją w czte rech gło sach: so pran, alt,
te nor, bas. Wie le osób na le ży do chó ru od mo men tu je go
po wsta nia, część na to miast do łą czy ła w la tach na stęp nych.
W cza sie 8-let niej pra cy chó ru ode szła do wiecz no ści jed na
oso ba, so pra nist ka – pa ni Ka zi mie ra Lan dow ska.

W spra wach or ga ni za cyj nych dy ry gen to wi po ma ga
Ra da Chó ru. Funk cję pre ze sa spra wu je pa ni Ur szu la Ro jek,
wi ce pre ze sa pan Sta ni sław Gams, skarb ni ka pa ni Ali na So -
wiń ska. Opie ku nem chó ru do 30 czerw ca 2001 r. był ksiądz
Eu ge niusz Stel mach. Obec nie funk cję tę peł ni ksiądz pro -
boszcz Grze gorz Stol czyk.

Człon ko wie chó ru spo ty ka ją się na pró bach w sal ce
ka te che tycz nej na ple ba ni dwa ra zy w ty go dniu: we wtor ki
i w czwart ki w go dzi nach od 19.00 do 21.00. Ze spół pro wa -
dzi kro ni kę, w któ rej utrwa la ne są naj waż niej sze uro czy sto -
ści z dzia łal no ści chó ru.

W okre sie od 1998 r. do 3 grud nia 2006 r. chór śpie -
wał 141 ra zy na Mszach św. w na szym ko ście le pa ra fial nym
i w in nych świą ty niach na róż nych uro czy sto ściach: od pu -
stach pa ra fial nych, pry mi cjach, Mszach św. ra dio wych,  w
czasie świąt Bo żego Na ro dze nia i Wiel kiejnocy. Uczest ni -

czy li śmy tak że w wie czy stej pro fe sji jed nej z na szych sióstr
za kon nych, również we Mszach św. z oka zji pry mi cj i i 25-
le cia ka płań stwa, we Mszy św. po grze bo wej Oj ca Świę te go
w naszym kościele, oraz Mszy św. upa mięt nia ją cej 15-le cie
ka no ni za cji Świę te go Bra ta Al ber ta i w wie lu in nych uro czy -
sto ściach. 

Szcze gó ło wy ob raz na szej dzia łal no ści w cią gu mi -
nio nych lat przed sta wia się na stę pu ją co:
– w 1998 ro ku 3 ra zy śpie wa li śmy w ko ście le św. Bra ta Al -
ber ta,
– w 1999 ro ku wy stą pi li śmy 16 ra zy, w tym dwu krot nie
z chó ra mi po łą czo ny mi (na Mszy pa pie skiej i na spo tka niu
chó rów w na szym ko ście le),
– w 2000 ro ku wy stą pi li śmy 14 ra zy, w tym raz na Mszy ra -
dio wej w ko ście le św. Elż bie ty w Gdań sku,
– w 2001 ro ku 18 ra zy śpie wa li śmy w na szym ko ście le,
– w 2002 ro ku śpie wa li śmy 14 ra zy w na szym ko ście le, raz
w ko ście le w Swa rze wie,
– w 2003 ro ku wy stą pi li śmy 15 ra zy, w tym 2 ra zy na Mszy
ra dio wej w ko ście le św. Elż bie ty,
– w 2004 ro ku śpie wa li śmy 15 ra zy, w tym 1 raz w gdyń skim
ko ście le NMP Kró lo wej Pol ski na spo tka niu opłat ko wym
chó rów die ce zjal nych,
– w 2005 ro ku wy stą pi li śmy 17 ra zy, w tym 1 raz w ko ście le
w Sia no wie,
– w 2006 ro ku (do 3 grud nia) wy stą pi li śmy 28 ra zy, z cze -
go 3 ra zy w ko ście le św. Elż bie ty na Mszy św. ra dio wej, 2 ra -
pw. Mat ki Bo żej Fa tim skiej na Ża bian ce i 1 raz w ko ście le
św. Mi cha ła Ar cha nio ła w So po cie na Mszy św. od pu sto wej.

Z ini cja ty wy dy ry gen ta uda ło nam się na grać 3 pły -
ty, w tym jed ną z ko lę da mi. Na naj now szej utrwa li li śmy
ostat nio przy go to wa ne utwo ry.
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Spra woz da nie z dzia łal no ści mi ni stran tów se nio rów 

Wspól no ta mi ni stran tów se nio rów roz po czę ła swo ją dzia łal -
ność z chwi lą po wsta nia no wej pa ra fii pod we zwa niem bł.
Bra ta Al ber ta w lu tym 1988 ro ku.

Gru pę mi ni stran tów se nio rów stwo rzy li miesz kań -
cy pa ra fii, któ rzy od po cząt ku wraz z ks. Pro bosz czem roz -
po czę li pra ce przy bu do wie ka pli cy, a na stęp nie ko ścio ła.

W obec nej chwi li jest 7 mi ni stran tów se nio rów, któ -
rzy po ma ga ją na róż nych od cin kach ży cia pa ra fial ne go 
ta kich jak:
– słu że nie do Mszy św.,
– bra nie udzia łu w pro ce sjach Bo że go Cia ła i in nych uro czy -
sto ściach ko ściel nych,
– roz no sze nie opłat ków świą tecz nych do ro dzin wcho dzą -
cych w skład na szej pa ra fii,
– zbie ra nie ko lek ty pod czas nie dziel nych i świą tecz nych
Mszy św.

W okre sie Bo że go Na ro dze nia bie rze my udział
w spo tka niu opłat ko wym. W cią gu ca łe go ro ku je ste śmy go -
to wi słu żyć ra dą ks. Pro bosz czo wi i włą cza my się w róż ne
pra ce bu dow la ne.

Swo ją mo dli twę, pra cę i czas po świę ca my dla chwa ły Bo żej,
aby jak naj szyb ciej do ko nać roz po czę te go przed nie mal 20
la ty wiel kie go dzie ła, ja kim jest bu do wa ko ścio ła i two rze nie
wspól no ty wier nych na gdań skim Przy mo rzu w pa ra fii, któ -
rej pa tro nu je św. Brat Al bert.
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Chór współ pra cu je z pro fe sjo nal ny mi mu zy ka mi,
mię dzy in ny mi gdań skim kom po zy to rem i or ga ni stą z ko -
ścio ła pw. św. Elż bie ty pa nem Sta ni sła wem Kwiat kow skim,
z so li sta mi Ope ry Bał tyc kiej pa nią Jo an ną We so łow ską i pa -
nem An drze jem Ki jew skim, oraz or ga nist ką -akom pa nia tor -
ką pa nią Ewą Pra licz. 

Opie ku no wie chó ru i je go człon ko wie dba ją nie tyl -
ko o roz wój ar ty stycz ny ze spo łu, ale też o bu do wa nie wspól -
no ty mię dzy ludz kiej i du cho wej. Słu żą te mu, mię dzy in ny -
mi, co rocz ne jed no dnio we rej sy ku trem z Ja star nii po Za to -
ce Gdań skiej. Or ga ni zo wa ne są: opła tek dla chó ru, aga py
z oka zji świę ta pa tron ki mu zy ki li tur gicz nej świę tej Ce cy lii
i in ne oko licz no ścio we spo tka nia. Dwa ra zy chó rzy ści zor -
ga ni zo wa li dla pa ra fian za ba wę na za koń cze nie kar na wa łu
w po bli skim Gim na zjum Nr 21. Pie nią dze uzy ska ne z sym -
bo licz nej opła ty za bi le ty i ze skła dek prze zna czo no
na wspo mnia ne wy jaz dy chó ru i aga py. Dzię ki po mo cy księ -
dza Pro bosz cza 2 ra zy zor ga ni zo wa li śmy tak że dwu dnio we
wy jaz dy in te gra cyj ne chó rzy stów: w lu tym 2006 r. od był się
wy jazd do Stra szy na, a ostat nio w dniach 1-2 grud nia do Ja -
strzę biej Gó ry. W cza sie tych spo tkań chó rzy ści uczest ni -
czy li we Mszy św., wy słu cha li spe cjal nej ka te che zy, wzię li
udział w mo dli twie i ad o ra cji Naj święt sze go Sa kra men tu.

Ogrom ne po dzię ko wa nie na le ży się księ dzu pro -
bosz czo wi Grze go rzo wi Stol czy ko wi, któ ry oto czył ze spół
dusz pa ster ską opie ką – bar dzo czę sto by wa na pró bach, jest
otwar ty na wszel kie po trze by i pro po zy cje wspól no ty. Chór
skła da się w prze wa ża ją cej czę ści z ama to rów, mi mo to cią -

gle się roz wi ja, co raz pięk niej ubo ga ca li tur gię do star cza jąc
du cho wych prze żyć słu cha czom. Wie le wzru szo nych osób
w roz mo wach po Mszach św. z udzia łem chó ru zwie rza ło
się, że śpiew chó ru po ma ga im się wy ci szyć i praw dzi wie za -
nu rzyć się w mo dli twie. 

Śpie wa nie w ze spo le spra wia ogrom ną przy jem -
ność nie tyl ko je go człon kom, ale też po zwa la wie lu oso bom
w róż nym wie ku zna leźć swo je miej sce we wspól no cie pa ra -
fial nej, po znać no wych przy ja ciół, uczy współ pra cy i wza -
jem nej to le ran cji.

Ma my na dzie ję, że ta szcze gól na wspól no ta bę dzie
na dal trwa ła i roz kwi ta ła na chwa łę Bo żą.

Spra woz da nie z dzia łal no ści 
Bi blio te ki Pa ra fial nej im. ks. Je rze go Po pie łusz ki 

Bi blio te ka po wsta ła 28.08.1988 ro ku. Mie ści się ona w sal ce
w piw ni cach ple ba nii. W ostat nich la tach ks. pro boszcz
Grze gorz Stol czyk w tro sce o za pew nie nie pa ra fia nom od -
po wied niej lek tu ry po sta no wił zmo der ni zo wać pla ców kę

wzbo ga ca jąc ją o no we po zy cje książ ko we, prze pro wa dza jąc
re mont i wy po sa ża jąc bi blio te kę w no we re ga ły, sto ły i krze -
sła.

Pierw sze wo lu mi ny wpi sa no do księ gi in wen ta rzo -
wej 28.08.1988 ro ku. Nu mer pierw szy otrzy ma ła Księ ga Pi -
sma Świę te go Sta re go i No we go Te sta men tu, wy da na przez
Pal lo ti num, a ofia ro wa na bi blio te ce przez Ruch Świa tło-Ży -
cie. Nu mer dru gi to ho mi lie ks. Je rze go Po pie łusz ki. Więk -
szość ksią żek sta no wią da ry księ ży, pa ra fian i sym pa ty ków
bi blio te ki z Przy mo rza. 

Księ go zbiór sta no wi 4625 wo lu mi nów i są to głów -
nie książ ki i cza so pi sma. Są one udo stęp nia ne w czy tel ni
i wy po ży czal ni. Czy tel nia go ści bar dzo czę sto ro dzi ców
ocze ku ją cych na dzie ci uczest ni czą ce w ka te che zie w pa ra -
fii. Obec nie ze zbio rów ko rzy sta 330 osób. Gro no czy tel ni -
ków jest bar dzo sze ro kie, je że li cho dzi o wiek, po nie waż
obej mu je dzie ci, mło dzież i oso by do ro słe. Oprócz księ dza 
Ta de usza Po la ka bi blio te kę pro wa dzą wo lon ta riusz ki. 

Cel dzia łal no ści bi blio te ki moż na okre ślić ja ko
dusz pa ster sko-re li gij no-pa trio tycz ny.

Zbio ry są zin wen ta ry zo wa ne. Po nad to bi blio te ka
pro wa dzi ka ta log au tor ski, aby le piej i spraw niej słu żyć czy -
tel ni kom. Pla ców ka czyn na jest w każ dą śro dę w go dzi nach
od 16.00 do 18.00 i w każ dą nie dzie lę od 10.30 do 12.30.
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Spra woz da nie z dzia łal no ści Wspól no ty Nie usta ją ce go
Ró żań ca 

Pol ska mi stycz ka, zmar ła nie daw no w oko li cach Olsz ty na,
któ rej roz my śla nia wy da no ja ko „My śli Ró żań co we”, wi dzia -
ła wiel ką tar czę ze ga ro wą i gru py lu dzi mó wią cych Ró ża -
niec, sto ją ce przy po szcze gól nych go dzi nach. To by ła za -
chę ta do utwo rze nia ta kie go pierw sze go krę gu czu wa ją -
cych na mo dli twie ró żań co wej przez go dzi nę w ty go dniu.

Krąg ty go dnio wy w na szej pa ra fii po wstał w pierw -
szych la tach jej ist nie nia. Imio na i na zwi ska osób na le żą -
cych do te go krę gu umiesz czo ne są w ga blo cie ko ło okna w
kio sku z ga ze ta mi. Każ dy mo że spraw dzić swo ją go dzi nę
czu wa nia. Część z osób ze wspólnoty ode szła już do Pa na.

