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POŚWIĘCONE OŁTARZE BOCZNE I DROGA KRZYŻOWA

17 czerw ca pod czas uro czy stej su my od pu sto wej pod prze -
wod nic twem metropolity gdańskiego Ks. Ar cy bi sku pa Sła -
wo ja Lesz ka Głó dzia, z udzia łem księ ży z na sze go de ka na -
tu, Ks. Ar cy bi skup po świę cił wszyst kie sta cje dro gi krzy żo -
wej oraz bocz ne oł ta rze po świę co ne Mat ce Bo żej Czę sto -
chow skiej i Je zu so wi Mi ło sier ne mu.



Z na dzie ją i en tu zja zmem roz po czy na my ko lej -
ny rok na szych pa sto ral nych zma gań. Pierw -
sze dni wrze śnia to czas ukła da nia pla nów i
wska zy wa nia prio ry te tów. Na sze dusz pa ster -
skie dzia ła nia bę dą m.in. zwią za ne z przy go to -
wa niem do Świa to wych Dni Mło dzie ży, któ re
w przy szłym ro ku od bę dą się w Kra ko wie z
udzia łem pa pie ża Fran cisz ka. Pra gnie my, aby
jak naj wię cej osób za an ga żo wa ło się w to dzie -
ło… Za chę ca my i za pra sza my.

Pó ki co trosz kę po wspo mi na my. Wie le
się dzia ło w cza sie mi nio nych wa ka cji. Lek tu ra
naj now sze go Gło su Bra ta po zwo li po znać jak
wie le pro po zy cji skie ro wa li śmy do dzie ci, mło -
dzie ży i ro dzi ców. Bar dzo dzię ku ję wszyst kim
za ser ce i po świę co ny czas. Ma my na dzie ję iż
bę dzie on owo co wał w przy szło ści.

Na ko lej ny rok szkol ny i aka de mic ki
oraz ko lej ny rok ży cia ży czę wszyst kim wie le
si ły i mo cy Du cha Świę te go oraz wspar cia św.
Bra ta Al ber ta.

Z uśmie chem, życz li wo ścią i mo dli twą
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk
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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII
23-24 VI – w ty go dniu koń czym rok szkol ny, dzię ko wa li śmy z ucznia mi, ro -
dzi ca mi, na uczy cie lia mi pod czas spe cjal nych Eu cha ry stii za mi nio ny rok
szkol ny i mo dli li śmy się o uda ne wa ka cje.
* Na za koń cze nie ro ku for ma cyj ne go z przed szko la ka mi dzię ko wa li śmy Ks.
Ty be riu szo wi i Pa niom Ka si i Do mi ni ce za pro wa dze nie so bot nich spo tkań
pt. „Z kar ta mi Pi sma Świe te go”.
* Od był się spływ ka ja ko wy wspól no ty „Lux Cor dis”. Mło dzież wraz z ks.
Ma te uszem spę dzi ła kil ka dni na spły wie ka ja ko wym na rze ce Słu pi, zma ga -
jąc się z rwą cym prą dem rze ki i wła sny mi sła bo ścia mi. 
1 VII – Ks. ar cy bi skup Sła woj Le szek Głódź do ko nał zmian per so nal nych w
na szej pa ra fii. Ks. Ma te usz Le wic ki zo stał skie ro wa ny do pa ra fii św. An to nie -
go w Re dzie a sio stra Sa le zja zo sta ła skie ro wa na do po słu gi w do mu za kon -
nym w Czę sto cho wie. 
28 VI-3 VII – na I tur nu sie na Ka szu bach w „Raj skim Ogro dzie” wy po czy -
wa ła 35-oso bo wa gru pa dzie ci z na szej pa ra fii wraz z s. Ber na det tą, p. Ane tą
oraz ks. Woj cie chem.
3-13 VII – gru pa mi ni stran tów i lek to rów wy je cha ła z ks. Woj cie chem Lan -
ge do Ochot ni cy w Gor cach. Zdo by li Lu bań, Gorc, Tur bacz, by li na Trzech
Ko ro nach w Pie ni nach oraz zwie dzi li za mek w Czorsz ty nie i za byt ko wy ko -
ściół w Dęb nie. 
5-10 VII – na II tur nu sie w „Raj skim Ogro dzie”, wy po czy wa ło 32 dzie ci wraz
z s. Do ro tą i ks. Ma te uszem.
17-26 VII – czter dzie sto oso bo wa gru pa dzie ci z ks. Krzysz to fem Bo ry se wi -
czem prze by aw ła na ko lo niach w Be ski dach w miej sco wo ści Za wo ja.
1 VII – ser decz nie po wi ta li śmy ks. Ma te usza Kon ko la, któ ry od by wał w na -
szej wspól no cie pa ra fial nej prak ty kę dia koń ską a obec nie peł nić bę dzie obo -
wiąz ki wi ka riu sza. Ży czy my ks. neo pre zbi te ro wi wie le Bo że go bło go sła wień -
stwa i opie ki Mat ki Bo żej w ka płań skim po słu gi wa niu.
25 VII – w dniu św. Krzysz to fa mo dli li śmy się o bez piecz ną jaz dę i mą dre
ko rzy sta nie ze środ ków trans por tu przez kie row ców oraz po świę ci li śmy swo -
je po jaz dy. 
26 VII – go ści li śmy w na szej pa ra fii ks. Ja na Wój ci ka, któ ry przed kil ku la -
ty od by wał w na szej wspól no cie prak ty kę dia koń ską a obec nie po słu gu je w
dwóch pa ra fiach na Ukra inie: św. An ny i Mi ko ła ja w Ro cha ty niu i Św. Sta ni -
sła wa w Li pów ce. Przed ko ścio łem skła da li śmy na je go rę ce ofia ry na po trze -
by na szych bra ci w wie rze na Wscho dzie.
28 VII – wy ru szy ła XXX Gdań ska Pie sza Piel grzym ka na Ja sną Gó rę z pąt -
ni ka mi z na szej pa ra fii w gru pie bia ło -czer wo nej.
16 VIII – Ks. Ja ro sław Ro dzik, z Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go w Czę -
sto cho wie gło sił Sło wo Bo że pod czas wszyst kich Mszy św. Moż na by ło rów -
nież na być kwar tal nik „Apo stoł Mi ło sier dzia” wy da wa ny przez księ ży pal lo -
ty nów. 
20 VIII – dzię ko wa li śmy do bre mu Bo gu w dniu 170. rocz ni cy uro dzin Św.
Bra ta Al ber ta i wspól nie w mo dli twie po le ca li śmy ca łą na szą wspól no tę.
1 IX – z oka zji roz po czę cia no we go ro ku szkol ne go za pro si li śmy dzie ci na
mszę św. o godz. 7.30, uczniów Gim na zjum nr 21 - o godz. 9.00,  zaś uczniów
szkół śred nich o 19.30. 
2 IX – spo tka nie eme ry tów z Klu bu Se nio ra od by ło się w bi blio te ce pa ra fial -
nej.
3 IX – chó rzy ści i no wi człon ko wie od by li pierw szą, po wa ka cyj ną pró bę. 
4 IX – za pro si li śmy mło dzież, któ ra chcia ła by włą czyć się w przy go to wa nia
or ga ni za cji Świa to wych Dni Mło dzie ży na te re nie na szej pa ra fii w naj bliż szy
pią tek na Mszę św. o godz. 19.15, a na stęp nie na spo tka nie or ga ni za cyj ne. 
5 IX – chęt ni pa ra fia nie wy je cha li na „Led ni cę Se nio ra”.
6 IX – po świę ce nie tor ni strów dzie ci, któ re roz po czę ły na ukę w szko le
12 IX – od by ła się 15. Piel grzym ka Ro we ro wa do Sank tu arium w Ma tem ble -
wie.
13 IX – od dziś Msza św. o 9.30 bę dzie po prze dzo na krót ką ka te che zą bi blij -
no -li tur gicz ną wpro wa dza ją cą w te mat li tur gii sło wa da ne go dnia. Wszyst -
kich, któ rzy ma ją po trze bę przy go to wa nia do prze ży wa nia świą tecz nej Eu -
cha ry stii, za pra sza my w każ dą nie dzie lę o godz. 9.20.
14 IX – w Świę to Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go, pod czas Mszy św. o godz.
18.00 zo stał uro czy ście po bło go sła wio ny krzyż z San Da mia no (krzyż św.
Fran cisz ka). Mło dzież ze wspól no ty „Lux cor dis” od czerw ca ubie głe go ro -
ku, pi sa ła tę iko nę pod okiem s. Li dii. 
18 IX – w li tur gicz ne wspo mnie nie św. Sta ni sła wa Kost ki pa ra fia za in au gu -
ru ro wa ła przy go to wa nia do Sa kra men tu Bierz mo wa nia. Pod czas Mszy św.
wie czor nej ro dzi ce udzie li li swo im dzie ciom bło go sła wień stwa.
18-20 IX – Wspól no ta Je zu so wa Łódź i Gdań ska Szko ła No wej Ewan ge li za -
cji za pro si ła pa ra fian na week en do we re ko lek cje – „Kurs No we Ży cie”.

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

. . . 

Wi ta my sio strę Em ma nu elę
Ko złow ską, któ ra do łą czy ła do
Wspól no ty Sióstr Be ta nek. W
po rzed nich la tach sio stra Em -
ma nu ela po słu gi wa ła w Lu bli -
nie i Opo lu Lu bel skim. W na -
szej wspól no cie bę dzie pra co -
wać m.in. ja ko ka te chet ka w
Szko le Pod sta wo wej nr 79. 

Na czas po słu gi ży czy my Sio -
strze do bre go sa mo po czu cia
w na szej wspól no cie pa ra fial -
nej, ob fi to ści Bo żych da rów i
ra do ści pły ną cej z peł nio nych
za dań. 

Ser decz nie wi ta my ks. Ma te -
usza Kon ko la, któ ry od by wał
w na szej wspól no cie prak ty kę
dia koń ską, a obec nie peł ni
obo wiąz ki wi ka riu sza, ka te chi -
zu je w Ze spo le Szkół Pod sta -
wo wych i Gim na zjal nych nr 33
a tak że czu wa nad przy go to wa -
nia mi do Świa to wych Dni Mło -
dzie ży w Kra ko wie bę dąc
dusz pa ste rzem aka de mic kim. 

Ży czy my Bo że go bło go sła -
wień stwa i opie ki Mat ki Bo żej
w ka płań skim po słu gi wa niu na
gdań skim Przy mo rzu.



W roz dzia le „Miesz ka nie szó ste” św. Te re -
sa pi sze, jak Bóg prze mie nia we wnętrz nie
du szę, któ ra przyj mu je dzia ła nie Bo że.
Wraz z więk szy mi uży czo ny mi du szy ła ska -
mi, wzma ga ją się tak że jej cier pie nia. Na -
stę pu ją gwał tow ne eks ta zy, ra dy kal ne
oczysz cze nia du szy, któ re wy wie ra ją
ogrom ny wpływ na po stęp w do sko na ło ści.
Bóg ob ja wia się du szy przez wi dze nia i
mó wi do niej sło wa mi. Jest to stan mo dli -
twy eks ta tycz nej i za rę czyn du cho wych.
Mo dlić się, zna czy dla du szy ty le, co żyć.
Du sza sta le trwa w in ten syw nej mo dli twie
we wnętrz nej. Du sza do tknię ta mi ło ścią
Bo ga tę sk ni za nie bem.

„Już więc, za ła ską Du cha Świę te go, za cznij my
mó wić o miesz ka niu szó stym. Wi dze nie Ob lu -
bień ca tak głę bo ko po zo sta ło w niej wy ry te, że
ca łym po żą da niem ser ca swe go tę sk ni do Nie -
go, aby się zno wu Nim cie szyć mo gła. 

Róż ne cho ro by, zwykł tak że Pan do pusz czać na du -
szę do te go sta nu pod nie sio ną. To wa rzy szą mu bó le bar dzo
do tkli we, któ re, gdy doj dą do naj wyż sze go stop nia ostro ści,
nie są dzę, by mógł być więk szy ból ze wnętrz ny na zie mi.
Bó le te, tra piąc ze wnątrz i we wnątrz ca łe go czło wie ka, tak
gnę bią du szę, że nie wie sa ma, co z so bą po cząć; chęt nie
zgo dzi ła by się po nieść ra czej choć by naj sroż sze, mę czeń -
stwo, niż ta kie bó le cier pieć. Cóż do pie ro mó wić o cier pie -
niach we wnętrz nych? Gdy bym zdo ła ła opi sać je do kład nie,
tam te ze wnętrz ne, wo bec nich wy da ły by się ma łe; ale nie po -
dob na wy ra zić sło wy, jak te cier pie nia du szę nę ka ją i drę -
czą.”.

Św. Te re sa na stęp nie ob ja śnie nia, jak so bie z du szą
po czy na Ob lu bie niec przed osta tecz nym przy ję ciem jej za
swo ją, jak uczy ją wpierw pra gnąć co raz go rę cej ła ski bo -
skich za ślu bin. „Uży wa do te go spo so bów tak nie uchwyt nie
du cho wych, że ich du sza sa ma nie ro zu mie. Nie raz w chwi -
li, gdy du sza naj mniej się te go spo dzie wa, Pan na gle swo ją
bo ską mo cą ją bu dzi i czu je, że usły sza ła we zwa nie swe go
Bo ga. Wy raź ne ma uczu cie ra ny jej za da nej, ra ny nad wy raz
słod kiej; kto ją zra nił i jak, te go nie wie, ale to ja sno wi dzi, że
jest to rzecz nie wy po wie dzia nie kosz tow na i dro ga, i chcia -
ła by ni gdy nie być wy le czo na z tej ra ny.”

Da lej św. Te re sa opi su je spo sób, jak Bóg mó wi do
du szy i jak du sza wo bec tej ła ski za cho wać się po win na.

„Jest in ny jesz cze spo sób, któ rym Bóg roz bu dza
du szę. Ła ska to na po zór wyż sza od po przed nich, ale więk -
sze w niej mo że za cho dzić nie bez pie czeń stwo, i dla te go nie -
co dłu żej tu nad nią się za trzy mam. Są to pew ne mo wy i sło -
wa, któ re w roz ma ity spo sób da ją się sły szeć du szy. 

Skąd kol wiek sło wa sły sza ne po cho dzą, w każ dym z
tych róż nych spo so bów mo że być głos Bo ży. Czy zaś istot -
nie po cho dzi od Nie go, są na to pew ne zna ki, zda niem mo -
im naj pew niej sze: 

– Pierw szym i nad in ne pew niej szym jest wszech wład na po -

tę ga i si ła, ja ką sło wo Bo że w so bie za wie ra, sta je się więc
nie tyl ko sło wem, ale i czy nem. 

– Dru gim zna kiem jest wiel ki spo kój, ja kie sło wo od Bo ga
po cho dzą ce po zo sta wia w du szy, po boż ne sku pie nie i ra do -
sna go to wość od od da wa nia chwa ły Pa nu. 

