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„Sta³a Matka Boleœciwa obok krzy¿a ledwo ¿ywa, gdy na krzy¿u wisia³ Syn. 
Duszê Jej, co ³ez nie mieœci, pe³en smutku i boleœci, przeszed³ miecz dla naszych win.”.     

pieśń pasyjna - Stabat Mater Dolorosa - Jacopone da Tobi (ok. 1228-1306).    
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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII
30 XI – Roz po czę li śmy No wy Rok li tur gicz ny. 
• Tra dy cyj nie w I nie dzie lę ad wen tu roz po czę li śmy Wi gi lij ne Dzie ło Po mo cy
Dzie ciom, mo gli śmy na by wać świe ce Ca ri ta su. 
5 XII – od by ło się na ko lej ne spo tka nie w ra mach przy go to wań do Świa to wych
Dni Mło dzie ży, któ re od bę dą się w Kra ko wie w 2016 ro ku.
5 XII – kan dy da ci do przy ję cia Sa kra men tu Bierz mo wa nia na spo tka niu omó wi -
li  pierw szy etap przy go to wań. 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 ka pła na i ro dzi ców Krzy -
żem – zna kiem Je zu sa Chry stu sa. 
6 XII – od pra wia my ad wen to we nie szpo ry zwa ne lu cer na rium.
7 XII – pod czas Mszy św. o godz. 11.00 po świę ci li śmy me da li ki dzie ciom przy -
go to wu ją cym się do I Ko mu nii św.
8 XII – mo dli li śmy się w Uro czy stość Nie po ka la ne go Po czę cia NMP. 

13 XII – wy słu cha li śmy Ad wen to we go Kon cer tu Uwiel bie nia, któ ry przy go to -
wał ze spół „Whi te So ul” wraz z przy ja ciół mi. 
14 XII – przed ko ścio łem od był się kier masz, pod czas któ re go moż na by ło  za -
ku pić ozdo by i de ko ra cje świą tecz ne przy go to wa ne przez Dzie ci z Eu cha ry stycz -
ne go Ru chu Mło dych pod opie ką Sio stry Do ro ty.
15 XII – przy pa dła 27. rocz ni ca po wsta nia na szej pa ra fii. Mo dli li śmy się za
wszyst kich dusz pa ste rzy, sio stry za kon ne oraz wier nych na szej Wspól no ty. 
17 XII – Klub Se nio ra od był spo tka nie opłat ko we.
• Na sza pa ra fia wspar ła naj uboż szych w świą tecz nej ak cji Ca ri tas „Tut ki Cha ry -
ta tyw ne”. 
20 XII – Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi za pro si ła na Mszę św. a po jej za koń cze niu
na ad o ra cję Naj święt sze go Sa kra men tu z mo dli twą wsta wien ni czą. 
• Li tur gicz na Służ ba Oł ta rza przy go to wa ła i roz pro wa dza ła wśród chęt nych sian -
ko wi gi lij ne. 
24 XII – w Wi gi lię Świąt Bo że go Na ro dze nia od pra wi li śmy Mszę św. wi gi lij ną
dla dzie ci o godz. 15.30 i tra dy cyj nie pa ster kę o godz. 24.00. 
26 XII – w dru gi dzień Świąt Bo że go Na ro dze nia zbie ra li śmy dat ki na po trze by
Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go.
28 XII – w uro czy stość św. Ro dzi ny z Na za re tu go ści li śmy ro dzi ców księ ży pra -
cu ją cych w na szej pa ra fii, a na stęp nie od by ło się spo tka nie opłat ko we na ple ba -
ni.
31 XII 2014 r. – w ostat nim dniu ro ku, o godz. 18.00 uczest ni czy li śmy w Eu -
cha ry stii po łą czo nej z na bo żeń stwem dzięk czyn nym.
1 I 2015 r. – świę to wa li śmy Uro czy stość Świę tej Bo żej Ro dzi ciel ki oraz Świa -
to wy Dzień Mo dli twy o Po kój. 
2 I – roz po czę li śmy w na szej pa ra fii wi zy tę dusz pa ster ską. 
3 I – Scho la Aka de mic ka „Lux Cor dis” przy go to wa ła wraz z przy ja ciół mi  świą -
tecz ny kon cert ko lęd, któ ry od był się w ko ście le o godz. 20.00. 
6 I – w Uro czy stość Ob ja wie nia Pań skie go pod czas Eu cha ry stii po świę ci li śmy
kre dę, któ rą po tem na drzwiach na szych do mów na pi sa li śmy pierw sze li te ry
imion mę dr ców ze Wscho du: Kac pra, Mel chio ra i Bal ta za ra. 
6 I – od by ło się spo tka nie opłat ko we pa nów z Sem per Fi de lis.
11 I – w Nie dzie lę Chrztu Pań skie go, któ ra koń czy okres Na ro dze nia Pań skie -
go, dzie ci z Przed szko la nr 62 wraz z wy cho waw ca mi za pre zen to wa ły przed sta -
wie nie bo żo na ro dze nio we. 
16 I – w bi blio te ce przy ul. Opol skiej od był się wie czór po ezji na szej pa ra fian ki
– p. Gra ży ny Bryl skiej po łą czo ny z pro mo cją to mi ku „Pej zaż z ja rzę bi ną”.
18 I – roz po czął się Ty dzień Po wszech nej Mo dli twy o Jed ność Chrze ści jan. 
14 I – od by ło się spo tka nie opłat ko we Wspól no ty Ży we go Ró żań ca, Mi ło sier dzia
Bo że go i Ry cer stwa Św. Mi cha ła Ar cha nio ła.
18 I – Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi za pro si ła na co mie sięcz ną ad o ra cję Naj święt -
sze go Sa kra men tu.
19 I – Na uczy cie le i wy cho waw cy ze szkół i przed szko li znaj du ją cych się na te -
re nie na szej pa ra fii wspól nie ko lę do wa li w ka pli cy klasz to ru sióstr be ta nek.
20 I – Mszy św. eku me nicz nej prze wod ni czył ks. bp Wie sław Szla chet ka, ho mi -
lię wy gło sił ks. bp Mar cin Hinc z Ko ścio ła Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go.
24 I – od był się w ko ście le kon cert ko lęd przy go to wa ny przez chór pa ra fial ny.
1 II – w Szko le Pod sta wo wej nr 79 od by ła się za ba wa kar na wa ło wa dla przed -
szko la ków i młod szych dzie ci szkol nych. 
2 II – w świę to Ofia ro wa nia Pań skie go zwa ne świę tem Mat ki Bo żej Grom nicz -
nej po świę ci li śmy świe ce grom nicz ne.
• W tym dniu dzię ko wa li śmy Bo gu za oso by kon se kro wa ne we Wspól no cie Ko -
ścio ła - szcze gól nie za na sze sio stry be tan ki.
11 II – w Świa to wy Dzień Cho rych mo dli li śmy się o si łę i moc w dźwi ga niu krzy -
ża przez cier pią cych. Do dat ko wa msza św. z udzie la niem Sa kra men tu Cho rych
od pra wi li śmy o godz. 9.00.
15 II – ks. Pro boszcz przed sta wił spra woz da nie dusz pa ster skie rok 2014.
• Roz po czę li śmy 48. Ty dzień Mo dlitw o Trzeź wość Na ro du pod ha słem „Abs ty -
nen cja dzie ci tro ską ro dzi ny, Ko ścio ła i Na ro du”.
22 II – go ści li śmy pa na Pio tra Ku ry ło, zdo byw cę pre sti żo wej na gro dy Ko lo sy w
2011 i 2012 ro ku. Wśród je go do ko nań jest obie gnię cie ku li ziem skiej w in ten cji
po ko ju a w 2014 ro ku bieg do Rzy mu na ka no ni za cję Ja na Paw ła II i Ja na XXIII.
27 II – mi ni stran ci i lek to rzy z na szej pa ra fii uczest ni czy li w Halowym Turnieju
Piłki Nożnej LSO Archidiecezji Gdańskiej im. Żołnierzy Wyklętych.

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

Ks. Ty be riusz Kro plew ski –
z dniem 20 grud nia 2014 r.
zo stał usta no wio ny ka no ni -
kiem ho no ro wym Ka pi tu ły
Ar chi ka te dral nej Gdań skiej
w Gdań sku Oli wie. Ser -
decz nie gra tu lu je my.

W okresie wiel kiego po stu
prak ty kę dusz pa ster ską 
w na szej pa ra fii od by wa 
ks. dk. Ma te usz Kon kol,
któ ry po cho dzi z pa ra fii św.
An to nie go Pa dew skie go 
w Re dzie. 

Czas Wiel kie go Po stu to za chę ta Ko ścio ła,
aby wyjść na pu sty nię i z nie co in nej per spek -
ty wy po pa trzeć na swo ją co dzien ność. Czym
jest pu sty nia w ży ciu czło wie ka? To prze -
strzeń, w któ rej mo gę sta nąć w praw dzie.
Oce nić sie bie, stan swo je go du cha. Po pa -
trzeć w ja ki spo sób re li zu je po wo ła nie, któ re
wpi sał w mo je ser ce sam Bóg. Kie dy już
uczy nię ta ką re flek sję, to war to dać się za pro -
sić Je zu so wi na Gó rę Prze mie nie nia i tam
wsłu chać się w sło wa: „To jest mój Syn umi -
ło wa ny, Je go słu chaj cie”...

War to Go słu chać... Te go, któ ry z mi -
ło ści od dał za nas swo je ży cie...

Te praw dy sta ją się jesz cze bar dziej
na ma cal ne pod czas na bo żeń stwa Dro gi Krzy -
żo wej, Gorz kich Ża li i zgłę bia ne pod czas
wiel ka noc nych re ko lek cji. Za pra sza my do
wspól nej re flek sji i mo dli twy. Niech przy go -
to wa nie do świąt Zmar twych wsta nia Pań skie -
go za owo cu je po wsta niem z na szych sła bo ści
i ży ciem w peł ni...

Na czas prze ży wa nia naj więk szych ta -
jem nic na szej wia ry niech do bry Bóg dzie -
ciom, mło dzie ży i wszyst kim do ro słym z ser -
ca bło go sła wi.

Z modlitwą i uśmiechem
Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk

. . . 
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Mi nio ny rok 2014 za pi sze się za pew ne w hi sto rii Ko ścio ła w
Pol sce ja ko szcze gól ny, w któ rym Oj ciec Świę ty Fran ci szek
włą czył do gro na świę tych na sze go ro da ka - Ja na Paw ła II.
Ten wiel ki dar w oso bie pa pie ża Po la ka, za po śred nic twem
któ re go mo że my za no sić na sze mo dli twy przed ob li cze Naj -
wyż sze go, nie wąt pli wie mo że oży wić wia rę w na szej Oj czyź -
nie. Czy tak się dzie je? Pa trząc na rze czy wi stość, w któ rej
ży je my, moż na mieć wie le wąt pli wo ści. Nie tra ci my jed nak
na dziei… Mó wiąc o ka no ni za cji war to wspo mnieć, iż w mi -
nio nym ro ku ob cho dzi li śmy tak że 25. rocz ni cę wy nie sie nia
na oł ta rze pa tro na na szej Wspól no ty - św. Bra ta Al ber ta.
Nie któ rzy z nas za pew ne uczest ni czy li w tym wy da rze niu,
któ re mia ło miej sce na Pla cu Św. Pio tra w Rzy mie 12 li sto -
pa da 1989 ro ku. Od tam te go cza su wie le się wy da rzy ło. Za
wszyst ko dzię ku je my Bo gu i pro si my, aby dzie ło, ja kie mu
na imię Wspól no ta Pa ra fial na św. Bra ta Al ber ta na Przy mo -
rzu, kon ty nu owa ła te wiel kie dzie ła Bo że ku uświę ca niu
wier nych. Dzi siaj pra gnie my przy pa trzeć się te mu, co wy da -
rzy ło się w ro ku 2014 i pod su mo wać na sze wspól ne do ko na -
nia za rów no w wy mia rze du cho wym jak i ma te rial nym.

PERSONALIA
W dusz pa ster stwie pa ra fial nym pra cu je ak tu al nie sze ściu
ka pła nów. Pro boszcz, trzech wi ka riu szy oraz dwóch ka pła -
nów do po mo cy dusz pa ster skiej - Ks. Ta de usz (ka pe lan w
Do mu Se nio ra Ca ri tas) i Ks. Ty be riusz (Dy rek tor Wy dzia łu
Ka te che tycz ne go Gdań skiej Ar chi die ce zji). Pięk nie i gor li -
wie współ pra cu je z na mi pięć Sióstr Be ta nek. Do po mo cy
ma my tak że per so nel świec ki, któ ry po ma ga nam w pra cy
ka te che tycz nej oraz pa ra fial nej. W ubie głym ro ku - w ra -
mach prak ty ki - po słu gi wa ło na te re nie pa ra fii tak że trzech
dia ko nów skie ro wa nych do nas przez Rek to ra Gdań skie go
Se mi na rium Du chow ne go. Ak tu al nie je den z na szych pa ra -
fian od by wa for ma cje w za ko nie OO. Fran cisz ka nów, zaś
uczest nicz ka spo tkań Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go wstą -
pi ła do za ko nu Sióstr Za wie rza nek.

ŻYCIE SAKRAMENTALNE
Fun da men tem ży cia re li gij ne go w pa ra fii jest ży cie sa kra -
men tal ne. W mi nio nym 2014 ro ku Sa kra ment Chrztu św.
przy ję ło 87 dzie ci, zaś sa kra ment mał żeń stwa 12 par. Ks.
Abp Sła woj Le szek Głódź udzie lił Sa kra men tu Bierz mo wa -
nia 67 mło dym lu dziom. Do wiecz no ści od pro wa dzi li śmy
152 na szych pa ra fian. Wiel ką na szą ra do ścią jest fakt, iż
zwięk sza się ilość osób przy stę pu ją cych do Eu cha ry stii. W
cią gu ro ku roz da li śmy po nad 260 tys. Ko mu nii Św. Ka pła ni
od wie dza ją tak że cho rych z po słu gą w pierw sze piąt ki i so -
bo ty mie sią ca. Cho rych, któ rzy sys te ma tycz nie, co mie siąc,
gosz czą ka pła na w swo im do mu jest 150.

MODLITWA
Ży ciu sa kra men tal ne mu to wa rzy szy za wsze mo dli twa. Co -
rocz ne spo tka nia zwią za ne z Ro kiem Li tur gicz nym ubo ga ca -
my na bo żeń stwa mi, któ re od pra wia my w cią gu ty go dnia.
Po nad to od by ły się rów nież re ko lek cje wiel ko post ne i ad -
wen to we. Z ra do ścią in for mu je my, iż nasz ad wen to wy re ko -

lek cjo ni sta - Ks. Piotr Tu rzyń ski - zo stał w stycz niu mia no -
wa ny Bi sku pem po moc ni czym Die ce zji Ra dom skiej. 

Prze ży wa li śmy tak że wspól nie „Hol ly Wins - Świę ty
zwy cię ża” w wi gi lię Uro czy sto ści Wszyst kich Świę tych po łą -
czo ny z pu blicz ną pro ce sją z ko ścio ła NMP Kró lo wej Ró żań -
ca Świę te go. Za pro po no wa li śmy tak że no we for my mo dli -
tew nych spo tkań. W paź dzier ni ku za pro si li śmy na „Ró ża -
niec dla za bie ga nych”, zaś w li sto pa dzie, wpi su jąc się czas
mo dli twy za zmar łych, od pra wi li śmy uro czy stą Eu cha ry stię
za tych, któ rzy ode szli do wiecz no ści w ro ku 2014. Za pro si -
li śmy tak że ro dzi ców mło dzie ży, któ ra nie ba wem przyj mie
Sa kra ment Bierz mo wa nia do wspól nej mo dli twy, któ ra na -
wią zy wa ła do waż ne go wy da rze nia, ja kim był Sa kra ment
Chrztu w ży ciu ich dzie ci.

PIELGRZYMKI
Pa ra fia nie na si od by li w ubie głym ro ku piel grzym kę do Wil -
na, Trok i Kow na. Od by ła się tak że XIV. Piel grzym ka Ro we -
ro wa do Sank tu arium w Ma tem ble wie, a  kil ku na sto oso bo -
wa gru pa uczest ni czy ła w Gdań skiej Pie szej Piel grzym ce na
Ja sną Gó rę. Mło dzież uda ła się tak że na spo tka nie do Led -
ni cy, zaś je sie nią na si se nio rzy od wie dzi li Sank tu arium w
Pia secz nie oraz Ka te drę w Pel pli nie.

WYDARZENIA
Waż ną ro lę w ko mu ni ko wa niu się z wier ny mi peł ni na sza
pa ra fial na ga ze ta „Głos Bra ta”. Re dak cja przy go to wa ła i wy -
da ła, jak co ro ku, 4 nu me ry. Dzię ku je my i gra tu lu je my ca łej
Re dak cji. Na pod kre śle nie za słu gu je rów nież fakt, iż co raz
wię cej osób ko rzy sta z pa ra fial nej stro ny in ter ne to wej. Mie -
sięcz nie od wie dza ją kil ka ty się cy osób za rów no z Pol ski jak
i z za gra ni cy. W naj bliż szym cza sie pla nu je my nie co od świe -
żyć jej sza tę gra ficz ną. W okre sie Świąt Bo że go Na ro dze nia
od by ły się przed sta wie nia przy go to wa ne przez dzie ci i
przed szko la ków. W czerw cu - z ra cji od pu stu - od był się fe -
styn pa ra fial ny po łą czo ny z róż ne go ro dza ju atrak cja mi.
Wśród waż nych wy da rzeń war to tak że od no to wać co rocz ne
spo tka nie dla ro dzi ców księ ży, któ rzy po słu gu ją w na szej pa -
ra fii. Na uwa gę za słu gu je tak że fakt bli skiej współ pra cy z Bi -
blio te ką Pu blicz ną znaj du ją cą się na te re nie na szej pa ra fii.

