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ROZPOCZĘCIE JUBILEUSZU 1050-lecia CHRZTU POLSKI 
I ROKU ŚWIĘTEGO – 

NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA



Czas to bar dzo sze ro kie po ję cie. Uży wa my go
w bar dzo róż nych kon fi gu ra cjach… Praw dą
jest, iż mi ja on za wsze tak sa mo. Nic szyb ciej 
i nic wol niej… Tyl ko lu dzie czę sto gu bią się 
i opo wia da ją róż ne hi sto rie na je go te mat. 

Za na mi czas je sien nych wy zwań, re ko -
lek cji, czas ad wen tu a przed na mi czas prze ży -
wa nia ta jem ni cy Bo że go Na ro dze nia. Za chę -
cam do lek tu ry naj now sze go nu me ru Gło su
Bra ta. Za trzy maj my się nie co i uchwyć my pięk -
no ży cia Pa ra fial nej Wspól no ty – na szej Wspól -
no ty. Ileż w tych dzia ła niach dzie cię cej ra do ści,
mło dzień cze go en tu zja zmu i mą dro ści se nio -
rów. W ży ciu każ de go z nas jest wie le chwil,
któ re war to ce le bro wać. Niech pod czas Świąt
Bo że go Na ro dze nia znaj dzie się czas, aby
wspo mnieć tych, któ rzy za szcze pi li nam zia ren -
ko wia ry i po dzię ko wać na mo dli twie za ła skę,
któ ra czy ni nas dzieć mi Bo ży mi… za Wcie le nie
Sy na Bo że go…

Wszyst kim Pa ra fia nom i Go ściom ży -
czy my ob fi to ści Bo żej ła ski, niech Dzie cię Je -
zus na ro dzi się w ser cu każ de go z nas i owo cu -
je – ob fi cie….

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

27 IX – w dniu XXXI. Ogól no pol skiej Piel grzym ki Mał żeństw i Ro dzin na Ja sną
Gó rę pod ha słem „Pol ska od na wia mał żeń skie ślu by” w łącz no ści z piel grzy ma -
mi na si pa ra fia nie mo gli od no wić mał żeń skie ślu by pod czas każ dej Mszy św.
28 IX – w świę to Ar cha nio łów: Mi cha ła, Ga brie la i Ra fa ła mo gli śmy uczest ni -
czyć w – po prze dzo nym no wen ną – mo dli tew nym czu wa niu przy pe re gry nu ją cej
fi gu rze św. Mi cha ła z Gar ga no, w pa ra fii św. Mi cha ła w So po cie.
2-4 X – w ro ku Ju bi le uszu 25-le cia swo je go ist nie nia Ca ri tas Ar chi die ce zji Gdań -
skiej od by ła się pe re gry na cja fi gu ry Mat ki Bo żej z Lo ur des w Przy mor skim De -
ka na cie. Na sza wspól no ta uczest ni czy ła we Mszy św. w so bo tę o godz. 11.
4 X – wy da li śmy pierw szy nu mer biu le ty nu „ŻYJĘ LITURGIĄ”. Przed każ dą nie -
dziel ną Eu cha ry stią mło dzież roz pro wa dza biu le ty ny a drob na ofia ra zło żo na
przy tej oka zji wspo ma ga or ga ni za cję Świa to wych Dni Mło dzie ży.
4 X – od pra wi li śmy Mszę św. in au gu ru ją cą ko lej ny rok pra cy Dusz pa ster stwa
Aka de mic kie go „Lux Cor dis”.
4 X – pod czas Mszy św. o godz. 11.00 zo sta ły po świę co ne ró żań ce dzie ci, któ re
przy go to wu ją się do I. Ko mu nii Świę tej.
6 X – od był się pa ra fial ny wy jazd au to ka rem na grzy by.
10 X – od był się kon cert hym nów Świa to wych Dni Mło dzie ży w wy ko na niu
scho lii Lux Cor dis. By ło to pierw sze spo tka nie z cy klu na szych przy go to wań do
ŚDM. W cza sie kon cer tu moż na by ło za po znać się z pla nem przy go to wań, po -
znać hi sto rię ŚDM, zo stał tak że po wo ła ny mło dzie żo wy ko mi tet or ga ni za cyj ny.
11 X – ob cho dzi li śmy usta no wio ny przez Kon fe ren cję Epi sko pa tu Pol ski tzw.
DZIEŃ PAPIESKI.  Ha słem te go rocz ne go dnia by ło za wo ła nie: „Jan Pa weł II –
Pa tron Ro dzi ny”. Człon ko wie Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło dych i dzie ci ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 80 ode gra ły krót kie przed sta wie nie o ży ciu Świę te go Ja -
na Paw ła II. Przy wyj ściu z Ko ścio ła skła da li śmy rów nież ofia rę na sty pen dia dla
uzdol nio nej mło dzie ży przy zna wa ne przez Fun da cję Dzie ło No we go Ty siąc le cia.
12 X – wspól no ta „Chry stus Po wró ci” za pro si ła do uczest nic twa w KURSie
ALFA, któ ry od by wa się w sa li kon fe ren cyj nej Ho spi cjum im. Dut kie wi cza, przy
ul. Ko per ni ka 6 w Gdań sku.
14 X – z ra cji Dnia Edu ka cji Na ro do wej w mo dli twach po le ca li śmy wszyst kich
na uczy cie li, wy cho waw ców oraz pra cow ni ków szkół i przed szko li; ży czy li śmy
wie le Bo że go Bło go sła wień stwa w pra cy z dzieć mi i mło dzie żą.
18 X – roz po czął się w ko ście le Ty dzień Mi syj ny pod ha słem „Od na wró ce nia
do mi sji”. Ofia ry z nie dziel nej ta cy prze ka za ne zo sta ły na ce le mi syj ne.
29 X – w bi blio te ce pa ra fial nej o godz. 19.00 od by ło się spo tka nie po świę co ne
te ma to wi: „Bóg, Ho nor, Oj czy zna w na ucza niu i ży ciu Św. Ja na Paw ła II, bło go -
sła wio ne go Ks. Je rze go Po pie łusz ki i słu gi Bo że go Ks. Kar dy na ła Ste fa na Wy -
szyń skie go”.
31 X –  od był się wie czór mo dli tew ny pod ha słem „Ho ly Wins – Świę ty zwy cię -
ża” pod ha słem: „Te raz je ste ście świa tło ścią w Pa nu: po stę puj cie jak DZIECI
ŚWIATŁOŚCI”. Spo tka nie roz po czę ło się w ka pli cy przy pa ra fii pw. Opatrz no ści
Bo żej o godz. 19.30, na to miast w na szym ko ście le od by ła się ad o ra cja Naj święt -
sze go Sa kra men tu.
1 XI – z udzia łem mło dzie ży z na szej pa ra fii od by ła się Li ta nia Miast pod po mni -
kiem Po le głych Stocz niow ców w Gdań sku. 
5 XI – mło dzież za an ga żo wa na w przy go to wa nia do ŚDM wy je cha ła do Fran cji,
aby na wią zać współ pra cę z mło dy mi Fran cu za mi.
11 XI – w 97. rocz ni cę Od zy ska nia Nie pod le gło ści mo dli li śmy się w in ten cji na -
szej Oj czy zny.
14 XI – o godz. 16.00 we wspól nej Eu cha ry stii pro si li śmy o ła skę ży cia wiecz ne -
go dla wszyst kich pa ra fian zmar łych w tym ro ku.
15 XI – dzię ko wa li śmy Bo gu za po słu gę Sióstr Be ta nek w na szej pa ra fii w 12.
rocz ni cę po świę ce nia klasz to ru i ery go wa nia ka pli cy klasz tor nej pw. Chry stu sa
Kró la.
16 XI – o godz. 19.30 zo sta ła od pra wio na uro czy sta Msza św. kon ce le bro wa na
w in ten cji zmar łych księ ży, któ rzy po cho dzi li z na sze go de ka na tu lub tu pra co -
wa li.
22 XI – ob cho dzi li śmy Uro czy stość Chry stu sa Kró la Wszech świa ta, któ ra by ła
po prze dzo na no wen ną. Jest to tak że pa tro nal ne świę to na szych Sióstr Be ta nek.
22 XI – po Mszy św. o godz. 18.00, ucznio wie ze Szko ły Pod sta wo wej nr 52 wy -
ko na li kon cert pie śni pa trio tycz nych ku czci bo ha te rów, któ rzy od da li swo je ży -
cie w obro nie Oj czy zny.
28 XI – Wspól no ta Do mo we go Ko ścio ła zor ga ni zo wa ła za ba wę an drzej ko wą.
29 XI – roz pocz nie my no wy rok li tur gicz ny, w któ rym świę to wać bę dzie my
1050. rocz ni cę Chrztu Pol ski.
13 XII – o godz. 18.00 na stą pi ło w na szej świą ty ni otwar cie Drzwi Świę tych w
roku Nad zwy czaj nego Ju bi le uszu Mi ło sier dzia. Kon ce le bro wa nej Eu cha ry stii
prze wod ni czył ks. dr Kry stian Klet kie wicz – Dy rek tor Wy dzia łu Dusz pa ster skie -
go Ku rii Bi sku piej. 
13-16 XII – trwały re ko lek cje ad wen to we. Pro wa dził je O. Adam Wój ci kow ski
Ob lat św. Jó ze fa po słu gu ją cy na co dzień we Wło szech.

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

. . . 

Ks. Dia kon Ka mil Za ka szew ski od by wa prak -
ty kę dusz pa ster ską w na szej wspól no cie. Ży -
czy my Księdzu Bo że go bło go sła wień stwa i
opie ki Mat ki Bo żej w do brym przy go to wa niu
się do sa kra men tu ka płań stwa.
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NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

W dru gą rocz ni cę swe go wy bo ru na Sto li cę Pio tro wą – Oj -
ciec Świę ty Fran ci szek ogło sił, iż no wy Rok Li tur gicz ny
2015/2016 bę dzie Nad zwy czaj nym Ro kiem Mi ło sier dzia.
Roz pocz nie się w Świę to Nie po ka la ne go Po czę cia NMP 
a za koń czy w Świę to Chry stu sa Kró la Wszech świa ta.

Pa pież Fan ci szek oznaj mił to 14 mar ca 2015 r. mó -
wiąc: „Dro dzy bra cia i sio stry. Czę sto my śla łem o tym, jak
Ko ściół mo że uczy nić jesz cze bar dziej oczy wi stym swe po -
słan nic two by cia świad kiem mi ło sier dzia. Jest to dro ga, któ -
ra roz po czy na się od na wró ce nia du cho we go. I dla te go po -
sta no wi łem ogło sić Ju bi le usz Nad zwy czaj ny, któ re go ośrod -
kiem bę dzie mi ło sier dzie Bo że. Bę dzie to Rok Świę ty Mi ło -
sier dzia.”.

Dla Pol ski ma to szcze gól ne zna cze nie i jest nie zwy -
kłym zna kiem, gdyż Oj ciec Świę ty Fran ci szek bę dzie go ścił
w na szym kra ju w cza sie ob cho dów 1050. rocz ni cy Chrztu
Pol ski i weź mie udział w Świa to wych Dniach Mło dzie ży 
w Kra ko wie, gdzie w Ła giew ni kach jest usta no wio ne przez
Św. Ja na Paw ła II Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go.

Oj ciec Świę ty wy dał bul lę Mi se ri co riae vul tus (Ob li -
cze Mi ło sier dzia) do ty czą cą od pu stów i sa kra men tu spo wie -
dzi w Ro ku Mi ło sier dzia. To pew na no wość w prak ty ce wa -
ty kań skiej. Tym ra zem, ze wzglę du na wa gę prze sła nia te go
ro ku, list na pi sał sam Pa pież: „Pra gnę, aby Ju bi le usz był ży -
wym do świad cze niem bli sko ści Oj ca, nie ja ko do tknię ciem
rę ką Je go czu ło ści, aby wia ra każ de go wie rzą ce go umoc ni -
ła się, a tym sa mym je go świa dec two sta wa ło się co raz bar -
dziej sku tecz ne”.

Pa pież pra gnie, by „ju bi le uszo wy od pust był dla
każ de go au ten tycz nym do świad cze niem mi ło sier dzia Bo że -
go, któ re wy cho dzi wszyst kim na prze ciw z ob li czem Oj ca,
któ ry przyj mu je i prze ba cza, cał ko wi cie za po mi na jąc po peł -
nio ny grzech”. Aby uzy skać od pust, wier ni ma ją od być krót -
ką piel grzym kę do Drzwi Świę tych, otwar tych w czte rech
ba zy li kach pa pie skich w Rzy mie oraz w każ dej ka te drze i w
ko ścio łach wy zna czo nych przez bi sku pa die ce zjal ne go.
Wszę dzie tam bę dzie moż li wość uzy ska nia od pu stu. Dla pa -
pie ża Fran cisz ka jest waż ne, by ten mo ment był po łą czo ny
przede wszyst kim z sa kra men tem po jed na nia, Eu cha ry stią
oraz re flek sją nad mi ło sier dziem. Ko niecz ne bę dzie, by tym
ce le bra cjom to wa rzy szy ło wy zna nie wia ry, mo dli twa za Pa -
pie ża oraz w in ten cjach, któ re no si on „w ser cu dla do bra
Ko ścio ła i ca łe go świa ta”.

