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MSZA ŚW. ODPUSTOWA – 17 VI 2016
Tegoroczną Mszę św. odpustową ku czci św. Brata Alberta sprawował ks. Rafał Dettlaff, kanclerz Kurii Metropolitalnej
Gdańskiej, który przed laty wśród nas posługiwał.
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Wy da rze nia ostat nich mie się cy na dłu go za pad ną 
w na szych ser cach. Za rów no du cho we, jak i te, któ re
po zwo li ły nam na no wo od kryć war tość Wspól no ty
Ko ścio ła. Wa ka cyj ne wy jaz dy, Świa to we Dni Mło -
dzie ży i róż ne go ro dza ju ak tyw no ści to ob raz wi tal -
no ści pa ra fii. To świa dec two za an ga żo wa nia ka pła -
nów, sióstr za kon nych i wie lu świec kich. 

Za pra sza my do lek tu ry ko lej ne go nu me ru
Gło su Bra ta, w któ rym do ku men tu je my wspo mnie -
nia i re flek sje, za któ re je ste śmy wdzięcz ni do bre mu
Bo gu. Niech lek tu ra na szej ga ze ty wpi sze się w czas
je sien nych za my śleń i za chę ci do ko rzy sta nia z róż -
nych pro po zy cji dusz pa ster skich i pa sto ral nych. 

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

6 VI – o godz. 18.00 księża neoprezbiterzy Kamil i Jan, którzy w ostatnim roku
odbywali praktykę duszpasterską w naszej parafii odprawili Mszę św.
prymicyjną i udzielili błogosławieństwa.
17 VI – przeżywaliśmy parafialny odpust ku czci św. Brata Alberta. Na Mszy
św. o godz. 10.30 gościliśmy pracowników Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
której patronuje św. Brata Albert. 
• Niedzielnej sumie odpustowej o godz. 18.00 koncelebrowanej razem z
kapłanami z naszego dekanatu oraz zaprzyjaźnionych z naszą Wspólnotą
przewodniczył ks. Rafał Dettlaff - kanclerz Gdańskiej Kurii Metropolitalnej.
19 VI – na wszystkich Mszach św. kontynuowaliśmy odpustowe świętowanie.
Słowo Boże w tym dniu głosił ks. Tomasz Kosewski, Wicedyrektor Caritas
Archidiecezji Gdańskiej.
• Po południu dorośli oraz dzieci wraz z rodzicami wspólnie bawili się na
festynie. Można było posilić się grochówką i kiełbaskami z grilla, a także
skosztować pysznych ciast przygotowanych przez wspólnotę Jezusowej Łodzi.
Nie zabrakło też zabaw dla dzieci oraz loterii z nagrodami. Później na boisku
rozegrany został tradycyjny mecz piłkarski ”księża kontra parafianie”.
19 VI – przed kościołem przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej,
którzy na co dzień spotykają się na zajęciach w klubie osiedlowym „Bolek i
Lolek” przygotowali kiermasz z pracami, które sami wykonali. Nabywając te
prace mogliśmy wesprzeć tę piękną działalność na rzecz osób potrzebujących
wsparcia i pomocy.
21 VI – odbyło się wyjście do kina na film pt. „Bóg w Krakowie”. Akcja filmu
rozgrywa się współcześnie w Krakowie i przedstawia historie siedmiorga ludzi,
które mówią o wierze, nadziei, przebaczeniu, poświęceniu, miłości i wolności,
ale przede wszystkim o tęsknocie człowieka za Bogiem i Jego Miłosierdziem.
Owe epizody spaja postać św. Brata Alberta Chmielowskiego. 
21-22 VI – skończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje. Z tej okazji
odbyły się wspólne dziękczynne modlitwy uczniów, rodziców, nauczycieli i
wychowawców. Mszę św. dla Szkoły Podstawowej nr 79 odprawiliśmy w środę
o godz. 10.00, dla Szkoły Podstawowej nr 80 w czwartek o godz. 11.00, a dla
młodzieży w czwartek o godz. 18.00.
30 VI – Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź dokonał zmiany personalnej w
naszej parafii. Ks. Tadeusz Polak po niemal 15 latach posługi w naszej
Wspólnocie został skierowany do parafii NMP Królowej Różańca Św. na
Przymorzu. Serdecznie dziękowaliśmy za kapłańską posługę podczas
wieczornej Mszy św.
1 VII – serdecznie powitaliśmy w naszej Wspólnocie ks. Pawła Piepiera.
Życzymy wiele Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej w kapłańskim
posługiwaniu. 
3 VII – w kiosku jest do nabycia najnowsza książka naszego parafianina Ojca
Piotra Kwiatka, doktora psychologii, kapucyna. Książka pt. „Ucieszyć się
życiem – cztery okna wdzięczności” to oryginalna koncepcja ukazująca
potencjał ludzkiej duchowości, która docenia i rozpoznaje dar codzienności
oraz widzi sens porażek.
6-25 VII – trwała Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Nasi parafianie
szli w grupie biało-czerwonej z kościoła NMP Królowej Różańca Św. na
Przymorzu.
10 VII – o godz. 15.00 przed kościołem malowaliśmy kredą wielkie logo
Światowych Dni Młodzieży na przywitanie gości z Francji, Martyniki i Włoch.
10 VII – o godz. 15.00 wspól nie przed ko ścio łem ma lo wa li śmy kre dą wiel kie lo -
go Świa to wych Dni Mło dzie ży na przywitanie gości z Fran cji, Mar ty ni ki i Włoch.
20-25 VII – w ramach Diecezjalnych Światowych Dni Młodzieży gościliśmy
prawie 200 pielgrzymów z Francji, Martyniki i Włoch. Program spotkań
obejmował wielojęzyczną liturgię, katechezy, wspólne świętowanie i występy
gości, którzy zaprezentowali swoje programy artystyczne na scenie, a także
grillowanie oraz turniej piłkarski. W poniedziałek rano pożegnaliśmy gości,
którzy pojechali do Krakowa na główne uroczystości ŚDM i spotkanie z
papieżem Franciszkiem.
25 VII – w dzień św. Krzysztofa patrona kierowców podczas Mszy św. o
godzinie 18.00 modliliśmy się w intencji wszystkich ofiar wypadków
samochodowych oraz kierowców o bezpieczną jazdę i mądre korzystanie ze
środków transportu. Następnie przed kościołem poświęcono pojazdy. 
1 VIII – przeżywaliśmy sierpień – miesiąc trzeźwości. Przy obrazie Chrystusa
Miłosiernego wyłożona została parafialna księga trzeźwości.
7 VIII – rozpoczęliśmy wydawanie plecaków w ramach akcji Caritas „Tornister
pełen uśmiechów”, aby po wypełnieniu ich przyborami szkolnymi przekazać je
potrzebującym dzieciom i młodzieży.
3 IX – odbył się parafialny wyjazd na tzw. Lednicę Seniora. W drodze
zwiedziliśmy Muzeum Początków Państwa Polskiego.
5 IX – została odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych o godz. 19.30. 
17 IX – odbyła się 16. Parafialna Pielgrzymka Rowerowa do Matemblewa.