KULTURA
Ka pła nom i sio strom za kon nym za le ży na po głę bia niu oso -
bi ste go kon tak tu z wier ny mi.  Te mu ce lo wi słu żą cy klicz ne
spo tka nia, któ re wpi su ją się w ka len darz dusz pa ster ski. Jest
wśród nich za ba wa kar na wa ło wa dla dzie ci, je sien ne grzy -
bo bra nie, za ba wa an drzej ko wa dla do ro słych. Po nad to
przed szko la ki mo gły uczest ni czyć w ka te che zie dla naj -
młod szych. Sio stry i ka pła ni zor ga ni zo wa li kil ka wa ka cyj -
nych wy jaz dów - za rów no dla dzie ci jak i dla mło dzie ży. Se -
nio rzy mie li moż li wość wspól ne go wyj ścia do ki na na film
pt. „Po wsta nie War szaw skie” oraz „Zie mia Ma ryi”, a od kil -
ku mie się cy spo ty ka ją się w na szym pa ra fial nym Klu bie Se -
nio ra. Na uwa gę za słu gu ją tak że kon cer ty mu zycz ne przy -
go to wa ne przez mło dzież wraz z przy ja ciół mi. W kwiet niu
od był się kon cert „Scho li Lux Cor dis” w hoł dzie Ja no wi

Sprawozdanie duszpasterskie – rok 2014
Z ŻYCIA PARAFII
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Paw ło wi II  na to miast w grud niu Ad wen to wy Kon cert Uwiel -
bie nia ze spo łu „Whi te So ul”. 

DZIEŁA CHARYTATYWNE
Waż nym ry sem pa ra fii jest dzia łal ność cha ry ta tyw na. Wśród
na szych dzia łań war to wy mie nić: ak cję „Żon kil” – po moc na
rzecz ho spi cjum; zbiór ki na obia dy dla dzie ci w szko łach
znaj du ją cych się na te re nie na szej pa ra fii; udział w ak cjach
Ca ri tas – „Tor ni ster pe łen uśmie chów” oraz „Świą tecz ne
tut ki dla naj uboż szych”. Wspar li śmy tak że po szko do wa -
nych w Sy rii i Ira ku. Od by ło się rów nież kil ka zbió rek na mi -
sje. Go ści li śmy m. in.  ks. Wła dy sła wa Łu ka sie wi cza z Ukra -
iny oraz o. Ro ber ta Le żo chub skie go po słu gu ją ce go w Ke nii.
Obej mo wa li śmy tak że sta łą po mo cą kil ka ro dzin. Łącz nie na
te ce le pa ra fia nie prze zna czy li po nad 80 tys. zło tych. Bar dzo
za wszel ką po moc dzię ku je my.

SPRAWY BUDOWLANE
Wy miar dusz pa ster sko -pa sto ral ny, któ ry za pre zen to wa łem,
jest naj waż niej szy w du cho wym prze sła niu każ dej Wspól no -
ty Pa ra fial nej. Ist nie je jed nak dru gi wy miar, któ ry moż na na -
zwać bu dow la no -in we sty cyj nym. Pod su mo wu jąc ubie gły
rok stwier dzam, iż dzię ki wiel kiej mo bi li za cji i ofiar no ści pa -
ra fian uda ło się zre ali zo wać wszyst kie za mie rze nia - a na wet
wię cej. Przy po mnę tyl ko te waż niej sze, gdyż nie wszy scy
mo że je pa mię ta my:

1. Przez ca ły rok spła ca li śmy ra ty na po czet kre dy -
tu za cią gnię te go na ogrze wa nie ko ścio ła. Co mie sięcz na ra ta
wy no si ła 4 tys. zł. A za tem w cią gu ro ku spła ci li śmy ko lej ne
50 tys. Po zo sta ły nam jesz cze tyl ko dwa la ta kre dy tu.

2. Prze pro wa dzi li śmy szcze gó ło wą in wen ta ry za cję

kra tow ni cy pod trzy mu ją cej dach na sze go ko ścio ła. Wy ni ki
tych ba dań są bar dzo do bre.

3. Wy ko na ne zo sta ły ce gla ne ścia ny sta no wią ce tło
dro gi krzy żo wej.

4. W mi nio nym ro ku ar ty ści z Po zna nia przy go to -
wa li i wy ko na li 5 sta cji Dro gi Krzy żo wej.

5. Przy go to wa ne i wy ko na ne zo sta ło le do we oświe -
tle nie dro gi krzy żo wej.

6. Je sie nią roz po czę li śmy pra ce przy bocz nych oł ta -
rzach de dy ko wa nych MB Czę sto chow skiej i Je zu so wi Mi ło -
sier ne mu. Zo sta ły one zre ali zo wa ne w 80%. W naj bliż szym
cza sie pra ce te zo sta ną do koń czo ne.

7. Po nad to do bie ga ją koń ca dzie się cio let nie pra ce
ma ją ce na ce lu skom ple to wa nie do ku men ta cji po wy ko naw -
czej wszyst kich obiek tów pa ra fial nych.

8. Chciał bym tak że po in for mo wać, iż pa ra fia oprócz
wy dat ków in we sty cyj no -re mon to wych ma wie le zo bo wią zań
wy ni ka ją cych z bie żą cej dzia łal no ści zwią za nej z utrzy ma -
niem ple ba ni, klasz to ru oraz wszyst kich in nych obiek tów.
Wszyst ko, co czy ni my, jest moż li we dzię ki ofiar no ści na -
szych pa ra fian, któ rym skła dam z ser ca pły ną ce „Bóg za -
płać”.

Koń cząc to pod su mo wa nie chciał bym rów nież po -
dzię ko wać wszyst kim, któ rzy nas wspie ra ją swo ją mo dli twą
i do brym sło wem. Dzię ku ję rów nież: ka pła nom, sio strom za -
kon nym, ka te che tom, gru pom dusz pa ster skim oraz wszyst -
kim lu dziom do brej wo li, któ rzy ak cep tu ją na sze dzia ła nia i
się z ni mi iden ty fi ku ją. Niech wspar cie i wsta wien nic two św.
Bra ta Al ber ta – na sze go pa tro na – to wa rzy szy nam w ko lej -
nym ro ku na szej wspól nej pra cy.

Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

Z ŻYCIA PARAFII

Podsumowanie wizyt kolędowych
W stycz niu w na szej pa ra fii od by wa ła się co rocz na ko lę da. W tym cza sie wie le ro dzin za pro si ło do swo ich miesz kań księ ży, któ -
rzy przy by li z wi zy tą dusz pa ster ską. Był to czas wspól nej mo dli twy, a tak że roz mo wy oraz dzie le niem się swo imi ra do ścia mi i nie -
rzad ko pro ble ma mi. Mo gli śmy się na wza jem le piej po znać. Dla księ ży by ła to oka zja, by nie tyl ko za po znać się z ży ciem pa ra fian,
ale też spoj rzeć bar dziej ogól nie na sy tu ację na szej wspól no ty pa ra fial nej.

Jak wie my, więk szość miesz kań ców na szej czę ści Przy mo rza Wiel kie go za miesz ka ła w na wych do mach po nad 40 lat te -
mu. To obec nie naj star szy człon na szej pa ra fii. W tej czę ści od wie dzi li śmy 3 290 ro dzin (58%), 1 515 miesz kań by ło za mknię tych
(26%), a 911 ro dzin nie ży czy ło so bie wi zy ty księ dza (16%) – zob. wy kres 1.

Część no wa te re nów przy na leż nych do na szej pa ra fii to tzw. Trzy Ża gle, ul. Czar ny Dwór; Wi ka Czar now skie go;
Jelitkowski Dwór oraz no wy wie żo wiec przy ul. Rze czy po spo li tej. Tu wi zy tę dusz pa ster ską przy ję ło 387 ro dzin (30%), 660 miesz -
kań by ło za mknię tych (50%), a 261 od mó wi ło ko lę dy (20%) – zob. wy kres 2.

Pod su mo wu jąc mo że my stwier dzić, że w na szej pa ra fii jest 7024 miesz kań, z cze go 3 677 ro dzin przy ję ło wi zy tę dusz pa -
ster ską (52%), 2175 miesz kań by ło za mknię tych (31%), a 1 172 ro dzin nie przy ję ło księ dza (17%) – zob. wy kres 3.

Dzię ku je my wszyst kim za świa dec two wia ry, za roz mo wy i wszel kie ofia ry skła da ne przy oka zji wi zy ty.

opracował ks. Wojciech Lange

rodziny, które kolędę przyjęły

rodziny, które kolędy nie przyjęły

mieszkania zamknięte

WYKRES 1 WYKRES 2 WYKRES 3
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REFLEKSJE WIELKOPOSTNE

„Przyj mij cie Du cha Świę te go; któ rym od pu ści cie grze -
chy, są im od pu szczo ne, a któ rym za trzy ma cie, są im
za trzy ma ne” (por. J 20, 22). 

W tych sło wach Chry stu sa Ko ściół znaj du je usta no wie nie
sa kra men tu po ku ty i po jed na nia, czy li spo wie dzi. Ad re sa ta -
mi tych słów by li apo sto ło wie, któ rym Je zus po le cił kon ty -
nu ację swo je go zbaw cze go dzie ła. Trwa ono na dal w Ko ście -
le za spra wą suk ce sji apo stol skiej, czy li nie ustan ne go prze -
ka zy wa nia so bie wła dzy bi sku piej przez ko lej nych pa ste rzy.
Prócz roz wia nia wąt pli wo ści na te mat ge ne zy sa kra men tu
spo wie dzi, przy to czo ne sło wa mo gą skło nić do za sta no wie -
nia się nad py ta niem: ko mu apo sto ło wie (i ich na stęp cy) ma -
ją pra wo „za trzy mać” grzech? Czy mo że to za le żeć od ka pry -
su spo wied ni ka? Czy brak roz grze sze nia mo że wy ni kać z
uprze dzeń księ dza do pe ni ten ta? W żad nym wy pad ku. Nie -
zdol ne do przy ję cia są nie kie dy oso by przy stę pu ją ce do spo -
wie dzi. Jest to tro chę jak z kacz ką, któ rą po le wa się wo dą…
Ile wo dy by śmy nie na la li, kacz ka nie zmok nie. Choć wo da
bę dzie sty ka ła się z pió ra mi, nie zdo ła ich zmo czyć. Z czło -
wie kiem przy stę pu ją cym do spo wie dzi mo że być do kład nie
tak sa mo. Przyj dzie do kon fe sjo na łu, uklęk nie, od mó wi od -
po wied nie for muł ki, wy mie ni grze chy i… nie uzy ska roz -
grze sze nia. Dla cze go? Bun tu ją się nie któ rzy… Otóż, że by
spo wiedź mia ła ja ki kol wiek sens i by mia ła przy nieść ocze -
ki wa ne owo ce du cho we (a są ni mi przy wró ce nie sta nu przy -
jaź ni z Bo giem i zwią za ny z nią po kój oraz po go da su mie nia
wraz z po cie chą du cho wą; zmar twych wsta nie du cho we; po -
jed na nie z Ko ścio łem; uprze dze nie są du, przed któ rym sta -
nie my na koń cu ży cia ziem skie go (por. Ka te chizm Ko ścio ła
Ka to lic kie go 1468nn]), trze ba wy peł nić okre ślo ne wa run ki.
Jest ich pięć. 

Ra chu nek su mie nia
Naj kró cej moż na go zde fi nio wać ja ko sta nię cie w praw dzie
o so bie. Wy ra ża się to w przy po mnie niu so bie wszyst kich
grze chów po peł nio nych od ostat niej waż nej spo wie dzi. Wie -
lu lu dzi uni ka te go punk tu al bo pod cho dzi do nie go z przy -
mru że niem oka – ra chu nek su mie nia ro bi w dro dze do ko -
ścio ła czy sto jąc w ko lej ce do kon fe sjo na łu. Chy ba nikt nie
wy obra ża so bie, że w po dob ny spo sób mógł by przy go to wy -
wać się do np. roz mo wy o pra cę, na któ rej mu za le ży. A tu
spra wa to czy się o o wie le więk szą staw kę niż pra ca, bo o na -
sze zba wie nie… Jak za tem prze pro wa dzić ta ki ra chu nek su -
mie nia? Ide al ną sy tu acją by by ło zna le zie nie co naj mniej
dwóch kwa dran sów (naj le piej w dniu al bo w przeded niu
spo wie dzi) na wy ci sze nie się. Był by to po pierw sze czas mo -
dli twy do Du cha Świę te go o do bre przy go to wa nie się i
owoc ne prze ży cie spo wie dzi, a po dru gie przy po mnie nia so -
bie, w czym za wie dli śmy Pa na Bo ga i Je go Mi łość. Ta dru -
ga część czę sto na strę cza du żo pro ble mów. Zwią za ne one
są z czę sto po wra ca ją cą for mu łą: sa ma miesz kam, ni ko go
nie za bi łam, ni ko go nie okra dłam – nie mam grze chu. 

Jan Pa weł II też sam miesz kał, ni ko go nie za bił, nie
okradł, a spo wia dał się co ty dzień. 

Pro blem le ży w na szym za trzy ma niu się w roz wo ju
du cho wym. 

Za trzy ma nie to w wie lu przy pad kach na stą pi ło na eta pie, w
któ rym przy stę pu je się do Pierw szej Ko mu nii świę tej. Przy -
kła do we grze chy dziec ka w tym wie ku to: okła ma łem ro dzi -
ców, bi łem bra ta, nie słu cha łem pa ni w szko le. Mi ja pięć -
dzie siąt lat: ro dzi ców już nie ma, brat w Sta nach Zjed no czo -
nych, z pa nią w szko le pro ble mów też już ra czej nie ma, a za -
tem nie mam grze chów! A wnio sek po wi nien być zu peł nie
in ny: je stem nie doj rza ły du cho wo. Po wi nie nem się gać po
Bi blię, lek tu rę du cho wą w po sta ci róż nych pu bli ka cji o te -
ma ty ce chrze ści jań skiej, któ rych w do bie In ter ne tu nie bra -
ku je, czy wresz cie po ra chun ki su mie nia DLA
DOROSŁYCH opra co wa ne w for mie py tań a do stęp ne choć -
by w mo dli tew ni kach DLA DOROSŁYCH. Do brym po su nię -
ciem by ło by tak że zna le zie nie sta łe go spo wied ni ka (ka płan,
u któ re go re gu lar nie się spo wia dam), któ ry po ma gał by w
du cho wym wzro ście. Ra chu nek su mie nia nie ma by naj -
mniej na ce lu po grą żyć pe ni ten ta w je go bez na dziei i grze -
chu, ale wy kry cie tych je go sła bych miejsc, któ re mia ły by
zo stać do tknię te i ule czo ne przez Bo skie go Le ka rza. Le karz
(na wet ten ziem ski) nie ule czy do le gli wo ści, o któ rych mu
nie po wie my bądź je śli za ta imy wy ni ki ba dań.

Żal za grze chy
Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go, po wo łu jąc się na do ku -
men ty So bo ru Try denc kie go, de fi niu je żal za grze chy ja ko
„ból du szy i znie na wi dze nie po peł nio ne go grze chu z po sta -
no wie niem nie grze sze nia w przy szło ści”. Wie lu lu dzi mó wi
o pro ble mie zwią za nym z wy peł nie niem te go wa run ku, gdyż
trud no im ża ło wać zro bie nia cze goś, co w grun cie rze czy by -
ło czymś przy jem nym, co wy wo łu je mi łe wspo mnie nia. Wią -
że się to z nie wła ści wym po ję ciem ża lu. Nie ozna cza on ża lu
w sen sie: szko da, że TO zro bi łem, ale: 

„szko da”, że za wio dłem Pa na Bo ga. 

To tak, jak gdy by ja kaś ma ma mia ła cen ny (mo wa o war to -
ści emo cjo nal nej) przed miot np. cu kier ni cę, któ ra prze ka zy -
wa na by ła od kil ku po ko leń. Pew ne go ra zu dziec ko w wy ni -
ku za ba wy strą ca pa miąt kę – na czy nie po tłu czo ne. Co ro bi
dziec ko? Nie ża łu je, że się ba wi ło, bo prze cież za ba wa da ła
du żo ra do ści, ale ża łu je, że ma mie bę dzie przy kro. Pan Bóg
da je róż ne da ry – wśród nich naj cen niej szy: wol ność. Czę sto
źle z niej ko rzy sta my, wy bie ra jąc wła sny spo sób na ży cie. 

Ten wła sny spo sób na ży cie na zy wa my grze chem –
za smu ca on Pa na Bo ga. 

Bo ży smu tek nie mal że au to ma tycz nie po wi nien wy -
wo łać w nas żal. 