Moż li wość uzy ska nia ju bi le uszo we go od pu stu ma ją
rów nież ci, któ rzy nie bę dą mo gli od być ju bi le uszo wej piel -
grzym ki, zwłasz cza lu dzie cho rzy, star si i sa mot ni, któ rzy
czę sto nie są w sta nie wyjść z do mu. W tym ce lu ma ją oni 
„z wia rą i ra do sną na dzie ją prze ży wać ten mo ment pró by,
po przez przy ję cie Ko mu nii św. lub uczest ni cze nie w Mszy
św. i w mo dli twie wspól no to wej, rów nież za po śred nic twem
róż nych środ ków prze ka zu”.

Oj ciec Świę ty Fran ci szek zwra ca uwa gę tak że na
zna cze nie uczyn ków mi ło sier dzia co do cia ła i du szy. „Do -
świad cze nie mi ło sier dzia sta je się bo wiem wi dzial ne w świa -
dec twie kon kret nych zna ków, jak uczył nas sam Je zus. Za

każ dym ra zem, kie dy wier ny sam wy ko na je den lub kil ka z
tych uczyn ków, z pew no ścią otrzy ma ju bi le uszo wy od pust”.
Wska zu je po nad to, że bę dzie go moż na uzy skać rów nież dla
zmar łych. „Tak jak pa mię ta my o nich pod czas Mszy św., tak
też mo że my, w wiel kiej ta jem ni cy świę tych ob co wa nia, mo -
dlić się za nich, aby mi ło sier ne ob li cze Oj ca uwol ni ło ich od
wszel kich po zo sta ło ści wi ny i by mógł On przy gar nąć ich do
sie bie w nie skoń czo nej szczę śli wo ści” – pi sze Pa pież.

Spo ro miej sca Oj ciec Świę ty po świę ca kwe stii na le -
ży tej wraż li wo ści in dy wi du al nej i spo łecz nej na kwe stię
przyj mo wa nia no we go ży cia. Do ty czy to zwłasz cza dra ma tu
abor cji i ko biet, któ re się jej pod da ły. „Wiem, że jest to dra -
mat eg zy sten cjal ny i mo ral ny. Spo tka łem wie le ko biet, któ -
re no si ły w ser cu bli zny po zo sta wio ne przez ten cięż ki i bo -
le sny wy bór. To, co się wy da rzy ło, jest głę bo ko nie słusz ne;
jed nak że tyl ko wte dy, gdy zro zu mie się to w praw dzie, moż -
na nie stra cić na dziei. Prze ba cze nia Bo że go nie moż na od -
mó wić ni ko mu, kto ża łu je, zwłasz cza je śli ze szcze rym ser -
cem przy stę pu je do Sa kra men tu Spo wie dzi, by po jed nać się
z Oj cem” – na pi sał Fran ci szek. Z te go też po wo du w Ro ku
Ju bi le uszo wym po sta no wił upo waż nić wszyst kich ka pła nów
do roz grze sze nia z grze chu abor cji osób, któ re jej do ko na ły,
ża łu ją te go z ca łe go ser ca i pro szą o prze ba cze nie. 

Ostat nia uwa ga pa pie skie go de kre tu do ty czy wier -
nych, któ rzy z róż nych po wo dów uwa ża ją za sto sow ne cho -
dze nie do ko ścio łów, w któ rych po słu gu ją ka pła ni z Brac twa
św. Piu sa X. Oj ciec Świę ty ufa, że w przy szło ści bę dzie moż -
na zna leźć roz wią za nia po zwa la ją ce przy wró cić peł ną jed -
ność z ka pła na mi i prze ło żo ny mi Brac twa. Tym cza sem jed -
nak, po wo do wa ny po trze bą za bie ga nia o do bro tych wier -
nych, Fran ci szek roz po rzą dził, że oso by, któ re w Ro ku
Świę tym Mi ło sier dzia przy stą pią do Sa kra men tu Po jed na nia
u ka pła nów z Brac twa św. Piu sa X, otrzy ma ją waż ne i zgod -
ne z pra wem roz grze sze nie.

Na sza pa ra fia, ze wzglę -
du na na sze go Pa tro na,   Św.
Bra ta Al ber ta i Je go dzie ła
mi ło sier dzia, zna la zła się
po śród 15 in nych ko -
ścio łów na szej ar chi -
die ce zji, któ re zo -
sta ły wy zna czo ne,
ja ko Ko ścio ły
Ju bi le uszo we.
Wią że się to z
moż li wo ścią przej ścia przez Bra mę Świę tą, a tak że uzy ska -
nia od pu stu zu peł ne go dla sie bie i za zmar łych pod szcze -
gól ny mi wa run ka mi, któ re są wy mie nio ne przy wej ściu do
na szej świą ty ni i na stro nie in ter ne to wej. 

Ten rok li tur gicz ny jest wy jąt ko wym cza sem 
i szcze gól nym da rem dla nas, aby do świad czyć Bo żej mi ło -
ści, któ ra przy wra ca nas z ży cia zła ma ne go przez grzech, do
ży cia peł ne go god no ści dziec ka Bo że go.

Te re sa So wiń ska

Rok Œwiêty (8 XII 2015 – 20 XI 2016)
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W so bo tę 24 paź dzier ni ka wier ni Ko ścio ła Gdań skie go uczest ni -
czy li w wiel kim wy da rze niu, ja kim by ła uro czy stość świę ceń bi sku -
pich ks. pra ła ta Zbi gnie wa Zie liń skie go, pro bosz cza pa ra fii Wnie -
bo wzię cia NMP przy Ba zy li ce Ma riac kiej w Gdań sku. Ksiądz pra -
łat Zbi gniew Zie liń ski zo stał mia no wa ny przez Oj ca Świę te go Fran -
cisz ka bi sku pem po moc ni czym Ar chi die ce zji Gdań skiej.

Uro czy stość świę ceń mia ła miej sce w Ba zy li ce Ar chi ka -
te dral nej w Gdań sku -Oli wie. Głów nym sza fa rzem świę ceń był ks.
abp Sła woj Le szek Głódź, Me tro po li ta Gdań ski, a współ sza fa rza mi
ks. abp Ce le sti no Mi glio re, Nun cjusz Apo stol ski w Pol sce i ks. abp
Ta de usz Go cłow ski, Se nior. Wraz z ni mi Eu cha ry stię spra wo wa ło
dzie się ciu bi sku pów oraz kil ku set księ ży. Eu cha ry stii prze wod ni -
czył głów ny sza farz świę ceń. W uro czy sto ści uczest ni czy li: przed -
sta wi cie le brat nich Ko ścio łów i Wspól not re li gij nych, przed sta wi -
ciel kan ce la rii Pre zy den ta, przed sta wi cie le władz rzą do wych i par -
la men tu, lo kal nych władz i sa mo rzą dów, szkół i wyż szych uczel ni.
Licz nie re pre zen to wa ne by ły gru py dusz pa ster skie, któ rym prze -
wo dził ks. Zbi gniew, a wśród nich pa ra fial ne wspól no ty Ko ściel nej
Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej.

Li tur gię eu cha ry stycz ną po prze dzi ły bo ga te w sym bo li kę
ob rzę dy świę ceń bi sku pich roz po czę te od śpie wa niem hym nu 
„O Stwo rzy cie lu Du chu, przyjdź”. Na le ża ły do nich:
• od czy ta nie bul li pa pie skiej – ak tu no mi na cji Sto li cy Apo stol skiej,
• ho mi lia ks. abp. Ce le sti no Mi glio re,
• przy rze cze nie elek ta – pu blicz ne wy ra że nie go to wo ści do peł nie -
nia urzę du bi sku pie go,
• na ło że nie rąk na gło wę elek ta przez głów ne go sza fa rza świę ceń;
gest ten ozna cza włą cze nie go w naj wyż sze ka płań stwo sa me go
Chry stu sa i udzie le nie mu da ru Du cha Świę te go do peł nie nia urzę -
du bi sku pie go po słu gi wa nia,
• na ło że nie rąk na gło wę elek ta przez wszyst kich obec nych bi sku -
pów,
• mo dli twa świę ceń; wzy wa ona wszech mo gą ce go Oj ca, aby wy lał
na wy bra ne go moc Du cha Świę te go,
• na masz cze nie gło wy ole jem Krzyż ma świę te go – umoc nie nie do
peł nie nia po słu gi bi sku piej,
• prze ka za nie księ gi Ewan ge lii – pro gra mu ca łe go ży cia du cho we -
go,
• na ło że nie pier ście nia ja ko zna ku wier no ści,

• na ło że nie mi try, któ ra ma przy po mi nać o obo wiąz ku świę to ści,
• prze ka za nie pa sto ra łu ja ko zna ku pa ster skie go urzę du bi sku pie -
go,
• za pro sze nie do za ję cia pierw sze go miej sca wśród bi sku pów kon -
ce le bru ją cych,
• po ca łu nek po ko ju na znak włą cze nia no wo wy świę co ne go Bi sku -
pa do sta nu epi sko pa tu.

Na za koń cze nie Mszy świę tej zgro ma dze ni od śpie wa li
hymn dzięk czyn ny „Cie bie Bo ga wy sła wia my”. Pod czas śpie wu
no wo wy świę co ny Bi skup prze szedł przez świą ty nię i wszyst kich
po bło go sła wił.

Dla wspól no ty KSM „Sem per Fi de lis” wy nie sie nie ks.
pra ła ta Zbi gnie wa Zie liń skie go do god no ści bi sku piej to wiel ka ra -
dość. Ks. Pra łat był Ar chi die ce zjal nym Dusz pa ste rzem KSM od
grud nia 2007 ro ku do paź dzier ni ka 2014 ro ku. W okre sie tym
wspól no ta KSM pod je go prze wod nic twem kon ty nu owa ła pro ces
swo jej for ma cji. Słu ży ły te mu piel grzym ki do róż nych sank tu -
ariów, na bo żeń stwa Dro gi Krzy żo wej Brze giem Mo rza i na Kal wa -
rii Wej he row skiej, Msze świę te rocz ni co we, czę ste spo tka nia.
Czymś wy jąt ko wym by ły re ko lek cje wiel ko post ne w Stra szy nie.
Tam, w peł nym od izo lo wa niu, mo gli śmy uczest ni czyć w na ukach
re ko lek cyj nych pro wa dzo nych przez ks. Pra ła ta i spo ty kać się z za -
pro szo ny mi ka pła na mi. Na sze mo dli twy pod czas świę ceń prze peł -
nio ne by ły ży cze nia mi ob fi to ści łask Bo żych w bi sku piej po słu dze.

Tekst Sta ni sław Ma zu rek
Zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek i ze stro ny www.die ce zja.gda.pl

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Œwiêcenia biskupa Zbigniewa Zieliñskiego
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Z ŻYCIA PARAFII

Pogrzeb ks. Marka Derebeckiego
W dniu 29 paź dzier ni ka 2015 r., w go dzi nach po ran nych, w Uni -
wer sy tec kim Cen trum Kli nicz nym w Gdań sku, zmarł po cięż kiej
cho ro bie w 54. ro ku ży cia i 27. ro ku ka płań stwa, nasz pa ra fia nin
Ksiądz Ma rek De re bec ki, pro boszcz pa ra fii pw. Ma cie rzyń stwa
Naj święt szej Ma ryi Pan ny w Jo dłow nie.

Śp. Ksiądz Ma rek De re bec ki uro dził się 24 kwiet nia 1962
ro ku w Gdań sku, w prak ty ku ją cej swo ją wia rę ro dzi nie Eu ge niu sza
i Bo gu mi ły zd. Sto żyń skiej. Zo stał ochrzczo ny w ba zy li ce św. Mi -
ko ła ja w Gdań sku, do I Ko mu nii świę tej przy stą pił w pa ra fii Św. An -
to nie go w Gdań sku -Brzeź nie. Wraz z ca łą ro dzi ną prze pro wa dził
się na gdań skie Przy mo rze i w Pa ra fii NMP Kró lo wej Ró żań ca
Świę te go przy jął sa kra ment bierz mo wa nia. Po ukoń cze niu szko ły
pod sta wo wej roz po czął na ukę w za sad ni czej szko le za wo do wej, 
a na stęp nie kon ty nu ował ją w Tech ni kum Sa mo cho do wym 
w Gdań sku. Eg za min doj rza ło ści zdał w 1983 r. i w tym sa mym ro -
ku wstą pił do Gdań skie go Se mi na rium Du chow ne go.

Świę ce nia ka płań skie przy jął 27 ma ja 1989 r. z rąk Księ -
dza Ar cy bi sku pa Ta de usza Go cłow skie go w ba zy li ce Ma riac kiej 
w Gdań sku. Po świę ce niach pra co wał ja ko wi ka riusz w pa ra fii Pod -
wyż sze nia Krzy ża Świę te go w Gdań sku -Cheł mie (1989-1993), 
w pa ra fii Św. An to nie go w Gdań sku -Brzeź nie (1993-1996), w pa ra -
fii Św. Jó ze fa w Gdań sku -Przy mo rzu (1996-2002), w pa ra fii Chry -
stu sa Do bre go Pa ste rza w Gdy ni -Ci so wej (2002-2005), w pa ra fii
Św. Ju dy Ta de usza w Gdań sku -Ło sto wi cach (2005-2012). 

