
fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
M

ile
w

sk
i

„Każdy człowiek, który przychodzi na świat jest kandydatem na świętego”.
Ks. Abp Tadeusz Gocłowski, Gdańsk, kościół św. Elżbiety, 1.11.1985 r.
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TRIDUUM PASCHALNE
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Ko lej ny rok pra cy dusz pa ster skiej do bie ga koń ca. Czu -
je my już za pach wa ka cji a wie lu z nas snu je pla ny urlo -
po we. Za nim jed nak na do bre to wszyst ko sta nie się
fak tem pra gnie my trosz kę po wspo mi nać. A jest do cze -
go wra cać. W na szej pa ra fii w ostat nich mie sią cach
wie le się dzia ło, cze go po twier dze niem są uśmiech nię -
te twa rze przed szko la ków, dzie ci i ich opie ku nów. Nie
mniej in te re su ją ce by ły wy da rze nia z udzia łem mło -
dzie ży i stu den tów. Zna la zło się też coś dla do ro słych 
i se nio rów. Bio rąc do rę ki ko lej ny nu mer Gło su Bra ta
war to to raz jesz cze przy wo łać i z uzna niem po my śleć
o wszyst kich, któ rzy pięk nie dzie lą się swo imi ta len ta -
mi. Pra gnę im wszyst kim po dzię ko wać i za pew nić 
o mo jej mo dli tew nej pa mię ci. Wszyst kich zaś pa ra fian
za pra szam do ak tyw ne go udzia łu w Die ce zjal nych
Dniach po prze dza ją cych Świa to we Dni Mło dzie ży 
w Kra ko wie. Niech ten czas spę dzo ny z piel grzy ma mi
z Mar ty ni ki, Włoch i Fran cji bę dzie oka zją do po głę bie -
nia na szej wię zi z Chry stu sem.

Z uśmie chem, życz li wo ścią i mo dli twą
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

12 III – roz po czę ły się re ko lek cje wiel ko post ne dla dzie ci i mło dzie ży
gim na zjal nej, któ re po pro wa dził ks. Ka rol Wnuk. 
17-18 III – swo je szkol ne re ko lek cje mia ła mło dzież szkół śred nich.
18 III – od by ła się w ko ście le ro dzin na dro ga krzy żo wa o godz. 20.00
przy go to wa na przez pa ra fian. Ca łe ro dzi ny o godz. da ły świa dec two swo -
jej wia ry jed no cząc się z Chry stu sem dźwi ga ją cym krzyż.
19 III – od był się au to ka ro wy wy jazd na dro gę krzy żo wą do Kal wa rii
Wej he row skiej. 
19 III – w uro czy stość św. Jó ze fa mo gli śmy uczest ni czyć w do dat ko wej
Mszy św. o godz. 9.00.
20 III – w Nie dzie lę Pal mo wą uro czy ste po świę ce nie palm wraz z pro ce -
syj nym wej ściem do świą ty ni mia ło miej sce przed Mszą św. o godz. 13.00
a pod czas każ dej Mszy św. świę ce nie palm wier nych. 
24 III – w Wiel ki Czwar tek w dzień usta no wie nia Sa kra men tów Eu cha -
ry stii i Ka płań stwa dzię ko wa li śmy pod czas Wie cze rzy Pań skiej o godz.
18.00 za po słu gę w na szej pa ra fii – ks. Pro bosz czo wi i wszyst kim Ka pła -
nom, a tak że skła da li śmy ży cze nia Sio strom Be tan kom w 86. rocz ni cę
po wo ła nia ich Zgro ma dze nia.
25 III – w Wiel ki Pią tek wie czor ne na bo żeń stwo i ad o ra cja krzy ża. Na
za koń cze nie li tur gii prze nie sie nie Naj święt sze go Sa kra men tu do gro bu i
ad o ra cja do godz. 24.00. Zaś o godz. 23.00 śpie wa li śmy Gorz kie Ża le. 
25 III-3 IV – przed Świę tem Mi ło sier dzia Bo że go od ma wia li śmy no wen -
nę do Bo że go Mi ło sier dzia.
26 III – w Wiel ką So bo tę prze ży wa li śmy Wi gi lię Pas chal ną. O 7.30
wspól nie od mó wi li śmy mo dli twę Ko ścio ła zwa ną Jutrz nią. Od godz. 10-
15 mo gli śmy po świę cić po kar my wiel ka noc ne.
• wie czor ną li tur gię Wiel kiej So bo ty po łą czo ną z pro ce sją re zu rek cyj ną
roz po czę li śmy o godz. 22.00. 
27 III – w Nie dzie lę Zmar twych wsta nia Pań skie go od pra wi li śmy Msze
św. wg po rząd ku nie dziel ne go.
28 III – Po nie dzia łek Wiel ka noc ny – ta ca w tym dniu prze zna czo na na
KUL.
2 VI – kil ka dzie siąt osób mo dli ło się w przy mor skim par ku przy po mni -
ku upa mięt nia ją cym Ja na Paw ła II i za słu żo ne go dla na szej nie pod le gło -
ści ame ry kań skie go pre zy den ta Ro mal da Re aga na. Mo dli twę po pro wa -
dził ks. Ma rek  Pła za.
3 VI – II. Nie dzie la Wiel ka noc na koń czy Okta wę Uro czy sto ści Zmar -
twych wsta nia Pań skie go jest ona tak że Świę tem Bo że go Mi ło sier dzia. W
Go dzi nę Mi ło sier dzia, czy li o godz. 15.00 uczest ni czy li śmy we Mszy św.,
któ rej prze wod ni czył ks. Je rzy Stol czyk. Po tem od mó wi li śmy Ko ron kę do
Mi ło sier dzia Bo że go. 
• nasz chór pa ra fial ny  przy go to wał pro gram słow no -mu zycz ny.
• pa ra fie nie przy go to wa li wy sta wę po świę co ną Bo że mu Mi lo sier dziu.
• w Nie dzie lę Bo że go Mi ło sier dzia roz po czy na się Ty dzień Mi ło sier dzia.
Ce lem te go Ty go dnia jest przede wszyst kim bu dze nie wraż li wo ści na po -
trze by bliź nich: cho rych, sa mot nych, bez ro bot nych, bez dom nych i prze -
śla do wa nych. 
4 VI – ob cho dzi li śmy Uro czy stość Zwia sto wa nia Pań skie go. Jest to tak -
że dzień Świę to ści Ży cia. Pod czas Mszy św. o godz. 9.00 i 18.00 moż na
by ło zło żyć przy rze cze nie Du cho wej Ad op cji Dziec ka Po czę te go. 
7 IV-15 VI – w na szej pa ra fii od był się kurs Al pha. Jest to cykl dzie się -
ciu spo tkań w przy ja znej at mos fe rze, na któ rą skła da się po si łek, mi ni -
-wy kład oraz dys ku sja w ma łej gru pie. Kurs ad re so wa ny jest przede
wszyst kim do osób, któ re chcia ły by uzy skać od po wiedź na naj bar dziej
pod sta wo we py ta nia do ty czą ce wia ry. 
10 VI – roz pocz nie my VIII Ogól no pol ski Ty dzień Bi blij ny.
12 IV – o godz. 20.00 od by ło się w ko ście le na bo żeń stwo Dro gi Świa tła.
16 -17 IV – na sza pa ra fia od by ła 2-dnio wą, au to ka ro wą piel grzym kę do
Gnie zna, Czę sto cho wy i Kra ko wa aby w ten spo sób uczcić Ju bi le usz
1050-le cia Chrztu Pol ski oraz Ju bi le usz Mi ło sier dzia. 
17 IV – mło dzież ze Szkol nych Kół Ca ri tas uczest ni czy ła w ak cji „Żon -
kil”. Na by wa jąc przed ko ścio łem żon ki la mo gli śmy wes przeć dzia łal ność
ho spi cjów w Ar chi die ce zji Gdań skiej. 
11 V – w ra mach przy go to wań do ŚDM od by ło się IV fo rum pt. „Cum Pe -
tro, et sub Pe tro, czy li dla cze go war to być ka to li kiem?”. Go ść mi wie czo -
ru by li: ks. Kry stian Wil czyń ski z DSG i do mi ni ka nin o. Adam Szu stak.
20 V – bi skup Wie sław Szla chet ka udzie lił Sa kra men tu Bierz mo wa nia
mło dzie ży gim na zjal nej oraz do ro słym. 
22 V – pod czas Mszy św. o godz. 11.00 ucznio wie klas II przy stą pi li po
raz pierw szy do Ko mu nii św.
4 VI – mło dzież z na szej pa ra fii wy je cha ła na spo tka nie nad Je zio rem
Led nic kim. „XX Led ni ca” od by ła się pod ha słem „AMEN!”

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

21 maja br. ks. abp Sławoj Leszek Głódź w Bazylice Mariackiej 
w Gdańsku udzielił święceń prezbiteratu dwunastu diakonom.
Cieszymy się, że jeden z nich - ks. mgr Paweł Pieper pochodzący 
z parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej w Pucku, od 1 lipca podejmie
obowiązki wikariusza w naszej wspólnocie parafialnej. 

W so bo tę 21 ma ja 2016 r., diakoni Gdańskiego Seminarium
Duchownego w Oliwie, któ rzy w tym roku od by wa li prak ty kę
duszpasterską w na szej pa ra fi, przy ję li świę ce nia ka płań skie. 
W po nie dzia łek 6 czerw ca, już neo pre zbi te rzy: ks. Ka mil
Zakaszewski i ks. Jan Rzeszewicz ce le bro wa li uro czy stą Mszę św.
pry mi cyj ną w na szym ko ście le. Na po cząt ku ży cze nia złożyli: dzie -
ci, mło dzie ży i do ro słych. Na za koń cze nie księ ża neo pre zbi te rzy
udzie li li wszyst kim pry mi cyj ne go bło go sła wień stwa.

. . . 
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Ks. Arcybiskup Tadeusz Goc³owskiego CM

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, urodził się 16 września 1931 roku w Piskach na Mazowszu, niedaleko Łomży. Atmosferę domu
rodzinnego wspominał jako głęboko patriotyczną i przepojoną duchem wiary. W wieku 15 lat rozpoczął naukę w Niższym Seminarium
Duchownym Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo w Krakowie. W październiku 1949 roku został przyjęty do Zgromadzenia
Księży Misjonarzy, w którym złożył śluby wieczyste w dniu 15 grudnia 1951 roku. W latach 1951-1956 odbył studia filozoficzno-
teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia prezbiteratu przyjął w dniu 24 czerwca 1956 roku.
W latach 1956-1959 kontynuował studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył ze
stopniem licencjata. W kolejnych latach wykładał łacinę i prawo kanoniczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy
w Krakowie oraz (od 1 października 1960 roku) w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie. W latach 1969-1970
studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, gdzie w roku 1970
uzyskał doktorat. W latach 1971-1973 i 1982-1983 sprawował urząd rektora gdańskiego seminarium. W tym czasie (w latach 1973-
1982) był wizytatorem polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. 

22 marca 1983 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji gdańskiej. Święcenia biskupie otrzymał 17 kwietnia
1983 r. w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku. Udzielił mu ich kardynał Józef Glemp, prymas Polski,
któremu towarzyszyli Lech Kaczmarek, biskup diecezjalny gdański i Albin Małysiak, biskup pomocniczy krakowski. Jako dewizę
biskupią przyjął słowa „Credite Evangelio” (Zawierzcie Ewangelii). W latach 1983-1984 sprawował urząd wikariusza generalnego
diecezji. Po śmierci biskupa Lecha Kaczmarka pełnił urząd administratora diecezji.

31 grudnia 1984 roku papież św. Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym diecezji gdańskiej. Ingres do katedry
Trójcy Przenajświętszej w Gdańsku-Oliwie odbył 2 lutego 1985 roku. 25 marca 1992 roku, w związku z utworzeniem metropolii
gdańskiej, został wyniesiony do godności arcybiskupa metropolity. Paliusz metropolitalny otrzymał w Bazylice św. Piotra w Rzymie
29 czerwca 1992 roku.

Od samego początku patronował rozwojowi, najpierw podziemnych, a później oficjalnych struktur „Solidarności”. W wolnej
Polsce przez wiele lat uczestniczył w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Patronował Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Dwukrotnie: w roku 1987 i 1999 gościł w Gdańsku papieża Jana Pawła II podczas jego podróży apostolskich do Polski. 17 kwietnia
2008 roku papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu arcybiskupa metropolity gdańskiego.

W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski wszedł w skład Rady Głównej (od roku 1996 Rady Stałej). Objął funkcje
przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza. Został członkiem Komisji ds.
Seminariów Duchownych, Komisji ds. Zakonnych, Komisji Prawnej i Komisji Iustitia et Pax, a także referentem ds. Biskupów
Emerytów. Został członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych oraz Kongregacji ds. Biskupów.

W 2003 r. został laureatem Medalu Świętego Brata Alberta. W 2006 roku otrzymał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria
Artis, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2008 r. otrzymał Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla
Województwa Pomorskiego. Postanowieniem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z 9 listopada 2011 roku został odznaczony
Orderem Orła Białego. 

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski przez lata swojej posługi, wniósł ogromny wkład w formację intelektualną oraz duchową
wielu kapłanów i ludzi świeckich. Niestrudzenie i z wielkim oddaniem służył wiernym najpierw Diecezji, a później Archidiecezji
Gdańskiej. Jako Arcybiskup Emeryt, do ostatnich chwil pełnił posługę pasterską w Archidiecezji Gdańskiej.

Requiescat in pace.
za: http://diecezja.gdansk.pl/

W dniu 3 ma ja 2016 ro ku, w uro czy stość Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny Kró lo wej Pol ski, od szedł
do Do mu Mi ło sier ne go Oj ca w 84 ro ku ży cia,
60 ro ku ka płań stwa i 33 ro ku bi skup stwa
Ksiądz Ar cy bi skup Ta de usz Go cłow ski, pierw -
szy Me tro po li ta Gdań ski.

6 ma ja od by ła się Msza Świę ta Po grze -
bo wa z udzia łem Epi sko pa tu Pol ski pod prze -
wod nic twem Ks. Ab pa Sła wo ja Lesz ka Głó dzia
Me tro po li ty Gdań skie go, ho mi lię wy gło sił Ks.
Abp Hen ryk Mu szyń ski. Po Mszy Świę tej trum -
nę z cia łem Księ dza Ar cy bi sku pa Se nio ra prze -
nie sio no do Kryp ty Bi sku pów Gdań skich.
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KS. ABP TADEUSZ GOCŁOWSKI W NASZEJ PARAFII

1-2 III 1988 r. – poświecenie nowowybudowanej kaplicy parafialnej

9 XII 2006 r. – wizytacja kononiczna, spotkanie z dziećmi

9 XII 2006 r. – wizytacja kononiczna, spotkanie z rodzicami księży i kleryków 
pochodzących z naszej parafii

10 V 2010 r. – bierzmowanie młodzieży

22 V 2013 r. – bierzmowanie młodzieży

1-2 III 1988 – nawiedzenie peregrynującego obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej 

4 III 2003 r. – Msza św. rocznicowa
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15 XI 2003 r.– poświęcenie klasztoru s. betanek 
i erygowanie kaplicy pw. Chrystusa Króla

9 XII 2006 r. – Wizytacja kanoniczna u sióstr betanek

10 V 2010 r. – Bierzmowanie młodzieży

17 VI 2014 r. – Msza św. odpustowa, błogosławieństwo nowej monstrancji

9 V 2006 r. – Bierzmowanie młodzieży

2010.01.10 – Błogosławieństwo konfesjonałów

KS. ABP TADEUSZ GOCŁOWSKI W NASZEJ PARAFII

10 V 2010 r. – Bierzmowanie młodzieży

4 III 2003 r. – Zdjęcie z Liturgiczną Służbą Ołtarza z okazji Mszy św. rocznicowej
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Homilię podczas Mszy św. pogrzebowej wygłosił abp Henryk Muszyński Przeniesienie trumny do Krypty Biskupów Gdańskich w Archikatedrze Oliwskiej

W pią tek 6 ma ja, wier ni Ko ścio ła Gdań skie go po że gna li
swo je go Ar cy pa ste rza – Księ dza Ar cy bi sku pa Se nio ra Ta de -
usza Go cłow skie go. Ksiądz Ar cy bi skup od szedł do do mu
Oj ca 3 ma ja 2016 ro ku, w dniu świę ta NMP Kró lo wej Pol ski.
Uro czy sto ści po grze bo we zgro ma dzi ły w oliw skiej ar chi ka -
te drze ty sią ce wier nych, 30 bi sku pów, kil ku set du chow -
nych, przed sta wi cie li władz pań stwo wych i lo kal nych. W po -
że gnal nych wy stą pie niach hie rar chów i osób z róż nych śro -
do wisk przed sta wio no ogrom ne za słu gi Księ dza Ar cy bi sku -
pa dla Ko ścio ła i kra ju. Dzię ki Księ dzu Ar cy bi sku po wi mo -
gli śmy dwu krot nie go ścić na Wy brze żu Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II. W związ ku z wi zy tą Oj ca Świę te go w 1987 ro ku,
Ta de usz Go cłow ski, ów cze sny bi skup die ce zjal ny, po wo łał
Ko ściel ną Służ bę Po rząd ko wą, któ rej za da niem by ło utrzy -
ma nie po rząd ku pod czas ma so wych zgro ma dzeń wier nych
z udzia łem pa pie ża. By ło nas wów czas, człon ków Ko ściel nej
Służ by Po rząd ko wej, po nad 10 ty się cy. Po za koń cze niu wi -
zy ty Oj ca Świę te go wie lu bra ci wy ra zi ło go to wość dal sze go
słu że nia Ko ścio ło wi Gdań skie mu. Zo sta ło wów czas utwo -
rzo ne dusz pa ster stwo Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem -
per Fi de lis” na szcze blu die ce zji (póź niej ar chi die ce zji) 
i w pa ra fiach.