Szcze ra spo wiedź 
Ina czej moż na po wie dzieć: wy zna nie grze chów. Wie le opo -
rów przed ko rzy sta niem z sa kra men tu po ku ty i po jed na nia
ma swo je źró dło w wąt pli wo ściach zwią za nych z tym wła -
śnie punk tem. A do daj my - jest to istot na część sa kra men tu
po ku ty. Dla cze go mam się przy zna wać do mo ich sła bo ści
przed ob cym czło wie kiem, któ ry w do dat ku za usza mi ma
mo że wię cej niż ja? Z od po wie dzią na ten pro blem spie szy
nam Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go: „Przez spo wiedź 

O owocnym prze¿yciu spowiedzi œwiêtej
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(wy zna nie grze chów – przyp. red.) czło wiek pa trzy w praw -
dzie na po peł nio ne grze chy, bie rze za nie od po wie dzial ność,
a przez to na no wo otwie ra się na Bo ga i na ko mu nię Ko ścio -
ła, by umoż li wić no wą przy szłość” (KKK 1455). Wy zna nie
grze chów ma za tem (pa trząc po bież nie) zna cze nie wy cho -
waw cze. 

Żad ne oskar że nia, któ rych słu cha my na swój te mat,
nie są tak dra ma tycz ne i trud ne do przy ję cia, jak te,

któ re sły szy my z wła snych ust. 

Zwer ba li zo wa ne i upu blicz nio ne nie ja ko przed ka pła nem
przy zna nie się do wi ny ma na peł nić nas wsty dem i spro wo -
ko wać do wy tę żo nej pra cy nad so bą. Oczy wi ście przy współ -
pra cy z ła ską Bo żą, któ rą w tym i in nych sa kra men tach
otrzy mu je my. War to tu też wspo mnieć o tym, że ka pła na
słu cha ją ce go spo wie dzi obo wią zu je ab so lut nie bez względ na
ta jem ni ca spo wie dzi. Zo bo wią zu je ona ka pła na pod naj su -
row szy mi ka ra mi ko ściel ny mi (wy da le nie ze wspól no ty wie -
rzą cych) do nie wy ja wia nia i nie wy ko rzy sty wa nia in for ma cji
uzy ska nych pod czas spo wie dzi ABSOLUTNIE ni gdy,
ABSOLUTNIE ni ko mu i ABSOLUTNIE ni gdzie. 

Ka te chizm pod po wia da bar dzo kon kret nie tak że to,
któ re grze chy na le ży wy znać: „Na spo wie dzi pe ni ten ci po -
win ni wy znać wszyst kie grze chy śmier tel ne, któ rych są
świa do mi po do kład nym zba da niu sie bie, cho ciaż by ły by
naj bar dziej skry te i po peł nio ne tyl ko prze ciw dwu ostat nim
przy ka za niom De ka lo gu, po nie waż nie kie dy cię żej ra nią
one du szę i są bar dziej nie bez piecz ne niż po peł nio ne jaw -
nie”. Spra wę wy zna wa nia grze chów moż na pod su mo wać
jed nym zda niem: Bóg nie wy ba czy nam tyl ko jed ne go grze -
chu – nie wy zna ne go pod czas spo wie dzi. A co z grze cha mi
lek ki mi? „Wy zna wa nie co dzien nych win (grze chów po wsze -
dnich) nie jest ści śle ko niecz ne, nie mniej jest przez Ko ściół
go rą co za le ca ne. Istot nie, re gu lar ne spo wia da nie się z grze -
chów po wsze dnich po ma ga nam kształ to wać su mie nie, wal -
czyć ze zły mi skłon no ścia mi, pod da wać się le czą cej mo cy
Chry stu sa i po stę po wać w ży ciu Du cha. Czę ściej otrzy mu -
jąc przez sa kra ment po ku ty dar mi ło sier dzia Oj ca, je ste śmy
przy na gla ni, by być jak On – mi ło sier ni” (KKK 1458).

Moc ne po sta no wie nie po pra wy
Ten wa ru nek zo bo wią zu je nas do pra cy nad so bą. Czło wiek
od cho dzą cy od kon fe sjo na łu otrzy mał na no wo „go do wą
sza tę ła ski” i po wi nien w swo im ser cu pie lę gno wać chęć za -
cho wa nia jej w czy sto ści. Wie lu lu dzi tłu ma czy się, że uni ka
spo wie dzi, bo ca ły czas wra ca ją do tych sa mych grze chów.
War to nad mie nić, że „chcieć” nie ozna cza w tym miej scu
„móc”. 

Dla Pa na Bo ga naj waż niej sze są na sze in ten cje, z
któ ry mi przy cho dzi my po jed nać się z Nim. 

On naj le piej wie, że je ste śmy sła bi, wie też, na co nas stać, a
z czym już so bie nie po ra dzi my. Naj waż niej sze jest CHCIEĆ
się po pra wić – na wet je śli nie prze kła da się to w stu pro cen -
tach na na sze moż li wo ści. Mo wa tu jest oczy wi ście o ta kich
sy tu acjach, w któ rych po dej mu je my kon kret ne środ ki, by
się po pra wić. Przy kła do wo: wa ru nek ten nie bę dzie speł nio -
ny do pó ki ży ję w związ ku nie sa kra men tal nym lub do pó ki
sys te ma tycz nie sto su ję che micz ne, bądź me cha nicz ne me -
to dy za po bie ga nia cią ży. Spo wiedź nie ma sen su, kie dy za -
kła dam, że i tak bę dę grze szył – bez pró by pod ję cia pra cy
nad so bą. 

Za dość uczy nie nie Pa nu Bo gu i bliź nie mu
Wbrew po zo rom spo wiedź nie koń czy się wraz z odej ściem
od kon fe sjo na łu. Po sta wie niem przy sło wio wej krop ki nad
„i” jest na pra wie nie wy rzą dzo nej krzyw dy. I to za rów no tej,
któ rą wy rzą dzi li śmy Bo gu jak i tej wy rzą dzo nej dru gie mu
czło wie ko wi. Za dość uczy nie nie Pa nu Bo gu ma cha rak ter ra -
czej sym bo licz ny. No bo jak mie li by śmy wy na gro dzić mę kę
Chry stu sa pod ję tą dla nas… 

Dla te go od pra wia my po ku tę na ło żo ną przez ka pła na: 

„Mo że nią być mo dli twa, ja kaś ofia ra, dzie ło mi ło sier dzia,
służ ba bliź nie mu, do bro wol ne wy rze cze nie, cier pie nie, a
zwłasz cza cier pli wa ak cep ta cja krzy ża, któ ry mu si my dźwi -
gać. Te go ro dza ju po ku ty po ma ga ją nam upodob nić się do
Chry stu sa, któ ry raz na za wsze od po ku to wał za na sze grze -
chy; po zwa la ją nam stać się współ dzie dzi ca mi Chry stu sa
Zmar twych wsta łe go, "sko ro wspól nie z Nim cier pi my” (Rz
8,17) (KKK 1460). 
Bar dziej pro ble ma tycz ną (przy naj mniej w re ali za cji) jest
kwe stia na pra wie nia wy rzą dzo nej krzyw dy wo bec na szych
bliź nich. Ka te chizm jed no znacz nie nam wy ja śnia: 

„Na le ży uczy nić wszyst ko, co moż li we, aby ją na pra -
wić (na przy kład od dać rze czy ukra dzio ne, przy wró -
cić do brą sła wę te mu, kto zo stał oczer nio ny, wy na -

gro dzić krzyw dy)”.

A co je śli to nie moż li we, bo np. nie ma my bez po śred nie go
kon tak tu z oso bą, któ rą znie sła wi li śmy al bo jak od dać cze -
re śnie, któ re ukra dli śmy z drze wa są sia da? W pierw szym
przy pad ku moż na po mo dlić się w in ten cji skrzyw dzo nej
przez nas oso by, a w dru gim spró bo wać wy ce nić skra dzio -
ne do bra i su mę tę prze ka zać na ja kiś do bro czyn ny cel… 

*             *              *
Tych kil ka my śli w ża den spo sób nie zdo ła ło wy czer pać te -
ma tu do bre go prze ży cia spo wie dzi. Na pew no jed nak w nie -
jed nej gło wie zro dzi ło się nie jed no py ta nie… Niech za tem
roz mo wa z ka pła nem przez kra tę kon fe sjo na łu po mo że roz -
wiać przy naj mniej część wąt pli wo ści i otwo rzyć ser ca na
uzdra wia ją cą moc sa kra men tu po ku ty wy le wa ną tu przez
Chry stu sa. Bo tyl ko ta kie otwar cie po mo że nam prze żyć
spo wiedź ja ko spo tka nie z dar mo wą Mi ło ścią Bo żą, a nie ja -
ko dar mo wą wi zy tę u psy cho ana li ty ka.

ks. Krzysz tof  Bo ry se wicz

REFLEKSJE WIELKOPOSTNE
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Grze chy głów ne – grze chy, w któ rych swo je źró dło ma wie le
in nych złych czy nów i wad ludz kich.

1. Py cha
2. Chci wość
3. Nie czy stość
4. Za zdrość
5. Nie umiar ko wa nie w je dze niu i pi ciu
6. Gniew
7. Le ni stwo 

Grze chy cu dze – grze chy, któ re peł ni li in ni, a my je ste śmy współ -
od po wie dzial ni za ich uczy nie nie. Pro wa dzi to do tzw. grze chu spo -
łecz ne go. Grze chy po wo du ją po wsta wa nie sy tu acji spo łecz nych i
in sty tu cji prze ciw nych do bro ci Bo żej. „Struk tu ry grze chu” są wy -
ra zem i skut kiem grze chów oso bi stych. Skła nia ją one z ko lei ich
ofia ry do po peł nia nia zła. 

1. Na ma wiać ko goś do grze chu.
2. Na ka zy wać grzech.
3. Ze zwa lać na grzech.
4. Po bu dzać do grze chu.
5. Po chwa lać grzech dru gie go.
6. Mil czeć, gdy ktoś grze szy.
7. Nie ka rać za grzech.
8. Po ma gać do grze chu.
9. Uspra wie dli wiać czyjś grzech.

Grze chy prze ciw Du cho wi Świę te mu – usta wicz ne i świa do me
sprze ci wia nie się czło wie ka Bo gu pra gną ce mu go do pro wa dzić do
na wró ce nia przez moc Du cha Świę te go. Isto tą grze chu prze ciw ko
Du cho wi Świę te mu jest to, że czło wiek – po zna jąc Bo żą mi łość, mi -
ło sier dzie, cier pli wość, zna jąc do brze środ ki zbaw cze, któ re Bóg
mu pod su wa – co raz mniej Go ko cha, co raz bar dziej grze szy, od -
kła da żal, po ku tę i na wró ce nie na przy szłość, np. na mo ment
śmier ci.

1. Grze szyć li cząc zu chwa le na mi ło sier dzie Bo że.
2. Roz pa czać al bo wąt pić w mi ło sier dzie Bo że.
3. Sprze ci wiać się uzna nej praw dzie chrze ści jań skiej.
4. Za zdro ścić bliź nie mu ła ski Bo żej.
5. Mieć za twar dzia łe ser ce wo bec zba wien nych 

na po mnień.
6. Aż do śmier ci od kła dać po ku tę i na wró ce nie.

Grze chy wo ła ją ce o po mstę do nie ba – grze chy, któ rych po peł -
nia nie szcze gól nie moc no ra ni mi łość Bo ga. Opi sa ne jest to na kar -
tach Pi sma świę te go (Rdz 4,10).

1. Roz myśl ne za bój stwo (Rdz 4,11)
2. Grzech so dom ski (czy ny ho mo sek su al ne) (Rdz 18,20)
3. Uci ska nie ubo gich, wdów i sie rot (Pwt 10,18) 
4. Za trzy ma nie za pła ty ro bot ni kom (Pwt 24,15)

ks. Krzysz tof  Bo ry se wicz

Krótko na temat grzechu
GRZECH

sprze ciw 
wo bec mi ło ści

Bo ga i lek ce wa -
że nie Go.

„Mi łość wła sna,
któ ra sta je się
po gar dą dla

Bo ga”. 

Św. Au gu styn

ciężki (śmiertelny)
– niszczy/zabija 
w ludzkim sercu

Bożą Miłość. 

Więź można ożywić
tylko przez sakra-

mentalną spowiedź 

P
Materia jest ciężka, tzn., że występuje przeciwko

życiu lub Bogu 
(np. morderstwo, bluźnierstwo, zdrada

małżeńska).

P
Całkowite zaangażowanie

świadomości

P
Całkowite zaangażowanie 

woli 

lekki (powszedni)
– osłabia/zakłóca
relację z Bogiem.

Więź można
wzmocnić wzbudzając
akt żalu (np. w formie
„Spowiadam się Bogu
Wszechmogącemu…)

i przyjmując 
Komunię św.

P
Materia jest lekka, tzn., że występuje przeciw

godności, prawdzie, własności. 
Grzechem lekkim może być także akt człowieka
„w ciężkiej materii”, ale tylko wtedy, gdy brakuje

pełnej świadomości znaczenia moralnego tego
aktu lub nie ma pełnej dobrowolności.

P/–
Brak lub ograniczenie

świadomości

P/–
Brak lub ograniczenie 

woli 

SŁOWO, CZYN LUB ZAMIAR 
WYSTĘPUJĄCY PRZECIW

PORZĄDKOWI ZAPLANOWANEMU
PRZEZ BOŻĄ MIŁOŚĆ

Po rzą dek ów spre cy zo wa ny zo stał 
w Dzie się ciu Przy ka za niach Bo żych, 

do pre cy zo wa ny w Pię ciu Przy ka za niach
Ko ściel nych, a stresz czo ny w Przy ka za niu
Mi ło ści Bo ga i bliź nie go. Je go wy kład nią
jest rów nież na ucza nie Je zu sa, a kwin te -

sen cją Ka za nie na gó rze (Mt 5 - 7)

DOBROWOLNOŚĆ

Ce cha ja kie goś ak tu czło -
wie ka, cha rak te ry zu ją ca

się bra kiem ze wnętrz nych
(np. prze moc, gwałt) 
bądź we wnętrz nych 

(na łóg, znie wo le nie) oko -
licz no ści przy mu sza ją cych
do wy ko na nia te go ak tu. 

ŚWIADOMOŚĆ

Ro zu mia na ja ko
zdol ność umy słu do
zda wa nia so bie spra -
wy z te go, co dzie je

się w czło wie ku 
i w je go oto cze niu. 

+ +=

W przy pad ku wąt pli wo ści od no śnie do wa gi grze chu war to za py tać spo wied ni ka. 
A na spo wie dzi obo wią zu je za sa da: „le piej po wie dzieć za du żo, niż za ma ło”. 

REFLEKSJE WIELKOPOSTNE
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Z ŻYCIA PARAFII

W klimat muzycznego uniesienia wprowadził nas zespół :
„White Soul” wraz z Przyjaciółmi w składzie: 
• wokal i pianino: Kinga Hornik
• wokal: Klaudia Węgrzynowska & Paulina Jarzembska
• wokal i cajon: Michał Ludwik
• gitara: Michał Citko & Michał Landowski
• kontrabas: Ziemowit Klimek

Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć utwory w języku
angielskim twórców takich jak HILLSONG UNITED, KARI
JOBE, czy REND COLLECTIVE! 

Nie da się opisać słowami piękna tego spotkania, kto był ten
doświadczył...

Bogu Niech Będą Dzięki!

Koncert Uwielbienia
13 grud nia 2014 ro ku, mie li śmy szczę ście uczest ni czyć w prze pięk nym Kon cer cie Uwiel bie nia.
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W 2015 ro ku ob cho dzi my w Ko ście le ka to lic kim – Rok Ży -
cia Kon se kro wa ne go, ale rów nież Rok Te re zjań ski, aby upa -
mięt nić 500. rocz ni cę uro dzin św. Te re sy z Ávi la. 

Z obu tych po wo dów war to za głę bić się w dzie ła pi -
sa ne przez św. Te re sę od Je zu sa, aby roz wi jać swo je ży cie
du cho we. Naj do sko nal sza książ ka św. Te re sy  „Twier dza
we wnę trza” za wie ra ostat nie i naj moc niej sze orę dzie do czy -
tel ni ka, jest jak by jej te sta men tem du cho wym i skar bem zo -
sta wio nym do użyt ku Ko ścio ła. Na po le ce nie o. Hie ro ni ma
Gra cia na, prze ło żo ne go pro win cjal ne go, pi sa ła z my ślą o
swo ich cór kach i sio strach du cho wych, kar me li tan kach bo -
sych. Jed nak póź niej, dzię ki ogło sze niu au tor ki dok to rem
Ko ścio ła Po wszech ne go, dzie ło św. Te re sy sta ło się wła sno -
ścią ca łe go Ko ścio ła. Jest to więc uzna ny i za twier dzo ny
przez Ko ściół pod ręcz nik ży cia we wnętrz ne go, któ ry wpro -
wa dza w taj ni ki ży cia mi stycz ne go. 

Św. Te re sa do świad czy ła bli sko ści Bo ga. Aby 
opi sać to, co jej zda niem jest nie moż li we do prze ka za nia, 
w swo ich tek stach po słu gi wa ła się po rów na nia mi do rze czy
ziem skich. Pi sa ła bar dzo ob ra zo wo, w tym ar ty ku le po słu żę
się głów nie cy ta ta mi z jej dzie ła, rów nież po to, aby moż na
by ło de lek to wać się pięk nym sty lem li te rac kim tych tek -
stów.