– Trze ci znak jest ten, że sło wa, po cho dzą ce od Bo ga, nie
tak pręd ko ucho dzą z pa mię ci. Kto usły szał sło wo, po cho -
dzą ce od Bo ga, pa mię ta je bar dzo dłu go al bo i ni gdy go nie
za po mni; je śli zaś to sło wo oznaj mia coś, co się ma stać w
przy szło ści, wie rzy w nie z pew no ścią nie za chwia ną. 

– Aż w koń cu sło wo Pań skie się speł nia i ta ka wte dy du szę
prze ni ka ra dość i uszczę śli wie nie, iż chcia ła by tyl ko wciąż
chwa lić Bo ski Ma je stat Je go i to nie ty le dla po myśl ne go
skut ku sa mej spra wy, ile ra czej dla te go, że speł ni ło się to, co
Pan jej prze po wie dział.

In nym jesz cze spo so bem Bóg mo że mó wić do du -
szy, to jest przez wi dze nie umy sło we. Du sza wy raź nie sły -
szy słu chem we wnętrz nym Pa na do niej mó wią ce go. A w ta -
kiej ta mo wa Je go do cho dzi ją ta jem ni cy, że sam już ten spo -
sób i cu dow ne dzia ła nie te go wi dze nia da ją jej nie wąt pli wą
rę koj mię i pew ność, iż dia beł tu żad ne go nie mo że mieć
przy stę pu. Prze dziw ne skut ki, ja kie w niej to wi dze nie po zo -
sta wia, jesz cze ją moc niej upew nia ją, że sło wa, któ re sły sza -
ła, by ły od Bo ga. 

– Naj pierw, wiel ka za cho dzi róż ni ca mię dzy mo wą od Bo ga
a mo wą uro jo ną w wy obraź ni. Gdy Bóg mó wi, sło wa Je go
tak są wy raź ne i ja sne, że każ da zgło ska nie za tar cie utkwi w
pa mię ci. W uro je niach wy obraź ni, prze ciw nie, mo wa nie
jest tak ja sna ani sło wa brzmią ra czej jak by nie wy raź ne
dźwię ki.
– Po wtó re, da ją zro zu mieć te sło wa ta kie rze czy, któ rych
du sza zu peł nie nie mia ła na my śli. Czę sto przy cho dzą cał -
kiem znie nac ka i naj czę ściej mó wią o rze czach, o któ rych
ni gdy się du szy ani ma rzy ło. 
– Po trze cie, gdy Bóg mó wi, du sza tyl ko słu cha; prze ciw nie,
przy słu chu jąc się sło wom uro jo nym w wy obraź ni, po dob na
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„Twierdza wewnêtrzna” – cz. 3
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ROK TEREZJAŃSKI

Obraz modlącej się św. Teresy namalował Peter Paul Rubens (1577-1640)
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jest do czło wie ka, któ ry sam so bie w my śli ukła da.
– Po czwar te, róż na bar dzo jest tej dwo ja kiej mo wy treść i si -
ła; w mo wie Bo żej jed no sło wo da je na raz zro zu mie nie wie -
lu rze czy, któ rych ro zum ludz ki nie zdo łał by tak w jed nej
chwi li ob jąć i wy ra zić.
– Po pią te na ko niec, głos od Bo ga po cho dzą cy, oprócz słów
mó wi cza sem mil czą co i wy ra ża nie raz w spo sób, któ re go
okre ślić nie zdo łam, du żo wię cej niż się za wie ra w sa mym
je go brzmie niu.

Do ko go Bóg mó wi, ten nie mo że nie sły szeć al bo
my śleć o czym in nym. Ten bo wiem, któ ry mo cen był roz ka -
zać słoń cu, aby sta nę ło, mo cen jest ka zać sta nąć i wła dzom
du szy i wszyst kie mu jej wnę trzu. Nie masz ta kiej si ły, któ ra
by zdo ła ła uchy lić się od te go roz ka zu. Ja sno po tym du sza
po zna je, że in ny jest i więk szy od niej Pan, któ ry wła da tą
twier dzą jej, a po zna nie to po bu dza ją do czci i naj głęb szej
po ko ry. Nie chże On w bo skiej do bro ci swo jej uży cza nam
ła ski, aby śmy umia ły, jak mó wi łam, pa trzeć tyl ko te go, co
się je mu po do ba, a o so bie sa mych zu peł nie za po mnieć,
amen.”.

Jak pi sze św. Te re sa w „Miesz ka niu Siód -
mym” re ali zu je się osta tecz nie cel ży cia we wnętrz ne -
go: naj głęb sze zjed no cze nie z Bo giem – ży cie try ni tar -
ne, czy li du cho we za ślu bi ny, ja kie spra wia naj wyż szy
sto pień mo dli twy. Na stę pu je tu tzw. mał żeń stwo du -
cho we mię dzy du szą a Bo giem. Du sza, spo koj nie i
słod ko, współ ży je z Bo giem, z ca łą Trój cą Naj święt szą.
Si łą mi ło sne go zjed no cze nia z Bo giem du sza sta je się
płod ną apo stoł ką swo je go Bo skie go Ob lu bień ca i swo -
jej Mat ki Ko ścio ła. Na stę pu je utwier dze nie du szy w
ła sce i zjed no cze nie prze mie nia ją ce. 

„Po ty lu wiel kich rze czach, któ re wam do tąd o tej
dro dze du cho wej po wie dzia łam, mo że wam się zda je, sio -
stry, że nic już nie po zo sta je do po wie dze nia. Wiel ki był by
to błąd tak są dzić. Wiel moż ność Bo ga nie ma gra nic, nie
ma ją gra nic i dzie ła Je go. Kto ob li czy wszyst kie zmi ło wa nia
Je go i wszyst kie cu da ła ski Je go? Ta kie mu ra chun ko wi ża -
den umysł nie spro sta, więc nie dzi wuj cie się te mu wszyst -
kie mu, choć to rze czy nie sły cha ne, co się do tąd tu po wie -
dzia ło, ani tym rze czom jesz cze więk szym, któ re jesz cze po -
wiem. 

Gdy Pan uli tu je się już nad tą du szą, któ ra z tę sk no -
ty do Nie go mę kę cier pia ła, a któ rą już so bie wy brał za ob -
lu bie ni cę, wte dy, nim do peł ni du cho wych z nią za ślu bin,
wpro wa dza ją do te go siód me go miesz ka nia, któ re jest Je go
wła snym miesz ka niem. Po dob nie bo wiem jak miesz ka w
nie bie, tak snadź ma w du szy dru gie miesz ka nie, w któ rym
Je go bo ska wiel moż ność prze by wa, któ re za tem mo że my
na zwać jak by dru gim nie bem. Ła two stąd zro zu mie cie, sio -
stry, jak wie le na tym za le ży, by śmy, dla te go że nie wi dzi my
du szy, nie wy obra ża ły jej so bie jak by ja kąś ma sę ciem ną.
Po spo li cie lu dzie wi dzą tyl ko tę świa tłość dzien ną, któ ra ich
ze wnątrz oświe ca, a nie wie dząc o tym, że jest in na świa tłość
we wnętrz na, któ ra oświe ca du szę, wno szą, że w du szy mu -
szą pa no wać pew ne ciem no ści. Że ciem no jest w du szy, nie
ży ją cej w sta nie ła ski, te go nie prze czę. 

O to Go, sio stry, usta wicz nie bła gaj my i niech ten
bę dzie głów ny cel i przed miot mo dlitw na szych. Mo dlić się
za du sze w grze chu śmier tel nym le żą ce, praw dzi wie to wiel -

ka jał muż na i uczy nek w naj wyż szym stop niu mi ło sier ny. 

Tu taj chcę mó wić o du szach, któ re przez mi ło sier -
dzie Bo że już uczy ni ły po ku tę za grze chy swo je i ży ją w sta -
nie ła ski. Do te go swe go miesz ka nia Pan na sam przód wpro -
wa dza du szę, gdy chce ją uszczę śli wić ła ską tych bo skich
za ślu bin. Tu już Bóg w swo jej do bro ci zdej mu je du szy łu ski
z oczu, aby spo so bem nad zwy czaj nym uj rza ła choć w czę ści
i po zna ła ła skę, ja ką Pan ją za szczy ca. Wpro wa dzo na do te -
go miesz ka nia siód me go, do stę pu je wy so kie go wi dze nia
umy sło we go. I to, co tu po zna je my przez wia rę, to tam, rzec
moż na, po zna je du sza przez wi dze nie, choć oczy cia ła za -
rów no jak i du szy nic nie wi dzą, bo nie jest to wi dze nie przez
wy obraź nię. W ta kim wi dze niu trzy Oso by Bo skie sie bie du -
szy udzie la ją i mó wią do niej, i da ją jej zro zu mie nie te go, co
Pan mó wi w Ewan ge lii, że je że li Go kto mi łu je, bę dzie za -
cho wy wał Je go na ukę, a Oj ciec Je go umi łu je go i przyj dą do
nie go, i bę dą u nie go prze by wać.”.

Św. Te re sa ob ja śnia, przy po mo cy od po wied nich
po rów nań, czym się róż ni du cho we zjed no cze nie z Bo giem
od rze czy wi stych du cho wych za ślu bin. 

„Trze ba wam wie dzieć, że mię dzy wszyst ki mi wi -
dze nia mi po przed nich miesz kań, a wi dze nia mi te go siód me -
go, róż ni ca jest ogrom na, a zrę ko wi ny du cho we, któ re się
za wie ra ją w tam tych, tak się ma ją do du cho wych za ślu bin,
speł nia ją cych się w tym ostat nim, jak się ma obo pól ny do
sie bie sto su nek dwoj ga na rze czo nych do sto sun ku dwoj ga
mał żon ków, któ rzy zwią za ni wę złem do zgon nym, już się,
pó ki ży ją, roz łą czyć nie mo gą. Lecz ma się ro zu mieć, że nie
ma tu my śli o cie le, jak gdy by du sza już w nim nie miesz ka -
ła i by ła czy stym du chem. Tym bar dziej jesz cze nie ma te go
w tym mał żeń stwie du cho wym, bo ta jem ni cze to zjed no cze -
nie speł nia się w naj głęb szym wnę trzu du szy, któ re snadź
jest miej scem, kę dy miesz ka sam Bóg, i nie po trze ba Mu
drzwi, aby wszedł do nie go.

Bo rzecz pew na, że gdy du sza wy próż ni sie bie z
wszel kie go przy wią za nia do rze czy stwo rzo nych i ode rwie
się od nich dla mi ło ści Bo ga, Bóg nie chyb nie na peł ni ją sa -
mym so bą. W tej my śli Pan Je zus mo dląc się za apo sto ła mi
swy mi, pro sił Oj ca, aby by li jed no z Oj cem i z Nim, jak Pan
nasz Je zus Chry stus jest w Oj cu a Oj ciec w Nim. A do tej mi -
ło ści przy stęp ni ko mu z nas nie jest wzbro nio ny, bo tak jesz -
cze mó wi Pan: «Nie tyl ko za ni mi pro szę, ale i za ty mi, któ -
rzy dzię ki ich sło wu bę dą wie rzyć we Mnie».” 

Św. Te re sa mó wi da lej o wiel kich skut kach, ja kie
spra wia ten naj wyż szy sto pień mo dli twy. 

„Du sza nie wy po wie dzia nym ra du je się we se lem, iż
ży je w niej Chry stus. Zo bacz my te raz, ja kie jest ży cie tej du -
szy w Chry stu sie umar łej i czym się ono róż ni od te go, ja -
kim ży ła sa ma w so bie? 

Naj przód, za po mnie nie o so bie tak zu peł ne, jak by
ta du sza już nie ist nia ła. Nie trosz czy się o sie bie, chy ba tam
tyl ko, gdzie wi dzi, że mo że w czym kol wiek przy czy nić się,
do po mno że nia czci i chwa ły Bo żej, bo za to każ dej chwi li
ochot nie jest go to wa od dać ży cie.

Du sza ta ka czu je wiel ką ra dość we wnętrz ną, gdy ją
spo tka prze śla do wa nie, spo kój, z ja kim je zno si, o wie le jest



głęb szy niż w po przed nich miesz -
ka niach. Żad ne go nie ma uczu cia
nie na wi ści czy ura zy ku tym, któ -
rzy jej szko dzą al bo szko dzić chcą,
prze ciw nie, szcze gól ną ogar nia
ich mi ło ścią, tak iż gdy uj rzy ich w
ja kim utra pie niu, ser decz nie ich
ża łu je, go to wa wszyst ko ucier pieć
dla uwol nie nia ich od cier pie nia,
aby już nie ob ra ża li Bo ga.

Wi dzia ły ście, jak wiel kie
utra pie nia zno si ła ta du sza, aby
wresz cie mo gła już umrzeć i cie -
szyć się Pa nem swo im. A te raz,
kie dy osią gnę ła to, cze go po żą da -
ła, tak go rą co pra gnie słu żyć Pa -
nu, przy czy nić Mu chwa ły i du -
szom być po ży tecz na, że już nie
tyl ko nie chce umrzeć, ale ra czej
chcia ła by naj dłuż sze la ta żyć w
naj sroż szych cier pie niach, by le by
przez nie mo gła od dać chwa łę Pa -
nu, choć by w rze czy naj mniej szej.
Chwa łę swo ją na tym za sa dza, by
mo gła w czym kol wiek słu żyć Pa -
nu Ukrzy żo wa ne mu, zwłasz cza gdy wi dzi, jak cięż ko lu dzie
Go ob ra ża ją i jak ma ło jest tych, któ rzy by z za po mnie niem
o so bie Je go chwa ły na praw dę we wszyst kim szu ka li.

Tym się róż ni miesz ka nie to od po przed nich, że ni -
gdy tu nie ma oschło ści, ani we wnętrz nych nie po ko jów, ja -
kim w tam tych du sza chwi la mi pod le ga ła. Tu cie szy się po -
ko jem pra wie nie ustan nym. Nie tyl ko nie ma tu już żad nej
oba wy, by dia beł mógł uda wać tę ła skę tak wznio słą, ale,
prze ciw nie, bez piecz ne ma i nie za chwia ne prze świad cze nie,
że jest to ła ska od Bo ga; bo – jak mó wi łam – zmy sły i wła dze
przy ro dzo ne żad ne go w tym nie ma ją udzia łu. Pan tu ob ja -
wia jej bo ską wiel moż ność swo ją i trzy ma ją przy so bie, w
miej scu bez piecz nym, do któ re go, nie są dzę, by dia beł wa -
żył się przy stą pić, a choć by się wa żył, Pan go nie do pu ści. A
wszyst kie te ła ski, któ re tu na nią spły wa ją, du sza otrzy mu -
je bez żad ne go wła sne go tru du, prócz te go jed ne go, że na
sa mym wstę pie ca ła od da ła sie bie w rę ce Bo ga.

Św. Te re sa ob ja śnia, ja ki cel i za miar ma Pan w uży -
cza niu du szy ta kich wznio słych łask. 