Już w no wych struk tu rach KSM pil no wa ła po rząd -
ku na so poc kim hi po dro mie pod czas dru giej wi zy ty Oj ca

Świę te go w 1999 ro ku oraz we wszyst kich zgro ma dze niach
na szcze blu die ce zjal nym i w pa ra fiach. Uczest nic two w ży -
ciu KSM to dla bra ci moż li wość sta łej for ma cji du cho wej.
Słu żą te mu piel grzym ki do róż nych sank tu ariów w kra ju 
i w die ce zji, co mie sięcz ne spo tka nia w gru pach pa ra fial -
nych, uro czy sto ści rocz ni co we z udzia łem Bi sku pa, dni sku -
pie nia. Ksiądz Ar cy bi skup był w sta łym kon tak cie z brać mi
KSM. Ja ko gość spe cjal ny przy by wał do uczest ni ków re ko -
lek cji wiel ko post nych w Stra szy nie. Prze wod ni czył pra wie
wszyst kim uro czy sto ściom rocz ni co wym KSM.

W ho mi lii pod czas uro czy sto ści XX-le cia KSM w lu -
tym 2007 r. po wie dział: „Ko ściel na Służ ba Męż czyzn to nie
tyl ko zwar ta gru pa męż czyzn, któ rzy pil nu ją po rząd ku 
w mo men cie, kie dy przy jeż dża pa pież, ale Ko ściel na Służ ba
Męż czyzn to są apo sto ło wie, czy li po sła ni. Apo sto los, to jest
po sła ny do gło sze nia Ewan ge lii. Mo że nie w zna cze niu jak
bi skup czy ka płan, ale w wy mia rze  apo sto ła świec kie go,
gdy ma my ni gdy nie za stą pio ne miej sce w ro dzi nie, w Ko -
ście le i w pań stwie...”

Po la tach mo że my po wie dzieć, że Ksiądz Ar cy bi -
skup był na szym du cho wym oj cem, a Je go odej ście wy wo łu -
je w nas smu tek jak odej ście na sze go bio lo gicz ne go oj ca.

Sta ni sław Ma zu rek

Nuncjusz apostolski w Polsce Celestino Migliore odczytał list
kondolencyjny papieża Franciszka

Uro czy sto ściom po grze bo wym z udzia łem Epi sko pa tu Pol ski i Mszy św. w archika te drze 
w Gdań sku -Oli wie prze wod ni czył Me tro po li ta Gdań ski ks. ar cy bi skup Sła woj Le szek Głódź

Po¿egnanie ks. Arcybiskupa 
Tadeusza Goc³owskiego CM

fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
M

ile
w

sk
i



8

Dro ga Krzy¿o wa 
na Kal wa rii Wej he row skiej

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Z ŻYCIA PARAFII 

Rodzinna Droga Krzy¿owa
Ostat nia wiel ko post na dro ga krzy żo wa w na szej
pa ra fii prze ży wa na jest w nie co in nej for mie niż
po zo sta łe. Od by wa się jed no na bo żeń stwo, w któ -
rym uczest ni czą ca łe ro dzi ny i wspól no ty pa ra fial -
ne. Te go rocz na dro ga krzy żo wa by ła wy jąt ko wa 
z jesz cze jed ne go po wo du. Wpi sa ła się ona w na -
sze przy go to wa nia do Świa to wych Dni Mło dzie ży.
Tra dy cyj ne roz wa ża nia po szcze gól nych sta cji zo -
sta ły za stą pio ne scen ka mi od gry wa ny mi przez na -
szych pa ra fian. Hi po te tycz nie mo gły one wy da -
rzyć się w na szych przy mor skich miesz ka niach...
To wła śnie dla te go uczest nic two w na bo żeń stwie
przy spo rzy ło wie lu wzru szeń i prze my śleń, choć -
by jak to, któ re na de sła ła jed na z pa ra fia nek: „Bar -
dzo dzię ku ję za zor ga ni zo wa nie piąt ko wej Dro gi
Krzy żo wej. Chcę też po wie dzieć, że by ła to naj bar -
dziej nie sa mo wi ta Dro ga Krzy żo wa, w ja kiej mia -
łam moż li wość uczest ni czyć. Bar dzo moc no ją
prze ży łam… Od gry wa ne sce ny świet nie do peł nia -
ły sło wa czy ta ne przez sio strę oraz ko men tarz.
Nie wiem, kto jest au to rem te go sce na riu sza, ale

chwa ła Pa nu za tę oso bę. I na sza ko cha na Kin ga
tak pięk nie zbu do wa ła na strój mu zycz ny. By łam
bar dzo po ru szo na… Sta cja VI, świę ta We ro ni ka,
ta chu s ta... i po sta wa są siad ki przy po mnia ły mi, że
tak na praw dę nie wie le trze ba, aby spra wić ko muś
ra dość i że war to wyjść przed sze reg, zro bić coś
do bre go, po da ro wać ko muś mi ły gest. Przy po -
mnia łam so bie, jak w mo jej ro dzin nej miej sco wo -
ści, przy cho dzi ły do mo je go do mu są siad ki i też
przy no si ły ja kieś owo ce, wa rzy wa, cza sem go to we
prze two ry, cia sto, świe żo upie czo ny chleb… Mam
na praw dę wspa nia łych są sia dów. Uro dzi łam się 
w cu dow nej wio sce! Wie le cu dow nych wspo -
mnień przy wo ła ły we mnie te sce ny, któ re bu du ją
wia rę w lu dzi, w ludz ką do broć. Al bo sta cja XI 
i sce na z młot kiem. Ta sce na jest mi w ja kiś spo -
sób bli ska… Nie od kry te gwoź dzie w ser cu, wie lo -
let ni nie na zwa ny żal, ból na myśl o ta cie, o ro dzi -
cach… To ta kie praw dzi we… Ja dę na świę ta do
ro dzin ne go do mu i już wiem, że to bę dzie po wrót
in ny niż po przed nie. Dzię ku ję! Chwa ła Pa nu!”
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LUX CORDIS D.A.

Droga Krzy¿owa brzegiem zatoki
W ostat nich la tach bar dzo du żą po pu lar no ścią cie szą się
tzw. eks tre mal ne dro gi krzy żo we. W mi nio ną so bo tę, 12
mar ca 2016 r., na sze Dusz pa ster stwo Aka de mic kie „Lux
Cor dis” pod ję ło po dob ny, choć na tro chę mniej szą ska lę,
wy si łek. 

Wie czo ro wa po ra, po nad 12-ki lo me tro wa tra sa
brze giem Za to ki Gdań skiej z or łow skie go kli fu do ko ścio ła
św. Bra ta Al ber ta, trzy go dzi ny w mil cze niu prze ry wa nym

roz wa ża nia mi od czy ty wa ny mi na po szcze gól nych sta cjach -
tak wy glą da ła na sza Nad mor ska Dro ga Krzy żo wa.

Dla każ de go z kil ku na sto oso bo wej gru py uczest ni -
ków by ło to z pew no ścią nie zwy kłe wiel ko post ne prze ży cie,
wpi su ją ce się w trud przy go to wań do zbli ża ją cych się świąt
wiel ka noc nych.

Ks. Ma te usz Kon kol

Droga Krzy¿owa dla dzieci



GŁOS BRATA NR 2(68)2016 11

BÓG NA WŁASNE OCZY Od 6 kwiet nia do 8 czerw ca 2016 ro ku w na -
szej pa ra fii trwał Kurs Al fa. W każ dy śro do wy wie czór du ża sal ka na ple -
ba nii za peł nia ła się gru pą lu dzi, któ rzy wspól nie roz wa ża li naj waż niej sze
aspek ty zwią za ne z chrze ści jań stwem, sta ra jąc się od po wie dzieć na py ta -
nia tj. np. Kim jest Je zus Chry stus? Na czym opie ra się na sza wia ra? oraz:
Jak prze ciw sta wiać się złu? Każ de spo tka nie roz po czy na ło się wspól ną ko -
la cją, któ ra sprzy ja ła za cie śnia niu wię zi mie dzy uczest ni ka mi, na stęp nie
przed sta wi cie le wspól no ty „Chry stus Po wró ci” pro wa dzi li spe cjal nie przy -
go to wa ne wy kła dy te matycz ne. Ostat nim punk tem spo tkań by ły roz mo wy
w grup kach, na któ rych każ dy mógł po dzie lić się re flek sja mi na te mat 
wy kła du, za dać py ta nie, po dzie lić się swo im świa dec twem wia ry. Waż nym
ele men tem kur su, był week en do wy wy jazd, któ ry od by wał się 6-8 maja
i ca ły był po świę co ny oso bie Du cha Świę te go. Kurs Al fa do star czył uczest -
ni kom zdro wą daw kę istot nych fak tów zwią za nych z chrze ści jań stwem,
umoż li wił spo tka nie ze Sło wem i ży wym Bo giem, jak rów nież sprzy jał za -
wią za niu się war to ścio wych re la cji. 

Kasia Mystkowska

Ty go dniu Bi blij nym ru szy ły w na szej pa ra fii spo tka nia bi -
blij no -ka te che tycz ne dla do ro słych.

Łą czy nas cie ka wość Sło wa Bo że go oraz wia ra w to, że zo sta ło ono za pi sa -
ne z my ślą tak że o nas. Na pierw szy ogień idzie „Ewan ge lia we dług św.
Mar ka”. Lek tu ra z ko men ta rzem tej księ gi prze pla ta na bę dzie ka te che za -
mi o po sta ciach ze Sta re go Te sta men tu. Prze wi dzia ne jest miej sce na py -
ta nia i roz mo wę.

Za pra sza ks. dr Krzysz tof Grzem ski 

Czas: czwart ki, godz. 19.00
Miej sce: sal ka na ple ba nii (na do mo fo nie – przy cisk „Czy tel nia”)

Plan na naj bliż sze ty go dnie:
2 VI – Ewangelia wg św. Marka: rozdział 2
9 VI – Bohaterowie Starego Testamentu: 

Jakub – „walczący z Bogiem i ludźmi” (Rdz 25,19-35,29)
16 VI – Ewangelia wg św. Marka: rozdział 3
23 VI – Bohaterowie Starego Testamentu: 

Józef – „szukający swoich braci” (Rdz 37-50)

Z ŻYCIA PARAFII

Kurs ALPHA w naszej parafii!

Spotkania biblijno-katechetyczne

Wolontariusze ŒDM ruszaj¹ w teren
W czerwcu wo lon ta riu sze roz po czę li od wie dza nie ro dzin, któ re ze chcia ły
przy jąć piel grzy mów zdą ża ją cych na Świa to we Dni Mło dzie ży. Na si szta -
bow cy bę dą roz ma wia li z go spo da rza mi o szcze gó łach wy da rze nia: za po -
zna ją z pro gra mem dni w pa ra fii, od po wie dzą na py ta nia, wrę czą „roz mów -
ki”...

Przy po mi na my, że w ra mach Dni w Die ce zjach (20-25 lip ca) w na -
szej pa ra fii go ścić bę dzie my mło dych z Włoch, Fran cji i Mar ty ni ki. Wo lon -
ta riu sze po sia da ją spe cjal ne iden ty fi ka to ry z pie czę cią pa ra fii i pod pi sem
księ dza pro bosz cza. 

ks. Krzysztof Borysewicz
reprezentacja sztabu wolontariuszy ŚDM
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Z ŻYCIA PARAFII

Sobotnia katecheza dla przedszkolaków 



GŁOS BRATA NR 2(68)2016 13

Z ŻYCIA PARAFII

Procesja w Niedzielê Palmow¹
20 mar ca 2016 r. prze ży wa li śmy Nie dzie lę Mę ki Pań skiej
zwy cza jo wo zwa ną Nie dzie lą Pal mo wą. Wspo mi na li śmy
uro czy sty wjazd Je zu sa do Je ro zo li my, kie dy tłu my lu dzi wi -
ta ły Go z ga łąz ka mi drzew w rę kach. 

Te go dnia Msza Świę ta o godz. 11.00 zo sta ła po -
prze dzo na pro ce sją dzie ci trzy ma ją cych pal my. Po po świę -
ce niu palm Ksiądz Woj ciech od czy tał frag ment o wjeź dzie
Je zu sa do Je ro zo li my, po czym wszy scy uro czy ście we szli
do ko ścio ła ma cha jąc pal ma mi i na śla du jąc tych, któ rzy
dwa ty sią ce lat te mu wi ta li Pa na Je zu sa w Je ro zo li mie. 

ks. Ma te usz Kon kol
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Te go rocz ne uro czy sto ści od pu sto we ku czci św. Woj cie cha,
pa tro na Pol ski i Ar chi die ce zji Gdań skiej, przy pa dły w szcze -
gól nym okre sie. Zbie gły się bo wiem z ob cho da mi 1050. rocz -
ni cy Chrztu Pol ski. Chrzest Pol ski i mę czeń stwo św. Woj cie -
cha wy stę pu ją w ści słym związ ku ze so bą. Chrzest Pol ski
otwo rzył dro gę ewan ge li za to rom do są sia du ją cych z Pol ską
po gań skich kra in. Dro gą tą po szedł św. Woj ciech. Je go
śmierć sta ła się nie tyl ko za czy nem chrze ści jań stwa na po -
mor skiej zie mi, ale rów nież przy czy ni ła się do wzmoc nie nia
wia ry w mło dym, już chrze ści jań skim, pań stwie pol skim.

Uro czy sto ści od pu sto we od by ły się 17 kwiet nia 2016
ro ku, w  IV Nie dzie lę Wiel ka noc ną. Ich po cząt kiem by ło wyj -
ście o godz. 9.00 spod ba zy li ki Ma riac kiej pie szej piel grzym -
ki z re li kwia mi św. Woj cie cha na 6-ki lo me tro wą tra sę do
Świę te go Woj cie cha – miej sca cen tral nych uro czy sto ści. Piel -
grzym ce prze wod ni czy ła Ko ściel na Służ ba Męż czyzn „Sem -
per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej z jej dusz pa ste rzem księ -
dzem ka no ni kiem Zdzi sła wem Ró żem. Po pro ce syj nym wej -
ściu uczest ni ków uro czy sto ści na Woj cie cho we Wzgó rze zo -
sta ła od pra wio na uro czy sta Msza świę ta w in ten cjach : Oj ca
Świę te go Fran cisz ka, Ko ścio ła w Pol sce i Ar chi die ce zji Gdań -
skiej oraz wła snych. W szcze gól no ści Msza świę ta by ła wiel -
kim dzięk czy nie niem za dar Chrztu Świę te go i osiem lat pa -
ster skiej po słu gi w Gdań skim Ko ście le ks. abp. Lesz ka Sła -
wo ja Głó dzia, Me tro po li ty Gdań skie go.