W cza sie po słu gi wi ka riu szow skiej ka te chi zo wał, we
wszyst kich pa ra fiach pro wa dził Li tur gicz ną Służ bę Oł ta rza, był
współ o pie ku nem Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis”,
or ga ni zo wał let ni wy po czy nek dla dzie ci i mło dzie ży. Za wsze po -
słusz ny, dys po zy cyj ny i chęt ny do po mo cy. Pra co wał dusz pa ster -
sko z za an ga żo wa niem, rów nież chęt nie wspie rał pro bosz czów
przy re mon cie i bu do wie ko ścio łów. W 2011 r. zo stał po wo ła ny do
Ra dy Ka płań skiej Ar chi die ce zji Gdań skiej z wy bo ru du cho wień -
stwa De ka na tu Gdańsk -Ło sto wi ce. 18 mar ca 2012 r. Ksiądz Ar cy bi -
skup Sła woj Le szek Głódź, Me tro po li ta Gdań ski, mia no wał Księ -
dza Mar ka De re bec kie go pro bosz czem pa ra fii pw. Ma cie rzyń stwa
Naj święt szej Ma ryi Pan ny w Jo dłow nie, w De ka na cie Kol bu dy. 

30 paź dzier ni ka o godz. 12.00 od by ły się uro czy sto ści po -
grze bo we. Bi sku pi i ka pła ni pod prze wod nic twem Księ dza Ar cy bi -
sku pa Me tro po li ty Gdań skie go Sła wo ja Lesz ka Głó dzia w ko ście le
pw. Ma cie rzyń stwa NMP w Jo dłow nie od pra wi li ża łob ną Eu cha ry -
stię za zmar łe go. Po Mszy świę tej od był się po grzeb na pa ra fial -
nym cmen ta rzu. 

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz
zdję cia: ks. Lu dwik Ko wal ski

Z APROS Z EN I E  
do biblioteki im. Ks. Jerzego Popie³uszki

Na sza pa ra fial na bi blio te ka ist nie je od 27 lat. Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy przez
te la ta ofia ro wa li książ ki, za pi sy wa li je do księ gi in wen ta rzo wej i po ma ga li w dzia -
łal no ści i roz bu do wie tej in sty tu cji. Ilu jest ak tu al nie czy tel ni ków, te go nikt nie
wie, po nie waż wie lu ode szło już do wiecz no ści. Od ro ku 2001 za pi sa ło się do bi -
blio te ki prze szło 500 osób. Nie ste ty ra gu lar nych czy tel ni ków jest kil ku na stu.

Chce my po in for mo wać, że po sia da my no wo ści wy daw ni cze i bo ga ty księ -
go zbiór do ty czą cy przy go to wa nia do ży cia w mał żeń stwie i ro dzi nie.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

W dniach 4-25 paź dzier ni ka br. ob ra do wa ło w Rzy mie XIV
Zgro ma dze nie Ogól ne Sy no du Bi sku pów na te mat: „Po wo -
ła nie i mi sja ro dzi ny w Ko ście le i świe cie współ cze snym”. 
W trak cie te go Sy no du o Ro dzi nie Pa pież Fran ci szek wy -
niósł na oł ta rze mał żon ków – bło go sła wio nych Lu dwi ka 
i Ze lię Mar tin. Jest to wy raź ne po twier dze nie na uki Ko ścio -
ła, że po wo ła nie do ży cia mał żeń skie go jest rów no cze śnie
po wo ła niem do „świę to ści we dwo je”. Pod czas Mszy św. ka -
no ni za cyj nej w Rzy mie 18 X 2015 r. Oj ciec Świę ty po wie dział:
„Świę ci mał żon ko wie Lu dwik Mar tin i Ma ria Ze lia 
z do mu Guérin świad czy li po słu gę chrze ści jań ską 
w ro dzi nie, bu du jąc dzień po dniu śro do wi sko peł ne
wia ry i mi ło ści. W tym kli ma cie zro dzi ły się po wo ła nia
ich có rek, w tym świę tej Te re sy od Dzie ciąt ka Je zus”.

Lu dwik Mar tin uro dził się w Nor man dii w 1823 r.
Chciał wstą pić do ka no ni ków re gu lar nych, jed nak nie znał
ła ci ny. Ze lia uro dzi ła się w 1831 r. Kie dyś, prze cho dząc
przez most w Alençon, za uwa ży ła Lu dwi ka i usły sza ła 
w swo im ser cu sło wa Pa na Je zu sa: „To jest ten, któ re go dla
cie bie przy go to wa łem”. Ze lia mia ła wte dy 26 lat i by ła ko bie -
tą głę bo ko re li gij ną. Kil ka lat wcze śniej tak że ona chcia ła
wstą pić do kla ry sek, ale nie zo sta ła przy ję ta z po wo du sła be -
go zdro wia. Lu dwik bar dzo po ko chał Ze lię i w 1858 r. po bra -
li się.

Głów nym źró dłem wie dzy o ży ciu re li gij nym ro dzi -
ny Mar tin jest ko re spon den cja ro dzin na. W jed nym ze swo -
ich li stów Ze lia wy zna ła, że chcia ła by mieć wie le dzie ci, tak
by je wszyst kie wy cho wać dla Nie ba. By ła ko bie tą bar dzo
za an ga żo wa ną w szla chet ną mi sję wy cho waw czy ni. 

W cen trum du cho wo ści ro dzi ny Mar tin by ła cześć
wo bec Naj święt sze go Sa kra men tu. Ca ła ro dzi na uczest ni -
czy ła w pro ce sjach Bo że go Cia ła i w ob cho dach uro czy sto -
ści Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa, któ re go kult był bar -
dzo ży wy w ro dzi nie. Ze lia na le ża ła do Brac twa Ser ca Je zu -
sa Ko na ją ce go. Mał żon ko wie przy łą czy li się tak że do po -
wsta łe go we Fran cji Apo stol stwa Mo dli twy.

Pań stwo Mar tin sta ra li się ak tyw nie uczest ni czyć
w ży ciu du cho wym swo jej pa ra fii, an ga żo wa li się w dzia łal -
ność cha ry ta tyw ną dla po trze bu ją cych, chęt nie na wie dza li
rów nież oko licz ne sank tu aria. Wszyst ko czy ni li w du chu mi -
ło sier dzia i po god ne go chrze ści jań skie go świa dec twa.

Każ dy dzień roz po czy na no po ran ną Mszą św. Nie -
dzie la by ła dla pań stwa Mar tin dniem świę tym. Mał żon ko -
wie uczest ni czy li we Mszy św. Po obie dzie uda wa li się na
nie szpo ry, na wie dza li Naj święt szy Sa kra ment. Bar dzo waż -
ny był wspól ny nie dziel ny obiad, a tak że wy po czy nek.

We wszyst kich spra wach mał żeń stwo Mar tin po dej -
mo wa ło wspól nie de cy zje. Gdy na świat przy szły ich dzie ci,
da wa li im po czu cie bez pie czeń stwa i ogrom mi ło ści. Każ de
dziec ko trak to wa li  ja ko dar po wie rzo ny przez Bo ga ich
opie ce, ale nie w ce lu za spo ko je nia wła snych po trzeb emo -
cjo nal nych, nie dla sie bie, ale by od dać je świa tu. Od wcze -
sne go dzie ciń stwa mat ka uczy ła je na stę pu ją cej mo dli twy:
„O mój Bo że, od da ję Ci mo je ser ce, weź je tyl ko, je śli
chcesz, tak aby żad ne stwo rze nie nie mo gło je po sia dać, jak
tyl ko Ty sam, mój do bry Je zu”. Szcze gól nym na bo żeń -

stwem ota cza no w ro dzi nie Ma ry ję i św. Jó ze fa. Z uf no ścią
po wie rza li Bo gu ca łe swo je ży cie i go dzi li się z Je go wo lą:
„…do bry Bóg po ma ga wszyst kim, któ rzy w Nim uf ność po -
kła da ją i nie wi dzia no ni ko go, ko go by On za wiódł”. 

Ro dzi ce uka zy wa li dzie ciom, że pra gnie niem każ -
de go chrze ści ja ni na po win no być dą że nie do świę to ści. Te -
go chcie li za rów no dla sie bie jak i dla có rek. Ze lia nie wa ha -
ła się tak że zwra cać z proś bą do swo jej „czwór ki anioł ków”,
swo ich dzie ci zmar łych we wcze snym wie ku. Wspól nie
z Lu dwi kiem wy cho wy wa li pięć có rek: Ma rię, Pau li nę, Le -
onię, Ce li nę i Te re sę. Kie dy cór ki do ra sta ły, otrzy my wa ły
ksią żecz kę „O na śla do wa niu Chry stu sa” To ma sza a Kem pis
oraz „Pod ręcz nik chrze ści ja ni na”, bar dzo po moc ny do pod -
trzy my wa nia du cha po boż no ści.

Ze lia Mar tin, pro sząc Bo ga o licz ne po tom stwo, wy -
ra ża ła pra gnie nie, aby jej dzie ci by ły po świę co ne Bo gu. Pra -
gnie nie Mat ki się zre ali zo wa ło, wszyst kie jej cór ki zo sta ły
za kon ni ca mi. Świę ta Te re sa z Li sieux po wie lu la tach wspo -
mi na ła wiel ką czu łość ro dzi ców, dzię ku jąc Pa nu Je zu so wi,
któ ry spra wił, że uro dzi ła się na zie mi świę tej, a jej ro dzi ce
prze nik nię ci by li wo nią dzie wic twa. Przed śmier cią na pi sa -
ła: „Do bry Bóg dał nam oj ca i mat kę, któ rzy by li bar dziej
god ni Nie ba, ani że li zie mi”.

Po sta wa świę tych mał żon ków Lu dwi ka i Ze lii Mar -
tin jest wspa nia łym wzo rem do na śla do wa nia, po nie waż uka -
zu je, jak wy peł niać po wo ła nie mał żeń skie zgod nie z za sa da -
mi Ewan ge lii. 

Te re sa So wiń ska wg źró deł z in ter ne tu 
i ks. Mar ka Wój to wi cza SJ

Œwiêta Rodzina – Ludwik i Zelia Martin

Zdjęcia rodzinne państwa Martin
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LUX CORDIS DM – 26-27 IX

Ostat ni week end wrze śnia mło dzież ze Wspól no ty Lux Cor -
dis spę dzi ła w Go wi dli nie, na Ka szu bach. To już dru gi raz
ko rzy sta li śmy z go ścin no ści pań stwa Ju li ty i Ada ma, któ rzy
udo stęp ni li nam swój do mek. Na ten czas za mie nił się on 
w miej sce mo dli twy, in te gra cji, bie sia do wa nia, wznio słych
roz mów i… głu pa wych żar tów ;) Wszyst ko po to, by uświa -
do mić so bie, co (a wła ści wie KTO) tak na praw dę się li czy 
w ży ciu i w opar ciu o ja kie war to ści na le ży je bu do wać.

Dzię ku je my na szym do bro czyń com: wspo mnia -
nym już Go spo da rzom oraz pań stwu Ma je rom z Ma sar ni
Ma jer za mię sną stra wę dla na szych ciał, pa ni Go si za to, że
nie mu sie li śmy zmy wać na czyń, ma mie Dar ka za cia cho, ks.
Wojt ko wi za bu sa, a ks. Ta de uszo wi za życz li wość ;) 

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz

M³odzie¿ na Kaszubach
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Z ŻYCIA PARAFII

Jak co ro ku, tak i w cza sie te go rocz nej je sie ni dwa wy da rze -
nia by ły udzia łem wspól no ty Ko ściel nej Służ by Męż czyzn
„Sem per Fi de lis” na szej pa ra fii.

Pierw sze wy da rze nie to piel grzym ka bra ci KSM,
ich ro dzin i pa ra fian zwią za nych z Ko ścio łem do sank tu -
arium Mat ki Bo skiej Sia now skiej – Kró lo wej Ka szub i na -
wie dze nie świą ty ni pw. NMP Kró lo wej Ko ro ny Pol skiej w
Lu ble wie. Pro bosz czem tam tej szej pa ra fii jest ks. Fran ci -
szek Czap. Księ dza Fran cisz ka pa mię ta my z cza sów, gdy
był wi ka riu szem w na szej pa ra fii. Spo tka nie by ło bar dzo ser -
decz ne. Ks. Fran ci szek za po znał nas z hi sto rią za byt ko we go
ko ścio ła w Lu ble wie. Ko ściół zo stał wznie sio ny pod ko niec
XIV w. W je go wy po sa że niu za cho wa ło się wie le za byt ko -
wych ele men tów z XVII i XVIII w. m.in.: głów ny oł tarz ba ro -
ko wy (ob raz w oł ta rzu jest no wy), am bo na, chrzciel ni ca, ba -
ro ko wy chór, lich ta rze. Mszę św. w in ten cji przy by łych i ich
ro dzin od pra wił nasz prze wod nik du cho wy ks. Woj ciech
Lan ge.

W sia now skim sank tu arium by li śmy już kil ka krot -
nie. Tym ra zem nasz po byt ogra ni czył się do mo dli twy.
Miej sco wy ka płan przy po mniał nam nie zwy kle cie ka wą hi -
sto rię te go miej sca. Tra dy cyj nie, za koń cze niem piel grzym ki
był obiad w za jeź dzie „Raj ski Ogród”.

Dru gie wy da rze nie to Msza św. rocz ni co wa w ar -
chi ka te drze oliw skiej z oka zji ósmej rocz ni cy śmier ci ks.

pra ła ta Bru no na Kę dzior skie go, współ or ga ni za to ra KSM 
i wie lo let nie go jej dusz pa ste rza. Po Mszy św. uczest ni cy
uro czy sto ści pro ce syj nie prze szli na po bli ski cmen tarz, aby
przy Gro bie Ka pła nów Oliw skich mo dlić się w in ten cji zmar -
łych księ ży z de ka na tu oliw skie go. 