„Nie bę dzie tu od rze czy ob ja śnie nie, w ja kim ce lu
Pan tak wiel kich łask uży cza na tym świe cie du szom wy bra -
nym. Niech so bie żad na nie wy obra ża, by ła ski mia ły słu żyć
je dy nie dla po cie chy dusz, któ re je otrzy mu ją. Był by to wiel -
ki błąd. Bo nie mo że Pan uży czyć nam więk szej ła ski nad tę,
gdy nas po wo ła do ta kie go ży cia, któ re by się za sa dza ło na
na śla do wa niu ży cia Je go naj mil sze go Sy na. Mam to więc za
rzecz naj pew niej szą, że te wznio słe ła ski ma ją na ce lu
wzmoc nie nie na szej sła bo ści, aby śmy zdol ne by ły, za przy -
kła dem Pa na, wiel kie zno sić cier pie nia.

Osta tecz nie więc, sio stry mo je, na tym
koń czę, by śmy nie bu do wa ły wy so kich wież bez fun da men -
tów. Pan nie pa trzy na wiel kość czy nów, tyl ko na mi łość, z
ja ką je czy ni my. Nie usta waj my w pra cy, nie trać my ser ca,
choć trud się prze dłu ża. Do pó ki trwa to tro chę ży cia – a któ -
re go mo że dla nie jed nej bę dzie mniej jesz cze niż się spo -
dzie wa – we wnętrz nie i ze wnętrz nie za no śmy Pa nu ta ką

ofia rę, na ja ką nas stać. Pan
zaś ją złą czy z tą wiel ką ofia -
rą, ja ką za nas Oj cu swe mu
za niósł na krzy żu, aby przez
nią ofia ra na sza mia ła przed
Nim peł ną war tość i za słu -
gę, nie we dle ma ło ści
uczyn ku, ale we dle mia ry
do brej wo li i mi ło ści, z ja ką
Mu się bez po dzia łu od da ły -
śmy.”

Św. Te re sa, ukoń czyw szy
dzie ło, pi sze, że do zna ła
wiel kiej po cie chy, po dej mu -
jąc się tej pra cy i da je ostat -
nie wska zów ki swo im sio -
strom.

„Nie do wszyst kich jed -
nak miesz kań tej twier dzy o
wła snych si łach, cho ciaż by
się wam zda wa ły du ży mi,
do stać się mo że cie, je śli
was Pan twier dzy sam do
nich nie wpro wa dzi. Dla te -

go ostrze gam was, gdy by ście zna la zły drzwi za mknię te, nie
pró buj cie do bi jać się si łą, mógł by się o to za gnie wać Pan i
już by was ni gdy nie wpu ścił. On bar dzo lu bi po ko rę. Do te -
go miesz ka nia wszedł szy, ni gdy go już nie opusz czaj cie. A
gdy raz za kosz tu je cie roz ko szy te go kró lew skie go pa ła cu,
wszę dzie i we wszyst kim, choć by to by ły rze czy naj trud niej -
sze, znaj dzie cie dla sie bie od pocz nie nie, bo w tym wszyst -
kim to wa rzy szyć wam i wszyst ko wam osła dzać bę dzie na -
dzie ja po wro tu do te go wa sze go z Bo giem przy byt ku i tej
na dziei nikt wam od jąć nie mo że.

Ile ra zy to czy tać bę dzie cie, wiel kie w imie niu mo -
im skła daj cie Bo skie mu Ma je sta to wi Je go dzięk czy nie nie i
pro ście Go, aby da wał wzrost i po mno że nie Ko ścio ło wi swe -
mu, he re ty ków świa tło ścią praw dy swo jej oświe cił, mnie
grze chy mo je od pu ścił i wy zwo lił mię z czyść ca, w któ rym
mo że bę dę z mi ło sier dzia Je go.

We wszyst kim pod da ję się na uce świę te go Ko ścio -
ła Rzym skie go, w któ rym ży ję i świad czę się i przy rze kam,
że w nim żyć chcę i umie rać. Nie chaj Bóg Pan nasz bę dzie
po chwa lo ny i bło go sła wio ny na wie ki, amen, amen.

Pi sa nie to zo sta ło ukoń czo ne w klasz to rze Świę te go
Jó ze fa w Awi li, ro ku 1577, w wi gi lię świę te go An drze ja, na
chwa łę Bo ga, któ ry ży je i kró lu je na wie ki wie ków, amen.”

15 paź dzier ni ka te go ro ku koń czy się rok te re zjań -
ki upa mięt nia ją cy 500-le cie uro dzin św. Te re sy z Avli li. Pa -
pież Fran ci szek mó wił nam pod czas uro czy sto ści in au gu ru -
ją cej o re ali zmie te re zjań skim, któ ry wy ma ga czy nów, a nie
emo cji oraz po kor nej mi ło ści, a nie złu dzeń oraz za chę cał do
wy trwa łej mo dli twy oraz do po zna nia dzieł mi stycz ki z XVI
wie ku. Mo że my być wdzięcz ni Bo gu za dar ży cia św. Te re -
sy dla ca łe go Ko ścio ła i za to, że wiel ka świę ta da lej nam to -
wa rzy szy swo ją na uką i po ma ga po dą żać za Je zu sem. 

za o. Mi cha łem Ma chej ką OCD, wy bór cy ta tów z „Twier dzy
we wnę trze nej”  – Te re sa So wiń ska
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ROK TEREZJAŃSKI

Napis na szarfie: „Misericordias Domini in aeternum cantabo” (Miłosierdzie
Pana na wieki). Obraz przedstawia św. Teresę w wieku 61 lat. 



GŁOS BRATA NR 3(65)2015 7

ŚDM ‘2013 w RIO de JANEIRO

Podró¿ za Jezusem
Gdy pierwszy raz usłyszałam o tym, że następne Światowe
Dni Młodzieży odbędą się w Rio de Janeiro, z góry
odrzuciłam myśl, że mogłabym być ich uczestniczką.
Sprawa była jasna: w rodzinie wielodzietnej, w której wciąż
brakuje pieniędzy są ważniejsze wydatki niż wycieczki za
10 tysięcy złotych. Tak, dokładnie taki był koszt całej
pielgrzymki. Parę, ktoś  mógłby powiedzieć, przypadków,
sprawiło jednak, że zdecydowałam się pojechać. Było już
trochę późno na takie decyzje, gdyż właśnie rozpoczął się
listopad, do wylotu zostało 8 miesięcy. Udało mi się poznać
towarzystwo osób również wyjeżdżających do Brazylii i
częściowo razem, częściowo osobno, zbieraliśmy pieniądze
na wszelkie sposoby. Ale to wciąż nie wystarczało.
Oczywistym było, że nie zarobię wymaganej sumy w tak
krótkim czasie, przecież musiałam jeszcze się uczyć.
Dlatego w wolnym czasie chodziłam ze znajomymi i
szukaliśmy sponsorów w różnych firmach. Kilkakrotnie
było tak, że ludzie deklarowali się wesprzeć nas finansowo,
jednak ostatecznie się wycofywali. Z czasem bardzo mnie to
zniechęciło. Jeszcze bardziej demotywujący był fakt, że
moim znajomym z grupy pielgrzymkowej pieniądze
spadały jak z nieba. Wciąż słyszałam, że tu ktoś dostał
tysiąc złotych, tam ktoś wygrał dwa tysiące. Nieraz miałam
okropne wątpliwości, czy warto jest się jeszcze starać i
martwić. Szczególnie, że wszyscy dookoła namawiali mnie
do poddania się, twierdząc, że sięgam po coś
niemożliwego. W momentach wahania modliłam się, że
jeśli naprawdę mam pojechać do Brazylii, to proszę, żeby
Bóg dał mi jakieś pieniądze, sponsora, cokolwiek. W
odpowiedzi otrzymywałam tylko stuprocentową pewność,
że mam nie ustawać w poszukiwaniach i modlitwie. Tak też
robiłam. A było coraz ciężej, bo jeszcze dodatkowo
naciskała na mnie koleżanka, która chciała już wpłacać
wymaganą kwotę, ale wstrzymywała się, bo nie chciała
jechać beze mnie. Mnie samej, na różne sposoby, udało się
uzbierać niecałe 2 tysiące złotych. I gdy myślałam, że już mi
się na pewno nie uda, w czerwcu, zupełnie
niespodziewanie, dla mnie też pieniądze zaczęły spadać z
nieba. Nie stało się to od razu, rzecz jasna. Zaczęło się od
tego, że ktoś dał mi pracę do zrobienia za 1,5 tysiąca
złotych. Potem okazało się, że ktoś inny załatwił mi tysiąc
złotych. I jeszcze ktoś dał mi 500 złotych. Dodatkowo ciocia
pożyczyła mi kolejny tysiąc. I tak zbierając, udało mi się
uzbierać tyle, ile potrzebowałam. Dopiero tydzień przed
wyjazdem dowiedziałam się, że na pewno lecę do Rio de
Janeiro. W tamtym momencie byłam chyba najszczęśliwszą
osobą na świecie. Aż nie mogłam przestać się uśmiechać.
Dla mnie to był cud. Nie wierzyłam, że to się dzieje
naprawdę do momentu, gdy nasz samolot oderwał się od
polskiej ziemi. Nie wiedziałam, co nas czeka, ale jedno było
pewne. Skoro już Bóg pozwolił mi polecieć, to znaczy, że
przygotował dla mnie za oceanem coś niezwykłego. 

Wyjechaliśmy niecałe dwa tygodnie przed
oficjalnym spotkaniem z papieżem Franciszkiem. Był ku
temu jeden powód: objechanie jak największej powierzchni
kraju i tym samym ewangelizacja ludzi tam żyjących. Co
rozumieliśmy przez termin „ewangelizacja”? My młodzi,
głosiliśmy dobrą nowinę poprzez naszą radość, entuzjazm.
Tańczyliśmy wokół osób grających na instrumentach
(gitarach, fletach, skrzypcach, bębnach), śpiewaliśmy
pieśni neokatechumenalne, bo wszyscy należeliśmy do

wspólnoty neokatechumenalnej. W ten sposób
przyciągaliśmy uwagę ludzi. W następnej części ktoś
mówił, katechezę, świadectwo o doświadczeniu działania
Pana Boga w jego życiu. Ewangelizowaliśmy w każdym
odwiedzonym przez nas mieście. Brazylijczycy naprawdę
byli nami zainteresowani. Raz nawet jeden z mieszkańców
podszedł do nas i sam powiedział do mikrofonu własne
świadectwo doświadczenia Boga.  A wszystko było
tłumaczone przez naszego towarzysza o imieniu Evandro,
co oznacza „dobry człowiek”. To imię naprawdę świetnie do
niego pasowało . Był z pochodzenia Brazylijczykiem.
Mieszkał w Polsce 6 lat, dlatego potrafił biegle władać
naszym ojczystym językiem. To on nas przywitał po
przylocie do miejscowości Foz da Iguaçu i pomagał nam aż
do końca pielgrzymki. Wspomniane przeze mnie miasto
było drugim naszym przystankiem w Brazylii. W pierwszej
kolejności zawitaliśmy do Săo Paulo. Byliśmy tam jednak
tylko jeden dzień, dlatego niewiele zwiedziliśmy. Stamtąd
wylecieliśmy już na spotkanie Evandro. Co zrobiło na mnie
największe wrażenie podczas pobytu w Foz? Bez
zastanowienia mogę powiedzieć, że były to piękne
wodospady Iguazú. Nic dziwnego, bo należą do siedmiu
cudów świata. Widok był cudowny. Człowiek wydawał się
bardzo mały i kruchy wobec tak potężnej, majestatycznej
siły żywiołu. Tam też nasza grupa lepiej się poznała. Każdy
przedstawiał się i opowiadał parę słów o sobie. Wracając,
razem już graliśmy i śpiewaliśmy. Ze względu na bliskość
granicy z Argentyną, mogliśmy jeszcze zwiedzić w niej
Redukcje Jezuickie i zobaczyć, jak kiedyś Jezuici zakładali
wioski i zarządzali nimi. Ostatnią ciekawostką dotyczącą
Foz jest fakt, że spaliśmy w wielkiej hali, w której w
momencie naszego odjazdu było 1,5 tysiąca ludzi z różnych
stron świata! Razem tańczyliśmy, śpiewaliśmy pieśni na
cześć Boga, każdy chciał się popisać swoimi
umiejętnościami. Coś niesamowitego! Po paru dniach
pobytu opuściliśmy to miasto i wyruszyliśmy autokarem do
Rio de Janeiro. 

Do rozpoczęcia oficjalnych Światowych Dni
Młodzieży mieliśmy jakieś 7 dni, a do przejechania około
1600 kilometrów. To bardzo dużo - jak z Gdańska do
Paryża. Jedna rzecz zakłócała radosną atmosferę naszej
pielgrzymki, której nie dało się zignorować w żaden
sposób. Mam na myśli biedę ludzi mieszkających w
budkach na polach, wychudzonych, noszących
postrzępione ubrania. Przerażał fakt, że byli to w
większości starcy i matki z dziećmi. Co więcej, nie żebrali.



Sami próbowali sobie radzić przez np. sprzedawanie
kwiatów. Aż się serce krajało. Codziennie rano
odmawialiśmy jutrznię i czytaliśmy Pismo Święte, często
modląc się za najbardziej potrzebujących Brazylijczyków. 

W trakcie naszej podróży odwiedziliśmy dwa
miasta, w których spaliśmy u brazylijskich rodzin.
Wszędzie bardzo miło nas przyjmowano. Brazylijczycy byli
tacy ciepli, otwarci, a przede wszystkim gościnni. Zadbali o
wszystko, aby było nam jak najlepiej. Nawet wywiesili na
lodówce podstawowe słówka, zwroty i wyrażenia
przetłumaczone z portugalskiego na polski. Piszę teraz
tylko w swoim imieniu, bo każdy z grupy spał gdzie indziej
i ma inne doświadczenia. Gdy bardzo się ochłodziło i spadł
śnieg, pożyczyli nam ciepłe ubrania. Bo tak nawiasem
mówiąc, lipiec to w Brazylii miesiąc zimowy. Co ciekawe,
śnieg, który spadł w czasie naszego pobytu, był pierwszym
śniegiem w tamtych rejonach od ponad dwustu lat! Jak
rozmawiałam z ludźmi, mówili, że nigdy wcześniej nie
widzieli go na oczy. W ogóle Brazylijczycy to bardzo
ciekawy naród, np. zawsze do śniadania jedzą ciasto.
Różnią się od Polaków na pewno tym, że ich Msze Święte
są dużo żywsze. Ludzie aktywnie biorą w nich udział:
klaszczą, śpiewają, co w naszych kościołach jest coraz
rzadsze. Mogliśmy nawet uczestniczyć we Mszy z
brazylijskim biskupem. Nie byliśmy jedynymi
obcokrajowcami. Tego dnia przyjechała jeszcze
pielgrzymka z Niemiec. Bardzo miłym gestem ze strony
gospodarzy parafii było przeczytanie jednego czytania w
języku polskim, a drugiego w niemieckim. Cała
uroczystość była niesamowitym przeżyciem. A dzięki
mojemu szybkiemu zaprzyjaźnieniu się z tamtejszą
młodzieżą, zostałam nawet wyznaczona do zbierania
kolekty. W drodze do Rio udało nam się również zwiedzić
sanktuarium Matki Bożej w Aparecidzie. Przy okazji ksiądz
Jarek Ropel, nasz opiekun, odprawił tam dla nas Mszę,
która z resztą była stałym elementem naszej
pielgrzymkowej codzienności.