Mszy św. prze wod ni czył i ho mi lię wy gło sił ks. abp
Hen ryk No wac ki, nun cjusz apo stol ski w kra jach nor dyc kich.
W kon ce le brze uczest ni czy li: ks. abp Sła woj Le szek Głódź,
ks. bp Wie sław Szla chet ka, ks. bp Zbi gniew Zie liń ski i kil ku -

dzie się ciu ka pła nów. Du cho wo obec ny był rów nież ks. abp
Se nior Ta de usz Go cłow ski.

W wy gło szo nej ho mi lii ks. abp Hen ryk No wac ki mó -
wił m.in. o zna cze niu mi sji ewan ge li za cyj nej św. Woj cie cha
dla ko lej nych po ko leń. „Mi ja ją stu le cia, a blask je go świę to ści
nie tyl ko nie przy ga sa, ale wciąż pło nie, bę dąc dro go wska -
zem dla przy szłych po ko leń. Moc je go świę to ści prze kra cza
wszyst kie pra wa prze mi ja nia cza su. Otrzy mał bo wiem nad -
przy ro dzo ną si łę po cho dzą cą nie od czło wie ka, ale od Bo ga”
po wie dział hie rar cha.

W kon tek ście ju bi le uszo wych ob cho dów Chrztu Pol -
ski waż nym ele men tem w spra wo wa nej li tur gii by ło od no wie -
nie przy rze czeń chrzciel nych przez uczest ni ków uro czy sto ści.
Na za koń cze nie Mszy św. ks. abp Hen ryk dzię ku jąc za wspól -
ną mo dli twę po wie dział: „Ta mo dli twa jest naj więk szą si łą,
naj więk szą na szą mo cą. Ona wy zwa la w nas ra dość, wy zwa la
w nas en tu zjazm wia ry, po zwa la nam iść dro ga mi ży cia, po mi -
mo nie raz dro gi krzy żo wej, dro gi cięż kiej...”

Spro wo ko wa ny przez na sze go ar chi die ce zjal ne go
Dusz pa ste rza ks. abp Hen ryk opo wie dział nam o swo jej mi -
syj nej pra cy, m.in. w Ni ka ra gui i kra jach skan dy naw skich.
Ko ściół pol ski wspo ma ga kra je, w któ rych bra ku je księ ży.
Np. w Szwe cji, na 160 wszyst kich księ ży 70 przy pa da z Pol ski.
Po dob nie jest w Nor we gii. W ca łym kra ju pra cu je 70 księ ży,
z te go po ło wa to są księ ża z Pol ski.

Sym pa tycz nym ge stem ze stro ny hie rar chów by ło
na wią zy wa nie roz mów z wier ny mi po skoń czo nej uro czy -
sto ści.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Uroczystoœci odpustowe ku czci œw. Wojciecha 
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Szó ste go mar ca 2016 ro ku wspól no ta bra ci Ko ściel nej Służ -
by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej
prze ży wa ła 29. rocz ni cę jej po wo ła nia. Z tej oka zji, w ko ście -
le św. Igna ce go Loy oli w Gdań sku -Oru ni, zo sta ła od pra wio -
na uro czy sta Msza świę ta dzięk czyn na. Mszy świę tej prze -
wod ni czył ks. bp Zbi gniew Zie liń ski, wie lo let ni Ar chi die ce -
zjal ny Dusz pa sterz tej for ma cji. Kon ce le bran sa mi by li: ks.
pra łat Hen ryk Ki la czyń ski – pro boszcz go ścin nej pa ra fii, ks.
ka no nik Zdzi sław Róż - Ar chi die ce zjal ny Dusz pa sterz KSM
oraz księ ża ka pe la ni wspól not pa ra fial nych. Pa ra fię św. Bra -
ta Al ber ta re pre zen to wał ks. Woj ciech Lan ge. Uro czy stość
uświet nia ły pocz ty sztan da ro we grup pa ra fial nych KSM.

Księ dza Bi sku pa po wi ta li: go spo darz uro czy sto ści
ks. pra łat Hen ryk Ki la czyń ski oraz Ar chi die ce zjal ny Mo de -
ra tor KSM brat Ry szard Bed nar czyk. Przed roz po czę ciem
Eu cha ry stii św. od by ła się pro ce du ra przy ję cia no wych
człon ków KSM i zło że nie przez nich ślu bo wa nia.

W wy gło szo nej ho mi lii ks. Bi skup na wią zał do naj -
waż niej szych wy da rzeń te go ro ku w ży ciu Ko ścio ła, z któ ry -
mi zbie ga się 29- le cie na szej służ by. Wy da rze nia te to: prze -
ży wa nie cza su Wiel kie go Po stu, przy go to wa nia do Ju bi le -
uszu 1050-le cia Chrztu Pol ski i Rok Świę ty Mi ło sier dzia Bo -
że go. Moż na za py tać: jak wy da rze nia te wpły wa ją na nas,
zrze szo nych we wspól no cie KSM. Wspo mnie nie Chrztu
Pol ski „jest za pro sze niem, aby każ dy z nas za py tał sie bie sa -
me go: co uczy ni łem ze swo im chrztem, aby na wzór te go,
któ ry jest na szym pa tro nem, św. Ja na Paw ła II, od być du -
cho wą piel grzym kę do miej sca, w któ rym zo sta li śmy
ochrzcze ni, włą cze ni do wspól no ty Ko ścio ła. Pa mię ta my ten
ob raz je go pierw szej piel grzym ki, gdy udał się do Wa do wic,
do swo je go pa ra fial ne go, ro dzin ne go ko ścio ła. Tam, w bocz -
nej na wie przy chrzciel ni cy, dłu go się mo dlił, a po tem po -
wie dział: - Tu wszyst ko się za czę ło. Dzi siaj się ga my my ślą,
wy obraź nią, do te go miej sca, w któ rym wszyst ko się za czę -
ło i chce my zdać spra wę Bo gu, na ile to, co się przy na szej
chrzciel ni cy za czę ło, sta ło się chlu bą i bo gac twem na sze go
ży cia. Na ile przy na leż ność do KSM, ła ska chrztu, w nas, ale
tak że w Ko ście le, któ re mu chce my słu żyć, zo sta ła po mno -
żo na”.

Na sze te go rocz ne spo tka nie łą czy się z prze ży wa -
niem Świę te go Ro ku Mi ło sier dzia Bo że go. Za an ga żo wa nie
w ży cie Ko ścio ła po przez przy na leż ność do KSM po zwa la
nam być au ten tycz ny mi, na mia rę cza su, na mia rę po trzeb,
świad ka mi Bo że go Mi ło sier dzia w świe cie, w Ko ście le 
i w na szych do mach - po wie dział ks. Bi skup.

Za prze wod ni cze nie Eu cha ry stii świę tej i za wy gło -
szo ne sło wo Bo że, dzię ko wał ks. Bi sku po wi nasz Ar chi die -
ce zjal ny Dusz pa sterz ks. ka no nik Zdzi sław Róż. Ksiądz
Zdzi sław dzię ko wał rów nież za sie dem lat dusz pa ste rzo wa -
nia na szej wspól no cie. „Moż na po wie dzieć, że Ty je steś jed -
nym z nas, je steś na szym Bi sku pem” za koń czył ks. Zdzi -
sław.

Za byt ko wy, po je zu ic ki ko ściół św. Igna ce go Loy oli,
od 2011 ro ku ko le gia ta, po wstał w 1755 ro ku. Znaj du je się 

w hi sto rycz nym re jo nie Sta re Szko ty. Jest to bu dow la trzy -
na wo wa w sty lu póź ne go go ty ku. W je go wy po sa że niu znaj -
du je się wie le za byt ko wych przed mio tów, mię dzy in ny mi:
dzie sięć bocz nych oł ta rzy, ma lo wi dło z 1908 ro ku przed sta -
wia ją ce Igna ce go Loy olę, or ga ny z 1876 ro ku i in. Przy ko -
ście le stoi wy bu do wa na w 1777 ro ku drew nia na dzwon ni ca.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
XXIX lat w s³u¿bie Bogu 
i Koœcio³owi Gdañskiemu
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Z ŻYCIA PARAFII

I Komunia Œwiêta, 22 maja 2016 r.
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Z ŻYCIA PARAFII



18

Pielgrzymka w Roku Œwiêtym
NADZWYCZAJNY ROK MIŁOSIERDZIA

W dniach 16 -17 kwiet nia uczest ni czy łam w pa ra fial nej piel -
grzym ce au to ka ro wej „Gnie zno - Ja sna Gó ra - Kra ków” zor -
ga ni zo wa nej z oka zji Ju bi le uszu 1050-le cia Chrztu Pol ski
oraz Nad zwy czaj ne go Ro ku Mi ło sier dzia, aby po le cać głów -
nym pa tro nom Pol ski swo je in ten cje mo dli tew ne.

Pierw szym miej scem, do któ re go przy by li śmy, by ła
świą ty nia pw. Naj święt szej Ma ryi Pan ny i św. Woj cie cha 
w Gnieź nie. Tu swą sie dzi bę mie li ar cy bi sku pi gnieź nień -
scy, któ rzy od 1418 do 1992 r. pia sto wa li god ność pry ma sa
Pol ski i do cze go po wró co no w 2009 r. Ja ko obiekt ar chi tek -
to nicz ny świą ty nia jest po mni kiem kul tu ry pol skiej o naj -
wyż szym zna cze niu.

Po mo dli twie za czę li śmy zwie dza nie ka te dry. 
W środ ko wej czę ści pre zbi te rium znaj du je ba ro ko wa kon fe -
sja z 2. poł. XVII w. Pod ozdob nym bal da chi mem, na wy so -
kim co ko le, spo czy wa srebr na trum na z re li kwia mi św. Woj -
cie cha, czę ścio wo zre kon stru owa na po znisz cze niach do ko -
na nych w ak cie wan da li zmu. Na wie ku tru mien ki jest rzeź -
bio na po stać Świę te go a na bo kach wid nie je 10 pła sko rzeźb
ze sce na mi z Je go ży cia. Tru mien kę pod trzy mu ją przed sta -
wi cie le czte rech sta nów daw nej Rze czy po spo li tej: ry cerz,
du chow ny, miesz cza nin i chłop. Ca łość spo czy wa na sze ściu
or łach.

W na wie bocz nej ka te dry, przy wie ży po łu dnio wej,
eks po no wa ne są Drzwi Gnieź nień skie – je den z waż niej -
szych za byt ków okre su ro mań skie go w Eu ro pie. Na zy wa no
je „Gem ma ci vi ta tis” – klej no tem Kró le stwa i są da rem
Miesz ka III. Po dwo je gnieź nień skie skła da ją się z dwóch
skrzy deł od la nych z brą zu. W 18 kwa te rach przed sta wio ne
są sce ny z ży cia św. Woj cie cha. Skrzy dła ob ra mo wa ne są or -
na men tem ro ślin nym, fi gu ra mi lu dzi i zwie rząt, sce na mi
pra cy, po lo wań i walk. Ten cen ny za by tek od no wio no 
w 1997 r.

Ka te dra gnieź nień ska by ła miej scem ko ro na cji pię -
ciu pierw szych kró lów Pol ski: Bo le sła wa Chro bre go 
i Miesz ka II (1025), Bo le sła wa Śmia łe go (1076), Prze my sła -
wa II (1295), Wa cła wa II (1300) i po chów ku wie lu wy bit -

nych osób du chow nych i świec kich. W świą ty ni w 997 r. zło -
żo no po śmier ci cia ło Do bra wy. Póź niej zna la zły się tam
rów nież do cze sne szcząt ki św. Woj cie cha. Współ cze śnie, 
w bocz nej ka pli cy, umiesz czo no tam tak że re li kwie św. Ja na
Paw ła II.

Na stęp nie uda li śmy się do Mu zeum Po cząt ków
Pań stwa Pol skie go, aby zwie dzić uni kal ną eks po zy cję przy -
go to wa ną spe cjal nie na 1050. rocz ni cę Chrztu Miesz ka I.

Wy sta wa po dzie lo na zo sta ła na trzy czę ści. Za raz po
wej ściu do sa li wy staw zna leź li śmy się w „Gnieź nień skim
gro dzie”, aby obej rzeć ar che olo gicz ne po zo sta ło ści ze spo łu
gro do we go – jed ne go z naj waż niej szych dla dy na stii pierw -
szych Pia stów. Po ka za ne eks po na ty zwią za ne by ły z wy po -
sa że niem do mostw, ele men ta mi stro ju i ozdób, a tak że na -
rzę dzia mi słu żą cy mi do wy ko ny wa nia co dzien nych czyn no -
ści. Moż na by ło za po znać się z do wo da mi dzia łal no ści han -
dlo wej w po cząt ko wych la tach ubie głych wie ków, co po -
twier dza ły zna le zi ska du żych ilo ści mo net po cho dzą cych
m.in. z men nic arab skich czy ce sa rzy nie miec kich.

Mo gli śmy zo ba czyć tak że za rys ro tun dy, bu dow li
na pla nie ko ła, w któ rej w X w. umiesz czo no grób świę te go
Woj cie cha. Był to ufun do wa ny przez Miesz ka I pierw szy ko -
ściół zbu do wa ny w Gnieź nie. W tej czę ści wy sta wy pre zen -
to wa no naj star sze wi ze run ki świę te go Woj cie cha oraz
obiek ty zwią za ne z piel grzym ką ce sa rza nie miec kie go Ot to -
na III do gro du św. Woj cie cha w 1000 r., któ ra prze szła do
hi sto rii ja ko Zjazd Gnieź nień ski. Ot ton III wrę czył wów czas
pol skie mu księ ciu Bo le sła wo wi Chro bre mu ko pię włócz ni
św. Mau ry ce go – sym bol wła dzy kró lew skiej. Ten wy jąt ko -
wy eks po nat, „świa dek” po cząt ków na szej pań stwo wo ści,
nie był od wie ków po ka zy wa ny pu blicz no ści. By ły tam rów -
nież eks po no wa ne re ga lia kró lew skie, m.in. naj słyn niej szy
pol ski miecz ko ro na cyj ny – „Szczer biec”.

Na stęp na część wy sta wy pre zen to wa ła przed mio ty,
któ rych obec ność by ła kon se kwen cją przy ję cia chrztu przez
Miesz ka I. Za cho wa ły się drob ne sprzę ty, któ re mo gły być
uży wa ne pod czas pierw szych mszy, jak cho ciaż by nóż li tur -

Kaplica Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Konfesja św. Wojciecha w katedrze Gnieźnieńskiej Konfesja św. Stanisława BM w Krakowie na Wawelu
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gicz ny zna le zio ny na Ostro wie Led nic kim słu żą cy do kro je -
nia Chle ba Eu cha ry stycz ne go i po raz pierw szy eks po no wa -
na srebr na ro mań ska pa te na, czy li ta le rzyk do kła dze nia ho -
stii z mo ty wem „Ma nus Dei” (Rę ki Bo ga) z XI w.

Gnie zno by ło pierw szą sto li cą me tro po lii ko ściel -
nej w Pol sce. Na wy sta wie wi dzi my, jak wy so ki był po -
ziom kul tu ry li tur gicz nej. Ilu stru ją to cen ne księ gi
zwłasz cza msza ły (Mszał Mi ko ła ja Słup ka z XV w., Mszał
Kra kow ski z koń ca XV w.) oraz księ gi teo lo gicz ne i praw -
ni cze (dzie ło teo lo gicz ne ka no ni ka To ma sza Strzę piń -
skie go, Spis praw Ja na Ła skie go). Nie za bra kło tak że pa -
ra men tów (na czyń li tur gicz nych), uży wa nych w śre dnio -
wie czu w uro czy stych mszach ka te dral nych: zo ba czy li -
śmy krzyż z re li kwia mi Drze wa Krzy ża Świę te go fun da cji
ar cy bi sku pa Ja ku ba z Sien na; re li kwiarz pusz ko wy św.
Ur szu li czy cho ciaż by nie mal kom plet ny strój pon ty fi kal -
ny ar cy bi sku pów gnieź nień skich.