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

. . . 

Me tro po li ta Gdań ski wpro wa dził zmia ny per so nal ne w na szej pa ra fii. Je go
de cy zją ks. Ta de usz Po lak, po 15 la tach! 30 czerw ca za koń czył pra cę w na -
szej pa ra fii i roz pocz ął ko lej ny etap po słu gi w pa ra fii Mat ki Bo żej Kró lo wej
Ró żań ca Świę te go na Przy mo rzu. 
Ks. Ta de usz 30 czerw ca od pra wił Mszę św., na za koń cze nie któ rej przy jął
sło wa po dzię ko wa nia wy po wie dzia ne przez ks. Pro bosz cza oraz wdzięcz -
nych pa ra fian. 
Na zdję ciu obok ks. Ta de usza stoi ks. neo pre zbi ter Pa weł Pie per, nasz no -
wy wi ka riusz – któ ry roz po czął pra cę dusz pa ster ską 1 lip ca br.

De cy zją Mat ki Ge ne ral nej Zgro ma dze nia Sióstr Ro dzi ny Be tań skiej z koń -
cem sierp nia br. sio stra Li dia Świąt kow ska zo sta ła prze nie sio na na pla ców -
kę do Opo la Lu bel skie go. Sio strze Li dii bar dzo dzię ku je my za jej wiel kie
ser ce i peł ną po świę ce nia pra cę w za kry stii, przy de ko ra cjach i wy stro ju ko -
ścio ła, a tak że za dys kret ne i peł ne mi ło ści to wa rzy sze nie mło dzie ży i dzie -
ciom. W jej miej sce ser decz nie wi ta my sio strę Anie lę Ge la tę, któ ra po sze -
ściu la tach po wró ci ła na pla ców kę przy na szej pa ra fii.
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W au li Ja na Paw ła II w Gdań sku -Oli wie abp Sła woj Le szek Głodź wrę czył de kre ty
do ty czą ce zmian i no mi na cji księ ży w Ar chi die ce zji Gdań skiej oraz po dzię ko wał no -
mi no wa nym za do tych cza so wą po słu gę i ży czył wy trwa ło ści w no wych za da niach.

De cy zją Me tro po li ty Gdań skie go ks. Ta de usz Po lak 30 czerw ca za koń czył
pra cę w na szej pa ra fii i roz po czął ko lej ny etap po słu gi w pa ra fii Mat ki Bo żej Kró lo -
wej Ró żań ca Świę te go na Przy mo rzu, czy li po wró cił do swo jej pierw szej pa ra fii.