26 wrze śnia 2015 r.
Sta ni sław Ma zu rek

Jesienna pielgrzymka do Sianowa ‘2015
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Po mi mo desz czu, w so bo tę 17 paź dzier ni ka, z na szej pa ra fii wy ru -
szy ła au to ka ro wa piel grzym ka do To ru nia. Na po cząt ku zwie dzi li -
śmy sie dzi bę Ra dia Ma ry ja, gdzie mo gli śmy od za ple cza zo ba czyć
roz gło śnię, któ rej na co dzień wie lu z nas słu cha. Pię cio ro z piel -
grzy mów zo sta ło za pro szo nych do stu dia, gdzie mie li  moż li wość
po wie dze nia pa ru zdań na ży wo na an te nie ra dia. 

Na stęp nie od wie dzi li śmy – wy ro słą przy Ra diu Ma ry ja –
Wyż szą Szko łę Ko mu ni ka cji Me dial nej i Spo łecz nej, po któ rej
opro wa dził nas sym pa tycz ny stu dent dru gie go ro ku dzien ni kar -
stwa. 

Szko ła zro bi ła na nas wiel kie wra że nie, oka za ła się uczel -
nią bar dzo no wo cze sną i – jak wy ni ka ło z opo wia dań na sze go prze -

wod ni ka – otwar tą na po trze by i za in te re so wa nia stu den tów, da ją -
cą im sze ro kie moż li wo ści roz wo ju. O re no mie szko ły świad czy
fakt, że ab sol wen ci WSKMiS są ce nio ny mi dzien ni ka rza mi i pra -
cow ni ka mi me diów.

Po krót kim od po czyn ku (przy ka wie i her ba cie w uczel -
nia nej sto łów ce) wy ru szy li śmy, by da lej zwie dzać z prze wod ni -
kiem to ruń ską sta rów kę, za glą da jąc m.in. do go tyc kiej ka te dry
Świę tych Ja na Chrzci cie la i Ja na Ewan ge li sty. Po byt  za koń czy li -
śmy na za ku pach to ruń skich pier ni ków. 

ks. Woj ciech Lange

Pielgrzymka do Torunia
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Nie sa mo wi cie ra do snym kon cer tem Hym nów Świa to wych
Dni Mło dzie ży w wy ko na niu Scho li Lux Cor dis z ze spo łem
Kie ru nek Nie bo roz po czę li śmy w na szej pa ra fii przy go to wa -
nia do przy szło rocz ne go spo tka nia mło dych w Kra ko wie. 
Z nie cier pli wo ścią od li cza my też dni do te go wy jąt ko we go
wy da rze nia. Świa to we Dni Mło dzie ży, któ re z ini cja ty wy pa -
pie ża Fran cisz ka od bę dą się w 2016 ro ku w Kra ko wie, to du -
że wy zwa nie nie tyl ko dla miesz kań ców sto li cy Ma ło pol ski,
lecz tak że dla ca łej na szej Oj czy zny. Szcze gól ną ro lę w przy -
go to wa niach wy da rze nia ma ją ode grać lu dzie mło dzi – to
oni są bo wiem go spo da rza mi zjaz du w Kra ko wie, jak i w
die ce zjach, gdzie ró wie śni cy z za gra ni cy bę dą się przy go to -
wy wać na spo tka nie z Pa pie żem. 

Wo lą Me tro po li ty Gdań skie go, Księ dza Ar cy bi sku -
pa Sła wo ja Lesz ka Głó dzia, by ło, aby na sza pa ra fia sta no wi -
ła je den z punk tów ma ją cych pod jąć mło dych piel grzy mów
na te re nie Ar chi die ce zji Gdań skiej. Chcąc jak naj le piej spro -
stać te mu za da niu, ksiądz pro boszcz po wo łał Mło dzie żo wy
Ko mi tet Or ga ni za cyj ny Świa to wych Dni Mło dzie ży przy Pa -
ra fii Św. Bra ta Al ber ta w Gdań sku o na zwie „Przy mo rze w
Kra ko wie 2016”, któ ry zaj mie się or ga ni za cją punk tu przy ję -
cia piel grzy mów z za gra ni cy w na szej pa ra fii. Ko mi tet bę -
dzie miał wie lo ra ki za kres za dań, dla te go nie zbęd ny jest po -
dział obo wiąz ków mię dzy róż ne sek cje. 

Po szcze gól ne za da nia zo sta ły po wie rzo ne na stę pu -
ją cym oso bom: 
• Ze bra nie wo lon ta riu szy i przy go to wa nie lo gi sty ki – Ad -
rian nie Pa łu bic kiej, Kon ra do wi Szczy gło wi i Ka mi lo wi Bi ne -
row skie mu.
• Ze bra nie wo lon ta riu szy i przy go to wa nie pro mo cji wy da -
rze nia – Mi cha ło wi Krau zo wi i Mar ko wi Ko cha now skie mu.
• Ze bra nie wo lon ta riu szy i przy go to wa nie in te gra cji piel -
grzy mów z pa ra fia na mi – Mar cie i Ma cie jo wi Szy mań cza -
kom oraz Do mi ni ce Dud kow skiej.
• Ze bra nie wo lon ta riu szy i za pla no wa nie czyn no ści li tur -
gicz nych – Ra fa ło wi Wit kow skie mu i Ja no wi Kor nac kie mu.
• Ze bra nie wo lon ta riu szy i przy go to wa nie opra wy mu zycz -
nej – Krzysz to fo wi Dą brow skie mu i Kin dze Hor nik.
• Ze bra nie wo lon ta riu szy i „omo dle nie” dzia łań pa ra fii oraz
na szych go ści – Ju lii Dą brow skiej i Ka ta rzy nie Czer liń skiej.
• Współ pra cę z Ko mi te tem Ar chi die ce zjal nym i Cen tral -
nym, pro wa dze nie fi nan sów oraz for mal no ści zwią za nych 
z za pi sa mi na wy jazd mło dzie ży z na szej pa ra fii do Kra ko wa
– Mar cie Mo niń skiej i Mar cie Skó row skiej. 
• Ko or dy no wa nie dzia łań wszyst kich sek cji oraz dba nie 
o ich wza jem ną współ pra cę – ks. Krzysz to fo wi Bo ry se wi -
czo wi i ks. Ma te uszo wi Kon ko lo wi. 

Na za koń cze nie kon cer tu ksiądz pro boszcz wrę -
czył „wy brań com” pi sem ne no mi na cje wraz z oko licz no ścio -
wą przy pin ką i... pa kie tem wi zy tó wek przy go to wa nych nie -
spo dzie wa nie przez fir mę pa na Krzysz to fa Pa łu bic kie go
„Gra fi ko”, za co ser decz nie dzię ku je my. 

W dniach 20-25 lip ca 2016 do na szej pa ra fii za wi ta
gru pa oko ło 300 mło dych chrze ści jan z za gra ni cy. 

Oso by, któ re chcia ły by włą czyć się czyn nie w przy -
go to wa nia Ty go dnia w Die ce zji, mo gą kon tak to wać się z ko -
or dy na to ra mi po szcze gól nych sek cji za po śred nic twem na -
sze go fan pej dża lub ma ilo wo: przy mo rzew kra ko wie@gma -
il.com

Spo tka nia szta bów od by wa ją się w pierw sze piąt ki
mie sią ca o godz. 19.15. 

Za pra sza my ser decz nie! 

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz

Œwiatowe Dni M³odzie¿y – Kraków 2016
Z ŻYCIA PARAFII
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Z ŻYCIA PARAFII

„Holy wins” – Œwiêty zwyciê¿a
Tra dy cyj nie już, w wi gi lię uro czy sto ści Wszyst kich Świę tych, w na -
szej pa ra fii od by ło się ra do sne spo tka nie „Ho ly wins – Świę ty zwy -
cię ża!”. Te go rocz ny wie czór zor ga ni zo wa li śmy wspól nie z naj bliż -
szy mi są sia da mi – pa ra fią Opatrz no ści Bo żej z Gdań ska Za spy. 

Spo tka nie od by ło się pod ha słem „Dzie ci świa tło ści”(por.
Ef 5,9), a mo ty wem prze wod nim był sa kra ment chrztu świę te go.
Naj pierw, w dol nym ko ście le na Za spie, od mó wi li śmy Nie szpo ry,
po nich wy słu cha li śmy kon fe ren cji ks. dr. Kry stia na Wil czyń skie -
go na te mat hi sto rii i zna cze nia chrztu w ży ciu chrze ści ja ni na. Na -
stęp nie, po za pre zen to wa niu ży cio ry sów nie któ rych świę tych, wy -
ru szy li śmy w ra do snym po cho dzie w stro nę na sze go ko ścio ła. 
W tym ro ku to wa rzy szy ły nam wi ze run ki świę tych, któ rzy na ro dzi -
li się dla nie ba jesz cze ja ko mło dzi lu dzie, m.in. św. Sta ni sław Kost -
ka, św. Te re sa od Dzie ciąt ka Je zus, czy bł. Chia ra Lu ce Ba da no –

„dzie ci świa tło ści”. Już w na szym ko ście le, przy śpie wie Li ta nii do
Wszyst kich Świę tych, wpro wa dzi li śmy do ciem nej świą ty ni pa lą cy
się pas chał. Od nie go od pa li li śmy świe ce, któ re otrzy ma li śmy przy
wej ściu do ko ścio ła, na stęp nie od no wi li śmy przy rze cze nia
chrzciel ne. Każ dy z nas mógł zło żyć swo ją świe cę pod oł ta rzem, na
któ rym chwi lę póź niej wy sta wio ny zo stał Naj święt szy Sa kra ment. 

Przy wspól nym śpie wie, pro wa dzo nym przez na szą nie za -
stą pio ną Scho lę Lux Cor dis, uwiel bia li śmy Chry stu sa za nasz
chrzest i god ność dziec ka świa tło ści.

Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy w ja ki kol wiek spo sób
przy czy ni li się do przy go to wa nia te go nie zwy kłe go wie czo ru. 
Ho ly wins!

ks. Ma te usz Kon kol
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Zespó³ White Soul 
i lektorzy we Francji

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

W ra mach przy go to wań na szej pa ra fii do Świa to wych Dni
Mło dzie ży, ze spół Whi te So ul oraz na si lek to rzy uda li się do
die ce zji Li mo ges we Fran cji, aby tam pro mo wać przy szło -
rocz ną kra kow ską im pre zę. Miej sce nie przy pad ko we, gdyż
to wła śnie mło dych z tej die ce zji go ścić bę dzie my w na szej
pa ra fii w ra mach Ty go dnia ŚDM (20-25 lip ca 2016). Do
Fran cji uda li śmy się na za pro sze nie ks. Pio tra Kie drow skie -
go, pra cu ją ce go w uro czym śre dnio wiecz nym mia stecz ku
Sa int Yrie ix la Per che. 

Na miej scu nie oby ło się oczy wi ście bez zwie dza -
nia oko licz nych miej sco wo ści i prze pięk nych za byt ków
(głów nie sa kral nych), kosz to wa nia re gio nal nych po traw 
i po zna wa nia tam tej szych zwy cza jów... Punk tem kul mi na -
cyj nym by ła jed nak nie dziel na Eu char stia spra wo wa na dla
miej sco wej wspól no ty pa ra fial nej. Pod czas ho mi lii nasz ks.
pro boszcz przy bli żył wier nym ideę Świa to wych Dni Mło -
dzie ży i za pro sił Fran cu zów do przy jaz du do Pol ski... Opra -
wę li tur gicz ną za pew ni li oczy wi ście na si lek to rzy, zaś mu -
zycz ną ze spół Whi te So ul. Po li tur gii pa ra fia nie mo gli na być
eś de emo we ga dże ty. Wy jąt ko wym wy da rze niem te go dnia
był rów nież obiad z miej sco wą Po lo nią. 

Waż nym ele men tem pro mo cji ŚDM by ło spo tka nie
z pra cow ni ka mi Do mu Die ce zjal ne go (od po wied ni ka na -
szej ku rii), z ko or dy na tor ką dusz pa ster stwa mło dzie ży,
eme ry to wa nym bi sku pem die ce zji Li mo ges i dy rek to rem
lo kal nej ka to lic kiej roz gło śni ra dio wej. Zo stał na gra ny mi ni -
re por taż z na szym udzia łem, zaś na za koń cze nie na szym
no wym przy ja cio łom prze ka za li śmy fla gę Świa to wych Dni
Mło dzie ży. 

Trze ba przy znać, że dzię ki tej wi zy cie i na sze ape -
ty ty na przy szło rocz ne spo tka nie mło dych wzro sły... ;) 

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz



Przy go to wa nia na szej pa ra fii do Świa to wych Dni Mło dzie ży
idą peł ną pa rą. Po wi zy cie ze spo łu Whi te So ul we Fran cji
przy szła ko lej na Scho lę Lux Cor dis.  W dniach 26-30 li sto -
pa da mło dzież wraz z ks. Ma te uszem uda ła się do Lon dy nu,
aby po przez po słu gę swo im śpie wem dać an giel skiej Po lo nii
świa dec two wia ry i wy pro mo wać wiel kie wy da rze nie, ja kim
jest ŚDM Kra ków 2016. 