Ostat nią część eks po zy cji po świę co no ko ścio ło wi
ar chi ka te dral ne mu w Gnieź nie. Otwie ra ją ją Drzwi Gnieź -
nień skie – ko pia za byt ku. Na wy sta wie pre zen to wa ne są tak -
że ory gi nal ne frag men ty ka mien ne go ro mań skie go por ta lu.
Przy po mo cy wi zu ali za cji cy fro wej mo gli śmy zo ba czyć, jak
mógł wy glą dać ca ły por tyk ze słyn ny mi drzwia mi w swo im
pier wot nym umiej sco wie niu.

Na tę wy sta wę zo sta ły spro wa dzo ne uni ka to we eks -
po na ty z pil nie strze żo nych skarb ców ko ściel nych oraz ze
zbio rów in nych mu ze ów. Po ka za no je w no wo cze snej aran -
ża cji uzu peł nio nej pre zen ta cja mi mul ti me dial ny mi. 

Ko lej ny etap na szej piel grzym ki pro wa dził nas do
Sank tu arium Ja sno gór ski go w Czę sto cho wie, by w ka pli cy

Cu dow ne go Ob ra zu Mat ki Bo żej, uczest ni czyć we Mszy św.
i za wie rzyć na szą Oj czy znę, na szą pa ra fię i wszyst kie oso bi -
ste in ten cje mo dli tew ne Kró lo wej Na ro du Pol skie go.

Po Eu cha ry stii, w wol nym cza sie, moż na by ło zde -
cy do wać, czy udać się do: Skarb ca; Mu zeum 600-le cia; Ba -
stio nu Św. Ro cha; Ar se na łu; Ka pli cy Pa mię ci Na ro du czy
pójść na wa ły ja sno gór skie. Wy bra łam sa lę ry cer ską, w któ -
rej umiesz czo no pa miąt ko we sztan da ry woj sko we i „Gol go -
tę Ja sno gór ską” zło żo ną z 18 ob ra zów wo tyw nych Je rze go
Du dy Gra cza.

Na stęp ny dzień, a by ła to IV Nie dzie la Wiel ka noc -
na, roz po czę li śmy od Mszy św. w Sank tu arium Bo że go Mi -
ło sier dzia w Ła giew ni kach, rów no 100 dni przed przy jaz dem
pa pie ża Fran cisz ka na Świa to we Dni Mło dzie ży. 

17 sierp nia 2002 ro ku Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II
pod czas swo jej ostat niej piel grzym ki do Oj czy zny za wie rzył
w Ła giew ni kach ca ły świat Bo że mu Mi ło sier dziu. Treść te -
go ak tu jest te raz na sta łe umiesz czo na na ścia nie sank tu -
arium obok pre zbi te rium. A my piel grzy mi w Nad zwy czaj -
nym Ro ku Mi ło sier dzia zna leź li śmy się w cen tral nym punk -
cie kul tu mi ło sier dzia. Bo gu niech bę dą dzię ki za moż li wość
mo dli twy w tym miej scu. Mo gli śmy tak że na być „Bal sam
Mi ło sier dzia dla du szy i cia ła” wy pro du ko wa ny dla Rek to ra -
tu Sank tu arium.

Ko lej ne miej sce na wie dze nia, to ka pli ca klasz tor na
Zgro ma dze nia Sióstr Mat ki Bo żej Mi ło sier dzia z re li kwia mi
św. Fau sty ny Ko wal skiej i ła ska mi sły ną cym ob ra zem Je zu -
sa Mi ło sier ne go. Au tor dzie ła – Adolf Hy ła – po da ro wał ten
ob raz ja ko wo tum dzięk czyn ne za oca le nie ro dzi ny z wy pad -
ków wo jen nych. 
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Ta nie wiel ka świą ty nia słu ży ła nie gdyś tyl ko sio -

strom za kon nym i ich wy cho wan kom. W tej ka pli cy mo dli ła
się i do świad czy ła nad zwy czaj nych łask (m.in. ob ja wień Pa -
na Je zu sa i Mat ki Naj święt szej) sio stra Fau sty na. Apo stoł ka
Bo że go Mi ło sier dzia pro wa dzi ła Dzien ni czek, w któ rym na -
pi sa ła m.in.: „Gdy się mo dli łam za Pol skę, usły sza łam te sło -
wa: Pol skę szcze gól nie umi ło wa łem, a je że li po słusz na bę -
dzie wo li mo jej, wy wyż szę ją w po tę dze i świę to ści. Z niej
wyj dzie iskra, któ ra przy go tu je świat na osta tecz ne przyj ście
mo je.”. (Dz. 1732)

Świę ta Fau sty na jest te raz nie ustan nie ad o ro wa na
przez sio stry za kon ne, oso by du chow ne i wier nych przy by -
łych z ca łe go świa ta. I my mo gli śmy uca ło wać Jej re li kwie
oraz mo dlić się przed ob ra zem Je zu sa Mi ło sier ne go.

W Ła giew ni kach jest jesz cze jed no szcze gól ne miej -
sce – to no wo pow sta łe Cen trum Ja na Paw ła II „Nie lę kaj cie
się”, na któ re skła da się świą ty nia i mu zeum. Do ko ścio ła
pro wa dzą trzy wej ścia z od la ny mi z brą zu drzwia mi przed -
sta wia ją cych sce ny z ży cia Ja na Paw ła II. Środ ko we po dwo -
je sym bo li zu ją wej ście w III ty siąc le cie i przed sta wia ją
otwar cie przez Oj ca Świę te go Świę tych Drzwi ba zy li ki wa ty -
kań skiej w Wiel kim Ju bi le uszo wym Ro ku 2000.

Ko ściół zbu do wa ny jest na pla nie ośmio ką ta a je go
ścia ny są ozdo bio ne mo zai ka mi. Wnętrze ota cza ją ora to ria i
ka pli ce zwią za ne z kul tem ma ryj nym. Ich ścia ny zdo bią ob -
ra zy przed sta wia ją ce wi zy ty Oj ca Świę te go w sank tu ariach
ma ryj nych ca łe go świa ta: w Fa ti mie, Lo ur des, Ma ria zell,
Altötting, Czę sto cho wie i Kal wa rii Ze brzy dow skiej. 

W niedokończonym dol nym Ko ście le Re li kwii, we -
wnątrz mar mu ro we go oł ta rza, będą umiesz czo ne re li kwie
krwi św. Ja na Paw ła II i obok pa pie ski krzyż pa sto ral ny. Na
ścia nie ob raz przed sta wia ją cy Ja na Paw ła II w oto cze niu pol -
skich świę tych, wy nie sio nych przez Pa pie ża Po la ka na oł ta -

rze. Są to m.in.: Jan z Du kli, Ra fał Ka li now ski, Kin ga, Brat
Al bert, Kró lo wa Ja dwi ga, Sio stra Fau sty na Ko wal ska, Edy ta
Ste in, Mak sy mi lian Ma ria Kol be, bp Jó zef Pel czar, s. Ur szu -
la Le dó chow ska.

W mu zeum Ja na Paw ła II moż na zo ba czyć wie le
przed mio tów, któ ry mi się po słu gi wał Oj ciec Świę ty oraz
pre zen ty przy wie zio ne z wie lu Je go po dró ży apo stol skich.
Są rów nież rzeź by i ob ra zy z Je go wi ze run ka mi. Jest też od -
two rzo ny po kój Pa ła cu Ar cy bi sku pów, w któ rym Pa pież za -
trzy my wał się, bę dąc w Kra ko wie.

Ko lej nym punk tem piel grzym ki był Wa wel. Po wej -
ściu do Kró lew skiej Ka te dry mo dli li śmy się przy kon fe sji
św. Sta ni sła wa Bi sku pa Mę czen ni ka. Po tem z wiel ką gru pą
lu dzi obe szli śmy świą ty nię i uda li śmy się do pod zie mi,
gdzie są zło żo ne w sar ko fa gu cia ła Pre zy den ta Rze czy po -
spo li tej Pol skiej prof. Le cha Ka czyń skie go i je go mał żon ki
Ma rii Mac kie wicz -Ka czyń skiej. Zło ży li śmy rów nież usza no -
wa nie Mar szał ko wi Jó ze fo wi Pił sud skie mu, któ ry spo czy wa
w kryp cie obok.

Przed od jaz dem jesz cze spa cer po Kra kow skim
Ryn ku, krót ka mo dli twa w Ba zy li ce Ma riac kiej i po wrót do
au to ka ru uli cą Fran cisz kań ską. To tam, pod nr 3, czy li pod
słyn nym „oknem pa pie skim”, zbie ra ła się mło dzież i do ma -
ga ła się od Oj ca Świę te go pa ru słów na do bra noc oraz bło -
go sła wień stwa.

Pro gram piel grzym ki był bar dzo na pię ty, jed nak to,
że uda ło się nam zre ali zo wać go z na wiąz ką, za wdzię cza my
księ dzu Woj cie cho wi Lan ge, na sze mu opie ku no wi, któ ry
pre cy zyj nie wszyst ko za pla no wał oraz przy go to wał nas du -
cho wo po przez mo dli twę i wspól ne oglą da nie fil mów o tre -
ści re li gij nej. Bar dzo mu za to dzię ku je my i chwa li my Pa na
Bo ga za owoc nie spę dzo ny czas.

Te re sa So wiń ska
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W tym ro ku Dusz pa ster stwo Aka de mic kie „Lux
Cor dis” po sta no wi ło w spo sób szcze gól ny przy go -
to wać się do Świąt Wiel ka noc nych. Z za mia rem
wła ści we go prze ży cia nad cho dzą cych dni, 22 mar -
ca ze bra li śmy się na spe cjal nym na bo żeń stwie po -
kut nym, po któ rym przy stą pi li śmy do świę to wa -
nia ży dow skiej pas chy.

Na na bo żeń stwo skła da ły się: li tur gia sło -
wa wraz z ho mi lią, moż li wość przy stą pie nia do sa -
kra men tu spo wie dzi oraz Ko mu nia Świę ta. By ła
to oka zja do wy ci sze nia, re flek sji na te mat zna cze -
nia nad cho dzą cych świąt oraz zbli że nia się do mi -
ło sier ne go Bo ga od pusz cza ją ce go nam na sze
grze chy.

Po na bo -
żeń stwie roz po -
czę li śmy Pas -
chę – ży dow -
skie świę to ob -
cho dzo ne na
pa miąt kę wy -
zwo le nia Izra -
eli tów z nie wo li
egip skiej.

Na świę -
to wa nie skła da -

ły się: ob my cie rąk i nóg przez ka pła na, je dze nie
gorz kich ziół, ma cy wraz z cha ro se tem oraz spo -
ży wa nie wi na w od po wied nich mo men tach uczty.

Ksiądz Ma te usz przy bli żył nam hi sto rię
Pas chy oraz zna cze nie każ de go z wy ko ny wa nych
przez nas ge stów. Mo gli śmy do świad czyć tak że
zmian wpro wa dzo nych przez Chry stu sa przy go to -
wu ją ce go się do do peł nie nia swe go po słan nic twa.

Od po wied ni na strój, przy rzą dzo ne przez
nas po tra wy oraz przy go to wa nie ze stro ny księ dza
Ma te usza, po zwo li ły nam choć przez chwi lę po -
czuć się jak ze bra ni wo kół Je zu sa ucznio wie. 

Aga ta Mi lew ska

Pascha we wspólnocie DA
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Nowy Polski Œwiêty o.S.Papczyñski MIC

W dniu 5 czerw ca 2016 r. w Wa ty ka nie, od by ła się ka no ni za -
cja bło go sła wio ne go oj ca Sta ni sła wa Pap czyń skie go MIC,
za ło ży cie la pierw sze go na zie miach pol skich mę skie go za -
ko nu – Zgro ma dze nia Księ ży Ma ria nów.

Jan Pap czyń ski, uro dził się 18 ma ja 1631 r. w Po de -
gro dziu na Są dec czyź nie. W mło do ści wstą pił do za ko nu pi -
ja rów, gdzie przy jął imię Sta ni sław od Je zu sa i Ma ryi. Po 16
la tach opu ścił ten za kon, by za ło żyć wła sne zgro ma dze nie.
Za da tę po cząt ku ist nie nia ma ria nów, przyj mu je się dzień 24
X 1673 r. Oj co wie ma ria nie pra co wa li w pa ra fiach i w ko ścio -
łach, gdzie gło si li ka za nia i sze rzy li kult Nie po ka la ne go Po -
czę cia NMP. 

Ge ne rał ma ria nów, ks. An drzej Pa ku ła MIC, a za ra -
zem po stu la tor w pro ce sie ka no ni za cyj nym przy po mi na, że
ży cie oj ca Sta ni sła wa na zna czo ne by ło ogrom ny mi trud no -
ścia mi, po nie waż żył w trud nym okre sie: „To by ły cza sy po -
to pu szwedz kie go, wo jen na wscho dzie, ogrom nych ka ta kli -
zmów zwią za nych z epi de mia mi i znisz cze nia mi. Oj ciec Sta -
ni sław we wszyst kim tym uczest ni czył, ko chał Pol skę, o nią
się mar twił, ale rów no cze śnie brał udział w tych wy da rze -
niach, któ re na zna czo ne by ły wła śnie naj ogól niej mó wiąc
nę dzą i mi ze rią. Więc dla nas jest to znak ogrom nej mo cy
Pa na Bo ga, któ ry ze śmier ci wy pro wa dza ży cie”. 

Po stu la tor przy po mi na zna mien ny fakt z hi sto rii
Zgro ma dze nia, któ re w swych dzie jach prze ży ło nie mal że
śmierć. Kie dy po ka sa cie car skiej w 1909 r. zo stał tyl ko je -
den ma ria nin, to jed nak po wstą pie niu bł. oj ca Ma tu le wi cza
zgro ma dze nie od ży ło na no wo. „W ja kiejś mie rze te eta py
ży cia, śmier ci i mo cy Bo żej, któ ra ujaw nia się wo bec śmier -
ci, grze chu czy sła bo ści, da je nam Pan Bóg do świad czyć te -
raz” – mó wi ks. Pa ku ła. 

Obec nie Zgro ma dze nie Księ ży Ma ria nów spo tkać
moż na w kil ku na stu kra jach świa ta, m.in. w Bra zy lii, USA,
Ka zach sta nie, na Fi li pi nach, gdzie peł nią róż ne po słu gi: od
pra cy pa ra fial nej i mi syj nej po po słu gi w sank tu ariach. Swo -
ją mi sję dusz pa ster ską re ali zu ją zgod nie z za wo ła niem „Za
Chry stu sa i Ko ściół.”. 

Prze ło żo ny ge ne ral ny ma ria nów, po wie dział: „bł. oj -
ciec Sta ni sław Pap czyń ski to świę ty na trud ne cza sy, a Je go
ka no ni za cja w cza sie trwa nia Ro ku Świę te go jest nad zwy -
czaj ną ła ską mi ło sier dzia, ja ką Bóg wy świad czył zgro ma dze -
niu i Ko ścio ło wi w Ro ku Mi ło sier dzia, jest przy po mnie niem
o ko niecz nej wraż li wo ści na mi ło sier dzie – nie tyl ko Bo że,
ale i to ludz kie, wy świad cza ne in nym; o wraż li wo ści, któ rą
od naj du je my w po słu dze o. Sta ni sła wa”. (...)„War to tu przy -
po mnieć cho ciaż by je go wiel ką tro skę o zmar łych, któ rą on
sam na zy wał «mi ło ścią naj bar dziej bez in te re sow ną i ak tem
mi ło sier dzia, z któ re go nie ma żad ne go zy sku», wy świad -
cza nym tym, któ rzy nam nie mo gą po móc i od któ rych nie
mo że my się spo dzie wać wdzięcz no ści. Ten gest czy stej mi -
ło ści jest ak tem na dzi siej sze cza sy, ale też przy po mnie -
niem, że ży cie ludz kie nie koń czy się na tym świe cie, że jest
przej ściem do in ne go świa ta, w któ rym tak że są lu dzie ocze -
ku ją cy na szej po mo cy”.