Dzię ku je my Księ dzu Ta de uszo wi za ca ły ogrom pra cy i ser ca, któ re zo sta -
wił w na szej pa ra fii. Szcze gól nie:
• za ini cja ty wę po wsta nia pi sma pa ra fial ne go „Głos Bra ta” i wie lo let nią opie kę
dusz pa ster ską nad je go re dak cją;
• za pie lę gno wa nie du cha mi syj ne go, po moc po trze bu ją cym, gor li wą po słu gę 
w kon fe sjo na le i za pa da ją ce w pa mięć ho mi lie, za krze wie nie kul tu świę tych i bło -
go sła wio nych;
• za pro wa dze nie bi blio te ki im. Ks. Je rze go Po pie łusz ki, za zgro ma dze nie wiel kiej
ilo ści ksią żek i cza so pism oraz or ga ni zo wa nie z wiel ką pa sją sze re gu wy staw oko -
licz no ścio wych; 

• za opie kę nad mło dzie żą szcze gól nie nad har ce -
rza mi; 
• za tro skę o oso by star sze i po wo ła nie Klu bu Se nio ra
oraz współ pra cę ze Sto wa rzy sze niem „God ność”;
• oraz za wiel kie ser ce, życz li wość dla wszyst kich lu -
dzi i go to wość nie sie nia po mo cy.

Za to wszyst ko bar dzo ser decz nie dzię ku je my!
Ży czy my Księ dzu du żo zdro wia i po trzeb nych
łask Bo żych, świa tła Du cha Świę te go oraz nie -
ustan nej opie ki Mat ki Bo żej, aby po wo ła nie ka -
płań skie na dal da wa ło du żo ra do ści, nio sło po -
kój, na dzie ję i mi łość!

Podziêkowanie za 15 lat 
pos³ugi kap³añskiej
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Msza œw. CARITAS Archidiecezji Gdañskiej

Zapraszamy na spotkania 
dzieci, m³odzie¿ i doros³ych

W piątek 17 czerwca, w dniu naszego parafialnego odpustu na Mszy św. o godz. 10.30 gościliśmy pracowników 
i podopiecznych Caritas Archidiecezji Gdańskiej, której patronuje również św. Brat Albert. Po Eucharystii został
pobłogosławiony obraz „Jezu, ufam Tobie”, który zostanie przekazany w darze jednemu z misyjnych ośrodków w Afryce.

Wrze sień to mie siąc, gdy ży cie pa ra fii po wra ca po wo li po wa ka cjach do zwy czaj ne -
go try bu. Po za udzia łem w li tur gii i na bo żeń stwach, a tak że w ak cjach dusz pa ster -
skich, jak piel grzym ki, wy jaz dy czy okre so we dzie ła cha ry ta tyw ne, ma my moż li -
wość włą cza nia się w róż ne go ty pu dusz pa ster stwa. To pro po zy cje dla osób szu ka -
ją cych cze goś wię cej po za nie dziel ną Mszą świę tą czy spo wie dzią. To szan sa na od -
na le zie nie osób so bie bli skich ze wzglę du na do świad cza ne sła bo ści i prze ży wa ne
trud no ści, ze wzglę du na wspól ne za in te re so wa nia, wiek, a przede wszyst kim ze
wzglę du wspól ne pra gnie nie do świad cze nia re la cji z Bo giem i dru gim czło wie -
kiem. To oka zja, aby od kryć, że je stem czę ścią więk szej ca ło ści, w któ rej mam swo -
je wła sne i nie po wta rzal ne miej sce.

W naszej parafii istnieje całkiem szeroka gama możliwości 
włączenia się w regularne życie takich grup i wspólnot:
a) dla przedszkolaków – spotkania sobotnie o 10.00
b) dla dzieci nieco starszych – Dziecięcy Uniwersytet Biblijny,
Eucharystyczny Ruch Młodych, schola dziecięca, ministranci
c) dla młodzieży – duszpasterstwo młodzieży „Lux Cordis”,
duszpasterstwo akademickie, schola młodzieżowa „Dobre Słowo”, 
lektorzy 
d) dla dorosłych – Domowy Kościół (dla małżeństw), wspólnota
Jezusowej Łodzi, czwartkowe katechezy biblijne, Kościelna Służba
Mężczyzn „Semper Fidelis”, Żywy Różaniec, wspólnota Miłosierdzia
Bożego, rycerstwo św. Michała Archanioła, środowy Klub Seniora.