W „Twier dzy we wnętrz nej” św. Te re sa przed sta wia -
ła du szę ja ko twier dzę z dia men tu lub przej rzy ste go krysz -
ta łu, po dzie lo ną na sie dem miesz kań, któ re ozna cza ją sie -
dem eta pów ży cia du cho we go. W każ dym miesz ka niu jest
mnó stwo roz ma itych kom nat. Czło wiek w mia rę udo sko na -
le nia się w ży ciu we wnętrz nym, prze cho dząc z jed nej kom -
na ty do in nych kom nat, co raz to pięk niej szych i roz kosz niej -
szych, mo że do trzeć do siód me go miesz ka nia, naj głęb sze go
i naj pięk niej sze go, gdzie miesz ka sam Bóg. Św. Te re sa tak
to opi su je: „Du sza spra wie dli we go nie jest ni czym in nym jak
praw dzi wym ra jem, w któ rym, jak Pan mó wi, z ra do ścią
prze by wa. Na próż no tru dzi ły by śmy się, chcąc zro zu mieć w
zu peł no ści ca łą pięk ność tej twier dzy; bo jak kol wiek mię dzy
du szą stwo rzo ną a Bo giem ta ka za cho dzi róż ni ca, jak po -
mię dzy Stwór cą a stwo rze niem, dość prze cie te go, co nam
Pan mó wi, iż stwo rzo na jest na po do bień stwo Je go, aby śmy
zro zu mie li, że nie zdo ła my po jąć tak wiel kiej pięk no ści i
god no ści du szy ludz kiej”.

W roz dzia le „Miesz ka nie pierw sze” au tor ka
mó wi o god no ści du szy ludz kiej i po trze bie po zna nia
sa me go sie bie, by śmy umie li ce nić ła ski, ja kie otrzy -
mu je my od Bo ga. Opo wia da, jak wstręt na sta je się du -
sza, gdy ją ska zi grzech śmier tel ny. 

Pierw sze miesz ka nie ozna cza przej ście du szy ze
sta nu grze chu do ży cia ła ski i pierw sze uświa do mie nie so -
bie sta nu nad przy ro dzo ne go. Mo dli twa w tym miesz ka niu
jest jesz cze nie do sko na ła. Du sza za czy na wpraw dzie roz my -
ślać, ale nie sły szy gło su Bo ga, po nie waż na mięt no ści tłu -
mią gło sy we wnętrz ne. Jest to wzdy cha nie du szy do Bo ga,
by od wró cił od niej zło. Mo dli twa te go ro dza ju nie wpły wa
na po stęp du cho wy, ale chro ni du szę od grze chu, co już jest
rze czą do nio słą, jed nak ko niecz ne jest po zna nie sie bie.

„Są w rze czy sa mej du sze tak znie do łęż nia łe i tak
na wy kłe do ob ra ca nia się wy łącz nie w rze czach ze wnętrz -
nych, iż stra ci ły nie ja ko wszel ką moż ność ode rwa nia się od
nich choć by na chwi lę i wej ście w sie bie sta ło się dla nich
pra wie nie po do bień stwem. Bra mą więc, któ rą się wcho dzi
do tej twier dzy jest, o ile ja rzecz ro zu miem, mo dli twa i roz -
wa ża nie. Kto bo wiem mo dli się bez za sta no wie nia się nad
tym, do ko go mó wi, o co pro si i kto jest on, któ ry pro si, a kto
Ten, któ re go pro si, te go mo dli twy, jak kol wiek by dłu go i pil -
nie ru szał war ga mi, ja nie na zwę mo dli twą. Nie mów my jed -
nak o ta kich du szach spa ra li żo wa nych, zaj mij my się in ny mi
du sza mi, któ re w koń cu prze cież wcho dzą do twier dzy. Są
to du sze bar dzo jesz cze za przą ta ją ce się świa tem, ale mie -
wa ją prze cież i do bre pra gnie nia, i choć w da le kich od stę -
pach cza su, ucie ka ją się prze cież do Pa na i po le ca ją sie bie
mi ło sier dziu Je go i za sta na wia ją się nad so bą, choć nie dłu -
go i po bież nie. Od cza su do cza su zdo by wa jąc się na mę -
stwo, od ry wa ją się chwi lo wo od swych roz tar gnień ze -
wnętrz nych dla spo koj ne go na osob no ści roz wa ża nia, co już
jest wiel ką rze czą, bo pro wa dzi je to do po zna nia sa mych
sie bie. Tak więc wcho dzą do pierw sze go miesz ka nia, ale ra -
zem z ni mi wci ska się wie le ga dzin, że nie są jesz cze zdol ne

„Twierdza wewnêtrzna” – cz. 1
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ROK TEREZJAŃSKI

Obraz „Święta Teresa za Ávilla” z 1827 r. przedstawiający piszącą z natchnienia
Ducha Świętego św. Teresę z Ávila  –  pędzla François Gérard 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

roz pa trzyć się w pięk no ści gma chu, ani w nim od po cząć”.
O du szy, któ ra wpa dła w grzech śmier tel ny, św. Te -

re sa tak pi sze: „Nie ma ciem no ści tak mrocz nych ani rze czy
tak ciem nej i czar nej, któ rej by ciem ność jej nie prze wyż sza -
ła. Kto po peł nia grzech śmier tel ny, ten nie chce po do bać się
Bo gu lecz sza ta no wi, któ ry jest sa mą ciem no ścią. (…) Zważ -
my tu jed nak i pa mię taj my, że źró dło to i słoń ce ja śnie ją ce,
obec ne za wsze w po środ ku du szy, cho ciaż by grze chem
śmier tel nym zma za nej, ni gdy nie tra ci bo skiej ja sno ści swo -
jej i żad na złość grze chu nie zdo ła za ćmić przed wiecz nej je -
go pięk no ści. Ale du sza, po grą żo na w ciem no ści grze chu,
bla sku te go Bo że go do sie bie nie prze pusz cza. O, du sze od -
ku pio ne krwią Je zu sa Chry stu sa, zro zu miej cie to i miej cie li -
tość nad so bą! Po mnij cie, że je śli by śmierć za sta ła was w
tym sta nie, ni gdy już, ni gdy tej świa tło ści nie uj rzy cie! Nie -
chaj nas Bóg w mi ło sier dziu swo im uchro ni od te go naj -
więk sze go nie szczę ścia, bo nic nie ma dla nas, pó ki ży je my
na tej zie mi, co by istot nie za słu gi wa ło na tę na zwę, prócz te -
go nie szczę ścia grze chu śmier tel ne go, któ re pro wa dzi za
so bą wiecz ne bez koń ca nie szczę ście”.

Co trze ba zro bić, aby wejść do pierw szej kom na ty?
Św. Te re sa tak pi sze: „Do pó ki ży je my na tej zie mi, nie ma
nic, co by nam bar dziej by ło po trzeb ne niż po ko ra. Dla te go
mó wi łam i po wta rzam, że do brze nam jest i nic nad to nie
ma lep sze go, by śmy sta ra ły się na sam przód wnijść do onej
pierw szej kom na ty, gdzie uczy my się po zna nia sie bie, nie
zry wa jąc się od ra zu do lo tu ku miesz ka niom wyż szym. Ale
to zda niem mo im rzecz pew na, że ni gdy nie doj dzie my do
po zna nia sa mych sie bie, je śli nie sta ra my się po znać Bo ga;
za pa tru jąc się na wiel kość Je go, po zna my ni skość na szą;
czy stość Je go nie skoń czo na uka że nam zma zy na sze; pa -
trząc na po ko rę Je go, uj rzy my, jak nam da le ko do te go, by -
śmy by ły po kor ny mi. Dwo ja ka z te go dla nas ko rzyść wy ni -
ka: pierw sza ta, że gdy rzecz czar ną przy ło żysz do bia łej,
oczy wi ście bia łość tej ostat niej wy da się biel sza, a czar ność
tam tej czar niej sza; po wtó re zaś, przez ta kie na prze mia ny
za pa try wa nie się na Bo ga i na sie bie umysł i wo la na sza
uszla chet nia ją się i sta ją się spo sob niej sze do wszyst kie go,
co do bre. To więc pierw sze miesz ka nie, cho ciaż jest tyl ko
wstę pem do dal szych, wiel kie ma w so bie bo gac twa i war -
tość i sko ro tyl ko du sza otrzą śnie się z tych ga dzin, któ re tu
za nią przy peł zły, mo że po stą pić ku dal szym miesz ka niom.
Strasz ne są jed nak te groź by i pod stę py, ja kich dia beł uży -
wa dla prze szko dze nia du szom, aby nie do szły do po zna nia
sa mych sie bie i do zro zu mie nia dróg swo ich. 

Tak mi się przed sta wia stan du szy, któ ra choć nie
le ży już w grze chu, ale tak jesz cze jest za ję ta rze cza mi te go
świa ta, tak za nu rzo na w tro skach o ma ją tek, o ho nor, o in te -
re sy do cze sne, że jak kol wiek szcze rze chcia ła by wi dzieć i
cie szyć się wi do kiem we wnętrz nej pięk no ści swo jej, przy -
wią za nia te świa to we sta ją jej na prze szko dzie i zda je się jej
nie po do bień stwem z nich się otrzą snąć. Mu si więc ko niecz -
nie każ dy, kto chce do stać się do miesz ka nia dru gie go, sta -
rać się, we dług sta nu swe go, oswo bo dzić się od trosk i za jęć
nie po trzeb nych. Jest to wa ru nek tak nie odzow ny, że kto nie
przy ło ży się moc no do tej pra cy, ten we dług mo je go prze ko -
na nia, nie doj dzie do miesz ka nia głów ne go; na wet trud no,
by i w tym pierw szym ostał się bez piecz nie, bo wśród te go

mnó stwa pła zów ja do wi tych być nie mo że, by któ ry dziś lub
ju tro go nie uką sił. Ro zu miej my to do brze, cór ki mo je, że
do sko na łość praw dzi wa za sa dza się ca ła na mi ło ści Bo ga i
bliź nie go; im le piej speł ni my te dwa przy ka za nia, tym wy żej
sta nie my w do sko na ło ści”. 

W roz dzia le „Miesz ka nie dru gie” prze czy ta my
jak bar dzo po trzeb na jest wy trwa łość, aby dojść do
miesz kań dal szych i jak upo rczy wą woj nę zły duch wy -
da je du szy na tej dro dze oraz jak wie le za le ży od te go,
by śmy na sa mym wstę pie ob ra li dro gę pro stą, wio dą -
cą do ce lu. 

W dru gim miesz ka niu du sza sta wia pierw sze kro ki
w ży ciu du cho wym, uświa da mia so bie nie bez pie czeń stwa,
któ re nie sie ży cie, wal kę z in stynk ta mi i na mięt no ścia mi
głę bo ko tkwią cy mi jesz cze w na tu rze czło wie ka i z po ku sa -
mi idą cy mi od świa ta, cia ła i sza ta na. Du sza za czy na mo dli -
twę myśl ną, tj. roz mo wę z Bo giem, nie sły szy jed nak gło su
Bo ga, po nie waż na mięt no ści tłu mią ten głos. Du sza w dal -
szym cią gu mu si wal czyć z na wa łem po kus i złych gło sów,
by sta rać się usły szeć głos Bo ga. Mo dli twa myśl na, cho ciaż
jesz cze nie do sko na ła, wy wie ra jed nak wpływ na po stęp w
do sko na ło ści.

„Zo bacz my te raz, ja kie to są du sze, któ re wcho dzą
do miesz ka nia dru gie go, i co w nim ro bią. Mam tu na my śli
du sze, któ re już za czę ły się od da wać mo dli twie we wnętrz nej
i ro zu mie ją już, jak wie le na tym za le ży, by nie po zo sta wa ły
cią gle tyl ko w miesz ka niu pierw szym, ale jesz cze nie ma ją
od wa gi i dość moc ne go po sta no wie nia, aby je zdo ła ły po rzu -
cić bez pow rot nie i jesz cze raz w raz do nie go wra ca ją. Tak
więc i du sze, o któ rych mó wię obec nie, sły szą już głos we -
zwań Pań skich, bo po stą piw szy już da lej ku wnę trzu, w bliż -
szym już zo sta ją są siedz twie z miej scem, kę dy Pan prze by -
wa. Choć więc te du sze jesz cze zo sta ją pod wpły wem roz ry -
wek, in te re sów, przy jem no ści i mar no ści świa to wych, i czę -
sto jesz cze to pod no szą się z grze chu, to zno wu upa da ją.
Pan prze cież w nie skoń czo nej do bro ci swo jej tak moc no
pra gnie, by Go mi ło wa ły i z Nim prze sta wa ły, że nie usta je
raz po raz wzy wać je, aby się do Nie go zbli ży ły. Głos Je go
zaś jest tak słod ki, że bied na du sza sły sząc go tra pi się nie -
po cie szo na, iż nie zdo ła speł nić na tych miast te go, do cze go
ją wzy wa. Tak więc cier pi wię cej – jak mó wi łam – niż gdy by
wca le nie sły sza ła te go gło su Pań skie go. Tu taj we zwa nia Bo -
że do cho dzą do du szy za po śred nic twem rze czy ze wnętrz -
nych: sło wo ja kie z ust czło wie ka cno tli we go, ka za nie sły -
sza ne, czy ta nie po boż ne, te i wie le in nych rze czy, o któ rych
nie raz sły sza ły ście, są środ ka mi, przez któ re Bóg zwykł
wzy wać du sze do sie bie; mo gą być jesz cze cho ro by i utra -
pie nia, al bo zwłasz cza praw da ja ka ja śniej po zna na i głę biej
od czu ta w chwi li roz my śla nia. Bóg jest cier pli wy, umie cze -
kać dłu gie dni, ow szem i la ta ca łe, zwłasz cza gdy wi dzi wy -
trwa łość i do bre pra gnie nia. Wy trwa ło ści tu przede wszyst -
kim po trze ba, z nią nie za wod nie od nie sie my ko rzyść. Ale
strasz li wa jest woj na, ja ką tu na róż ne spo so by prze pro wa -
dza dia beł, z więk szym, niż w miesz ka niu pierw szym, udrę -
cze niem du szy. Tu taj to czart owe ga dy ja do wi te, ja ki mi są
rze czy te go świa ta i ucie chy je go, tak po wab nie jej przed sta -
wia, jak by wiecz nie trwać mia ły. W ja kiż to od męt, w ja kie
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udrę cze nie wtrą ca tu zły duch bied ną du szę, tak iż sa ma nie
wie, co po cząć, czy iść na przód, czy też do pierw sze go
miesz ka nia za wró cić. Ale z dru giej stro ny, ro zum od kry wa
przed nią te zdra dy dia bel skie, uka zu jąc jej, ja ko wszyst kie
te po wa by świa ta ni czym są w po rów na niu z tą szczę śli wo -
ścią, do któ rej ona dą ży. 

Wia ra ob ja wia jej, kto jest Ten, któ ry jej tę szczę śli -
wość go tu je. A wo la jej skła nia się do umi ło wa nia Te go, od
któ re go otrzy ma ła ty le nie zli czo nych da rów i do wo dów mi -
ło ści, i ra da by Mu choć czym kol wiek za nie się od pła cić.
Szcze gól nie wzru sza ją to, że ten praw dzi wy mi ło śnik ni gdy
jej nie opusz cza, wszę dzie jej to wa rzy szy, byt i ży cie jej da -
jąc. Wresz cie i ro zum zno wu przy cho dzi do wnio sku i prze -
ko ny wa ją, że cho ciaż by ży ła naj dłuż sze la ta, ni gdy i ni gdzie
nie znaj dzie lep sze go przy ja cie la; wska zu je jej, że wszy stek
świat pe łen jest fał szu i kłam stwa, a ucie chy, któ ry mi nę ci ją
dia beł, są jed nym nie usta ją cym źró dłem trosk, utra pień i
prze ciw no ści; że rów nież po za tą twier dzą ni gdzie, z wszel -
ką pew no ścią, nie znaj dzie dla sie bie bez pie czeń stwa ani po -
ko ju. Ale nie ste ty. Pa nie i Bo że mój, pa nu ją cy na świe cie
oby czaj próż no ści i wi dok tłu mów za nim idą cych wszyst ko
ni we czy! Ta ka bo wiem w nas mar twa wia ra, że ra czej wie -
rzy my w to, cze go do ty ka my zmy sła mi, niż w to, cze go ona
na ucza. Rze czy wi ście więc du sza cięż kie tu prze cho dzi utra -
pie nia, zwłasz cza gdy dia beł wi dzi, że z cha rak te ru i wo li na -
le ży do tych, któ rzy chcą iść na przód, wte dy już wy tę ża
wszyst kie pie kiel ne si ły swo je, aby się cof nę ła lub cał kiem
twier dzę opu ści ła.

Nie zmier ny bę dzie dla niej po ży tek z prze sta wa nia
z du sza mi idą cy mi dro gą ży cia we wnętrz ne go, nie tyl ko z ty -
mi, któ re prze by wa ją jesz cze w tym sa mym, co i ona, miesz -
ka niu, ale i z ta ki mi, któ re już po stą pi ły do wnę trza. Wiel ką
jej te du sze bę dą po mo cą do po stę pu w do brym i ta ka się
mo że mię dzy nią a ni mi wy wią zać bli ska za ży łość, że w koń -
cu ją za so bą do dal szych miesz kań po cią gną. Niech się
przy go tu je na to, że idzie sta wić czo ło wszyst kie mu woj sku
dia bel skie mu i że do tej wal ki nie ma dziel niej sze go orę ża
nad krzyż. Chwyć cie się obu rącz te go krzy ża, któ ry na świę -
tych bar kach swo ich no sił Ob lu bie niec wasz i po wiedz cie
so bie, że to ma być wasz sztan dar. Któ ra więc zdol na jest
cier pieć, nie chaj cier pi dla Nie go, a tym więk szą otrzy ma za -
pła tę. Wszyst ko in ne to tyl ko do da tek, za któ ry, je śli Pan ze -
chce wam go uży czyć, dzię kuj cie Mu za wsze.