Cha ry zma tem Wspól not Nie usta ją ce go Ró żań ca
jest or ga ni zo wa nie nie ustan nej mo dli twy ró żań co wej w na -
szej Oj czyź nie w in ten cji wy pro sze nia ła ski In tro ni za cji
Chry stu sa Kró la w wy mia rze oso bi stym, ro dzin nym, pa ra -
fial nym, spo łecz nym i na ro do wym, a to mo że stać się wte -
dy, kie dy na ród Pol ski po rzu ci grze chy i po wró ci do Bo ga. 
Przy współ pra cy i w po ro zu mie niu z Ani ma tor ką Wspól not
Nie usta ją ce go Ró żań ca pa nią Ur szu lą Stry no wicz i za wie dzą
i zgo dą na sze go obec ne go ks. Pro bosz cza zo stał zor ga ni zo -
wa ny w na szej pa ra fii do bo wy nie usta ją cy ró ża niec, przy pa -
da ją cy 17-go dnia mie sią ca oraz do bo wa ad o ra cja Naj święt -
sze go Sa kra men tu z dn. 15/16-go każ de go mie sią ca.

W chwi li obec nej do tej Wspól no ty na le ży 80 osób.
Oprócz cząst ki Ró żań ca św. raz w mie sią cu w ob ra nej go dzi -
nie każ dy do bro wol nie zo bo wią zał się do od ma wia nia Ak tu
Oso bi ste go Po świę ce nia się Naj święt sze mu Ser cu Je zu so -
we mu wg św. Mał go rza ty Ma rii Ala co que.

Ak tu Oso bi ste go Po świę ce nia się Naj święt sze mu
Ser cu Je zu so we mu i Chry stu so wi Kró lo wi do ko na li śmy ja -
ko wspól no ta w dniu 21 li sto pa da 2004 r. pod czas Mszy św.,
przy współ udzia le ce le bran sa ks. Pro bosz cza, przez wspól -
ne od mó wie nie te go Ak tu.

Od 22 do 24 ma ja 2003 r. bra li śmy udział w re ko lek -
cjach in tro ni za cyj nych NSPJ w Ma tem ble wie, któ re pro wa -
dził oj ciec Jan Mi krut, re demp to ry sta, przy współ udzia le
Ewy No sia dek z Kra ko wa. W na stęp nym ro ku po dob ne re -
ko lek cje pro wa dził ks. Wie sław Wi śniew ski.

Ja ko czci cie le Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa
przez ca ły czer wiec gro ma dzi my się w ko ście le i po ostat -
niej Mszy św. po ran nej ra zem z pa ra fia na mi śpie wa my pięk -
ne, trochę już za po mnia ne go dzin ki ku czci Najświętszego
Ser ca Pa na Je zu sa. 

Za ma wia my też Msze św. w in ten cji wy na gro dze -
nia NSPJ za grze chy wła sne, ro dzin ne, oj czyź nia ne i ca łe go
świa ta, oraz o in tro ni za cję w każ dy pierw szy pią tek mie sią -
ca.

Za ma wia my też Msze św. w in ten cji be aty fi ka cji
Słu gi Bo żej Ro za lii Ce la ków ny, apo stoł ki po świę ce nia się
NSPJ i In tro ni za cji Chry stu sa Króla w Po lsce, a przez Pol -
skę we wszyst kich pań stwach i na ro dach. 

Na ostat nich re ko lek cjach na sza Wspól no ta sta no -
wi ła naj licz niej sza gru pę. Są to oso by bar dzo roz mo dlo ne,
uczest ni czą ce w co dzien nej Eu cha ry stii, pa mię ta ją ce o tych,
któ rzy pro szą o mo dli twę, wspie ra ją ce po stem, gdy za cho -
dzi po trze ba, do brym sło wem, ko cha ją ce Bo ga, Mat kę Naj -

święt szą i lu dzi w po trze bie.
Po le ca my co dzien nie wszyst kie in ten cje ks. Ar cy bi -

sku pa i ca łej na szej ar chi die ce zji przez wsta wien nic two św.
Woj cie cha.

Od kil ku lat, rów nież w tym ro ku, w dn. 10/11
czerw ca w Ma tem ble wie na sza Wspól no ta bra ła udział w
no wen nie ad o ra cji Naj święt sze go Sa kra men tu w in ten cji:
– triumfu Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa i Nie po ka la ne -
go Ser ca Ma ryi,
– wy peł nie nia dzie jo wej mi sji Pol ski i o jed ność,
– po koju dla świa ta wy na gra dza jąc Naj święt sze mu Ser cu
Pa na Je zu sa za grze chy na sze i ca łe go świa ta.

Na sza wspól no ta jest du cho wo zwią za na z Mat ką
Bo żą w Gie trz wał dzie. W paź dzier ni ku je ździ my na zjazd
Wspól not Nie usta ją ce go Ró żań ca, aby wziąć udział w Tri du -
um Ró żań co wym. Trzy la ta te mu by li śmy tam au to ka rem
wraz ze wspól no tą św. Bra ta Al ber ta z Ko ko szek, ra zem z
ich ks. Pro bosz czem. Od ubie głe go ro ku jeź dzi my tyl ko z
na szej pa ra fii pod opie ką ks. Pio tra Sa si na, któ ry od pra wia
Mszę św. w na szej in ten cji. Wró ci li śmy w tym ro ku bar dzo
ubo ga ce ni i bar dzo szczę śli wi, że mo gli śmy uczest ni czyć w
tak wspa nia łych re ko lek cjach. Każ dy z uczest ni ków pod -
czas Mszy św. od dał się cał ko wi cie na wła sność Ma ryi, do
jej dys po zy cji. 

Wspól no ta wzię ła też udział w No wen nie in tro ni za -
cyj nej w dniach 19-25 li sto pa da 2006 r. ja ko przy go to wa nie
du cho we do uro czy sto ści Chry stu sa Kró la. 

W dniach od uro czy sto ści Chry stu sa Kró la do uro -
czy sto ści Nie po ka la ne go Po czę cia NMP wspól no ty in tro ni -
za cyj ne na szej die ce zji bio rą udział w swo ich pa ra fiach w
no wen nie w in ten cji o triumf Naj święt sze go Ser ca Pa na Je -
zu sa i Nie po ka la ne go Ser ca Ma ryi i o Ich kró lo wa nie w na -
szej Oj czyź nie. Na sza Wspól no ta za wie dzą i apro ba tą ks.
Pro bosz cza ad o ro wa ła Pa na Je zu sa w Naj święt szym Sa kra -
men cie w trze ci dzień po uro czy sto ści Chry stu sa Kró la w
go ścin nym klasz to rze sióstr Ro dzi ny Be tań skiej w ka pli cy
pw. Chry stu sa Kró la Wszech świa ta. Wie czo rem w ko ście le
na za koń cze nie ad o ra cji wzię li śmy udział we Mszy św. w
wy żej wy mie nio nych in ten cjach dzię ku jąc Chry stu so wi
Kró lo wi za wszyst kie ła ski.

Ko or dy na to rem Wspól no ty Nie usta ją ce go Ró żań ca
w na szej pa ra fii jest pa ni An na Ba cławsk a.

Kró luj nam, Chry ste!
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Tej wio sny wspól no ta bra ci Ko ściel nej Służ by Męż -
czyzn „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej uczest ni -
czy ła w trzech waż nych wy da rze niach: na bo żeń stwie Dro gi
Krzy żo wej na Kal wa rii Wej he row skiej, Mszy św. od pra wio -
nej w ko ście le pw. Opatrz no ści Bo żej na Za spie w dru gą
rocz ni cę śmier ci Słu gi Bo że go Ja na Paw ła II oraz w pie szej
piel grzym ce na uro czy sto ści od pu sto we do sank tu arium
św. Woj cie cha w Gdańsku Świę tym Woj cie chu.

Wej he ro wo

W na bo żeń stwie Dro gi Krzy żo wej na Kal wa rii Wej -
he row skiej, tra dy cyj nie już od pra wia nej w so bo tę po prze -
dza ją cą Nie dzie lę Pal mo wą, uczest ni czy li bra cia K.S.M. z
ro dzi na mi już po raz 16. Rów nież po raz 16 na bo żeń stwu
prze wod ni czył ar chi die ce zjal ny dusz pa sterz K.S.M. ksiądz
pra łat Bru non Kę dzior ski. Du cho wym opie ku nem licz nej
gru py bra ci K.S.M. na szej pa ra fii był ksiądz Grze gorz Bącz -
kie wicz. Na strój sku pie nia przed roz wa ża nia mi Mę ki Pań -
skiej wy two rzył ksiądz ka no nik Ber nard Zie liń ski, pro -
boszcz pa ra fii pw. św. An to nie go w Gdań sku-Brzeź nie, dzie -
ląc się z piel grzy ma mi swo imi roz wa ża nia mi na te mat mo -
dli twy. Mo dli twa, czy li spe cjal ne spo tka nie czło wie ka z Bo -
giem, mo że po sia dać róż ną for mę i róż ną treść. 

Jed ną z form mo dli twy jest kon tem pla cja. Idąc
ścież ka mi Kal wa rii, moż na zo ba czyć Ob li cze Chry stu sa
zdra dzo ne go, Ob li cze Chry stu sa tak zbi te, że jest tyl ko jed -
ną ra ną i Ob li cze Chry stu sa upa da ją ce go. Moż na zo ba czyć
Ob li cze Chry stu sa peł ne wdzięcz no ści za gest od wa gi św.
We ro ni ki ocie ra ją cej Je go twarz i Ob li cze Chry stu sa za tro -
ska ne go, gdy roz ma wia z ko bie ta mi. Moż na zo ba czyć Ob li -
cze Chry stu sa peł ne mi ło sier dzia, gdy przy bi ja ny do Krzy ża
mo dli się: Bo że, od puść im, bo nie wie dzą, co czy nią. Moż -
na wresz cie zo ba czyć Ob li cze Chry stu sa umie ra ją ce go, gdy
z roz pię ty mi rę ko ma wo ła: Bo że, w rę ce Two je od da ję du -
cha me go. 

W dal szym cią gu tej szcze gól nej kon fe ren cji ks.
Ber nard mó wił o mo dli twie ja ko o spo tka niu z Bo giem, w
któ rym Bóg nas ubo ga ca, gdy do Nie go przy cho dzi my. A

mo że nas ubo ga cać na ty le, na ile Mu wie rzy my, i na ty le,
na ile Mu ufa my. Wie rzyć  Bo gu to rów no cze śnie Go wy bie -
rać, wy bie rać ak tem wo li i trwać przy Nim. Czy mój udział
w tym szcze gól nym na bo żeń stwie był ta kim ak tem?

Kal wa ria Wej he row ska ma swo ją cie ka wą hi sto rię.
Moż na się o niej do wie dzieć m.in. z opra co wa nia pa na An -
dze ja Wit kow skie go pt. „Tryp tyk Dro gi Krzy żo wej”. Ak tu al -
nie ka plicz ki pod le ga ją re no wa cji i kon ser wa cji. Bę dą udo -
stęp nio ne do zwie dza nia w 2008 ro ku.

Gdańsk Za spa

2 kwiet nia br., w dru gą rocz ni cę śmier ci Ja na Paw -
ła II, przed ko ścio łem pw. Opatrz no ści Bo żej na Za spie zo -
sta ła od pra wio na Msza św. pod prze wod nic twem me tro po li -
ty gdań skie go księ dza ar cy bi sku pa Ta de usza Go cłow skie -
go. W pięk nej wie czor nej sce ne rii obok po mni ka Ja na Paw -
ła II, ilu mi now ne go ty sią ca mi za pa lo nych zni czy, wier ni mo -
dli li się o ry chłe wy nie sie nie na oł ta rze na sze go Pa pie ża. W
Mszy św. uczest ni czy ła rów nież wspól no ta bra ci K.S.M. na -
szej pa ra fii.

W wy gło szo nej ho mi lii Ksiądz Ar cy bi skup po wie -
dział, że głów nym prze sła niem pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II by -
ło je go „po chy le nie się nad czło wie kiem”. Mat ka Te re sa z
Kal ku ty „po chy la ła się nad ludz kim cia łem i je go cier pie -
niem, a on przy czy nił się do te go, że lu dzie wy cho dzi li z wię -

W drodze na Kalwarię. Krzyż niosą bracia KSM naszej parafii.

Semper Fidelis – Wiosna 2007

W hołdzie Janowi Pawłowi II. W tle poczet sztandarowy KSM naszej parafii. 



zie nia za ku tych kaj da na mi su mień, aby żyć peł nią czło wie -
czeń stwa”.

Po za koń cze niu Mszy św. w hoł dzie pa pie żo wi Ja no -
wi Pawłowi II od był się kon cert ora to ryj ny. So li ści, po łą czo -
ne chó ry i or kie stry in sty tu cji mu zycz nych Trój mia sta wy ko -
na ły Re qu iem Nie miec kie opus 45 Johannesa Brahm sa.