Grupy te mają dość zróżnicowany charakter. Trudno o tym się
przekonać, dopóki sam czegoś, drogi Czytelniku, nie wypróbujesz.
(ich wykaz można też znaleźć na stronie internetowej parafii, w zakładce
"Duszpasterstwa" po lewej stronie)

Z A P R A S Z A M Y
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W so bo tę 25 czerw ca w przy ko ściel nym ogro dzie mo dli li śmy
się w in ten cji na szych przed szko la ków i ich ro dzin. By ły za ba -
wy i sło dy cze. Ksiądz Pro boszcz Grze gorz oraz Ks. Ty be riusz
roz da li dy plo mi ki i eg zem pla rze Pi sma Świę te go na za koń cze -
nie ka te che zy przed szko la ków przy na szej pa ra fii oraz udzie -
li li bło go sła wień stwa na czas wa ka cyj ne go wy po czyn ku. 

Dzię ku je my Pa ni Ka ta rzy nie Si tar skiej, Pa ni Do mi ni -
ce Miel nik a tak że Ks. Ty be riu szo wi za ca ło rocz ną pra cę z na -
szy mi naj młod szy mi pa ra fia na mi oraz za du cho wą opie kę 
w so bot nie po ran ki i nie dziel ne po łu dnie. 

Na sze po dzię ko wa nia kie ru je my też do dzie ci i ich
ro dzi ców za obec ność i za pra sza my od wrze śnia w so bo ty 
o godz. 10:00 do sal ki na ple ba ni. 

ks. Ty be riusz Kro plew ski

21 czerw ca Wspól no ta Mło dzie żo wa Lux Cor dis dzię ko wa ła
Pa nu Bo gu za do bra, któ re otrzy ma ła w koń czą cym się ro ku
for ma cyj nym. A otrzy ma li śmy wca le nie ma ło – licz ni no wi
człon ko wie, wie le wy jaz dów, prze mia ny serc i spo so bu my śle -
nia po szcze gól nych osób, ak cje zwią za ne z przy go to wa nia mi
do Świa to wych Dni Mło dzie ży... To wszyst ko zło ży li śmy na oł -
ta rzu pod czas Eu cha ry stii. Po tem cie szy li śmy się so bą pod -
czas wie czo ru in te gra cyj ne go. Po go da po krzy żo wa ła nam pla -
ny do ty czą ce zor ga ni zo wa nia ogni ska, jed nak kieł ba sie z gril -
la też ni cze go nie bra ku je. Tym bar dziej, że pie czo na by ła pod
oknem pro bosz cza... :) 
Spo tka nia wspól no ty wzno wi my po wa ka cyj nej prze rwie. 

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz

Rozdanie przedszkolakowych dyplomików

Wspólnota M³odzie¿owa „Lux Cordis”

Z ŻYCIA PARAFII
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Lektorzy w Tatrach
To już ko lej ny raz, kie dy mło dzi lek to rzy z pa ra fii św. Bra ta
Al ber ta na Gdań skim Przy mo rzu od wie dzi li po łu dnie Pol -
ski. Tym ra zem jed nak był to wy jąt ko wy wy jazd, bo wiem
za po cząt ko wał on pew ną tra dy cję... 

Wraz z na sta niem la ta 8 lek to rów na cze le z księ -
dzem Ma te uszem wy ru szy ło do Za ko pa ne go, aby tam pod -
jąć trud wspi nacz ki, ale też, że by ode tchnąć po ro ku szkol -
nym za nu rza jąc się w wo dach ter mal nych. Każ dy dzień roz -
po czy nał się od po sił ku, bo do bre śnia da nie to ener gia na
resz tę dnia. Po tem zo sta ło już tyl ko usta le nie pla nu i w dro -
gę! Wie czo rem zbie ra li śmy się na wspól ną Eu cha ry stię, by
tam dzię ko wać za każ dy dzień.

Na po czą tek roz grzew ka, czy li Ka spro wy Wierch
(1987 m n.p.m.). Moż na po my śleć: – pew nie wje cha li ko lej -
ką – nic bar dziej myl ne go. Wej ście by ło dla nas o wie le bar -
dziej sa tys fak cjo nu ją ce.

Wia do mo że po go da w gó rach lu bi się zmie niać,
na wet gdy mó wi my o na szych Ta trach. Po pę dze ni więc
przez mgłę, któ ra za sta ła nas na szczy cie zde cy do wa li śmy
się na szyb kie opusz cze nie gó ry.

Na stęp ny dzień mi nął nam szyb ko, bo oto przy go -
to wy wa li śmy się na naj więk sze wy zwa nie te go wy jaz du. Te -
go dnia od wie dzi li śmy schro ni sko na Ha li Or nak oraz spró -
bo wa li śmy gó ral skie go na po ju – żę ty cy, czy li ser wat ki 
z mle ka owcze go.