W końcu dotarliśmy do stolicy Światowych Dni
Młodzieży 2013 r. Mieszkaliśmy w miejscowości koło Rio –
w Santa Cruz. Stamtąd do centrum mieliśmy około trzech
godzin drogi. Na miejscu okazało się, że zmieniono miejsce
spotkania z papieżem na plażę Copacabana. Było to
konieczne, gdyż pierwotne miejsce zostało zalane przez
intensywne deszcze i opanowane przez krokodyle. Na
szczęście, gdy przyjechaliśmy do Rio, deszcz się skończył i
było już ciepło. Mogliśmy zregenerować się po trudnej
podróży i trochę pozwiedzać. Byliśmy na górze Corcovado
i Głowie Cukru. Są stamtąd piękne, zapierające dech w
piersiach, niezapomniane widoki na całe miasto.

Punktem kulminacyjnym całych ŚDM była
niedzielna Msza Święta. Aby tam dotrzeć na czas,
musieliśmy wyjechać z naszego ośrodka już o 6.00 rano.
Byliśmy na miejscu wystarczająco wcześnie, by zdążyć
jeszcze przejść się wzdłuż plaży Copacabana. Oglądaliśmy
ogromne fale rozbijające się o brzeg oraz piękne rzeźby z
piasku przedstawiające logo tegorocznych Dni Młodzieży,
a nawet samego Ojca Świętego Franciszka. Usadowiliśmy
się raczej dalej niż bliżej głównej sceny, bo plaża była
bardzo zatłoczona. Według informacji podawanych później,
we Mszy uczestniczyło ponad 3 miliony ludzi! Nie było
nawet skrawka wolnego piasku. Na szczęście udało nam się

rozłożyć w pobliżu telebimu, dzięki czemu mieliśmy dobry
widok na całą ceremonię. A za pośrednictwem radyjka i
słuchawek, słyszeliśmy od razu tłumaczenie na język
polski. Msza św. była bardzo piękna. Papież skierował do
wszystkich młodych ważne słowa, które dotyczyły  głównie
niesienia Ewangelii wszędzie, gdziekolwiek to możliwe.
„Niesienie Ewangelii jest niesieniem mocy Boga, aby
wykorzeniać i niszczyć zło i przemoc, aby burzyć i obalać
bariery egoizmu, nietolerancji i nienawiści, aby budować
nowy świat. Jezus Chrystus na was liczy! Papież na was
liczy!”

Bardzo mi się to podobało, szczególnie ostatnie
zdanie. W ten sposób Franciszek wydał mi się bliższy.
Myślę, że to najlepsza zachęta, jaką mógł nam, młodym
dać, abyśmy rzeczywiście wzięli sobie jego słowa do serca
i  dawali świadectwo wiary. Bardzo obrazowo porównał ją
do płonącego ognia, o który trzeba dbać, podtrzymywać,
żeby nie zgasł i ogrzewać nim innych. Podziwiam papieża
Franciszka za to, że potrafi prostymi słowami tak celnie
trafić do serc ludzi i zmieniać ich na lepsze.

Spotkanie zakończyło się ogłoszeniem, że następne
Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie.
Entuzjazm i radość, jakie wybuchło pośród Polaków,
wydawały się nie mieć końca. Nagle staliśmy się bardzo
popularni. Podchodzili do nas ludzie pochodzący ze
wszystkich stron świata, robili sobie z nami zdjęcia,
rozmawiali. Znaleźli nas nawet Brazylijczycy, którzy nas
przyjęli u siebie w domach. Przy pożegnaniu powtarzaliśmy
sobie tylko: „Do zobaczenia w Krakowie!”

Parę dni później, po zasłużonym odpoczynku, wróciliśmy
do Gdańska. Nigdy nie zapomnę tego, co mnie spotkało za
oceanem, a szczególnie tej niesamowitej atmosfery pełnej
radości, która ogarnęła wszystkich po zakończeniu ŚDM.
Ogień wiary, o którym mówił papież, rozniecił się na cały
świat wraz z ludźmi wracającymi do swych domów. Często
dziękuję Bogu za to, że pozwolił mi pojechać i za ludzi,
których postawił na mojej drodze. Już trochę czasu minęło
i doświadczyłam, że to nie taka prosta sprawa, utrzymać
ogień wiary wciąż gorącym. Jest wiele przeciwności, przez
które staje się on ciepły, a czasem nawet letni. Wtedy
przypominam sobie słowa: „Papież na was liczy”. I już
wiem, co należy zrobić.

Joanna Piórecka

8

ŚDM ‘2013 w RIO de JANEIRO
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Dzie ci z dusz pa ster stwa i mi ni stran ci wspól nie dzię ko wa li
za koń czą cy się rok szkol ny. W so bo tę 20 czerw ca ra zem 
z ro dzi ca mi, księż mi z na szej pa ra fii oraz sio stra mi be tan -
ka mi spę dzi li czas przy ogni sku i na za ba wie w Go łę bie -
wie.

ks. Wojciech Lange

Wyjazd dzieci do
Go³êbiewa

Z ŻYCIA PARAFII



GŁOS BRATA NR 3(65)2015 11

Z ŻYCIA PARAFII

Z ini cja ty wy księdza Proboszcza dzieci z naszej parafii - jak
co roku - przebywały na  kolonii dla najmłodszych w
Rajskim Ogrodzie. W tym roku odbyły się dwa turnusy:
podczas pierwszego turnusu 35 dziećmi opiekowali się s.
Bernadetta wraz z księdzem Wojciechem, natomiast
podczas drugiego turnusu, który liczył 32 osoby, z dziećmi
wyjechała s. Dorota i ksiądz Mateusz. Oto wspomnienia
jednej z uczestniczek kolonii.

s. Dorota Wierzbicka

*             *            *

Od 5 do 10 lipca pojechałam na kolonię do
„Rajskiego Ogrodu” w miejscowości Borowiec. Wyjazd
organizował ksiądz Proboszcz i siostra Dorota. Razem ze
mną wyjechało 32 dzieci z naszej parafii. Opiekowali się
nami: siostra Dorota , ksiądz Mateusz, Kasia i Julia. A o
nasze jedzonko dbały: pani kucharka i właścicielka domu.
Było SUPER!!! W ogrodzie za domem czekała na nas
trampolina i fajny plac zabaw. Często się na nim bawiliśmy.
Kolonia zaczęła się w niedzielę a skończyła w piątek.

Postaram się opowiedzieć wszystko po kolei. W
poniedziałek były tańce w kręgu, zabawy z chustą
animacyjną, zabawy w ogrodzie i na placu. Wieczorem, po
kolacji, urządziłyśmy z koleżankami „Babski wieczór” w
naszym pokoju. Były słodycze - pianki i czekoladki.
Robiłyśmy zdjęcia. Było dużo śmiechu i radości.

We wtorek wybraliśmy się autokarem nad jezioro,
żeby się kąpać. Nie mogliśmy się jednak opalać, bo było
zimno. A kiedy wróciliśmy do domu, siostra Dorota
nauczyła nas masaży relaksacyjnych.

W środę pojechaliśmy do Sanktuarium Matki Bożej
w Sianowie. Ksiądz Mateusz odprawił Mszę Świętą i razem
się modliliśmy. Po powrocie urządziliśmy konkurs „Mam
Talent”. Dzieci śpiewały, tańczyły i mówiły wierszyki. W
nagrodę wszyscy dostali wafelki. Po konkursie było ognisko
z pieczonymi kiełbaskami.

Następnego dnia - w czwartek - pojechaliśmy do
Parku Miniatur, oglądaliśmy tam: gabinet śmiechu z
krzywymi lustrami, krainę z postaciami z bajek i małe zoo.
Potem oglądaliśmy Park Gigantów a pod wieczór
urządziliśmy dyskotekę. Tej nocy zakradłyśmy się też z
dziewczynami do pokoju koleżanek i wysmarowałyśmy je
pastą do zębów. To była dopiero ZIELONA NOC!

W piątek przyjechali po nas rodzice. 

To był mój pierwszy wyjazd bez rodziców. Chociaż
trochę się bałam, że nie wytrzymam i tęskniłam za rodzinką,
to i tak dałam radę. Bardzo się cieszę, że tam pojechałam,
bo trzeba próbować nowych rzeczy. Na kolonii poznałam
nowe, fajne dzieci i dużo się nauczyłam. Chciałabym wrócić
tam w przyszłym roku.

Ola Stryjewska

Dzieci w Rajskim Ogrodzie – I grupa
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Na po cząt ku lip ca 35 dzie ci wraz z s. Ber na det tą, ka te chet ką -
p. Ane tą oraz ks. Woj cie chem wy po czy wa ła na Ka szu bach w
„Raj skim Ogro dzie”. Każ de go dnia dzie ci spę dza ły czas na
grach i za ba wach, mo dli ły się wspól nie, uczest ni czy ły we Mszy
św. By ły też na pie szej piel grzym ce w po bli skim Sank tu arium
Ma ryj nym w Sia no wie oraz na au to ka ro wej wy ciecz ce, ką pa ły
się też na gmin nym ką pie li sku w oko li cach Kar tuz. Po go da i
hu mo ry do pi sy wa ły co dzien nie, a bło gie go na stro ju do peł nia ła
wspa nia ła kuch nia.

Woj ciech Lan ge

Z ŻYCIA PARAFII

Dzieci w Rajskim
Ogrodzie – II grupa
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Z ŻYCIA PARAFII

Od 17 do 27 lip ca 2015 gru pa dzie ci z na szej pa ra fii (choć nie tyl -
ko) uczest ni czy ła w ko lo niach w be skidz kiej Za woi. Zo sta ły one
za ty tu ło wa ne „Ze świę tym Paw łem po zdro wie du szy i cia ła”. Nie -
trud no się za tem do my śleć, że to wła śnie Apo stoł Na ro dów wy -
zna czył te ma ty do du cho we go po głę bie nia na szej wia ry. Tro ska o
in nych, ro dzi ce, gor li wość, pra ca, gło sze nie Ewan ge lii, Eu cha ry -
stia - to tyl ko nie któ re z wąt ków oma wia nych pod czas na szej ko -
lo nii. Uczest ni cy od wie dza li tak że cie ka we miej sca re gio nu: Kra -
ków, Wie licz kę, Wa do wi ce, Kal wa rię Ze brzy dow ską. Nie za bra -
kło gór skich wy praw pie szych, a wśród nich tej naj waż niej szej -
na Ba bią Gó rę... A wszyst ko w ra do snej, przy ja znej, chrze ści jań -
skiej at mos fe rze. Szcze gó ło wa re la cja z wy jaz du zo sta ła za miesz -
czo na na kolejnych stro nach „Głosu Brata”. 

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz
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ZE ŚWIĘTYM PAWŁEM PO ZDROWIE DUSZY I CIAŁA,
czy li Przy mo rze w Be ski dach:

dzień przy jaz du
Po je de na sto go dzin nej po dró ży okra szo nej fil ma mi i po ry wa -
ją cą mu zy ką, po nad czter dzie sto oso bo wa gru pa dzie ci z na -
szej pa ra fii (choć nie tyl ko) do tar ła na miej sce wa ka cyj ne go
wy po czyn ku w be skidz kiej Za woi – naj dłuż szej, bo się ga ją cej
pra wie 18 km, wsi w Pol sce). Mi mo póź nej po ry cze kał tu na
nas z ko la cją go spo darz miej sco we go pen sjo na tu „Wik to ria”.
Po szyb kim po sił ku czas na – na szyb kie my cie i za słu żo ny
wy po czy nek, by ju tro roz po cząć wła ści wą część po by tu w gó -
rach.
A te go rocz ne wspól ne wa ka cje (aż do 26 lip ca) spę dza my w
to wa rzy stwie… św. Paw ła z Tar su. Każ dy dzień przy bli ża
nam je den z wie lu te ma tów po dej mo wa nych przez Apo sto ła
Na ro dów. 

dzień pierw szy
Pierw szy dzień na szej ko lo nii roz po czę li śmy od za po zna nia
uczest ni ków z za sa da mi obo wią zu ją cy mi na na szym wy jeź -
dzie. Wszyst ko po to, by prze żyć ten czas w bez pie czeń stwie
i spo ko ju. Po tem Msza świę ta, pod czas któ rej św. Pa weł
uwraż li wiał nas na te mat TROSKI O INNYCH: Po dob nie jak
jed no jest cia ło, choć skła da się z wie lu człon ków, a wszyst -
kie człon ki cia ła, mi mo iż są licz ne, sta no wią jed no cia ło, tak
też jest i z Chry stu sem. (1 Kor 12,12). 

Po go da chcia ła po krzy żo wać nam pla ny, ale się nie da li śmy!
By ła ką piel w ba se nie oraz roz grze wa ją cy spa cer po oko li cy
pod wo dzą pa ni Mag dy. Do wie dzie li śmy się wie le cie ka wych
rze czy zwią za nych z miej scem na sze go za kwa te ro wa nia.
Wie czór upły nął pod zna kiem pre zen ta cji po szcze gól nych
grup. Ko lo ni sta mi dnia zo sta li: Ma ry sia, Da ria i Szcze pan. 

dzień dru gi
Dzień Pań ski – nie li cząc tra dy cyj nej już po ran nej roz grzew -
ki pod okiem pa ni Mai, za bie gów hi gie nicz nych i śnia da nia
– roz po czął się od Eu cha ry stii w ko ście le pa ra fial nym, gdzie
mo dli li śmy się wraz z miej sco wą wspól no tą a tak że kil ko ma
in ny mi gru pa mi mło dych ko lo ni stów. Tuż po Mszy świę tej –
w ocze ki wa niu na obiad – od by ły się wy stę py ka ra oke. Się
dzia ło… Po po obied niej drzem ce uda li śmy się na spa cer pod
naj więk szy be skidz ki wo do spad na Mo sor nym Po to ku.. W
su mie jest on nie zbyt du ży, ma za le d wie 8 me trów, ale mi mo
to jest efek tow ny. Po po wro cie, upal na po go da za chę ci ła nas
do wod nych za baw: z ba lo na mi oraz w ba se nie. Ra do ści by -
ło co nie mia ra... Wie czo rem zaś go ści li śmy pa na Ta de usza z
pa nią Ja dwi gą, któ rzy zor ga ni zo wa li dla nas za ję cia pla stycz -
ne: ma lo wa nie drew nia nych ptasz ków, któ re sta ły się ory gi -
nal ną pa miąt ką z na szych wa ka cji. Ha sło dzi siej sze go dnia
to: EUCHARYSTIA, o któ rej Apo stoł Na ro dów uczył: Ile kroć
bo wiem spo ży wa cie ten chleb, al bo pi je cie kie lich, śmierć
Pań ską gło si cie, aż przyj dzie (1 Kor 11,26). 