Ostat nie la ta swe go ży cia Oj ciec Sta ni sław spę dził
na Ma zow szu, gdzie zy skał przy dom ki: „Oj ca ubo gich” 
i „Apo sto ła Ma zow sza” wraż li we go na ludz ką bie dę, pra cu -
ją ce go zwłasz cza wśród naj niż szych warstw spo łe czeń stwa,
chło pów i pra cow ni ków fol war ków. Wle wał na dzie ję w cza -
sach, kie dy i lu dzie, i oj czy zna do świad cza li wiel kich tru -
dów”. Pod opie ką du cho wą o. Pap czyń skie go by li nie tyl ko
pa ra fia nie, ale i wiel cy po li ty cy. Oj ciec Sta ni sław był spo -
wied ni kiem m.in. het ma na wiel kie go ko ron ne go Ja na III So -
bie skie go (od 1674 r. kró la Pol ski), czy nun cju sza apo stol -
skie go An to nio Pi gna tel le go, póź niej sze go pa pie ża In no cen -
te go XII. 

Zmarł w opi nii świę to ści 17 wrze śnia 1701 r. w Gó -
rze Kal wa rii pod War sza wą. Już za ży cia był na zy wa ny
„świą to bli wym cu do twór cą”, miał bo wiem dar pro ro czy i ła -
skę uzdra wia nia. Zo stał be aty fi ko wa ny 16 wrze śnia 2007 r.
w sank tu arium ma ryj nym w Li che niu Sta rym. 

*          *          *
Ks. Je rzy Owsian ka z Eł ku, pro boszcz pa ra fii, na te -

re nie któ rej do ko na ły się cu da za wsta wien nic twem o. Sta ni -
sła wa Pap czyń skie go był oso bi ście za an ga żo wa ny w nie zwy -
kłe wy da rze nia. Pierw sze wy da rze nie z 2001 ro ku to cud
uzna ny w pro ce sie be aty fi ka cyj nym, w któ rym nie ocze ki wa -
nie oży ło dziec ko w 7- 8 ty go dniu cią ży. Cu dem w pro ce sie
ka no ni za cji by ło cał ko wi te uzdro wie nie mło dej ko bie ty, któ -
rej stan zdro wia, spo wo do wa ny syn dro mem ostrej nie wy -
dol no ści od de cho wej i zwią za ny mi z tym kom pli ka cja mi, le -
ka rze uzna li za bez na dziej ny. „To, co do ko na ło się w ostat -
nim dniu od ma wia nej no wen ny do bł. o. Pap czyń skie go
moż na stre ścić w na stę pu ją cych sło wach: „cho ra na gle obu -
dzi ła się, otwo rzy ła oczy, a jej stan wi docz nie się po pra wił.
Kie dy na stęp nie do ko na no prze świe tle nia płuc, nie by ło wi -
dać żad nych śla dów zwłók nień, cho ciaż na po przed nich kli -
szach RTG w miej scu płuc by ły już tyl ko czar ne pla my. Le -
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NIE MA WAŻNIEJSZEJ SPRAWY!
We współ cze snym świe cie za gro żo nym agre sją, woj ną, ter -
ro ry zmem, za bi ja niem dzie ci w ło nach ma tek, prze śla do wa -
nia mi lu dzi szla chet nych i wie rzą cych, zwłasz cza chrze ści -
jan, nie ma waż niej szej spra wy niż ochro na cy wi li za cji ży cia.

Or ga ni za cja „Hu man Li fe In ter na tio nal – Pol ska”
in for mu je, że w Nie dzie lę Mi ło sier dzia Bo że go, łą czą cą się
w 2016 ro ku z Dniem Świę to ści Ży cia, w wie lu kra jach na ca -
łym świe cie zo stał ogło szo ny bar dzo waż ny do ku ment, któ -
rym jest „Po wszech na De kla ra cja o Ochro nę Cy wi li za cji Ży -
cia – Mek syk 2016”. 

De kla ra cja pły nie z Mek sy ku i łą czy ona prze sła nie
Ma ryi w wi ze run ku z Gu ada lu pe, z wiel ką pe re gry na cją ko -
pii Iko ny Czę sto chow skiej „Od Oce anu do Oce anu” w obro -
nie ży cia.

Frag men ty Po wszech nej De kla ra cji o Ochro nę
Cy wi li za cji Ży cia – Mek syk 2016:

My, obroń cy ży cia sku pie ni w Mię dzy na ro do wej
Ko ali cji „Od Oce anu do Oce anu”, pro wa dzą cy hi sto rycz ną
pe re gry na cję ob ra zu Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej przez
świat w obro nie ży cia, wsłu chu jąc się w wiel kie we zwa nie
Ma ryi, Mat ki Chry stu sa, do ochro ny cy wi li za cji ży cia i mi ło -
ści we współ cze snym świe cie;

Sta jąc w obec no ści Bo gu ro dzi cy przed Jej 
ży wym wi ze run kiem w Gu ada lu pe na Gó rze Te pey ac 
w Mek sy ku oraz przed wę dru ją cą przez świat Iko ną Czę -
sto chow ską wraz z to wa rzy szą cym Jej ob ra zem Chry stu -
sa Mi ło sier ne go;

Ufa jąc, że Ma ry ja, Wiel ka Pa tron ka Obro ny Ży cia,
tak jak ob ja wi ła się w Mek sy ku, aby wy rwać za gu bio nych

lu dzi z oko wów
c y  w i  l i  z a  c j i
śmier ci, tak że
dzi siaj ochro ni
za gro żo ną cy wi -
li za cję ży cia i
mi ło ści;

Dzię ku jąc za obec ność Ma ryi, któ ra w Iko nie Czę -
sto chow skiej prze wę dro wa ła już 165 000 km przez 27 kra -
jów i trzy kon ty nen ty, bu dząc ludz kie su mie nia i wska zu jąc
je dy ną dro gę do oca le nia współ cze sne go świa ta;

Wzy wa my wszyst kich lu dzi do brej wo li, aby wsłu -
cha li się w we zwa nie Bo gu ro dzi cy oraz z wiel ką mi ło ścią 
i po świę ce niem włą czy li się w obro nę cy wi li za cji ży cia i mi -
ło ści, któ ra obec nie jest bar dzo po waż nie za gro żo na w wy -
mia rze glo bal nym.

Z To bą Ma ry jo, ochro ni my na sze ro dzi ny, na sze
dzie ci i na szą wia rę, Ko ściół Chry stu so wy, po kój na świe cie
i na szą przy szłość! (…)

Z To bą, Ma ry jo, mo że my oprzeć się roz pa czy i cy -
wi li za cji śmier ci, któ re na świat przy no si prze ciw nik. Po cią -
gnij nas, aby śmy za nu rzy li się w mo dli twie ró żań co wej. Ra -
zem z na mi wy pra szaj ła skę Mi ło sier dzia Bo że go, aby śmy 
z wiel ką ra do ścią i wia rą wo ła li: „Je zu, ufam To bie” i wy po -
wia da li sło wa Ko ron ki do Mi ło sier dzia Bo że go: „Dla Je go
bo le snej mę ki, miej mi ło sier dzie dla nas i ca łe go świa ta!”

Dzię ku je my Ci Mat ko!

za: http://www.hli.org.pl/pl/

W obronie ¿ycia „Pro-Life”

ka rze mó wią, że to nie moż li we, aby zwłók nio ne płu ca się
zre ge ne ro wa ły, że to się po pro stu ni gdy nie zda rza” –
stwier dził ks. J. Owsian ka.

Do nie zwy kłych wy da rzeń trze ba uznać tak że fakt
do brze za cho wa ne go po śmier ci cia ła o. Pap czyń skie go.
Kie dy ok. 1720 r. otwo rzo no trum nę o. Sta ni sła wa, mi mo pa -
nu ją cej tam wil go ci je go cia ło i ha bit by ły pra wie nie na ru -
szo ne. 

Nie zwy kłą hi sto rię mia ło tak że miej sce, gdzie Bło -
go sła wio ny prze żył ostat nie 24 la ta. To Ma rian ki, re zy den cja
ma ria nów w Gó rze Kal wa rii ko ło War sza wy. W 1852 r. za -
kon ni cy zo sta li zmu sze ni do opusz cze nia klasz to ru i ko ścio -
ła Wie cze rzy Pań skiej. Wie czer nik, któ ry no si rów nież dru -
gi ty tuł: Opatrz no ści Bo żej, za wsze po zo sta wał pod Jej opie -
ką – miał opie ku nów, ra tu ją cych go przed znisz cze niem. Za -
rów no ko ściół jak i Gó rę Kal wa rię omi nę ły po żo gi oby dwu
wo jen XX wie ku. 

W 1952 r. Pry mas Pol ski Ste fan kard. Wy szyń ski
prze ka zał ma ria nom na wła sność Wie czer nik i ca łą pa ra fię
w Gó rze Kal wa rii. Dzie sięć lat póź niej roz po czę to re mont
świą ty ni. Pod ko niec lat 70. wy bu do wa no przy Wie czer ni ku
no wy dom za kon ny dla ma ria nów. 

11 grud nia 2015 r. otwo rzo ne zo sta ło mu zeum po -
świę co ne bł. Sta ni sła wo wi Pap czyń skie mu. Mie ści się przy 

ko ście le Wie cze rzy Pań skiej na Ma rian kach, gdzie znaj du je
się grób Bło go sła wio ne go.

W mu ze al nych sa lach pre zen to wa na jest po stać za -
kon ni ka na tle epo ki, w któ rej żył. Eks po zy cja, po dzie lo na
na 9 stref te ma tycz nych, gro ma dzi róż ne ar chi wa lia m.in.
przed mio ty użyt ko we, ry ci ny oraz księ go zbio ry. 

Wśród eks po na tów znaj du ją się XVII-wiecz ne stro -
je z oko lic Po de gro dzia – miej sca uro dze nia o. Pap czyń skie -
go. Jed nym z cen niej szych za byt ków jest na pi sa ny po pol -
sku list kró la Ja na III So bie skie go do Be ne dyk ta Paw ła Sa -
pie hy, pod skar bie go wiel kie go li tew skie go z 1687 r., sy gno -
wa ny pie czę cią ko ron ną kró la. Są tak że ze bra ne pi sma i
książ ki na pi sa ne przez Świę te go. Dy rek tor Mu zeum, ks. Jan
Ro kosz MIC pod kre śla, że na pod ręcz ni kach re to ry ki o.
Pap czyń skie go w szko łach pi jar skich uczy ły się po ko le nia
Po la ków, m. in. ks. Sta ni sław Ko nar ski – twór ca idei po wsta -
nia Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej. Do ce nia jąc dzie dzic two o.
Sta ni sła wa, Sejm ko ro na cyj ny Sta ni sła wa Au gu sta zwró cił
się do pa pie ża w 1764 ro ku z proś bą o je go be aty fi ka cję. 

Św. o. Pap czyń ski jest pa tro nem dzie ci nie na ro dzo -
nych i ro dzi ców pra gną cych po tom stwa. Moż na więc śmia -
ło nieść Je go wi ze ru nek w po cho dach w obro nie ży cia od
po czę cia do na tu ral nej śmier ci, ja ko ko lej ne go pa tro na or ga -
ni za cji Pro -Li ve.

Te re sa So wiń ska
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Ko ściół w I wie ku 

Ze sła nie Du cha Świę te go i roz po czę cie dzia łal no ści 
Hi sto rię Ko ścio ła roz po czy na się za zwy czaj od dnia Pięć -
dzie siąt ni cy (rok 30 n.e.), w któ rym na stą pi ło Ze sła nie Du -
cha Świę te go. Zgro ma dzo nym ra zem Dwu na stu Apo sto łom
zo sta je nada na wła dza i moc, aby sta li się gło si cie la mi Chry -
stu sa Zmar twych wsta łe go i sza fa rza mi Je go dóbr. Mi mo
wcze śniej sze go roz pro sze nia (po śmier ci Je zu sa), Dwu na -
stu po wra ca do Je ro zo li my i gro ma dzi się ra zem w ostat ni
dzień Świę ta Ty go dni ro ku 30, gdy do ko nu je się Ze sła nie
Du cha. Od te go mo men tu roz po czy na się gło sze nie Ewan -
ge lii. W imie niu Dwu na stu prze ma wia Piotr, zgod nie 
z wcze śniej szą za po wie dzią oraz wy raź nym na ka zem Chry -
stu sa. Świa dec two apo sto łów opie ra się głów nie na wła snym
do świad cze niu – to wła śnie im uka zy wał się Je zus Zmar -
twych wsta ły, dla te go ich wia ra zo sta ła ugrun to wa na i dla te -
go oni są po wo ła ni do gło sze nia tej praw dy. War to w tym
miej scu zwró cić uwa gę, iż apo sto łem mógł być tyl ko świa -
dek Chry stu sa zmar twych wsta łe go. Ja ko ostat ni do łą czył do
te go gro na Pa weł, któ re mu rów nież uka zał się zmar twych -
wsta ły Zba wi ciel. Wy ni ka stąd, że Ko ściół, od sa me go po -
cząt ku swo je go ist nie nia, prze ka zu je świa dec two apo sto łów,
na to miast tra dy cja Ko ścio ła jest w isto cie tra dy cją apo sto -
łów.

Po cząt ki Ko ścio ła w Je ro zo li mie
Dzie je Apo stol skie opi su ją róż ne cu dow ne czy ny i zna ki do -
ko ny wa ne przez Dwu na stu. Oczy wi ste jest, że po za zna cze -
niem bez po śred nim (któ rym by ło na przy kład uzdro wie nie
kon kret nych osób), do ko ny wa ne zna ki mia ły znacz nie szer -
szy wy miar – sta no wi ły dla lu du po twier dze nie nie zwy kłej
mo cy prze ka za nej apo sto łom oraz po śred nio sta no wi ły rów -
nież po twier dze nie sa me go Zmar twych wsta nia Je zu sa
Chry stu sa. Na le ży za uwa żyć, że prze sła nie kie ro wa ne przez
Pio tra do Ży dów mia ło cha rak ter in ny niż prze sła nie do po -
gan. Ży dzi wie rzy li w praw dzi we go Bo ga i ocze ki wa li Me sja -
sza, tak więc na le ża ło ich je dy nie prze ko nać, że pro roc twa
speł ni ły się wła śnie w Je zu sie, a ska za nie Go za bluź nier -
stwo by ło błę dem. Bo ska na tu ra Chry stu sa ujaw ni ła się po -
przez Je go Zmar twych wsta nie – dla te go wia ry w Zmar -
twych wsta nie, któ ra po cią gnę ła by za so bą uzna nie Bo skiej
god no ści Je zu sa oraz uzna nie swo jej wi ny za Je go śmierć,
wy ma ga od Ży dów apo stoł Piotr. Wy ła nia ją cy się z tych wy -
da rzeń ob raz wska zu je, że cen tral nym punk tem, wo kół któ -
re go kon cen tro wa ły się po cząt ki Ko ścio ła, by ło Zmar twych -
wsta nie, a naj waż niej szą praw dą, któ rej przy ję cie by ło nie -
odzow ne do sta nia się człon kiem Ko ścio ła, by ła praw da 
o Zmar twych wsta niu. 

Pierw sze trud no ści i prze śla do wa nia
W okre sie dzia łal no ści Ko ścio ła pier wot ne go prze ciw ko
apo sto łom zwra ca ją się roz ma ite ugru po wa nia i stron nic twa

ży dow skie (m.in. fa ry ze usze, sa du ce usze), któ rych po glą dy
by ły, co praw da, roz bież ne (np. w ich sto sun ku do me sja ni -
zmu), na to miast sto su nek do apo sto łów – po dob ny. Wro -
gość wy ni ka ła z za zdro ści o wpły wy wśród lu du (ar cy ka pła -
ni), me sjań skie go cha rak te ru na uki gło szo nej przez Dwu na -
stu (sa du ce usze), od stępstw od zwy cza jów opar tych na Pra -
wie Moj że szo wym (fa ry ze usze). Ko ściół do zna je za tem
prze śla do wań już na po cząt ku swo jej mi sji – nie za ła mią one
jed nak je go dzia łal no ści, wręcz prze ciw nie – umoc nią ją 
i ugrun tu ją. W tym sa mym okre sie cza su w ło nie Ko ścio ła
za czy na ją już do cho dzić do gło su, po zo sta ją ce nie kie dy 
w opo zy cji wzglę dem sie bie, stron nic twa sku pio ne wo kół
kon kret nych lu dzi oraz tra dy cji. Na le ży tu taj wy mie nić
przede wszyst kim chry stia nizm ra bi ni stycz ny (zwią za ny
głów nie z oso bą Ja ku ba - „bra ta Pa na”), któ re go wpły wy za -
ni kły jed nak w Ko ście le na prze ło mie I i II wie ku. Ist nie nie
ta kich stron nictw, któ rych dzia łal ność i wpływ stop nio wo
wy ga sał, jest dość na tu ral ne i zro zu mia łe, gdy weź mie się
pod uwa gę fakt, że wszy scy człon ko wie Ko ścio ła by li w isto -
cie kon wer ty ta mi, tzn. by ły mi człon ka mi roz ma itych grup
re li gij nych, a co za tym idzie, by li oni na sy ce ni róż ne go ty -
pu tra dy cją, np. ra bi ni stycz ną czy es seń ską.