Był czwar tek, go dzi na 6:30. Przy bla sku ran ne go
słoń ca opu ści li śmy nasz do mek na skra ju naj więk sze go ta -
trzań skie go mia sta. Na sza tra sa przed sta wia ła się na stę pu -
ją co: Idąc od Wo do grz mo tów Mic kie wi cza skrę ci li śmy w
stro nę Do li ny Pię ciu Sta wów. Po tem ła god nym po dej ściem
uda li śmy się nad wo do spad Si kla wa aby stam tąd za cząć
wspi nacz kę na Szpi gla so wy Wierch (2172 m n.p.m.).
Po dłu go ocze ki wa nej prze rwie na szczy cie roz po czę li śmy
scho dze nie dłu gim i żmud nym szla kiem do Mor skie go
Oka, aby stam tąd zejść dro gą do na sze go po cząt ku tra sy. 
I tak po 9 go dzi nach wę drów ki zna leź li śmy się z po wro tem
w miej scu star to wym.

Wy po czę ci po no cy w pią tek ru szy li śmy na sło wac -
ką stro nę, po dro dze oglą da jąc pięk ną pa no ra mę gór. Ja ski -
nia Niedź wie dzia by ła ko lej nym wy zwa niem dla gru pyz
Przy mo rza. Po 2 go dzi nach zwie dza nia za bra li śmy siw dro -
gę po wrot ną. Te go dnia po dzie li li śmy się na dwie gru py.
Jed na po sło wac kiej stro nie schy la ła się pod ogrom ny mi
sta lak ty ta mi w ja ski ni, dru ga zaś wy ru szy ła szla kiem wstro -
nę sank tu arium ma ryj ne go na ik to rów kach. Wszy scy spo -
tka li śmy się kil ka go dzin póź niej na Ły sej Po la nie.

Da wid Ka miń ski
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Wspomnienia z Rajskiego Ogrodu
W dniach od 11 do 15 lip ca prze by wa łam na ko lo niach 
w Bo ro wie ko ło Sia no wa w pen sjo na cie „Raj ski Ogród”. 

Wy jazd or ga ni zo wa ny zo stał przez pa ra fię, głów nym
opie ku nem te go tur nu su by ła sio stra Do ro ta. Po sta ram się
opo wie dzieć Wam o wszyst kich atrak cjach, ja kie mnie spo -
tka ły.

Ra zem ze mną wy je cha ło oko ło 40 osób. By ły to
głów nie dzie ci z na szej pa ra fii. O po sił ki dba ły: pa ni ku char -
ka oraz wła ści ciel ka pen sjo na tu. Je dze nie by ło pysz ne 
i wszy scy za wsze by li na je dze ni. Miesz ka li śmy w pięk nych
po ko jach. Za do mem, na po dwór ku i w ogro dzie, cze ka ły na
nas: tram po li na, ro we ry i fan ta stycz ny plac  za baw. W wol -
nych chwi lach ra zem z sio strą cho dzi li śmy tam, by się po ba -
wić. By ło SUPER. Opie ku no wie za dba li o to, aby śmy mie li
uroz ma ico ny i cie ka wy wy po czy nek.

Po nie dzia łek i wto rek upły nę ły nam na pla cu za baw
na tań cach w krę gu oraz na za ba wach z chu s tą ani ma cyj ną.
Wie czo rem, po ko la cji urzą dzi li śmy BABSKI WIECZÓR. By -
ło mnó stwo ła ko ci oraz ma sa śmie chu i ra do ści.

W śro dę po je cha li śmy  na wy ciecz kę do sank tu -
arium Mat ki Bo żej w Sia no wie. Ksiądz Pa weł od pra wił Mszę
Świę tą i ra zem się mo dli li śmy. Po po wro cie na te ren ośrod -
ka urzą dzi li śmy ogni sko z pie cze niem kieł ba sek.
Na stęp ne go dnia, we czwar tek, wy bra li śmy się do Par ku Mi -
nia tur. Zwie dza li śmy tam Ga bi net Śmie chu z krzy wy mi lu -
stra mi, kra inę z po sta cia mi z ba jek i ma łe zoo. Po tem oglą da -
li śmy Park Gi gan tów. Na to miast  wie czo rem od był się kon -
kurs pt. „Mam ta lent”.  Dzie ci pre zen to wa ły swo je umie jęt no -
ści. Jed ne tań czy ły, in ne śpie wa ły a jesz cze in ne gra ły na róż -
nych in stru men tach. By ło też kil ka osób, któ re po ka za ło
pięk ne ukła dy akro ba tycz ne. 

Pod czas ostat niej no cy ko le żan ki z in nych po koi za -
kra dły się do na szej sy pial ni i wy sma ro wa ły nas pa stą do zę -
bów. To do pie ro by ła „zie lo na noc”!

