
„Otó¿� siê nam ju¿� narodzi³, by œwiat z grzechów wyswobodzi³. 
Anio³� pasterzom objawi³, ¿e siê na œwiat Jezus zjawi³. Kolêda”.
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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

28 IX – ra zem z uczest ni ka mi Piel grzym ki Mał żeństw i Ro dzin na Ja sną
Gó rę pod czas każ dej Mszy św. po wie rza li śmy na sze ro dzi ny Bo żej Opatrz -
no ści
5 X – po świę ci li śmy ró żań ce dzie ciom przy go to wu jącym się do I Ko mu -
nii Św. 
• mło dzież w wie ku aka de mic kim Mszą św. za in au gu ro wa ła ko lej ny rok
pra cy Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go „Lux Cor dis”
• w dniu dzi siej szym prak ty kę dusz pa ster ską roz po czął w na szej pa ra fii
Ks. dia kon Wie sław Mie lew czyk
7 X – Wspól no ta Ży we go Ró żań ca mo dli ła się w li tur gicz ne wspo mnie nie
Matki Bożej Ró żań co wej
12 X – DZIEŃ PAPIESKI ob cho dzi li śmy w tym ro ku pod hasłem: „Jan Pa -
weł II – świę ty mi bądź cie”. Przy wyj ściu z Ko ścio ła skła da li śmy ofia rę na
sty pen dia dla dzie ci i mło dzie ży przy zna wa ne przez Fun da cje Dzie ło No -
we go Ty siąc le cia
• go ści liśmy w na szej pa ra fii kle ry ków Gdań skie go Se mi na rium Du chow -
ne go, któ rzy mo dlili się wraz z na mi o licz ne i świę te po wo ła nia ka płań skie
i za kon ne
16 X – przy pa dła 36. rocz ni ca wy bo ru Ka ro la Woj ty ły na sto li cę Pio tro wą.
Od godz. 8.00 do 17.00 trwa ła ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu w ka -
pli cy Sióstr w klasz to rze, o godz. 21.00 – Apel Ja sno gór ski
• na za pro sze nie „Sto wa rzy sze nia God ność” mo dli li śmy się przy po mni ku
pa pie skim w Par ku Re ga na
18 X – odbyliśmy parafialną pielgrzymkę do Piaseczna i Pelplina
19 X – mo dli twą za wszyst kich mi sjo na rzy i mi sjo nar ki roz po czę li śmy Ty -
dzień Mi syj ny pod ha słem „Z Ewan ge lią wśród na ro dów”
• w dniu 30. rocz ni cy śmier ci księ dza Je rze go Po pie łusz ki w na szej bi blio -
te ce pa ra fial nej im. Ks. Je rze go pre zen to wa li śmy pu bli ka cje po świę co ne
te mu bło go sła wio ne mu
22 X – w dniu li tur gicz ne go wspo mnie nia św. Ja na Paw ła II zgłę bia li śmy
Jego du cho we bo gac two. Pod czas wie czor nej Mszy św. i mo dli twy ró żań -
co wej po le ca li śmy na sze in ten cje za wsta wien nic twem te go Wiel kie go Po -
la ka
• mło dzież szkół po nad gim na zjal nych na spo tka niu roz ma wia ła na te mat:
„Cze go mo że my na uczyć się od bł. ks. Je rze go Po pie łusz ki?” 
31 X – pod czas na bo żeń stwa ró żań co we go Wspól no ta św. Mi cha ła Ar -
cha nio ła mo dli ła się w in ten cjach na szej Oj czy zny
• od był się wie czór mo dli tew ny pod ha słem „Ho ly Wins – Świę ty zwy cię -
ża” bę dą cy al ter na ty wą dla hal lo we en. Po czą tek spo tka nia w ko ście le
NMP Kró lo wej Ró żań ca Św. na stęp nie pro ce syj nie przeszliśmy do na sze -
go ko ścio ła. W pro gra mie m.in. świa dec twa i uwiel bie nie Chry stu sa
1-2.XI – uro czy stość Wszyst kich Świę tych i Dzień Za dusz ny to czas
szczególnych modlitw za zmar łych
3 - 9.XI – trwał ty dzień od ma wia nia Ró żań ca za zmar łych po łą czo ny z
wspo min ka mi
8 XI -– odbyło się pierw sze spo tka nie gim na zja li stów, li ce ali stów i stu den -
tów przy go to wu ją ce do Świa to wych Dni Mło dzie ży, któ re od bę dą się w
2016 ro ku, w Kra ko wie
11 XI – w dniu 96. rocz ni cy Od zy ska nia Nie pod le gło ści mo dli li śmy się w
in ten cji na szej Oj czy zny. Tak że z tej oka zji w bi blio te ce otwo rzy li śmy wy -
sta wę pa trio tycz ną po świę co ną pa mię ci star sze go uła na Kar pac kie go Puł -
ku Uła nów Jó ze fa Ple ba na, któ ry ja ko osiem na sto let ni mło dzie niec wal -
czył za Oj czy zną pod To bru kiem i pod Mon te Ca si no
12 XI – ob cho dzi li śmy 25. rocz ni cę ka no ni za cji Św. Bra ta Al ber ta. Dzię -
ko wa li śmy Bo gu za du cho we dzie dzic two św. Bra ta Al ber ta i pro siliśmy o
dalszą opie kę nad na szą pa ra fią
15 XI – dzię ko wa li śmy Bo gu za po słu gę Sióstr Be ta nek w na szej pa ra fii
w dniu 11 rocz ni cy po świę ce nia klasz to ru i ery go wa nia ka pli cy klasz tor nej
p.w. Chry stu sa Kró la
18 XI – z oka zji wspo mnie nia 100-le cia mę czeń skiej śmier ci pa tron ki
mło dzie ży bł. Ka ro li ny Kóz ków ny mo dli li śmy się za mło dzież, aby nie lę -
ka ła się pod jąć od po wie dzial no ści za lo sy Oj czy zny i Ko ścio ła
22 XI – w Gim na zjum nr 21 Wspól no ta Do mo we go Ko ścio ła przy go to wa -
ła tra dy cyj ną za ba wę an drzej ko wą
23 XI – w li tur gii prze ży wa li śmy Nie dzie lę Je zu sa Chry stu sa Kró la
Wszech świa ta, która była ostat nią Nie dzie lą Ro ku Li tur gicz ne go
30 XI – roz po czę li śmy re ko lek cje ad wen to we, któ re po pro wa dził ks. dr
Piotr Tu rzyń ski, wi ce rek tor Se mi na rium Du chow ne go w Ra do miu

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

Witamy w naszej parafii

Ks. dia kon Wie sław Mie -
lew czyk
5 października roz po czął w
na szej pa ra fii prak ty kę dusz -
pa ster ską. Ży czy my, aby ten
czas spę dzo ny w na szej
wspólnocie po mógł w do -
brym przy go to wa niu się do
Sa kra men tu Ka płań stwa.

Ks. Ma rek Pła za
z dniem 1 paź dzier ni ka 2014
roku zo stał po sła ny do po -
słu gi w na szej pa ra fii ja ko
po moc dusz pa ster ska. Przy -
jął świę ce nia ka płań skie 23
ma ja 1992 roku w Ba zy li ce
Ma riac kiej w Gdań sku. Pra -
co wał w pa ra fiach: św. Trój -
cy w Wej he ro wie, św. Jó ze fa
w Gdań sku -Przy mo rzu i św.
Waw rzyń ca w Lu zi nie. 

Spo glą da jąc na ka len da rzo wą kart kę z na pi sem gru dzień
uświa da miam so bie, iż nie ba wem za koń czy się rok 2014. 
Ja kim był… co przy niósł… Te py ta nia ro dzą się w mo im
ser cu. Py tam sie bie, czy wła ści wie wy ko rzy sta łem czas,
któ ry dał mi Pan Bóg. Za chę cam tak że czy tel ni ków do oso -
bi stej re flek sji. Je ste śmy za pro sze ni, aby po mna żać do bro,
któ re otrzy mu je my. Oby chcia ło nam się „chcieć…”.

Bar dzo dzię ku ję wszyst kim, któ rym nie bra ku je si -
ły i de ter mi na cji. Oso bom po tra fią cym dzie lić się swo imi ta -
len ta mi, mą dro ścią, po my sła mi i wi tal no ścią. Dzię ku ję tak -
że tym, któ rzy ko rzy sta ją z pro po zy cji przy go to wa nych 
dla po szcze gól nych grup parafialnych. 

Ko lej ny nu mer Gło su Bra ta to pięk ny za pis ak tyw -
no ści pa ra fian na wie lu płasz czy znach. War to z uwa gą po pa -
trzeć na uśmiech nię te twa rze dzie ci, za my ślo ne twa rze mło -
dzie ży i peł ne na dziei i uf no ści twa rze se nio rów. Oni wszy -
scy ma ją swo je miej sce we Wspól no cie Pa ra fial nej. Bo gu
niech bę dą dzię ki za wszyst ko i za wszyst kich…

Na Świę ta Bo że go Na ro dze nia ży czę, aby na dzie ja
ja ką nie sie nam Je zus Chry stus, ni gdy nie po zwo li ła nam
zwąt pić w mi łość, przy jaźń, do bro i praw dę… 

BĄDŹMY  RAZEM  DLA  CHRYSTUSA.

Z modlitwą i życzliwością 
Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk

wraz z Kapłanami i Siostrami Betankami 

. . . 
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Ju bi le usz 500-le cia uro dzin św. Te re sy z Ávi la.

Pa pież Fran ci szek ogło sił Rok Ju bi le uszo wy Świę tej Te re sy
z Ávi li, któ ry bę dzie trwał od dnia wspo mnie nia li tur gicz ne -
go św. Te re sy 15 X 2014 do 15 X 2015 r. W dniu 28 III 2015
roku bę dzie my szczególnie świętować, ponieważ jest to
dzień na ro dzin św. Te re sy od Je zu sa. W Pol sce Msza in au -
gu ru ją ca ob cho dy Ro ku Te re zjań skie go od by ła się w kra -
kow skich Ła giew ni kach, 11 paź dzier ni ka 2014 r. pod prze -
wod nic twem ks. kar dy na ła Sta ni sła wa Dzi wi sza.

Świę ta Te re sa z Ávi li, na zy wa na rów nież Te re są od
Je zu sa, Te re są Wiel ką (dla od róż nie nia od świę tej Te re sy z
Li sieux zwa nej Ma łą Te re ską) – hisz pań ska mi stycz ka, kar -
me li tan ka, pi sar ka kontr re for ma cji i teo log ży cia kon tem -
pla cyj ne go. By ła rów nież re for ma tor ką za ko nu kar me li tów i
wraz ze świę tym Ja nem od Krzy ża jest uwa ża na za za ło ży -
ciel kę kar me li tów bo sych.

W ro ku 1622 (czter dzie ści lat po śmier ci) zo sta ła
ka no ni zo wa na przez pa pie ża Grze go rza XV, a 27 wrze śnia
1970 r. pa pież Pa weł VI ogło sił ją Dok to rem Ko ścio ła, na da -
jąc jej ty tuł „dok to ra mi stycz ne go”.

Po zo sta wi ła po so bie bo ga tą spu ści znę pi sar ską. Do
naj waż niej szych jej dzieł na le żą: „Ży cie”, „Spra woz da nia du -
cho we”, „Dro ga do sko na ło ści”, „Twier dza we wnętrz na”,
„Pod nie ty mi ło ści Bo żej”, „Wo ła nia du szy do Bo ga” oraz
„Księ ga fun da cji”. Jej książ ki są in te gral ną czę ścią li te ra tu ry
hisz pań skie go re ne san su, jak rów nież chrze ści jań skie go
mi sty cy zmu i chrze ści jań skiej me dy ta cji.

Rok ju bi le uszo wy to czas wdzięcz no ści Bo gu za dar
w oso bie św. Te re sy, ale to rów nież czas przy po mnie nia i
ko rzy sta nia z dzie dzic twa ja kie nam ta Świę ta po zo sta wi ła. 

W swo ich pi smach opi sa ła w spo sób wy jąt ko wy
pro ces po zna wa nia sie bie sa mej i swo je do świadcz e nie przy -
ja ciel skiej re la cji z Bo giem. Za przy czy ną św. Te re sy mo że -
my po znać praw dzi wy ob raz mi ło sier ne go Bo ga oraz przy -
po mnieć so bie praw dy o nie zby wal nej god no ści oso by ludz -
kiej i jej du cho we go wy mia ru. To tak że czas ła ski, gdyż
zgod nie z wo lą Ko ścio ła, moż na uzy skać od pust zu peł ny
pod tra dy cyj ny mi wa run ka mi. 

Z ży cia św. Te re sy
Te re sa de Ce pe da y Ahu ma da przy cho dzi na świat w Ávi li
ja ko cór ka don Alon sa San chez de Ce pe da i Be atriz de Ahu -
ma da. W do mu ro dzin nym jest jed nym z je de na ścior ga dzie -
ci. Te re sa jest naj bar dziej ko cha na przez oj ca, czło wie ka
wiel ce uczci we go, mat ce zaś, bar dzo tro skli wej, za wdzię cza
po boż ność, zwłasz cza na bo żeń stwo do Naj święt szej Ma ryi
Pan ny.

W 1522 r. (po lek tu rze „Ży wo tów świę tych”) Te re -
sa, ra zem ze star szym bra tem Ro dry giem, na tchnio na du -
chem bo ha ter skim świę tych mę czen ni ków chce po nieść
śmierć dla Chry stu sa. Po tem pró bu ją bu do wać so bie pu stel -
nie z ka mie ni i żyć w at mos fe rze wiel kie go sku pie nia i od da -
nia Bo gu. Te po boż ne za ba wy dzie cię ce mo gą sta no wić
świa dec two głę bo kiej at mos fe ry re li gij nej w do mu ro dzin -
nym.  Gdy Te re sa ma 14 lat, umie ra jej mat ka. Jest to dla niej

ogrom ny wstrząs. Wte dy to Te re sa ofia ru je się Ma ry i. 
Te re sa wy ro sła na pięk ną i peł ną uro ku oso bi ste go

ko bie tę. Jej in te li gen cja i we so łość, czy ni ły z niej cen trum
każ de go to wa rzy stwa. Uwiel bia ła tań czyć. Do ce nia ła swo ją
uro dę. Ubio ry no si ła z peł ną gra cji ele gan cją. Wów czas oj -
ciec od dał ją na na ukę do klasz to ru au gu stia nek. Te re sa, po -
zo sta jąc w klasz to rze przez pół to ra ro ku ja ko wy cho wan ka,
zdo by wa rów no wa gę psy chicz ną i od zy sku je utra co ną po -
boż ność, któ ra wzra sta do te go stop nia, że sły szy w swej du -
szy pierw szy głos po wo ła nia do ży cia za kon ne go. To po sta -
no wie nie oznaj mia swe mu oj cu, któ ry jed nak nie wy ra ża na
nie zgo dy. Te re sa więc, aby ma rze nie speł nić, ucie ka z do -
mu i przy wdzie wa ha bit kar me li tań ski w klasz to rze Wcie le -
nia, w swym ro dzin nym mie ście. W tym cza sie miesz ka ło
tam po nad sto kar me li ta nek. Te re sa w klasz to rze cięż ko za -
cho ro wa ła i by ła już bli ska śmier ci. Gdy sio stry by ły prze ko -
na ne, że Te re sa zmar ła, ona na gle od zy ska ła przy tom ność.
Jed nak jesz cze przez dwa la ta by ła spa ra li żo wa na. 

Po po wro cie do zdro wia za czę ła wieść in ten syw ne
ży cie to wa rzy skie, przyj mu jąc w roz mów ni cy go ści. Sta ła się
po wier nicz ką wie lu ludz kich pro ble mów, ale tak że miej -
skich plo tek. Pew ne go dnia Te re sa pod czas mo dli twy usły -
sza ła: „Chcę, abyś od tąd roz ma wia ła nie z ludź mi, ale z anio -
ła mi”. Od te go mo men tu czu ła przy so bie bli skość Je zu sa.
Za czę ła więc ogra ni czać wi zy ty w roz mów ni cy, a skon cen -
tro wa ła się na mo dli twie. 