Gdańsk Świę ty Woj ciech

Te go rocz ne uro czy sto ści ogól no die ce zjal ne go od pu stu roz -
po czę ły się 22. kwiet nia o godz. 9.00 w Ba zy li ce Ma riac kiej
skąd, już po raz 18, wy ru szy ła na 9-cioki lo me tro wą tra sę do
Świę te go Woj cie cha pie sza piel grzym ka K.S.M. „Sem per
Fi de lis”. Piel grzym kę pro wa dził ksiądz pra łat Bru non Kę -
dzior ski. O godz. 12.00 piel grzy mi w pro ce syj nym po cho -
dzie z re li kwia mi św. Woj cie cha we szli na Wzgó rze Woj cie -

cho we, aby tam uczest ni czyć w Mszy św. w in ten cji Ko ścio -
ła Gdań skie go, któ ry w tym ro ku ob cho dzi 15. rocz ni cę
utwo rze nia Me tro po lii. Mszy św. prze wod ni czył ksiądz bi -
skup Wa cław De po, pa sterz Die ce zji Za moj sko -Lu ba czow -
skiej. Kon ce le bran sa mi by li ksiądz ar cy bi skup Ta de usz Go -
cłow ski oraz ksią ża bi sku pi Ry szard Ka sy na i Zyg munt Paw -
ło wicz.

W sło wie wstęp nym Ksiądz Ar cy bi skup na wią zał
do waż nych rocz nic, ja kie w tym ro ku wspo mi na Ko ściół
Gdań ski: 20. rocz ni cę po by tu Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II
wśród nas oraz 90. rocz ni cę Ob ja wień Fa tim skich. Rocz ni ce
te skła nia ją nas do głę bo kiej re flek sji. W kon tek ście wy da -
rzeń na Pla cu Świę te go Pio tra w Watykanie w dniu 13. ma -
ja 1981 r., kie dy to Ma ry ja wy pro si ła u Bo ga  ła skę ży cia dla
Ja na Paw ła II, za wsze bli ska nam Pa ni Fa tim ska sta ła się
jesz cze bli ższa. Na stęp nie Ksiądz Ar cy bi skup mó wił o
chrze ści jań skim po wo ła niu nas wszyst kich, „po wo ła niu do
te go, by być od po wie dzial ny mi dzie dzi ca mi tych wszyst -
kich war to ści, któ re Bóg na ro do wi na sze mu prze ka zał”.

W wy gło szo nej ho mi lii ksiądz bi skup Wa cław Depo
mó wił m.in. o za da niu Ko ścio ła, ja kim jest dzie ło ewan ge li -
za cji. „W tę apo stol ską po słu gę zo stał włą czo ny św. Woj -
ciech, któ ry 1010 lat te mu po przez przej ście przez tę zie mię,
po przez wła sną wia rę i mo dli twę, po przez spra wo wa nie Sa -
kra men tów Świę tych wszedł na za wsze w hi sto rię lu dzi. I to
on, bę dąc świad kiem Ewan ge lii, od dał sie bie na wzór Je zu -
sa Chry stu sa”.

W sło wie koń co wym ksiądz ar cy bi skup Tadeusz
Gocłowski za pro sił wszyst kich na uro czy sto ści, ja kie bę dą
mia ły miej sce 16 czerw ca 2007 r. w 20. rocz ni cę po by tu Oj -
ca Świę te go Ja na Paw ła II na Wy brze żu. Na uro czy sto ści te
przy bę dzie se kre tarz sta nu Sto li cy Apo stol skiej.

Sta ni sław Ma zu rek
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W drodze na Wojciechowe Wzgórze. Poczet sztandarowy KSM naszej parafii 

26 kwiet nia uro czy stą Mszą św. w Ar chi ka te drze Oliw skiej
Ko ściół Gdań ski roz począł świę to wa nie Ju bi le uszu 50-le cia
ist nie nia Gdań skie go Se mi na rium Du chow ne go. Na stęp ne
uro czy sto ści ob cho dów od by wać się bę dą w paź dzier ni ku
bie żą ce go ro ku:  22 tegoż miesiąca – w rocz ni cę in au gu ra cji
ro ku aka de mic kie go a 27 – w rocz ni cę ery go wa nia GSD. 25
li sto pa da w uro czy stość Chry stu sa Kró la ce le bro wa na bę -
dzie Msza św. z udzia łem ka pła nów wy świę co nych przez
ks. bpa Ed mun da No wic kie go oraz na stą pi od sło nię cie ta -
bli cy po świę co nej za ło ży cie lo wi GSD. Rów nież w ro ku 2008
prze wi dzia ne są róż ne cie ka we for my uczcze nia te go waż -
nego dla nas wy da rze nia.

Po cząt ki uczel ni kształ cą cej du chow nych by ły tak
trud ne, jak trud ne by ły wów czas cza sy. Sta ra nia o po wo ła -
nie se mi na rium pod jął przy by ły do Gdań ska w 1956 r. bi -
skup Ed mund No wic ki. Brak by ło wszyst kie go: miej sca,
środ ków ma te rial nych, ka dry uczą cej. Pre zy dium Wo je -
wódz kiej Ra dy Na ro do wej w Gdań sku wy ra że nie zgo dy na

po wsta nie se mi na rium
uwa run ko wa ło od te go,
że bę dzie ono bu do wa -
ne na grun cie sta no wią -
cym wła sność Ku rii.
Po sta no wio no więc na
po trze by se mi na rium
za adap to wać po miesz -
cze nia do tych cza so wej
Ku rii Bi sku piej, w za -
bu do wa niach po cy ster -
skie go klasz to ru w Oli -
wie. Pro wa dze nie se mi -
na rium du chow ne go
bi skup No wic ki po wie -
rzył Księ żom Mi sjo na rzom. Z te go zgro ma dze nia wy wo dzi -
li się pierw si pro fe so ro wie i pierw szy rek tor ks. dr An to ni
Ba ciń ski. 

50 lat Gdañskiego Seminarium 



22 paź dzier ni ka 1957 r. na ukę pod ję ło 25 kan dy da -
tów. W nie dzie lę 27 paź dzier ni ka alum ni po od by tych re ko -
lek cjach uczest ni czy li w uro czy stym otwar ciu se mi na rium
du chow ne go. 4 stycz nia 1958 r. kar dy nał Ste fan Wy szyń ski
do ko nał uro czy ste go po świę ce nia se mi na rium gdań skie go
ży cząc pierw szym stu den tom: „Niech ser ca wa sze bi ją tak
ży wo i z ta kim za pa łem, jak bi ją fa le mor skie o wy brze ża
pół noc ne Rze czy po spo li tej. Niech się do bie ra ją do ser ca tej
zie mi, któ ra zbli ża się do ra do sne go mo men tu ty siąc le cia
chrze ści jań stwa Pol ski i ty siąc le cia pań stwo wo ści na szej”.

Pierw sze świę ce nia ka płań skie 15 diakonów GSD
od by ły się już 29 czerw ca 1962 ro ku, rok wcze śniej niż prze -
wi dy wał to tok stu diów, po nie waż po trze by dusz pa ster skie
Ko ścio ła gdań skie go ro sły szyb ko wraz roz wi ja ją cy mi się
mia sta mi, dziel ni ca mi Gdańska i no wo bu do wa ny mi osie -
dla mi miesz ka nio wy mi. Ży cze nia i bło go sła wień stwa z oka -
zji pierw szych świę ceń na de szły od pa pie ża Ja na XXIII, ar -
cy bi sku pa Me dio la nu kar dy na ła Mon ti niego, póź niej sze go
pa pie ża Paw ła VI, oraz pry ma sa Pol ski kar dy na ła Ste fa na
Wy szyń skie go.

W 1973 r. se mi na rium pod ję ło współ pra cę z Pa pie -
skim Wy dzia łem Teo lo gicz nym w Po zna niu, a od
1994 r. z Aka de mią Ka to lic ką w War sza wie, obec -
nie Uni wer sy te tem Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie -
go. Na Wy dzia le Teo lo gicz nym stu den ci gdań scy
przed sta wia ją i bro nią swo je pra ce ma gi ster skie, bo
jest to jest wa ru nek do pusz cze nia do świę ceń ka -
płań skich.

W 1992 r. pa pież Jan Pa weł II do ko nał re or -
ga ni za cji pol skie go Ko ścio ła. W jej wy ni ku die ce zja
gdań ska prze kształ co na zo sta ła w ar chi die ce zję i
po więk szy ła się te ry to rial nie, rów nież zwięk szy ła
się ilość wier nych i księ ży. 

W 1956 r. na 1 księ dza przy pa da ło 9 000
wier nych, obec nie ok. 1 760. 

Przez 45 lat uczel nia wy kształ ci ła 488 ka -
pła nów. Księ ża pra cu ją cy w na szej pa ra fii są tak że
ab sol wen ta mi gdań skie go se mi na rium. Za nim
przy ję li świę ce nia ka płań skie w Ba zy li ce Ma riac kiej
w Gdań sku, od by li 5-let nie stu dia oraz rok prak ty ki
pa sto ral nej i ka te che tycz nej, przy go to wu ją cej bez po śred nio
do pra cy dusz pa ster skiej. W se mi na rium prze szli for ma cję
in te lek tu al ną z teo lo gii ogól nej, któ ra ma na ce lu uka za nie
po szcze gól nych za gad nień fi lo zo ficz nych w ra mach ta kich
przed mio tów jak: hi sto ria fi lo zo fii, me ta fi zy ka, ety ka, fi lo zo -
fia Bo ga, teo ria po zna nia, fi lo zo fia przy ro dy, an tro po lo gia fi -
lo zo ficz na, ogól na me to do lo gia na uk. Od dru gie go ro ku
roz po czy na li tak że for ma cję teo lo gicz na obej mu ją cą ta kie
przed mio ty jak: bi bli sty ka, teo lo gia fun da men tal na, teo lo gia
do gma tycz na, teo lo gia mo ral na, teo lo gia du cho wo ści, li tur -
gi ka, ho mi le ty ka, ka te che ty ka, teo lo gia pa sto ral na, mi sjo lo -
gia, teo lo gia eku me nicz na, re li gio lo gia. Po ukoń cze niu stu -
diów, na pi sa niu pra cy ma gi ster skiej oraz zło że niu eg za mi -
nu ma gi ster skie go otrzy ma li ty tuł za wo do wy ma gi stra teo -
lo gii. Po tru dach na uki dusz pa ste rze w na szej wspól no cie z
po wo dze niem roz wi ja ją róż ne for my ak tyw no ści ewa n ge li -
za cyj nej od po wie da jąc przede wszyst kim na po trze by du -
cho we wier nych, ale rów nież i te do ty czą ce sfe ry ży cia psy -

chicz ne go i egzystencjalnego we wszyst kich gru pach wie -
ko wych.

W Nie dzie lę Do bre go Pa ste rza już po raz czter dzie -
sty czwar ty prze ży waliśmy w ca łym Ko ście le Świa to wy Ty -
dzień Mo dlitw o Po wo ła nia do Ka płań stwa i Ży cia Kon se -
kro wa ne go. W tym ro ku pa pież Be ne dykt XVI pro sił nas o
mo dli twę szcze gól nie w in ten cji po wo łań w służ bie wspól no -
ty Ko ścio ła. Rów nież ha słem obec ne go ro ku dusz pa ster -
skie go jest bi blij ne we zwa nie: „Przy pa trz my się po wo ła niu
na sze mu”. Pod sta wo wym za da niem do ro słych chrze ści jan
jest wier ne i ra do sne wy peł nia nie wła sne go po wo ła nia w
mał żeń stwie, ka płań stwie czy w ży ciu kon se kro wa nym. 

W obec nych cza sach re la ty wi zmu mo ral ne go ka -
płan po przez sło wo i po słu gę sa kra men tal ną da je świa dec -
two o Chry stu sie, któ ry ob ja wia jąc nam zbaw cze mi ło sier -
dzie, ży je i dzia ła w swo im Ko ście le. Ka płan wspie ra za gu -
bio nych lu dzi, uka zu jąc pięk no i sens ży cia utwier dza jąc w
prze ko na niu, że ma ono swo ją nie zwy kłą god ność od mo -
men tu po czę cia do na tu ral nej śmier ci. Głosi i podkreśla per -
so na lizm dziecka Bożego, ale prze strze ga jed no cze śnie
przed ego cen try zmem i ego izmem. Ka płan po cie sza do -

świad czo nych przez ży cie. Ka pła ni po dej mu ją dzie ło ewan -
ge li za cji oraz umac nia ją i roz wi ja ją na szą wia rę prze wod ni -
cząc du cho wo, wbrew pa nu ją cym nur tom la ic kiej wi zji świa -
ta i czło wie ka. Z od wa gą wia ry wska zu ją dro gę praw dy i wol -
no ści, kształ to wa nej przez mi łość za war tą w Bo żych przy ka -
za niach. 