Przy jazd do An glii był od po wie dzią na za pro sze nie
po cho dzą ce go z na szej pa ra fii, a od wie lu lat po słu gu ją ce go
w Lon dy nie ks. An drze ja Gow kie le wi cza MIC. Człon ko wie
scho li go ści li w pro wa dzo nej przez Księ ży Ma ria nów pa ra fii
NMP Mat ki Ko ścio ła, w lon dyń skiej dziel ni cy Ealing. Pierw -
sze dni po by tu upły nę ły nam na zwie dza niu. Na sza mło dzież
zo ba czy ła m.in. bu dy nek par la men tu ze słyn nym „Big Be -
nem”, Ka te drę West min ster ską, To wer Brid ge i od wie dzi ła
Na tio nal Gal le ry. W cza sie spa ce ru po mie ście zna lazł się
tak że czas na krót kie spon ta nicz ne kon cer ty nad brze giem
Ta mi zy i na Co vent Gar den.

Głów nym punk tem po by tu w Lon dy nie by ła jed nak
nie dzie la. Scho la spę dzi ła ją w ko ście le pa ra fial nym, gdzie w
cza sie Mszy świę tych za pew nia ła opra wę mu zycz ną, a po
nich roz pro wa dza ła swo je no wo wy da ne pły ty z ko lę da mi 
i ga dże ty zwią za ne z ŚDM. By ła to tak że oka zja do spo tka -
nia się i roz mo wy z wiel ką licz bą na szych ro da ków ży ją cych
na emi gra cji.

Scho la Lux Cor dis chce z ca łe go
ser ca po dzię ko wać ks. An drze jo wi Gow -
kie le wi czo wi i wspól no cie Księ ży Ma ria nów – za ser decz ne
przy ję cie, pol skim ro dzi nom ży ją cym w Lon dy nie – za go ści -
nę a ks. Pro bosz czo wi Grze go rzo wi Stol czy ko wi – za umoż -
li wie nie wy jaz du.

ks. Ma te usz Kon kol
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Schola Lux Cordis w Wielkiej Brytanii
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W so bo tę 14.11. od by ła się X Ju bi le -
uszo wa Piel grzym ka Li tur gicz nej
Służ by Oł ta rza Ar chi die ce zji Gdań -
skiej pod ha słem „Walcz w do brych
za wo dach o wia rę”. 

Spo tka nie, w któ rym uczest -
ni czy ło po nad 260 kan dy da tów, mi ni -
stran tów i lek to rów z róż nych pa ra fii
(w tym tak że i z na szej, pod prze wod -
nic twem księ dza Woj cie cha), roz po -
czę ło się o 11.00 w au li św. Ja na Paw ła
II kon fe ren cją ks. Krzysz to fa Ław ru -
kaj ti sa – przed sta wi cie la Brac twa św.
Paw ła. Wraz z in ny mi je go człon ka mi,
opo wia dał on o dzia łal no ści zgro ma -
dze nia oraz o czę sto nie ła twych do -
świad cze niach zwią za nych ze służ bą
przy oł ta rzu. Na stęp nie przy szedł czas
na krót ki po si łek, po któ rym ze bra ni
uda li się do Ka te dry Oliw skiej, w któ -

rej moż na by ło sko rzy stać z sa kra -
men tu po ku ty oraz po mo dlić się
wspól nie przy Naj święt szym Sa kra -
men cie. Po tem na stą pił punkt kul mi -
na cyj ny piel grzym ki, czy li uro czy sta
Msza świę ta ce le bro wa na przez
Księ dza Bi sku pa Wie sła wa Szla chet -
kę, pod czas któ rej usta no wił on 43
no wych ce re mo nia rzy – uczest ni -
ków let nie go kur su na ce re mo nia rza
w Ochot ni cy Dol nej. Był wśród nich
i nasz pa ra fia nin, Ra fał Wit kow ski.
Od te go dnia, pod czas spra wo wa nia
li tur gii, przy słu gu je mu no sze nie za -
wie szo ne go na czer wo nym sznu rze
krzy ża św. Be ne dyk ta -– wiel kie go
re for ma to ra li tur gii. 

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz

Liturgiczna S³u¿ba O³tarza
Z ŻYCIA PARAFII

„LUX CORDIS” W ŻARNOWCU

Od 20 do 22 li sto pa da br. mie li śmy przy jem ność go ścić 
u Mni szek Be ne dyk ty nek w Żar now cu. Sio stry jak zwy kle
przy ję ły nas bar dzo cie pło, a my sta ra li śmy się z ca łych sił,
by po móc im w co dzien nych obo wiąz kach.

Zo sta li śmy po dzie le ni na kil ka grup, a przy dzie lo na
nam pra ca obej mo wa ła: ma lo wa nie, ob rób kę drew na, gra -
bie nie li ści, sprzą ta nie ka pli cy, obie ra nie i kro je nie wa rzyw
oraz wy szy wa nie. Wszy scy su mien nie wy ko ny wa li śmy po -
wie rzo ne nam za da nia, któ rych re ali za cja spra wia ła nam
wie le ra do ści. Wspól na pra ca, oprócz po pra wy ogól nej kon -
dy cji fi zycz nej ( :-) ), przede wszyst kim in te gro wa ła i po zwa -
la ła na gru po we spę dze nie cza su, któ re go w co dzien nym ży -
ciu cza sem bar dzo nam bra ku je.

Czas uświę ca li śmy tak że wspól ną mo dli twą (w koń -
cu przy świe ca nam ha sło: Ora et la bo ra), pod czas któ rej mo -
gli śmy usły szeć pięk ny śpiew sióstr be ne dyk ty nek.

Mie li śmy tak że oka zję spró bo wać prze pysz nych
dań przy rzą dzo nych przez sio stry. Do mo we obia dy przy go -
to wy wa ne z lo kal nych pro duk tów po ma ga ły nie tyl ko na za -
peł nie nie pust ki w na szych brzu chach – po si łek był rów nież
świet ną oka zją do wspól nych roz mów i… eks pe ry men tów. 
:-)

Wol ny czas spę dzi li śmy na spa ce rach i zwie dza niu.
Wy bra li śmy się nad oko licz ne je zio ro oraz na pla żę w Dęb -
kach, a w dro dze po wrot nej po mo dli li śmy się nad gro bem
bło go sła wio nej sio stry Ali cji Ja dwi gi Ko tow skiej, za mor do -
wa nej w pia śnic kim le sie.

Wró ci li śmy za do wo le ni, wy po czę ci i bo gat si o no we
do świad cze nia. Po że gna li śmy się, obie cu jąc ko le ją wi zy tę,
któ rej nie mo że my się już do cze kać. :-)

Aga ta Mi lew ska
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Z ŻYCIA PARAFII

11 X – Dzieñ Papieski 
„Jan Pawe³ II – Parton Rodziny”

W tym roku  Dzień Papieski obchodzony był pod
hasłem "Jan Paweł II – patron rodziny". 

Papież wielokrotnie zachęcał ludzi na całym świecie, aby
zaprosili Jezusa do swoich domów, do swoich Rodzin.
Każdy z nas właśnie tam przychodzi na świat i właśnie
dzięki rodzinie należy – od chwili chrztu św. – do wielkiej
Rodziny Bożej. 

Ojciec Święty bardzo troszczył się o rodziny na całym
świecie. Pragnął, by każda rodzina była wierna Bogu i żyła
w dostatku, a dzieci miały spokojne i radosne dzieciństwo. 

Z tej okazji dzieci z Eucharystycznego Ruchu
Młodych i część dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 80
odegrały krótkie przedstawienie przypominające o życiu
Świętego Jana Pawła II. Swoim śpiewem, tańcem ubogaciły
(już XV!) Dzień Papieski. 

s. Do ro ta Wierz bic ka
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Z ŻYCIA PARAFII

Poœwiêcenie ksi¹¿eczek i ró¿añców 
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Z ŻYCIA PARAFII

Koncert patriotyczny
Listopad to miesiąc, w którym dziękujemy Bogu za
odzyskanie niepodległości i wspominamy tych, którzy
oddali swoje życie w obronie Ojczyzny. W niedzielny
wieczór, 22 listopada, uczciliśmy pamięć bohaterów
koncertem pieśni patriotycznej. Doskonale pomogli nam w
tym ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 52 w Gdań sku, któ -
rzy za pre zen to wa li pro gram i pa ni Ka ta rzy na Kie rej sza,
która to wydarzenie przy go to wa ła. 
Dziękujemy za tę niesamowitą dawkę patriotyzmu! 

ks. Krzysztof Borysewicz

Poœwiêcenie medalików
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Z ŻYCIA PARAFII

Sobotnia katecheza dla przedszkolaków 
o œwiêtych i adwentowa
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Z ŻYCIA PARAFII

GŁOS BRATA NR 3(65)2015

Œwiatowe Dni M³odzie¿y 

Ukazało się już ponad 10 numerów biuletynu „Źródło i Szczyt” opracowanego przez młodzież i księży z naszej parafii, 
aby także w takiej formie zbierać fundusze na działalność związaną ze Światowymi Dniami Młodzieży 2016.

W mi nio ną so bo tę, zgod nie z wie lo let nią tra dy cją
na szej pa ra fii, dzię ki współ pra cy z Dy rek cją Gim -
na zjum nr 21, od by ła się za ba wa an drzej ko wa.
Dzię ku je my Wspól no cie Do mo we go Ko ścio ła za
jej zor ga ni zo wa nie, a wszyst kim uczest ni kom za
wspa nia łą at mos fe rę ba lu... 

Zabawa andrzejkowa
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Z ŻYCIA PARAFII

Œwiêty Miko³aj w naszej parafii
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Na kresowym szlaku – cz. 4
W ostat nich la tach po ja wi ło się wie le opra co wań i ar ty ku łów
po dej mu ją cych te ma ty kę Kre sów. W cza sach II Rze czy po -
spo li tej wschod nie te re ny I Rze czy po spo li tej po zo sta ją ce
pod pa no wa niem so wiec kim okre śla no ja ko Kre sy Utra co -
ne. Obec nie, na zwę Kre sy przy pi su je się zie miom za gar nię -
tym przez Zwią zek Ra dziec ki w wy ni ku po ro zu mień jał tań -
skich, a dziś po zo sta ją ce w gra ni cach Li twy, Bia ło ru si 
i Ukra iny. Dwie woj ny świa to we, re wo lu cja bol sze wic ka 
i no we „po rząd ki” wpro wa dza ne przez wła dze so wiec kie,
spo wo do wa ły znisz cze nie wie lu obiek tów kul tu ry ma te rial -
nej – do rob ku po ko leń za miesz ku ją cych te te re ny. Cen ne
obiek ty za byt ko we trak to wa ne by ły ja ko re lik ty „pań skiej
Pol ski”. Wie le ko ścio łów i cer kwi za mie nio no na ma ga zy ny
lub za kła dy prze my sło we. Pa ła ce prze kształ co no w sie dzi by
koł cho zo wych władz, nie dba jąc o wła ści wą ich kon ser wa -
cję. Wie le obiek tów, któ rym nie prze zna czo no żad nej funk -
cji użyt ko wej, po wcze śniej szym ogra bie niu i zde wa sto wa -
niu, po pa dło w ru inę.

Po cząw szy od lat 90-tych XX wie ku, w zmie nio nej
sy tu acji po li tycz nej, wła dze po szcze gól nych kra jów za czę ły
do ce niać do ro bek po ko leń w dzie dzi nie kul tu ry. Na przy kła -
dzie Bia ło ru si moż na wska zać obiek ty, któ rym przy wró co no
i na dal przy wra ca się daw ną świet ność. W kil ku wy ciecz -
kach na Bia ło ruś mia łem oka zję prze ko nać się o tym zwie -
dza jąc m.in. ko ściół św. Mi cha ła Ar cha nio ła w No wo gród -
ku, dwor ki Mic kie wi cza w No wo gród ku i Za osiu, dwo rek
Ko ściusz ków w Me re czowsz czyź nie, pa łac Pu słow skich w
Ko so wie Po le skim, zam ki w Nie świe żu, Mi rze i Li dzie, ru -
iny pa ła cu Sa pie hów w Ró ża nej i in.

Jed ną z naj wspa nial szych ma gnac kich re zy den cji 
I i II Rze czy po spo li tej jest za mek ksią żę cy Ra dzi wił łów 
w Nie świe żu, obec nie w ob wo dzie miń skim. Je go bu do wę
roz po czął w 1582 r. Mi chał Krzysz tof Ra dzi wiłł (Sie rot ka).
Jest to mo nu men tal na bu dow la w sty lu re ne san so wo -ba ro -
ko wym na pla nie kwa dra tu. Pro jek tan tem zam ku był pol ski
ar chi tekt wło skie go po cho dze nia Jan Ma ria Ber nar do ni. Bu -
dow la zo sta ła ukoń czo na w 1604 r. Ze spół pa ła co wy na prze -
strze ni wie ków był wie lo krot nie od bu do wy wa ny po wie lu
za wie ru chach wo jen nych i prze bu do wy wa ny w du chu kla sy -
cy zmu, neo go ty ku i mo der ni zmu.

Dru ga woj na świa to wa by ła ła skaw sza dla zam ku.
Bol sze wi cy po za ję ciu Nie świe ża zda wa li so bie spra wę 

z ogrom nej war to ści ma te rial nej i ar ty stycz nej zam ku oraz
je go wy po sa że nia. Za bez pie czy li znaj du ją ce się w nim skar -
by: bi blio te kę, dzie ła sztu ki, ar chi wum, tro fea my śliw skie,
zdo bio ną sre brem i zło tem broń ze wszyst kich stu le ci i in.
Gor szy był okres po wo jen ny. Wła dze bia ło ru skie prze -
kształ ci ły re zy den cję w sa na to rium. Za mek był suk ce syw nie
ogra bia ny i nisz czo ny. Z daw ne go bo ga te go wy stro ju we -
wnętrz ne go zo sta ło za le d wie kil ka pie ców i ko min ków oraz
frag men ty par kie tu.