Ko lo ni ści dnia to Zu zia, Ja nek i Kon rad. 

dzień trze ci
Dzi siej szy dzień śmia ło moż na na zwać dniem piel grzy ma.
Na wie dzi li śmy dziś bo wiem dość waż ne dla pol skich ka to li -
ków miej sca. Pierw szym z nich by ła Kal wa ria Ze brzy dow -
ska, gdzie mo dli li śmy się przy cu dow nym ob ra zie Mat ki Bo -
żej, za po zna li śmy się z hi sto rią sank tu arium, oraz zwie dzi li -
śmy miej sco wy klasz tor wraz z po ko jem, w któ rym miesz kał
pod czas jed nej z piel grzy mek św. Jan Pa weł II. Pro sto z Kal -
wa rii uda li śmy się do Wa do wic, miej sca na ro dzin, dzie ciń -
stwa i mło do ści pol skie go pa pie ża. Z wiel kim za cie ka wie -
niem obej rze li śmy mul ti me dial ną eks po zy cję w od no wio -
nym mu zeum, a nie gdy siej szym do mu ro dzi ny Woj ty łów.
Bar dzo go rą co po le ca my uwa dze to miej sce z uwa gi na wy -
so ki po ziom obiek tu. Na de ser nie mo gło za brak nąć pa pie -
skiej kre mów ki… Zwień cze niem dzi siej sze go dnia by ło spo -
tka nie z gó ral ską ka pe lą, któ ra za po zna ła nas z mu zy ką, tań -
ca mi, stro ja mi i in ny mi ele men ta mi kul tu ry tu byl ców. Trze ci
dzień na sze go wy po czyn ku prze bie gał pod ha słem ćwi cze -
nia w GORLIWOŚCI. Za pro po no wa ne przez św. Paw ła mot -
to uwy pu kli ło tę cno tę: Nie opusz czaj cie się w gor li wo ści.
Bądź cie pło mien ne go du cha. Peł nij cie służ bę Pa nu. (Rz
12,11) 

Ko lo ni ści dnia to Ma ciek, Ma te usz i Te re sa ;) 

dzień czwar ty
Czwar ty dzień na sze go wspól ne go wy po czyn ku spę dzi li śmy
na ca ło dnio wej wy ciecz ce do Wie licz ki. A je śli Wie licz ka, to
i sie dem set let nia ko pal nia so li wraz z bar dzo cie ka wą i mo -
men ta mi mul ti me dial ną, po nad dwu ki lo me tro wą ścież ką
edu ka cyj ną sta no wią cą za le d wie 1% wszyst kich pod ziem -
nych ko ry ta rzy te go obiek tu. Nie któ rzy nie wie rzy li, że sól
jest wszę dzie, więc oso bi ście to spraw dza li, co moż na zo ba -
czyć na zdję ciach ;)) Po po wro cie Msza św., pod czas któ rej
św. Pa weł przy po mniał nam o oczy wi stym dla nas te ma cie:
po słu szeń stwie i mi ło ści do ro dzi ców. Jed no znacz nie na pi sał
do nas: Dzie ci, bądź cie po słusz ne w Pa nu wa szym ro dzi com
(Ef 6,1). 
A wie czór… to spo tka nie z pa nem To ma szem – prze wod ni -
kiem Ba bio gór skie go Par ku Na ro do we go, któ ry bar dzo pa -
sjo nu ją co od po wia dał o tym, co spo tka nas nie ba wem… Ba -
bia Gó ra – le gen dy, zwy cza je, przy ro da, cie ka wost ki z nią
zwią za ne… Czy mó wił praw dę, prze ko na my się już ju tro…
Wzo ro wy mi ko lo ni sta mi zo sta li dziś… oka że się na wie czor -
nym ape lu ;)

dzień pią ty
Wy da rze nie dnia dzi siej sze go nada ło sens na sze mu przy jaz -
do wi w gó ry. Po przej ściu tra sy: Prze łęcz Kro wiar ki – So ko -
li ca – Kę pa – Gów niak (nie ma błę du w tym sło wie ;)
ZDOBYLIŚMY SZCZYT BABIEJ GÓRY, czy li Dia blak! To
naj wyż szy szczyt Be ski dów (1725 m n.p.m.), a oka zu je się,
że gdy by nie by ło Tatr, to słyn na Ba bia by ła by rów nież naj -
wyż szym wznie sie niem w Pol sce! Po tem przez Prze łęcz Bru -
na i schro ni sko w Mar ko wych Szcza wi nach wró ci li śmy do
Za woi. W tra sie spę dzi li śmy po nad sie dem go dzin. Po ko na li -
śmy 713 me trów w pio nie, roz ło żo nych na 4 km a w su mie

Z ŻYCIA  PARAFII

Ze œw. Paw³em po zdrowie duszy i cia³a
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zro bi li śmy ich 11. Hu mo ry wszyst kim do pi sa ły dzię ki sprzy -
ja ją cej po go dzie. Dzien nych wra żeń do peł ni ła po po wrot na
ką piel w na szym ba se nie… ;)

A św. Pa weł przy po mniał nam dzi siaj o ko niecz no ści
GŁOSZENIA EWANGELII: Bia da mi, gdy bym nie gło sił
Ewan ge lii (1 Kor 9,16).

dzień szó sty
Za na mi naj bar dziej in ten syw ny dzień na sze go wspól ne go
wy po czyn ku. Za czął się dość wcze śnie. Po spraw nie zje dzo -
nym śnia da niu, wy ru szy li śmy do Kra ko wa. Pierw sze kro ki
skie ro wa li śmy do sank tu arium Ec ce Ho mo po świę co ne mu
św. Bra tu Al ber to wi, gdzie przy  gro bie na sze go Pa tro na
spra wo wa li śmy Mszę św. w in ten cji na szych księ ży i ca łej
wspól no ty pa ra fial nej. Na stęp nie uda li śmy się na Wa wel, by
nie mal że na ma cal nie do świad czyć spo tka nia z naj pięk niej -
szy mi mo men ta mi na szej pol skiej hi sto rii two rzo nej przez
wy bit nych oj ców na sze go na ro du – od Bo le sła wa Chro bre go
po cząw szy, po przez Ka zi mie rza Wiel kie go, św. Sta ni sła wa,
św. Ja dwi gę, Ada ma Mic kie wi cza, Ju liu sza Sło wac kie go i
wie lu in nych na Jó ze fie Pił sud skim skoń czyw szy. Mo dli li -
śmy się tak że przy gro bie Pa ry Pre zy denc kiej. Po tem – tra są
wio dą cą przez ul. Fran cisz kań ską (ze słyn nym pa pie skim
oknem), za ha cza jąc o Col le gium Ma ius, prze szli śmy na Ry -
nek, by wy słu chać hej na łu oraz zaj rzeć do Su kien nic, a tak -
że do Ko ścio ła Ma riac kie go, by po dzi wiać słyn ny oł tarz Wi -
ta Stwo sza. Wy jąt ko wo in te re su ją cą lek cją hi sto rii oka zał się
spa cer po… (do słow nie) pod ziem nym ryn ku (no wo cze sna
mul ti me dial na pre zen ta cja XIV-wiecz nych od kryć ar che olo -
gicz nych i wier nych re kon struk cji śre dnio wiecz ne go Kra ko -
wa – praw dzi wa in te lek tu al na, ale i mo men ta mi ka ba re to wa
uczta – zwłasz cza jak się do sta nie przy sło wio wy „ochrzan”
od kra kow skie go stra ga nia rza…). Ko la cja po ta kim dniu
sma ko wa ła nie prze cięt nie…

A św. Pa weł uczył nas dzi siaj (bar dzo zde cy do wa nie) sza cun -
ku do PRACY: Kto nie chce pra co wać, niech też nie je (2 Tes
3,10).

dzień siód my
Dziś od by ła się lek cja przy ro dy w te re nie. Po zna ny przed kil -
ko ma dnia mi pan To masz (prze wod nik Ba bio gór skie go Par -
ku Na ro do we go), pod czas wy pra wy na Ki czor (901 m
n.p.m.) opo wia dał nam o wie lu cie ka wost kach ze świa ta
przy ro dy. Do wie dzie li śmy się mię dzy in ny mi – skąd mrów ki
wie dzą, któ rę dy ma ją cho dzić, ja kie nie bez pie czeń stwa kry ją
się w słyn nym ostat nio barsz czu So snow skie go oraz co my -
śli wi ro bią, gdy przy go to wu ją tro feum do eks po zy cji. Mie li -
śmy też oka zję po czuć za pach kwa su mrów ko we go… Zwień -
cze niem wy ciecz ki by ła wi zy ta w po bli skim Mu zeum Za ba -
wek, gdzie wy słu cha li śmy cie ka wych in for ma cji o pro duk cji
za ba wek na szych babć… Po tem by ła oka zja do prze te sto wa -
nia ich wer sji max. 

Piąt ko wy te mat na ucza nia św. Paw ła oscy lo wał wo kół po ję -
cia GRZECHU: „Niech ten, ko mu się zda je, że stoi, ba czy,
aby nie upadł” (1 Kor 10,12).

dzień ósmy
Ostat ni „peł ny” dzień na szych ko lo nii upły nął pod zna kiem
RADOŚCI. Tak, tak, to w myśl na szych na uk po bie ra nych u
św. Paw ła, któ ry za chę ca nas: Ra duj cie się za wsze w Pa nu!
Jesz cze raz po wta rzam: ra duj cie się! (Flp 4,4). 

A ra do ści by ło co nie mia ra... Głów nie z po wo du zbli ża ją ce go
się spo tka nia z ro dzi ca mi, za któ ry mi już tę sk ni my… Ale i
wy da rze nia dzi siej sze go dnia da ły nam du żo fraj dy. Naj pierw
wi zy ta na Ha li Ba ran ko wej, gdzie spo tka li śmy praw dzi we go
ba cę wraz z ju ha sem. Po tem wła sno ręcz ne przy go to wa nie
pa mią tek z… sia na (!). No a wie czo rem pod su mo wa li śmy
nasz wy jazd. A jak że! Ra do śnie! Z tań cem i śpie wem… Choć
i smut no tro chę nam też by ło, bo to ostat ni wspól ny nasz
wie czór... :( 

dzień dzie wią ty
Ostat ni dzień na sze go wspól ne go prze by wa nia ze so bą roz -
po czę li śmy bar dzo wcze śnie. Wszyst ko po to, by mak sy mal -
nie wy ko rzy stać czas ko lo nii. Punk tu al nie o 9.00 sta wi li śmy
się w kra kow skim Par ku Wod nym, gdzie ko rzy sta li śmy z
uro ków przy go to wa nych tam ba se no wych atrak cji. Ci, któ -
rzy nie mie li ocho ty na plu ska nie, przed po łu dnie spę dzi li na
ki no wym se an sie za ty tu ło wa nym „W gło wie się nie mie ści”
(swo ją dro gą, każ dy ro dzic po wi nien ko niecz nie obej rzeć tę
nie zwy kle po ucza ją cą baj kę, do cze go go rą co za chę cam). Po
ura cze niu na szych ciał, pie lę gna cji za czę ła do ma gać się i du -
sza. Na tra sie na szej po wrot nej po dró ży zna la zła się więc
jesz cze Ja sna Gó ra, gdzie wzię li śmy udział we Mszy św. 

A po tem… To już, dro dzy naj pil niej si Czy tel ni cy tych re la cji,
sa mi wie cie, bo uczest ni czy li ście w ostat nim punk cie na szych
ko lo nii, któ re za koń czy li śmy punk tu al nie o pół no cy… :)

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim, bez któ rych nasz wy jazd
nie był by moż li wy. Przede wszyst kim na szym opie ku nom:
pa niom Agniesz ce, Ka si, Mai i dia ko no wi An drze jo wi, pie lę -
gniar ce pa ni Ho no ra cie. Szcze gól ne po dzię ko wa nia dla pa na
Sław ka – na sze go kie row cy z fir my Sko jan, za dys po zy cyj -
ność i po moc ną dłoń w róż nych (nie tyl ko dro go wych sy tu -
acjach...). Pa nu Wład ko wi z WIKTORII wraz z ca łą je go eki -
pą dzię ku je my za go ści nę, życz li wość, pysz ne je dze nie i... po -
moc w re ali za cji pla nów. No i na szym Ro dzi com dzię ku je my
za... no, oni wie dzą za co :) 

Wy koń czo na ka dra :) 
ks. Krzysz tof Bo ry se wicz

Z ŻYCIA  PARAFII
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WSPÓLNOTA MŁODZIEŻOWA „LUX CORDIS”

Wspól no ta mło dzie żo wa „Lux cor dis”  od by ła trzy czę ścio -
we warsz ta ty psy cho lo gicz ne. Po pro wa dzi ła je pa ni Jo an na
Grze nia ze Sto wa rzy sze nia Psy cho lo gów Chrze ści jań skich.
Spo tka nia mia ły na ce lu lep sze po zna nie sie bie i me cha ni -
zmów psy cho lo gicz nych, w któ re wy po sa żył nas Pan Bóg.
Ma my bo wiem dbać nie tyl ko o roz wój cia ła i du szy, ale tak -
że psy chi ki. A tak czę sto o tej ostat niej za po mi na my... Tym -
cza sem tem pe ra ment, uczu cia, emo cje to waż ne czę ści na -
sze go JA. 

ks. Krzysztof Borysewicz

Tuż przed otrzy ma niem świa dectw, mło dzież ze wspól no ty
„Lux cor dis”, pod su mo wa ła rocz ny okres for ma cji. Zwień -
cze niem te go cza su by ła dzięk czyn na Msza świę ta oraz in -
te gra cyj ne ogni sko. By ły kieł ba ski, za ba wa i re flek sja nad
mi nio nym cza sem.

ks. Krzysztof Borysewicz



W dniach 18 -20 wrze śnia 2015 r. na te re nie
na szej pa ra fii od był się Kurs

No we Ży cie. Był
to czas, w któ rym
uczest ni cy re ko -
lek cji mo gli spo -
tkać się in dy wi du -
al nie z ży wym Bo -
giem i od no wić swo -
ją re la cję z Nim. 
W eki pie or ga ni za cyj -
nej zna la zły się oso by
z sze ściu wspól not,
sku pio nych w Gdań -
skiej Szko le No wej
Ewan ge li za cji, w tym
człon ko wie na szej pa ra -
fial nej Wspól no ty Je zu so -
wej Ło dzi.
Dzię ku je my Pa nu Bo gu za

ten cu dow ny czas po zna wa nia si ły wspól no ty przez dzie -
le nie się swo imi hi sto ria mi i do świad cze nia mi.
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W tym ro ku na sza pa ra fia po raz ko lej ny włą czy ła się w
ogól no pol ską ak cję „Ca ri tas”  pod ha słem „Tor ni ster pe łen
uśmie chów”. W sierp niu chęt ni, mo gli po brać z pa ra fii pu -
ste ple ca ki, któ re wy peł nio ne przy bo ra mi szkol ny mi zo sta -
ły przy nie sio ne przez ofia ro daw ców do ko ścio ła. 