Jak waż ną w skut kach by ła de cy zja o po wo ła niu se -
mi na rium wie każ dy wie rzą cy, któ ry do ce nia ro lę, ja ką w ży -
ciu chrze ści ja n od gry wa ją oso by kon se kro wa ne,
pomagające w rozwoju duchowym.

Dzię ku jąc Bo gu za dar Gdań skie go Se mi na rium
Du chow ne go, przy łą czam się do po dzię ko wań za owo ce
jego 50-letniej pra cy oraz ży czę licz nych i świę tych po wo łań,
a wy kła dow com wie lu osią gnięć wy cho waw czych i na uko -
wych w służ bie Ko ścio łowi Po wszech nemu.

in for ma cje ze stro ny in ter ne to wej Ar chi die ce zji Gdań skiej
Te re sa So wiń ska
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Pamiątkowe zdjęcie Jana Pawła II z księżmi i klerykami na dziedzińcu seminarium. 5.06.1999 r.
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obnażone słowo

przyszliśmy tylko popatrzeć
tuż przed godziną odejścia

jak obnażone słowo
staje się miarą milczenia

wielkość człowieka jest tajemnicą
odwiecznym pytaniem o sens
tego co boli i co nas odmienia

z czym przychodzi tajemnica wcielenia

przyszliśmy tylko popatrzeć
tak aby nic nie zrozumieć do końca

i nie mieć wyrzutów sumienia
że można było inaczej

małość ludzkiego żywota jest odtajniona
zlustrowana wpięta do teczek

rozpisana na wiele upadków
jednym naszym aktem obnażona

przyszliśmy tylko popatrzeć...

DROGA KRZYŻOWA

możność

między drzewami w ciasnych ulicach
na wyżynach możliwości
naszych najlepszych chęci
tego co boli tak iż nie da się żyć
tu gdzie zawęża się nasza miłość
i tam gdzie czas odmierza nadejście
idzie człowiek z krzyżem na plecach
w tłumie dzikiej gawiedzi
po raz drugi upada
przygnieciony kawałkiem drzewa
w które wpisane losy człowieka
tworzą strukturę kłamstwa
że Bóg kocha tylko sprawiedliwych
z odpowiednim dyplomem odpowiedniej uczelni
z poglądami jednej stacji radiowej
tych którzy coś znaczą na listach władzy
a prawda jak zwykle odmienna od naszego myślenia
dotyka każdego od samego poczęcia

szymon z cyreny

można spotkać człowieka
na wszystkich zakrętach historii
a tylko jeden przymuszony będzie
współdźwigać ciężar pohańbienia
i choć nie był pobożnym żydem
wszedł na karty świętej księgi
Bogu służył choć jeszcze nie wierzył
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DROGA KRZYŻOWA

pierwszy upadek

nie było w chwili upadku
rozczarowania
nie było żalu ani nawet tęsknoty
tylko samotność
przygniecionego drzewa
które nie mogło pojąć
dlaczego

pocieszenie

łzy nasze
łzy samotności
niezrozumienia
krótkich odejść i ciągłych powrotów
wygórowanych ambicji
i wąskiego pojmowania miłości
pełne goryczy stęsknione
rozdarte pomiędzy
łzy naszych nieporozumień
wytartych sloganów i odrastających grzechów
słone z oceanu żalu wyjęte
dzisiaj przynosimy Tobie
na tej wąskiej uliczce zatroskania
przemień nas choć droga jeszcze daleka
przemień w nas choć czasu już mało

czy mogłeś zejść z krzyża mój
Panie

czy mogłeś zejść z krzyża mój Panie
czy śmierć Twoja była potrzebna
czy bez tych cierpień nie mogłeś

wedrzeć się w nasze ramiona
czemu prawda tak czysta tak boli

a miłość czemu tak trudna
nie może rozpalić nadziei

aby żyć Tobą się stało

oto się pytam mój Boże
bez trwogi i lęku przed Tobą

siadam przy Tobie ja człowiek
będę rozmawiał uczciwie

powiedz mi jaka to miłość
tak abym zdołał pojąć

kim jesteś Ty wielki Człowiek
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światło uznania

światłość nie przychodzi z daleka
nie oślepia
zbolała naszym zmęczeniem
pewnego dnia jaśnieje w nas
prześwietla porzucone marzenia
fałszywy obraz Boga
zafałszowane odbicie wspomnień
oświetla stromizną doktryn
im bliżej tym gorzej dla nas
bo nic nie da się ukryć
zafałszować ani wynieść
a nam się wydaje że to
światło jest źródłem wszelkiego
zła
stawia nas w prawdzie wyboru
zmusza do pracy nad sobą
aby wejść na poziom poznania
skąd zawrócić się nie chce
bo i po co

DROGA KRZYŻOWA

czuwająca wrażliwość

widzę światło pochylone nad każdym ugorem
cień rozłożysty okrywający rozdeptane rany

widzę ślady goniące rozrzucone życiorysy
słowo krzepiące ułomne sumienia

dobrze że czekasz na nas Panie
czuwającej wrażliwości przy każdym upadku

spojrzenie piłata

pomimo tylu wieków zamkniętych klamrą czasu
tylu mędrców w których nie zaszła zmiana
i tylu głupców ogarniętych wiarą w krzyża zbawienie
pomimo tego że człowiek wcale nie brzmi dumnie
to w tym spojrzeniu znad miski
nie ma współczucia
chwila wahania ujęta w geście umytych dłoni
będzie nam wyrzucać ten grzech zaniedbania

ludzkie myślenie w formie proste do odczytania
w oczach Stwórcy jest tylko westchnieniem
które w wiadomy sobie tylko sposób
przemieni nadzieję
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DROGA KRZYŻOWA

na ramiona

podnieść zarzucić na ramiona
być plewem tej ziemi
pójść przed sobą w podniosłość chwili
po której nigdy nie będzie tak samo

ziarno rzucone tęsknotą nieba
zroszone krwistym potem
palcem wiary wydłubuje miłość
w starym drzewie przydrożnej kapliczki

unieść siebie na wysokość pragnień
tak aby słowo zmieniało marzenia
a to co się ciągle zaczyna od nowa
mogło w nas przetrwać kolejne ukrzyżowania

spotkanie z matką

gdzieś na uboczu
w cieniu historii
w niej się dopełnia
prawda największa
której się uczy
do której dorasta
z każdą boleścią
z każdym upadkiem
słowo jest wieczne
choć czasem samotne

pójdę zobaczyć

miałam sen
od wielu lat przychodził o poranku

zawsze tak samo i kończył się podobnie
trzymałam białą chustę w czerwone plamy

i nie mogłam na nią patrzeć
zbrudzona trzepotaniem

anielskich skrzydeł
postanowiłam czekać aż sen się wypełni

czterdzieści lat trzymałam na głowie
biel utkanej chusty

słyszałam że dzisiaj ulicami naszego miasta
będzie prowadzony pewien człowiek

pójdę zobaczyć

Fotografie pochodzą z kalwarii w
Gietrzwałdzie

a wiersze z potrzeby serca

a wszystko
przygotował

kazek Kazimierz Sakowicz
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Ojciec Święty
(w II-rocznicę pogrzebu)

Subito Santo!
wołał lud Boży
Boś na Swej trumnie
Biblię Świętą założył:
Ożywczym wiatrem
Ducha Świętego
Tym Testamentem
darzysz każdego
świadectwo dajesz
z Okna Bożego, 
że ON dla świata
Alfą i Omegą

A Subito Santo!
to świadectwo ludu
Plac Świętego Piotra
dzisiaj świadkiem
cudu
Subito Santo!
Jana Pawła II-go
to wola ludu
Ludu Bożego!

Teresa Fidera
Sępólno Krajeńskie

wiosna 2007 r. 

Bento, bendito
que vem em nome do Senhor, 
bem vindo, bem vindo, 
nosso povo Te acolhe com amor,
bem vindo, bem vindo,
o Brasil Te acolhe com amor.
Deus é Amor.

Benedykcie, błogosławiony,
który przychodzi w imię Pana,
witaj, witaj,
nasz lud Ciebie przyjmuje z miłością,
witaj, witaj,
Brazylia Ciebie przyjmuje z miłością.
Bóg jest Miłością.

Ben to (czy taj: Bę ntu) – Be ne dykt, rów nież wo łacz Be ne -
dyk cie;
ben di to (czy taj: bę ndźi tu) – bło go sła wio ny;
que (czy taj: ke) – któ ry;
vem (czy taj: węń) – przy cho dzi; 3 oso ba licz by po je dyn czej
od vir – przy cho dzić;
em (czy taj: eń) – w;
no me – imię;
do (czy taj: du) – po łą cze nie przy im ka de, wpro wa dza ją ce go
do peł niacz, z ro dzaj ni kiem mę skim o (czy taj: u);
Sen hor (czy taj: se ńor, ak cent pa da na ostat nią sy la bę –
nhor) – Pan;
bem vin do (czy taj: bęń win du) – wi taj;
nos so (czy taj: no su) – nasz;
po vo (czy taj: po wu) – lud;

Te (czy taj: cze) – Cie bie; bier nik od za im ka tu – ty;
acol he (czy taj: ako lie) – przyj mu je; 3 oso ba licz by po je dyn -
czej od acol her -– przyj mo wać;
com (czy taj: kąń) – z;
amor (ak cent pa da na ostat nią sy la bę -mor) – mi łość;
o (czy taj: u) – ro dzaj nik ro dza ju mę skie go – ten;
Bra sil (czy taj: Bra ził) – Bra zy lia;
Deus – Bóg;
é (czy taj: e) – jest; 3 oso ba licz by po je dyn czej od ser – być.

Frag ment pie śni uło żo nej na przy ję cie pa pie ża Be ne dyk -
ta XVI w Bra zy lii. Jej sło wa są wy ra zem la ty no skiej ser decz -
no ści oka za nej Pa pie żowi pod czas Jego piel grzym ki
do Bra zy lii w dniach od 10 do 13 ma ja 2007 ro ku. Podczas
pielgrzymki Papież przebywał w Sao Paulo i jego okolicach. 

WIERSZE

De Caritate – O Mi³oœci
SZCZYPTA ŁACINY

Papie¿ Benedykt XVI w Brazylii
SZCZYPTA PORTUGALSKIEGO

Caritas non aemulatur.    Miłość nie zazdrości.
1 Kor13,4b

caritas (czytaj: karitas, akcent pada na pierwszą sylabę ca-) – miłość, uszanowanie, szacunek;
non – nie;
aemulatur (czytaj: emulatur, ae = e) – zazdrości; 3 os. l. pojedynczej od aemulari – zazdrościć, rywalizować.

~
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Pytania o Karola Wojty³ê – ci¹g dalszy

Odo wiedź: 
Spe cjal ne bło go sła wień stwo pa pie skie, udzie la ne przez pa -
pie ża przy oka zji Świąt Bo że go Na ro dze nia i Wiel ka no cy
Zmar twych wsta nia Pań skie go na zy wa się: 
„URBI  ET OR BI” – mia stu (tj. Rzy mo wi) i świa tu.

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE

Bło go sła wień stwo ta kie udzie la ne jest obec nie z
bal ko nu Ba zy li ki Świę te go Pio tra. Zwy czaj udzie la nia te go
bło go sła wień stwa zaprzestany zo stał po 1870 r., po za bo rze
Pań stwa Ko ściel ne go; wzno wio ny w ro ku 1922 przez Piu sa
XI, po je go wy bo rze na tron pa pie ski. 

Pierw sze bło go sła wień stwo „URBI ET OR BI” Jan
Pa weł II udzie lił w po nie dzia łek 16.X.1978 r.

Od po wiedź:  
Przy to czo ne w py ta niu sło wa Jan Pa weł II po wie dział w
War sza wie, przed ko ścio łem aka de mic kim św. An ny na pla -
cu Zam ko wym dnia 3 czerw ca 1979 r., w nie dzie lę Ze sła nia
Du cha Świę te go, w prze mó wie niu do mło dzie ży, głów nie
aka de mic kiej.

Od po wiedź:
Ty tu ły en cy klik:                 Da ty pierw sze go opu bli ko wa nia1:

RE DEMP TOR  HO MI NIS                           4 mar ca 1979 r. 
DI VES IN MI SE RI COR DIA                    30 li sto pa da 1980 r.             
DO MI NUM ET VI VI FI CAN TEM                 18  ma ja 1986 r.  

Na zwa Pol ski zo sta ła wy mie nio na w trze ciej en cy kli ce  spo -
łecz nej  Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II „CEN TE SI MUS AN -
NUS” (w set ną rocz ni cę en cy kli ki „Re rum no va rum”), w
roz dzia le III za ty tu ło wa nym „ROK 1989”, w na stę pu ją cym
zda niu: „Nie moż na za po mi nać, że za sad ni czy kry zys ustro -
jów, któ re chcą ucho dzić za for mę rzą dów czy wręcz za dyk -
ta tu rę ro bot ni ków, roz po czął się wiel ką ak cją pro te stu, pod -
ję tą w Pol sce w imię so li dar no ści.”