Ży cie wspól no ty w Je ro zo li mie
Pierw si chrze ści ja nie bra li na dal udział w ży ciu re li gij nym
na ro du ży dow skie go („wszy scy trzy ma ją się gor li wie Pra -
wa”, Dz 21,21). Ozna cza ło to prze strze ga nie Pra wa, w tym
prze pi sów do ty czą cych ry tu al ne go oczysz cza nia, ob rze za -
nia dzie ci i prze strze ga nia sza ba tu. W szcze gól no ści, po dob -
nie jak in ni gor li wi Ży dzi, apo sto ło wie uczest ni czy li w co -
dzien nych mo dli twach w Świą ty ni, sku pia jąc się tam ra zem,

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Pięćdziesiątnica. Scena Zesłania Ducha Świętego z prawego skrzydła ołtarza
Wita Stwosza w bazylice Mariackiej w Krakowie

Historia Koœcio³a w zarysie, cz.-1 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Panorama Jerozolimy, widok z Góry Oliwnej

Jerozolima, wejście do Bazyliki Grobu Bożego
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w swo im gro nie, a więc two rząc nie ja ko od ręb ną gru pę, któ -
ra już w Dzie jach Apo stol skich okre śla na jest grec kim sło -
wem ek kle sia. Sło wo to wska zu je po śred nio, że pierw si
chrze ści ja nie uwa ża li się nie za jed ną z wie lu wspól not, ale
za no wy Lud Bo ży. Zna cze nie ter mi nu ek kle sia (łac. ec c le -
sia) szyb ko ewo lu owa ło – po cząt ko wo ozna cza ło lo kal ny ko -
ściół w Je ro zo li mie, na stęp nie uży wa ne by ło w od nie sie niu
do in nych ko ścio łów lo kal nych, aby w koń cu okre ślać je den
Ko ściół po wszech ny sta no wią cy zbiór wspól not obec nych 
w róż nych miej scach. 

Oprócz uczest ni cze nia w ży ciu swo je go na ro du,
chrze ści ja nie wio dą wła sne, od ręb ne ży cie. Gro ma dzą się
ra zem w pry wat nych miej scach, po cząt ko wo w Wie czer ni -
ku, ale póź niej tak że w in nych po miesz cze niach. Zgro ma -
dze nia te ma ją cha rak ter eu cha ry stycz ny, to wa rzy szy im
mo dli twa, „ła ma nie chle ba”, ale tak że wspól ne po sił ki. Na
pod sta wie Dzie jów Apo stol skich moż na wnio sko wać, że
chrze ści ja nie uczest ni czy li wraz z in ny mi Ży da mi we wspól -
nych mo dli twach sza ba tu, a na stęp nie (w no cy z so bo ty na
nie dzie lę), spo ty ka li się na Eu cha ry stii we wła snym gro nie.
Praw do po dob nie to wa rzy szy ło te mu na ucza nie we wła snym
gro nie (w for mie na po mnień ma ją cych na ce lu umoc nie nie
wia ry), jed nak źró dła do ty czą ce te go aspek tu są ską pe, 
w od róż nie niu od in for ma cji o na ucza niu kie ro wa nym do
nie wie rzą cych w Chry stu sa. 

Sa ma Eu cha ry stia, okre śla na w Dzie jach Apo stol -
skich ja ko „ła ma nie chle ba”, na stę po wa ła w for mie ode rwa -
nej od uczty pas chal nej. Oso ba prze wod ni czą ca Eu cha ry stii
skła da ła dzięk czy nie nie i bło go sła wi ła chleb i wi no, wy cią -
ga jąc rę ce i wy po wia da jąc sło wa Je zu sa z ostat niej wie cze -
rzy. Do ko ny wa no te go bez po śred nio po po sił ku lub w ode -
rwa niu od nie go. Po tem na stę po wa ły mo dli twy i na ucza nia. 

Cha rak te ry stycz nym aspek tem pier wot ne go Ko -
ścio ła w Je ro zo li mie by ła wspól no ta dóbr („sprze da wa li ma -
jąt ki i do bra i roz dzie la li je każ de mu we dług po trze by”, Dz
2, 45). Wno sze nie wła sne go ma jąt ku do wspól no ty prak ty -
ko wa no po wszech nie, choć nie by ło to obo wiąz ko we. War to

za uwa żyć, że po dob ne za cho wa nia mia ły miej sce już w okre -
sie przed chrze ści jań skim, na przy kład we wspól no cie 
z Qum ran. Chrze ści ja nie or ga ni zu ją rów nież służ bę na rzecz
ubo gich, do któ rej wy zna czo no Sied miu, któ rym przez wy -
świę ce nie apo sto ło wie prze ka zu ją część swo ich upraw nień
(gło sze nie na uki, udzie la nie chrztu). 

Waż ny jest rów nież fakt ist nie nia pew ne go
zwierzch nic twa w ów cze snej wspól no cie, w któ rej, oprócz
ob da rzo ne go szcze gól nym po słan nic twem Pio tra, waż ne
miej sce zaj mo wał Ja kub Spra wie dli wy. Ozna cza to, że Piotr,
Ja kub i Jan nie za trzy mu ją przy so bie kie row nic twa lo kal ne -
go Ko ścio ła w Je ro zo li mie, lecz wy bie ra ją bi sku pa, któ rym
zo sta je wła śnie Ja kub Spra wie dli wy (wy stę pu ją cy od te go
mo men tu ja ko spad ko bier ca wła dzy apo stol skiej). W ten
spo sób Piotr po zo sta je zwierzch ni kiem Ko ścio ła, apo sto ło -
wie peł nią ro lę świad ków Zmar twych wsta nia i de po zy ta riu -
szy peł ni wła dzy, na to miast do bra ni współ pra cow ni cy (pre -
zbi te rzy) two rzą ko le gium, któ re go zwierzch ni kiem jest
Ja kub. 

Piotr Skur ski
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Wizyta ks. Infułata Stanisława Zięby
Pod ko niec lu te go 2016 r. chó rzy ści na szej pa ra fii prze ży li
na swo jej pró bie mi łą nie spo dzian kę. Od wie dził ich ks. in fu -
łat Sta ni sław Zię ba, od po wie dzial ny za chó ry w Ar chi die ce -
zji Gdań skiej, w to wa rzy stwie ks. pro bosz cza Grze go rza
Stol czy ka i księ dza Ty be riu sza Kro plew skie go. Pod czas
krót kiej roz mo wy ks. Zię ba wy ra ził chęć wy słu cha nia kil ku
pie śni w wy ko na niu na sze go chó ru, co też je go człon ko wie
ochot nie uczy ni li. Spo tka li się z wy ra za mi uzna nia ze stro -
ny mi łe go go ścia, któ ry za pro sił ich, jak co ro ku, do uczest -
nic twa we Mszy św. ra dio wej „Dla tych, co na mo rzu”. Spo -
tka nie za owo co wa ło kil ko ma wspól ny mi zdję cia mi wy ko na -
ny mi przez ks. Ty be riu sza. 

Sylwia Stankiewicz

Próba chóru œw. Brata Alberta

Z ŻYCIA PARAFII

3 ma ja b.r. od był się kon cert pie śni
pa trio tycz nej w wy ko na niu ze spo łu
dzie cię ce go „Okte cik” ze SP 52 im.
Ta de usza Ko ściusz ki w Gdań sku
pod kie row nic twem p. Ka ta rzy ny
Kie rej szy. Po kon cer cie moż na by -
ło na być pły ty CD z utwo ra mi wy -
ko ny wa ny mi pod czas kon cer tu 
i w ten spo sób dat ka mi wspo móc
dzia łal ność ze spo łu.

Koncert zespo³u „Oktecik”
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Z ŻYCIA PARAFII

Kwesta na „Pola Nadziei”
Jak co ro ku, tak i tym ra zem, na sza pa ra fia włą czy ła się 
w ogól no pol ską ak cję „Po la Na dziei”. Ce lem wy da rze nia jest
po zy ski wa nie fun du szy na po trze by ho spi cjów oraz pro pa -
go wa nie idei opie ki ho spi cyj nej w spo łe czeń stwie. 

Przez ca łą nie dzie lę 24 kwiet nia wo lon ta riu sze ze
Szkol nych Kół Ca ri tas ze Szko ły Pod sta wo wej nr 55, Ogól -
no kształ cą cej Szko ły Spor to wej, Szko ły Pod sta wo wej nr 79 

i z Gim na zjum nr 21 kwe sto wa li przed na szym ko ścio łem na
rzecz ho spi cjów w Gdań sku, So po cie, Gdy ni i Puc ku. Każ dy
wspie ra ją cy ak cję otrzy mał za prze ka za ny da tek kwiat żon -
ki la – sym bol na dziei na no we ży cie.

Dzię ku je my wszyst kim wo lon ta riu szom i ofia ro -
daw com!

ks. Ma te usz  Kon kol

Z oka zji Świę ta Mi ło sier dzia Bo że go, któ re ob cho dzi li śmy 
3 kwiet nia, nasz parafialny Mło dzie żo wy Ko mi tet Or ga ni za cyj -
ny ŚDM przy go to wał oko licz no ścio wą wy sta wę po świę co ną ob -
ja wie niom św. Fau sty ny Ko wal skiej. 

Z plansz umiesz czo nych po pra wej stro nie ko ścio ła
moż na do wie dzieć się np. ja kie zna my for my kul tu Mi ło sier dzia
Bo że go oraz po rów nać wer sje ob ra zu Je zu sa Mi ło sier ne go 
z Kra ko wa i z Wil na.

Wystawa o Bo¿ym Mi³osierdziu
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Z ŻYCIA PARAFII

Bierzmowanie 
20 ma ja bie żą ce go ro ku sie dem dzie siąt dwie oso by (głów -
nie gim na zja li ści z na szej pa ra fii) przy ję ły sa kra ment bierz -
mo wa nia. Udzie lił go bi skup po moc ni czy ar chi die ce zji
gdań skiej Wie sław Szla chet ka. 

Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy w ja ki kol wiek spo -
sób przy czy ni li się do te go, by na sza mło dzież do brze przy -
go to wa ła się i prze ży ła tę nie zwy kłą uro czy stość.

Pierw sze owo ce tych dzia łań już moż na do strzec...
Spo śród no wo bierz mo wa nych ma my bo wiem już kil -
ku mi ni stran tów, a i sze re gi wspól no ty Lux Cor dis się
po sze rzy ły... ;) Bo gu niech bę dą dzię ki! 

ks. Krzysztof Borysewicz
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Z ŻYCIA PARAFII

Pielgrzymka dzieci I-Komunijnych
W śro dę 8 czerw ca 2016 dzie ci, któ re przy stą pi ły do Pierw -
szej Ko mu nii uda ły się na piel grzym kę au to ka ro wą. Pierw -
szym punk tem pro gra mu by ła Msza św. w sank tu ra ium
Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol skie go Mo rza w Swa rze wie. Po
mo dli twie dzie ci od wie dzi ły Oce an Park we Wła dy sła wo -
wie. By ło to spo tka nie z naj więk szy mi wie lo ry ba mi, prze ra -
ża ją cy mi re ki na mi, żół wia mi ol brzy mi mi, del fi na mi, or ka -
mi, oraz czter dziest ką in nych zwie rząt mor skich i oce anicz -
nych. Po zwie dza niu był czas na za ba wę du ży mi kloc ka mi,
na roz mo wę z ma łym wie lo ry bem i na kieł ba ski z ogni ska.
Zwie dza nie za koń czy ło się na pla cu za baw, skąd dzie ci wró -
ci ły już pro sto do swo ich do mów.

ks. Woj ciech Lange
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Z ŻYCIA PARAFII

Sp³yw kajakowy

Konferencja D.A. „Lux Cordis”

Już po raz dru gi mi ni stran ci wraz z ro dzi ca mi zo sta li za pro -
sze ni na spływ ka ja ko wy. Rok te mu wy ru szy li śmy ze Stra -
szy na do Gdań ska rze ka mi Ra du nią i Mo tła wą, a w tym ro -
ku wy bra li śmy rze kę Pia śni cę. Nasz spływ roz po czął się na
Je zio rze Żar no wiec kim, przez któ re prze pły wa Pia śni ca.
Naj więk szą atrak cją by łą moż li wość wpły nię cia bez po śred -
nio do Mo rza Bał tyc kie go w miej sco wo ści Dęb ki. Po krót -
kim po sto ju na pla ży i po pró bach ka ja kar stwa mor skie go,
trze ba by ło wró cić pod prąd rze ki zma ga jąc się rów nież 

z prze ciw nym wia trem. Na szczę ście do po sto ju nie by ło da -
le ko, a na wy trwa łych ka ja ka rzy cze ka ła kieł ba sa na gril lu.

By ła to jed nak ma ła pró ba przed spły wem ka ja ko -
wym, na któ ry wy bie ra ją się na si lek to rzy z mło dzie żą 
z „Lux Cor dis” w cza sie wa ka cji (27.06 – 1.07.2016). 

Je że li ktoś z mło dych chciał by do łą czyć, to pro si my
o kon takt z ks. Wojt kiem.

ks. Wojciech Lange

Dru gim, oprócz mo dli twy, fi la rem Dusz pa ster -
stwa Aka de mic kie go „Lux Cor dis” jest for ma -
cja. W jej ra mach,w koń czą cym się już ro ku
aka de mic kim 2015/16 stu den ci zgłę bia li wie -
dzę do ty czą cą li tur gii Mszy Świę tej. Zdo by wa li
ją w cy klu kon fe ren cji za ty tu ło wa nym: „Ma ły
prze wod nik po Mszy Świę tej”. Raz w mie sią cu
ks. Ma te usz oma wiał po szcze gól ne czę ści Eu -
cha ry stii oraz sta rał się wy ja śnić nie któ re li tur -
gicz ne za wi ło ści. Ostat nia z kon fe ren cji mia ła
miej sce na spo tka niu D.A. 31 ma ja 2016 r. i no -
si ła ty tuł „Idź cie w po ko ju Chry stu sa”.

ks. Mateusz Konkol
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Z ŻYCIA PARAFII

Domowy Koœció³ w Go³êbiewie

W.M. „Lux Cordis” w Swarzewie
Swa rze wo to nie wiel ka miej sco wość le żą ca nad Za to ką Puc ką.
Wła śnie tam, pod okiem Pa ni Swa rzew skiej, w Sanktuarium Kró -
lo wej Pol skie go Mo rza, kwiat przy mor skiej mło dzie ży zrze szo nej
we wspól no cie Lux Cor dis od 10 do 12 czerw ca cie szył się ze swo -
jej przy na leż no ści do ro dzi ny uczniów Chry stu sa. Usku tecz ni ło
się to za spra wą wspól nej mo dli twy, re flek sji, roz mo wom, za ba wie
i... sze ro ko ro zu mia nej in te gra cji ;)
A je śli je steś w III kla sie gim na zjum lub w li ceum, mo żesz do łą -
czyć do nas i sa me mu prze ko nać się ja cy je ste śmy faj ni ;) Za pra -
sza my na na sze spo tka nia w po nie dział ki (jesz cze tyl ko 13 i 20
czerw ca, bo w wa ka cje ma my wol ne) o 19.15. Dzwo nić na do mo -
fon: Sa la Lux Cor dis.

ks. Krzysztof Borysewicz
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Z ŻYCIA PARAFII

Przygotowanie do Œwiatowych Dni M³odzie¿y

11 ma ja prze ży wa li śmy wy jąt ko we wy da rze nie, któ re wpi sa -
ło się w na sze pa ra fial ne przy go to wa nia do Świa to wych Dni
Mło dzie ży. Po paź dzier ni ko wym kon cer cie, gru dnio wym fo -
rum i wiel ko post nej wy jąt ko wej dro dze krzy żo wej nad szedł
czas na gwóźdź pro gra mu: Cum Pe tro et sub Pe tro, czy li
dla cze go war to być ka to li kiem? Sło wa tej sta rej mak sy my,
bę dą ce przy po mnie niem te go, że ziem skie piel grzy mo wa -
nie „z Pio trem i pod Pio trem” (czy li każ do ra zo wym pa pie -
żem) gwa ran tu ją ce nam trwa nie w Je zu so wym Ko ście le, wy -
ja śnia li nam nie tu zin ko wi go ście - Ks. Kry stian Wil czyń ski
oraz o. Adam Szu stak. Mło dzi ka to li cy zmie rzy li się z py ta -
nia mi: czy ma zna cze nie to, w ja ki spo sób wie rzę w Chry stu -
sa? Po co pa pież i hie rar chia? Co jest ta kie go nie zwy kłe go w
by ciu ka to li kiem? Jak mło dy czło wiek ma prze ży wać swój
ka to li cyzm? 