Po kój, po kój, sio stry mo je! Ale wierz cie mi, że je śli
po ko ju te go nie ma my i nie sta ra my się po siąść go w do mu
wła snym, da rem nie szu ka li by śmy go po za do mem. Niech
nie ufa ją w si łę wła sną i wszyst ką uf ność swo ją po ło żą w mi -
ło sier dziu Bo ga, a zo ba czą, jak bo ska ła ska wość Je go bę dzie
ich prze no si ła z miesz ka nia do miesz ka nia, co raz bli żej do
wnę trza i wpro wa dzi ich do zie mi, kę dy sro gie owe zwie rzę -
ta nie bę dą mo gły do się gnąć ich i drę czyć; szczę śli wość zaś
ich już i w tym ży ciu bę dzie tak wiel ka, ja kiej ser ce ludz kie
na wet i za pra gnąć nie zdo ła.

Mó wi łam wam na po cząt ku, i sam Pan to mó wi, że
«kto mi łu je nie bez pie czeń stwo, w nim zgi nie», i że bra mą,
któ rą się wcho dzi do tej twier dzy, jest mo dli twa. By ło by zaś
nie ro zu mem, gdy by kto są dził, że mo że wnijść do nie ba, nie
wszedł szy na przód w sie bie, aby po znać sie bie sa me go i za -
sta no wić się nad nę dzą wła sną, i nad tym, co wi nien jest Bo -

gu i bła gać usta wicz nie mi ło sier dzie Je go. Kto by więc ni -
gdy nań nie spoj rzał i nie za sta na wiał się nad tym, ile Mu za -
wdzię cza, i nad tą śmier cią, któ rą On za nas po niósł, ten nie
wiem, ja kim spo so bem mógł by Go znać i słu żyć Mu peł nie -
niem do brych uczyn ków. Bo wia ra bez uczyn ków i uczyn ki,
je śli nie są złą czo ne z za słu ga mi Je zu sa Chry stu sa, naj wyż -
sze go do bra na sze go, ja ką mo gą mieć war tość?”

W roz dzia le „Miesz ka nie trze cie” do wie my się,
że pó ki ży je my na wy gna niu, nie ma zu peł ne go bez pie -
czeń stwa i za wsze po trze ba cho dzić w bo jaź ni świę tej.
Do wie my się tak że o oschło ściach na mo dli twie, i jak
Pan du sze do świad cza w trze cim miesz ka niu.

Do pie ro w trze cim miesz ka niu za czy na się po czą -
tek praw dzi we go ży cia du cho we go. Po cięż kich wal kach
sto czo nych w pierw szych dwóch miesz ka niach na tu ra pod -
da je się ła sce. Du sza osią gnę ła już do sko nal szą for mę mo -
dli twy myśl nej, sły szy głos Bo ga w po sta ci gło su su mie nia,
co ma wiel ki wpływ na po stęp w do sko na ło ści i na rzu ca jej
no wy pro gram ży cia, zwłasz cza ćwi cze nie się w cno tach
chrze ści jań skich.

„Tym, któ rzy z mi ło sier dzia Bo że go od nie śli zwy -
cię stwo i przez wy trwa łość we szli do miesz ka nia trze cie go,
mó wię: «Szczę śli wy mąż, któ ry się boi Pa na». Słusz nie
szczę śli wym zwać go mo że my, bo nie cof nął się wstecz, bez -
piecz ną idzie dro gą do zba wie nia. (…) Ta kich dusz, są dzę,
z ła ski Bo żej wie le jest na świe cie; pra gną one nie ob ra zić w
ni czym Bo skie go Ma je sta tu, wy strze ga ją się na wet grze -
chów po wsze dnich, speł nia ją chęt nie uczyn ki po kut ne, ma -
ją swo je go dzi ny wy zna czo ne do sku pie nia się w du chu, cza -
su do brze i po ży tecz nie uży wa ją; ćwi czą się w uczyn kach
mi ło sier nych wzglę dem bliź nich, po wścią gli we są w mo wie
i w ubra niu; do mem też, je śli go ma ją, pil nie za rzą dza ją. Jest
to bez wąt pie nia stan po żą da ny i nie wi dać, co by ta kim du -
szom mo gło bro nić dal sze go, aż do ostat nie go miesz ka nia,
po stę pu. Pan im pew no po mo cy swo jej nie od mó wi, bo pięk -
ne ta kie uspo so bie nie ich we wnętrz ne czy ni je zdol ny mi do
otrzy ma nia wszel kiej ła ski.

Po ko ry, po ko ry! Pan z ła ski swo jej da wam głęb sze
zro zu mie nie, aby ście z oschło ści wa szych od no si ły po mno -
że nie się w po ko rze, a nie trwo gę i za mie sza nie, jak te go
pra gnie dia beł. I bądź cie pew ne te go, że gdzie jest praw dzi -
wa po ko ra, tam Bóg, cho ciaż by wam ni gdy nie uży czył po -
ciech du cho wych, da wam za to ta ki po kój i zgo dze nie się 
z wo lą Je go, że więk sze w nim znaj dzie cie za do wo le nie. 

W umar twie niach i po ku tach swo ich, du sze, o któ -
rych mó wię, są tak opa no wa ne, jak i w ca łym ży ciu swo im.
Bar dzo są przy wią za ne do ży cia, chcąc nim słu żyć Pa nu, w
czym pew no nie masz nic złe go, i skut kiem te go są bar dzo
ostroż ne w umar twie niach. Nie za bi ją się one su ro wo ścia mi,
mo że my być o to spo koj ne, bo ro zum ma ją roz waż ny i
chłod ny, a mi ło ści ta kiej, któ ra by je wy żej unio sła nad ro -
zum, nie ma w nich. Wo la ła bym jed nak, że by ją mia ły; nie
po prze sta wa ły by wów czas na ta kim ści śle ob li czo nym spo -
so bie słu że nia Bo gu, i prze ko na ły by się, że, idąc wciąż ta -
kim kro kiem aku rat nie od mie rzo nym, ni gdy do koń ca dro -
gi nie doj dą. Zda je się im bo wiem, że po stę pu ją na przód, ale
w rze czy sa mej tyl ko się mę czą, i wiel kie to jesz cze bę dzie
szczę ście, je śli nie za błą dzą. Czy nie roz trop niej by po stą pił,

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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gdy by zdo był się na od wa gę i wszyst kie te nie bez pie czeń -
stwa i tru dy prze był i zwal czył od ra zu? 

Przy ta kiej po ko rze stan du szy w tym trze cim
miesz ka niu zo sta ją cej jest do sko na ły, bez niej po zo sta nie ta
du sza ca łe ży cie na tym że miej scu, nie zli czo ne przy tym
cier piąc udrę cze nia i nę dze. Tym sa mym, że nie umie my się
wy rzec sie bie, sa mi so bie czy ni my dro gę uciąż li wą i trud ną,
wszę dzie no sząc z so bą cięż kie brze mię wła snej nę dzy swo -
jej; gdy prze ciw nie ci, co męż nie zwy cię ży li sa mych sie bie,
swo bod nie i lek ko wstę pu ją ku miesz ka niom wyż szym. Ta -
kim du szom wy na gra dza Bóg nie tyl ko spra wie dli wie, ale z
ob fi to ścią mi ło sier dzia, da jąc nam du żo wię cej niż za słu ży li -
śmy, uży cza jąc «po ciech» prze wyż sza ją cych wszel kie przy -
jem no ści, ja kie czło wiek mo że zna leźć w ucie chach te go ży -
cia. «Sma ków» tych jed nak du cho wych, jak są dzę, nie da je
im tu jesz cze w wiel kiej ob fi to ści, nie kie dy tyl ko i z rzad ka,
aby ich wi do kiem te go, co je cze ka w miesz ka niach dal -
szych, za chę cić, by się do nich spo so bi ły.

Du sza, któ ra już we szła do trze cie go miesz ka nia,
wiel ki, od nie sie po ży tek, gdy przy ło ży się, ile zdo ła, do ćwi -
cze nia się w ochot nym i sko rym po słu szeń stwie. Wiel ki za -
wsze bę dzie mia ła zysk z te go, je śli upa trzy i obie rze so bie
prze wod ni ka, i pod da się pod kie ru nek je go, aby już w ni -
czym nie rzą dzi ła się wo lą wła sną, któ ra naj czę ściej by wa
źró dłem du cho wych szkód na szych. (...) Niech rów nież te
du sze, jak kol wiek by moc ne mia ły po sta no wie nie ni gdy 

w ni czym nie ob ra zić Bo ga, nie wda ją się w oka zję do grze -
chu, gdyż bę dąc jesz cze zbyt bli sko pierw sze go miesz ka nia,
ła two mo gły by zno wu wró cić do nie go. Po sta no wie nie i mę -
stwo ich jesz cze nie stoi opar te na moc nym grun cie, jak u
tych, któ rzy już są wy ćwi cze ni w cier pie niu, i już zna ją na -
wał no ści te go świa ta, i nie lę ka ją się już ani gróźb te go świa -
ta, ani po ciech je go nie pra gną. 

Pa trz my wła snych wad i ułom no ści na szych, a nie
troszcz my się o cu dze. Du sze te zbyt roz waż ne ma ją to do
sie bie, że by le co w dru gich je ra zi, a prze cież nie raz wła śnie
od tych, z któ rych się gor szy my, mo gli by śmy się na uczyć
wie le w rze czach istot nie waż nych. Że mo że w ze wnętrz nym
uło że niu i spo so bie za cho wa nia się z ludź mi ma my nie ja ką
wyż szość nad ni mi, to rzecz mniej szej wa gi; ale nie upo waż -
nia nas to jesz cze do żą da nia, by wszy scy tąż sa mą co my
dro gą cho dzi li, ani tym bar dziej do na ucza nia ich ży cia du -
cho we go, kie dy mo że sa mi jesz cze nie wie my, co to jest ży -
cie du cho we. Go rą ce pra gnie nia uświę ce nia dusz są da rem
ła ski Bo żej, ale nie bacz nie idąc za ni mi, ła two mo że my w
wie lu rze czach zbłą dzić. O du szach bliź nich bę dzie pa mię tał
Pan i my o nich nie ustan nie pa mię taj my w mo dli twie, a tym
spo so bem przy nie sie my im po ży tek, za ła ską Pa na, któ ry
niech bę dzie bło go sła wio ny na wie ki”.

za o. Mi cha łem Ma chej ką OCD 
wy bór frag men tów „Twier dzy we wnętrz nej”

– Te re sa So wiń ska

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Ekstaza św. Teresy z Ávili, rzeźba Giovanni Lorenzo Berniniego 
zw. Gianlorenzo (1598 -1680)

z kościoła Santa Maria della Vittoria w Rzymie.



WYBRANE SANKTUARIA ARCHI-DIECEZJI
GDAŃSKIEJ I PELPLIŃSKIEJ

Wy da rze nie, któ re chciał bym opi sać mia ło praw do po dob -
nie miej sce na po cząt ku lat pięć dzie sią tych XX wie ku. Wy -
bra li śmy się z na szym Ta tu siem i mo im młod szym bra tem
do brę tow skich la sów na grzy by. O ile so bie przy po mi nam,
to na sza wy pra wa - je śli cho dzi o ilość ze bra nych grzy bów -
nie by ła spe cjal nie uda na. Po sta no wi li śmy przejść w in nym
kie run ku, by po szu kać lep szych „ grzy bo wych” miejsc. Po
ja kimś cza sie uj rze li śmy w pew nej od le gło ści przed na mi,
na wznie sie niu, ubra ną na czer wo no ja kąś po stać. Gdy po -
de szli śmy bli żej, roz po zna li śmy, że na wznie sie niu stoi fi gu -
ra Mat ki Bo skiej. W dol nej czę ści wznie sie nia znaj do wa ła
się ma ła za nie dba na ka plicz ka a nad nią zo sta ła umiesz czo -
na fi gu ra Mat ki Bo skiej. Aby wejść na szczyt wznie sie nia
trze ba by ło po ko nać spo ro stop ni. Ca łe oto cze nie nie by ło
za dba ne tak jak na le ża ło by ocze ki wać  od miej sca, na któ -
rym się zna leź li śmy. Nasz Ta to za pro po no wał, aby śmy
wszy scy się po mo dli li, bo jest to miej sce świę te, a fi gu ra
przed sta wia po stać Mat ki Bo skiej Brze mien nej. Od te go
cza su, bę dąc w la sach brę tow skich na grzy bach lub ja go -
dach oraz przy  zbie ra niu orze chów la sko wych czę sto od -
wie dza li śmy to miej sce.

Pew ne go ra zu, gdy zbli ża li śmy się do wznie sie nia,
uj rze li śmy le żą cą na scho dach mło dą ko bie tę. Gło wę mia ła
skie ro wa ną ku fi gu rze i bar dzo pła ka ła. By li śmy wów czas z

na szą Ma mą, któ ra nam po wie dzia ła, że ta pa ni mia ła na
pew no ja kieś przy kre prze ży cia i przy szła pro sić o po moc
Mat kę Bo ską. Na mnie to miej sce wy war ło wiel kie wra że -
nie. Z cza sem to miej sce za czę ło zmie niać swój wy gląd. Do -
oko ła wzgó rza wy ko na no ścież ki i roz miesz czo no przy nich
sta cje Dro gi Krzy żo wej.

Ma tem ble wo to miej sco wość zna na od kil ku set lat
ja ko miej sce kul tu re li gij ne go. Pod ko niec XX wie ku po -
wsta ło tu Sank tu arium Ma ryj ne z ko ścio łem pw. Mat ki Bo -
skiej Brze mien nej. Po cząt ki tej hi sto rii (a wła ści wie le gen -
dy) się ga ją kil ku set lat wstecz. Na le śnym wzgó rzu w ka -
plicz ce czczo na by ła i jest od po nad 240 lat fi gur ka Mat ki
Bo skiej Brze mien nej. Sły ną cy ła ska mi wi ze ru nek Ma ryi po -
cho dzi z XVIII wie ku. Naj now sze ba da nia wska zu ją, że od
po cząt ku ota cza ny był wy jąt ko wą czcią przez Ka szu bów i
miesz kań ców Gdań ska. We dług le gen dy, sto larz, miesz ka -
niec Ma tar ni, w cza sie sro giej zi my i sza le ją cej za wiei śnież -
nej, wy ru szył pie szo do od le głe go Gdań ska, aby spro wa dzić
le ka rza do ocze ku ją cej roz wią za nia żo ny, któ rej stan zdro -
wia znacz nie się po gor szył. W trak cie tej wę drów ki ów czło -
wiek stop nio wo tra cił si ły, aż upadł z wy cień cze nia. Za czął
się mo dlić i wte dy stra pio ne mu uka za ła się Ja sna Pa ni. Owa
po stać po le ci ła mu po wró cić do do mu, bo żo na uro dzi ła już
sy na. Z wdzięcz no ści udał się do Oj ców Cy ster sów, któ rym
opo wie dział to cu dow ne wy da rze nie. W miej scu zda rze nia
wy bu do wa no ka pli cę z fi gur ką Mat ki Bo skiej. Od tąd lud do -
zna je jej nie ustan nej i cu dow nej in ter wen cji oraz opie ki.
Uda ją się do niej ro dzi ny, a szcze gól nie ko bie ty, któ re pra -
gną zo stać mat ka mi. Zna ne są od daw na cu dow ne uzdro -
wie nia za przy czy ną Mat ki Bo skiej Brze mien nej. 
W cza sie oku pa cji hi tle row skiej zbie ra ły się tu rów nież ko -
bie ty pro sząc o szczę śli wy po wrót do do mu swo ich mę żów
i sy nów znaj du ją cych się na woj nie. Od 1960 ro ku miej sce
na po la nie obok wznie sie nia sta ło się ulu bio nym te re nem,
gdzie czę sto gro ma dzi li się lu dzie na mo dli twie i szu ka li ra -
tun ku w nie jed nej, wy da wa ło by się bez na dziej nej sy tu acji
swe go ży cia. 
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Historia Koœcio³a Gdañskiego – cz. 23
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Figura Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie Przeniesiony do Matemblewa fragment ołtarza zbudowanego na sopockim hipodromie
z okazji Mszy św. z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w 1999 r.



Nie zwy kle waż nym wy da rze niem dla Ma tem ble wa
by ła wi zy ta Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II w So po cie w 1999
ro ku i spo tka nie z wier ny mi na so poc kim hip po dro mie przy
drew nia nym oł ta rzu wy ko na nym przez prof. Ma ria na Ko ło -
dzie ja i lu do wych twór ców. Po pa pie skiej piel grzym ce głów -
ne ele men ty te go oł ta rza prze nie sio no wła śnie do Ma tem -
ble wa. Obec ne Sank tu arium ma kształt kal wa rii, któ rej
zwień cze niem jest głów ny ele ment pa pie skie go oł ta rza z So -
po tu. Uro czy ste go po świę ce nia Kal wa rii do ko nał me tro po li -
ta gdań ski ks. abp Ta de usz Go cłow ski w pierw szą rocz ni cę
wi zy ty Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II, czy li 4 czerw ca 2000 ro -
ku. Ostat nie la ta przy nio sły dal szy roz wój kul tu Mat ki Bo żej
w Sank tu arium. Od 1990 ro ku za wsze w dzień lip co we go
od pu stu Na wie dze nia NMP sprzed Ka te dry Oliw skiej wy ru -
sza pie sza piel grzym ka do Ma tem ble wa. Uczest ni cy idą
szla kiem, któ rym zgod nie z tra dy cją, oj co wie cy ster si prze -
nie śli kie dyś fi gu rę Mat ki Bo żej na le śne wzgó rze. 