1 We dług L'Osse rva to re Ro ma no Ar chi vio -Bi blio te ca za da tę opu bli ko wa -
nia En cy kli ki uwa ża się za wsze da tę wid nie ją cą na koń cu tej że, przed pod -
pi sem: „Jan  Pa weł  II,  pa pież.”

An drzej Wit kow ski

8.  Jak nazywa się specjalne
błogosławieństwo, udzielane przez papieża

przy okazji Świąt Bożego Narodzenia i
Wielkanocy Zmartwychwstania Pańskiego?

9.  Gdzie i kiedy Jan Paweł II, podczas
Mszy świętej w czasie pierwszej pielgrzymki

do Polski, powiedział: „Człowieka trzeba
mierzyć miarą serca, sercem”?

10.  Wymień daty opublikowania trzech
encyklik papieskich, a mianowicie:

„REDEMPTOR HOMINIS”,
„DIVES IN MISERICORDIA”,

„DOMINUM ET VIVIFICANTEM”,
i dodaj, w której z encyklik 

o treści społecznej 
została wymieniona nazwa Polski?        

CZY WIESZ ŻE.. .

.  .  .

.  .  .
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DZIĘK CZYN NA PIEL GRZYM KA ZA DAR RENOWACJI
MI SJI ŚWIĘ TYCH

Bar dzo mi le za sko czył nas ks. Ire ne usz te le fo nicz -
ną wia do mo ścią o moż li wo ści uczest ni cze nia w piel grzym -
ce, na któ rą nie uda ło nam się za pi sać w paź dzier ni ku ubie -
głe go ro ku. Chęt nie z tej pro po zy cji sko rzy sta li śmy i w dniu
19 kwiet nia wcze śnie ra no wy ru szy li śmy sprzed na sze go
ko ścio ła na piel grzy mi szlak do Kra ko wa-Ła giew nik.
Ważnym punktem w po dró ży by ło na wie dze nie Ja snej Gó ry
i Msza św. przed Cu dow nym Ob ra zem. Przy znać mu szę, że
ni gdy nie uczest ni czy łem we Mszy św. w Ka pli cy Cu dow ne -
go Ob ra zu, cho ciaż by łem tu już wie le ra zy. Po Mszy św.

mie li śmy tro chę wol ne go cza su na pry wat ne zwie dza nie,
mo dli twę i po si łek. Do Kra ko wa przy je cha li śmy oko ło godz.
20-tej. Zno wu mi łe za sko cze nie – na sze noc le gi znaj du ją się
tuż obok Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go w Ła giew ni -
kach. Po ko la cji i za kwa te ro wa niu wy bra li śmy się z gru pą
na szych piel grzy mów do sta re go klasz tor ne go ko ścio ła,
aby po mo dlić się przy re li kwiach św. Sio stry Fau sty ny dzię -
ku jąc za szczę śli wie od by tą po dróż i po myśl ny pierw szy
dzień na szej piel grzym ki. Noc po dłu giej po dró ży i prze ży -
tych wra że niach szyb ko mi nę ła. Ra no po śnia da niu wy ru -
sza my do Kal wa rii Ze brzy dow skiej, gdzie ma my tyl ko dwie
go dzi ny cza su na mo dli twę i zwie dza nie Sank tu arium. W
po miesz cze niu, gdzie znaj du je się ma kie ta ca łe go Sank tu -
arium, je go hi sto rię opo wie dział nam za kon nik po cho dzą cy
z Ukra iny. Mło dy Bra ci szek czy nił to z wy czu wal ną tre mą.
Po wie dział nam, że jest to je go pierw szy wy stęp w ro li prze -
wod ni ka po Sank tu arium. Po mi mo że w po słu gi wa niu się ję -
zy kiem pol skim wy czu wa ło się u nie go wie le bra ków, to wy -
wią zał się z te go za da nia wspa nia le. Na stęp nie opro wa dził
nas po Ba zy li ce Mat ki Bo skiej Aniel skiej, gdzie do syć
szcze gó ło wo opo wie dział nam o jej hi sto rii i wy stro ju. W
głów nym oł ta rzu Ba zy li ki znaj du je się fi gu ra Mat ki Bo skiej
Aniel skiej, a z le wej stro ny pre zbi te rium znaj du je się ka pli -
ca Mat ki Bo żej Kal wa ryj skiej. Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II
trzy ra zy na wie dził Ze brzy do wskie Sank tu arium. Rów nież
obec ny Oj ciec Świę ty Be ne dykt XVI 27 ma ja 2006 r. na wie -

dził to święte miejsce. Po pa pie skich na wie dze niach po zo -
sta ły w ba zy li ce dwa tro ny pa pie skie. Brak cza su nie po zwo -
lił nam oso bi ście obejść dróż ek kal wa ryj skich. Dróż ki są
po my śla ne bar dzo zna mien nie. Pierw sze to dróż ki Pa na Je -
zu sa  – Je go roz sze rzo na Dro ga Krzy żo wa. Rów no cze śnie ta
sa ma Dro ga Krzy żo wa Pa na Je zu sa w in nym kie run ku i wy -
mia rze sta no wi dróż ki Mat ki Bo żej, na któ rych roz wa ża my
Jej bo le ści, Jej po grzeb… Wresz cie Jej Wnie bo wzię cie. O
usta lo nym cza sie że gna my Kal wa rię, aby udać się na Mszę
św. do Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go w Ła giew ni kach.
Po Mszy św. uda je my się do ka pli cy w dol nym ko ście le na
pre lek cję o Sank tu arium, opo wie dzia ną przez sio strę ze
Zgro ma dze nia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Po pre lek cji
czas wol ny prze zna czo ny na zwie dza nie Sank tu arium. Jed -
nym z punk tów zwie dza nia jest wjazd na wie żę i spoj rze nie
na pa no ra mę Kra ko wa i oko li cę. Ko lej ny nasz po byt w Ła -
giew ni kach po zwa la nam do strzec tem po, w ja kim roz bu do -
wu je się i pięk nie je to świę te miej sce. Te raz jest to już Sank -
tu arium pro mie niu ją ce na ca ły świat, któ re roz sła wił Oj ciec
Świę ty Jan Pa weł II przez wy nie sie nie na oł ta rze sio stry
Fau sty ny Ko wal skiej, po śred nicz ki Bo ga w gło sze niu kul tu
do Mi ło sier dzia Bo że go. O go dzi nie 15-tej uczest ni czy my w
ba zy li ce w mo dli twie, w Ko ron ce do Mi ło sier dzia Bo że go.
Ko lej nym punk tem na sze go piel grzy mo wa nia jest wy jazd
do cen trum Kra ko wa, aby zwie dzić Bazylikę Ma riac ką i Sta -
re Mia sto. O umó wio nej go dzi nie je dzie my do ko lej ne go
kra kow skie go sank tu arium. Jest to miej sce bar dzo nam bli -
skie, zwią za ne z Pa tro nem na szej pa ra fii – św. Bra tem Al -
ber tem. W Kra ko wie-Prud ni ku Czer wo nym znaj du je się
sank tu arium św. Bra ta Al ber ta „Ec ce Ho mo”, pro wa dzo ne
przez sio stry Al ber tyn ki, któ re już 80 lat za miesz ku ją za byt -
ko wy kom pleks bu dyn ków. Przy by ły tu 15 czerw ca 1928 ro -
ku i za miesz ka ły w sta rym XIX-wiecz nym dwor ku, któ re go
po cząt ki się ga ły XVI wie ku. Prze ło żo ną klasz to ru by ła jego
współ za ło ży ciel ka wraz z Bra tem Al ber tem – dziś bło go sła -
wio na Sio stra Ber nar dy na, Ma ria Ja błoń ska. Wkrót ce bu dy -
nek zaj mo wa ny przez sio stry oka zał się za ma ły i wy ma gał
roz bu do wy i re mon tu. Za zgo dą kon ser wa to ra za byt ków do -
bu do wa no drew nia ne pię tro, drew nia ny spi chlerz, wo zow -
nię oraz du ży dom – dziś jest to dom sióstr pro fe sek. W
1932 ro ku na traw ni ku usta wio no fi gu rę Mat ki Bo żej Nie po -
ka la nej, a po wy bu do wa niu chat ki dla ka pe la na i go ści
wszyst ko po świę cił ks. abp Adam Ste fan Sa pie ha, me tro po -
li ta krakowski. W głów nym bu dyn ku zna la zła się ka pli ca. W
przy le ga ją cym do ka pli cy sióstr po ko ju, w któ rym w 1940
ro ku zmar ła s. Ber nar dy na Ja błoń ska utwo rzo no w 1990 ro -
ku ma łą izbę pa mię ci. W ma ju 1982 ro ku Ze spół klasz tor no-
ogro do wy Zgro ma dze nia Sióstr Al ber ty nek na Prąd ni ku
Czer wo nym zo stał wpi sa ny do re je stru za byt ków. Wkrót ce
roz po czę ła się bu do wa ko ścio ła Ec ce Ho mo, do któ rej przy -
na glało wciąż rosnące zainteresowanie osobą Bra ta Al ber ta.
Wiel ką czcią ota cza no re li kwie Bra ta Al ber ta, spo czy wa ją ce
od 1949 ro ku w ko ście le Oj ców Kar me li tów Bo sych przy uli -
cy Ra ko wiec kiej. W związ ku ze zbli ża ją cą się be aty fi ka cją
Sza re go Bra ta sta ło się oczy wi ste, że mu si po wstać ko ściół

Pielgrzymka dziêkczynna
Z ŻYCIA PARAFII

Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta i Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr
Albertynek w Krakowie
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gdzie znalazłyby się Jego relikwie i ob raz Ec ce Ho mo. Plan
ko ścio ła wy ko na li w 1981 ro ku Ma rze na i Woj ciech Ko siń -
scy. Bu do wę roz po czę to 4 wrze śnia 1982 ro ku. Re li kwie bł.
Bra ta Al ber ta prze wie zio no do no we go ko ścio ła 22 czerw ca
1983 ro ku. Bar dzo waż ne wy da rze nie w hi sto rii ko ścio ła
(kaplicy) Ec ce Ho mo na stą pi ło 23 li sto pa da 1997 ro ku.
Wów czas to w uro czy stość Chry stu sa Kró la Wszech świa ta
ks. kar dy nał Fran ci szek Ma char ski pod niósł świą ty nię do
ran gi sank tu arium. Na tle bo ga tych, ogrom nych, wy szu ka -
nych, peł nych zło ta i ozdób ko ścio łów świą ty nia Ec ce Ho mo
wy glą da skrom nie. Nie ma tu de ko ra cji i licz nych oł ta rzy.
Po stą pio no bo wiem zgod nie z za sa da mi św. Bra ta Al ber ta,
któ ry na wo ły wał do naj więk szej pro sto ty i do za do wa la nia
się przed mio ta mi i urzą dze nia mi je dy nie naj po trzeb niej szy -
mi. Bo prze cież mó wił świę ty Brat: „wszyst kie te ozdo by to
przy pi na nie kwiat ka do sta re go ko żu cha”. Bu dy nek ko ścio -
ła jest nie wiel ki, przy kry ty spa dzi stym bla sza nym da chem.

Funk cję głów ne go oł ta rza peł ni pro sty stół, za któ -
rym na ścia nie pre zbi te rium wi si ob raz Bra ta Al ber ta Ec ce
Ho mo. Pod men są oł ta rza umiesz czo na jest tru mien ka z re -
li kwia mi Świę te go. Po le wej stro nie znaj du ją się re li kwie bł.
s. Ber nar dy ny. Ko ściół po sia da dwa po zio my. W dol nym ko -
ście le urzą dzo ne jest mu zeum św. Bra ta Al ber ta i bł. s. Ber -
nar dy ny. Po czę ści mu ze al nej opro wa dzi ła nas jed na z sióstr
Zgro ma dze nia i opo wie dzia ła nam wie le in te re su ją cych nas
szcze gó łów z ży cia Pa tro na na szej pa ra fii. Po tych no wych
prze ży ciach uda je my się na po si łek i na miej sce za kwa te ro -
wa nia, aby od po cząć i przy go to wać się do ko lej nego dnia
na sze go piel grzy mo wa nia. 21 kwiet nia po śnia da niu poje -
chaliśmy na Wa wel na Mszę św., któ rą ks. Ire ne usz od pra -
wił w hi sto rycz nej kryp cie św. Le onar da. W tej Kryp cie swo -
ją pry mi cyj ną Mszę św. od pra wił ksiądz Ka rol Woj ty ła. Po
Mszy św. zwie dza my Ka te drę Wa wel ską, kryp ty kró lew -
skie, sarkofagi na szych wiesz czów i dzwon ni cę z Dzwo nem
Zyg mun ta. 