Moż na po wie dzieć, że do 1554 r. ży cie Te re sy cha -
rak te ry zu je się for mą asce tycz ną. Jej ży cie du cho we to dłu -
gi łań cuch wy sił ków oso bi stych, kry zy sów, walk, na pięć i
ustępstw, któ re zmie nia ją się do pie ro dzię ki dzia ła niu ła ski.
W Wiel kim Po ście te go ro ku Świę ta prze ży wa prze łom we -
wnętrz ny pod wpły wem lek tu ry „Wy znań” św. Au gu sty na
oraz ze tknię cia się z wi ze run kiem Chry stu sa przy słu pie bi -
czo wa nia. Wte dy to z wiel ką gor li wo ścią roz po czy na bez -

„Dla Ciebie, Panie, siê narodzi³am” 
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 

Obraz „Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada” z 1615 r. 
przedstawiający św. Teresę z Ávili  – pędzla Petera Paula Rubensa
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
kom pro mi so we dą że nie do do sko na ło ści. 

Na stęp ne la ta ży cia Te re sy moż na na zwać sta nem
„eks ta tycz nym”, w któ rym eks plo du ją ła ski nad zwy czaj ne, a
spo śród nich naj bar dziej ta jem ni cze jest „prze bi cie ser ca”
oraz praw dzi we i cał ko wi te oczysz cze nie we wnętrz ne ze
wszel kiej ska zy. 18 li sto pa da 1572 r. przy oka zji Ko mu nii św.
Te re sa otrzy mu je ła skę mi stycz ną sym bo li zu ją cą mał żeń -
stwo mię dzy jej du szą a Trój cą Świę tą. 

Jej prze ży cia mi stycz ne wy wo ła ły licz ne wąt pli wo -
ści. Przez Hisz pa nię prze to czy ło się wów czas wie lu fał szy -
wych mi sty ków i od by ło się wie le zwią za nych z tym pro ce -
sów są do wych. Te re sa by ła jed nak pew na praw dzi wo ści
swych ob ja wień, a ro sną ca wo kół niej po dejrz li wość bar dzo
ją bo la ła. Nie za wsze znaj do wa ła opar cie u swo ich spo wied -
ni ków. Z prze ką sem pi sa ła wów czas, że bar dziej niż wy zna -
nia grze chów, prze ra ża ją ich wy zna nia o do zna nej wi zji anio -
ła lub ukrzy żo wa ne go Je zu sa. 

Kie dy wy da wa ło się, że uło ży ła so bie spo koj nie ży -
cie w ustron nej ce li klasz tor nej, przy szły wąt pli wo ści. Te re -
sa po czu ła, że re gu ła za kon na nie wie le od niej wy ma ga, a
ona czu je się we zwa na do więk szych po świę ceń. Owo cem
wi zji pie kła i wiel kiej doj rza ło ści du cho wej Te re sy jest po sta -
no wie nie jak naj wier niej sze go za cho wy wa nia Pier wot nej Re -
gu ły Kar me lu, dla te go też Świę ta po dej mu je się dzie ła Re -
for my Za ko nu. Pro jekt utwo rze nia klasz to ru, któ ry miał by
się utrzy mać tyl ko z jał muż ny, wzbu dził jed nak opór ze stro -
ny władz mia sta Ávi la, a Te re sę na ra ził na kpi ny. W koń cu
do pię ła swe go i 6 lu te go 1562 r. pa pie skie bre ve ze zwo li ło jej
na za ło że nie klasz to ru z pier wot ną re gu łą kar me li tań ską. 

Dnia 24 sierp nia 1562 r. Te re sa za kła da w Ávi la
pierw szy klasz tor Kar me li ta nek Bo sych pod we zwa niem
św. Jó ze fa, klasz tor za kon nic od da nych ży ciu mo dli twy,
umar twie nia i sa mot no ści w ści słej klau zu rze. Te re sa prze -
nio sła się do nie go wraz z czte re ma in ny mi sio stra mi. W no -
wym do mu sio stry z bo ga tych ro dzin nie po sia da ły żad nych
przy wi le jów i by ły zo bo wią za ne do ta kich sa mych prac co
in ne sio stry. Utrzy my wa ły się z jał muż ny, nie opusz cza ły
mu rów klasz tor nych. W or ga ni za cji ży cia za kon ne go wiel ka
mi stycz ka by ła nie zwy kle prak tycz na i przed się bior cza. Ko -
cha ła swo je sio stry, ale gdy uzna ła, że któ raś hi ste ry zu je al -
bo wpa da w me lan cho lię, dzia ła ła bar dzo zde cy do wa nie.
Ode sła nie do do dat ko wej pra cy lub do bre la nie trak to wa ła
ja ko sku tecz ne le kar stwo na cho ro by żeń skich klasz to rów.   

Mat ka Te re sa przy czy nia się do zre for mo wa nia
klasz to ru św. Jó ze fa, co za po cząt ko wa ło wiel kie dzie ło re for -
my kar me li tań skiej, od no wie nia ga łę zi mę skiej Za ko nu. So -
jusz ni kiem Te re sy w od no wie ży cia za kon ne go zo stał św.
Jan od Krzy ża, któ re go Te re sa ce ni ła bar dzo ze wzglę du na
przy mio ty du cha, ale z po wo du mi zer nej po stu ry na zy wa ła
„pół bra tem”. 

Ak cja re for ma tor ska spo wo do wa ła roz łam wśród
kar me li tów na trze wicz ko wych i bo sych. Kar me li ci trze -
wicz ko wi in ter we nio wa li w Rzy mie prze ciw Te re sie, oskar -
ża jąc ją o nie po słu szeń stwo i zbyt wiel kie za mi ło wa nie do
po dró ży. Po mi mo wie lu trud no ści Te re sa w la tach 1567-82
za ło ży ła 32 klasz to ry, w tym 15 mę skich. Prze mie rza ła Hisz -
pa nię na mu łach lub w wo zach. Wal czy ła z nie uf ny mi bi sku -
pa mi i nie chę cią władz miej skich, któ re oba wia ły się ze zwa -
lać na klasz to ry po zba wio ne zu peł nie do cho du. 

Tym cza sem Kar me li ci trze wicz ko wi za no si li pro te -
sty do sto li cy apo stol skiej prze ciw re for mie. W wy ni ku tych
dzia łań pa pież Grze gorz XII wy co fał się z jej po pie ra nia.
Nun cjusz pa pie ski na ka zał Te re sie osie dlić się w To le do bez
pra wa opusz cza nia mia sta do koń ca ży cia. 

Re for mę kar me li tań ską ura to wał król Fi lip II,
udzie la jąc jej po par cia. Nun cjusz, oba wia jąc się kon flik tu z
ar cy ka to lic kim wład cą Hisz pa nii, zre zy gno wał ze zwal cza -
nia kar me li tów bo sych. W 1580 r. pa pież uznał re for mę i
tym sa mym za koń czył dłu go let ni spór. Te re sa by ła już wte -
dy bar dzo zmę czo na i scho ro wa na. Cho ro wa ła zresz tą ca łe
ży cie. Nie stru dze nie jed nak pro wa dzi ła ak cję fun do wa nia
no wych klasz to rów. Dnia 4 paź dzier ni ka 1582 r. w Al ba de
Tor mes, w za chwy cie mi ło ści, Te re sa od da je du szę Bo gu
wy po wia da jąc ostat nie sło wa: „W koń cu, Pa nie, je stem cór -
ką Ko ścio ła”. 

Na re li kwia rzu za wie ra ją cym jej ser ce umiesz czo no
sło wa: „Te re sa Je zu sa, Je zus Te re sy”. Je zus był wiel ką mi ło -
ścią Jej ży cia. Dla nie go pod ję ła wiel ki wy si łek re for my Kar -
me lu, zno si ła szy der stwa, wro gość i szy ka ny. Na po le ce nie
spo wied ni ków, któ rym by ła za wsze po słusz na, spi sa ła dzie -
je swe go ży cia i dzie ło re for my. Jej mi łość by ła peł na pa sji:
„Pa nie! Niech ci in ni le piej ode mnie słu żą i niech szczę ście,
któ re im go tu jesz, bę dzie więk sze od mo je go. Ale że by Cię
miał kto wię cej ko chać ode mnie, te go nie ścier pię!” 

W iko no gra fii św. Te re sa przed sta wia na jest w ha bi -
cie kar me li tan ki. Jej atry bu ta mi są: anioł prze szy wa ją cy jej
ser ce strza łą mi ło ści, go łąb, krzyż, pió ro, księ ga oraz na pis:
„Mi se ri cor dias Do mi ni in aeter num can ta bo” (Mi ło sier dzie
Pań skie na wie ki wy śpie wy wać bę dę).

Świę ta Te re sa z Ávi la jest pa tron ką Hisz pa nii, kar -
me li tów bo sych i trze wicz ko wych, osób cho rych – zwłasz -
cza uskar ża ją cych się na bó le gło wy i ser ce, a tak że dusz w
czyść cu cier pią cych.

Te re sa So wiń ska
na podstawie Wikipedia i Naszego Dziennika - Małgorzata Pabis

stron internetowych karmelitańskich

Okno kościoła w klasztorze świętej Teresy z Ávili.
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WYBITNE POSTACI XX w.

Chciał bym w krót kim za ry sie przed sta wić czy tel ni kom
ostat nią waż ną w tym cy klu hi sto rycz nym po stać Gdań skie -
go Ko ścio ła. Za głę bia jąc się w dzie je Ko ścio ła na gdań skim
Po mo rzu, uwa żam, że wy bit nych osób prze wi ja ją cych się w
tak krót kim cza sie by ło znacz nie wię cej. Nie któ re z nich by -
ły mo że na wet i wy bit niej sze, jed nak po mi ną łem je, bo mu -
sia łem do ko nać se lek cji i wy bra łem te, któ re wy da ły mi się
szcze gól nie cie ka we i waż ne w dzie jach Gdań skie go Ko -
ścio ła. Mam na dzie ję, że znaj dzie się wśród na szych czy tel -
ni ków ktoś, kto do strze że w hi sto rii Ko ścio ła na na szej
Gdań skiej Zie mi po sta ci, któ re swo im ży ciem i dzia łal no ścią
w trud nych cza sach za słu ży ły na pa mięć i uzna nie. Jesz cze
wie lu bo ha te rów na le ża ło by opi sać.

Ostat nią oso bą, któ rą chciał bym opi sać w mo im cy -
klu, jest Pro boszcz pa ra fii NMP Kró lo wej Ró żań ca Świę te go
na Gdań skim Przy mo rzu. Ar cy bi skup Ta de usz Go cłow ski,
w krót kim wstę pie do książ ki pt. „Oj ciec Przy mo rza” pod re -
dak cją ks. dr. Mi ro sła wa Gaw ro na, opo wie dział w krót kim
za ry sie „Dzie je Ko ścio ła Gdań skie go”, że Ko ściół Chry stu -
so wy na Zie mi Gdań skiej na tle Ko ścio ła w Pol sce wy róż nia
się swo istą hi sto rią. Ty siąc let nia wspól no ta wier nych, się ga -
ją ca swy mi ko rze nia mi św. Woj cie cha, któ ry w tym mie ście
udzie lił chrztu na wra ca ją cym się na chrze ści jań stwo miesz -
kań com Gdań ska, nie ma ją cym wów czas struk tur die ce zjal -
nych. Do pie ro po za koń cze niu I woj ny świa to wej po wsta ło
Wol ne Mia sto Gdańsk, w któ rym urzę do wa li pierw si gdań -
scy bi sku pi: ks. bp O‘Ro ur ke i bp Splett. Wy da rze nia po wo -
jen ne, po II woj nie świa to wej, zmie ni ły sy tu ację. Dra ma tem
by ło to, że pierw szy po wo jen ny gdań ski bi skup Ed mund
No wic ki mógł ob jąć urząd w die ce zji do pie ro 11 lat po woj -
nie. Bi skup No wic ki do ko nał wie lu dzieł, m.in.  po ro ku
dzia łal no ści po wo łał  do ży cia Bi sku pie Se mi na rium Du -
chow ne. 

Tym dzie łem cieszył się szcze gól nie Jan Maj der,
student dru gie go ro ku se mi na rium. Ro dzi na Maj de rów wy -
wo dzi ła się z oko lic Le żaj ska. Ro dzi ce Ja na Maj de ra miesz -
ka li w Nie boc ku pod Gra bow ni cą. Mie li tro je dzie ci: Ja na ur.
w1940 r., Kry sty nę oraz Je rze go. Oj ciec Ja na był kraw cem, a
mat ka go spo dy nią do mo wą. Ra zem two rzy li ty po wą ro dzi nę
ka to lic ką. 23 czerw ca 1940 ro ku Jan zo stał ochrzczo ny w ko -
ście le pa ra fial nym pw. św. Mi ko ła ja w Gra bow ni cy Sta rzeń -
skiej. Tam rów nież przy stą pił do I -ej Ko mu nii św. Edu ka cję
roz po czął w 1947 ro ku w gra bow nic kiej szko le pod sta wo wej.
W 1950 ro ku los rzu cił ro dzi nę Maj de rów z po łu dnia Pol ski
do So po tu. Za miesz ka li na te re nie pa ra fii św. Je rze go, gdzie
Jan zo stał mi ni stran tem i przy jął Sa kra ment Bierz mo wa nia.
Nie spra wiał kło po tów wy cho waw czych. W 1954 r. roz po czął
na ukę w I Li ceum Ogól no kształ cą cym w So po cie. Po zda niu
eg za mi nu doj rza ło ści w 1958 ro ku zgło sił się do Bi sku pie go
Se mi na rium Du chow ne go w Oli wie, gdzie zło żył do ku men -
ty i pi sem ną proś bę o przy ję cie go w po czet słu cha czy. 25
czerw ca bp Ed mund No wic ki za twier dził przy ję cie Ja na Maj -
de ra na stu dia a 1 sierp nia 1958 ro ku ks. Ba ciń ski po wia do -
mił o tym fak cie Ja na Maj de ra. 

W for ma cji du cho wej, na II ro ku stu diów, stu dent Jan przy -
jął strój du chow ny – su tan nę. Po sze ściu la tach stu diów Jan
Maj der do szedł do świę ceń ka płań skich, któ rych w dniu 21
czerw ca 1964 ro ku udzie lił mu ks. bp Ed mund No wic ki w
Ko ście le Ma riac kim w Gdań sku. Po świę ce niach ks. Maj -
der zo stał skie ro wa ny (de kre tem bi sku pa gdań skie go) do
po słu gi ja ko wi ka riusz do pa ra fii Gwiaz dy Mo rza w So po cie.
W czerw cu 1965 r. bp Ed mund No wic ki skie ro wał go na stu -
dia teo lo gicz ne na Uni wer sy te cie Ka to lic kim w Strass bur gu
we Fran cji. Ks. Maj der nie otrzy mał jed nak pasz por tu „ze
wzglę du na waż ne wzglę dy pań stwo we” – tak umo ty wo wa -
no od mo wę wy da nia pasz por tu. Zło żo ne od wo ła nie nie
zmie ni ło de cy zji władz, dla te go w paź dzier ni ku 1965 ro ku
zo stał skie ro wa ny przez Gdań ską Ku rię Bi sku pią do od by -
cia stu diów na Wy dzia le Teo lo gicz nym KUL- u. W 1968 r.
ks. Jan Maj der zdał eg za min ma gi ster ski z teo lo gii z wy ni -
kiem bar dzo do brym. Osią gnię cia edu ka cyj ne ks. Maj de ra
zo sta ły do ce nio ne przez Gdań ską Ku rię Bi sku pią.

W czerw cu 1968 r. (wraz z ks. Bog da no wi czem) zo -
stał skie ro wa ny na Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski w ce lu
pod ję cia stu diów dok to ranc kich. Ks. Maj der nie bro nił jed -
nak roz pra wy dok tor skiej. Bp No wic ki mia no wał ks. Maj de -
ra No ta riu szem Ku rii Bi sku piej w Gdań sku, a od 1970 ro ku
swo im ka pe la nem. Na stęp ca bi sku pa No wic kie go, ks. bp
Lech Kacz ma rek, skie ro wał go do kie ro wa nia pa ra fią i do
bu do wa nia świą ty ni  na gdań skim Przy mo rzu. Ko le dzy księ -
dza Maj de ra z KUL-u od wie dza ją cy ks. Ja na na Przy mo rzu
czę sto py ta li: jak tam je go dok to rat? Od po wiedź by ła za wsze
jed na i ta sa ma, wska zu jąc bu du ją cy się ko ściół od po wia dał:
„to jest mój dok to rat, a ci lu dzie na rusz to wa niach i w ko -
ście le to są moi pro mo to rzy i re cen zen ci”. 