Po wy stą pie niu na szych pre le gen tów wąt pli wo ści
już ra czej nikt nie ma... ;) Nie zwy kłym zwień cze niem spo -
tka nia oka za ła się mo dli twa ani mo wa na przez mło dych ka -
to li ków, któ rzy wiel bi li Eu cha ry stycz ne go Je zu sa w sa kra -
men tach - zwłasz cza ka płań stwie, w sa kra men cie spo wie dzi
i mał żeń stwa oraz w Ma ryi – a więc w tym wszyst kim, co
cha rak te ry stycz ne dla na szej ka to lic kiej du cho wo ści. 

W mo dli twie to wa rzy szy ła nam Scho la Lux Cor dis
zna na uczest ni kom nie dziel nych Mszy św. o 20.00. 

Bar dzo dzię ku je my wszyst kim, któ rzy w ja ki kol -
wiek spo sób przy czy ni li się do zor ga ni zo wa nia na sze go spo -
tka nia. 

A fot ki ma my dzię ki Ma te uszo wi Met kow skie mu.
DZIĘ-KU-JE-MY!!! :)

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz
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Z ŻYCIA PARAFII

LEDNICA – 2016

Wspólnota „Lux Cordis” w Straszynie
Ubie gły week end (8-10 kwiet nia 2016 r.) upły nął wspól no -
cie Lux Cor dis pod zna kiem in te gra cji – oba dusz pa ster -
stwa: aka de mic kie i mło dzie żo we, wy bra ły się bo wiem do
Stra szy na, aby w tam tej szym do mu re ko lek cyj nym spę dzić
tro chę cza su na wspól nej za ba wie i mo dli twie.

Nic nie sta ło na prze szko dzie, aby na kil ka dni ode -
rwać się od co dzien nych obo wiąz ków i prze żyć mi łe chwi le
w przy ja znym gro nie. Obie wspól no ty nie stro ni ły od moż li -
wo ści wza jem ne go po zna nia – każ dy sta rał się bo wiem, by
nie zmar no wać szan sy na za wią za nie no wych zna jo mo ści
lub utrwa le nie wię zi już ist nie ją cych.

Wol ne dni sta ra li śmy się wy peł nić wspól ną roz ryw -
ką, na któ rą skła da ły się m.in. za ba wy, gry in te gra cyj ne 
i spa ce ry. Nie na le ży tak że za po mi nać o pysz nym je dze niu,
któ re go mie li śmy oka zję spró bo wać :-)

Oprócz gło du fi zycz ne go za spo ka ja li śmy rów nież
głód du cho wy – sprzy ja ły te mu wspól ne Msze św., na bo -
żeń stwa oraz ad o ra cja. Po mo gło nam to po wie rzyć Bo gu
czas na sze go wy po czyn ku oraz przy szłe dni, któ re upły ną
nam pod zna kiem na uki, pra cy oraz in nych co dzien nych
obo wiąz ków.

Wró ci li śmy wy po czę ci i go to wi na sta wia nie czo ła
co dzien no ści. Po zo sta je nam cze kać na ko lej ne wspól ne
wy jaz dy!  :-)

Aga ta Mi lew ska

Wcze snym ran kiem, w so bo tę 4 czerw ca 2016 r., mło dzież
z na szej pa ra fii wy ru szy ła na ko lej ne już, XX spo tka nie mło -
dych „Led ni ca 2016”. Te go rocz ne wy da rze nie od by ło się
pod ha słem „Amen!”, a zwią za ne by ło z ob cho da mi 1050-le -
cia chrztu Pol ski i 800-le cia za ko nu Do mi ni ka nów. By ło to
za ra zem pierw sze spo tka nie bez śp. Oj ca Ja na Gó ry OP –
za ło ży cie la „Led ni cy”. Je go oso ba by ła nie jed no krot nie
przy wo ły wa na pod bra mą – ry bą.

Mo dli twa, ra dość, ta niec, śpiew, Duch Świę ty! –
wszyst ko to, jak za wsze, to wa rzy szy ło uczest ni kom spo tka -
nia na Po lach Led nic kich.

ks. Mateusz Konkol
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Zakoñczenie roku formacji
w D.A. „Lux Cordis”

Weekend w Seminarium Duchownym
Z ŻYCIA PARAFII

Czer wiec to dla stu den tów z Lux Cor dis czas wy tę żo nej pra cy
zwią za nej z za li cze nia mi i se sją eg za mi na cyj ną, ale i mo ment
pod su mo wa nia rocz nej for ma cji w dusz pa ster stwie aka de mic -
kim. W so bot ni wie czór 11 czerw ca zor ga ni zo wa li śmy więc tra -
dy cyj ne ogni sko w po bli skim Par ku Re aga na. Na sze mu spo -
tka niu to wa rzy szy ły kieł ba ski, gi ta ra i wspól ny śpiew :-)  

Na czas wa ka cji spo tka nia we wspól no cie mło dzie żo -
wej i stu denc kiej zo sta ją za wie szo ne – te raz kon cen tru je my się
na przy go to wa niach do Świa to wych Dni Mło dzie ży w Kra ko -
wie, a po let nim wy po czyn ku wra ca my do re gu lar ne go try bu.

ks. Ma te usz Kon kol

Pod czas trzech dni, po cząw szy od piąt ko we go po po łu dnia
do nie dzie li (11-13 III), na si lek to rzy mie li oka zję uczest ni -
czyć w ży ciu se mi na ryj nym. Dwu dzie stu chło pa ków w róż -
nym wie ku przy je cha ło w pią tek do Gdań skie go Se mi na -
rium Du chow ne go, by po znać ży cie se mi na ryj ne: wcze sna
po bud ka, wspól na mo dli twa, po sił ki, wy kła dy, a tak że sport,
czy li zwy czaj ne kle ryc kie ży cie, sta ło się ich udzia łem.

Na stro nie in ter ne to wej www.gsd.gda.pl kle ry cy
na pi sa li: „Dla nas kle ry ków, świa dec two wia ry mło dych lu -
dzi to cen ne i ubo ga ca ją ce do świad cze nie. Ma my wra że nie,
że wie lu z nich, choć bio rą pod uwa gę dro gę ka płań ską, 
w nor mal nym świe cie, po pro stu o tym nie mó wi. Tu taj mie -
li moż li wość roz mo wy z oso ba mi, u któ rych bez pro ble mu
znaj du ją zro zu mie nie. Po wo ła nie to spra wa bar dzo oso bi -
sta, wy ni ka ją ca z re la cji z Bo giem. My na to miast, nie za mie -
rza my ich wcią gać do se mi na rium, chce my im tyl ko po móc
w pod ję ciu de cy zji, po ka zu jąc im jak ży je my”.

Te trzy dni wy ci sze nia i sku pie nia mło dzie ży mę -
skiej w GSD za koń czy ły się nie dziel ną Eu cha ry stią, pod -
czas któ rej uczest ni cy „Week en du w se mi na rium” słu ży li
przy oł ta rzu Ar chi ka te dry Oliw skiej ra zem kle ry ka mi.

ks. Woj ciech Lan ge
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Wiosenne wydarzenia w Koœciele polskim 
i niemieckim

WSPOMNIENIA

Bli skie są siedz two Nie miec i Pol ski spra wia, że oba kra je
nie jed no krot nie uczest ni czą we wspól nych wy da rze niach
re li gij nych. Na le ży do nich na przy kład Dro ga Krzy żo wa
mło dzie ży ze Zgo rzel ca i Görlitz uli ca mi obu miast w okre -
sie Wiel kie go Po stu, tym bar dziej że po nie miec kiej stro nie
Ny sy Łu życ kiej znaj du je się uni ka to wa re pli ka je ro zo lim -
skie go Świę te go Gro bu z XV wie ku, le żą ca na eu ro pej skim
szla ku Via sa cra. Z te go wła śnie po wo du ob szar ten na zy wa -
ny jest też ser bo łu życ ką Je ro zo li mą. 

Ser bo łu ży cza nie, mi mo że miesz ka ją na te re nie Nie miec, są
lud no ścią rdzen nie sło wiań ską, któ rej nie pi sa ną sto li cą jest
Baut zen (Bu dzi szyn). Ja ko Sło wia nie ma ją więc wie le zwy -
cza jów po dob nych do na szych, m.in. zwy czaj zdo bie nia wiel -
ka noc nych ja jek. 
W każ dy week end Wiel kie go Po stu or ga ni zu ją w in nej miej -
sco wo ści swo je go re gio nu tra dy cyj ny jar mark wiel ka noc ny,
pod czas któ re go ser bo łu życ kie ze spo ły lu do we tań czą 
i śpie wa ją, a go spo dy nie w re gio nal nych stro jach zdo bią róż -
ny mi me to da mi wy dmusz ki z ja jek, któ re moż na tam od ra -
zu u nich ku pić. Jaj ka te wie sza ne są po tem w Niem czech na
ga łę ziach krze wów w przy do mo wych ogród kach bądź 
w miesz ka niach na po świę co nych w Nie dzie lę Pal mo wą ga -
łąz kach.   

W pią tek po prze dza ją cy Wiel ki Ty dzień mło dzież z Görlitz
or ga ni zu je za wsze – po dob nie jak mło dzież z wszyst kich in -
nych nie miec kich miast – eku me nicz ną ulicz ną Dro gę Krzy -
żo wą, któ ra łą czy wów czas ca łe, tak bar dzo zróż ni co wa ne
pod wzglę dem re li gij nym, spo łe czeń stwo nie miec kie. Co ro -
ku od by wa się ona pod in nym ha słem i w związ ku z tym nie -
co in na jest tak że za wsze jej tra sa. Te go rocz nej Dro dze
Krzy żo wej w Görlitz przy świe ca ło py ta nie „Gdzie je steś,
czło wie ku?”, a nie licz na gru pa mło dzie ży, któ rą sta no wi li
głów nie kan dy da ci do bierz mo wa nia, szła uli ca mi swe go
mia sta do tych miejsc, któ re za zwy czaj omi ja ne są sze ro kim
łu kiem al bo ukry te przed wzro kiem lu dzi. Na każ dej 
z ośmiu wy bra nych sta cji mło dzież czy ta ła frag ment bar dzo
cie ka wych roz wa żań, pod czas któ rych pre zen to wa ła tak że
do pa so wa ne do nich te ma tycz nie, ory gi nal ne zdję cia z je ro -
zo lim skiej Via Do lo ro sa. Po krót kiej mo dli twie śpie wa li śmy
po tem wszy scy jed ną z pio se nek re li gij nych.  

replika jerozolimskiego Świętego Grobu w Görlitz (w tle)

niemieckie ogródki świątecznie przystrojone malowanymi jajkami malowanie jajek na jarmarku wielkanocnym w Niemczech
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WSPOMNIENIA

W Nie dzie lę Pal mo wą ka to li cy z Görlitz zbie ra ją się
na pla cu przed ka te drą św. Ja ku ba, gdzie miej sco wy bi skup
od czy tu je naj pierw sto sow ny frag ment Ewan ge lii i świę ci
przy nie sio ne przez wier nych pal my w po sta ci bu kie tów 
z zie lo nych ga łą zek i kwia tów, po czym wszy scy w pro ce syj -
nym or sza ku uda ją się do ko ścio ła, by wziąć udział w uro -
czy stej su mie. Te go sa me go dnia w nie da le kiej pol skiej Le -
gni cy ru sza po po łu dniu spod miej sco wej ka te dry Marsz dla
Ży cia i Ro dzi ny, któ re go uczest ni cy po po ko na niu kil ku ki -
lo me trów uli ca mi mia sta do cie ra ją do ko ścio ła MB Kró lo -
wej Pol ski. Te go rocz ny, ósmy już marsz za koń czył się tam
wy ko na niem prze pięk ne go ora to rium za ty tu ło wa ne go
„Ogła sza my Mi ło sier dzie”, a przy go to wa ne go przez dwóch
zna nych mu zy ków, Paw ła Bę ben ka oraz Hu ber ta Ko wal -
skie go, któ rzy sa mi tak że uczest ni czy li we wspo mnia nym
mar szu oraz ora to rium. 

Po czą tek ma ja te go ro ku rów nież ob fi to wał w nie co -
dzien ne wy da rze nia ko ściel ne. W nie dzie lę 1 ma ja mo to cy -
kli ści z ca łe go Pod ha la zje cha li się do Sank tu arium Ma ryj -
ne go w Ludź mie rzu, któ re od kil ku lat jest już ba zy li ką
mniej szą, aby od mszy św. roz po cząć swój ko lej ny se zon. W
po bli skim Ogro dzie Ró ża nym na ol brzy mim te re nie roz -
miesz czo ne są ka plicz ki przed sta wia ją ce wy da rze nia wspo -
mi na ne we wszyst kich czte rech czę ściach Ró żań ca św., 
a po środ ku nich stoi wiel ki po mnik św. Ja na Paw ła II, któ re -
go pod ha lań scy mo to cy kli ści ob ra li za swo je go pa tro na.
Przed tym wła śnie po mni kiem de le ga cja mo to cy kli stów zło -
ży ła wie niec i za pa lo ne nie bie skie zni cze, po czym wszy scy
uczest ni cy zlo tu prze je cha li przed nim na swo ich ma szy -
nach z włą czo ny mi klak so na mi, skła da jąc w ten spo sób hołd
te mu wiel kie mu czło wie ko wi.