Na obec nym te re nie Ar chi die ce zji Gdań skiej znaj -
du je się wię cej cu dow nych miejsc kul tu re li gij ne go. Sank tu -
aria to miej sca szcze gól ne go kul tu zwią za ne go z fak tem
nad przy ro dzo nym, re li kwia mi lub cu dow ny mi wi ze run ka -
mi. Do ta kich miejsc przy jeż dża ją lub czę sto przy cho dzą
pie szo pąt ni cy, by pro sić Bo ga o ła ski i prze ba cze nie oraz
dzię ko wać za do zna ne do bro. 

Naj star sze Sank tu arium na Po mo rzu znaj du je się w
Pia secz nie, w die ce zji pel pliń skiej. Jest to Sank tu arium MB
Kró lo wej Po mo rza i Mat ki Jed no ści. W 1967 ro ku pa pież Pa -
weł VI wpi sał Sank tu arium Pia se czyń skie do ogól no ko ściel -
ne go spi su miejsc ła ska mi sły ną cych. 

Wie dza o naj star szym na Po mo rzu ob ja wie niu
NMP po cho dzi z prze ka zów ust nych. W XIV wie ku przez
cią gną ce się la sy je chał do Gnie wa smo larz. Wiózł ze so bą
spa ra li żo wa ne go sy na. Za trzy ma li się na krót ki od po czy nek
przy nie wiel kim źró deł ku. Po pew nym cza sie oj ciec ze zmę -
cze nia za snął. Cho re mu chłop cu uka za ła się Naj święt sza
Ma ry ja Pan na. Po stać uka za ła się w wiel kiej ja sno ści i ka za -
ła mu się do sie bie zbli żyć. Chło piec po wie dział, że nie mo -
że te go zro bić, bo ma cho re no gi. Pa ni po wtó rzy ła po le ce nie
i wów czas chło piec zo stał uzdro wio ny. Ura do wa ny po biegł
do oj ca, aby go obu dzić. Wspól nie w mo dli tew nym sku pie -

niu wpa try wa li się w urze ka ją ce pięk no ścią ob li cze ob ja wia -
ją cej się Mat ki Bo żej. Od cza su pierw sze go ob ja wie nia w
tym miej scu znaj du je się sa dzaw ka, a piel grzy mi, któ rzy od -
wie dza ją Sank tu arium w Pia secz nie, za bie ra ją wo dę ze stu -
dzien ki, wie rząc w jej cu dow ne, lecz ni cze wła ści wo ści.

Hu bert Bar tel 
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Ołtarz w kościele pw. Narodzenia NMP w Piasecznie

Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, 
Królowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie

8 września 1968 r. ówczesny kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież, udekorował
cudowną figurę Matki Bożej Piaseckiej na Królową Pomorza i Matki Jedności.

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 p
ar

af
ii

 w
 P

ia
se

cz
ni

e



GŁOS BRATA NR 1(63)201516

SPOTKANIA OPŁATKOWE „LUX CORDIS”

AKCJA D.A. Lux Cordis – „BĄDŹMY ŚWIĘTYMI MIKOŁAJAMI”
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WIECZÓR KOLĘD

W sobotę 3 stycznia 2015 r., odbył się w naszej
parafii koncert kolęd w aranżacjach jazzowo-

rockowych w wykonaniu 
Scholi Lux Cordis oraz przyjaciół.

Dziękujemy młodzieży za piękny klimat
przenoszący nas w zadumę nad świętami

Bożego Narodzenia. 
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DZIECIĘCE KOŁO TEATRALNE

PRZEDSTAWIENIE BOŻONARODZENIOWE

DROGA KRZYŻOWA
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Z ŻYCIA PARAFII

Spo tka nie D.A. „Lux Cor dis” z ks. Pro bosz -
czem
Tym razem szczególnym gościem naszego niedzielnego
spotkania stał się człowiek, którego mijamy prawie każdego
dnia, któremu nasze duszpasterstwo zawdzięcza ogromnie
wiele. Świadectwem swojego życia podzielił się z nami
ksiądz Proboszcz Grzegorz Stolczyk.

Ks. Proboszcz opowiadał o swoich codziennych
zmaganiach, ale także o sytuacjach, które szczególnie
zapadły mu w pamięci, o tych wyjątkowo pięknych. Ks.
Grzegorz wspominał początki swojego życia kapłańskiego,
życia, które z pewnością stało się Jego wielką pasją.

Niesamowicie interesujące były opowieści o spotkaniu z
papieżem Janem Pawłem II, o działaniu wspólnoty, której
był duszpasterzem w Sopocie, jak i o zmianach, które zaszły
w jego życiu, gdy objął probostwo.

Całym sercem dziękujemy księdzu Proboszczowi
za poświęcony nam czas, za świadectwo pięknego życia, za
autentyczne szczęście malujące się na jego twarzy. Bóg
zapłać!

Agnieszka Wilszewska
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SPOTKANIA OPŁATKOWE: Klubu Seniora i Semper Fidelis

MŁODZIEŻOWA NOC FILMOWA „LUX CORDIS”– 26-27. XII
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W nie dzie lę 25 stycz nia 2015 r. o godz. 16.30 ze bra li
się w na szym ko ście le  licz nie zgro ma dze ni słu cha cze,
by wy słu chać co rocz ne go kon cer tu ko lęd w wy ko na -
niu Chó ru Pa ra fial ne go im. św. Bra ta Al ber ta. Do przy -
by cia za chę cał pięk ny pla kat, któ ry (oprócz in for ma cji
o da cie wy stę pu) pro po no wał: „Przyjdź, po słu chaj i za -
śpie waj ra zem z na mi!”. 

Jak wi dać pu blicz no ści, któ ra do pi sa ła jak ni -
gdy do tąd, po do ba ła się ta ka for ma du cho wej roz ryw -
ki. Tym ra zem chó rzy ści przy go to wa li trzy czę ści pro -
gra mu, któ re skła da ły się z róż no rod nych utwo rów po -
wią za nych ze so bą tre ścią i cha rak te rem, prze pla ta -
nych po pu lar ny mi ko lę da mi, śpie wa ny mi wspól nie 
z wier ny mi. 

W pierw szej czę ści mo gli śmy po słu chać m.in.
ta kich pie śni jak „Bra cia, pa trz cie je no” czy „Przy stąp -
my do szo py”. By ły to ra do sne pie śni oznaj mia ją ce
przyj ście Dzie ciąt ka Je zus na świat, za chę ca ją ce do
czu wa nia przy żłób ku i bu dzą ce na dzie ję na od ku pie -
nie czło wie ka. 

Dru ga część to chwi la za du my, re flek sji 
i wzru szeń pod czas wsłu chi wa nia się w treść ko ły sa -
nek: „Je zu sek czu wa”, „Ko ły san ka Ma rii Pan ny” i „Za -
śnij, Dzie ci no”. 

Pod czas czę ści trze ciej, oprócz wy bu chu we so -
ło ści i try um fu z po wo du, iż „Bóg się z Pan ny na ro dził”
i  „Nad Be tle jem w ciem ną noc śpie wał pieśń anio łów
chór”, że się „tam na ro dził Król”, nie bra kło rów nież
re flek sji nad Wiel ką Ta jem ni cą, któ ra mó wi: „Dzie ciąt -
ko się na ro dzi ło (…) Wzię ło na się czło wie czeń stwo,
co ukry ło Je go Bó stwo”. 

Mię dzy par tia mi ko lę do wy mi ks. pro boszcz
Grze gorz Stol czyk wy gła szał na uki – krót kie, acz bo -
ga te w mo ral ne tre ści.

Na za koń cze nie wy stę pu za brzmia ła dy na -
micz na i peł na wy ra zu ko lę da pt. „Coś się dzie je”, co
wzbu dzi ło wśród słu cha czy burz li wą owa cję na sto ją -
co. Po po dzię ko wa niach dla chó rzy stów, dy ry gent ki –
An ny Te rech i akom pa nia to ra – Krzysz to fa Ży gow -
skie go, wspól nie od śpie wa no uro czy ste „Bóg się ro -
dzi”.

Aplauz pu blicz no ści był wiel kim po krze pie -
niem i do dał chó rzy stom sił do dal szej wy tę żo nej pra -
cy. Wszyst kim, któ rzy przy by li na kon cert i w ja ki kol -
wiek spo sób przy czy ni li się do je go uświet nie nia, chó -
rzy ści raz jesz cze skła da ją ser decz ne „Bóg za płać”.   

Syl wia Stan kie wicz

Z ŻYCIA PARAFII

Koncert kolêd chóru parafialnego
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ZABAWY KARNAWAŁOWE

„Lux Cordis” – STUDENCI NA LODOWISKU – 3 II 2015 r. 

LUX CORDIS

PRZEDSZKOLAKI
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DZIECI NA LODOWISKU 

CZŁONKOWIE I NOWI KANDYDACI ERM – 21 XII 2014r.
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Z ŻYCIA PARAFII

11 lu te go, zgod nie z dwu dzie sto kil ku let nim zwy cza -
jem, w ra mach ob cho dzo ne go Świa to we go Dnia Cho -
re go, w na szym ko ście le zo sta ła od pra wio na Msza św.
w in ten cji osób cho rych i star szych miesz ka ją cych 
w na szej pa ra fii. Pod czas Eu cha ry stii uczest ni cy wy -
słu cha li orę dzia pa pie ża Fran cisz ka z tej oka zji oraz
przy ję li sa kra ment na masz cze nia cho rych. 

ks. Krzysz tof Borysewicz

XXIII Œwiatowy Dzieñ� Chorego
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PRZYGOTOWANIA DO Ś.D.M. 

Świa to we Dni Mło dzie ży odbędą się w Kra ko wie
w przyszłym roku i dlatego w naszej parafii trwają przy -
go to wa nia do te go ważnego wy da rze nia kościelnego,
skierowanego nie tylko do młodzieży. 

Spotkania formacyjne od by wają się w każ dy
pierw szy pią tek mie sią ca. Roz po czy na je uczestnictwo
we Mszy świę tej o go dzi nie 19.15.
Potem w sal ce na ple ba nii lub w innym miejscu pruszane
są różne zagadnienia.

Te ma ty ka Świa to wych Dni Mo dzie -
ży go ści na wie lu stro nach ga zet.
Po wsta ją roz ma ite ini cja ty wy, któ re
ma ją na ce lu po ma gać wo lon ta riu -
szom i uczest ni kom ŚDM, aby spo -
tka nie w Kra ko wie by ło wyjąt ko -
wym wy da rze niem.

Zachęcamy więc do lektury
czaspism. 

Obok zwiastun numeru specjalnego „Drogi”.

Œwiatowe Dni M³odzie¿y – Kraków 2016

WIERSZE
Zofii C.

PIOTRZE NASZYCH CZASÓW

Objąłeś ster Wielkiej Barki
Twa Róża Wiatrów
wyznaczała kurs
na bezkres świata,
ze wzruszeniem
odwiedzałeś Polskę,
świetliste promienie
wiodły ku Tobie
rzesze młodzieży, 
witały tłumy dojrzałych
siałeś ziarno wiary, miłości,
dawałeś nadzieję.
Twa nauka – busolą życia,
przebaczenia i odchodzenia,
otworzyłeś Bramę
Trzeciego Tysiąclecia –
historyczny symbol
niezwykłego pontyfikatu.
Dziś – 
Jesteś w Domu Ojca
dzieło Twego życia –
zdobi panteon świętych.

Grażyna Brylska
z tomiku „Pejzaż z jarzębiną”

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SPOTKANIA!
w każ dy pierw szy pią tek mie sią ca o godz. 19:15
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Z ŻYCIA PARAFII

XXVIII lat w s³u¿bie Bogu i Koœcio³owi Gdañskiemu

Szcze gól nie uro czy sty cha rak ter mia ło do rocz ne spo tka nie wspól -
no ty bra ci Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” Ar chi die -
ce zji Gdań skiej z oka zji 28. rocz ni cy jej po wo ła nia. Go spo da rzem
uro czy sto ści by ła pa ra fia pw. Świę te go Du cha w Gdy ni - Ob łu żu.
Szczy to wym punk tem spo tka nia by ła Eu cha ry stia świę ta spra wo -
wa na przez bp. Wie sła wa Szla chet kę w kon ce le brze z pro bosz -
czem pa ra fii ks. kan. Mar kiem Wen de,  no wym Ar chi die ce zjal nym
Dusz pa ste rzem KSM, ks. Zdzi sła wem Ró żem i księż mi  ka pe la na -
mi po szcze gól nych grup pa ra fial nych. Pa ra fię Św. Bra ta Al ber ta re -
pre zen to wał ks. Woj ciech Lan ge. 

Sta łym ele men tem rocz ni co wych spo tkań jest uro czy ste
ślu bo wa nie no wych człon ków KSM. W tym ro ku do wspól no ty zo -
sta ło włą czo nych sied miu bra ci. Spo tka nie sta ło się oka zją do zło -

że nia po dzię ko wa nia  do tych cza so we mu Ar chi die ce zjal ne mu
Dusz pa ste rzo wi KSM ks. pra ła to wi Zbi gnie wo wi Zie liń skie mu.

28. rocz ni ca po wo ła nia KSM to tak że oka zja do za pre zen -
to wa nia obec no ści „Pa pie skiej Dru ży ny” KSM na szej pa ra fii w ży -
ciu Ko ścio ła Gdań skie go. Naj kró cej tę obec ność ob ra zu je za miesz -
czo ne ta ble au. Przed sta wia ono sym bo licz nie naj waż niej sze wy da -
rze nia, w któ rych uczest ni czy ła na sza gru pa (A -D), syl wet ki opie -
ku nów du cho wych i mo de ra to rów (I -IV) oraz syl wet ki 41 bra ci,
któ rzy w ostat nich la tach ak tyw nie uczest ni czy li w ży ciu pa ra fii. W
dol nej czę ści na to miast za miesz czo no zdję cia sym bo li zu ją ce wy da -
rze nia z ży cia pa ra fial ne go (piel grzym ki, spo tka nia for ma cyj ne i
opłat ko we) oraz udział w uro czy sto ściach ar chi die ce zjal nych.

Sta ni sław Ma zu rek

Główne cele:
A. Zaspa 1987 r. - zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego; 
B. Błogosławieństwo Ojca Świętego; 
C. Sopot 1999 r.- zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego; 
D. Aktywny udział w życiu parafii.

Kierownictwo i opieka duchowa:
I.  Joachim Kreft – Moderator; 
II. Ks. Kan. Grzegorz Stolczyk – Proboszcz; 
III. Ks. Wojciech Lange – Opiekun duchowy; 
IV. Śp. Zygfryd Biernat – Moderator do roku 2004.

Wcze śniej opie kę du cho wą spra wo wa li: Ks. Eu ge niusz Stel mach –
Pro boszcz, Ks. Wal de mar Na czk, Ks. Jan Świ sto wicz, śp. Ks. Ma -
rek Pa ru siń ski, Ks. Grze gorz Bącz kie wicz, Ks. Ja nusz Maj kow ski,
Ks. Bog dan Pul czyń ski.

Bracia:
1. Karol Grot, 2. Tadeusz Gowkielewicz, 3. Stanisław Włoch, 4.
Jan Skowroński, 5. Tadeusz Zwolak, 6. Jerzy Stawicki, 7. Tadeusz
Witczak, 8. Stanisław Ratajczak, 9. Stanisław Rękawek, 10. Lech
Łapicz, 11. Aleksander Prusator, 12. Marek Mianecki, 13. Jan
Mazewski, 14. Zdzisław Rymarkiewicz, 15. Śp. Stanisław Dyła, 16.
Wacław Wójcik, 17. Zbigniew Brzeziński, 18. Leszek Mormon,
19. Śp. Alfons Barzowski, 20. Zbigniew Wójtowicz, 21. Piotr
Cyper, 22. Tadeusz Orzech, 23. Jan Rojek, 24. Henryk Wandtke,
25. Zygmunt Flisek, 26. Stanisław Kwiatek. 27. Mieczysław
Brzeziński, 28. Stanisław Mazurek, 29. Grzegorz Szyszko, 30.
Zygfryd Schoenhoff, 31. Szczepan Górski, 32. Wojciech Zalewski,
33. Marian Skowroński, 34. Mieczysław Szymanek. 35. Edward
Ambroziak, 36. Lech Setzke, 37. Śp. Jan Jacewicz, 38. Śp.
Bolesław Potucha, 39. Śp. Jan Jankowiak, 40. Śp. Stanisław
Kujałowicz, 41. Śp. Jan Bartkowiak.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE

28. rocznica powstania „Semper Fidelis”
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Na kresowym szlaku – cz.1
WSPOMNIENIA

W wy ni ku jał tań skie go po dzia łu Eu ro py pra wie po ło wa na -
szych hi sto rycz nych ziem zna la zła się po za gra ni ca mi Pol -
ski. Na za anek to wa nych zie miach  po zo sta ło ty sią ce śla dów
na szej kul tu ry ma te rial nej. Są to świą ty nie, zam ki, pa ła ce,
cmen ta rze....W obiek ty te wpi sa na jest ogrom na część hi sto -
rii na sze go kra ju. Po zo sta ło tam też wie lu Po la ków, któ rzy z
róż nych po wo dów nie mo gli roz stać się z ro dzin ną zie mią.