Na po cząt ku wrze śnia tra fi ły one do szkół na te re -
nie na szej pa ra fii: do szkół pod sta wo wych nr 79 i 80 oraz do
Gim na zjum nr 21. Ta kie ple ca ki w tym ro ku otrzy ma ło 21
dzie ci. 

W imie niu dzie ci ofia ro daw com skła da my ser decz -
ne po dzię ko wa nia. Bóg za płać.

Z ŻYCIA PARAFII

Tornister Pe³en Uœmiechu

Kurs – Nowe ¯ycie
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Z ŻYCIA PARAFII

Wakacje ministranckie w Gorcach
Po 8 godzinach ciężkiej i mozolniej jazdy w końcu dotarliśmy na miejsce.
Ochotnica ,bo o niej tu mowa, znajduje się w paśmie Pienin na wschód od
Nowego Targu. Ośmioosobowa grupa ministrantów z parafii św. Brata
Alberta na gdańskim Przymorzu z księdzem Wojtkiem na czele
przemierzyła ponad 600 kilometrów, aby przez tydzień relaksować się
górskimi widokami i powietrzem oraz podjąć trud wspinaczki. 

Podczas 7-dniowej wycieczki zaliczyliśmy kilka szczytów oraz
upadków. Na naszej drodze stanął Turbacz (1315 m.n.p.m.) z jednym z
największych schronisk w Polsce, Lubań (1225 m.n.p.m.) z pięknymi
błoniami oraz Trzy Korony (983 m.n.p.m.), gdzie ostry jak nóż
wierzchołek sprawiał nie lada problemy z pokonaniem lęków, jednak
ostatecznie wszyscy dotarli na szczyt. 

Oprócz gór udało nam się także zorganizować wypad nad
Gorący Potok (aquapark termalny), gdzie mieliśmy czas na wypoczynek
po wspinaczce. Nie zabrakło także historycznych akcentów takich jak
wrak samolotu w puszczy gorczańskiej oraz wpisany na listę UNESCO

kościół w Dębnie (zbudowany beż użycia gwoździ). Jednym słowem -
nasz wyjazdowy grafik był gęsto zapełniony. 

W wolnym czasie graliśmy w piłkę, kąpaliśmy się w górskiej
rzece, wcielaliśmy się w role inżynierów, budując tamę oraz szukaliśmy
skarbów. 

Przez cały czas trwania naszej wyprawy spaliśmy w ośrodku,
gdzie starsi lektorzy przyjeżdżają z naszej Archidiecezji na tzw. kurs
ceremoniarza. Oprócz noclegu i przepysznych posiłków, cała grupa
codziennie wieczorem zbierała się na Msze św., podczas których nie
zabrakło pięknych pieśni. 

Zrelaksowani oraz wypoczęci wróciliśmy do domów wieczorną
porą, w poniedziałek. Z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd w
czasie przyszłorocznych wakacji (oby w większej gromadzie) :) 

Dawid Kamiński
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Na kresowym szlaku – cz. 3
Zie mia no wo gródz ka jest bli ska nie tyl ko ak tu al nie za -
miesz ku ją cym ją Po la kom, ale i tym, któ rzy w wy ni ku wy -
da rzeń hi sto rycz nych zmu sze ni by li opu ścić te te re ny. Bli -
skość ta wią że się z prze szło ścią No wo gród czy zny, jej hi sto -
rią, tra dy cja mi i ludź mi, ja kich ta zie mia wy da ła. Z No wo -
gród czy zny po cho dzą m.in.: Adam Mic kie wicz, Ta de usz
Ko ściusz ko, Ta de usz Rej tan, Mi chał Ka zi mierz i Mi chał
Kle ofas Ogiń scy oraz wie lu in nych wspa nia łych ro da ków.
Wę drów ka po zie mi no wo gródz kiej to oka zja do przy po -
mnie nia tych po sta ci.

Szcze gól nie bli ska Po la kom jest po stać Ada ma
Mic kie wi cza. Mi ło śni cy je go po ezji mo gą po znać miej sca,
gdzie się uro dził i uczył, gdzie po wsta wa ły je go wcze sne
dzie ła i gdzie prze ży wał swo ją naj więk szą mi łość. To zie mia
no wo gródz ka po przez swo ją hi sto rię, le gen dy i nie zwy kłe
pięk no sta no wi ła źró dła in spi ra cji dla twór czo ści po ety.

Adam Mic kie wicz uro dził się w 1798 ro ku w Za osiu
ko ło No wo gród ka, w dwor ku swo je go stry ja. Dwo rek ten w
cza sie I woj ny świa to wej zo stał znisz czo ny. Obec nie, sta ran -
nie zre kon stru owa ny, peł ni funk cje mu ze al ne. W la tach
1806-1815 Mic kie wicz miesz kał w No wo gród ku. Za nim po -
ja wił się tu Adaś, mia sto pi sa ło wła sną hi sto rię.

W XI wie ku No wo gró dek był sto li cą księ stwa ru -
skie go, a od XIII wie ku sto li cą Wiel kie go Księ stwa Li tew -
skie go. To tu taj w 1252 ro ku w zam ku no wo gródz kim Men -
dog, wład ca zjed no czo nych księstw li tew skich, wraz ze
swo ją żo ną, przy jął chrzest w ob rząd ku ła ciń skim. Rok póź -
niej ko ro no wał się na kró la Li twy, a po sied miu la tach wró -
cił do po gań stwa. Z tam tych cza sów po zo sta ły tyl ko ru iny
zam ku. Za mek w 1706 ro ku wy sa dzi li Szwe dzi.

Z obiek tów sa kral nych na szcze gól ną uwa gę za słu -
gu je ko ściół Prze mie nie nia Pań skie go. W ko ście le tym, w
ro ku 1422 król Wła dy sław Ja gieł ło po ślu bił Son kę Hol szań -
ską, a 12 lu te go 1799 ro ku zo stał ochrzczo ny Adam Mic kie -
wicz. W bocz nej na wie ko ścio ła znaj du je się ob raz Mat ki
Bo skiej No wo gródz kiej. Jest to ko pia cu dow ne go ob ra zu
Mat ki Bo skiej z Dzie ciąt kiem przy wie zio ne go z Rzy mu w
1662 ro ku do ko ścio ła je zu itów w No wo gród ku. Ob raz ten
jest czę sto my lo ny z iko ną Mat ki Bo skiej Zam ko wej przy -
wo ła nej w In wo ka cji „Pa na Ta de usza”. W ko ście le znaj du je
się tak że sar ko fag bło go sła wio nych sióstr na za re ta nek za -
mor do wa nych przez Niem ców w cza sie II woj ny świa to wej.
Z oso bą Mic kie wi cza wią że się rów nież ko ściół p.w. św. Mi -

cha ła Ar cha nio ła, pa tro na No wo gród ka. Przy ko ście le znaj -
du je się klasz tor i szko ła, do któ rej w la tach 1807-1815
uczęsz czał ma ły Adaś. W szko le tej uczył się rów nież Jan
Cze czot, po eta i przy ja ciel Mic kie wi cza. Klasz tor ufun do -
wał Krzysz tof Chod kie wicz w 1624 ro ku. Mu ro wa ny ko -
ściół w sty lu ba ro ko wym po wstał w 1724 ro ku, w miej sce
drew nia ne go. Klasz tor ska so wa no w ro ku 1853, a ko ściół
prze bu do wa no. Po dru giej woj nie świa to wej ko ściół za -
mknię to i prze zna czo no na ma ga zyn me bli. W ro ku 1993
wier ni od zy ska li świą ty nię. Obec nie, po jej od bu do wie , cie -
szy wszyst kich wspa nia łym wy koń cze niem. Pra wo sław ni
mo gą szczy cić się so bo rem św. Mi ko ła ja. Daw niej, do ro ku
1831, był to ko ściół św. Fran cisz ka. Jest to głów na świą ty -
nia epar chii no wo gródz kiej. Za chwy ca trud nym do od da nia
w kil ku zda niach pięk nym wy stro jem.

Trwa ły mi obiek ta mi do ku men tu ją cy mi związ ki
Mic kie wi cza z No wo gród kiem są; dwo rek, gdzie po eta
miesz kał przez okres na uki (obec nie mu zeum), po mnik
dłu ta Wa le re go Ja nusz kie wi cza z 1992 ro ku i ko piec usy pa -
ny ku czci po ety w la tach 1924 – 1931. Bu do wie kop ca pa -
tro no wał pre zy dent RP Sta ni sław Woj cie chow ski. Na ko -
piec przy wo żo no zie mię ze wszyst kich miejsc, w któ rych
prze by wał Mic kie wicz w cza sie tu łacz ki oraz z róż nych
stron Pol ski. Dzie ci i wnu ki Mic kie wi cza przy sła ły zie mię z
Pa ry ża. W sy pa niu kop ca bra ło udział ca łe spo łe czeń stwo
zie mi no wo gródz kiej. Je go wy so kość wy no si 15 m, a śred -
ni ca u pod sta wy 30 m. Te trzy obiek ty po ło żo ne w po bli żu
wzgó rza zam ko we go do peł nia ją bo ga tą w wy da rze nia hi sto -
rię No wo gród ka.

Idąc da lej śla dem Mic kie wi cza, na le ży za trzy mać
się w miej sco wo ści Szczor se po ło żo nej 25 km na wschód od
No wo gród ka. Jest to by ła po sia dłość hra biów Chrep to wi -
czów. Jo achim Chrep to wicz (1729 -1812), kanc lerz wiel ki li -
tew ski, współ twór ca i czło nek Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej,
za ło żył tu taj bi blio te kę, naj więk szą i naj świet niej szą w tam -
tych cza sach w Księ stwie Li tew skim. Bi blio te ka za wie ra ła
wie le bez cen nych ksiąg, rę ko pi sów o zna cze niu hi sto rycz -
nym, kro nik, sta rych map, dzieł ma la rzy, w su mie 15 ty się -
cy eg zem pla rzy. Bo ga ty księ go zbiór przy cią gał wie lu wy bit -
nych po sta ci. Ze zbio rów ko rzy sta li m.in.: Jo achim Le le wel,

WSPOMNIENIA

Zaosie. Dworek Mickiewiczów

Nowogródek. Pomnik Mickiewicza
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bra cia Śnia dec cy, Wła dy sław Sy ro kom la, Jan Cze czot. Do
Szczors przy jeż dżał rów nież Mic kie wicz pod czas wa ka cji w
la tach 1818 -1822. To dzię ki zgro ma dzo nym tu ma te ria łom
zro dził się po mysł na pi sa nia po ema tów: „Gra ży na”, „Kon -
rad Wal len rod” i in nych. Kro ni ki z te go okre su mó wią, że
Mic kie wicz lu bił prze sia dy wać pod dę bem pod czas pi sa nia
„Gra ży ny”. Szcząt ki te go dę bu do trwa ły do dnia dzi siej sze -
go. I woj na świa to wa i re wo lu cja paź dzier ni ko wa spo wo do -
wa ły, że część księ go zbio ru prze ka za no w for mie de po zy tu
do bi blio te ki Uni wer sy te tu Ki jow skie go, część zna la zła się
w Mo skwie. Po zo sta ła część, oko ło 10 ty się cy nie zwy kle
cen nych po zy cji, ule gła znisz cze niu pod czas dzia łań wo jen -
nych. Znisz cze niu uległ rów nież pięk ny pa łac bu do wa ny
pod kie run kiem wło skich ar chi tek tów.

Z oso bą Mic kie wi cza zwią za na jest rów nież miej -
sco wość Tu cha no wi cze. W Tu cha no wi czach Mic kie wicz
po znał  swo ją wiel ką mi łość – Ma ry lę We resz cza ków nę,
oso bę, któ ra wy war ła wiel ki wpływ na je go ży cie i twór -
czość. Echa tej mi ło ści moż na od czy tać w IV czę ści „Dzia -
dów”. Z ży cio ry su Mic kie wi cza wie my, że mi łość ta nie zo -
sta ła uko ro no wa na mał żeń stwem. Ma ry la po ślu bi ła Waw -
rzyń ca Put t ka me ra.

W Tu cha no wi czach spo ty ka li się fi la re ci – człon ko -
wie pa trio tycz ne go związ ku mło dzie ży stu denc kiej: Zan,
Do mej ko, Cze czot, Ody niec i oczy wi ście Mic kie wicz. W
miej sco wo ści Kor czo wa, wsi od le głej od Tu cha no wicz o 3
km, le ży ol brzy mi głaz, na zy wa ny Gła zem Fi la re tów. 

W miej scu tym fi la re ci wy gła sza li mo wy na te mat idei przy -
świe ca ją cej ich ru cho wi. Obok gła zu stoi ta bli ca z opi sem
hi sto rii te go miej sca. Dwór i wszyst kie bu dyn ki kom plek su
pa ła co we go w Tu cha no wi czach zo sta ły znisz czo ne pod czas
dzia łań wo jen nych w 1915 ro ku. Za cho wa ła się uwiecz nio -
na w „Dzia dach” li po wa al ta na – miej sce spo tkań Ma ry li i
Ada ma. Jest to ze spół sze ściu za sa dzo nych w krąg 250-let -
nich lip. Wcza sach Ada ma tych lip by ło dwa na ście.

Wspo mnia ny na wstę pie Mi chał Ka zi mierz Ogiń -
ski to oświe co ny ma gnat, sta ro sta sło nim ski. Wzno sił fa bry -
ki i ma nu fak tu ry, zbu do wał trakt piń sko -wo łyń ski, po łą czył
ka na łem spław nym nur ty rzek Nie mna i Dnie pru. Był kom -
po zy to rem i mu zy kiem eu ro pej skiej sła wy. Je go krew ny –
Mi chał Kle ofas Ogiń ski – jest au to rem słyn ne go po lo ne za
„Po że gna nie Oj czy zny”. W nie któ rych pu bli ka cjach au tor -
stwo po lo ne za przy pi su je się Ka zi mie rzo wi.

Ta de usz Rej tan, po seł zie mi no wo gródz kiej na
Sejm Roz bio ro wy, uczest nik kon fe de ra cji bar skiej, gwał -
tow nie sprze ci wiał się za twier dze niu trak ta tu roz bio ro we -
go. Au ten tycz ną sce nę z te go wy da rze nia przed sta wia ob -
raz Ja na Ma tej ki „Rej tan – upa dek Pol ski”.