Pią tek po śnia da niu czas upły wał na pa ko wa niu wa -
li zek na dro gę po wrot ną do do mu. Po po łu dniu przy je cha li
po nas na si ro dzi ce.

To był mój już dru gi wy jazd do „Raj skie go Ogro du”.
Cho ciaż trosz kę tę sk ni łam za ro dzin ką, to i tak wy trzy ma łam
do koń ca, bo na praw dę by ło war to. Bar dzo się cie szę, że zno -
wu tam po je cha łam, bo są miej sca i lu dzie, do któ rych chce
się wra cać.

Ola Stry jew ska

Opie ku nami tur nu su w dniach 4-8 lipca by ła p. Aneta Bratke oraz sio stra Emmanuela Kozłowska i ks. Paweł Pieper
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Z ŻYCIA PARAFII

M³odzie¿ w Bieszczadach

DZIEŃ PIERWSZY
Na śla do wać Je zu sa
Pierw szy dzień na szych gór skich wo ja ży spę dzi li śmy dość
spo koj nie – za po zna wa li śmy się ze so bą, z te re nem i z obo -
wią zu ją cy mi na na szych ko lo niach za sa da mi… Był czas za -
baw in te gra cyj nych i za jęć spor to wych; by ła chwi la wy -
tchnie nia i był film. Punk tem kul mi na cyj nym dnia by ła oczy -
wi ście Msza św. spra wo wa na… o ma ło co w ko ście le ;) Mi -
mo że nie uda ło nam się do trzeć na pa ra fial ną Eu cha ry stię,
wi zy ta przy świą ty ni przy po mnia ła nam ha sło trwa ją ce go
Ro ku Mi ło sier dzia (zob. zdję cie). Pod czas te go rocz nych wa -
ka cji za sta na wia my się bo wiem nad te ma tem (a jak że!)
MIŁOSIERDZIA. Zgod nie z ży cze niem pa pie ża Fran cisz ka
roz wa ża my, co zna czy >>bło go sła wie ni mi ło sier ni<<. Dziś
usta li li śmy, że cho dzi tu przede wszyst kim, by mieć do bry
wzo rzec. Dla nas mo że on być tyl ko je den – Je zus. Co zna -
czy na śla do wać Go? Po wie dział nam dziś w Ewan ge lii.  

DZIEŃ DRUGI
Wąt pią cym do brze ra dzić

Po go da zde cy do wa nie nie by ła dziś na szym sprzy -
mie rzeń cem. Tra ge dii nie by ło, acz kol wiek ca ło dzien na
mżaw ka po tra fi być uciąż li wa… To dzię ki niej nie je den z
nas do świad czył błot nej ką pie li… Nie mniej jed nak zre ali zo -
wa li śmy na sze pla ny. Po śnia da niu wy ru szy li śmy au to ka -
rem w kie run ku nie ist nie ją cej wsi Ło pien ka. Za nim tam do -
tar li śmy, mie li śmy oka zję po znać „na ży wo” me to dę wy pa -
la nia wę gla drzew ne go. Pa ni prze wod nik nie po ską pi ła in -
for ma cji na te mat je go za sto so wa nia… We wspo mnia nej
wio sce zwie dzi li śmy je dy ny po zo sta ły w niej bu dy nek –
cer kiew, peł nią cą funk cję ko ścio ła. We wnę trzu świą ty ni
znaj du je się cu dow na iko na Ma ryi, Mat ki Pięk nej Mi ło ści.
Uwa gę dzie cia ków przy ku ła są sia du ją ca z bu dow lą naj star -
sza biesz czadz ka li pa (ma po nad 300 lat!) z ogrom ną dziu -
plą w kształ cie… po sta ci z iko ny (czy jest tak fak tycz nie,
moż na po rów nać na zdję ciach). Na par kin gu cze ka ła nas
nie spo dzian ka – spon ta nicz ny wy stęp biesz czadz kie go za -
ka pio ra. Po po wro cie Msza świę ta i po god ny, a na wet bar -
dzo po god ny wie czór.

A św. Jan de la Sal le na uczył nas dzi siaj, jak moż na
na śla do wać Je zu sa w ra dze niu wąt pią cym.
P.S. Ko men tu jąc dzi siej szy dzień, nie moż na nie wspo mnieć

o ini cja ty wie gru py chłop ców, któ rzy za ło ży li pe wien ziel ny
biz nes… Spo koj nie, to tyl ko prze twór stwo mię ty ;) 

DZIEŃ TRZECI
Krzyw dy cier pli wie zno sić 

Po go da po sta no wi ła nie od pusz czać, przy naj mniej z
ra na – pa da ło jesz cze bar dziej niż dnia po przed nie go… Jed -
nak zna jąc za mia ry au ry, uda ło się nam ją prze chy trzyć.
Przed po łu dnie spę dzi li śmy na gru po wych za ba wach in te -
gra cyj nych, zaś wy ciecz ko we pla ny prze su nę li śmy na czas
po obied ni. I uda ło się. Za po rę na Je zio rze So liń skim, spa cer
po ogro dzie bi blij nym w Mycz kow cach, elek trow nię w
Zwie rzy niu i ka plicz kę z cu dow nym źró deł kiem za li czy li -
śmy zu peł nie… su si, w cał kiem nie naj gor szych hu mo -
rach…

Cier pli we zno sze nie krzywd to ko lej na Je zu so wa
ce cha, któ rą chce my ada pto wać w na szym ży ciu. Po ka za ła
nam to bł. Ka ro li na Kóz ka. 