W ob sza rze mo ich szcze gól nych za in te re so wań
znaj du je się zie mia woł ko wy ska. Jest to bo wiem kra ina,
gdzie uro dzi ła się mo ja żo na, gdzie miesz ka li jej ro dzi ce i
gdzie znaj du ją się gro by jej przod ków. Woł ko wysk to obec -
nie 44- ty sięcz ne mia sto, po ło żo ne oko ło 60 km od na szej
wschod niej gra ni cy. Mia sto po sia da bo ga tą hi sto rię. To tu -
taj w 1386 ro ku Wła dy sław Ja gieł ło za warł umo wę z pol skim
po sel stwem o za ślu bie niu Ja dwi gi An de ga weń skiej, ob ję ciu
pol skiej ko ro ny i ochrzcze niu Li twy. Zie mia woł ko wy ska i
są sia du ją ce z nią zie mie gro dzień ska i no wo gródz ka sły ną z
wie lu zna czą cych po sta ci dla hi sto rii na sze go kra ju jak: Ta -
de usz Ko ściusz ko, Ro mu ald Trau gutt, ro dy Sa pie hów, Ra -
dzi wił łów, Po toc kich Bra nic kich i in nych. To na tych zie -
miach ży li i two rzy li pięk ne dzie ła li te rac kie: Adam Mic kie -
wicz, Eli za Orzesz ko wa, Jó zef Kra szew ski. Do tej po ry ist -
nie ją śla dy ich obec no ści na tych zie miach. 

Mi mo swej bo ga tej hi sto rii mia sto nie po sia da zna -
czą cych za byt ków hi sto rycz nych. Przy czy ną te go by ły licz -
ne woj ny, któ re nie omi nę ły mia sta i nisz czą ce po ża ry. Wy -
mie nić moż na choć by woj ny szwedz kie i woj ny na po le oń -
skie. W 1656 ro ku znisz czo ny zo stał przez kró la szwedz kie -
go Ka ro la X za mek zbu do wa ny jesz cze przez Men do ga, w
któ rym to pod pi sa no wy żej wspo mnia ny hi sto rycz ny akt.
Wal ki na po le oń skie spo wo do wa ły kom plet ne znisz cze nie
mia sta. W okre sie mię dzy wo jen nym Woł ko wysk, w ran dze
po wia tu, znaj do wał się w gra ni cach wo je wódz twa bia ło stoc -
kie go. W la tach 1939–1941 mia sto prze ży wa ło oku pa cję so -
wiec ką. Roz po czę ły się licz ne wy wóz ki Po la ków. Nie omi nę -
ły one dwóch stry jów mo jej żo ny. W ro ku 1941 mia sto prze -
ję li Niem cy. Oku pa cja nie miec ka, po dob nie jak w in nych
kre so wych mia stach, przy nio sła za gła dę lud no ści ży dow -
skiej i prze śla do wa nia Po la ków. La ta 1941-1949 to la ta li kwi -
da cji przez wła dze so wiec kie pol skie go pod zie mia nie pod le -
gło ścio we go. Sym bo licz ną po sta cią te go okre su jest ży ją cy
jesz cze pan kpt. Wła dy sław Uchna le wicz, żoł nierz Ar mii
Kra jo wej, ska za ny na ka rę śmier ci, za mie nio ną póź niej na
25 lat cięż kich ro bót. W 1957 zo stał zwol nio ny na fa li od wil -
ży. Mia łem szczę ście po znać oso bi ście te go bo ha te ra.

Obec nie w Woł ko wy sku miesz ka pra wie 10 tys. Po -
la ków (25 proc. ogól nej licz by miesz kań ców). Czyn ne są
dwa ko ścio ły rzym sko -ka to lic kie. Ko ściół far ny pw. św. Wa -
cła wa wy bu do wa ny zo stał w la tach 1841-1848. Jest to trój na -
wo wa bu dow la w sty lu póź ne go kla sy cy zmu, o dwóch wie -
żach. Od 1970 ro ku ko ściół ma sta tus za byt ku ar chi tek tu ry.
Obok ko ścio ła po ło żo ny jest cmen tarz pa ra fial ny. Znaj du je
się tam wie le za byt ko wych gro bów. W po bli żu swo ją kwa te -
rę ma ją żoł nie rze po le gli za Oj czy znę w la tach 1918-1920.
Miej sca te na wie dza ją uczest ni cy każ dej wy ciecz ki. Dru gi
ko ściół, pw. św. Sta ni sła wa Kost ki, zbu do wa no w dziel ni cy

Woł ko wysk Cen tral ny w miej scu daw ne go ko ścio ła drew -
nia ne go, zde wa sto wa ne go w okre sie wła dzy ra dziec kiej.
Jest to świą ty nia w post mo der ni stycz nym sty lu, o trzech na -
wach i jed nej wie ży (ak tu al nie znaj du je się w koń co wej fa zie
bu do wy). God ne uwa gi jest za an ga żo wa nie pa ra fian za rów -
no w od zy ska nie daw ne go ko ścio ła jak i w bu do wę no we go. 

W Woł ko wy sku dzia ła Pol ska Szko ła. Dru ga ta ka
ist nie je w Grod nie. Szko ła funk cjo nu je w no wo cze snym bu -
dyn ku. Obec nie w szko le uczy się oko ło 200 uczniów.
Wszyst kie przed mio ty wy kła da ne są w ję zy ku pol skim.
Ucznio wie, po za ję zy kiem pol skim, uczą się jesz cze ję zy -
ków: bia ło ru skie go, an giel skie go i ro syj skie go. Do na uki ję -
zy ków ucznio wie ma ją do dys po zy cji no wo cze sny, skom pu -
te ry zo wa ny ga bi net. Wie lu ab sol wen tów tej szko ły kon ty nu -
uje na ukę na wyż szych uczel niach w Pol sce. 
Na Wscho dzie ist nie je wie le cza so pism w ję zy ku pol skim.
Wy da ją je or ga ni za cje po lo nij ne i ko ściel ne. Cza so pi sma te
sta no wią ogrom ną war tość dla kul tu ry pol skiej i kra ju, w
któ rym są wy da wa ne. W re dak cjach pra cu ją na si Ro da cy za -
in te re so wa ni  za cho wa niem toż sa mo ści na ro do wej, kul tu ry
i ję zy ka. Po czyt nym w Pol sce i na Bia ło ru si pi smem jest
mie sięcz nik „Ma ga zyn Pol ski” wy da wa ny po cząt ko wo w
Grod nie, a od cza su roz ła mu w Związ ku Po la ków na Bia ło -
ru si – na uchodź stwie. W pi śmie tym pu bli ku ją rów nież Po -
la cy za miesz ka li w kra ju.

Wie lu Po la ków, któ rzy opu ści li tam te zie mie bez po -
śred nio po woj nie lub po wie lu la tach ze sła nia, osie dli ło się
na Po mo rzu. W ro ku 1991 utwo rzy li oni Sto wa rzy sze nie Ro -
dzin Zie mi Woł ko wy skiej. Głów nym je go ce lem jest udzie la -
nie wszech stron nej po mo cy Ro da kom za miesz ka łym na zie -
mi woł ko wy skiej w od ra dza niu ich toż sa mo ści na ro do wej,
tra dy cji i wia ry oraz w na uce ję zy ka pol skie go. Re ali zu jąc
ten cel Sto wa rzy sze nie każ de go ro ku or ga ni zu je kil ku ty go -
dnio we wa ka cyj ne po by ty dla dzie ci z zie mi woł ko wy skiej.
Spon so ra mi tej for my kon tak tów są czę sto oso by ano ni mo -
we. Sto wa rzy sze nie wspo ma ga fi nan so wo bu do wę wspo -
mnia ne go ko ścio ła św. Sta ni sła wa Kost ki w Woł ko wy sku
Cen tral nym, prze ka zu je po mo ce (książ ki, pod ręcz ni ki) po -
wsta łej Szko le Pol skiej. W ko ście le św. Wa cła wa ufun do wa -
no dwie ta bli ce: „Pa mię ci  Ro da ków, Miesz kań ców Zie mi
Woł ko wy skiej, po le głych w wal ce, roz strze la nych,  za mę -
czo nych w obo zach i ła grach w la tach 1939-1945” oraz „Żoł -
nie rzom Woj ska Pol skie go, Sy nom Zie mi Woł ko wy skiej po -
le głym za Oj czy znę w la tach 1939-1945”. 

Waż ną ro lę in te gra cyj ną od gry wa ją co rocz ne spo -
tka nia opłat ko we i wiel ka noc ne. Na spo tka niach tych ze bra -
ni dzie lą się swo imi wspo mnie nia mi, ty mi sprzed lat i naj -
now szy mi, in spi ro wa ny mi ostat ni mi po by ta mi w ro dzin nych
stro nach.  To na jed nym z ta kich spo tkań do wie dzia łem się
o nie zwy kłej wę drów ce szkol ne go sztan da ru Szko ły Po -
wszech nej w Woł ko wy sku. Po wkro cze niu do mia sta wojsk
ra dziec kich w 1939 ro ku sztan dar na le ża ło prze ka zać do ko -
men dan tu ry. Mia ła to uczy nić woź na tej szko ły – pa ni Ma ria
Sza rej ko. Po le ce nia nie wy ko na ła, sztan dar ukry ła i prze -
cho wy wa ła go pod czas wy wóz ki i wie lo let nie go po by tu 
w Ka zach sta nie. Na ze sła niu, pod czas świąt na ro do wych i
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ko ściel nych, roz wi ja ny w ukry ciu sztan dar sta wał się źró -
dłem od no wy du cho wej i wia ry dla ze słań ców. Pa ni Ma ria
prze ży ła tra ge dię, gdy po po wro cie do Pol ski ku ra to rium w
Bia łym sto ku oświad czy ło, że sztan dar nie mo że być przy ję -
ty w żad nej szko le. Być mo że przy czy ną od mo wy by ły wy -
szy te na sztan da rze sło wa Jó ze fa Pił sud skie go: „Nie za wie -
dzie się Oj czy zna, któ ra pa trzy na was z uf no ścią i wia rą”. 

Wie le za słu żo nych dla Sto wa rzy sze nia osób, któ re
w róż nych for mach do ku men to wa ło spu ści znę hi sto rycz ną
po ko leń Zie mi Woł ko wy skiej, już ode szło. Trud no po mi nąć
4-to mo wą pra cę Wi tol da Kar py zy pt. „Zie mia Woł ko wy ska”
z prze pięk ny mi gra fi ka mi wie lu bu dow li. Na spo tka nia
przy cho dzą rów nież lu dzie mło dzi, uro dze ni po woj nie w
obec nych gra ni cach Pol ski, się ga ją cy do swo ich ko rze ni.
Da je to na dzie ję na utrzy ma nie cią gło ści kon tak tów z Ro da -
ka mi na kre sach.

Szcze gól ną ro lę wspo mnie nio wą i po znaw czą ma ją
or ga ni zo wa ne z ini cja ty wy Sto wa rzy sze nia  wy ciecz ki do
miej sco wo ści, któ re hi sto rycz nie na le ża ły do Pol ski. O miej -
sco wo ściach, w któ rych Adam Mic kie wicz spę dzał wa ka cje,
na ro dził się i do ra stał Ta de usz Ko ściusz ko, gdzie rzą dzi ły
ro dy Sa pie hów i Ra dzi wił łów oraz dla cze go bol sze wi cy in te -
re so wa li się ne kro po lią Ra dzi wił łów w Nie świe żu i in nych
hi sto rycz nych bu dow lach moż na bę dzie prze czy tać w na -
stęp nych nu me rach „Gło su Bra ta”.

Tekst i zdjęcia: Sta ni sław Ma zu rek

Kpt. Władysław Uchnalewicz. Żołnierz Niezłomny.Wołkowysk. Kościół św. Wacława

Wołkowysk. Kwatera żołnierzy poległych w latach 1918-1920Wołkowysk. Szkoła Polska

Wołkowysk Centralny. Kościół św. Stanisława Kostki



GŁOS BRATA NR 1(63)201530

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

SPOTKANIE Z PIOTREM KURYŁŁO – 22 II

Ku czci Żołnierzy Wyklętych
HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ LSO

W pią tek 27 lu te go 2015 mi ni stran ci i lek to rzy z na szej pa ra fii uczest ni -
czy li w HALOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ LSO ARCHDIECEZJI
GDAŃSKIEJ IM. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. 

Prócz zma gań spor to wych, dzię ki współ pra cy z In sty tu tem Pa -
mię ci Na ro do wej w Gdań sku, mło dzież mia ła rów nież oka zję obej rzeć
wy sta wę po świę co ną Żoł nie rzom Wy klę tym i ich hi sto rii. Świa dec two
ich mę stwa, wier ność Oj czyź nie, nie złom na po sta wa pa trio tycz na i przy -
wią za nie do tra dy cji nie pod le gło ścio wych to fun da men tal ne war to ści,
któ re chce my kształ to wać wśród mło dzie ży na szej Ar chi die ce zji – mó wił
na otwar cie Tur nie ju Ar chi die ce zjal ny Dusz pa sterz Służ by Li tur gicz nej –
ks. Piotr Be lec ki. Pa tro nat ho no ro wy nad ca łym tur nie jem ob jął rów nież
ks. Abp Sła woj Le szek Głódź – Me tro po li ta Gdań ski.

fot. ks. Wojciech Lange
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MŁODZIEŻ Z „LUX CORDIS” NA KRĘGLACH – 23 I

REKOLEKCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Rekolekcje wielkopostne 
dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej

Od II nie dzie li wiel ko post nej, 1 mar ca do śro dy, 4 mar ca
2015 r. w na szej pa ra fii od by ły się re ko lek cje. 
By ły one skierowa ne do trzech grup: 
dzie ci młod sze (kl. 0-III), dzie ci star sze (kl. IV-VI) oraz mło -
dzież gim na zjal na. 
Pro wa dził je ks. Grze gorz Mnich, któ ry na co dzień pra cu je
w pa ra fii Naj święt szej Ma ryi Pan ny w Gdy ni.
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Bar ce lo na, sto li ca Ka ta lo nii, ko ja rzy się prze cięt ne mu Eu ro -
pej czy ko wi ze sło necz ną pla żą, pa el lą, fla men co, mu zy ką gi -
ta ro wą, ze słyn nym dep ta kiem La Ram bla oraz nie zwy kle
ory gi nal ny mi bu dow la mi An to nie go Gaudíego. Ma ło kto
wie jed nak, że w tym mie ście po ło żo nym na kil ku wzgó -
rzach (pod tym wzglę dem przy po mi na ją cym więc tro chę
Rzym) i w oko licz nych miej sco wo ściach znaj du ją się bar dzo
cie ka we miej sca kul tu re li gij ne go. Na pra wie każ de ze
wspo mnia nych wzgórz moż na wje chać za rów no ko lej ką szy -
no wą jak i li no wą, co umoż li wia po dzi wia nie oko licz nej pa -
no ra my. Tu ry ści naj czę ściej uda ją się na wzgó rze Mon tjuďc
z nie zwy kle pięk ną i oka za łą fon tan ną przed mo nu men tal -
nym gma chem Mu zeum Sztu ki Ka ta loń skiej, z mia stecz -
kiem olim pij skim oraz wa row ną twier dzą, skąd roz po ście ra
się wspa nia ły wi dok na ca łe mia sto, a przede wszyst kim na
ogrom ny port. Na in nym, rów nie po pu lar nym wzgó rzu znaj -
du je się słyn ny Park Güell z wie lo ma cie ka wy mi obiek ta mi
pro jek tu wspo mnia ne go już ar chi tek ta, któ re wpi sa ne zo sta -
ły na li stę świa to we go dzie dzic twa UNESCO. 