Ks. Pra łat po słu gę ka pe la na bi sku pie go za cho wał
głę bo ko w pa mię ci. To wa rzy szył bi sku po wi aż do Je go
śmier ci 10 mar ca 1971 ro ku w szpi ta lu na Od dzia le Kar dio -
lo gii w War sza wie. Czę sto wspo mi nał, że „ks. bi skup umarł

Historia Koœcio³a Gdañskiego – cz. 22
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Święcenia kapłańskie ks. Jana Majdera
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mi na rę kach w szpi ta lu”. 5 sierp nia 1971 ro ku bp Lech
Kacz ma rek mia no wał 31-let nie go ks. Ja na Maj de ra na miej -
sce ks. Ro ma na Siud ka, któ ry zło żył re zy gna cję z dusz pa ste -
rzo wa nia na Przy mo rzu ze wzglę du na stan zdro wia. Sta ra -
nia o uzy ska nie zgo dy na bu do wę ko ścio ła trwa ły do 26 lip -
ca 1971 ro ku. Ocze ki wa ną przez miesz kań ców Przy mo rza
de cy zję na bu do wę świą ty ni przy spie szy ła obiet ni ca I - go
Se kre ta rza PZPR Edwar da Gier ka zło żo na  w Urzę dzie Wo -
je wódz kim w Gdań sku na spo tka niu ze stocz niow ca mi w
grud niu 1970 r., a na stęp nie z de le ga cją pra cow ni ków Stocz -
ni Gdań skiej w War sza wie, gdzie wy ra ził on po par cie dla tej
in we sty cji. 5 sierp nia no wy ad mi ni stra tor pa ra fii NMP Kró -
lo wej Ró żań ca Świę te go na Przy mo rzu z du żą ener gią roz -
po czął z po mo cą gdań skich stocz niow ców bu do wę ko ścio ła.
To nie by ła ła twa pra ca dla ks. Maj de ra. Wła dze pró bo wa ły
nie ustan nie utrud niać re ali za cję tej in we sty cji, tak waż nej
dla spraw ne go funk cjo no wa nia pa ra fii i die ce zji. Po dej rze -
wa no i oskar ża no ks. Maj de ra o na by wa nie ma te ria łów bu -
dow la nych z nie le gal nych źró deł. Wy to czo no na wet księ -
dzu i 37 stocz niow com pro ces są do wy w tej spra wie. W 1976
ro ku, po czte rech la tach bu do wy świą ty ni, któ rą na zwa no
rów nież po mni kiem wy da rzeń gru dnio wych w Gdań sku, zo -
sta ła ona ukoń czo na. 

Oprócz za jęć zwią za nych z bu do wą świą ty ni, ks.
Pra łat peł nił wie le funk cji die ce zjal nych. Był re dak to rem
Mie sięcz ni ka Die ce zjal ne go Gdań skie go, był wy kła dow cą
teo lo gii do gma tycz nej w Gdań skim Se mi na rium Du chow -

nym, zo stał wi zy ta to rem na uki re li gii, peł nił też funk cję
prze wod ni czą ce go Ra dy Ka płań skiej. Od 1981 r. zo stał
prze wod ni czą cym Die ce zjal nej Ko mi sji Dusz pa ster stwa Ro -
dzin, a na stęp nie zo stał Dzie ka nem De ka na tu Przy mor skie -
go, po nad to peł nił funk cję die ce zjal ne go Oj ca Du cho we go
Ka pła nów i był człon kiem Ra dy Ka płań skiej.  Nie stru dzo ny
„Oj ciec Przy mo rza” peł nił jesz cze  wie le in nych funk cji. W
uzna niu za sług i od da nia się cał ko wi cie Ko ścio ło wi w pra cy
dusz pa ster skiej, dy dak tycz nej i ad mi ni stra cyj nej zo stał uho -
no ro wa ny god no ścią Ka no ni ka Gre mial ne go Ka pi tu ły Ka te -
dral nej Gdań skiej. Peł nił w niej funk cję Ka no ni ka – Teo lo ga
oraz otrzy mał god ność Ka pe la na Ho no ro we go Je go Świą to -
bli wo ści, a w 1996 ro ku pra ła ta Ho no ro we go Je go Świą to bli -
wo ści. 

W po ło wie stycz nia 1999 ro ku, ks. Maj der udał się
do Nie miec, w ce lu za ła twie nia waż nych spraw zwią za nych
z po zy ska niem czę ści, do bu do wa nych w świą ty ni or ga nów.
Nie spo dzie wa nie po wró cił wcze śniej niż za po wie dział ks.
Mi ro sła wo wi Gaw ro no wi, któ ry wspo mi nał to zda rze nie.
Przy pusz czał on, że ks. Maj der, ja ko oso ba to wa rzy ska, lu -
bił uczest ni czyć w róż nych uro czy sto ściach – imie nin, lub
uro dzin – i nie chciał po mi nąć imie nin ks. Grze go rza,
pierwszego wikarego, na któ re już tra dy cyj nie by li za pra -
sza ni księ ża po słu gu ją cy na gdań skim Przy mo rzu.

Imie ni ny ks. Grze go rza przy pa da ły w pią tek 26 lu -
te go i dla te go też ks. Grze gorz prze ło żył je na wto rek, przed
ter mi nem ka len da rzo wym. Ks. Pra łat był zdzi wio ny zmie -
nio nym ter mi nem i na wet za py tał solenizanta, dla cze go tak
się w tym ro ku spie szy z uro czy sto ścią imie ni no wą. 

Tra gicz ne wy da rze nia na ple ba nii w dniu 25 lu te go
1999 ro ku, za kłó ci ły nor mal ną pra cę pa ra fii. O godz. 3.30
dwóch zło dziei, wła ma ło się na ple ba nię pa ra fii NMP Kró lo -
wej Ró żań ca Świę te go. Ha łas obu dził miesz kań ców ple ba -
nii. Sio stra Ar te mia gło śno in for mo wa ła ks. Je rze mu Stol -
czy ko wi, co się sta ło u ks. Pro bosz cza. Zbie gli na dół i zo ba -
czy li le żą ce go ks. Pro bosz cza. Na tych miast we zwa no  Po go -
to wie Ra tun ko we i Po li cję, któ re bar dzo szyb ko zja wi ły się
na miej scu zda rze nia, by pod jąć sto sow ne czyn no ści. 

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Przed pierwszą kaplicą na Przymorzu. Od lewej: ks. Bronisław Kabat, ks. Kazimierz
Szwabe, ks. Jan Majder, ks. Mikołaj Samp

Msza św. prymicyjna w kościele Gwiazdy Morza w Sopocie. 
Od lewej: ks. Bronisław Brzozowski, ks. Jan Majder.
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Na ple ba nię przy by li rów nież: brat ks. Maj de ra, vi ce dzie -
kan ks. Piotr Two rek, ka pe lan ks. abpa Go cłow skie go, ks.
Ku zbor ski i in ni. Ks. Mi ro sław Gaw ron udzie lił ks. Pra ła to -
wi Maj de ro wi ab so lu cji ge ne ral nej i na masz cze nia cho rych.
Wszy scy nie cier pli wie ocze ki wa li na  po zy tyw ny efekt re ani -
ma cji ma ją cej przy wró cić pra cę ser ca ks. Maj de ra, ale po 40
mi nu tach re ani ma cji stwier dzo no zgon ks. Pra ła ta Ja na Maj -
de ra, o czym na tych miast po wia do mio no ks. abp Ta de usza
Go cłow skie go. Ok. godz. 5.30 nad zmar łym mo dli li się abp
Go cłow ski, wo je wo da po mor ski To masz So wiń ski, Mar sza -
łek Sej mu Ma ciej Pła żyń ski, oraz lu dzie pra sy i z te le wi zji.

Wi zja lo kal na po li cji kry mi nal nej po twier dzi ła śla dy
wła ma nia. Na uli cy Ślą skiej zna le zio no po rzu co ne przez zło -
dziei do ku men ty skra dzio ne z biur ka ks. Pro bosz cza. Wy -
ko na na sek cja zwłok ks. Maj de ra po twier dzi ła, że przy czy -
ną śmier ci by ły zmia ny cho ro bo we ukła du krą że nia. Biu ro
Pra so we Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Gdań sku po in -
for mo wa ło, że ks. Jan Maj der zmarł na za wał ser ca. Wstęp -
ne usta le nia wy klu cza ły udział osób trze cich. 

O godz. 6.00 obec ni na ple ba nii uda li się do świą ty -
ni, aby ce le bro wać Mszę Świę tą w in ten cji Zmar łe go. Uro -
czy sto ści ża łob ne trwa ły od czwart ku do so bo ty. 

Bi ciem dzwo nów w nie dzie lę 28 lu te go o godz. 17.00 z
udzia łem ok. 12.000 wier nych roz po czę ły się uro czy sto ści
po grze bo we, któ rym prze wod ni czył ks. abp Ta de usz Go -
cłow ski, Me tro po li ta Gdań ski. Ho mi lię wy gło sił ks. bp dr
hab. Ka zi mierz Ry czan z Kielc.

Cia ło ks. Ja na Maj de ra  „Oj ca Przy mo rza ” spo czę -
ło w kryp cie dol ne go ko ścio ła NMP Kró lo wej Ró żań ca
Świę te go na gdań skim Przy mo rzu. Jesz cze dłu go po tym
tra gicz nym zda rze niu pa ra fia nie, wy cho dząc z ko ścio ła po
nie dziel nej Mszy Świę tej, szu ka li wzro kiem swo je go by łe go
Pro bosz cza, któ ry za wsze w miej scu przy wie ży wi tał swo -
ich pa ra fian. Przy mor scy księ ża po ja kimś cza sie też zna leź -
li po wód przy spie sze nia imie nin ks. Grze go rza, pod czas
któ rych wszy scy przy mor scy ka pła ni mo gli po że gnać ks.
Pra ła ta, nie zda jąc so bie z te go spra wy, że wi dzą ks. Pra ła ta
ostat ni raz.  

Hu bert Bar tel

wg wspo mnień ks. Mi ro sła wa Gaw ro na
i zdjęć za war tych w książ ce pt. „Oj ciec Przy mo rza”

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Ks. Jan Majder i Stefan Kisielewski Ks. Jan Majder z Janem Pawłem II, 1985 r.

Zdjęcia z Mszy żałobnej ks. Jana Majdera w kościele N.M. Panny Królowej Różańca Świętego na gdańskim Przymorzu
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Od Pierw szej Nie dzie li Ad wen tu 2014 Ko ściół w Pol sce roz -
pocz nie dru gi etap pro gra mu dusz pa ster skie go, któ re go
my ślą prze wod nią są sło wa: „Przez Chry stu sa, z Chry stu -
sem, w Chry stu sie – przez wia rę i chrzest do świa dec twa”. 
Pierw szy rok, któ ry koń czy my, był skon cen tro wa ny na po -
głę bie niu wia ry w Je zu sa Chry stu sa, dru gi, któ ry roz pocz -
nie my, bę dzie we zwa niem do na wró ce nia. Stąd je go ha sło
brzmi: „Na wra caj cie się i wierz cie w Ewan ge lię”!

War to więc py tać sie bie o na wró ce nie, o dro gę, o
wia rę. Wie lu bo wiem lu dzi py ta nych o wy zna nie, śmia ło od -
po wia da, że są chrze ści ja na mi, ale więk szość z nich nie wie,
co to do koń ca ozna cza i z czym się to wią że.

Za cznij my od po cząt ku… Pierw szy wy bór na szej
wia ry do ko nu ją prze waż nie na si ro dzi ce przy no sząc nas do
Ko ścio ła i pro sząc o Chrzest Świę ty. Po przez chrzest czło -
wiek sta je się chrze ści ja ni nem – zo sta je sa kra men tal nie
upodob nio ny do Chry stu sa. To wła śnie ten mo ment włą cza
nas do wiel kiej wspól no ty wie rzą cych. Dla te go dzię kuj my
na szym ro dzi com za to, że przy nie śli nas do Ko ścio ła i na sze
ży cie ofia ro wa li Bo gu. Dzię kuj my, że wy cho wy wa li nas w
wie rze chrze ści jań skiej, prze ka zu jąc nam od po wied nie war -
to ści. Co by by ło, gdy by nie oni? Czy mo gli by śmy na zy wać
się chrze ści ja na mi?  

Jed nak nie wszyst ko za le ży od na szych ro dzi ców,
cho ciaż na sze pierw sze wy zna nie wia ry od by ło się przez ich
usta. Dal sza pra ca za le ży już od nas. Te raz już sa mi mu si my
wy po wia dać sło wa: wie rzę, wy bie ram, chcę…

Chrze ści jan jest to oso ba, któ ra nie ustan nie wie rzy
w Trój je dy ne go Bo ga. Wia ra jest moż li wa tyl ko dzię ki ła sce
da nej nam od Bo ga i dzię ki da rom Du cha Świę te go, na to -
miast ze stro ny czło wie ka - mu si się ro dzić bez gra nicz ne za -
ufa nie Bo gu. Czło wiek mu si przy jąć Bo ga, otwo rzyć się na
Je go nie ustan ne dzia ła nie, Je go na ukę, wo lę. 

Czło wiek, jak mó wi św. To masz z Akwi nu, jest sub -
stan cją skła da ją cą się z ma te rii – cia ła i for my – du szy. Ma -
my obo wią zek trosz czyć się za rów no o cia ło jak i o du szę.
Oczy wi stym jest spo sób tro ski o cia ło, o to, co w na szym
czło wie czeń stwie jest wi docz ne, ma te rial ne: od po wied nio
się od ży wiać, dbać o swo je zdro wie itp. Tro ska o cia ło w ży -
ciu chrze ści ja ni na jest bar dzo waż na, bo prze cież cia ło jest
da rem na szych ro dzi ców i Bo ga.

A jak za dbać o na szą du szę? Od po wiedz jest pro sta
– mo dli twa i sa kra men ty. Ży cie mo dli tew ne jest tym, co oży -

wia – prze cież nie sa mym chle bem ży je
czło wiek. 

Mo dli twa jest spo tka niem, dia lo -
giem z Bo giem w wie rze. Jest od po wie -
dzią na we zwa nie Bo że, na da ną przez
Nie go Ła skę. To dzię ki niej czło wiek
wcho dzi w ży wy zwią zek z Bo giem. W
niej czło wiek otwie ra swe ser ce przed Bo -
giem i wy po wia da się przed Nim. Pa trząc
z punk tu wi dze nia wia ry to wła śnie mo dli -
twa sta no wi naj waż niej szą czyn ność na -
sze go dnia. To ona w na szej hie rar chii
czyn no ści dnia po wsze dnie go po win na
stać na naj waż niej szym miej scu. „Je śli

Bóg bę dzie w na szym ży ciu na pierw szym miej scu, to i
wszyst ko bę dzie na swo im miej scu” – mó wił św. Au gu styn. 

Wszel kie au ten tycz ne dzia ła nie ro dzi się bo wiem z
mo dli twy, po nie waż wszyst ko, co wiel kie na tym świe cie,
po cho dzi od Bo ga, ro dzi się z mo dli twy. Czy ta my w KKK
2698: „Tra dy cja Ko ścio ła pro po nu je wier nym pe wien rytm
mo dli twy, ma ją cy pod trzy my wać mo dli twą nie ustan na. Nie -
któ re z nich są co dzien ne: mo dli twa po ran na i wie czor na,
przed je dze niem i po je dze niu, Li tur gia Go dzin. Nie dzie la,
sku pio na wo kół Eu cha ry stii, jest uświę ca na przede wszyst -
kim przez mo dli twę. Cykl ro ku li tur gicz ne go i je go wiel kie
świę ta są pod sta wo wym ryt mem ży cia mo dli tew ne go chrze -
ści ja ni na.”

Eu cha ry stia jest cen tral nym punk tem w ży ciu
chrze ści ja ni na. Je zus usta no wił ją w cza sie Ostat niej Wie -
cze rzy. Chry stus ofia ro wu je sa me go sie bie na sto le Eu cha -
ry stycz nym i da je nam moż li wość spo ży wa nia Je go Krwi i
Cia ła. Jest to naj więk szy dar, w któ rym otrzy mu je my  po -
karm ży cia wiecz ne go, po karm du cho wy.