DZIEŃ CZWARTY
Grze szą cych upo mi nać

Dziś po czu li śmy kli mat Biesz cza dów. I du cho wo, i
fi zycz nie. Więk szość z nas (na ra zie przy naj mniej) od czu ła
si łę te go dru gie go ro dza ju wra żeń. Nie przy zwy cza je ni do
mar szów blo ker si zdo by li Po ło ni nę We tliń ską (1228 m
n.p.m.) z cha rak te ry stycz nym schro ni skiem na zy wa nym
przez tu ry stów Chat ką Pu chat ka. Na stęp nie gra nią prze mie -
rzy li jej szlak w kie run ku We tli ny. Du cho we wspo mnie nia
bę dą da wa ły ra dość, gdy prze mi ną za kwa so we do le gli wo -
ści… Mo cze nie zmę czo nych nóg w rwą cym stru my ku wpły -
nę ło jed nak nie co ko ją co na na szych mi lu siń skich. Po so lid -
nym my ciu (już w ośrod ku) re lak so wa li śmy się przy… przy -
go to wa niach do ju trzej sze go me czu Pol ska -Por tu ga lia.

Św. Jan Chrzci ciel uczył nas, jak upo mi nać grze szą -
cych. Oka zu je się, że nie jest to wca le ła twa sztu ka…

DZIEŃ PIĄTY
Mo dlić się za ży wych i umar łych 

Po wczo raj szym in ten syw nym dniu, dziś da li śmy
od po cząć na szym no gom… Był za to wy si łek in te lek tu al ny.
Prze ży li śmy „ży wą” lek cję hi sto rii w Skan se nie Bu dow nic -
twa Lu do we go w Sa no ku. Dzię ki prze nie sio nym z róż nych
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czę ści Pol ski bu dow lom oraz ma kie tom w ska li 1:1 wy ko na -
nym na pod sta wie od kryć mo gli śmy prze ko nać się, jak daw -
niej wy glą da ło ży cie w na szej Oj czyź nie. Po bli sko trzy go -
dzin nym spa ce rze, do brze nam wszyst kim zro bił przy sło -
wio wy łyk kwa su chle bo we go. Po obia do wej prze rwie re lak -
su ciąg dal szy. Tym ra zem w po bli skim ba se nie. Wra żeń
dzi siej sze go dnia do peł ni ło wspól ne oglą da nie me czu Pol -
ska – Por tu ga lia.

Dzię ki na ukom św. Te re sy od Dzie ciąt ka Je zus do -
wie dzie li śmy się, jak waż ną rze czą w ży ciu chrze ści ja ni na
jest mo dli twa wsta wien ni cza za ży wych i umar łych. 

DZIEŃ SZÓSTY
Ura zy chęt nie da ro wać

Wła śnie mi ja naj trud niej szy dzień na sze go wy jaz du.
Z sa me go za ło że nia miał ta ki być, gdyż na dziś po sta no wi li -
śmy zmie rzyć się z naj wyż szym biesz czadz kim szczy tem
(znaj du ją cym się po pol skiej stro nie gra ni cy), czy li z Tar ni -
cą (1346 m. n.p.m.). Jed nak trud no ści dzi siej sze go dnia
prze ro sły na sze naj śmiel sze ocze ki wa nia... A więc od po -
cząt ku. Dzień za po wia dał się cał kiem spo koj nie: śnia da nie,
punk tu al ny wy jazd, pięk na po go da, do pi su ją ce hu mo ry…
Kie ru nek: Wo ło sa te, gdzie za czy na się szlak. Krót ka wi zy ta
na po bli skim cer kwi sku, opo wieść o dźwi gu -żu ra wiu i w
dro gę… Pot się le je, bo cie pło, ka na pek uby wa z ple ca ka,
bu tel ki wo dy też jak by bar dziej pu ste, aż tu na gle… grzmot,
po tem błysk i de cy zja, by za wró cić. Idzie my do znaj du ją cej
się o kil ka na ście mi nut dro gi wstecz wia ty, by prze cze kać
co raz bar dziej na si la ją cy się deszcz. Po kil ku dzie się ciu mi -
nu tach ule wa ustę pu je, na nie bie po ja wia się pięk ne słoń ce,
zie mia jak by „na oczach” wy sy cha. Idzie my da lej. Skwar le -
je się z nie ba. W stru gach po tu do cie ra my na Tar ni cę. Ka -
nap ka, zdję cie i z po wro tem. Mi ja my wia tę, któ ra da ła nam
schro nie nie pod gó rę i… się za czę ło. Na nie bo wra ca ją
chmu ry. Ciem ne. Nie by ło mżaw ki, ani kro pie nia. Od ra zu
obe rwa nie chmu ry. Nie tyl ko deszcz. Grad. Du żo gra du.
Wiel ko ści ku le czek ozi mi ny. Chęt nie gosz czą ce nas szla ki
w dro dze na szczyt zmie nia ją się w pra wie że rwą ce stru mie -
nie. A w stru mie niach my. Szko da cza su na szu ka nie su che -
go miej sca, czy choć by ka mie nia, gdzie moż na by usta wić
no gę. Nie ma sen su za kła da nie płasz cza prze ciw desz czo we -
go. Już nic nie ma zna cze nia. By le jak naj szyb ciej zna leźć się