Ko lej ne cie ka we wzgó rze po ło żo ne jest już nie co
da lej od cen trum mia sta i za pew ne dla te go nie wszy scy tu -
ry ści do nie go do cie ra ją. A war to się tam wy brać choć by dla -
te go, że na je go szczy cie stoi dwu po zio mo wy klasz tor oo. sa -
le zja nów pw. Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa, do sko na le
wi docz ny z każ de go nie mal miej sca w Bar ce lo nie, a no cą
pięk nie pod świe tlo ny. Wie żę klasz to ru wień czy ogrom na fi -
gu ra Chry stu sa Kró la na tu ral nej wiel ko ści, któ ry ni czym Je -
zus z Rio de Ja ne iro roz po ście ra swo je ra mio na nad ca łym
mia stem w ge ście bło go sła wień stwa. Na zwa wzgó rza Ti bi -
da bo (= dam Ci) na wią zu je do bi blij nej sce ny dia lo gu Je zu -
sa z ku szą cym Go na pu sty ni sza ta nem, któ ry obie cy wał od -
dać Mu wszyst kie wspa nia ło ści świa ta. A z te go naj wyż sze -
go wzgó rza Bar ce lo ny rze czy wi ście roz po ście ra się wspa -
nia ła pa no ra ma. Z ta ra su lub wie ży klasz to ru do sko na le wi -
dać ca łe mia sto, hisz pań skie wy brze że, a przy do brej po go -
dzie na wet Ma jor kę. Na czte rech na roż nych wie życz kach
na ko pu le klasz to ru sto ją ka mien ne po są gi apo sto łów na tu -
ral nej wiel ko ści, na to miast we wnętrz ne ścia ny klasz tor nej
kryp ty zdo bią prze pięk ne mo zai ki. Te raz, po za se zo nem,
miej sce to jest jesz cze dość spo koj ne i sprzy ja mo dli twie,
lecz nie ba wem ci szę tej oko li cy za kłó ci ha ła śli we we so łe
mia stecz ko usy tu owa ne tuż obok klasz to ru. Przy znam
szcze rze, że ta kie po łą cze nie sa crum i pro fa num wy da je się
być dość za ska ku ją cym roz wią za niem…  

Wzgó rze i klasz tor Ti bi da bo za pie ra ją istot nie dech
w pier siach, lecz praw dzi wym klej no tem wśród ka ta loń -
skich miejsc kul tu jest od da lo ny o 40 km od Bar ce lo ny
klasz tor oo. be ne dyk ty nów w Mont ser rat, któ re go na zwa
ozna cza „prze pi ło wa ną gó rę”, gdyż jest on istot nie po ło żo ny
wy so ko wśród róż no rod nych, dzi wacz nych form skal nych.
Jest to swo ista ka ta loń ska Ja sna Gó ra, dru gi po San tia go de
Com po ste la ośro dek piel grzym ko wy Hisz pa nii. Aby do -
tknąć sły ną cej z cu dów fi gur ki Czar nej Ma don ny z Dzie ciąt -
kiem w oknie nad oł ta rzem trze ba od stać swo je w dłu giej

ko lej ce. War to też po słu chać śpie wu chło pię ce go chó ru gre -
go riań skie go oraz pójść szla kiem ta jem nic ró żań co wych do
Świę tej Gro ty, w któ rej św. Piotr zna lazł rze ko mo drew nia -
ną fi gur kę pa tron ki Ka ta lo nii. Ko lej ką szy no wą moż na wje -
chać na szczyt ma sy wu po wy żej klasz to ru, by móc stam tąd
po dzi wiać pa no ra mę ca łej Ka ta lo nii oraz po wę dro wać gór -
skim szla kiem do jed nej z licz nych pu stel ni.   

W sa mym cen trum Bar ce lo ny sto ją jesz cze dwie in -
ne zna ne świą ty nie, od gry wa ją ce bar dzo istot ną ro lę w dzie -
jach te go mia sta: nie ukoń czo ny przez An to nie go Gaudíego
ko ściół Sa gra da Fa mi lia oraz bar ce loń ska ka te dra. Ka te dra
św. Eu la lii jest sie dzi bą tam tej sze go ar cy bi sku pa, a w kryp -
cie pod oł ta rzem znaj du je się sar ko fag tej świę tej mę czen ni -
cy i za ra zem pa tron ki Bar ce lo ny. W pierw szym dniu na sze -
go te go rocz ne go po by tu w Bar ce lo nie (12 lu te go) ob cho -
dzo no wła śnie hucz nie jej świę to. Był to rów nież aku rat Tłu -
sty Czwar tek (za miast pącz ków ja da się tam wte dy spe cjal -
ne kieł ba ski z jaj kiem sa dzo nym) i po czą tek sze re gu ulicz -
nych im prez koń czą cych okres kar na wa łu, któ re trwa ły nie -
prze rwa nie do nie dzie li, kie dy to w gó rę po szy bo wa ło mnó -
stwo po ma rań czo wych ba lo ni ków i kon fet ti. W cza sie kar na -
wa łu Ka ta loń czy cy za ja da li się czymś po śred nim mię dzy na -
szym pącz kiem a ra cu chem. Nie ob cho dzi li wpraw dzie śle -
dzi ka we wto rek, ale za to w Śro dę Po piel co wą w wie lu pie -
kar niach ku po wa li dość oso bli we mi ni -piz ze ze śle dziem, a
dzie ci szkol ne przy cho dzi ły wraz ze swo imi na uczy cie la mi
ca ły mi kla sa mi do par ku ko ło cy ta de li, by po grze bać tam
tra dy cyj nie sar dyn kę i w ten spo sób po że gnać na do bre kar -
na wał, śpie wa jąc ra do śnie pio sen ki i spo ży wa jąc ciast ka
oraz pi jąc go rą cą cze ko la dę. My na to miast uda li śmy się
oczy wi ście na mszę św. i po sy pa nie gło wy po pio łem do słyn -
nej świą ty ni pw. Św. Ro dzi ny, w któ rej kryp cie po cho wa ny
jest jej bu dow ni czy, tra gicz nie zmar ły An to ni Gaudí. Nie co
dziw nie czu li śmy się tyl ko wie dząc, że w tym sa mym cza sie
tłu my tu ry stów zwie dza ją wnę trze tej nie sa mo wi tej ba zy li ki
mniej szej, cho dząc po po sadz ce ko ścio ła po nad na szy mi
gło wa mi. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

WSPOMNIENIA

Kataloñskie miejsca kultu religijnego
w Barcelonie i jej okolicach

figura Jezusa na wieży klasztoru Tibidabo
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WSPOMNIENIA

Czarna Madonna z Montserrat katedra św. Eulalii w Barcelonie 

Sagrada Familia (widok ze wzgórza Montjuic)

grób Antoniego Gaudiego w krypcie bazyliki mniejszej Sagrada Familia 

krypta kościoła Sagrada Familia w Barcelonie 

mozaiki ścienne w krypcie klasztoru Tibidabo 

klasztor Tibidabo

klasztor Montserrat (widok z masywu górskiego)
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Intencje do œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę Cię za Agniesz kę, któ ra jest
w sta nie bło go sła wio nym, aby uro dzi ła zdro we dziec ko,
opie kuj się ca łą mo ją Ro dzi ną. Pro szę tak że za mo ich Przy -
ja ciół i wszyst kich, któ rym obie ca łam mo dli twę.
* Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o wy pro sze nie łask w pew nej
trud nej spra wie, o świa tło Du cha Św. i moc Bo żą, aby po -
myśl nie się wszyst ko za koń czy ło. Pro szę o świę tość na -
szych ro dzin, o mi łość, po kój w na szych ro dzi nach i na świe -
cie.
* Mat ko Bo ża, za wie rzam To bie ro dzi nę i bli skich oraz trud -
ną spra wę, pro szę otocz nas swo ją mat czy ną opie ką, aby
spra wy by ły po myśl nie roz wią za ne.
* Dzię ku ję Ci, Mat ko Bo ża, za zdro wie Ma my, po móż nam
w trud nej spra wie ro dzin nej. Pro szę za du sze w czyść cu
cier pią ce, o po kój na świe cie, o świę tych ka pła nów i po le -
cam Ci za twar dzia łych grzesz ni ków, aby się na wró ci li.
* Po le cam Ci, Pa nie Bo że, sie bie i pew ną spra wę, o któ rej
wiesz !!!
* Św. Bra cie Al ber cie, nasz Pa tro nie, wstaw się do Bo ga za
mo imi dzieć mi i sy no wy mi, uproś ła skę po jed na nia i zgo dy
mię dzy ni mi. Do pro wadź do dia lo gu, aby umie li so bie wza -
jem nie wszyst ko wy ba czyć i żyć w przy jaź ni. Two je wier na
czci ciel ka.
* Św. Bra cie Al ber cie, wy pra szaj wszel kie ła ski dla pa ni Ali -
ny, Gra ży ny, Ur szu li i Elż bie ty, dla ka pła nów i sióstr, dla
wszyst kich do bro czyń ców na szej pa ra fii oraz dla mo ich bli -
skich.
* Je zu Mi ło sier ny, Ty wszyst ko wiesz – ra tuj du sze !!! 
Ufam To bie – wzmoc nij mą ro dzi nę.
* Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o upro sze nie u Bo ga
wszel kich łask: zdro wa, mi ło ści i po ko ju, uwol nie nia z na ło -
gów oraz po moc fi nan so wą dla An ny, Pio tra , Jo an ny i Ada -
ma.
* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o szczę ście i po kój wiecz ny
dla Ta ty i Dziad ka oraz dla zmar łych krew nych - Two ja Jo -
asia.
* Świę ty 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 i pro szę, módl się za na mi
grzesz ny mi a tak że za ka pła na mi i wier ny mi z na szej pa ra fii.
* Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o wsta wien nic two w trud nej
spra wie są do wej, o świę tość na szych ro dzin, o uwol nie nie
od zła mo jej ro dzi ny, aby Pan Bóg oka zał nam mi ło sier dzie.
* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o upro sze nie u Bo ga bło go sła -
wień stwa i łask wszel kich - zdro wia, wia ry, uwol nie nia z na -
ło gów, od da le nie od zła, po moc i ra tu nek oraz mi łość i ra -
dość w ser cach dla An ny, Jo an ny, Pio tra i Ada ma.
* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o wy pro sze nie Bo że go bło go -
sła wień stwa i łask: zdro wia, wia ry , mi ło ści i prze mia ny ser -
ca dla Ma ry li w dniu jej uro dzin.
* Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za ła ski, któ -
re nam wy pra szasz. Pro szę, uproś świa tło Du cha Św. dla
mo ich naj bliż szych, o przy stą pie nie do Sa kra men tu Po ku ty
na zbli ża ją ce się Świę ta i o god ne prze ży cie tych dni. Pro szę
o zdro wie, że bym mo gła cho dzić. Świę ty nasz Pa tro nie,
wsta wiaj się za na mi.

* Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za szczę śli we
prze ży cie Świąt Bo że go Na ro dze nia i po le cam Ci mo je zdro -
wie, o któ re da lej pro szę. Pro szę, wstaw się za mo imi naj bliż -
szy mi, pro szę o mi ło sier dzie nad grzesz ni ka mi. Św. Bra cie,
nie opusz czaj nas.
* Pa nie Je zu, pro szę przez wsta wien nic two św. Bra ta Al ber -
ta o bło go sła wień stwo dla ro dzi ny i do bro czyń ców, o wzrost
w świę to ści dla bli skich, o dar co dzien nej Eu cha ry stii i Ko -
mu nii św. dla Ma my i bli skich. Pro szę Cię, Bra cie Al ber cie,
w pew nej trud nej spra wie, o po myśl ne jej roz wią za nie. Pro -
szę o da ry Du cha Św. i o obro nę przed złem, o dar ewan ge -
li za cji i aby gło szo ne by ło Sło wo Bo że.
* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie, o po moc pie nięż ną
i ra tu nek dla ro dzi ny.
* Pro szę o świa tło Du cha Św. dla wnucz ki w dniu jej uro dzin
i dla nas na okres Wiel kie go Po stu, że by śmy prze ży li ten
czas god nie, we dług przy ka zań Bo żych. Mat ko Naj święt sza,
broń nas od każ de go grze chu.
* Przez Nie po ka la ne Ser ce Ma ryi i wsta wien nic two św. Bra -
ta Al ber ta, pro szę Cię Pa nie Je zu o uwol nie nie ro dzi ny od
zła, o świę tość dla na szych ro dzin. Po le cam trud ną spra wę i
pro szę o po myśl ne jej roz wią za nie. Pro szę o ła skę Bo żą w
dzie le ewan ge li za cji, aby Sło wo Bo że by ło gło szo ne, o da ry
Du cha Świę te go, o po kój na świe cie i dar co dzien nej Ko mu -
nii św. dla mo ich bli skich.
* Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst kie ła ski, któ re
nam wy pra szasz u Bo ga. Pro szę, orę duj za ka pła na mi z na -
szej pa ra fii.
* Pa nie Je zu, za wsta wien nic twem św. Bra ta Al ber ta pro szę,
ob darz ła ską świę to ści na sze ro dzi ny. Pro szę po móż mi
w trud nej spra wie – pro szę.
* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o wsta wien nic two u Bo ga za
mo ją ro dzi ną, o uwol nie nie jej od zła. Po móż mi w trud nej
spra wie. Pro szę uproś ła skę, aby usta wy w Pol sce by ły
zgod ne z wo lą Bo żą. 
* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę za na szych ka pła nów i Sio stry
Be tan ki, o no we po wo ła nia, za na szych alum nów i za na sze -
go ks. Dia ko na.
* Św. Bra cie Al ber cie, wy pra szaj ła ski dla Ali ny, Gra ży ny,
Elż bie ty, Ur szu li, dla Agniesz ki i Łu ka sza oraz ca łej ro dzi ny.
* Św. Bra cie Al ber cie, opie kuj się Agniesz ką i jej po tom -
stwem. Pro szę za cho rych z ro dzi ny, za do bro czyń ców, ka -
pła nów i Sio stry Be tan ki. Uproś u Je zu sa po kój na świe cie 
i w każ dym ludz kim ser cu. Wy pra szaj ła skę dla zmar łych
i dusz w czyść cu cier pią cych.
* Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst kie ła ski, któ re mi
wy pra szasz u Do bre go Bo ga. Pro szę, orę duj za mo ją ro dzi -
ną.
* Św. Bra cie Al ber cie, od da ję Ci pew ną spra wę! Pro szę o
po trzeb ne ła ski. Dzię ku ję za do bre ser ce mo ich dzie ci i
wnu ków. Pro szę uproś dla zmar łych po kój wiecz ny, a ży ją -
cym bli skim i do bro dzie jom uproś Bo że bło go sła wień stwo.

przygo to wała s. Li dia i s. Amanda
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Michał Leon Wencel 14.12.2014 r. 

Oliwier Sadowski 14.12.2014 r. 

Patryk Sadowski 14.12.2014 r. 

Zuzanna Teresa Weselak 25.12.2014 r. 

Kamil Kahlweihs 25.12.2014 r. 

Susanna Pipczyński 25.12.2014 r. 

Aleksander Artur Wierzbicki 28.12.2014 r. 

Emilia Adamiak 28.12.2014 r. 

Oskar Maksymilian Migawski 11.01.2015 r. 

Hubert Jan Frost 25.01.2015 r. 

Jakub Łukasz Śmigielski 25.01.2015 r. 

Robert Władysław Rożnawski 8.02.2015 r. 

Zuzanna Wądołowska 8.03.2015 r. 

Kacper Sławomi Chodczak 8.03.2015 r. 

Laura Aniela Zielińska 8.03.2015 r.  

Zofia Anna Labudda 8.03.2015 r. 

50-lecie Sakramentu Małżeństwa

Kazimiera i Stanisłw Ratajczak   4 stycznia
Aniela i Marian Barańscy 23 stycznia

W dniu 7 mar ca 2015 r. od pro wa dzi li śmy do wiecz no ści
wie lo let nie go za kry stia ni na śp. Edwar da Przy tu łę. Uro -
czy sto ści po grz ebo we od by ły się na cmen ta rzu w Czer -
sku, zaś uro czy stą Mszę sw. w in ten cji pa na Edwar da
od pra wi li śmy w na szym ko ście le 9 mar ca o godz. 18. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

ROCZNICE SAKRAMENTU 
MAŁŻEŃSTWA:

Śp. Wanda Dziedzic, lat 82 
Śp. Gertruda Dachnowicz, lat 84 
Śp. Mieczysław Tessa, lat 58 
Śp. Tadeusz Laskowski, lat 83 
Śp. Helena Fołda, lat 85 
Śp. Weronika Kalamat, lat 86 
Śp. Andrzej Sildatke, lat 71 
Śp. Zygmunt Marcinkiewicz, lat 73 
Śp. Mieczysław Lauda, lat 59 
Śp. Anna Kaczmarkiewicz, lat 79 
Śp. Teresa Maćkowiak, lat 84 
Śp. Ewa Kisicka, lat 58 
Śp. Jerzy Nowakowski, lat 75 
Śp. Brygida Wojtkowska, lat 86 
Śp. Zofia Czech, lat 64 
Śp. Helena Lachowska, lat 69 
Śp. Marian Siemoński, lat 86 
Śp. Marek Krasnowski, lat 56 
Śp. Hanna Kowalska, lat 58 
Śp. Stanisław Skorupski, lat 69 
Śp. Henryk Sternicki, lat 75 
Śp. Barbara Zofia Budzińska, lat 64 
Śp. Lucja Chroniewicz, lat 90 
Śp. Genowefa Smordzewska, lat 86 
Śp. Stanisław Michalski, lat 79 
Śp. Paweł Szewczyk, lat 79 
Śp. Elżbieta Miluk, lat 101 
Śp. Jan Bełch, lat 83 
Śp. Janina Karpińska, lat 90 
Śp. Franciszka Mania, lat 91 
Śp. Tadeusz Mech, lat 76 
Śp. Helena Cissewska, lat 72 
Śp. Helena Łuczak, lat 88 
Śp. Wanda Trypucka, lat 88 
Śp. Jerzy Gościcki, lat 63 
Sp. Teresa Kloskowska, lat 84 
Śp. Genowefa Ambroziak, lat 90 
Śp. Maksymilian Żurawski, lat 84 
Śp. Zofia Janiszewska, lat 74 
Śp. Edward Przytuła, lat 78 
Śp. Leonard Kolasiński, lat 72 
Śp. Alfons Barzowski, lat 78 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
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ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Radosnego Alleluja!

KOLEJNE PROJEKTY STACJI DROGI KRZYŻOWEJ

Drogim Czytelnikom „Głosu Brata” życzymy,
aby światło Zmartwychwstałego Chrystusa

ożywiało nasze Rodziny i nasz wspólny dom,
któremu na imię Polska. 

Niech wezwanie z Litanii Narodu Polskiego 
stanie się naszą modlitwą: 

„Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, 
z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie.”.

Redakcja