Ca łe ży cie praw dzi we go chrze ści ja ni na wy peł nio ne
jest Bo giem; wszel kie na sze czyn no ści, po dej mo wa nie
wszel kich prac, wy bo rów, de cy zji, w tym wszyst kim jest On
– sam Bóg. Chrze ści ja nin to oso ba, któ ra nie mu si gło śno
mó wić, kim jest, wy star czy po pa trzeć na je go ży cie, na je go
naj mniej sze czy ny. Chrze ści ja nin to ten, któ ry wciąż jest na
dro dze na wró ce nia; zwró ce nia się w stro nę Bo ga. Chrze ści -
ja nin gło si Chry stu sa ca łym so bą, w każ dym mo men cie.

Ks. Ma te usz Le wic ki

„Byæ Chrzeœcijaninem”



GŁOS BRATA NR 4(62)201410

Z ŻYCIA PARAFII

W dwóch wy da rze niach uczest ni czy ła tej je sie ni wspól no ta
bra ci Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” na szej
pa ra fii. Pierw sze wy da rze nie to do rocz na piel grzym ka bra ci
KSM, ich ro dzin i pa ra fian czyn nie zwią za nych  z Ko ścio -
łem, do sank tu arium Mat ki Bo skiej Sia now skiej – Kró lo wej
Ka szub. Pierw szym eta pem tej piel grzym ki by ło na wie dze -
nie Ko le gia ty pod we zwa niem Wnie bo wzię cia NMP w Kar -
tu zach. Wie lu uczest ni ków piel grzym ki wcze śniej na wie dzi -
ło Ko le gia tę. Po mi mo te go, z za cie ka wie niem wszy scy słu -
cha li opo wia da nia ks. pro bosz cza o hi sto rii za ko nu kar tu -
zów, dzie jach świą ty ni i bo ga tym jej wy po sa że niu w dzie ła
sztu ki naj wyż szej kla sy.

W sank tu arium Mat ki Bo skiej Sia now skiej, pod -
czas Mszy św. od pra wia nej przez ks. Woj cie cha, no we go
opie ku na du cho we go KSM na szej pa ra fii, w kon ce le brze z
pro bosz czem sia now skiej pa ra fii, dzię ko wa li śmy Bo gu za
wszel kie otrzy ma ne do bro i pro si li śmy Ma ry ję o wsta wien -
ni czą opie kę na dal sze la ta. Wię cej o nie zwy kłych wy da rze -
niach zwią za nych z cu dow ną fi gu rą Mat ki Bo skiej Sia now -
skiej, jak rów nież o wspo mnia nej na wstę pie kar tu skiej ko -
le gia cie, moż na prze czy tać w Gło sie Bra ta nr 50/2011 r.

Tra dy cyj nie już, po za koń cze niu piel grzym ki, uda -
li śmy się do za jaz du „Raj ski Ogród” na obiad. O szcze gó le
tym war to wspo mnieć, po nie waż tam ofi cjal nie po że gna li -
śmy ks. Bog da na Pul czyń skie go, dzię ku jąc Mu za wie lo let -
nią opie kę du cho wą. Księ dza Woj cie cha po wi ta li śmy z
otwar ty mi ser ca mi.

Dru gie wy da rze nie to Msza św. w Ar chi ka te drze
Oliw skiej z oka zji siód mej rocz ni cy śmier ci ks. pra ła ta Bru -
no na Kę dzior skie go. Uro czy stość od by ła się 21 li sto pa da
2014 r. Ks. Bru non był współ or ga ni za to rem i wie lo let nim ar -
chi die ce zjal nym dusz pa ste rzem KSM. Zgro ma dze ni mo dli li
się rów nież w in ten cji wszyst kich zmar łych ka pe la nów i bra -
ci KSM. Po za koń cze niu Mszy św. uczest ni cy uro czy sto ści
prze szli pro ce syj nie, z udzia łem pocz tów sztan da ro wych na
cmen tarz, aby przy Gro bie Ka pła nów Oliw skich po le cać Bo -
że mu Mi ło sier dziu zmar łych ka pła nów de ka na tu oliw skie -
go.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Jesienna pielgrzymka 2014
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Z ogłoszeń parafialnych z dnia 12 X 2014 r.

„W czwar tek, 16 paź dzier ni ka przy pa da trzy dzie sta szó sta

rocz ni ca wy bo ru Ka ro la Woj ty ły na sto li cę Pio tro wą.  (...)

Te go dnia Sto wa rzy sze nie God ność za pra sza tak że na

mo dli tew ne spo tka nie przy po mni ku pa pie skim w Par ku

Re ga na o godz. 15.30”.

ROCZNICA WYBORU PAPIEŻA ŚW. JANA PAWŁA II – 16 X

30-lecie MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO – 19 X

19 paź dzier ni ka ob cho dzi li śmy 30. rocz ni cę
mę czeń skiej śmier ci bł. ks. Je rze go Po pie -
łusz ki. 

Z tej oka zji przy go to wa no na ple ba nii sta łą wy sta -

wę po świę co ną Ka pe la no wi „So li dar no ści”. Moż na na niej

zobaczyć uni kal ne fo to gra fia fie mę czen ni ka. Mo ża też

zapoznać się w bi blio te ce im. Ks. Je rze go z pu bli ka cjami

zwią za nymi z Je go oso bą. 
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W so bo tę 18 paź dzier ni ka b.r. od by ła się pa ra fial -
na piel grzym ka do Pia secz na i Pel pli na.

Pia secz no to sank tu arium ła ska mi sły ną cej
Fi gu ry Mat ki Jed no ści w die ce zji pel pliń skiej. Tu
piel grzy mi uczest ni czy li we Mszy św. w pięk nym
ko ście le, a na stęp nie uda li się do po bli skie go źró -
deł ka. Hi sto ria mó wi, że po cząt ki cu dów z nim
zwią za nych się ga ją ro ku 1378/79. Tra dy cja po da -
je, że wła śnie nie da le ko ko ścio ła miał za trzy mać
się na od po czy nek smol nik uda ją cy się do Gnie wu
ze swy mi wy ro ba mi. Za brał ze so bą swe go spa ra -
li żo wa ne go sy na, chcąc być mo że pod dać go ja -
kimś ba da niom u gniew skich me dy ków. Zmę czo -
ny tru da mi po dró ży oj ciec za snął, a syn wpa try wał
się w drze wo li po we. Na nim uka za ła mu się
„Pięk na Pa ni”, któ ra po le ci ła, by uga sił pra gnie nie
w źró deł ku. Owa stu dzien ka try ska do dziś swo ją
cu dow ną wo dą, któ ra wów czas nie spo dzie wa nie
wy try snę ła z zie mi. Chło piec zo stał uzdro wio ny, a
wieść o tym roz nio sła się bar dzo szyb ko po ca łym
Po mo rzu. 

Na si piel grzy mi do tar li na stęp nie do Pel pli -
na, gdzie z prze wod ni kiem zwie dzi li go tyc ką ka te -
drę. 

Hi sto ria Ba zy li ki Ka te dral nej zwią za na jest
z po by tem cy ster sów, któ rzy przy by li pod wo dzą
opa ta Wer ne ru sa je sie nią 1276 r. do wsi Pel plin
nada nej im przez księ cia Msz czu ja II. Pod ko niec
XIII wie ku po wsta ło ora to rium, któ re go wzor co -
we go tyc kie skle pie nie wy ko na no przed ro kiem
1310. Bu do wę głów ne go ko ścio ła klasz tor ne go
cy ster si roz po czę li w XIV wie ku. Trój na wo wa ba -
zy li ka ze środ ko wa nym tran sep tem o dł. 84, szer.
30 i wys. 26 m, po wsta wa ła po wo li na ca łej dłu go -
ści jed no cze śnie. Ja ko da tę osta tecz ne go za koń -
cze nia prac bu dow la nych przyj mu je się rok 1557.
Ko ściół jed nak kon se kro wa no wcze śniej, bo 8
mar ca 1472 r. Cy ster si rzą dzi li w Pel pli nie bli sko
550 lat. 16 lip ca 1821 r. , po wcze śniej szej se ku la -
ry za cji i ka sa cie za ko nu cy ster sów przez kró la
pru skie go, pa pież Pius VII do ko nał zmia ny te ry to -
rium die ce zji cheł miń skiej, wy brał Pel plin na jej
sto li ce i sie dzi bę bi sku pów. W ten spo sób w sierp -
niu 1824 ro ku ko ściół po cy ster ski stał się ka te drą. 

Szczę śli wie ka te dra prze trwa ła obie woj ny
świa to we. 18 stycz nia 1965 r. pa pież Pa weł VI pod -

niósł ka te drę pel pliń ską do god no ści ba zy li ki
mniej szej. 

Na stęp ny re mont świą ty ni miał miej sce w
la tach 1992-2003 za rzą dów bi sku pa pel pliń skie go
Ja na Ber nar da Szla gi. Pra ca mi ob ję to nie tyl ko
świą ty nię, ale tak że przy le ga ją ce do niej obiek ty
daw ne go opac twa.

ks. Woj ciech Lan ge 

PIELGRZYMKA DO PIASECZNA I PELPLINA – 18 X
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Z ŻYCIA PARAFII

KLUB SENIORA

ZAPRASZAMY SENIORÓW 

na klubowe spotkania do biblioteki parafianej
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

w środy od godz. 15.30

(przy wejściu na plebanię prosimy dzwonić 
– sala nr 3)
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DNI SKUPIENIA D.M. „LUX CORDIS” 
Od 10 do 12 paź dzier ni ka Wspól no ta Mło dzie żo wa Lux Cor dis prze ży -
wa ła swo je dni sku pie nia. Spę dzi li śmy je w ka szub skim Go wi dli nie.
Dro gę prze by li śmy z mo to ry za cyj ny mi przy go da mi. Po tem wzię li śmy
udział we Mszy św. i do póź nych wie czor nych go dzin ad o ro wa li śmy
Je zu sa Eu cha ry stycz ne go. So bot ni po ra nek to jutrz nia i oka zja do
świa dec twa. Mie li śmy też oka zję do po głę bie nia swo jej wie dzy na te -
mat sa kra men tu spo wie dzi. Du cho wy blok za koń czy ła Msza św. Na to -
miast po obie dzie... czas wy peł ni ły nam gry i za ba wy in te gra cyj ne do
póź ne go wie czo ra. Punk tem kul mi na cyj nym ostat nie go dnia wy jaz du
by ła wi zy ta w pa ra fial nym ko ście le, gdzie wraz z miej sco wą wspól no -
tą wzię li śmy udział w Eu cha ry stii. Po obie dzie i krót kim pod su mo wa -
niu, od mó wi li śmy ko ron kę do Mi ło sier dzia Bo że go i opu ści li śmy Go -
wi dli no. Spę dzo ny wspól nie czas był oka zją do zbli że nia się do Pa na
Bo ga i dru gie go czło wie ka. Wy ko rzy sta li śmy go mak sy mal nie, za co
Chwa ła Pa nu! ks. Krzysztof Borysewicz

WZNOWIENIE SPOTKAŃ D.A. PO WAKACJACH

D.A. NOCĄ W BAZYLICE ŚW. BRYGIDY W GDAŃSKU – 19 X
19 paź dzier ni ka 2014 ro ku ob cho dzi li śmy XXX rocz ni cę
mę czeń skiej śmier ci ks. Je rze go Po pie łusz ki. Po stać bło go -
sła wio ne go ks. Je rze go zwią za na jest z So li dar no ścią i świa -
tem lu dzi pra cy.

Człon ko wie Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go „Lux
Cor dis” po sta no wi li z tej oka zji wy brać się do ba zy li ki św.
Bry gi dy w Gdań sku, któ ra po strze ga na jest ja ko ko ściół
zwią za ny z dzia łal no ścią „So li dar no ści”.

Dzię ku je my ks. dr. Lesz ko wi Jaż dżew skie mu i ks.
Mar ci no wi Mia now skie mu za moż li wość od wie dze nia i po -
zna nia hi sto rii te go miej sca.
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D.A. – SPOTKANIE MISYJNE – 26 X

W lip cu te go ro ku wró ci ły śmy z rocz nej mi sji w Za mbii. Pra co -
wa ły śmy tam z dzieć mi i mło dzie żą na pla ców ce u sióstr sa le zja -
nek. Na sze wspo mnie nia z mi sji to zle pek ogrom nych ra do ści i
smut ków. Wie lu łez ra do ści i kil ku łez pła czu. Czas wiel kich
przy gód i nu żą cej co dzien no ści. Był to czas od kry wa nia sa mych
sie bie.

Przede wszyst kim był to czas peł nie nia wo li na sze go
nie biań skie go Ta tu sia - Pa na Bo ga. Każ dy dzień za czy na ły śmy z
Nim pod czas Mszy Świę tej i koń czy ły śmy rów nież ra zem mo dli -
twą bre wia rzo wą.

To wła śnie od Nie go czer pa ły śmy si łę, że by mieć cier -
pli wość do Mi ni vah, któ ra co dzien nie mó wi ła, że nie chce z na -
mi roz ma wiać. Do te go, aby każ de go dnia wcho dzić do kla sy
peł nej roz bry ka nych dzie ci. Do te go, aby ro zu mieć sie bie na -
wza jem, na sze znacz nie róż nią ce się po trze by i przy zwy cza je nia.
Do te go, aby co dzien nie z no wym za pa łem i mi ło ścią pod cho -
dzić do lu dzi, któ rych ko chać nie by ło ła two.

Je ste śmy bar dzo wdzięcz ne Pa nu Bo gu za ten rok. Jed -
no znacz nie stwier dza my, że był to naj pięk niej szy i naj wię cej
wno szą cy w na sze ży cie czas.

Rok te mu, w cza sie wa ka cji, zbie ra ły śmy pie nią dze na
bi le ty lot ni cze. Naj więk sze wspar cie otrzy ma li śmy z pa ra fii
świę te go Bra ta Al ber ta. Dzię ku je my Wam ko cha ni, że wspie ra -
li ście nas du cho wo i ma te rial nie. My przez ca ły rok mo dli ły śmy
się za Was każ de go dnia.

Ży czy my każ de mu z Was od wa gi w peł nie niu wo li Bo -
żej. Kie dy od da je my Bo gu na sze ży cie, On pro wa dzi je w naj bar -
dziej nie sa mo wi ty spo sób.

Po zdra wia my
Agniesz ka i Pa try cja

Powrót z misji
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31 paź dzier ni ka b.r. trzy pa ra fie: Świę te go Bra ta Al ber ta,
Naj święt szej Ma ryi Pan ny Kró lo wej Ró żań ca Świę te go oraz
Opatrz no ści Bo żej złą czy ły swo je si ły, aby zor ga ni zo wać
wie czór uwiel bie nia wszyst kich Świę tych.

Na szą uro czy stość za czę li śmy w „Okrą gla ku”.
Obej rze li śmy film o stwo rze niu świa ta. Przed sta wiał on
pięk no na tu ry ja ko da ru od Pa na Bo ga oraz Je go mi łość do
naj cu dow niej sze go dzie ła – czło wie ka.

Wspa nia łym przy kła dem za an ga żo wa nia by li księ -
ża ze wszyst kich trzech pa ra fii. Bar dzo moc no za an ga żo wa -
li się w przy go to wa nia i uczest ni czy li w Ho ly wins. 

Po obej rze niu fil mu kil ka set mło dych lu dzi wy szło
przed ko ściół. Oko ło pięć dzie się ciu z nas trzy ma ło w rę ku
wi ze ru nek ja kie goś świę te go. By li wśród nich ci, któ rzy to -
wa rzy szą nam od po cząt ku hi sto rii zba wie nia jak Abra ham,
czy Iza ak. Nie za bra kło też apo sto łów, pa triar chów, mę -
czen ni ków oraz współ cze snych świę tych. Ra zem z ni mi roz -
po czę li śmy po chód. Wy glą da ło to jak wiel ki bal. Ska cząc,
tań cząc i klasz cząc śpie wa li śmy pio sen ki na cześć Pa na. Do -
dat ko wo dzię ko wa li śmy Mu za wspa nia łych świę tych, któ -
rzy ma sze ro wa li z na mi. 

Na sza wę drów ka koń czy ła się w pa ra fii św. Bra ta
Al ber ta. Po wej ściu do ko ścio ła usły sze li śmy ryt micz ne bi -
cie bęb na. Wi ze run ki świę tych po zo sta ły na koń cu świą ty ni.
Po chwi li chro no lo gicz nie wy czy ty wa no imio na świę tych,
nio są cy ob ra zy prze cho dzi li od ty łów ko ścio ła w stro nę oł ta -

rza. Za każ dą gru pą na szych „au to ry te tów” szły oso by skła -
da ją ce pięk ne świa dec twa na pod sta wie swo je go ży cia.
Prze sła niem tych hi sto rii by ło to, że każ dy z nas jest „kan -
dy da tem na oł ta rze”. Pan Bóg wy bie ra dla nas róż ne dro gi,
a głów nym ce lem na sze go ży cia po win na być świę tość.