Ko lej ny etap to Za ko pa ne. Szczę śli wie do jeż dża my
do Kuź nic, aby da lej szla kiem dojść do Pu stel ni św. Bra ta
Al ber ta na Ka la tów kach. Pięk na, choć tro chę wietrz na po -
go da, sprzy ja spo koj ne mu po dej ściu do Pu stel ni. Mo dli my
się w ka pli cy św. Krzy ża, zwie dza my ma łe mu zeum w Dom -
ku św. Bra ta. Wra ca my do Kuź nic, aby po je chać na Krzep -
tów ki do Sank tu arium Mat ki Bo skiej Fa tim skiej. Ma my
oka zję do in dy wi du al nej mo dli twy w ka pli cy Wie czy stej Ad -
o ra cji, zwie dza my ko ściół -po mnik wdzięcz no ści za uzdro -
wie nie Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II po za ma chu 13 ma ja
1981 ro ku. Na stęp nie uda je my się do cen trum Za ko pa ne go
na Kru pów ki i na Gu ba łów kę. Z Gu ba łów ki po dzi wia my
pięk ne Ta try z ośnie żo ny mi jesz cze szczy ta mi, z Gie won -
tem i wi docz nym na nim krzy żem. Wie czo rem uda je my się
do Kra ko wa na ko la cję. Część na szej gru py ko rzy sta z nada -
rza ją cej się oka zji obej rze nia ka ba re tu w słyn nej Piw ni cy
pod Ba ra na mi, na któ ry bi le ty wstę pu zor ga ni zo wa ła uczest -
nicz ka piel grzym ki pa ni Ewa. Póź nym wie czo rem po wra ca -
my na noc leg. 

Nie dzie la, ostat ni dzień na szej piel grzym ki. Ra no
prze jazd do Wa do wic na nie dziel ną Mszę św. w wa do wic -
kiej Ba zy li ce pw. Ofia ro wa nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny. Po
Mszy św. jest oka zja do obejrzenia świą ty ni. Na stęp nie
zwie dza my muzeum - dom Karola Wojtyły, po tem tro chę
wol ne go cza su na pa pie skie kre mów ki. O umó wio nej go dzi -
nie wy ru sza my w po wrot ną dro gę do Gdań ska. W dro dze
mo dli my się, śpie wa my, żar tu je my i rów nież drze mie my.
Szczę śli wi, choć nie ukry wam, że rów nież zmę cze ni, do cie -
ra my wie czo rem do na szej pa ra fii. My ślę, że wszy scy
uczest ni cy tej piel grzym ki przy łą cza ją się tą dro gą do po -
dzię ko wa nia ks. Ire ne uszo wi za wspa nia le zor ga ni zo wa ną
dzięk czyn ną piel grzym kę za  dar renowacji Mi sji Świę tych.

Hu bert Bar tel

S. Bernadetta czyta Pismo Święte podczas Mszy św. w krypcie św. Leonarda 
na Wawelu.

Modlitwy w kaplicy sanktuarium św. Brata Alberta na Kalatówkach. 
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“Kochaj i czyñ, co chcesz”
„Ko chaj i czyń, co chcesz” – czy li wol ność i mi łość. 

św. Au gu styn

Te mat wol no ści war to roz wa żać w prze strze ni re la cyj nej w
od nie sie niu do in nych wiel kich po jęć ta kich jak: mi łość, od -
po wie dzial ność czy ra dość. Nie ty lko dla te go, że da je to
moż li wość szer sze go po la wi dze nia, a z ko lei – co za tym
idzie – tak że zro zu mie nia, ale rów nież uświa da mia zwy kłą
ko niecz ność związ ko wą, w któ rej jed no nie mo że ist nieć
bez dru gie go. Tak jak ży cio daj ny zwią zek che micz ny tlen ku
i wo do ru, z któ re go po wsta je wo da – H2O. Tyl ko w tej re la -
cji two rzy peł nię i no wą rze czy wi stość. 

W obec nych roz wa ża niach spró bu je my po pa trzeć
wspól nie na ta jem ni cę wol no ści przez pry zmat mi ło ści. W
tym kon tek ście po wszech nie zna na, przy pi sy wa na św. Au -
gu sty no wi, sen ten cja: „Ko chaj i czyń, co chcesz”, wy da je się
do brą pro wo ka cją wpro wa dza ją cą w głę bię ta kie go ści słe go
związ ku. „Ko chaj” – akt mi ło ści, „czyń, co chcesz” – akt wol -
nej wo li. Te dwie wiel kie rze czy wi sto ści po łą czo ne ma lut -
kim spój ni kiem „i”, któ ry jed nak że w tym kon tek ście jest
fun da men tal ny. Oczy wi ście bez do brze ro zu mia nej mi ło ści
nie jest moż li we zro zu mie nie te go wska za nia, któ re brzmi
dość li be ral nie – „czyń, co chcesz”, co wię cej, złą kon cep cją
mi ło ści moż na do ko ny wać prób uspra wie dli wie nia prze róż -
nych de wia cji za po śred nic twem tej dość ogól nej mak sy my
świę te go.

Dziś ni ko mu nie trze ba przy po mi nać, że wol ność,
ja ko war tość uni wer sal na, a za ra zem bar dzo in dy wi du al na,
nic nie tra ci na swej ak tu al no ści. Być mo że dla te go, że
wciąż ist nie je na świe cie wie le róż nych form nie spra wie dli -
wo ści in dy wi du al nej, spo łecz nej, eko no micz nej, go spo dar -
czej, wy zna nio wej, na cjo na li stycz nej itp. Być mo że dla te go,
że wciąż nie milk ną krzy ki lu dzi prze śla do wa nych, cie mię -
żo nych, wy ko rzy sty wa nych, po nie wie ra nych, któ rym czę -
sto w bla sku ka mer cy nicz nie, w zgo dzie z pra wem kon sty -
tu cyj nym od bie ra się to pod sta wo we pra wo do wol no ści,
pra wo do de cy do wa nia o sa mym so bie, pra wo do przy szło -
ści. Co gor sza czę sto czy ni się tak w imię wznio słych idei,
ra cji ko niecz nych, do bra spo łecz ne go al bo wprost w imię
pry mi tyw nych żądz do mi na cji, czy in dy wi du al nej ma nii
wiel ko ści. 

Z dru giej stro ny dziś nie rzad ko od wo łu je się do
tzw. wol no ści w ce lu uspra wie dli wie nia wła snej al bo czy jejś
pa to lo gii, do ma ga jąc się jej usza no wa nia i ukon sty tu owa nia
ja ko pra wa po wszech ne go. Jed nym z czyn ni ków okre śla ją -
cych nor mę mię dzy pa to lo gią, za bu rze niem, cho ro bą, a z
dru giej stro ny nor mal no ścią i zdro wiem, jest tzw. licz ba sta -
ty stycz na, czy li głos więk szo ści, in ter pre ta cja ser wo wa na
przez da ną gru pę spo łecz ną czę sto wpły wo wą, bę dą cą ak tu -
al nie przy wła dzy. Wie my na to miast, że jest to ele ment dość
pla stycz ny i nie sta ły.

Co w ta kim ra zie zna czy ta sen ten cja św. Au gu sty -
na „Ko chaj i czyń, co chcesz”? Co zna czy dziś zda nie wy po -
wie dzia ne przez czło wie ka, któ ry miał kon kret ną hi sto rię
ży cia i nie ob ce by ły mu do świad cze nie znie wo le nia i wy -
zwo le nia. My ślę, że św. Au gu styn przede wszyst kim pra -

gnie po wie dzieć, że nie moż na zro zu mieć i prze ży wać w peł -
ni da ru wol no ści bez ob li cza tej sa mej rze czy wi sto ści, czy li
mi ło ści, ani na od wrót.  Trud no jest po jąć per spek ty wę mi -
ło ści bez ta jem ni cy wol no ści. Tyl ko w bla sku au ten tycz nej
mi ło ści czło wiek bez lę ków i strat mo że od sło nić nu dę wła -
snej eg zy sten cji. Zmie rzyć się z nią i prze żyć ją w spo sób po -
zy tyw ny i twór czy. Tu taj dość spon ta nicz nie przy po mi na mi
się po stać św. Fran cisz ka, któ ry od kry wa jąc mi łość Bo ga,
obec ną tak bli sko, rów no le gle od kry wa prze strzeń wła snej
wol no ści. Ta mi łość, któ rą roz po znał w Chry stu sie,
człowieku trę do wa tym, wspól no cie ekle zjal nej, zo sta ła wy -
ra żo na w no wej for mie na ce cho wa nej ogrom ną spon ta nicz -
no ścią i wol no ścią oso bi stą. Ta wol ność uzdol ni ła go do po -
zo sta wie nia wszyst kie go, co po sia dał, i co wcze śniej by ło
dla nie go ja kimś za sad ni czym punk tem opar cia i od nie sie -
nia. Zo sta wia bo gac two, dom, ro dzi nę, przy ja ciół, am bi cje
po li tycz ne, dwor ski styl ży cia i roz po czy na no wy ja ko ścio wo
dia log ze świa tem, dru gim czło wie kiem i z sa mym so bą.
Jest to dia log prze peł nio ny po ko jem i wol no ścią, da le ki od
te go wszyst kie go, co znie wa la, ukie run ko wa ny na to miast
na Je zu sa, który praw dzi wie wy zwa la. 

Okładka książki poświęcona św. Augustynowi
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W per spek ty wie ta kiej au ten tycz nej mi ło ści, któ rą

prze żył Bie da czy na z Asy żu, każ dy czło wiek, bez żad nych
lę ków, mo że od kryć praw dę o sa mym so bie, o swo jej we -
wnętrz nej pu st ce, po raż kach za wo do wych, ro dzin nych i głę -
bo kich ludz kich tę sk no tach. Tyl ko ta ki kon tekst jest gwa -
ran cją od po wied niej dia gno zy wła snej eg zy sten cji, któ ra już
od sa me go po czę cia na zna czo na jest nie do sko na ło ścią.
Praw dzi wa mi łość jest więc bez in te re sow na w ob da rza niu i
przyj mo wa niu. Nie gro ma dzi ra chun ków, nie kal ku lu je strat
po jed nej czy po dru giej stro nie, nie boi się, że bę dzie wy ko -
rzy sta na, że coś prze gra, po nie waż mi łość ni gdy nie prze -
gry wa! Jest jak ży cio daj ny krwiobieg sta le dy na micz na, wy -
mien na, cią gle pod trzy mu ją ca na dzie ję. Ro śnie i roz wi ja się
wraz z czło wie kiem, dla te go po trze bu je sta łej tro ski i umi ło -
wa nia cza su. Doj rze wa jąc – jest jak drze wo, któ re przy no si
licz ne owo ce i swo im cie niem osła nia ludz kie ży cie przed
tym, co mo że ra nić. W per spek ty wie ta kiej mi ło ści od kry wa
się dar au ten tycz nej wol no ści, któ ra sta je się za da niem, pra -
wie po wo ła niem. Ta ka wol ność – ogar nię ta przez mi łość wy -
zwa la ją cą – za czy na sza no wać prze strzeń wol no ści in nych,
na wet tej źle ro zu mia nej i prze ży wa nej, czy li skie ro wa nej
prze ciw ko so bie i in nym. 

Je den z dra ma tów i pa ra dok sów wol no ści po le ga
na tym, że czło wiek mo że błęd nie ko rzy stać z te go po ten cja -
łu, wbrew niej sa mej, co w kon se kwen cji mo że do pro wa dzić
do jej utra ty. Doj rza ła wol ność to wy bie ra nie dro gi, któ ra
da je mi za wsze moż li wość wy bo ru, to zna czy otwie ra mnie
na więk sze do bro i więk szą mi łość. 

Kil ka dni te mu uczest ni czy łem w za ję ciach jed nej z
grup te ra peu tycz nych, w któ rej się spo ty ka ją ro dzi ce dzie ci
uza leż nio nych od sub stan cji psy cho tro po wych. Tam mia -
łem oka zję zo ba czyć wie le te go ty pu dra ma tów. Prze ko na -
łem się, czym jest, a ra czej czym koń czy się po my le nie wol -
no ści au ten tycz nej z jej imi ta cją, bla sku z jej cie niem. 

Hi sto ria wie lu ro dzi ców wy da je się dość ty po wa –
za bie ga nie, pra ca, tro ska o dom, prze strzeń wol no ści dla
dzie ci itp. Są to zwy kli, nor mal ni i na po zór ni czym nie wy -
róż nia ją cy się i nie róż nią cy się od in nych, lu dzie. To, co ich
wy róż nia, to je dy nie tkwią ca we wnątrz pew na nu ta cier pie -
nia zmie sza na z po czu ciem bez rad no ści i ża lu. Twa rze zga -
słe, na któ rych od bi ja się klę ska spo tka nia z wol no ścią. Ich
przej mu ją ce świa dec two roz po czy na się dość kla sycz nie –
od szo ku w mo men cie od kry cia praw dy o pro ble mie dziec -
ka. 