Ogra ni czo na po jem ność ar ty ku łu nie po zwa la
choć by na wspo mnie nie wie lu in nych po sta ci i wy da rzeń hi -
sto rycz nych zwią za nych z zie mią no wo gródz ką.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Nowogródek. Kościół św. Michała Archanioła Nowogródek. Sobór św. Mikołaja

WSPOMNIENIA
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Nowogródek. Dworek Mickiewiczów Nowogródek. Kopiec Mickiewicza

Karczowa. Kamień Filaretów Altana Maryli

WSPOMNIENIA

70 lat te mu, na nie ist nie ją cą już sta cję Gdańsk -Kłod no przy -
by ły pierw sze trans por ty przy mu so wych wy sie dleń ców z
daw nych Kre sów Wschod nich. Zruj no wa ny Gdańsk wy zna -
czył przy by łym no wą ro lę: od bu do wę i za go spo da ro wa nie
mia sta. No wi miesz kań cy re pre zen to wa li wie le za wo dów
waż nych w two rze niu no we go ob ra zu mia sta. Szcze gól ne
zna cze nie mia ło przy by cie ka dry na uko wej z kre so wych
uczel ni: Uni wer sy te tu Ste fa na Ba to re go w Wil nie i Po li tech -
ni ki Lwow skiej. Dzię ki te mu już 8 paź dzier ni ka 1945 r. zo -
sta ła po wo ła na Aka de mia Le kar ska (obec nie Gdań ski Uni -
wer sy tet Me dycz ny), a 22 paź dzier ni ka 1945 r. roz po czę ła
się na uka na Po li tech ni ce Gdań skiej.

W uzna niu ogrom ne go wkła du Kre so wian w roz -
wój Gdań ska, Ra da Mia sta Gdań ska 29 stycz nia 2015 r. pod -
ję ła Uchwa łę ogło sze nia ro ku 2015 Ro kiem Pa mię ci o tych,
któ rzy przy by li do Gdań ska z daw nych Kre sów Wschod -
nich Pol ski (z te re nów dzi siej szej Bia ło ru si, Li twy i Ukra -
iny).

Szczy to wym mo men tem uro czy stych ob cho dów
rocz ni cy prze sie dleń by ło od sło nię cie w dniu 5 wrze śnia

2015 r. pa miąt ko we go obe li sku po świę co ne go Kre so wia -
nom. Obe lisk zo stał usta wio ny u stóp ba stio nu Żubr, w po -
bli żu miej sca, gdzie daw niej ist nia ła wspo mnia na sta cja ko -
le jo wa Gdańsk -Kłod no. 
W uro czy sto ści wzię ło udział wie lu Kre so wian przy by łych
na Po mo rze w róż nych okre sach, ich dzie ci, wnu ki... oraz
oso by ofi cjal ne: przed sta wi cie le władz Gdań ska, de le ga cja
wi leń ska, pre ze si: Po mor skie go Od dzia łu To wa rzy stwa Mi -
ło śni ków Wil na i Zie mi Wi leń skiej, To wa rzy stwa Mi ło śni -
ków Lwo wa i Kre sów Po łu dnio wo -Wschod nich, Przy ja ciół
Zie mi Lidz kiej, Sto wa rzy sze nia Ro dzin Zie mi Woł ko wy -
skiej, Sto wa rzy sze nia Ro dzi na Po na rska. Od sło nię cia obe li -
sku do ko nał Pre zy dent Gdań ska Pa weł Ada mo wicz. Na za -
koń cze nie, uczest ni cy uro czy sto ści zło ży li przed obe li -
skiem kwia ty, od da jąc tym sa mym hołd nie ży ją cym już Kre -
so wia nom, któ rzy w tak trud nych wa run kach wcho dzi li w
no wą rze czy wi stość.

Na stęp ne go dnia, w nie dzie lę, w ko ście le Świę tej
Trój cy w Gdań sku zo sta ła od pra wio na Msza świę ta w in ten -
cji Kre so wian. Po Mszy świę tej, we wzru sza ją cym wy stą pie -

Z ziemi Rodzinnej do Ojczyzny – 1945
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Kresowianie Obelisk - „W hołdzie Kresowianom, ...”

Pani Bożena Kisiel - Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Kresowianie - trzy pokolenia

WSPOMNIENIA
niu, Pa ni Bo że na Ki siel, Pre zes Po mor skie go Od dzia łu Mi -
ło śni ków Wil na i Zie mi Wi leń skiej, mó wi ła o po zo sta wio -
nych na kre sach skar bach – gro bach przod ków i przy ja ciół,
do mach, uko cha nych miej scach. Mó wi ła też o przy wie zio -
nych skar bach, czę sto prze my ca nych – przed mio tach kul tu
re li gij ne go, ob ra zach Mat ki Bo żej z po zo sta wio nych ko -
ścio łów. Przed ob ra za mi ty mi mo dli li się przod ko wie. Ob ra -
zy te po ma ga ły od two rzyć w no wym miej scu utra co ny
świat, za zna czyć swo ją obec ność.

W gdań skich ko ścio łach znaj du je się 6 ob ra zów
Mat ki Bo skiej przy wie zio nych z ko ścio łów na kre sach. Są
to:
• ko pia ob ra zu Mat ki Bo skiej Ostro bram skiej, naj bar dziej
wi leń ska – w ka pli cy św. An ny przy ko ście le św. Trój cy,
• ko pia ob ra zu Mat ki Bo skiej Ostro bram skiej – w ko ście le
Naj święt sze go Ser ca Je zu so we go we Wrzesz czu,
• ob raz Mat ki Bo skiej Ła ska wej ze Sta ni sła wo wa – w ko -
ście le św. Pio tra i Paw ła,
• ob raz Mat ki Bo skiej Trem bo wel skiej – w ko ście le św. Ka -
ta rzy ny,
• ob raz Mat ki Bo skiej Boł szo wiec kiej – w ko ście le św. Ka -
ta rzy ny,

• ob raz Bat ki Bo skiej Zwy cię skiej – w ko ście le św. Mi ko ła -
ja.

Każ dy z tych ob ra zów ma bo ga tą hi sto rię zwią za ną
z je go po wsta niem, cu dow ny mi uzdro wie nia mi i dro gą, ja -
ką do stał się do obec ne go miej sca.

Nie wiem, czy w któ rymś z gdań skich ko ścio łów
znaj do wał się ob raz Mat ki Bo skiej Ostro bram skiej przed
przy by ciem Kre so wian. Obec nie, po za wy mie nio ny mi ob ra -
za mi, po ja wia ją się no we ko pie te go ob ra zu. Jed ną z nich
jest ob raz w srebr nej ko szul ce w oł ta rzu bocz nym w ba zy li -
ce kon ka te dral nej p.w. Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi
Pan ny w Gdań sku. Kult Mat ki Bo skiej w ostro bram skim
ob ra zie to jed no z dóbr, któ re zin te gro wa na spo łecz ność
Gdań ska za wdzię cza Kre so wia nom.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

*         *        *

Do na pi sa nia te go ar ty ku łu po słu ży ły ma te ria ły in for ma cyj -
ne opra co wa ne przez Pa nią Bo że nę Ki siel.
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W nie dzie lę 6 wrze śnia na si naj młod si ucznio wie, któ rzy
roz po czę li na ukę przy nie śli swo je wiel kie ple ca ki wy peł -
nio ne przy bo ra mi szkol ny mi. Ksiądz Woj ciech pod czas
Mszy św. o godz. 11.00 mo dlił się o Bo że bło go sła wień -
stwo dla dzie ci i ro dzi ców w no wym ro ku szkol nym oraz
po świę cił wszyst ko, co znaj do wa ło się w ple ca kach.

ks. Wojciech Lange

POŚWIĘCENIE TORNISTRÓW

WIERSZE                            ROK ŚW. JANA PAWŁA II

Dzielmy się wiarą

Nowe przykazanie dał nam Pan,
Byśmy się wiarą dzielili.
Świętego Papieża z Polski dał,
Byśmy w nas wiarę mnożyli.

Bądźmy zaczynem wiary dla świata,
Byśmy w człowieku widzieli brata,
Byśmy w człowieku siostrę widzieli, 
Niech wszystko nas łączy i nic nie dzieli.

Dobrą Nowinę głośmy z radością!
Bóg kocha ludzi! Bóg jest miłością!
Niech Boża miłość świat cały ogarnie,
Niech każdy w swym sercu Boga zapragnie.

My spotykamy ludzi codziennie,
Którzy od Boga się odwrócili,
Pomóżmy uczynkami, poznać im Boga,
Aby do wiary w Boga wrócili.

My – rodacy Wielkiego Papieża,
Nam jest nie wolno nadziei zatracać,
Ale żyć wiernie Jego naukami,
Każdego dnia się nawracać.

Anna Trzeciak

Fragment Uchwa ły Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej w spra wie
usta no wie nia ro ku 2015 Ro kiem św. Ja na Paw ła II:

„W kwiet niu 2015 ro ku bę dzie my prze ży wać dzie sią tą rocz ni cę śmier ci i
pierw szą rocz ni cę ka no ni za cji wiel kie go Po la ka, Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II. Je go ogrom ne za słu gi i za an ga żo wa nie w pro ces od ra dza nia się nie -
pod le gło ści na szej oj czy zny oraz ogrom ny wkład w pro pa go wa nie uni wer -
sal ne go prze sła nia o god no ści i pra wach czło wie ka na za wsze po zo sta ną w
na szej pa mię ci. Je go ży cie by ło świa dec twem wia ry dla mi lio nów lu dzi na
ca łym świe cie, a bo le sne odej ście zjed no czy ło wszyst kich Po la ków nie za -
leż nie od wy zna nia i po glą dów.

Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej po sta na wia usta no wić rok 2015
Ro kiem św. Ja na Paw ła II w po czu ciu mo ral ne go obo wiąz ku i głę bo kie go
sza cun ku wo bec po sta ci, któ ra wy war ła tak zna czą cy wpływ na lo sy nie tyl -
ko na sze go na ro du, ale i ca łe go współ cze sne go świa ta.

Niech mo ty wem prze wod nim wszel kich ini cja tyw wzbo ga ca ją -
cych ten Rok bę dą sło wa Ja na Paw ła II wy po wie dzia ne przed la ty na Ja snej
Gó rze: «Czu wam – to zna czy tak że: czu ję się od po wie dzial ny za to
wiel kie, wspól ne dzie dzic two, któ re mu na imię Pol ska. To imię nas
wszyst kich okre śla. To imię nas wszyst kich zo bo wią zu je…»”.
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8 wrze śnia ob cho dzi my w ko ście le ka to lic kim uro czy stość
Na ro dze nia Ma ryi Pan ny. Na kre sach pol skich, gdzie do mi -
nu je rol nic two, świę to to od lat jest rów nież dniem wdzięcz -
no ści za plo ny i no si na zwę świę ta MB Siew nej. Szcze gól ne
uro czy ste je go ob cho dy od by wa ją się w Sank tu arium MB
Ko deń skiej, gdzie w tym dniu ma miej sce dru gi (po sierp nio -
wym świę cie Wnie bo wzię cia NMP) waż ny od pust, na któ ry
przy by wa ją licz ne gru py piel grzy mów z wie lu miej sco wo ści
die ce zji sie dlec kiej. Na piel grzy mim szla ku na wie dza ją one
tak że in ne ko ścio ły, np. pięk ny neo go tyc ki ko ściół p.w. św.
Au gu sty na w Ró żan ce nad Bu giem. Kul mi na cyj nym punk -
tem ko deń skie go od pu stu jest eku me nicz na msza św. na po -
bli skiej kal wa rii, któ rej w tym ro ku prze wod ni czył bi skup
świd nic ki, ks. prof. Igna cy Dec. Tuż przed tą mszą z ba zy li ki
św. An ny w Kod niu prze no szo na jest w uro czy stej pro ce sji
na oł tarz po lo wy na kal wa rii ko deń skiej ko pia ob ra zu MB
Ko deń skiej wraz z ko lo ro wy mi, bo ga to zdo bio ny mi wień ca -
mi do żyn ko wy mi. Pod ko niec mszy od pu sto wej świę co ne są
nie tyl ko owe wień ce, lecz tak że ziar no pod no wy za siew, aby
przy nio sło rol ni kom ob fi te plo ny w przy szłym ro ku. Po uro -
czy sto ściach od pu sto wych ob raz MB Ko deń skiej prze no szo -
ny jest po now nie do ba zy li ki. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

WSPOMNIENIA
ŒWIÊTO NARODZENIA MARYI
w Sanktuarium M.B. Kode¼skiej 

postój na pielgrzymim szlaku w kościele 
św. Augustyna w Różance nad Bugiem

sanktuarium kodeńskie

msza odpustowa na kalwarii kodeńskiej

ekumeniczna msza odpustowa w Kodniu

wnętrze sanktuarium z obrazem MB Kodeńskiej
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Z ŻYCIA PARAFII

GŁOS BRATA NR 3(65)2015

Redaktor Naczelny „Drogi”  Magdalena Guziak-Nowak
miała 20 czerwca wykład dla katechetów archidiecezji
gdańskiej dotyczący sprawy przemocy w internecie.
Zachęcała również do czytania dwutygodnika młodzieży
katolickiej, który może być bardzo pomocny w katechezie.
21 czerwca pani Redaktor odwiedziła naszą plebanię wraz
ze swoją rodziną (mama, mąż, dwoje dzieci). I wszyscy
wpisali się do parafialnej księgi pamiątkowej. Te małe
dziecięce rysunki we wpisie – to są baloniki.
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LEDNICA SENIORA ‘2015

Przy wy kli śmy do te go, że na led nic kie spo tka nie rok rocz nie
wy ru sza mło dzież. To w czerw cu. Tym cza sem w pierw szą
so bo tę wrze śnia Po la Led nic kie od kil ku lat na le żą do Se nio -
rów. W tym ro ku po raz pierw szy w spo tka niu uczest ni czy ła
gru pa na szych pa ra fian. Po dob nie jak mło dzie ży, se nio rom
o. Jan Gó ra za pro po no wał te mat: „W Imię Du cha Świę te go”.

By ła Msza świę ta, kon fe ren cje, ko ron ka do Mi ło -
sier dzia Bo że go, ga dże ty i... oczy wi ście tań ce. Ser ce se nio -
rów zo sta ło pod bi te przez trój kę mło dych, któ rzy po pro wa -
dzi li dla nich... ae ro bik :) Zwień cze niem Led ni cy Se nio ra był
wy bór Je zu sa na Pa na i Zbaw cę oraz przej ście przez bra mę -
-ry bę. 

Szcze gól nym pa tro nem na szej piel grzym ki stał się
św. Woj ciech. Na wie dzi li śmy ka te drę w Gnieź nie, gdzie
znaj du je się grób Świę te go. 

W dro dze po wrot nej za trzy ma li śmy się w Trze -
mesz nie – to tu był pierw szy grób te go cze skie go Bi sku pa.
Go ścin ny ksiądz pro boszcz opo wie dział o ba zy li ce i jej
„przy szy wa nym”  pa tro nie. 