Po tej czę ści uro czy sto ści na oł tarz zo sta ła wnie sio -
na fi gu ra Ma ryi. To Ona zmiaż dży ła gło wę wę ża i na za wsze
wpi sa ła się w hi sto rię zba wie nia ja ko ta Naj więk sza i Naj -
święt sza.

Na stęp nie nad szedł czas na punkt kul mi na cyj ny.
By ła to Ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu. Przez ca ły
czas to wa rzy szy ło nam bi cie bęb na i aniel skie gło sy człon -
ków scho li aka de mic kiej „Lux Cor dis”. To oni wpro wa dzi li
nas w udu cho wio ny kli mat mo dli twy. Po ma ga ły nam w tym
rów nież roz wa ża nia czy ta ne pod czas Ad o ra cji. Przed Pa -
nem Je zu sem zo sta wi li śmy wszyst kie na sze tro ski i zmar -
twie nia. Na stęp nie ko ściół pe łen lu dzi uwiel biał Pa na w
prze pięk nych pie śniach.

Wła śnie w ta ki spo sób spę dzi li śmy wi gi lię wiel kie -
go dnia, ja kim jest uro czy stość Wszyst kich Świę tych. Dzię -
ku je my za pięk nie zor ga ni zo wa ny wie czór.

Pa mię taj my, że świę ci by li zwy kły mi ludź mi,
skie ruj my więc tak jak Oni nasz wzrok i dzia ła nia w stro -
nę Je zu sa.

Pa try cja Szcze ra dłow ska

ŚWIĘTY ZWYCIĘŻA – 31 X

Holy Wins
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ŚWIĘTY ZWYCIĘŻA

Koncert uwielbienia - „WHITE SOUL” I PRZYJACIELE – 13 XII

13 grud nia mie li śmy szczę ście uczest ni czyć w prze pięk nym Kon cer cie
Uwiel bie nia. W kli mat mu zycz ne go unie sie nia wpro wa dził nas ze spół
„Whi te So ul” wraz z Przy ja ciół mi w skła dzie: 

wo kal i pia ni no: Kin ga Hor nik
wo kal: Klau dia Wę grzy now ska & Pau li na Ja rzemb ska
wo kal i ca jon: Mi chał Lu dwik
gi ta ra: Mi chał Cit ko & Mi chał Lan dow ski
kon tra bas: Zie mo wit Kli mek

Pod czas kon cer tu mo gli śmy usły szeć utwo ry w ję zy ku an giel skim twór -
ców ta kich jak HILLSONG UNITED, KARI JOBE, czy REND
COLLECTIVE! 
Nie da się opi sać sło wa mi pięk na te go spo tka nia, kto był ten do świad czył...

Bo gu Niech Bę dą Dzię ki!



GŁOS BRATA NR 4(62)201418

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Ogrom pre zen tów, ko lo ro we wy sta wy skle po we, wszech -
obec ne pro mo cje, cho in ka wy stro jo na w zło te i czer wo ne
bomb ki i łań cu chy na każ dym kro ku, si wo bro dy, ubra ny w
czer wo ną czap kę wy ro śnię ty kra snal, wzdę cia po ob fi tej ko -
la cji wi gi lij nej, wol ne od pra cy (szko ły), in ne niż zwy kle pio -
sen ki w ra diu, de ko ra cja w dol nym ro gu te le wi zo ra, wzbo -
ga co na ofer ta pro gra mów TV, na klej ki z anioł ka mi w do dat -
ku do ulu bio nej ga ze ty, tłok w ko ście le pod czas pa ster ki… 

Dro gi Czy tel ni ku, je śli to je dy ne sko ja rze nia ja kie
masz w związ ku ze świę ta mi Bo że go Na ro dze nia, to od ra -
dzam dal szą lek tu rę te go – po wiedz my – ar ty ku łu. Czy ta nie
po niż szych re flek sji gro zi za nu dze niem, a w kon se kwen cji
na tych mia sto wym za śnię ciem. Naj bar dziej zaś dra stycz nym
skut kiem mo że oka zać się pry śnię cie „ma gii” ta kich świąt.
Je śli na to miast chciał byś po znać hi sto rię te go wiel kie go
chrze ści jań skie go świę ta, zwy cza je z nim zwią za ne i kil ka
cie ka wo stek, to – po wiedz my – ar ty kuł ten mo że oka zać się
po moc ny… W każ dym ra zie po sta ram się, aby tak by ło… 

O co tak na praw dę cho dzi w świę to wa niu Bo że go
Na ro dze nia? Bo prze cież nie o to, o czym mo wa by ła wy -
żej… Otóż mą drze mó wiąc, świę tu jąc Na ro dze nie Pań skie
chce my ja ko chrze ści ja nie za nu rzyć się w wiel kim Bo żym
mi ste rium po le ga ją cym na tym, że dru ga Oso ba Bo ska sta -
ła się czło wie kiem, by od ku pić ska żo ne go grze chem czło -
wie ka. A mó wiąc jesz cze mą drzej, chce my po chy lić się nad
unią hi po sta tycz ną (spo koj nie, bez obaw, to zna czy, że w Je -
zu sie po łą czy ły się dwie na tu ry: bo ska i ludz ka). Uprasz cza -
jąc tę praw dę jesz cze bar dziej, moż na przy wo łać jed ną ze
zna nych ko lęd, któ ra do syć pre cy zyj nie od da je isto tę tej wła -
śnie unii: „Bóg – się ro dzi, moc – tru chle je, Pan nie bio sów –
ob na żo ny, ogień – krzep nie, blask – ciem nie je, ma gra ni ce
– nie skoń czo ny”. A to zna czy, że w Chry stu sie obec ne są po -
zor ne prze ci wień stwa wy ni ka ją ce z Je go dwóch na tur. W
prak ty ce ozna cza to, że Je zus był praw dzi wym czło wie kiem
(od czu wał głód, pła kał, śmiał się, wzru szał, od czu wał ból) i
praw dzi wym Bo giem (prze mie nił się na gó rze Ta bor, dzia -
łał cu da, zmar twych wstał).

Wy da rze nie te go na ma cal ne go wej ścia Bo ga w hi -
sto rię świa ta i każ de go czło wie ka, jest tak waż ne, że od nie -
go roz po czy na się li cze nie lat na szej ery. War to w tym miej -
scu za trzy mać się nad da tą na ro dzin Chry stu sa, bo zwią za -
na jest z nim cie ka wa hi sto ria… Gdy bym za py tał Cię, dro gi
Czy tel ni ku, w któ rym ro ku uro dził się Je zus, to ra czej usły -
szał bym od po wiedź, że w ro ku 1 po Chry stu sie (bo nie by ło
prze cież ro ku 0!)… Otóż mu szę Cię zmar twić: Chry stus uro -
dził się oko ło 7 ro ku po Chry stu sie! Pa ra doks? Mo że i tak,
ale by ło już za póź no, by zmie niać ka len darz, gdy oka za ło
się, że VI-wiecz ny uczo ny Dio ni zjusz Exi gu us, ob li cza jąc da -
tę na ro dzin Je zu sa na 25 grud nia 753 ro ku od za ło że nia Rzy -
mu, po my lił się o te wła śnie ok. 7 lat. 

Zna my już da tę, to wy pa da ło by jesz cze umiej sco wić
geo gra ficz nie to waż ne wy da rze nie. Ewan ge lie są zgod ne co

do miej sco wo ści, w któ rej Zba wi ciel przy szedł na świat. Jest
nią Be tle jem Judz kie (he braj skie bet -le hem ozna cza „dom
chle ba” – cóż za nie zwy kły zwią zek z Eu cha ry stią!). Mia -
stecz ko to znaj du je się ok. 8 km od Je ro zo li my. Za cza sów
Je zu sa li czy ło ono ok. 1000 miesz kań ców (dziś kil ka na ście
ty się cy). Kli mat jest tu ła god ny, choć w po rze zi mo wej da ją
znać o so bie chłod ne wia try. 

Je zus uro dził się gro cie skal nej (a nie w żad nej sta -
jen ce, gdzie wszyst ko mie ni się zło tem, a z każ dej stro ny aż
ra zi w oczy po rzą dek i nie ska zi tel ny ład – jak gdy by tuż
przed wej ściem do niej świę tej Ro dzi ny wy szła z niej eki pa
pro gra mu „Kto was tak urzą dził”!) ta kiej jak do dziś moż na
spo tkać na zbo czach gór. Gro ty ta kie ogro dzo ne z ze wnątrz,
za miesz ki wa ne by ły przez ubo gie ro dzi ny, nie rzad ko mu sia -
ły po mie ścić tak że in wen tarz. 

Świę to wa nie Bo że go Na ro dze nia nie za wsze by ło
wpi sa ne do ka len da rza ro ku li tur gicz ne go. Po ja wi ło się ono
w nim do pie ro na prze ło mie III i IV wie ku. Nie przy pad ko wo
świę to to ob cho dzi my 25 grud nia. Po ga nie w tym dniu świę -
to wa li dzień na ro dzin słoń ca. A to w związ ku z prze si le niem
zi mo wym ma ją cym miej sce tej wła śnie no cy – noc ustę pu je
dnio wi a ciem ność ja sno ści. Nie trud no o od na le zie nie mo ty -
wa cji, dla któ rej ten dzień chrze ści ja nie uzna li za naj od po -
wied niej szy na (oczy wi ście sym bo licz ne) usta le nie dnia na -
ro dzin Chry stu sa: Świa tłość świa ta, oświe ca ją ca każ de go
czło wie ka na świat przy cho dzą ce go, praw dzi we Słoń ce, któ -
re nie zna za cho du ro dzi się wte dy, gdy tak że w przy ro dzie
zwy cię ża świa tło, a ciem ność tra ci na zna cze niu. 

Świę ta Bo że go Na ro dze nia wią żą się nie roz dziel nie
z cie płem ro dzin nym, ra do snym na stro jem, mi łą i ser decz ną
at mos fe rą. Jed nak nie za wsze tak by ło. Praw dzi we cie pło
zwią za ne z ob cho dze niem te go świę ta, wniósł w ob cho dy
Bo że go Na ro dze nia św. Fran ci szek z Asy żu (XIII wiek). Je -
den z je go bio gra fów tak opi su je mi łość Fran cisz ka do Dzie -
cię cia Je zus: „Bo że Na ro dze nie ob cho dził z więk szym en tu -
zja zmem niż in ne świę ta, na zy wa jąc świę tem nad świę ta mi
dzień, w któ rym Bóg, staw szy się dzie cię ciem, ssał mle ko
ko bie ty. Z nie wy sło wio ną sło dy czą pie ścił wi ze ru nek cia ła
Dzie cię cia, a li tość dla Nie go prze peł nia ją ca mu ser ce spra -
wia ła, że czu le wy po wia dał sło wa, tak jak dziec ko. A imię Je -
zus by ło mu tak słod kie jak pla ster mio du w ustach”. To wła -
śnie św. Fran ci szek przy czy nił się do roz po wszech nia nia i
bu do wa nia żłób ków, szo pek, któ re w spo sób pla stycz ny
(nie kie dy na wet „ży wy” imi tu ją sce ny pierw szych chwil
ziem skie go ży cia Je zu sa). Do dziś ta kie wła śnie szop ki zdo -
bią na sze ko ścio ły od wi gi lii do nie dzie li Chrztu Pań skie go
(choć w Pol sce przy jął się zwy czaj za cho wa nia żłób ka to
„Mat ki Bo skiej Grom nicz nej”, czy li do 2 lu te go, kie dy to ob -
cho dzi my świę to Ofia ro wa nia Pań skie go). Świę te mu Fran -
cisz ko wi za wdzię cza my rów nież ja seł ka. Po cząt ko wo sta no -
wi ły one bar dzo pro stą in sce ni za cję opi sów ewan ge licz nych,
z cza sem jed nak sta ły się praw dzi wy mi, bo ga to roz bu do wa -

Rozumiesz – He kata soma genesis tou Christou kai
Theou kai Soteros hemon Jesou Christou?
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ny mi sce na mi te atral -
ny mi. 

Nie spo sób
wy obra zić so bie świąt
bez tych pięk nych
pie śni opie wa ją cych
Na ro dze nie Pań skie.
Ich (a wła ści wie sa -
mej na zwy) ge ne za
się ga 45 ro ku przed
Chry stu sem. Ła ciń -
skim ter mi nem ca len -
dae okre śla no po czą -
tek ro ku. Ob cho dzo no
go bar dzo uro czy ście,
od wie dza no się na wza -
jem (pew nie dla te go
ko lę dą na zy wa my tak -
że od wie dzi ny dusz pa -
ster skie), skła da no so -
bie ży cze nia (w for mie
śpie wa nej), ob da ro wy -
wa no się upo min ka -
mi… Nie trud no do -
szu kać się ada pta cji
wie lu tych zwy cza jów
w kul tu rze chrze ści -
jań skiej. Jed ną z nich
jest wła śnie śpiew ko -
lęd. War to za zna czyć, że ko lę dy pol skie (a ma my ich oko ło
600!) ma ją swo ją spe cy fi kę. Wy ra ża ją one ra dość i peł ne sza -
cun ku spo ufa le nie się z Bo żą Dzie ci ną, Je go Mat ką i Ob lu -
bień cem Dzie wi cy. 

Trud no wy obra zić so bie świę ta bez cho in ki, któ rej
sta wia nie (w Pol sce) jest sto sun ko wo mło dym zwy cza jem.
W kra jach ger mań skich jed nak zwy czaj wie sza nia (w dniach
prze si le nia zi mo we go) pod su fi tem je mio ły, świer ku, jo dły,
so sny ist niał już w cza sach po gań skich. Miał on sym bo li zo -
wać zwy cię stwo ży cia nad śmier cią, dnia nad no cą, świa tło -
ści nad ciem no ścią. Na to miast w świe cie grec kim ga łąź lau -
ro wą ob wie sza no owo ca mi, pie czy wem, na czy nia mi z oli wą,
po tem za no szo no do świą tyń i prze cho wy wa no w do mach.
Zwy czaj ten miał za pew nić po myśl ność i uro dzaj w nad cho -
dzą cym ro ku. W za wsze zie lo nych li ściach drze wa lau ro we -
go mie li bo wiem za miesz ki wać bo go wie… Nie trud no do -
szu kać się tu pier wo wzo ru dla na szych bom bek i in nych
ozdób cho in ko wych. Ko ściół chęt nie prze jął sym bo li kę cią -
gle zie lo nych ga łą zek i po łą czył je z ob cho da mi Bo że go Na -
ro dze nia. Upa try wał w nich bo wiem ob ra zu dwóch waż nych
w hi sto rii zba wie nia drzew: raj skie go, na któ rym śmierć od -
nio sła zwy cię stwo i te go nie sio ne go przez Je zu sa na Kal wa -
rię, na któ rym zo sta ła ona po ko na na. Jak do pa trzeć się te go
sym bo lu w dru cie wy gię tym na kształt drze wa owi nię tym
me tra mi po na ci na ne go zie lo ne go sztucz ne go two rzy wa? 