Prze ło mo wym był rok 1994 kie dy wła dze bia ło ru -
skie uzna ły ze spół zam ko wy za na ro do wy po mnik hi sto rii 
i kul tu ry, a na stęp nie w 1997 r. przy stą pi ły do je go re stau ra -
cji. W 2005 r. – dzię ki wiel kim wy sił kom m.in. Po la ków – ar -
chi tek to nicz ny, re zy den cjal ny i kul tu ral ny ze spół ro du Ra -
dzi wił łów zo stał wpi sa ny na li stę świa to we go dzie dzic twa
UNESCO.

Na li stę tę zo stał tak że wpi sa ny przy le ga ją cy do
zam ku ko ściół pw. Bo że go Cia ła. Ko ściół ufun do wał ksią żę
Ra dzi wiłł -Sie rot ka, a za pro jek to wał wspo mnia ny wcze śniej
Ber nar do ni. Ko ściół jest pierw szą na świe cie świą ty nią z ko -
pu łą i ba ro ko wą fa sa dą. Od jej bu do wy roz po czę ła się w Pol -
sce i Eu ro pie Wschod niej epo ka ba ro ku. Świą ty nią opie ko -
wa li się księ ża je zu ici, a jed nym z nich był ka zno dzie ja i spo -
wied nik, póź niej szy mę czen nik i świę ty – An drzej Bo bo la.

Ko ściół jest trój na wo wą ba zy li ką. Wnę trza po kry te
są fre ska mi na ma lo wa ny mi przez Do mi ni ka Ksa we re go He -
skie go w la tach 1750-1970. Ten sam ar ty sta na ma lo wał na
płót nie o wy mia rach 4 ra zy 5 me trów ob raz „Ostat nia Wie -
cze rza” znaj du ją cy się w oł ta rzu głów nym. W na wach ko -
ścio ła znaj du ją się ta bli ce upa mięt nia ją ce m.in. Ra dzi wił ła -
Sie rot kę i je go sy nów.

W pod zie miach ko ścio ła znaj du je się kryp ta ro du
Ra dzi wił łów. Po cho wa no tam po nad 100 człon ków te go ro -
du, m.in. za ło ży cie la re zy den cji w Nie świe żu. Po cząt ko wo
cia ła by ły bal sa mo wa ne. Ta jem ni cę bal sa mo wa nia przy wiózł
z Egip tu Mi ko łaj Krzysz tof Ra dzi wiłł. Trum ny te by ły kil ka -
krot nie otwie ra ne. Ostat nie otwar cie prze pro wa dzo no 
w 1953 r. Praw do po dob nie ra dziec cy na ukow cy chcie li po znać
ta jem ni cę bal sa mo wa nia i wy ko rzy stać ją do swo ich ce lów.

W kryp cie spo czy wa rów nież Sta ni sław Wil helm
Ra dzi wiłł (1880-1920), ochot nik w woj nie pol sko -bol sze wic -
kiej, ad iu tant mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go. Zgi nął pod czas
walk w 1920 r. Po śmiert nie zo stał od zna czo ny krzy żem
srebr nym Vir tu ti -Mi li ta ri. W 1926 r. mar sza łek J. Pił sud ski
oso bi ście zło żył or der na trum nie po le głe go.

In ną za chwy ca ją cą bu dow lą ma gnac ką jest za mek
w Mi rze. Mir to mia sto w ob wo dzie gro dzień skim, 85 km od
Miń ska. Za mek w 2000 r. zo stał wpi sa ny na li stę świa to we -
go dzie dzic twa UNESCO. Wznie sio ny na rzu cie czwo ro bo -
ku, sta no wi po łą cze nie sty lu go tyc kie go, re ne san so we go 
i ba ro ko we go. Je go bu do wę roz po czął w XV w. wo je wo da
brze ski i ko wień ski Je rzy Il li nicz. Od 1568 r. przez po nad
300 lat za mek był w po sia da niu ksią żąt Ra dzi wił łów. Kil ka -
krot nie był nisz czo ny: przez Mo ska li, dwu krot nie przez
Szwe dów oraz pod czas wo jen na po le oń skich. Od 1895 r.
do193 9 r. wła ści cie lem zam ku by ła ro dzi na Świa to pełk -Mir -
skich.

WSPOMNIENIA

Nieśwież. Dziedziniec zamku Radziwiłłów
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Pod czas oku pa cji nie miec kiej w zam ku znaj do wa ło
się get to i obóz je niec ki. Zgi nę ło tam oko ło 1000 Ży dów. Od
za koń cze nia woj ny do 1962 r. w zam ku urzą dzo no miesz ka -
nia dla oko licz nej lud no ści. Do je go od bu do wy przy stą pio no
w 1999 r.

W zam ku moż na zwie dzać pięk ne wnę trza: ja dal nię
z XVII w., sa le z pie ca mi ka flo wy mi, ka se to no wy mi su fi ta mi
i pięk nym par kie tem. W sa lach tych eks po no wa ne są m.in.
daw ne in stru men ty mu zycz ne, ry cer skie zbro je, por tre ty
wła ści cie li, za byt ki pi śmien nic twa. W przy le ga ją cym do
zam ku par ku stoi pięk na ka pli ca -mau zo leum ro dzi ny Swia -
to pełk -Mir skich.

Hi sto ria nie by ła ła ska wa dla ma gnac kiej re zy den cji
Sa pie hów w Ró ża nej. Ró ża na, obec nie w ob wo dzie brze -
skim, to gniaz do ro do we ró żań skiej li nii Sa pie hów. Pierw szą
re zy den cję zbu do wał w po cząt kach XVII w. Lew Sa pie ha. 
W tej to re zy den cji go ścił król Wła dy sław IV, a w cza sie woj -
ny pol sko -mo skiew skiej prze cho wy wa na by ła od 1655 r.
trum na z re li kwia mi św. Ka zi mie rza w oba wie przed ich pro -
fa na cją. Re zy den cja zo sta ła cał ko wi cie znisz czo na pod czas
woj ny do mo wej szlach ty z Sa pie ha mi (1698 r.). Ko lej na,
zbu do wa na przez Alek san dra Sa pie hę w la tach 1784-1786,
by ła jed ną z naj więk szych w Rze czy po spo li tej. W ro ku 1784
go ści ła kró la Sta ni sła wa Au gu sta. Po po wsta niu li sto pa do -
wym zo sta ła przez wła dze car skie skon fi sko wa na i cał ko wi -
cie ogra bio na. Wspa nia ła ko lek cja ob ra zów, ar chi wum, im -
po nu ją ca bi blio te ka (3 tys. wo lu mi nów) zo sta ły wy wie zio ne
do Pe ters bur ga i ni gdy nie po wró ci ły do Oj czy zny.

Tra gicz ną oka za ła się I woj na świa to wa, pod czas
któ rej re zy den cja zo sta ła spa lo na. Pod ję ta w 1930 r. pró ba
jej od bu do wy nie po wio dła się, gdyż w 1944 r. zo sta ła po -
now nie spa lo na. Obec nie po zo sta je w ru inie. Być mo że do -
cze ka się od bu do wy. Dzię ki fun da cji Unii Eu ro pej skiej od re -
stau ro wa no już pięk ną bra mę wjaz do wą z trze ma prze świ ta -
mi i kor de gar dy, w któ rych mie ści się ma łe mu zeum.

W Ró ża nej znaj du ją się dwie świą ty nie ufun do wa ne
przez Sa pie hów: ko ściół św. Trój cy (1617) i cer kiew Świę -
tych Apo sto łów Pio tra i Paw ła (1767-1779).

Do bu dow li o cha rak te rze obron nym na le ży za mek
ksią żąt li tew skich w Li dzie. Li da to mia sto (obec nie w ob wo -
dzie gro dzień skim) za ło żo ne przez wiel kie go księ cia li tew -
skie go Gie dy mi na w 1323 r. Li da by ła sto li cą księ stwa lidz -
kie go, któ rym wła da li ko lej no : Gie dy min, je go syn Ol gierd,
na stęp nie Ja gieł ło i Wi told. Za mek był po tęż ną twier dzą wie -
lo krot nie sztur mo wa ną przez Krzy ża ków, Ta ta rów krym -
skich, woj ska mo skiew skie. Za mek spa li li Szwe dzi pod czas
woj ny pół noc nej w 1702 i w 1710 ro ku. Od bu do wę zam ku
roz po czę ły w okre sie mię dzy wo jen nym lo kal ne wła dze pol -
skie. Po woj nie pra ce są kon ty nu owa ne od ro ku 1982. Obec -
nie w jed nej z wież mie ści się mu zeum, a na roz le głym od -
cin ku dzie dziń ca od by wa ją się tur nie je ry cer skie.

W Li dzie miesz ka ok. 40 tys. Po la ków (40% miesz -
kań ców). Ka to li cy ma ją do dys po zy cji za byt ko wy ko ściół
Pod nie sie nia Krzy ża Świę te go. Jest to świą ty nia trój na wo wa
z bo ga to wy po sa żo nym wnę trzem (rzeź by, fre ski, or na men -
ty stiu ko we). W bocz nym oł ta rzu umiesz czo no cu dow ny ob -
raz Mat ki Bo żej.

Ko lej nym przy kła dem przy wra ca nia świet no ści za -
byt ko wym obiek tom jest pa łac Pu słow skich w Ko so wie Po -
le skim (ob wód brze ski). Zbu do wa ny w 1838 r. był re zy den -
cją ro dzi ny Pu słow skich do cza su po wsta nia stycz nio we go,
po któ rym wła dze car skie pa łac skon fi sko wa ły. Pa łac, z za -
ło że nia neo go tyc ki, za dzi wia swo ją wiel ko ścią i cie ka wym
roz wią za niem ar chi tek to nicz nym. Po sia da fa sa dę o dłu go ści
120 m, jed no pię tro wą część cen tral ną, dwa par te ro we skrzy -
dła i dwa na ście wież sym bo li zu ją cych mie sią ce ro ku. 
W okre sie mię dzy wo jen nym w pa ła cu mie ści ły się lo kal ne
wła dze ad mi ni stra cyj ne. W 1942 ro ku pa łac zo stał spa lo ny
przez par ty zan tów ra dziec kich i do 2007 ro ku po zo sta wał w
ru inie. Obec nie jest od bu do wy wa ny, a po za koń cze niu prac
re wa lo ry za cyj nych ma stać się mu zeum, ośrod kiem kul tu -
ral nym oraz kom plek sem ho te lo wo -kon fe ren cyj nym.

Oko ło 2 km na pół noc od Ko so wa, w Me re czowsz -
czyź nie, stoi dwo rek Ko ściusz ków, w któ rym w 1746 r. przy -
szedł na świat Ta de usz. W ro ku 1942 dwo rek zo stał spa lo ny
przez par ty zan tów ra dziec kich. Zre kon stru owa ny sta ra niem

Mir. Dziedziniec ZamkuMir. Mauzoleum Światopełk-Mirskich Nieśwież. Freski w kościele Bożego Ciała

WSPOMNIENIA
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WSPOMNIENIA
Po lo nii ame ry kań skiej w 2004 r. peł ni funk cje mu ze al ne. Na
gła zie na rzu to wym usta wio nym na dzie dziń cu umiesz czo na
jest pła sko rzeź ba bo ha te ra i in skryp cja je dy nie w ję zy ku bia -
ło ru skim: „1746.04.02 – 1817.15.10. Tu taj, na uro czy sku Me -
re czowsz czy zna, uro dził się An drzej Ta de usz Bo na wen tu ra
Ko ściusz ko, wiel ki syn zie mi bia ło ru skiej, któ ry w przy szło -
ści zo stał bo ha te rem na ro do wym Pol ski, USA i ho no ro wym
oby wa te lem Fran cji. Wdzięcz ni po tom ni”.

Świet ność zam ków i pa ła ców po wsta łych w I Rze -
czy po spo li tej jest za słu gą ro dzin ma gnac kich. Ma gna ci,

dzię ki ol brzy mim ma jąt kom, by li w sta nie spro wa dzać na te
zie mie wy bit nych ar ty stów i rze mieśl ni ków za chod nio eu ro -
pej skich do re ali za cji swo ich za ło żeń ar chi tek to nicz nych.
Wie lu sław nych ar ty stów, ma la rzy i rzeź bia rzy, pra co wa ło
nad wy po sa że niem wnętrz pa ła co wych. Dwo ry ma gnac kie
by ły pręż ny mi ośrod ka mi kul tu ry w I Rze czy po spo li tej. Na
nie któ rych dwo rach dzia ła ły na wet te atry.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Nieśwież. Wnętrze zamku Radziwiłłów

Mir. Zamek

Mereczowszczyzna. Dworek Kościuszków

Nieśwież. Zamek Radziwiłłów

Kosów Poleski. Pałac Pusłowskich

Różana. Brama wjazdowa rezydencji Sapiehów. W tle - ruiny fasady pałacu
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5 grud nia w ha li wi do wi sko wo -spor to wej w To ru niu gru pa
na szych pa ra fian uczest ni czy ła w uro czy sto ściach dzięk czy -
nie nia za 24 la ta dzia łal no ści ka to lic kiej roz gło śni – Ra dio
Ma ry ja. Gru pą opie ko wał się ks. Woj ciech Lan ge i mo dli -
tew nie, i or ga ni za cyj nie. Pięk nie za tę po słu gą dzię ku je my. 