Z nie cier pli wo ścią cze ka my na przy szło rocz ne spo -
tka nie – oczy wi ście w pierw szą so bo tę wrze śnia :) 

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz
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Mło dzież ze wspól no ty „Lux cor dis” od czerw ca ubie głe go ro ku,
pod okiem s. Li dii (i przy jej ogrom nym wspar ciu) pi sa ła iko nę
(tak mó wi się o two rze niu tych nie zwy kłych ob ra zów), któ ra
przed sta wia krzyż z San Da mia no (zna ny tak że ja ko krzyż św.
Fran cisz ka). W mi nio nym cza sie dzie ło zo sta ło ukoń czo ne. Na to -
miast w Świę to Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go (14 wrze śnia),
pod czas Mszy św. o godz. 18.00, mia ło miej sce bło go sła wień stwo
ob ra zu. Ob rzę du do ko nał ks. Mar cin Mia now ski – nie gdy siej szy
opie kun „Lux cor dis”, a za ra zem po my sło daw ca przed się wzię cia. 

Po Mszy świę tej, w uro czy stej pro ce sji iko na zo sta ła
prze nie sio na do pa ra fial nej sa li, w któ rej spo ty ka się mło dzież. Za -
wi snę ła tam na spe cjal nie przy go to wa nym do te go miej scu, gdzie
wier ni mie li moż li wość od da nia czci wi ze run ko wi Chry stu sa. 

Na ostat nim zdję ciu gru pa mło dzie ży tuż przed roz po -
czę ciem prac ma lar skich. Przy zna cie, że ukoń czo ne dzie ło ro bi
na praw dę wiel kie wra że nie...

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO IKONY
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Z ŻYCIA PARAFII
Przygotowania do bierzmowania czas zacz¹æ!
W świę to pa tro na pol skiej mło dzie ży (a jest nim św. Sta ni -
sław Kost ka), mło dzież przy mor ska uro czy ście i ofi cjal nie
roz po czę ła przy go to wa nia do sa kra men tu bierz mo wa nia.
Fak tycz nie bo wiem roz po czę li śmy już w kwiet niu... Wy jąt -
ko wym ak cen tem li tur gii by ło udzie le nie ro dzi ciel skie go
bło go sła wień stwoa kan dy da tom. Ge sto wi zna ku krzy ża i po -
ca łun ko wi po ko ju to wa rzy szy ły sło wa:

„Wszech mo gą cy Bo że, naj lep szy Oj cze! 
Bło go sła wi my Cię i wy sła wia my, bo wiel ka jest

Two ja do broć.
Dzię ku je my Ci za chrzest świę ty, przez któ ry po wo -

ła łeś na sze go sy na/cór kę N. do ży cia wiecz ne go i wszcze pi -
łeś go/ją w Mę kę, Śmierć i Zmar twych wsta nie Two je go Sy -
na Je zu sa Chry stu sa. 

Pro si my Cię, abyś na peł nił go/ją da ra mi Du cha
Świę te go i przez na masz cze nie upodob nił do Twe go umi ło -
wa ne go Sy na.

Na peł nij go/ją mo cą z wy so ka i po ślij, aby z ra do -
ścią ob ja wiał/a Two ją obec ność w dzi siej szym świe cie
i po cią gał/a do Chry stu sa. Niech Two ja opie ka i Two je bło -
go sła wień stwo po zo sta nie z nim/nią na za wsze.

Amen.”. 

Kan dy da tom i ich ro dzi nom ży czy my otwar to ści na da ry
Du cha Świę tę go oraz wy trwa ło ści w do brych po sta no wie -
niach. 

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz
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Z ŻYCIA PARAFII

INTENCJE DO ŒW. BRATA ALBERTA
• O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i w każdym
ludzkim sercu.
• O no we po wo ła nia do ka płań stwa i ży cia za kon ne go z na -
szej pa ra fii.
• Do bre mu Bo gu przez Nie po ka la ne Ser ce Ma ryi, św. Jó -
ze fa i św. Bra ta Al ber ta po le cam mę ża i zmar łych z ro dzi ny.
Bo że, bło go sław ży ją cym w róż nych trud no ściach.
• Dnia 16 wrze śnia mi nę ło pół wie ku, od kie dy ślu bo wa łam
mę żo wi przed Bo giem. Je stem wdzięcz na Bo gu, że by li śmy
ze so bą do koń ca je go dni. Dzię ku ję Bo gu w imie niu swoich
i mę ża za na sze dzie ci, wnu ki i pra wnucz kę, niech ży ją na
chwa łę Pa na, w mi ło ści Bo żej i wie rze.
• O Bo że bło go sła wień stwo i dal sze ła ski dla Ali cji, Gra ży -
ny, Ur szu li i Elż bie ty, o da ry Du cha Świę te go dla Sióstr Be -
ta nek.
• Proś ba o uzdro wie nie dla: Ali ny, Ur szu li i Ma cie ja oraz
dla cho rych z ro dzi ny.
• Święty Bracie Albercie, proszę o wstawiennictwo w
znalezieniu pracy. Proszę o uporządkowanie mojego życia
zgodnie z planem Bożym. Proszę także o nawrócenie
grzeszników, a zwłaszcza dla Remigiusza, Grzegorza, Olgi,
Anny, Bartka, Taty i Siostry. O łaskę chrztu św. dla dzieci
Magdy. Proszę o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
O otwarcie serca na Boże działanie dla Janka. Proszę o
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Arkadiusza w
dniu urodzin. O otwar cie ser ca na Bo że dzia ła nie dla Jan ka.
Pro szę o bło go sła wień stwo i opie kę Mat ki Bo żej dla Ar ka -
diu sza w dniu Uro dzin.
• Św. Bra cie Al ber cie, pro si my o po myśl ny prze bieg zmia -
ny miesz ka nia.
• Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o dar po mo sto wa
dla Bo gu mi ły i Woj cie cha.
• O Bo że bło go sła wień stwo i da ry Du cha Świę te go dla ka -
pła nów oraz Sióstr Be ta nek i o no we po wo ła nia do ka płań -
stwa i ży cia kon se kro wa ne go.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie dla Ali ny, Wio -
let ty i cho rych z Ro dzi ny.
• Św. Bra cie Al ber cie wy pra szaj da ry Du cha Świę te go dla
ka pła nów i Sióstr Be ta nek oraz do bro czyń ców na szej pa ra -
fii i mo ich bli skich.
• Kochany Św. Bracie Albercie, proszę o łaski Boże:
zdrowie, miłość, wiarę, uwolnienie z nałogów, pomoc i
ratunek dla Piotra, Adama, Anny i Joasi.
• Dzię ku ję Ci, Oj cze Nie bie ski za Twe da ry w imie niu mo -
im i mo ich bli skich. Pro szę o ła skę nie ba dla mę ża, ro dzi -
ców, dziad ków z oboj ga stron.
• Dzię ku ję za pa ste rzy, któ rzy nas pro wa dzą do świę to ści,
wy rwij z na ło gów tych, któ rzy te go po trze bu ją, wzmoc nij
wia rę, mi łość Bo żą, cier pli wość i po ko rę.
• Du chu Świę ty, je steś na gro dą me go ser ca, pro szę
uzdrów mnie – Czci ciel ka.
• Wy ra żam wdzięcz ność Bo gu za na szych ka pła nów, za ks.
Pro bosz cza, za ich nie ła twą pra cę w pro wa dze niu swo ich

owie czek do świę to ści i pro szę Cię, Do bry Bo że, dla nich o
wy trwa łość w po wo ła niu.
• Z oka zji rocz ni cy Uro dzin mo je go Ta ty, pra gnę po dzię ko -
wać Bo gu za dar mo ich Ro dzi ców, że nas sze ścio ro dzie ci
wy cho wa li w bar dzo trud nych cza sach. Dzię ku ję Bo gu za
mał żeń stwo sy na An drze ja, za je go ko cha ją cą ro dzi nę, za
wnu ki i pra wnucz kę. Po le cam tak że Cór kę i jej ro dzi nę.
Ufam Bo żej Mi ło ści i pro szę o da ry Bo że i opie kę Bo żą.
• Przez wsta wien nic two św. Bra ta Al ber ta i Mat ki Bo żej
pro szę o ła skę zdro wia dla Ja na Ro jek.
• Ko cha ny Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o wsta wien nic two

u Bo ga i wy pro sze nie łask Bo żych i opie ki, dłu gich lat ży cia
w zdro wiu i szczę ściu oraz o ra dość, wia rę i na dzie ję oraz
mi łość a tak że o da ry Du cha Świętego dla Ko cha nej Ma my
w dniu Jej Uro dzin – pro si Jo an na.
• Św. Bra cie Al ber cie pro szę o upro sze nie u Bo ga łask po -
mo cy i ra tun ku, opie ki, mi ło ści, po ko ju i wia ry, zdro wia,
uwol nie nia do zła oraz da rów Du cha Św. i da ru mo dli twy
dla Pio tra w dniu imie nin – sio stra Jo an na. 
• Św. Bra cie Al ber cie z po ko rą pro szę o opie kę, zdro wie,
wia rę, po moc ma te rial ną i ra tu nek dla An ny, Pio tra, Ada ma
i Jo an ny.
• Św. Bra cie Al ber cie po le cam Ci mo je in ten cje dzięk czyn -
no  – bła gal ne.
• Św. Bra cie Al ber cie, wsta wiaj się u Bo ga za Agniesz ką i
jej po tom stwem. Wy pra szaj ła ski po trzeb ne dla Łu ka sza i
ca łej mo jej ro dzi ny.
• O da ry Du cha Św. dla ka pła nów, Sióstr Be ta nek i do bro -
czyń ców ko ścio ła oraz o no we po wo ła nia do ka płań stwa i
za ko nów.
• Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o moż li -
wość wy jaz du do Me dju go rie dla Jo an ny.
• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za wszyst kie
ła ski, któ re nam wy pro si łeś. Pro szę o świa tło Du cha Św. dla
mnie i mo ich dzie ci, aby śmy ży li zgod nie z przy ka za nia mi
Bo ży mi i ko ściel ny mi, i pro szę o szczę śli wą po dróż dla cór -
ki i zię cia oraz o mo je zdro wie fi zycz ne. Dzię ku ję za 25 lat
po ży cia mał żeń skie go – Świę ty nasz Pa tro nie, nie opusz czaj
nas.
• Za Oj ca św. Fran cisz ka, wszyst kich ka pła nów, dia ko nów,
a szcze gól nie tych, któ rzy prze ży wa ją trud no ści.

• Kochany św. Bracie Albercie, proszę o łaski Boże, o
zdrowie, wiarę, nadzieję, ufność, o dary Ducha Św.,
uwolnienie z nałogów, o opiekę, pomoc i ratunek oraz
miłość i radość dla Anety, Piotra, Adama i Asi. Proszę Cię
bardzo o środki do życia dla nich.
• Przez wstawiennictwo św. Brata Alberta dziękuję Ci -
Panie – za wszystkie Twoje dary, za pomyślny wynik
sprawy, za poprawę zdrowia, proszę, wybłagaj nam pokój w
domu, aby nie szerzyło się zło, proszę o świętość naszych
rodzin, o powołania kapłańskie i zakonne oraz o
nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników.

s. Aman da i s. Li dia



Sabina i Antoni Gnaczyńscy    3 lipca 
Barbara i Andrzej Ufniarscy  5 lipiec 
Zofia i Kazimierz Wądołek 15 sierpień 
Teresa i Eugeniusz Bocian 30 sierpień 

Stefania i Jerzy Gutt 30 sierpień 
Bożena i Józef Pieszczek 20 września 
Maria i Wojciech Zalewscy 25 wrzesień
Helena i Ludwik Daniszewscy 26 wrzesień 
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Tomasz Zasadzki 28.06.2015 r. 
Wojciech Zbigniew Rodziewicz 28.06.2015 r. 
Michał Piotr Młyński 28.06.2015 r. 
Nikola Ogrodowczyk 28.06.2015 r. 
Martyna Helena Byczkowska 12.07.2015 r. 
Lena Iga Obrycka 12.07.2015 r. 
Maja Olszówka 12.07.2015 r. 
Lena Sambor 12.07.2015 r. 
Nikodem Aleksander Idzikowski 26.07.2015 r. 
Ksawery Tomasz Mikołajczak 26.07.2015 r. 
Hubert Andrzej Szewczyk 26.07.2015 r. 
Dominika Mech 26.07.2015 r. 
Lena Aurelia Wiszniewska 9.08.2015 r.  
Borys Leon Garbala 9.08.2015 r. 
Aleksander Prokopowicz 9.08.2015 r. 
Nadia Mohammad 2.08.2015 r. 
Aleksander Kusy 23.08.2015 r. 
Tomasz Kurowski 23.08.2015 r. 
Robert Mieczkowski 23.08.2015 r. 
Ignacy Jan Gołąb 23.08.2015 r.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:

JUBILEUSZE 50-LECIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Śp. Józef Gietka, lat 66 
Śp. Elżbieta Skurłat, lat 60 
Śp. Kazimierz Krakowiecki, lat 74 
Śp. Danuta Binkiewicz, lat 88 
Śp. Tomasz Radecki, lat 41 
Śp. Stefan Kownacki, lat 88 
Śp. Maria Puzio, lat 81 
Śp. Ewa Potocka, lat 41 
Śp. Marianna Stypuła, lat 84 
Śp. Helena Pogorzelska, lat 86 
Śp. Czesław Koller, lat 80 
Śp. Józef Jankowski, lat 80 
Śp. Stanisław Stankiewicz, lat 80 
Śp. Renata Jerzewska, lat 71 
Śp. Władysław Piechowski, lat 82 
Śp. Piotr Jarkuszewicz, lat 72 
Śp. Dorota Leonowicz, lat 85 
Śp. Barbara Jankowska, lat 72 
Śp. Stanisław Mliczewski, lat 66 
Śp. Teresa Bratkowska, lat 64 
Śp. Roman Zdrojewski, lat 87 
Śp. Rudolf Jabłoński, lat 75 
Śp. Jerzy Ławnik, lat 60 
Śp. Jolanta Drzewiecka, lat 59 
Śp. Ryszard Gnatowski, lat 76 
Śp. Kazimierz Sendrowski, lat 67 
Śp. Jadwiga Młynek, lat 93 
Śp. Zofia Gołaszewska, lat 88 
Śp. Edward Damszel, lat 88 
Śp. Henryk Birkholz, lat 84 
Śp. Janina Okimczyc, lat 86 
Śp. Zofia Wójtowicz, lat 79 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Krzysztof Tomasz Łangowski i Wioleta Paulina Szymichowska 
– 27.06.2015 r. 

Bogumił Marek Langmesser i Anna Paprocka – 4.07.2015 r. 
Justyna Maria Domańska i Karol Ruciński – 11.07.2015 r. 
Tomasz Andrzej Kozłowski i Joanna Katarzyna Kominek 

– 8.08.2015 r. 
Mateusz Jakub Heppner i Paulina Bernatowicz – 8.08.2015 r. 
Piotr Andrzej Ziobrowski i Agnieszka Teresa Miarnowska 

– 8.08.2015 r. 
Mikko Tapio Vaniala i Anna Natalia Grzyb – 15.08.2015 r. 
Marcin Stanisław Wensowski i Zina Elżbieta Mohammad 

– 22.08.2015 r. 
Maciej Rafał Szymańczak i Marta Magdalena Szewczyk 

– 22.08.2015 r. 
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35-lecie PODPISANIA POROZUMIEŃ GDAŃSKICH
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