A cie ka we kto wpadł by na to, że ko lo ro we elek -
trycz ne ża rów ki (a cza sem na wet dio dy) po łą czo ne zie lo -
nym ka blem, tak ob fi cie za wie sza ne wo kół na szych drze -

wek, ma ją na wią zy -
wać do wiel ka noc ne -
go pas cha łu… Świa -
teł ka te bo wiem ma ją
być no wo cze sną, a
przede wszyst kim
bez piecz niej szą wer -
sją świe czek umiesz -
cza nych nie gdyś na
bo żo na ro dze nio wym
drzew ku. Ot, ta ki
znak cza su… 

A czym by ła by
cho in ka bez mnó -
stwa ko lo ro wych pa -
kun ków pod nią uło -
żo nych? Nie po wta -
rzal ną ma gię świąt
two rzą bo wiem dłu -
go wy cze ki wa ne
(zwłasz cza przez naj -
młod szych) pre zen -
ty. W prze wa ża ją cej
więk szo ści ich wrę -
cze nie wią że się je -
dy nie (!) z ra do ścią
mi lu siń skich i szczu -
plej szym port fe lem
ro dzi ców. A mo że

przy go to wu jąc te go rocz ne po dar ki war to do strzec w tym
ge ście ob raz Bo ga, któ ry ofia ru je czło wie ko wi swój naj więk -
szy dar – sie bie sa me go. Ża den wy da tek nie mo że rów nać
się z ce ną, któ rą pła ci za nas Pan Bóg… 

A sko ro pre zen ty to Mi ko łaj i to w do dat ku świę ty,
a do te go bi skup! A nie roz pa sa ny, sko mer cja li zo wa ny me -
ga -kra snal, z wy sma ro wa nym czer wo ną szmin ką no cha lem!
Tym cza sem ten dłu go ocze ki wa ny gość to pa miąt ka bi sku -
pa ży ją ce go w III wie ku, sły ną ce go z nie prze cięt nej do bro -
dusz no ści i wiel kie go ser ca, któ re by ło nie zwy kle wraż li we
na po trze by lu dzi bied nych i po trze bu ją cych po mo cy. 

Waż nym ele men tem ob cho dze nia świąt (zwłasz cza
w Pol sce) jest opła tek. To je den z nie wie lu ele men tów na -
sze go świę to wa nia, co do któ re go nie wie my skąd się wziął.
Ba da cze te go pro ble mu (bo są ta cy) do szu ku ją się ko no ta -
cji opłat ka z Chle bem Eu cha ry stycz nym. Nikt na to miast nie
ma wąt pli wo ści co do zna cze nia dzie le nia się opłat kiem.
Bio rąc do rę ki ten pszen ny, kru chy wy piek wy ra ża my na szą
życz li wość i (gdy jest po trze ba) chęć po jed na nia z na szy mi
naj bliż szy mi. Ła miąc opła tek uświa da mia my so bie, że je ste -
śmy człon ka mi jed nej wspól no ty – naj pierw ro dzin nej, a tak -
że pa ra fial nej – bo prze cież to pa ra fie są wła ści wy mi „dys -
try bu to ra mi” te go wy jąt ko we go chle ba. Przyj mu jąc go od
przed sta wi cie la pro bosz cza wy ra ża my chęć two rze nia
wspól no ty ze wszyst ki mi, któ rzy czy nią po dob nie. Nie po ro -
zu mie niem w tym kon tek ście sta je się co raz częst sza prak -
ty ka ZAKUPU opłat ka w hi per mar ke cie. 
Pięk nym zwy cza jem jest zo sta wia nie pu ste go miej sca przy

Scena narodzenia Jezusa z ołtarza Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie 
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wi gi lij nym sto le dla nie spo dzie wa ne go go ścia. Jed nak ten
zwy czaj tak pięk ny jest jak pu sty… Kto w dzi siej szych cza -
sach od wa żył by się wpu ścić nie zna jo me go do miesz ka nia?
Mo że, że by nie po paść w hi po kry zję przyj mij my pro po zy cję
Win cen te go Po la, w ja ki spo sób za go spo da ro wać do dat ko -
we krze sła: „A trzy krze sła pol skim stro jem, ko ło sto łu sto -
ją próż ne i z opłat kiem każ dy swo im idzie do nich spła cać
dłuż ne i po kła da na ta le rzu Aniel skie go Chle ba kru chy, bo
w tych krze słach sie dzą du chy”. 
A sko ro już je ste śmy przy sto le zer k nij my co na nim – słyn -
ne dwa na ście po traw. A wśród nich: barszcz (czyż by z to -
reb ki?), zu pa z ma ku, zu pa z su szo ne go owo cu, ry ba go to -
wa na, sos z ro dzyn ka mi, ma ka ron gru bo kro jo ny, ry ba sma -
żo na, ka pu sta z grzy ba mi, ma kieł ki (co kol wiek to jest) lub
pie ro gi, kom pot z su szo ne go owo cu, ka wa, pla cek z kru -
szon ką lub ma ko wiec. 
W ten oto spo sób do tknę li śmy nie któ rych zwy cza jów zwią -
za nych z ob cho dze niem świąt Bo że go Na ro dze nia. Jest ich
o wie le wię cej, jak choć by „he ro dy”, czy ka szub skie „gwiż -
dże”, jed nak są one mniej zna ne. Te, o któ rych by ła mo wa,
są spe cy ficz ne dla nas, miesz czu chów, tak bar dzo za bie ga -
nych, nie ma ją cych czę sto cza su za sta no wić się po co to
wszyst ko. By zro zu mieć isto tę świę to wa nia Bo że go Na ro -
dze nia, trze ba umieć wśród tych, jak by nie by ło pięk nych

tra dy cji i zwy cza jów, do strzec to, co naj waż niej sze – przy -
cho dzą ce go do czło wie ka sa me go Bo ga. Nie zro zu mie my
tej ta jem ni cy, gdy nie oczy ści my na sze go my śle nia z te go,
co nam nie sie ze so bą men tal ność współ cze sne go świa ta i
gdy nie po wró ci my na no wo do od kry cia naj waż niej sze go
sen su ca łej tej świą tecz nej krzą ta ni ny. I nic nam nie da dzą
naj pięk niej sze bomb ki na cho in ce, naj droż sze pre zen ty, naj -
smacz niej sze po tra wy, naj pięk niej wy sprzą ta ne miesz ka nie,
naj czy ściej za śpie wa ne ko lę dy czy na wet sie dze nie w pierw -
szej ław ce na Pa ster ce. Bo czy nie jest tak, że o świę to wa niu
Bo że go Na ro dze nia wie my ty le, co o ty tu le te go – po wiedz -
my – ar ty ku łu. A je śli nie za da my so bie tru du, by zro zu mieć
po co to wszyst ko, to mo że się zu peł nie nie spo dzie wa nie
oka zać, że już nie je ste śmy chrze ści ja na mi…

ks. Krzysz tof Borysewicz

Bi blio gra fia: 
Na dol ski B., Li tur gi ka, t. II, Po znań 1991; Rat zin ger J., Ob ra zy na -
dziei – wę drów ki przez rok ko ściel ny,Poznań 1998; Śli wań ski J.,
Słow nik zwy cza jów pol skie go ro ku ob rzę do wo -ko ściel ne go, Ham burg
2003; Za le ski W., Rok ko ściel ny, Warsza wa1989. 

POLECAMY

Nasz Pa ra fia nin An drzej Wit kow ski dzie li się na swo jej stro nie in ter -
ne to wej za ty tu ło wa nej – „Mo je fa scy na cje”, z wie lo let nim do rob kim
po wsta łym w wy ni ku zbie ra nia ma te ria łów zwią za nych z oso bą św.
Ja na Paw ła II i in ny mi god ny mi za pa mię ta nia oso ba mi.

Nie któ re z tych in for ma cji szcze gól nie do ty czą ce św. Ja na
Paw ła II dru ko wa li śmy w wie lu ko lej nych nu me rach Gło su Bra ta. 

Oczy wi ście, re dak cja po le ca tę cie ka wą stro nę in ter ne to -
wą, i pro si prze słać link do niej swo im krew nym, zna jo mym, że by
prze ka za li in nym swo im krew nym i zna jo mym, zgod nie w wo lą au to -
ra An drze ja Wit kow skie go.

„Karolina”, to jest film, który warto zobaczyć,
aby umocnić swoją wiarę i zaufanie do Pana Boga.
Trudne problemy rozwiązują się w życiu i w filmie

przy niewidzialnym działaniu bł. Karoliny Kózkówny,
dziewicy, męczennicy, patronki młodych.
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D.A. „Lux Cordis” modli się na cmentarzu na Zaspie – 2 XI

MŁODZIEŻ NA SPORTOWO
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Dzień sku pie nia Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go
„Lux Cor dis”

W dniach 14-15 li sto pa da 2014r. Dusz pa ster stwo Aka de mic -
kie „Lux Cor dis” od by ło swój dzień sku pie nia w klasz to rze
sióstr be ne dyk ty nek w Żar now cu. Trud no wy obra zić so bie
ży cie, gdzie jest się za mknię tym na ca łe ży cie za klau zu rą.
Tak wła śnie ży ją oto czo ne wy so ki mi mu ra mi mnisz ki z Żar -
now ca.

Spo tka li śmy się o go dzi nie 18.00 pod ko ścio łem i
stam tąd uda li śmy się w dal szą dro gę. Po oko ło go dzin nej
jeź dzie zna leź li śmy się szczę śli wie na miej scu. Zo sta li śmy
przy wi ta ni przez sio stry oraz po czę sto wa ni prze pysz ną ko la -
cją. Sio stry ma ją swo je go spo dar stwo, dzię ki cze mu ich je -
dze nie jest na praw dę prze pysz ne. Po po sił ku uda li śmy się
na mo dli twę ró żań co wą do ka pli cy. Ka pli ca sta no wi ser ce
klasz to ru, gdzie sio stry co dzien nie od da ją się wspól nym
mo dli twom i za głę bia ją się w mi ste rium eu cha ry stycz ne.
Na stęp nie po sta no wi li śmy udać się na spa cer nad Je zio ro
Żar no wiec kie. Gdy wró ci li śmy, ze bra li śmy się wszy scy ra -
zem w jed nym po ko ju – za pa rzy li śmy her ba tę i spę dzi li śmy
wie czór we wspól nym to wa rzy stwie.

Na stęp ne go dnia mie li śmy po bud kę oko ło 5.30, by
na 6.00 udać się do ka pli cy na po ran ne mo dli twy oraz Mszę
św. Po mo dli twie spo ży li śmy śnia da nie. Dzień sióstr prze -
pla ta ny jest mo dli twą i cięż ką pra cą. Rów nież i my chęt nie
włą czy li śmy się do wspól nej pra cy z s. Co lum bą. Na szym za -
da niem by ło za gra bia nie li ści oraz ich spa le nie. By li śmy
zmę cze ni, ale i szczę śli wi z po wo du zbli ża ją cej się wspól nej
po po łu dnio wej mo dli twy z sio stra mi i cze ka ją cym na nas

obiad kiem. Gdy
już spa ła szo wa li -
śmy pysz no ści,
ja ki mi po czę sto -
wa ły nas sio stry,
po sta no wi li śmy
w na szym cza sie
wol nym udać się
nad mo rze do
Dę bek oraz do
Ja strzę biej Gó ry.
To tam znaj du je
się naj da lej na
pół noc wy su nię -
ty punkt pol skie -
go wy brze ża
oraz la tar nia
mor ska. Po po -
wro cie z wy pra -
wy uda li śmy się
po śpiesz nie do
ka pli cy na nie -
szpo ry. Po mo -
dli twie, był czas na ko la cję, ale głów nym punk tem wie czo ru
oka za ło się nie ocze ki wa ne spo tka nie i roz mo wa z sio stra mi
be ne dyk tyn ka mi – wcze śniej wi dzia ny mi je dy nie zza „klau -
zu ro wej kra ty”. Sio stry ze szcze rym uśmie chem, po dzie li ły
się z na mi swo im świa dec twem wia ry i opo wia da ły o swo jej
co dzien no ści.

WSPOMNIENIA

Klasztor – przedsionek nieba?
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Po ru sze ni tym, co usły sze li śmy, po dzię ko wa li śmy sio -
strom za moż li wość spę dze nia u nich dni sku pie nia. Po
tym nad szedł czas na po że gna nie się z sio stra mi. By ło
nam cięż ko, jed nak otu chy do da je nam myśl po now nej
wi zy ty w Żar now cu.

Dzień sku pie nia był to dla nas nie po wta rzal ny czas
na mo dli twę i roz my śla nia, czas na po zna nie nie tyl ko ży cia

mni szek, ale i na po zna nie sa me go sie bie. Dzię ki sio strom
da ne nam by ło za znać odro bi ny nie ba (tu na zie mi), bo to
wła śnie mo dli twa mo że nas na nie otwo rzyć. Zda wa ło by się,
że mu ry ma ją od dzie lać, ale nas te mu ry zbli ży ły nie tyl ko do
sióstr, ale przede wszyst kim do Pa na Je zu sa.

Klau dia i Na ta lia Ba ra now skie

WSPOMNIENIA

Z ŻYCIA PARAFII

W nie dzie lę, 23 li sto pa da 2014 r., człon ko wie Dusz pa ster -
stwa Aka de mic kie go „Lux Cor dis” dzie li li się świa dec twa mi
swo je go piel grzy mo wa nia. Do mi ni ka i Mar ta opo wia da ły o
pie szej piel grzym ce na Ja sną Gó rę, a Ada, Kin ga i Ma te usz
o pie szej piel grzym ce do gro bu św. Ja ku ba. 

Te dwa fa scy nu ją ce świa dec twa uka za ły nam pięk -
no po ko ny wa nia trud no ści, przy jaź ni, do bra i dzia łal no ści
Pa na Bo ga.

Pa mię taj my, że każ dy z nas jest piel grzy mem –
piel grzy mu je dro gą wła sne go ży cia, a ce lem jest Nie bo. 

Ży czy my każ de mu z Was do tar cia do te go CELU.

Nasze pielgrzymowanie
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Œwiatowe Dni M³odzie¿y – Kraków 2016
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Kar dy na ło wie, Ar cy bi sku pi i Bi sku pi
obec ni na 366. Ze bra niu Ple nar nym
Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski w War -
sza wie w dniu 8 paź dzier ni ka 2014 r. wy -
sto so wa li do nas list o przy go to wa niach
do ŚDM w Kra ko wie w 2016 ro ku.

W li ście czy ta my o wy jąt ko wym
cza sie, w któ rym prze ży wać bę dzie my
Świa to we Dni Mło dzie ży, po nie waż tak -
że w lip cu te go ro ku Ko ściół w na szej
Oj czyź nie bę dzie świę to wał ju bi le usz
1050-le cia Chrztu Pol ski. W ten oto spo -
sób prze szłość spo tka się z przy szło ścią,
tra dy cja ze współ cze sno ścią. Się ga jąc
po cząt ków Ko ścio ła w Pol sce i otwie ra -
jąc się na to, co no we, ma my szan sę od -
kryć po now nie ko rze nie, z ja kich wy ro -
sła wia ra na zie miach pol skich. Uka zu -
jąc zaś mło dym jej wie lo wie ko we dzie je
i sta wia jąc za wzór świad ków: świę tych i
mę czen ni ków – mo że my oży wić w so bie od po wie dzial ność
i tro skę o kształt wia ry i jej miej sce w przy szło ści.

Świa to we Dni Mło dzie ży to mię dzy na ro do we spo -
tka nia mło dych z ca łe go świa ta, któ rzy gro ma dzą się w jed -
nym miej scu, by wy znać wia rę w Je zu sa Chry stu sa. Wy ro sły
one z tro ski świę te go Ja na Paw ła II, któ ry nie stru dze nie
prze mie rzał zie mię, by szu kać mło dych lu dzi i z oj cow ską
mi ło ścią wy cho dził im na prze ciw. Ta wę drów ka wspól no ty
Ko ścio ła przez mia sta i kon ty nen ty trwa nie prze rwa nie od
trzy dzie stu lat. Tym ra zem pa pież Fran ci szek za pro sił mło -
dzież do Kra ko wa, gdzie bi je źró dło Bo że go Mi ło sier dzia,
aby tak jak wier ni apo sto ło wie Bo że go Mi ło sier dzia – „świę -
ta Sio stra Fau sty na i świę ty Jan Pa weł II” w kra kow skich Ła -
giew ni kach do świad czyć, że tyl ko mi łość wy zwa la i le czy, a
w mi ło sier dziu jest je dy na na dzie ja i oca le nie.

Oj co wie Ko ścio ła w Pol sce w tym li ście pi szą:
„Głów ne spo tka nie mło dych z Pa pie żem w Kra ko -

wie po prze dzą od by wa ją ce się w ca łej Pol sce Dni w Die ce -
zjach. To bę dzie pierw sze ze tknię cie mło dzie ży świa ta z na -
szą kul tu rą, re li gij no ścią, pięk nem na sze go kra ju, go ścin no -
ścią ro dzin, któ re otwo rzą przed piel grzy ma mi drzwi swo ich
do mów.

Wszy scy je ste śmy go spo da rza mi te go dzie ła, dla te -
go dziś ra zem do ra sta my do te go, by we wspól no cie mło -
dych ca łe go świa ta dzie lić się na szym do świad cze niem wia -
ry i otwie rać na świa dec two da wa ne przez in nych.