Świę to 3 ma ja ob cho dzo ne jest co ro ku szcze gól nie
uro czy ście na Ja snej Gó rze. Po przed po łu dnio wej mszy św.
z udzia łem Epi sko pa tu Pol ski, pod czas któ rej od na wia ne są
Ślu by Ja sno gór skie, wie czo rem od gry wa ny jest hej nał, po
któ rym przy dźwię ku bi ją cych dzwo nów na wa łach od by wa
się pro ce sja eu cha ry stycz na za koń czo na wie czor ną mszą
po lo wą i nie co dzien nym Ape lem Ja sno gór skim, pod czas
któ re go war tę w ka pli cy trzy ma ją trzy róż ne kom pa nie woj -
ska pol skie go. Na stęp nie z pla cu pod wa ła mi ośmiu przed -
sta wi cie li róż nych grup (m.in. du cho wień stwa, sióstr za kon -
nych, mło dzie ży i miej sco wych władz) od da je po jed nym
strza le z hi sto rycz nych ar mat woj sko wych. W tym ro ku po -
ja wi ły się w tym dniu jesz cze do dat ko we ak cen ty zwią za ne 
z 1050-tą rocz ni cą Chrztu Pol ski oraz ŚDM. W szkla nych ga -

blo tach w Sa li Ry cer skiej moż na by ło zo ba czyć ory gi nał Ak -
tu Za wie rze nia Na ro du Pol skie go MB Czę sto chow skiej oraz
li stu pa pie skie go Paw ła VI z oka zji 1000-le cia Chrztu Pol ski
w 1966 ro ku. Przy dro dze wio dą cej do klasz to ru za wie szo no
rów nież hi sto rycz ne zdję cia z ob cho dów tam tej rocz ni cy w
róż nych mia stach Pol ski. Na wa łach po roz wie sza no na to -
miast ogrom ne zdję cia z wie lo ję zycz ny mi wer sja mi ha sła
ŚDM sprzed 25 lat, któ re od by ły się wła śnie w Czę sto cho -
wie. O te go rocz nych ŚDM przy po mi na nam jed nak przede
wszyst kim wi szą cy nad wej ściem do Ko ścio ła Ma riac kie go
w Kra ko wie elek tro nicz ny ze gar, któ ry wy świe tla co dzien -
nie nie tyl ko dni, lecz na wet go dzi ny, mi nu ty oraz se kun dy,
ja kie po zo sta ły jesz cze do roz po czę cia te go wy da rze nia. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

zdjęcia z obchodów 1000-lecia Chrztu Polski w Gdańsku na jasnogórskich murach

milenijny akt zawierzenia narodu polskiego NMP 

Jasna Góra, uroczyste salwy armatnie w dniu 03.05.2016

procesja w Niedzielę Palmową w Görlitz
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Z ŻYCIA PARAFII

Intencje do Œw. Brata Alberta
*  Ko cha ny Bra cie Al ber cie, dzię ku jąc za ist nie nie Zgro ma dze nia
Sióstr Ro dzi ny Be tań skiej pro szę o da ry Du cha Świę te go dla każ -
dej Sio stry na czas re ko lek cji i ca łe ży cie.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie dla Do mi ni ka i po -
trzeb ne ła skie dla Ro dzi ny.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, wraz ze wszyst ki mi świę ty mi w nie bie,
dzię ku jąc za wszyst kie otrzy ma ne da ry, pro szę o dal sze ła ski i da -
ry o Du cha Świę te go, dla Ro dzi ny: o Bo że bło go sła wień stwo, mi -
łość, mą drość oraz cier pli wość i mę stwo w trud no ściach.
*  Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę o prze mia nę na sze go ży cia,
o uzdro wie nie re la cji w Ro dzi nie. Pro szę za wszyst kich, któ rzy
nam po ma ga ją.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, za Two im wsta wien nic twem i Św. Ja -
na Paw ła II pro szę o po trzeb ne ła ski dla sy na An drze ja, Sy no wej
Ka ta rzy ny i ca łej Ro dzi ny o peł ną mi ło ści go ścin ność. Po le cam
cór kę i jej Ro dzi nę. Pro szę też za zmar łe go mę ża, zmar łych z Ro -
dzi ny i do bro czyń ców.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, wspie raj w po słu dze dusz pa ster skiej
na szych Ka pła nów i Sio stry Be tan ki.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za ży cie mo ich bli skich. Pro -
szę Cię o dal szą opie kę dla nich na każ dy dzień i wszel kie po -
trzeb ne ła ski. Pro szę za na szą Pa ra fię, na szych Ka pła nów, Księ ży
Bi sku pów i po trzeb ne ła ski dla sióstr za kon nych.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o da ry ro ze zna nia dla spo -
wied ni ków. 
*  Ko cha ny Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za ła ski, któ -
re nam wy pra szasz: za zdro wie, o któ re da lej pro szę i szczę śli we
po wro ty z po dró ży. Bar dzo pro szę o świa tło Du cha Świę te go i do -
bre przy go to wa nie do Sa kra men tu po ku ty, do brą spo wiedź. Po -
ma gaj nam żyć zgod nie z przy ka za nia mi Bo ży mi i ko ściel ny mi.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o dal sze ła ski i po moc 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 i cier pli wo ści oraz po słu szeń stwa wo li Bo żej. 
*  Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o Bo że bło go sła wień -
stwo i opie kę, wia rę, na dzie ję, ra dość, po kój, si ły i zdro wie dla
Ma mu si i Ro dzeń stwa.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię za mi sjo na rzy o po moc 
w ich pra cy mi syj nej.
*  Dro gi Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o Mi ło sier dzie Bo że
dla mo ich naj bliż szych, by uczest ni czy li w nie dziel nej Mszy Świę -
tej i przy stą pi li do sa kra men tu po ku ty. W mie siąc po śmier ci mo -
jej Ko cha nej Bra to wej Zo fii pro szę dla niej o wiecz ne zba wie nie. 
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o wia rę, na dzie ję, mi -
łość, zdro wie uwol nie nie z na ło gów, ła ski Bo że i środ ki do ży cia
dla Asi, An ny, Pio tra i Ada ma – z wia rą Asia.
*  Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o: uwol nie nie
z na ło gów, spo wiedź i Ko mu nię Świę tą, wia rę mi łość i po kój w
ser cu dla Ada ma.
*  Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z pro szę o wsta wien nic two 
u Bo ga za oso by cho re z na szej pa ra fii o umoc nie nie w cier pie niu 
i uzdro wie nie je śli ta ka wo la Bo ża, a szcze gól nie za cho rą Kry sty nę.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę za Ka pła nów i Sio stry Be tan ki
oraz no we po wo ła nia z na szej pa ra fii do Ka płań stwa i za ko nu.
*  Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o Bo że bło go -
sła wień stwo i opie kę, wia rę, ra dość, po kój, zdro wie i mi łość,
uwol nie nie z na ło gów dla Pio tra w Dniu Uro dzin.
*  Ko cha ny Świę ty Bra cie Al ber cie, po le cam Ci wszyst kich mo -
ich do bro czyń ców i ich bli skich. 
*  Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie, si ły i Two je
wsta wien nic two u Bo ga dla Oj ca Świę te go Fran cisz ka. Wy proś 

dla nas ła ski do do bre go prze ży cia Świa to wych Dni Mło dzie ży 
w Kra ko wie.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o po kój na świe cie i w każ dym
ludz kim ser cu.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, wy pra szaj Bo że bło go sła wień stwo i po -
trzeb ne ła ski dla pań i pa nów po dej mu ją cych róż ne pra ce w na -
szej pa ra fii. 
*  Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o roz wią za nie trud nej
spra wy w Ro dzi nie, o mi łość i po jed na nie, po moc i ra tu nek dla
nas.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o po wrót do zdro wia dla Bo gu -
mi ły i szczę śli wą jej ope ra cję. Pro szę za le ka rzy i ca ły per so nel
szpi ta la. 
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę za Two im wsta wien nic twem 
o po trzeb ne ła ski, opie kę Mat ki Bo żej na każ dy dzień dla Alek -
san dry, Jej ro dzi ców, dla Sy na z żo ną i ich dzie ci oraz o pro wa dze -
nie dla Elż bie ty i po moc w roz wią zy wa niu trud nych spraw ro dzin -
nych. Na szym zmar łym wy pra szaj prze by wa nie w Kró le stwie Bo -
żym w Nie bie.
*  Skła da my po dzię ko wa nie za otrzy ma ne ła ski za wsta wien nic -
twem Świę te go Bra ta Al ber ta i pro si my o dal sze po trzeb ne ła ski
dla Ma rii i Ja na oraz ca łej Ro dzi ny z obu stron, a szcze gól nie dla
ma my Anie li. 
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o ła skę od ro dze nia du cho we go
wspar cie i opie kę Mat ki Bo żej nad na szą ro dzi ną, a szcze gól nie
dla An drze ja, Ka ta rzy ny, Na ta lii, Ma te usza, Ha ni, Ju lii, ich Ro dzi -
ców, dziad ków i mnie. Zmar łym wy pra szaj nie bo.
*  Świę ty. Bra cie Al ber cie, opie kuj się na szą Pa ra fią, bło go sław
na sze mu Księ dzu Pro bosz czo wi i na szym ka pła nom i Sio strom.
Wy proś dla nas wszyst kich umoc nie nie w wie rze, na dziei i mi ło -
ści. Wspie raj nas swo ją mo dli twą.
*  Pa tro nie na szej pa ra fii, Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę
Cię o nie bo dla zmar łej świę tej pa mię ci Kry sty ny Bar dzi szew -
skiej.  
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o mo dli twę za Księ dza Ar cy bi -
sku pa Ta de usza Go cłow skie go.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, proś Bo ga Oj ca o ła skę ży cia wiecz ne -
go dla zmar łych z ro dzi ny, ka pła nów, osób kon se kro wa nych i do -
bro czyń ców na szej pa ra fii oraz za du sze w czyść cu cier pią ce .
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, wy pra szaj po trzeb ne ła ski dla mo ich
bli skich oraz dla pa ni Ali ny, Gra ży ny, Ur szu li, Elż bie ty i Łu cji.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o mo dli twę za świę tej pa mię ci
Je rze go, An drze ja , Krzysz to fa, Paw ła i Ja dwi gę, Ed mun da i Ja ni -
nę.
*  Bra cie Al ber cie dzię ku ję z ca łe go ser ca za ła ski, któ re mam
wy pro si łeś. Szcze gól nie pro szę o Mi ło sier dzie Bo że dla mo ich
bli skich.
*  Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc i ra tu nek dla
nas!
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, proś Bo ga o zba wie nie wiecz ne dla
wszyst kich zmar łych z ro dzi ny.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, proś Bo ga Oj ca o ła skę ży cia wiecz ne -
go dla zmar łych z ro dzi ny: mę ża, Ro dzi ców, Dziad ków oboj ga
stron, krew nych, przy ja ciół, do bro dzie jów.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, Świę ty nasz Pa tro nie, pro szę o mo dli -
twę za świę tej pa mię ci Je rze go, An drze ja,Ce cy lię, Paw ła i Ja dwi -
gę, Ed mun da i Ja ni nę.
*  Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za Two ją po moc dla mnie 
i mo ich bli skich: za Ro dzi ców, dzie ci, wnu ki i wszyst kich, któ rzy
oka za li mi swo ją mi łość. Pro szę dla nich o co dzien na opie kę.  

s. Li dia
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Teresa i Adolf Choinka 27 marca
Bogumiła Gerard Boike 9 kwietnia
Maria Edward Kłos 10 kwietnia
Krystyna i Władysław Migdał 13 kwietnia
Magdalena i Józef Wódkowscy 24 kwietnia
Łucja i Władysław Czarniak 1 maja
Teresa i Paweł Masiota 11 czerwca

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.

Bartosz Jarosław Wierzbicki 13.03.2016 r. 
Jan Szulc 13.03.2016 r. 
Alan Jacek Merchel 13.03.2016 r. 
Olivier Biernacki 13.03.2016 r. 
Mikołaj Grzegorz Gałdyn 27.03.2016 r. 
Kajetan Zieliński 10.04.2016 r. 
Wiktor Ludant 10.04.2016 r. 
Aleksander Kuczyński 10.04.2016 r. 
Jakub Wasilewski 17.04.2016 r. 
Pola Kołakowska 24.04.2016 r. 
Iga Zuzanna Jeremowicz 24.04.2016 r. 
Nikodem Chmieliński 8.05.2016 r. 
Michalina Atamańczuk 8.05.2016 r. 
Oliwier Przydatek 22.05.2016 r. 
Dominik Józef Zimiński 24.05.2016 r. 
Zuzanna Łucja Langmesser 29.05.2016 r. 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:

JUBILEUSZE 50-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Śp. Piotr Adamowicz, lat 58 
Śp. Alicja Skotnicka, lat 86 
Śp. Daniela Guziewicz, lat 87 
Śp. Mieczysław Jurczyński 
Śp. Irena Prusator, lat 84 
Śp. Henryk Woźniak, lat 77 
Śp. Krystyna Bardziszewska, 

lat 79 
Śp. Genowefa 

Młodzianowska, lat 70 
Śp. Stanisław Golla, lat 78 
Śp. Wanda Kukieła, lat 82 
Śp. Anna Lokowandt, lat 68 
Śp. Stanisław Komorek, lat 76 
Śp. Krystyna Bryńczak, lat 67 
Śp. Zofia Grzędzińska, lat 80 
Śp. Edward Piech, lat 65 
Śp. Ewa Tarasow, lat 75 
Śp. Roman Dziadek, lat 71 
Śp. Krzysztof Wesołowski, 

lat 68 
Śp. Jerzy Gwozdz, lat 75 
Śp. Wiktor Kuropatwa, lat 74 
Śp. Krzysztof Żarliński, lat 72 
Śp. Margot Borkowska, lat 81 
Śp. Jadwiga Sarnowska, lat 73 
Śp. Maria Olszewska, lat 80 
Śp. Cecylia Siemaszko, lat 74 

Śp. Marianna Cegiełka, lat 89 
Śp. Teresa Czaboćko, lat 81 
Śp. Bogdan Rogowski, lat 74 
Śp. Alicja Kielak, lat 92 
Śp. Zbigniew Jarliński, lat 75 
Śp. Janusz Kotkowski, lat 64 
Śp. Stanisława Kozłowska, 

lat 94 
Śp. Feliksa Nowacka, lat 86 
Śp. Stanisław Grochowalski,    

lat 64 
Śp. Jadwiga Turzyńska, lat 74 
Śp. Jan Teodorski, lat 94 
Śp. Harry Wiśniewski, lat 74 
Śp. Alfred Szułdrzyński, lat 71 
Śp. Jan Rojek, lat 78 
Śp. Ludwika Szynaka, lat 73 
Śp. Edward Szramka, lat 80 
Śp. Maria Czarnecka, lat 74 
Śp. Joanna Król, lat 50 
Śp. Kazimierz Czerwiński, 

lat 67 
Śp. Zbigniew Karpowicz, lat 70 
Śp. Andrzej Zalewski, lat 49 
Śp. Brunon Murglin, lat 85 
Śp. Janina Ciok, lat 76 
Śp. Jan Młynek, lat 94 
Śp. Maria Czajkowska, lat 75 

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Mariusz Kordowski i Katarzyna Wanda Józwiszyn 
28.03.2016 r.  

Bartosz Michał Krause i Klaudyna Maria Kasprowicz 
13.05.2016 r. 

Paul Damian Poltorak i Sibel Poltorak 
14.05.2016 r. 

Daniel Krzysztof Rybakowski i Aleksandra Głombiowska
20.05.2016 r. 

Ode szła do wiecz no ści Pa ni
Kry sia pra cu ją ca w na szym
kio sku pa ra fial nym.
Mszę św. w in te cji śp. Kry sty ny
Bar dzi szew skiej od pra wa wi li śmy
w dniu 23 mar ca. Uro czy sto ści po -
grze bo we od by ły się na Cmen ta -
rzu Ło sto wic kim w Gdań sku. 
Panie Miłosierdzia, świeć nad Jej
duszą! 

JUBILEUSZE 60-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:
Barbara i Józef Milżyńscy 3 kwietnia

JUBILEUSZE 25-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:
Katarzyna Bartłomiej Miller 27 marca

JUBILEUSZ 65-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:
Bogusława i Paweł Hallmann     27 kwietnia 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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W rocznicę śmierci Jana Pawła II już po raz trzeci kilkadziesiąt osób zgromadziło się w przymorskim parku przy pomniku polskiego Papieża i zasłużonego dla naszej
niepodległości amerykańskiego prezydenta Ronalda Reagana. W spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Godność” modlitwę Regina Coeli poprowadził ks. Marek
Płaza. Odczytano także kilkuminutowy fragment homilii Jana Pawła II, wygłoszonej w 1999 roku na sopockim hipodromie. „Nie dajcie się zastraszyć tym, którzy proponują
grzech jako drogę prowadzącą do szczęścia. Człowiek nie zazna nigdy szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcząc jego godność i hołdując
egoizmowi”.

PRACE BUDOWLANE

JEDENASTA ROCZNICA ŚMIERCI ŚW. JANA PAWŁA II
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Trwają prace związane z nowym oświetleniem sufitowym w naszym kościele. Fachowcy montowali przygotowane wcześniej aluminiowe moduły. Krzyż, który będzie znajdował
się nad naszymi głowami, powoli nabiera kształtów. Trwają także prace przy oczyszczaniu dachu świątyni z nalotu, który powstał w wyniku opadów. Czyszczeniu poddany został
również murek okalający teren kościelny. Jest to przygotowanie do zafugowania ogrodzenia.             
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PROCESJA BOŻEGO CIAŁA NA ULICACH NASZEGO OSIEDLA