War to w kon tek ście ni niej szych roz wa żań przy to -
czyć jed ną z hi sto rii. Kie dy pew ne go wie czo ru cór ka Ta de -
usza i Mar ty dość dłu go nie wy cho dzi ła z ła zien ki i nie od -
po wia da ła na wie lo krot ne wo ła nia ro dzi ców, oj ciec, wy stra -
szo ny i zde spe ro wa ny, zde cy do wał, że wy ła mie drzwi i wej -

dzie tam. Po chwi li for so wa nia się z so lid ny mi drzwia mi,
uda ło mu się wejść do ła zien ki, gdzie ra zem z żo ną zo ba czy -
li le żą cą bez wład nie 21-let nią cór kę Mo ni kę odu rzo ną ko ka -
iną. Jed nak dra mat tej ro dzi ny nie za koń czył się po szyb kiej
ho spi ta li za cji. Po zo sta ją kla sycz ne py ta nia o przy czy nę –
Dla cze go?... I py ta nia o przy szłość – Co da lej?... Nie prze rwa -
ny ból mie sza ją cy się z cią głym nie do wie rza niem i nie zro zu -
mie niem – „Jak to mo gło się wszyst ko przy da rzyć wła śnie
NAM? Dla cze go to NA SZA cór ka?” – by ły obec ne nie tyl ko
w sło wach, ale tak że w nie wer bal nych zna kach i za cho wa -
niu tych lu dzi. Wciąż na plan pierw szy wy bi ja ło się po zo sta -
ją ce bez od po wie dzi py ta nie: „Dla cze go?! Prze cież da li śmy
jej ogrom ną ilość wol no ści, by li śmy ta ki mi współ cze sny mi
ro dzi ca mi, mo gła ro bić, co chcia ła…” Chcia ło by się w tym
miej scu krzyk nąć – być mo że wła śnie dla te go tak wy bra -
ła… 

Wol ność ro dzi się stop nio wo i nie moż na lek ce wa -
żyć jej pra wa roz wo jo we go, któ re jed nak że wią że się z roz -
sąd nym stop nio wa niem i daw ko wa niem. Wol ność jest
ogrom nym po ten cja łem, ener gią i mu si doj rze wać wraz z
czło wie kiem, aby każ dy mógł ją w peł ni i god nie prze żyć. W
tym kon tek ście ro la ro dzi ców spro wa dza się do te go, aby
przy go to wa li dziec ko do wol no ści, a nie tyl ko tę wol ność
mu ofia ro wa li. Bo wiem anal fa be tyzm i nie do ro zwój wol no -
ści za bi ja! Ta kie for my wol no ści współ cze śnie wciąż lan su je
się w mar ke tin go wych ha słach pseu do ido li z ekra nów, np.
słyn ne „Rób ta, co chce ta” Jur ka Owsia ka. Wie my, że w kon -
se kwen cji ta ka pop -kul tu ra pro wa dzi do oso bi stych i ro dzin -
nych dra ma tów, nie wy mow ne go cier pie nia, a nie kie dy na -
wet do nie od wra cal ne go znisz cze nia i po gwał ce nia prze -
strze ni do bra i wol no ści oso bi stej. Je śli jest kie ro wa na prze -
ciw ko czło wie ko wi i wią że się z chwi lą al bo jed nym wy bo -
rem, za któ rym stoi ko niecz ność (uza leż nie nie), to zna czy,
że to nie wol ność, ale sa mo wo la pro wa dzą ca do au to de -
struk cji i ży cia bez przy szło ści. Je śli chce się ją re ali zo wać
bez praw dzi we go od nie sie nia do świa ta war to ści, to zna czy
mi ło ści i od po wie dzial no ści, co wię cej – nie uwzględ nia się
na tu ral nej pe da go gi ki wzro stu, to ta ka sa mo wo la i au to no -
mia wy łącz nie nisz czy i za bi ja! Wol ność jest au ten tycz na tyl -
ko wte dy, kie dy obok niej stoi au ten tycz na, od po wie dzial na
mi łość!

Wszyst ko mi wol no, 
ale nie wszyst ko przy no si ko rzyść. 

Wszyst ko mi wol no, 
ale ja ni cze mu nie od dam się w nie wo lę

1 Kor 6, 12
fr. Piotr Kwia tek OFM Cap.
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Harpagan
Z ŻYCIA PARAFII

Har pa gan, eks tre mal ny rajd na
orien ta cję, or ga ni zo wa ny dwa ra zy
do ro ku na wio snę i je sień, jest za ra -
zem pew ne go ro dza ju ma ra to nem i bie -
giem na orien ta cję. Je go ce lem jest spraw dze nie
nie tyl ko wy trzy ma ło ści fi zycz nej, ale rów nież psy chicz nej
za wod ni ków. Aby otrzy mać ty tuł „har pa ga now ca”, na le ży w
wy zna czo nym li mi cie cza su po ko nać tra sę mel du jąc się na
usta lo nych punk tach kon tro l nych. Ist nie ją trzy ro dza je tras:
pie sza, ro we ro wa i mie sza na (pie szo -ro we ro wa). Tra sa za -
wo dów sta no wi ta jem ni cę aż do mo men tu star tu, kie dy to
każ dy z uczest ni ków otrzy mu je ma pę te re no wą z za zna czo -
ny mi punk ta mi kon tro l ny mi.

22 kwiet nia 2007 r. sta wiliśmy się na star cie Har pa -
ga na w Trąb kach Wiel kich. Uśmiech nię ci i peł ni po zy tyw -
nej ener gii cze ka my na go dzi nę 21.00, kie dy to zo sta ną roz -
da ne ma py i roz pocz nie my pierw szą pę tlę raj du. Gło śne od -
li cza nie ostat nich dzie się ciu se kund do 21.00 i za czę ło się…
ma py roz da ne, la tar ki za pa lo ne, pra wie 800 osób ru szy ło w
tę sa mą stro nę. Pierw sze roz wi dle nie dro gi, pierw sze spoj -
rze nia na ma pę, pierw sze po dzia ły. Po 42 mi nu tach do cie ra -
my na pierw szy punkt kon tro l ny. Ma my za so bą 4 km mar -
szu i prze pra wę przez rze kę. Po pod bi ciu kart kon tro l nych
ru sza my da lej. Punkt dru gi... trze ci... Pierw sze od ci ski i bó -
le mię śni da ją o so bie znać. Z dzie siąt ki, któ ra wy ru szy ła,
zo sta je nas ósem ka. Punkt czwar ty – oso ba czy ta ją ca ma pę
po sta na wia zo stać z wo lon ta riu sza mi i cze kać na trans port
do ba zy. Resz ta idzie da lej, a ma pa zo sta je prze ka za na w rę -
ce ks. Paw ła. Po przej ściu ko lej nych ki lo me trów, a w su mie
już trzy dzie stu, do cie ra my nad ślicz ne je zio ro Przy widz kie.
Prze rwa na po si łek, pod bi cie kart i zro bie nie zdjęć. Idzie my
da lej, idzie my, idzie my… ale gdzie jest punkt siód my??? 

To py ta nie nie by ło za da wa ne tyl ko przez nas. Wiel -
ki las, a my co chwi lę spo ty ka my ko lej nych uczest ni ków raj -
du krę cą cych się od pa ru go dzin i szu ka ją cych upra gnio nej
sió dem ki. Te le fo ny do ba zy da wa ły ja sną od po wiedz: punkt
jest… tyl ko jak do nie go do trzeć… Przez 43,5 ki lo me tra nie
mie li śmy więk szych pro ble mów z ma pą, bo te ma lut kie się
zda rza ły, a tu… pew nie to i brak na szych umie jęt no ści. Z
dru giej stro ny mo że i nie je ste śmy eks per ta mi w czy ta niu
ma py, ale ilu nie ek sper tów moż na spo tkać w tym sa mym
miej scu, w tak krót kim cza sie błą dzą cych jak my, bio rą cych
udział w eks tre mal nym raj dzie na orien ta cję??? 

W koń cu po czte rech go dzi nach pe ne tro wa nia la su
ks. Pa weł zna lazł nasz upra gnio ny punkt. Szczę śli wi roz kła -
da my się na na sło necz nio nej prze cin ce i zbie ra my si ły na
ostat nie 7,5 ki lo me tra tej pę tli. Wy bie ra my krót szą tra sę
przez ba gna, jak się bar dzo szyb ko oka za ło su che ba gna, i
ru sza my. W koń cu, na szym oczom uka zał się bu dy nek gim -
na zjum w Trąb kach Wiel kich – ostat ni punkt kon tro l ny
pierw szej pę tli. Po 16,5 go dzi nach mar szu i przej ściu 50 ki -
lo me trów (li cząc wzdłuż naj krót szych od cin ków mię dzy
punk ta mi, a wia do mo, że my tro chę nad ra bia li śmy tra sy;))
zmę cze nie da ło o so bie znać. Po cie płym po sił ku, prze li cze -
niu od ci sków (nie któ rzy do tej po ry ma ją pa miąt ki na sto -
pach ;)) po ja wił się nasz trans port do do mu. 

Te dwa dni na za wsze po zo sta ną w pa mię ci nas
wszyst kich. Od en tu zja stycz ne go star tu, po przez noc ne
prze dzie ra nie się przez po la i la sy, i w koń cu do ra do ści i sa -
tys fak cji z doj ścia do ba zy. Nie ste ty, nie uda ło się nam wyjść
na dru gą pę tlę raj du, któ ra też li czy so bie 50 km, ale już w
paź dzier ni ku ma my za miar zno wu spró bo wać swo ich sił na
tra sie Har pa ga na. Prze my śle nia z mi nio ne go raj du… wy -
god ne bu ty, du żo pla strów i ma ści na od ci ski, do szko le nie
w za kre sie czy ta nia ma py. 

Anna Kwiecień

Parafialna ekipa przed wyjazdem, na trasie i w końcowym etapie Harpagana.
Po 14-u godzinach chodzenia odpoczynek przy drodze.
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Nasza majówka
- rajd rowerowy

Z ŻYCIA PARAFII

W dniu 01.05.2007 r. roz po czę ła się na sza trzy dnio wa ro we -
ro wa przy go da na Ka szu bach. Prze wod ni ka mi, a za ra zem
opie ku na mi na sze go raj du by li ks. Pa weł i ks. dk. Piotr. Na -
sze ple ca ki za bra ła do sa mo cho du sio stra Ber nar da i Ka sia
– pi lot, któ re to wa rzy szy ły nam pod czas ca łej wy pra wy i do -
pin go wa ły nas. 

Pierw sze go dnia po ko na li śmy od ci nek 72 ki lo me -
trów wprost do na szej ba zy noc le go wej w Go wi dli nie. Kie dy
już wszy scy do je cha li na miej sce, cze kał na nas cie pły po si -
łek, przy go to wa ny przez na sze dwie ko le żan ki Ka się i Klau -
dię pod czuj nym okiem sio stry Ber nar dy. Wie czór upły nął
nam na roz mo wach i grach. 

O po ran ku ru szy li śmy da lej w tra sę za kła da jąc, że
prze mie rzy my od ci nek 65 ki lo me trów. Jed nak, jak się póź -
niej oka za ło, od ci nek ten, był „trosz kę” dłuż szy – 85 ki lo me -
trów... Po dro dze zwie dzi li śmy bar dzo cie ka we miej sco wo -
ści ta kie jak: Su lę czy no, Stę ży cę, Wie ży cę, Bo ru ci no. W tej
pierw szej za trzy ma li śmy się na pysz ne lo dy. Na to miast
w Wie ży cy po dzi wia li śmy wi do ki z wie ży wi do ko wej. Cie ka -
wa by ła wspi nacz ka na ten szczyt...

Otóż nasz prze wod nik, chcąc uroz ma icić nam tę
po dróż, od krył skrót – mia no wi cie mie li śmy wraz z ro we ra -
mi „wdra pać” się po stro mej ścia nie na sa mą gó rę. Za da nie
oka za ło się nie ła twe, ale dzię ki współ pra cy ca łej eki py, uda -
ło nam się te go do ko nać z uśmie chem na twa rzy:)

3 ma ja wra ca li śmy do Gdań ska, czy li do prze je cha -
nia było ok. 70 km. Ku na sze mu za sko cze niu po ko na li śmy
ten od ci nek w krót szym cza sie, niż za kła da li śmy. Mi mo
kon tu zji dwóch uczest ni czek i tru dów dro gi, wszy scy ca li
i uśmiech nię ci wró ci li śmy do do mów. Naj wy tr wal szą
z dziew czyn, któ ra ca lut ką dro gę prze je cha ła na ro we rze,
by ła Do mi ni ka.

Mag da Cza piew ska



Szczęść Bo że!