W tro sce o to, by przy go to wa nia do Świa to wych
Dni Mło dzie ży by ły dla każ de go cza sem od kry wa nia swo je -
go miej sca we wspól no cie Ko ścio ła, już dziś za chę ca my
mło dych lu dzi w ca łej Pol sce do oso bi ste go za an ga żo wa nia
w to dzie ło i słu żą ce mu pro gra my dusz pa ster skie. Od te go -
rocz nej Nie dzie li Pal mo wej prze ży wa my piel grzym kę sym -
bo li ŚDM: Krzy ża i iko ny Mat ki Bo żej. Do cie ra ją one wszę -
dzie: nie tyl ko do ko ścio łów i na miej skie pla ce, ale też do
wio sek dzie cię cych, do mów po mo cy spo łecz nej, na uczel -

nie, do szkół, ho spi cjów i wię zień. To czas
ła ski dla ca łe go Ko ścio ła w Pol sce. Od te go,
jak go prze ży je my, za le żą przy szłe owo ce
Świa to wych Dni Mło dzie ży w Kra ko wie.
Przy cho dzi my dziś do Was, ro dzi ce i wy -

cho waw cy, i pro si my: roz ma wiaj cie z mło dy -
mi! Wraz z ni mi z po ko rą szu kaj cie od po wie -
dzi na ich nie po ko je i wąt pli wo ści. Niech
czas przy go to wań do ŚDM bę dzie dla Was
cza sem od kry wa nia ra do ści dzie le nia się
świa dec twem ży cia i wia ry.
Zwra ca my się do Was, dusz pa ste rze i ka te -

che ci. Sze ro ko otwie raj cie drzwi przed mło -
dy mi, stwórz cie im prze strzeń, by mo gli w
peł ni cie szyć się per spek ty wą Świa to wych
Dni Mło dzie ży w Pol sce i by li dum ni z te go,
że są ich go spo da rza mi. Bądź cie ich wier ny -
mi to wa rzy sza mi na dro dze doj rze wa nia do
tej ro li.
Sta je my przed Wa mi, cho rzy i cier pią cy.

Je ste ście cen nym skar bem Ko ścio ła. Wasz krzyż jest dla
mło dych lu dzi zna kiem jed no ści i ofia ry. Z po ko rą pro si my,
od da waj cie go w ci chym ge ście mi ło ści za mło dych Po la -
ków, któ rzy po szu ku ją sen su ży cia, nie rzad ko do tkli wie ra -
niąc się po dro dze. W Wa szych cier pie niach ukry ta jest
prze mie nia ją ca moc uzdra wia nia ich serc.

Zwra ca my się do Was, sio stry i bra cia ze zgro ma -
dzeń za kon nych, wspól not kon tem pla cyj nych, grup mo dli -
tew nych. Wspie raj cie mo dli twą dzie ło Świa to wych Dni Mło -
dzie ży w Pol sce. Otocz cie jej płasz czem mło dych lu dzi, by
na dro dze przy go to wań do te go wiel kie go świę ta wia ry z ra -
do ścią i zdu mie niem od kry wa li mi łość Chry stu sa, któ ra le -
czy, pod no si z upad ków i na da je smak ży ciu.

Pro si my Was, dro dzy mło dzi, wy rusz cie na szlak
przy go to wań du cho wych, za an ga żuj cie się w pra ce wo lon ta -
ria tu ŚDM i za pro ście na tę dro gę Wa szych ró wie śni ków,
któ rzy być mo że po zo sta ją z da la od Je zu sa i Je go Ko ścio ła.

Po kor nie pro si my też wszyst kich o otwar cie w od -
po wied nim cza sie swo ich do mów i wspar cie ma te rial ne, aby
mło dzi, któ rzy ze chcą wziąć udział w tym wy da rze niu, do -
świad czy li pięk na na szej sta ro pol skiej go ścin no ści i bra ter -
skich serc.

Pa tro na mi mię dzy na ro do we go spo tka nia mło dych
w Pol sce są świę ty Jan Pa weł II i świę ta Sio stra Fau sty na.
Tym żar li wym Apo sto łom Bo że go Mi ło sier dzia za wie rza my
Ko ściół w Pol sce, przy go to wu ją cy się do ŚDM w 2016 ro ku,
a zwłasz cza lu dzi mło dych. Niech za ich wsta wien nic twem
do świad cza ją uzdra wia ją cej mo cy orę dzia, któ re z kra kow -
skich Ła giew nik roz no si się na ca ły świat.

Ma ry jo, Mat ko Mi ło sier dzia, módl się za na mi.
Świę ty Ja nie Paw le II, módl się za na mi.
Świę ta Sio stro Fau sty no, módl się za na mi.

Na czas przy go to wań do Świa to wych Dni Mło dzie ży udzie -
la my wszyst kim pa ster skie go bło go sła wień stwa.”.
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DUCHOWE PRZYGOTOWANIA DO Ś.D.M. – KRAKÓW 2016 
Świa to we Dni Mło dzie ży - Kra ków 2016

Po mi mo, że do Świa to wych Dni Mło dzie ży w Kra -
ko wie po zo sta ło jesz cze pra wie dwa la ta, roz po czę li śmy już
przy go to wa nia do te go wspa nia łe go wy da rze nia. Du cho we
przy go to wa nie od by wać się bę dzie, w na szej pa ra fii, w każ -
dy pierw szy pią tek mie sią ca. Roz po czy nać się bę dzie od
Mszy Świę tej o go dzi nie 19.15, a na stęp nie od by wać się bę -
dzie spo tka nie te ma tycz ne w sal ce na ple ba nii.

Pod czas pierw sze go spo tka nia w dniu 7 listopada,
go ści li śmy Mar tę – wo lon ta riusz kę ŚDM w Ma dry cie i pró -
bo wa li śmy od po wie dzieć na py ta nia: 

- Czym są Świa to we Dni Mło dzie ży?
- Ja ka jest ich ge ne za?
- Jak prze bie ga spo tka nie?
- Kto mo że wziąć w nich udział?
- Czy moż na je współ two rzyć? 
- Na czym po le ga wo lon ta riat na ŚDM?

i wie le in nych :)

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SPOTKANIA!

Czekamy w każ dy pierw szy pią tek mie sią ca o godz. 19:15

ŚDM Madryt 2011
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Z ŻYCIA PARAFII

Rekolekcje kerygmatyczne „Lux Cordis”
W dniach 28-30 li sto pa da Dusz pa ster stwo Mło dzie żo we i
Aka de mic kie „Lux Cor dis” wy bra ło się do Trą bek Wiel kich
na re ko lek cje ewan ge li za cyj ne gło szo ne przez księ dza Pio -
tra Wiec kie go i je go wspól no tę. 

Spo tka nia od no si ły się czte rech ke ryg ma tów: mi ło -
ści Bo żej, rze czy wi sto ści grze chu, od ku pie nia oraz wspól no -
ty. Każ dy blok za jęć prze pla ta ny był traf ny mi scen ka mi i fil -
mi ka mi. Ogrom ne wra że nie wy war ły na nas wy gła sza ne
przez mło dzież świa dec twa. W prze rwach mie li śmy oka zję
le piej się po znać i po roz ma wiać przy her ba cie. Cen trum
każ de go dnia by ła Msza świę ta, pod czas któ rej mo gli śmy
spo tkać oso bo wą Mi łość. 

Ca łe mu po by to wi w Trąb kach to wa rzy szy ła wspa nia ła at -
mos fe ra oraz po czu cie hu mo ru ks. Pio tra. 

Świa dec twa, któ ry mi po dzie li li śmy się ze so bą w
ostat nim dniu re ko lek cji, by ły naj lep szym do wo dem na to,
że ten czas był nam po trzeb ny. 

Umoc nie ni i go to wi do gło sze nia, spró bu je my zre -
ali zo wać na sze chrze ści jań skie po wo ła nie do ewan ge li za cji,
roz ma wia jąc z mło dzie żą przy go to wu ją cą się do sa kra men -
tu bierz mo wa nia pod czas ich co ty go dnio wych spo tkań.

Ka ta rzy na Mar czak
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23 li sto pa da 2014 r. w Uro czy stość Chry stu sa, Kró la
Wszech świa ta, któ re jest pa tro nal nym świę tem Li tur gicz -
nej Służ by Oł ta rza w cza sie Mszy św. o godz. 9.30 zo sta li
usta no wie ni no wi lek to rzy, mi ni stran ci świa tła i oł ta rza, a
tak że aspi ran ci.
Lek to ra mi zo sta li: Ad rian Me ring, Jan Kor nac ki, Pa tryk
Woj cie chow ski oraz Da rek Ko bie la.
Mia no wa ni na mi ni stran tów świa tła: Jan Chmie lew ski, Da -
wid Ka miń ski, Mi ko łaj Kor nac ki, Kon rad No wak i Do rian
Go le niow ski. 
Mi ni stran ta mi oł ta rza zo sta li: Ja kub Nie mow ny i Ja ro sław
Ko bie la, na to miast aspi ran ta mi zo sta li Do mi nik Przy bo -
row ski i Szy mon Szcze pań ski.

PARTONALNE ŚWIĘTO SŁUŻBY OŁTARZA – 23 XI

L.S.O. – SPACER PO WZGÓRZACH OLIWSKICH
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POŚWIĘCENIE DZIECIOM RÓŻAŃCÓW – 5 X

PRZEDSTAWIENIE W DNIU PAPIESKIM – 12 X
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POŚWIĘCENIE DZIECIOM MODLITEWNIKÓW – 16 XI 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ U PRZESZKOLAKÓW – 6 XII 
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Pod su mo wa nie pierw sze go eta pu przy go to wań do sa -
kra men tu bierz mo wa nia 

W pią tek 5 grud nia b.r. pod czas Mszy św. o go dzi nie 19.15
kan dy da ci do przy ję cia sa kra men tu Bierz mo wa nia wraz z
ro dzi ca mi uczest ni czy li w mo dli tew nym pod su mo wa niu
pierw sze go eta pu przy go to wań. Kan dy da ci wo bec ro dzi ców
i wspól no ty Ko ścio ła wy ra zi li chęć pój ścia za Chry stu sem i
zo sta li na zna cze ni przez ks. Pro bosz cza i ro dzi ców Krzy -
żem - zna kiem Je zu sa Chry stu sa. 

Dzię ku je my wszyst kim za za an ga żo wa nie i pro si -
my wszyst kich pa ra fian o mo dli twę w in ten cji mło dzie ży,
aby otwo rzy li swo je ser ca na Da ry Du cha Świę te go. 

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA – 5 XII

GRUDNIOWE RZYGOTOWANIE DO Ś.D.M. – KRAKÓW 2016
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SPOTKANIE D.A. „LUX CORDIS” Z REKOLEKCJONISTĄ

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE „LUX CORDIS” 

Spotkanie ks. dr hab. Piotra Turzyńskiego, wi ce rek tora
Se mi na rium Du chow ne go w Ra do miu ze studentami
po re ko lek cjach ad wen to wych. 
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Intencje do œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

• Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc w trud nej sy tu acji – pro si
Czci ciel ka.

• Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc od do brych lu dzi o wraż li -
wym ser cu, pro si Czci ciel ka.

• Św. Bra cie Al ber cie, za Two im wsta wien nic twem pra gnę po dzię -
ko wać Bo gu za wszel ką po moc – Two ja Czci ciel ka.

• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za do brych lu dzi, któ rzy słu -
żą po mo cą, za Mar ci na, któ ry po ma ga bied nym – dzię ku ję Czci -
ciel ka

• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za opie kę w na szej po dró ży i wszel -
kie ła ski, któ re nam wy pra szasz. Uproś Mi ło sier dzie Bo że nad naj -
bliż szy mi, któ rzy w dniu wczo raj szym – w nie dzie lę nie uczest ni -
czy li we Mszy św. Pro szę, św. nasz Pa tro nie o świa tło Du cha Św.
dla pa ni Dok tor, któ ra bę dzie wy ko ny wa ła za bieg mo jej no gi, a
mnie miej w swo jej opie ce – two ja Czci ciel ka

• Pro szę o zdro wie dla sióstr: Łu cji, Wan dy oraz Ewy.

• Św. Bra cie Al ber cie, otocz opie ką pa nią: Ali nę, Ur szu lę, Elż bie tę
i Gra ży nę oraz ich bli skich.

• Skła dam wy ra zy wdzięcz no ści, Bo gu w Trój cy Św., przez wsta -
wien nic two Ma ryi – Mat ki na szej za na szych ka pła nów, za księ dza
Pro bosz cza, za mę ża Al bi na, gdyż by ła by już 54 rocz ni ca na sze go
mał żeń stwa. Pro sząc o dal sze ła ski i bło go sła wień stwo w ca łej ro -
dzi nie, a dla zmar łych o po kój ich dusz. Pro szę, o Bo że, bło go sła -
wień stwo dla Sióstr Za kon nych na każ dy dzień.

• Pro szę o ży cie wiecz ne dla zmar łej Da nu ty i umoc nie nie dla Ro -
dzi ny.

• Do bry Bo że, pro szę o po kój na Ukra inie, o wy trwa nie w po wo ła -
niu dla kle ry ków WSD oraz o licz ne i świę te po wo ła nia.

• Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o uzdro wie nie mo ich oczu
– pro si Asia

• Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o wia rę dla Pio tra i Ada ma – pro si
Asia.

• Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie, po moc pie nięż -
ną i ra tu nek dla An ny, Asi, Pio tra i Ada ma.

• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszel kie ła ski, któ re nam wy -
pra szasz u Do bre go Bo ga. Wy pra szaj świa tło Du cha Świę te go dla
ka pła nów w na szej pa ra fii. Orę duj za mo ją Ma mą i do po ma gaj mi
w wy peł nia niu obo wiąz ków sta nu.

• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, za Two im wsta wien nic twem pro szę o
zdro wie dla Ire ny. Pro szę Cię w intencji  mo ich są sia dów, o ich na -
wró ce nie.

• Pro szę Cię św. Bra cie Al ber cie, proś Bo ga za na szą Oj czy zną, o
roz wią za nie jej trud nych spraw i o opie kę.

• Wy ra żam wdzięcz ność Bo gu przez wsta wien nic two Mat ki Bo żej
i św. Ar cha nio łów za na szych do bro dzie jów. A zmar łych po le cam
Mi ło sier dziu Bo że mu.

• Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, za two im wsta wien nic twem oraz
św. Oj ca Pio pro szę o zdro wie dla cięż ko cho rej Ire ny – pro si Czci -
ciel ka.

• Św. Ar cha nio ło wie, od da ję Wam w opie kę wszyst kie dzie ci po -
czę te, aby mo gły przyjść na świat.

• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za ła ski, któ re nam wy pra szasz, za
szczę śli we po wro ty z wy jaz dów, za uda ny za bieg i po pra wę zdro -
wia i pro szę o zdro wie, pro szę za: Zo fią, Wa len ty ną i Agniesz ką,
któ re są w szpi ta lu. Pro szę o Mi ło sier dzie Bo że dla naj bliż szych,
któ rzy nie uczest ni czą w nie dziel nej Mszy św.

• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst kie ła ski, któ re nam wy -
pra szasz u Do bre go Bo ga, za to, że je steś Pa tro nem na szej pa ra fii.
Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o si ły, zdro wie, wia rę, mi łość
i po kój oraz środ ki do ży cia i ra tu nek oraz ra dość dla: An ny, Pio tra,
Ada ma i Jo an ny oraz o po trzeb ne ła ski dla nich.
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Z ŻYCIA PARAFII

• Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o wsta wien nic two u Bo ga i
upro sze nie Bo żych łask: zdro wia, wia ry, mo dli twy, mi ło ści i po ko -
ju oraz prze mia nę ży cia i ra tun ku dla Pio tra i Ewy w dniu Uro dzin
– Jo an na.

• Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc w za ła twie niu trud nej spra -
wy w dniu ju trzej szym oraz dzię ku ję za wszel ką po moc otrzymaną
za Two im wsta wien nic twem.

• Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o za wró ce nie cór ki Mał go si i o uwol -
nie nie jej od dzia ła nia Złe go du cha – bła ga ma ma Da nu sia.

• Dzię ku ję Bo gu za ko cha ną sy no wą Ka ta rzy nę, jej mę ża An drze -
ja oraz Ma te usza i je go Żo nę, dzie ci i wszyst kich z ro dzi ny któ rych
ko cha my i tych któ rych za ma ło ko cha my, za do bro dzie jów i
wszyst kich lu dzi do brej wo li, a dla zmar łych z ro dzi ny i do bro dzie -
jów o po kój wiecz ny w kró le stwie Bo żym.