Po przy jeź dzie do To ru nia zwie dzi li śmy naj pierw
ma low ni czo po ło żo ną nad Wi słą, ale jesz cze nie ukoń czo ną
świą ty nię pw. Ma ryi Gwiaz dy No wej Ewan ge li za cji i św. Ja -
na Paw ła II. Bu do wa wiel ki mi kro ka mi zmie rza do za koń -
cze nia prac. Wi dzie li śmy upo rząd ko wa ny te ren przed świą -
ty nią z go to wy mi chod ni ka mi, par kin ga mi i zie le nią oraz
wnę trza, któ re są pra wie go to we ale wy ma ga ją wy po sa że nia.

Na stęp nie uda li śmy się do ha li wi do wi sko wo -spor -
to wej gdzie od by wa ły się głów ne uro czy sto ści. Piel grzy mi
wy peł ni li szczel nie ha lę. Ci któ rzy nie mo gli już wejść do
środ ka ob ser wo wa li uro czy sto ści na te le bi mach umiesz czo -
nych przed ha lą i w spe cjal nym na mio cie. W pro gra mie był
naj pierw Ró ża niec, po tem wy stę py ar ty stycz ne ks. bi sku pa
An to nie go Dłu go sza i kon cert Ze spo łu Pie śni i Tań ca
„Śląsk”. O godz. 15 od mó wi li śmy Ko ron kę do Bo że go Mi ło -
sier dzia. Za raz po niej pol scy ar ty ści, m.in. ak to rzy Ha li na
Ła bo nar ska i Je rzy Ze lnik, za pre zen to wa li pro gram pa trio -
tycz no -re li gij ny w hoł dzie św. Ja no wi Paw ło wi II pt. „Oj czy -
znę wol ną po bło go sław Pa nie”. Z małym opóź nie niem roz -
po czę ła się uro czy sta Eu cha ry stia pod prze wod nic twem ks.
abp. Mie czy sła wa Mo krzyc kie go, me tro po li ty lwow skie go
(se kre ta rza Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II i Be ne dyk ta XVI).
Wśród licz nych kon ce le bran sów byli tak że: Me tro po li ta
Gdań ski ks. abp Le szek Sła woj Głódź i bi skup Po moc ni czy
Wie sław Szla chet ka. 

Po wy słu cha niu ho mi lii wygłoszonej przez ks. abp.
Mieczysława Mokrzyckiego usta wi ła się bar dzo dłu ga ko lej -
ka z Da ra mi Ser ca przed sta wi cie li Ro dzi ny Ra dia Ma ry ja,
któ rzy przy by li z ca łej Pol ski. Po za koń cze niu Mszy św. zo -
stał od czy ta ny te le gram do pa pie ża Fran cisz ka. Po tem głos
za bra li człon ko wie za ko nów ale rów nież szef ga bi ne tu Pre -
zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej, przed sta wi cie le rzą du RP
oraz władz miej sco wych i sa mo rzą do wych. Gratulacjom,
serdecznym ży cze niom, po dzię ko wa niom i owacjom
publiczności nie by ło koń ca. 

Peł ni prze żyć du cho wych, pa trio tycz nych i ar ty -
stycz nych wró ci li śmy szczę śli wie póź ną no cą do do mów
wdzięcz ni Ani Ba cław skiej za jej ini cja ty wę i de ter mi na cję w
realizacji wy jaz du. 

Do zo ba cze nia na ju bi le uszo wym, 25-le ciu ob cho -
dów Ra dia Ma ry ja???

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

24. Rocznica powstania Radia Maryja
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Na prze ło mie ma ja i czerw ca te go ro ku Chór Pa ra fial ny pod
prze wod nic twem ks. Grze go rza Stol czy ka prze by wał na
piel grzym ce w Da nii na za pro sze nie Chó ru Na estved, któ ry
go ścił w na szej pa ra fii dwa la ta te mu. Te raz chó rzy ści pol -
scy spo tka li się z go spo da rza mi w ich sie dzi bie. Przy go to -
wa no uro czy sty obiad, któ ry zo stał po prze dzo ny po wi ta nia -
mi, po dzię ko wa nia mi za umoż li wie nie chó ro wi przy jaz du
oraz wrę cze niem pa mią tek przy wie zio nych z Pol ski. W spo -
tka niu tym uczest ni czy ła rów nież pre ze ska Po lo nii Na -
estved, pa ni Li dia Szu ster, z któ rą na wią za no kon takt przed
wy jaz dem. Po wspól nej bie sia dzie i śpie wie człon ko wie za -
pro szo nej przez go spo da rzy ka pe li folk lo ry stycz nej uczy li
przy by łych pro stych kro ków duń skich tań ców lu do wych.
Ca ła im pre za zo sta ła za koń czo na od śpie wa niem „Hym nu
Duń skie go”, któ ry chó rzy ści pol scy ćwi czy li na dłu go przed
wy jaz dem.

Na stęp ne go dnia, pod prze wod nic twem Li dii Szu -
ster i jej mę ża, na stą pi ło zwie dza nie mia stecz ka i wy jazd na
wy spę Ga vno, na któ rej wzno si się za mek o tej sa mej na -
zwie. Po sia dłość ta jest jed ną z naj bar dziej uro kli wych duń -
skich bu dow li. Re zy den cja oto czo na jest par kiem z ogro -
dem tu li pa nów i eg zo tycz nych kwia tów.

W go dzi nach po po łu dnio wych piel grzy mi z Pol ski
uczest ni czy li we Mszy św. w ko ście le Vor Frue Church kon -
ce le bro wa nej przez miej sco we go pro bosz cza ks. Ju lia na
Bed na ra i na sze go ks. Grze go rza Stol czy ka uświet nia jąc ce -
re mo nię swo im śpie wem. Po Mszy św. za pre zen to wa no
wspól ny kon cert dwóch chó rów – go spo da rzy i go ści. Po
nim po ja wi ły się nie tyl ko okla ski i sło wa uzna nia dla wy ko -
naw ców, ale i łzy wzru sze nia, szcze gól nie wśród słu cha czy
po lo nij nych. 

Z ża lem piel grzy mi pol scy opusz cza li to go ścin ne
miej sce, ale ocze ki wa ła ich już Ko pen ha ga. Oprócz zwie dza -
nia mia sta i obo wiąz ko wych zdjęć przy po mni ku ko pen ha -
skiej Sy ren ki i Han sa Chri stia na An der se na cze ka ły na -
szych chó rzy stów in ne nie zwy kłe atrak cje i prze ży cia. Zo -
sta li mia no wi cie za pro sze ni przez Bi sku pa Ko pen ha gi ks.
Cze sła wa Ko zo na (sy na pol skie go emi gran ta) do udzia łu w
piel grzym ce do Mat ki Bo żej na Ase bak ken w po bli żu sto li -
cy Da nii. Tam pod je go prze wod nic twem co ro ku, w ostat -
nią nie dzie lę ma ja, duń scy ka to li cy oraz emi gran ci z Ko pen -
ha gi i oko lic, a tak że Po la cy piel grzy mu ją, by uczest ni czyć
w Eu cha ry stii, Nie szpo rach i w pro ce sji z fi gu rą Mat ki Bo -
żej do po bli skie go klasz to ru. Ksiądz Pro boszcz  kon ce le bro -
wał  Mszę św. od pra wia ną w ję zy ku duń skim, pod czas któ -
rej chór od śpie wał dwie pie śni: „Pan ge li nqua” i „Ave Ma ris
Stel la”. Po tem chó rzy ści z Gdań ska za pre zen to wa li kon cert
pie śni re li gij nych i lu do wych: „Do na no bis”, „Dzwo ne czek”,
„Ave Ma ria”, „Psalm 63”, „Oto są ba ran ki mło de”, „Czer wo -
ne ja błusz ko”, „Kra kow skie we se le”. Pu blicz ność oka za ła
swo je uzna nie grom ki mi okla ska mi, a gru py Po la ków pod -
cho dzi ły do wy ko naw ców i ser decz nie im dzię ko wa ły za nie -
za po mnia ne prze ży cia. Spra wi ło to gdańsz cza nom wiel ką
ra dość, a jesz cze więk szą – spo tka nie z sa mym Ks. Bi sku -
pem Ko zo nem i sio stra mi za kon ny mi (Po lka mi), któ re 

z nim pra cu ją. Ks. Bi skup za pro sił chó rzy stów do swo jej re -
zy den cji, gdzie go ści li na ka wie i pysz nym ser ni ku. Na ko -
niec, po wy ra że niu wdzięcz no ści za wspa nia łe przy ję cie, za -
pro szo no bi sku pa do Gdań ska, a ten z ko lei po bło go sła wił
gru pę na dal szą część po dró ży i ży cia.

Na stęp nym i ostat nim miej scem, któ re zwie dzi li
piel grzy mi z Pol ski, by ła pierw sza sto li ca Da nii – Ro skil de,
gdzie we wspa nia łej ka te drze znaj du je się pan te on kró lów
duń skich. Na wet tu taj, w tej pro te stanc kiej świą ty ni, uda ło
się chó rzy stom za śpie wać kil ka pie śni, a Po la cy, któ rzy aku -
rat prze by wa li w tym miej scu, dzię ko wa li za wy stęp i wzru -
sze nia.

Człon ko wie na sze go Chó ru Pa ra fial ne go, peł ni nie -
za po mnia nych wra żeń i do świad czeń du cho wych, nie co
zmę cze ni, ale szczę śli wi, wró ci li do do mów, dzię ku jąc Bo gu
za po myśl ne wia try na pro mie i wy ra ża jąc wdzięcz ność
wszyst kim tym, któ rzy przy czy ni li się do or ga ni za cji wy pra -
wy.

Au tor i współ or ga ni za tor wy jaz du:
Syl wia Stan kie wicz

WSPOMNIENIA

Pielgrzymka chóru parafialnego do Danii
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WSPOMNIENIA
Ró¿ne oblicza Mediolanu
Me dio lan ko ja rzo ny jest przede wszyst kim z mo dą. W słyn -
nej ga le rii han dlo wej Vit to rio Em ma nu el le oraz w po bli -
skich ulicz kach znaj du ją się sa lo ny nie mal wszyst kich zna -
czą cych dyk ta to rów świa to wej mo dy. Naj now sze kre acje Ar -
ma nie go, Ver sa ce go, Pra dy i  in. osią ga ją w nich nie bo tycz -
ne ce ny, więc rzad ko kto je tam ku pu je, ale moż na je po dzi -
wiać w oknach wy sta wo wych. 

Fa ni pił ki noż nej przy jeż dża ją do Me dio la nu, by
obej rzeć mecz jed ne go z dwóch tam tej szych klu bów pił kar -
skich: A.C. Mi lan lub In ter Mi lan. Obie dru ży ny tre nu ją
zgod nie na jed nym z naj więk szych sta dio nów pił kar skich
świa ta San Si ro. Pił kar skie der by tak że nie sta no wią tu żad -
ne go pro ble mu, gdyż na try bu nach wy dzie lo ne są bar dzo
do kład nie osob ne stre fy dla ki bi ców obu ze spo łów. 

Naj bar dziej zna ną wi zy tów ką Me dio la nu jest jed -
nak bez sprzecz nie pięk na go tyc ka, mar mu ro wa ka te dra 
z mnó stwem ko ron ko wych wie ży czek. Tę ogrom ną i kunsz -
tow nie zdo bio ną świą ty nię bu do wa no aż kil ka set lat. Z jej
mar mu ro we go da chu przy do brej po go dzie wi dać na wet od -
le głe o 100 km Al py. Na sze ro kich scho dach wio dą cych do
ka te dry naj więk szy we Wło szech (a na wet chy ba na świe -
cie) chór li czą cy po nad 500 śpie wa ków ze wszyst kich re gio -
nów te go kra ju dał 15.09.2015 wspa nia ły kon cert mu zy ki go -
spel.

Me dio lań ska Po lo nia ma oka zję uczest ni czyć w pol -
skich mszach w ko ście le San ta Ma ria al la Por ta. Bar dzo cie -
ka wym zwy cza jem jest tam świę ce nie tor ni strów dzie ci 
w wie ku szkol nym oraz bło go sła wień stwo dzie ci I -ko mu nij -
nych wraz z ich ro dzi na mi na po cząt ku ro ku szkol ne go.
Ochrzczo ne pod czas nie dziel nej mszy św. dzie ci za raz po
chrzcie po ka zy wa ne są przez ro dzi ców wszyst kim zgro ma -
dzo nym w ko ście le wier nym. Bierz mo wa nie ma na to miast
miej sce za wsze w Rzy mie, do kąd zjeż dża ją się z ca łych
Włoch kan dy da ci do te go sa kra men tu. 

W tym ro ku Me dio lan od wie dzi ło du żo wię cej go ści
niż zwy kle, gdyż mia sto to by ło or ga ni za to rem Expo 2015.
Pa wi lo nów wy sta wo wych by ło tak wie le, iż przez ca ły dzień
nie spo sób by ło zaj rzeć do choć by po ło wy z nich. Naj bar -
dziej ob le ga ny był oczy wi ście pa wi lon wło ski. Obok wie lu
bar dzo eg zo tycz nych lub im po nu ją cych pa wi lo nów (np.