Prze sy łam garść mo dli tew nych wes tchnień za przy czy ną
na sze go św. Pa tro na. Roz kwie cił się maj, ser ca bi ją w ryt mie
Ma ryj nej li ta nii. I nasz św. Al bert uśmie cha się z Nie ba, gdy
tak na swą przy mor ską owczar nię spo zie ra. A ona tłum nym
stad kiem co dzien nie na na bo żeń stwo ma jo we kro czy
i na do bra noc Pa nien ce co dzien nie do ape lu sta je. Oj, cie szy
się boć sam Ma don nę nad wszyst ko uko chał, Jej się za wie -
rzył i Ją w te sta men cie, na ło żu śmier ci swo im dzie ciom du -
cho wym zo sta wił: „Ta Mat ka Bo ska Czę sto chow ska jest wa -
szą fun da tor ką. Pa mię taj cie o tym. Ona mnie pro wa dzi ła
przez ca łe ży cie.” Ze św. Bra tem Al ber tem kon tem pluj my
Ma ry ję, od daj my Jej na sze oczy, usta, rę ce, ser ca i ca łych
sie bie. Niech Jej spoj rze nie nas prze mie nia. „Ma jo wi” lu dzie
ma ją w ser cu kwit ną ce ogro dy, za sa dzo ne dło nią Naj czul -
szej z Ma tek. Po wta rzaj my za na szym św. Pa tro nem: „Mat -
kę Naj święt szą obie ram za opie kun kę w mo ich trud no -
ściach. Chcę Ją czcić osob nym na bo żeń stwem przez ca ły
ciąg ży cia i ca łą wiecz ność.” Z ta ką Prze wod nicz ką idzie się
pro sto do Nie ba. Cze go nam wszy skim ży czę. Amen! 

S. Mi cha ela

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę Cię, wstaw się za mną w spra -
wie Bo gu i To bie wia do mej. Pro si Sta ni sław.

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

Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o zdro wie dla wnu ka Ja sia...

Proś ba o szczę śli we roz wią za nie i po moc przy po ro dzie...

Dzię ku ję św. Bra cie Al ber cie, że wy słu chu jesz proś by, że je -
steś tu obec ny wśród nas. Two ja pa ra fian ka.

Św. Bra cie Al ber cie, wstaw się u Bo ga w in ten cjach Ga brie -
li, Ka ta rzy ny, Bar ba ry, Ma rii, Ka li ny po trze bu ją cych po mo -
cy...

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o trzeź wość w ro dzi nie...

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę Cie bie, aby mój brat za warł sa -
kra men tal ny zwią zek mał żeń ski – Two ja czci ciel ka...

Dzię ku ję Ci, Bra cie Al ber cie, za wszyst kie ła ski, któ re
za Two im po śred nic twem otrzy mu ję. Bo że na.

Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję Ci za otrzy ma ne ła ski i pro szę
o po trzeb ne dla Bar ba ry i Zbi gnie wa oraz o prze mi nę ser ca
dla Bar ba ry i jej ro dzi ny.

Pro szę, św. Bra cie Al ber cie, o zdro wie dla mo jej cór ki Pa -
try cji i żo ny Mo ni ki, a tak że dla na szych ro dzi ców. Pro szę
o szczę śli wy po byt na stat ku i szczę śli wy po wrót do do mu.
Bóg za płać.

Św. Bra cie Al ber cie, pa tro nie mo je go ca łe go doj rza łe go ży -
cia tu na Przy mo rzu, broń mnie od zgu by i za tra ce nia, módl
się za mną u na sze go Bo ga Oj ca...

Przez wsta wien nic two św. Bra ta Al ber ta pro szę Trój cę
Świę tą o ła skę wia ry i mo dli twy dla mo jej ro dzi ny. Dzię ku -
ję, Bo że na.

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę Cie bie o ła skę wy trwa nia w mał -
żeń stwie, abym umia ła da wać mi łość w za mian nic nie ocze -
ku jąc. Pro szę w po ko rze, uproś tę ła skę u Mi ło sier ne go
Chry stu sa.

O ła skę uzdro wie nia na du szy i cie le dla Ja ni ny.

Św. Bra cie Al ber cie, uproś ła skę prze mia ny u Bo ga dla mło -
dzie ży trud nej, za gu bio nej, prze ży wa ją cej trud no ści w ro dzi -
nach i w na uce, w szko łach i od na le zie niu Bo ga w ser cach
i świą ty niach.

Pro szę go rą co Świę te go Bra ta Al ber ta o wsta wien nic two
u Bo ga w Nie bie, o mą drość i od no wie nie 7 Da rów Du cha
Świę te go dla mo jej wnucz ki Ane ty w eg za mi nach ma tu ral -
nych i ro ze zna nie, umoc nie nie swo jej dro gi po wo ła nia w ży -
ciu – pro si Te re sa.

O szyb ki po wrót do zdro wia mo ich dzie ci...

Dzię ku ję Ci, św. Bra cie Al ber cie, za ła ski i opie kę nad ca łą
na sza ro dzi ną, a szcze gól nie nad na szą ma mą.
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Intencje parafian
Z ŻYCIA PARAFII

.  .  .

Relikwie św. Brata Alberta w sank tu arium św. Bra ta Al ber ta „Ec ce Ho mo”
w Krakowie-Prud ni ku Czer wo nym 
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ROZRYWKA

Po zio mo:

1) król izra el ski, syn Da wi da.
5) anioł przed sta wia ny z trze ma pa- 

ra mi skrzy deł, z naj wyż sze go 
chó ru aniel skie go.

9) pro blem, al ter na ty wa; sy tu acja 
wy ma ga ją ca trud ne go wy bo ru.

10) pier wia stek che micz ny, me tal 
sre brzy sto sza ry.

11) mod na na zwa stu pro cen to we go 
męż czy zny.

12) oso ba, stwo rze nie.
13) typ ak to ra; wiel bi ciel, ad o ra tor.
15) drze wo igla ste.
16) po dróż, wy ciecz ka, eska pa da.
18) nie jed na w szko le.
19) ro śli na la sów pod zwrot ni ko wych; 

pną cze.
21) po tul ność, ule głość, uni żo ność.
23) po kry wa, osło na; ozdob ne na czy -

nie szkla ne na cia sto, owo ce.
25) po pu lar ny owad o dwu pa rach 

barw nych skrzy deł.
27) obu wie tan cer ki.
28) wy raz utwo rzo ny przez prze sta -

wie nie gło sek lub sy lab in ne go 
wy ra zu, np.: aspekt = pest ka.

29) stra ga niarz, prze ku pień.

Pio no wo:

1) miał ją ułan, ma ją dzik.
2) mu zeum w Pa ry żu.
3) pa cierz.
4) osad, po wło ka lub sa mo lo to wy.
5) dru ga pod wzglę dem wiel ko ści 

wy spa w In do ne zji.
6) po wta rza nie się cze goś w jed na ko -

wych od stę pach cza su; mo że być 
bio lo gicz ny, mu zycz ny.

7) mu zyk z or kie stry sym fo nicz nej.
8) na kła nia nie do cze goś.

14) na uka o bu do wie or ga ni zmów 
ży wych.

15) wy spa w Za to ce Sa roń skiej, pa mięt -
na z bi twy mor skiej w 480 r. p.n.e., 
w któ rej Gre cy po ko na li Per sów.

17) po waż ne za gad nie nie, za da nie 
wy ma ga ją ce roz wią za nia.

18) trwa ła for ma od lew ni cza wy ko na na 
z że li wa lub sta li.

20) po klask; wy ra zy za do wo le nia lub 
za chwy tu.

22) fa cho wiec zaj mu ją cy się ro bie niem 
i sprze da żą oku la rów.

24) świą ty nia pro te stanc ka.
26) drze wo lub krzew wiecz nie zie lo ny,

z ro dzi ny cy pry so wa tych; ży wot nik.

Opra co wał: BA RYT.

krzy¿ówka nr 14
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Roz wią za nie krzy żów ki i re bu su z nr 31 Gło su
Bra ta pro si my skła dać w kio sku pa ra fial nym
lub wrzu cić do skrzyn ki na drzwiach wej ścio -
wych do ple ba nii w ter mi nie jed ne go mie sią ca
od uka za nia się te go nu me ru.
Wśród osób, któ re na de ślą pra wi dło we roz wią -
za nie, wy lo su je my na gro dę. 

Życzymy powodzenia!

Prawidłowe roz wią za nie krzy żów ki nr 13 
i re bu su z nr 29 Gło su Bra ta nadesłała
pani Inge Czarniak.   Gratulujemy!

D 
= 

K
T 

= 
K

Uwaga:
Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od 1 do 10 utworzą wyraz, który wystarczy
podać jako rozwiązanie krzyżówki.
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Biuro parafialne czynne:
poniedziałek – godz. 16.00 −18.00
środa – godz. 16.00 −18.00 (sprawy małżeńskie)
piątek – godz. 16.00 −18.00 

Biblioteka parafialna im. ks. Jerzego Popiełuszki:
niedziela – godz. 10.30 −12.30 
środa – godz. 16.00 −18.00 

Parafialna strona internetowa:
www.bratalbert.com.pl

MSZE ŚWIĘTE

niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30 (młodzież), 
11.00 (dzieci), 12.00 (przedszkolaki), 13.00 (suma),
18.00, 20.00
dni powszednie: 6.30, 7.00, 7.30, 18.00
święta „zniesione”: 6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 17.00, 18.00

Msza św. zbiorowa za zmarłych 
drugi czwartek miesiąca godz. 8.00

Nabożeństwo czerwcowe
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
codziennie o godz. 17.30

Ś.p. Edward Julian Jankowski, lat 64, zm. 12.01.2007 r. 

Ś.p. Jan Czajka, lat 86, zm. 4.03.2007 r. 

Ś.p. Edward Stefan Rudkowski, lat 86, zm. 9.03.2007 r. 

Ś.p. Kazimiera Karabasz, lat 95, zm. 18.03.2007 r. 

Ś.p. Czesław Kordalski, lat 68, zm. 25.03.2007 r. 

Ś.p. Marianna Podsiadłowska, lat 66, zm. 24.03.2007 r. 

Ś.p. Alfred Wojciech Kowalski, lat 77, zm. 2.04.2007 r. 

Ś.p. Stanisław Sierżęga, lat 72, zm. 3.04.2007 r. 

Ś.p. Stefania Siemko, lat 85, zm. 4.04.2007 r. 

Ś.p. Kazimierz Antkiewicz, lat 78, zm. 8.04.2007 r. 

Ś.p. Irena Anna Mizgała, lat 61, zm. 10.04.2007 r. 

Ś.p. Benedykta Mendel-Kuśmierska, lat 73, zm. 6.04.2007 r. 

Ś.p. Elżbieta Flisek, lat 62, zm. 14.04.2007 r. 

Ś.p. Marian Robert Kuśmierczyk, lat 76, zm. 20.04.2007 r. 

Ś.p. Monika Piotrowska, lat 92, zm. 7.05.2007 r. 

Ś.p. Jolanta Teresa Żuchowska, lat 48, zm. 8.05.2007 r. 

Ś.p. Zofia Barbara Kleinschmidt, lat 62, zm. 15.05.2007 r. 

Ś.p. Agnieszka Kornatowska, lat 82, zm. 14.05.2007 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:
WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

„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.
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. Korekta: Dariusz Waśniewski.
Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Stanisław Mazurek, Hubert Bartel, Teresa Sowińska, ks. Grzegorz Stolczyk,
archiwum.
Okładka i ilustracje: Andrzej Sowiński.

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻENSTWA:

Jan Lis i Barbara Jadwiga Niklewicz

31.03.2007 r. 

Łukasz Motyliński i Agnieszka Konkol

5.05.2007 r.  

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Michał Maksymilian Glinowiecki 11.03.2007 r. 
Dominika Monika Glaspan 11.03.2007 r. 
Julia Katarzyna Jadeszko 25.03.2007 r. 
Kacper Robert Kornienko 25.03.2007 r. 
Wiktoria Anna Bork 25.03.2007 r. 
Weronika Łucja Bork 25.03.2007 r. 
Kacper Marcin Jurczak 8.04.2007 r. 
Dominik Krzysztof Czechowski 8.04.2007 r.
Piotr Świsłocki 8.04.2007 r. 
Weronika Oliwia Czechowska 8.04.2007 r. 
Agata Skórska 8.04.2007 r. 
Kacper Kalinowski 8.04.2007 r. 
Filip Bonarowski 15.04.2007 r. 
Zuzanna Kukuryka 22.04.2007 r. 
Paweł Tomasz Zegartowski 22.04.2007 r. 
Filip Heinrich 22.04.2007 r. 
Magdalena Nadia Sulma 3.05.2007 r. 
Zuzanna Maria Gałązka 3.05.2007 r. 
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TRIDUUM PASCHALNE PIELGRZYMKA 19-22.04.2007 r.

Częstochowa; Kraków: Wawel, Łagiewniki, Prądnik Czerwony; Kalwaria Zebrzydowska; Zakopane: Kalatówki i Krzeptówki; Wadowice

NR-31 okladka:NR-10.qxd  2007-05-21  11:42  Page 4
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NIEDZIELA PALMOWA I TRIDUUM PASCHALNE

Matka, która wszystko rozumie
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