• Przez wsta wien nic two św. Ja na Paw ła II i św. Bra ta Al ber ta, pro -
szę o Kró le stwo Bo że w nie bie dla mę ża Al bi na, ro dzi ców, dziad -
ków z oboj ga stron i krew nych. Pro szę o Bo że bło go sła wień stwo,
opie kę Mat ki Bo żej na każ dy dzień dla sie bie, wszyst kich bli skich
z ro dzi ny, za do bro dzie jów. Pro szę o szczę śli we roz wią za nie dla
Han ny i Bo że bło go sła wień stwo w ro dzi nie Han ny i Ma te usza.

• Przez wsta wien nic two św. Ja na Paw ła II i św. Bra ta Al ber ta pro -
szę o ła ski i bło go sła wień stwo Bo że dla An drze ja, ca łej ro dzi ny, a
dla zmar łych o ży cie wiecz ne. Pro szę o Bo żą opie kę dla s. Mi cha -
eli.

• Św. Bra cie Al ber cie, pro szę opie kuj się Agniesz ką. Proś Je zu sa,
by po czę te dziec ko uro dzi ło się zdro we. Bądź przy niej w chwi lach
trud nych i po móż roz wią zać bez na dziej ną spra wę.

• Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o wia rę i na wró ce nie dla Pio tra i
prze mia nę ży cia dla nie go.

• Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o wsta wien nic two u Bo ga i
upro sze nie wszel kich łask i opie ki Bo żej oraz zdro wia i ra do ści, po -
ko ju i mi ło ści dla Ma my w dniu Uro dzin.

• Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o szczę ście wiecz ne dla mo je go Ta -
ty i zmar łych z ro dzi ny.

• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za Two je wspar cie. Po wie rzam Ci
wszyst kie spra wy, tych, któ rzy pro si li mnie o mo dli twę oraz tych,
któ rym ją obie ca łam. Pro szę o mi łość, zgo dę i prze ba cze nie w Ro -
dzi nie.

• Przez wsta wien nic two Najśw. Ma ryi Pan ny, pro szę Do bre go Bo -
ga w spra wie Bo gu wia do mej. 

• Przez wsta wien nic two Mat ki Bo żej Nie po ka la nie Po czę tej za wie -
rzam sie bie, bli skich z ro dzi ny ży wych i zmar łych. Pro szę tak że o
szczę śli we roz wią za nie dla Han ny i roz wią za nie trud nych spraw.

• Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc we wszyst kich trud nych
spra wach mo ich i ca łej Ro dzi ny. Pro szę o zdro wie i zba wie nie dla
nich. Pro szę za Agniesz kę, by od zy ska ła sens ży cia i za ro dzi nę
Dar ka.

• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za Two ją opie kę. Pro szę za Vio let -
tę o po wrót do zdro wia oraz za Ali nę, Ur szu lę, Gra ży nę i Elż bie tę.

• Św. Bra cie Al ber cie, miej w szcze gól nej opie ce Re na tę i Anię,
któ re są po cięż kiej ope ra cji no wo two ro wej, uproś im ła skę zdro -
wia.

• Św. Bra cie Al ber cie, pro szę orę duj za na szym ks. Pro bosz czem
i ka pła na mi z na szej Pa ra fii, aby mo gli do brze wy peł nić mi sję da ną
im przez Bo ga.

• Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o wsta wien nic two u Pa na Bo ga za
wszyst kich do bro czyń ców na sze go ko ścio ła.

• Św. Bra cie Al ber cie, wy proś ła skę ży cia wiecz ne go dla zmar łej
Ma rian ny i dla zmar łych człon ków Ro dzi ny.

• Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc pie nięż ną – pro -
si Jo an na.

• Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o wsta wien nic two u Bo ga we wszyst -
kich trud nych spra wach w Ro dzi nie.

• Ofia ru ję Ci Pa nie Bo że przez wsta wien nic two św. Bra ta Al ber ta
ra dość mo ich bra ci. Ofia ru ję Ci sie bie, bli skich me mu ser cu, tak że
na szych zmar łych.

• Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę po dzię ko wać Do bre mu Bo -
gu za wszel ką po moc, któ rą za two im wsta wien nic twem otrzy ma -
łam 6 paź dzier ni ka – Two ja Czci ciel ka.

opracowała s. Lidia

zdjęcia z pustelni św. Brata Alberta 
na Kalatówkach w Zakopanym
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RÓŻNE NARODY – RÓŻNE OBYCZAJE

„Niewierz¹cym usunê zaœlepienie”
Sło wa te przy pi sy wa ne są św. Łu cji, zna nej wło skiej świę tej z Sy ra -
ku zy, któ rej wspo mnie nie li tur gicz ne ob cho dzi my 13 grud nia. Mó -
wi ona o za śle pie niu dla te go, że po okrut nych tor tu rach zo sta ła
istot nie ośle pio na, oca la jąc jed nak w ten spo sób swo je dzie wic two.
Sym bo lem tej świę tej jest świa tło, któ re roz pra sza mro ki zie mi, po -
dob nie jak wia ra roz ja śnia mro ki du szy. 

Dzień św. Łu cji ob cho dzo ny jest bar dzo uro czy ście nie
tyl ko w sa mych Wło szech (głów nie na Sy cy lii), lecz tak że w ca łej
Skan dy na wii. Co ro ku świę tu je się go tam hucz nie do słow nie wszę -
dzie: w przed szko lach, szko łach, za kła dach pra cy, a tak że w gro nie
zna jo mych i przy ja ciół. Przy pa da on w naj krót szy dzień w ro ku,
kie dy to ciem ność spo wi ja ca ły świat na naj dłuż szy czas. Świę ta Łu -
cja ja ko pan na mło da w dłu giej, bia łej sza cie i z wień cem z czte re -
ma pło ną cy mi świe ca mi na gło wie, wę dru je wte dy o zmro ku wraz
ze swo im or sza kiem (lu cia tag) od do mu do do mu, by roz świe tlić
ciem no ści mro ku. Jej or szak skła da się z mło dzień ców (stjärngos -
sar) w dłu gich szpi cza stych czap kach z mo ty wem gwiazd na gło -

wie i z gwiaz -
da mi w rę ku
oraz z dru hien
(tärnor) z
wień ca mi na
gło wie. Wszy -
scy oni, po dob -
nie jak sa ma
św. Łu cja,
ubra ni są w
dłu gie bia łe
sza ty i trzy ma -
ją w rę ce
świecz kę. Idąc
c z ę  s t u  j ą
wszyst kie na -
po tka ne oso by
pier nicz ka mi
(pep par ka kor)
i pysz nym ko -
rzen nym grza -
nym wi nem
(glögg) oraz
śpie wa ją cha -
rak te ry stycz ne
p i o  s e n  k i ,

przede wszyst kim zna ną na ca łym świe cie ne apo li tań ską pio sen kę
lu do wą Sank ta Lu cia, ale tak że ro dzi me pio sen ki o sta jen nym Ste -
fa nie Staf fan var en stal ledräng, o za pa la niu świec bo żo na ro dze nio -
wych Nu tändas tu sen ju lel jus, jak rów nież ty po we pie śni ad wen to -
we (np. o różdż ce z pnia Jes se go Det är en ros ent sprun gen i o ra -
do ści có ry Sy jo nu Dot ter Sion fröjda dig). 

Ta tra dy cja za go ści ła też już na sta łe wśród stu den tów
skan dy na wi sty ki na pol skich uni wer sy te tach. Co ro ku rów nież stu -
den ci skan dy na wi sty ki Uni wer sy te tu Gdań skie go or ga ni zu ją ta ki
wła śnie or szak. 13 grud nia cho dzą po ca łym bu dyn ku swo je go wy -
dzia łu, śpie wa jąc wy mie nio ne już pio sen ki i czę stu jąc wy kła dow -
ców w każ dej sa li pier nicz ka mi. Do dziś, choć od te go cza su mi nę -
ło wiele la t, sa ma chęt nie wspo mi nam wraz z mo imi ko le żan ka mi i
ko le ga mi ze stu diów na sze przy go to wa nia do te go świę ta. Już od
po cząt ku paź dzier ni ka uczy li śmy się szwedz kich pio se nek na tę
uro czy stość, co nie by ło wca le rze czą ła twą, gdyż by li śmy do pie ro
na I ro ku skan dy na wi sty ki i za czy na li śmy się le d wie uczyć te go
pięk ne go, acz kol wiek dość trud ne go i zu peł nie nam do tąd nie zna -
ne go ję zy ka. I oto po wie lu go dzi nach przy go to wań nad szedł dłu -
go ocze ki wa ny przez nas dzień 13.12.1985 ro ku. Zgod nie ze skan -
dy naw ską tra dy cją św. Łu cją zo sta ła naj wyż sza blon dyn ka na na -
szym ro ku, za któ rą my wszy scy, wy stro je ni w pięk ne sza ty, pa ra -
do wa li śmy przed po łu dniem dum nie ze świe ca mi w rę ku po ca łym
gma chu Uni wer sy te tu Gdań skie go, śpie wa jąc wy uczo ne wcze śniej
pio sen ki szwedz kie. Do mi no wa ły w nich gło sy żeń skie, gdyż na te -
go ro dza ju stu diach za wsze by ło wię cej dziew czyn niż chło pa ków,
ale na si nie licz ni ko le dzy bar dzo dziel nie wspie ra li nas swo imi 5
mę ski mi gło sa mi, tak iż nasz wy stęp wy padł w su mie cał kiem nie -
źle. Wie czo rem cze ka ła nas „po wtór ka z roz ryw ki” w kon su la cie
szwedz kim, któ ry wów czas mie ścił się w Szwedz kim Ko ście le dla
Ma ry na rzy (Sven ska Sjöman skyr kan) w Gdy ni przy ul. Ja na z Kol -
na. Po wy stę pie zo sta li śmy ugosz cze ni przez nie ży ją ce go już kon -
su la i za ra zem pa sto ra szwedz kie go, za sia da jąc przy su to za sta wio -
nym sto le wraz ze skan dy naw ski mi ma ry na rza mi i ich ro dzi na mi
oraz de lek tu jąc się pysz ny mi pier nicz ka mi i grza nym wi nem. 

Cząst ka tej gru dnio wej, świą tecz nej tra dy cji za do mo wi ła
się już od lat tak że u nas w Pol sce. Ory gi nal ne pier nicz ki oraz wi -
no grza ne moż na ku pić bez pro ble mu np. w skle pach IKEA, a w
okre sie Ad wen tu w oknach wie lu pol skich miesz kań pa lą się stoż -
ko wa te sied mio ra mien ne świecz ni ki, tak cha rak te ry stycz ne wła -
śnie dla Skan dy na wii.

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

Rozśpiewane druhny i młodzieńcy z naszego orszaku św. Łucji

Przygtowania do orszaku Św. Łucji. I rok skandynawistyki, 1985 r.

o
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Wiktor Benkowski 27.09.2014 r. 

Maksym Maśkiewicz 28.09.2014 r. 

Lena Peszek 28.09.2014 r. 

Maria Magdalena Frączek 11.10.2014 r. 

Borys Paweł Przytarski 12.10.2014 r. 

Bartosz Kłos 18.10.2014 r. 

Konrad Rudziński-Martinka 26.10.2014 r. 

Alicja Skotarczak 26.10.2014 r. 

Filip Krzysztof Lubomański 26.10.2014 r. 

Katarzyna Marta Jakubiak 9.11.2014 r. 

Mateusz Wojciechowski 9.11.2014 r. 

Lena Nowik 9.11.2014 r. 

Marcel Maksymilian Wiśniewski 23.11.2014 r. 

Nina Emilia Kozłowska 23.11.2014 r. 

Nikola Karolina Rytlewska 30.11.2014 r. 

Szymon Michał Szwarc 7.12.2014 r. 

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

50-lecie Sakramentu Małżeństwa:

Barbara i Eugeniusz Okupscy 12 październik
Barbara i Telesfor Wróbel 19 październik
Agnieszka i Jan Skwierawscy 19 październik
Urszula i Marian Ryszard Piskorz     25 grudnia
Lidia i Stanisław Kowalczyk 26 grudzień
Stanisława i Hubert Bartel 26 grudzień
Józefa i Ludwik Łucek 28 grudzień

60-lecie Sakramentu Małżeństwa:

Alicja i Mieczysław Myśliwiec 14 września 
Janina i Bogusław Kuśmierscy 5 październik
Maria i Stefan Kalkowscy 16 listopad

70-lecie Sakramentu Małżeństwa:

Helena i Czesław Jaroszek 26 grudnia

ROCZNICE SAKRAMENTU 
MAŁŻEŃSTWA:

Ś.p. Mirosław Niekłań, lat 49, zm. 24.09.2014 r. 
Ś.p. Wiesław Szczepański, lat 79, zm. 27.09.2014 r. 
Ś.p. Roman Olczak, lat 68, zm. 29.09.2014 r. 
Ś.p. Czesława Tomaszewska, lat 79, zm. 30.09.2014 r. 
Ś.p. Marian Kotfas, lat 81, zm. 1.10.2014 r. 
Ś.p. Stanisława Pułko, lat 83, zm. 6.10.2014 r. 
Ś.p. Irena Rogowska, lat 78, zm. 7.10.2014 r. 
Ś.p. Stanisław Dyła, lat 81, zm. 10.10.2014 r. 
Ś.p. Stanisława Okuniewska, lat 76, zm. 13.10.2014 r. 
Ś.p. Bogusława Czaczkowska, lat 71, zm. 15.10.2014 r. 
Ś.p. Zofia Sławińska, lat 83, zm. 20.10.2014 r. 
Ś.p. Hieronim Gola, lat 81, zm. 21.10.2014 r. 
Ś.p. Urszula Bysiak, lat 63, zm. 25.10.2014 r. 
Ś.p. Zygmunt Jędraszczak, lat 86, zm. 31.10.2014 r. 
Ś.p. Jan Ławecki, lat 90, zm. 2.11.2014 r. 
Ś.p. Małgorzata Witkowska, lat 63, zm. 6.11.2014 r. 
Ś.p. Irena Wychowaniec, lat 62, zm. 10.11.2014 r. 
Ś.p. Andrzej Nalborski, lat 58, zm. 15.11.2014 r. 
Ś.p. Kazimierz Dallig, lat 75, zm. 15.11.2014 r. 
Ś.p. Zdzisław Saja, lat 69, zm. 15.11.2014 r. 
Ś.p. Franciszek Czoska, lat 82, zm. 17.11.2014 r. 
Ś.p. Stefan Fopka, lat 58, zm. 17.11.2014 r. 
Ś.p. Maria Sas, lat 72, zm. 18.11.2014 r. 
Ś.p. Irena Karwowska, lat 74, zm. 21.11.2014 r. 
Ś.p. Danuta Dzierżanowska, lat 91, zm. 6.12.2014 r. 
Ś.p. Bernard Kiełpiński, lat 73, zm. 8.12.2014 r. 
Ś.p. Teodor Wrzosek, lat 85, zm. 8.12.2014 r. 
Ś.p. Joanna Brzoza, lat 80, zm. 11.12.2014 r. 
Ś.p. Franciszek Pepliński, lat 83, zm. 11.12.2014 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Grzegorz Zdzisław Benkowski i Aleksandra Dębska
27.09.2014 r. 

Maciej Łaga i Urszula Anna Pietrzykowska 
4.10.2014 r. 

Emil Zbigniew Konc i Paulina Anna Chmielewska 
11.10.2014 r. 

Marcin Grzegorz Chołuj i Izabela Agnieszka Borys 
24.10.2014 r. 

Michał Walicki i Sylwia Kamila Niewiarowska-Walicka 
25.10.2014 r. 

Michał Marek Gurdziński i Aleksandra Teresa Uklejewska 
8.11.2014 r. 
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ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Drogim Czytelnikom „Głosu Brata” 
składamy życzenia świąteczne i noworoczne

słowami św. Jana Pawła II z orędzia z 1998 r.

Życzymy

„aby radość i pokój betlejemskiej nocy
przenikały serca wszystkich. 

Niech błogosławieństwo Bożej
Dzieciny wydaje w was owoce

jedności, miłości wzajemnej 
i wszelkiej pomyślności.”.

RORATY 2014

Bóg sam wystarczy
Teresa od Jezusa