Tur cji, Chin, Hon du ra su czy USA) nasz pa wi lon pre zen to -
wał się wpraw dzie du żo skrom niej, lecz za to dość ory gi nal -
nie, gdyż zbu do wa ny był w ca ło ści z drew nia nych skrzy nek
na jabł ka. W środ ku naj więk szy za chwyt wzbu dza ła ma kie -
ta sta cji ko le jo wej z jeż dżą cym po to rach po cią giem. I mo że
nie by ło by w tym nic nad zwy czaj ne go, gdy by nie fakt, że
wszyst kie jej ele men ty (wraz z sa mym po cią giem) zro bio ne
by ły z cze ko la dy We dla. Aż do pół no cy nad ma łym je zior -
kiem po środ ku cen trum tar go we go moż na by ło na to miast
po dzi wiać kil ku na sto me tro we „drze wo ży cia” mie nią ce się
róż ny mi bar wa mi w rytm pusz cza nych z gło śni ków frag -
men tów zna nych utwo rów mu zycz nych. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek      

błogosławieństwo tornistrów w kościele
polskim w Mediolanie

chrzest w kościele polskim w Mediolanie drzewo życia - na Expo 2015mediolańska katedra

pawilon polski na Expo 2015

koncert 500-osobowego chóru gospel na schodach mediolańskiej katedry
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Z ŻYCIA PARAFII

Intencje do Œw. Brata Alberta
• Dzię ku ję Bo gu, za do tych cza so we da ry, któ re otrzy ma ła
mo ja ro dzi na. Jed no cze śnie pro szę o dal sze ła ski i bło go sła -
wień stwo, o opie kę Mat ki Bo żej, o po wrót do zdro wia dla
Ma te usza i je go ca łej ro dzi ny, a tak że dla mnie i mo ich bli -
skich.

• Dzię ku ję Bo gu za na szych ka pła nów. Niech Bóg w swej
ła ska wo ści bło go sła wi wszyst kim, a Ma ry ja – na sza Mat ka
ma ich w cią głej opie ce.

• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za wszyst kie
ła ski, któ re nam wy pra szasz. Dzię ku ję za po pra wę mo je go
zdro wia fi zycz ne go. Pro szę rów no cze śnie o świa tło Du cha
Św. dla mo ich dzie ci i wnu ków, że by ży li  zgod nie z przy ka -
za nia mi Bo ży mi i ko ściel ny mi. Pro szę o mi ło sier dzie dla
nich, po nie waż nie uczęsz cza ją w nie dzie lę na Mszę św..
Świę ty nasz Pa tro nie, nie opusz czaj nas.

• Św. Al ber cie, pro szę o zdro wie i po moc pie nięż ną dla An -
ny, Pio tra Ada ma i Jo an ny.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst kie ła ski, któ re
wy pra szasz nam u Do bre go Bo ga. Pro szę, módl się do Bo -
że go Mi ło sier dzia za na mi.

• 21 li sto pa da ob cho dzi my uro dzi ny Ma te usza, za wsta -
wien nic twem św. Ja na Paw ła II pro szę o ła skę cu dow ne go
uzdro wie nia z cięż kiej i dłu go trwa łej cho ro by. Pro szę Mat -
kę Bo żą o opie kę dla mo ich dzie ci i ich ro dzin, dla cór ki Ju -
lii. Pro szę o zdro wie dla Moch bli skich, a zmar łym daj
wiecz ną szczę śli wość w nie bie.

• O po trzeb ne ła ski, Bo że bło go sła wień stwo oraz opie kę
Mat ki Bo żej w trud nych spra wach mo jej cór ki i jej ro dzi ny.
Pro szę o wsta wien nic two św. Ja na Paw ła II i si łę do zno sze -
nia cier pień, a tak że o sil ną wia rę i mi łość.

• Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc Bo żą, ra tu -
nek, zdro wie, opie kę i środ ki do ży cia dla An ny, Pio tra, Ada -
ma i Jo an ny.

• Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o upro sze nie u Bo ga
ob fi tych łask, zdro wia, wia ry, mi ło ści, uwol nie nie z na ło gów,
o da ry Du cha Św. dla Ada ma z ok. je go uro dzin.

• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę o upro sze nie u Bo ga ła -
ski zdro wia, wia ry, mi ło ści, po ko ju i ra do ści, a tak że da rów
Du cha Św. dla Pio tra w dniu Uro dzin.

• Św. Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o upro sze nie łask u Bo ga,
a szcze gól nie zdro wia, mi ło ści i po ko ju dla Ewy w dniu uro -
dzin.

• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za wszyst kie
ła ski, któ re nam wy pra szasz, szcze gól nie za ła skę zdro wia,
że mo gę cho dzić. Pro szę o świa tło Du cha Św. i ży cie zgod -
ne z wo lą Bo żą. Świę ty nasz Pa tro nie, wstaw się za na mi do
Bo ga.

• Św. Bra cie Al ber cie, wy pra szaj po trzeb ne ła ski dla mo ich
bli skich a tak że dla pa ni Ali ny, Gra ży ny, Elż bie ty i Ur szu li.

Pro szę o szczę śli wą ope ra cję dla p. Kry si. Po le cam Ci na -
szych ka pła nów i sio stry Be tan ki.

• Po le cam Mi ło sier dziu Bo że mu mo je go zmar łe go mę ża,
ro dzi ców, dziad ków z oboj ga stron, przy ja ciół, do bro dzie jów
i wszyst kich, któ rym win ni śmy mo dli twę i wdzięcz ność.

• Św. Bra cie Al ber cie, uproś u Je zu sa ła skę zdro wia dla cho -
rych z Ro dzi ny, o bło go sła wień stwo i po moc w trud no -
ściach. Pro szę o uzdro wie nie re la cji w ro dzi nie, za do bro -
dzie jów. Po le cam na szych Ka pła nów i Sio stry Be tan ki, pro -
sząc dla nich o wszel kie po trzeb ne ła ski i kro cze nie za Je zu -
sem.

• Św. Bra cie Al ber cie, pro szę wsta wiaj się za mną w bar dzo
trud nych i cięż kich chwi lach. Wy pra szaj dla mnie i ca łej ro -
dzi ny ła skę po ko ry, cier pli wo ści oraz po słu szeń stwa wo bec
wo li Bo żej. Je zu ufam To bie.

• Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst kie ła ski, któ re
nam wy pra szasz u Do bre go Bo ga. Pro szę o Mi ło sier dzie
Bo że nad na mi.

• Św. Bra cie Al ber cie, wy pra szaj ła ski dla mo ich bli skich,
przy ja ciół i do bro dzie jów. Pro szę Cię za cho rych, o ulgę w
cier pie niu. Miej w opie ce p. Kry się, Ali nę, Ur szu lę, Gra ży nę
i Elż bie tę. Po le cam Ci na szych ka pła nów i Sio stry Be tan ki.

• Św. Bra cie Al ber cie, po le cam p. Kry się w jej cho ro bie i
pro szę dla niej o ła skę zdro wia. Ko cha ny nasz Pa tro nie, miej
nas w swo jej opie ce.

s. Aman da i s. Li dia
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Z ŻYCIA PARAFII

Œwiatowe Dni M³odzie¿y – 2. FORUM

W ra mach przy go to wań do Świa to wych Dni Mło dzie ży, po
pierw szym paź dzier ni ko wym kon cer cie, 12 grud nia, o
godz. 19.30 od by ło się już dru gie fo rum zor ga ni zo wa ne
przez nasz pa ra fial ny punkt przy go to wań do ŚDM. 

To wie czor ne, so bot nie spo tka nie by ło za ty tu ło wa -
ne „Ogar nąć po raż kę”.  

W je go trak cie usły sze li śmy wy kład o. Pio tra
Kwiat ka, któ ry jest wy kła dow cą psy cho lo gii i ce nio nym ka -
zno dzie ją. Te ma tem kon fe ren cji był – „Świę ty nie zna czy
per fek cyj ny”. 

Po tem, mo dli twie przed Naj święt szym Sa kra men -
tem, to wa rzy szy ła opra wa mu zycz na na szej Scho li Lux Cor -
dis. Na stęp nie o.  Piotr Kwia tek udzie lił uczest ni kom fo rum
in dy wi du al ne go bło go sła wień stwa.

Na za koń cze nie moż na się było za pi sać na wy jazd
do Kra ko wa oraz za czerp nąć in for ma cji zwią za nych z na -
szy mi przy go to wa nia mi do ŚDM. 
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Z ŻYCIA PARAFII

Roraty

Lucernaria
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Bogusława i Tadeusz Deptała  – 25 października

Irena i Józef Czapiewscy – 29 października

Barbara i Stefan Fabiszewscy – 15 listopada

Zofia i Ryszard Witkowscy – 22 listopada

Barbara i Jerzy Strzała –  4 października
Irena i Bronisław Gilewscy – 24 października
Bogumiła i Jerzy Kruszczyńscy – 8 listopada
Wanda i Mieczysław Chmielewscy – 8 listopada
Gertruda i Edward Ambroziak – 14 listopada
Urszula i Stanisław Radeccy – 14 listopada
Janina i Zdzisław Gurdzińscy – 15 listopada
Anna i Jan Leszczyńscy – 29 listopada
Alina i Mieczysław Szymanek – 25 grudnia
Marianna i Zygmunt Garbala – 26 grudnia 

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

„Głos Brata” – pismo wydawane przez parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta, adres: 80−395
Gdańsk, ul. Olsztyńska 2, tel. 058 556 42 40, e−mail:albert@diecezja.gda.pl, www.bratalbert.com.pl

Opiekun redakcji – ks. Tadeusz Polak. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania
nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii parafialnej.
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. Korekta tekstu: Anna Jaśkowiak.
Informacje parafialne: Marcin Smoszna. Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Ryszard Magulski, ks. Mateusz, ks. Tyberiusz,
ks. Wojciech, ks. Krzysztof, ks. Tadeusz, młodzież oraz zdjęcia z archiwum parafii. Okładka: Andrzej Sowiński.

Kaja Natalia Chroboczek 13.09.2015 r. 
Weronika Wiśniewska 13.09.2015 r. 
Tymoteusz Szymon Rachowski 13.09.2015 r. 
Liliana Anna Lademann 20.09.2015 r. 
Cezary Patryk Głowacki 21.09.2015 r. 
Zuzanna Maria Poreda 27.09.2015 r. 
Leon Michał Chadała 27.09.2015 r. 
Pola Julia Walkowska 27.09.2015 r. 
Mateusz Maciejewski 11.10.2015 r. 
Julia Makomaska 11.10.2015 r. 
Cezary Maksymilian Lech 11.10.2015 r. 
Natalia Iwona Czerniewska 11.10.2015 r. 
Igora Całka 25.10.2015 r. 
Zofia Jacewicz 8.11.2015 r. 
Witold Rudnicki 8.11.2015 r. 
Tomasz Franciszek Szulc 14.11.2015 r. 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:

JUBILEUSZE 50-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZE 60-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Śp. Zenon Chyliński, lat 55 
Śp. Gertruda Magulska, lat 86 
Śp. Stefan Pszczółkowski, lat 77 
Śp. Ewa Sąsiadek, lat 59 
Śp. Krystyna Ciarcińska, lat 85 
Śp. Helena Kusiak, lat 73 
Śp. Maciej Jędraszczak, lat 59 
Śp. Bronisław Wąsowicz, lat 80 
Śp. Józef Mrówczyński, lat 80 
Śp. Barbara Kraszewska, lat 69 
Śp. Zofia Szupiluk, lat 83 
Śp. Tadeusz Kalamat, lat 60 
Śp. Regina Tesler, lat 84 
Śp. Janina Lisicka, lat 82 
Śp. Renata Howald, lat 73 
Śp. Wanda Bulińska, lat 94 
Śp. Wanda Okrój, lat 61 
Śp. Zofia Śledź, lat 88 
Śp. Lilia Chmielewska, lat 77 
Śp. Andrzej Kasak, lat 55 
Śp. Jerzy Gutt, lat 79 
Śp. Klemens Krzywdziński, lat 80 
Śp. Zdzisław Karpiński, lat 82 
Śp. Kazimierz Gosztyła, lat 80 
Śp. Mieczysław Kardzis, lat 91 
Śp. Wacław Ignacy Lasek, lat 85 
Śp. Marianna Andrzejewska, lat 97 
Śp. Helena Kędzia, lat 79 
Śp. Józef Krasakiewicz, lat 79 
Śp. Bożena Ryduchowska, lat 61 
Śp. Jadwiga Palubicka, lat 71 
Śp. Jan Lipkowski, lat 62 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Bogusław Jan Staroszczyk i Justyna Agnieszka Polejewska 
26.09.2015 r. 

Antoni Kowalewski i Marta Maria Laskowska 
26.09.2015 r. 

Sebastian Marek Sałek i Miłosława Dobroń 
17.10.2015 r. 

Paweł Jan Czarnecki i Katarzyna Karolina Wilczyńska 
24.10.2015 r. 

Paweł Piotr Waliszewski i Beata Agnieszka Kotwicka 
31.10.2015 r. 
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PRACE  BUDOWLANE

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Mamy całą kolekcję nowych podestów drewnianych do aranżacji dekaracji kościelnych, nowy podest na ołtarz pod Księgę Liturgiczną
i krzyż jerozolimski na balustradzie chóru.

„Podnieś rękę Boże Dziecię, 
Błogosław Ojczyznę miłą,

w dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej siłę, Swą siłą”.

Życzymy wszystkim Czytelnikom 
naszej gazety parafialnej
w Nadzwyczajnym Roku Świętym oraz w roku
dziękczynienia za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce
nadziei i ufności w Boże Miłosierdzie, 
które przynosi nam Dzieciątko Jezus. 
Niech Święta Rodzina umacnia nasze Rodziny 
i dodaje otuchy na każdy dzień Nowego Roku 2016.

Redakcja Głosu Brata 