w au to ka rze. Mo kre do słow nie wszyst ko... Za czy na się prze -
ja śniać. Na dal pa da. Już tyl ko kro pi. Zie mia pa ru je. Słoń ce
co raz od waż niej pró bu je prze bić się przez oło wia ną za sło nę.
Po po nad go dzi nie do cie ra my do au to ka ru. Ścią ga my prze -
mo czo ne ubra nia, wrzu ca my je do lu ku ba ga żo we go. W au -
cie cie plut ko. Po dro dze wi zy ta w ap te ce i wy ku pie nie ca łe -
go za pa su wi ta mi ny C. Za czy na my się śmiać i śpie wać. Dzię -
ki Bo gu wszyst ko koń czy się szczę śli wie, a wy da rze nie
okrzy ku je my mia nem wa ka cyj nej przy go dy. Ko la cja, „wy pa -
ko wa nie” ba gaż ni ka, wie eeeel kie pra nie i su sze nie (po świę -
ca się na sza pie lę gniar ka, któ ra do póź nych go dzin noc nych
peł ni dy żu ry przy pral ce i sznu rze do su sze nia). Dzień wień -
czy Msza świę ta, a w jej trak cie re flek sja nad ura za mi, któ re
chęt nie po win ni śmy da ro wać. Na uczy cie lem tej trud nej
sztu ki jest św. Do mi nik Sa vio. 

DZIEŃ SIÓDMY
Nie umie jęt nych po uczać

Dzi siej szy dzień upły nął pod zna kiem ak tyw ne go
wy po czyn ku. Za czę li śmy od prze jaz du dre zy na mi ro we ro -
wy mi. Ta dość no wa biesz czadz ka atrak cja przy spo rzy ła
nam wie le ra do ści. Po prze je cha niu ośmio ki lo me tro we go
od cin ka uda li śmy się jesz cze na punkt wi do ko wy w nie czyn -
nym, po bli skim ka mie nio ło mie. Po dzi wia li śmy stąd pa no ra -
mę. Wie czór to ra do sna in te gra cja.

Św. Ka rol Bo ro me usz uczy nas dzi siaj, jak waż ną
rze czą jest dbać o in te lek tu al ny roz wój na szej wia ry. 

DZIEŃ ÓSMY
Stra pio nych po cie szać

Dziś po czu li śmy świą tecz ną at mos fe rę nie dzie li:
póź niej sza po bud ka, Msza św. w in ten cji dzie ci i ich ro dzin
w pa ra fial nym ko ście le w Le sku, po tem słod kie chwi le w cu -
kier ni, obiad… Nie ste ty po go da zmu si ła nas do prze sie dze -
nia po po łu dnia i wie czo ra w mu rach ośrod ka. Jed nak w żad -
nym wy pad ku nie moż na po wie dzieć, że się nu dzi li śmy. Po -
zna li śmy wzru sza ją cą hi sto rię chłop ca cho re go na ra ka, któ -
ry pi sał li sty do Bo ga (ta ki też ty tuł miał oglą da ny przez nas
film), po tem wzię li śmy udział w mul ti me dial nym qu izie z
wie dzy o Biesz cza dach i na szych ko lo niach. Po ko la cji –
plan szów ki. No i zbie ra my si ły na ko lej ny dzień. Bę dzie in -
ten syw nie…

Z ŻYCIA PARAFII
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DZIEŃ DZIEWIĄTY
…al bo wiem oni mi ło sier dzia do stą pią

Ostat ni dzień na sze go po by tu w Biesz cza dach wca -
le nie przy niósł ta ry fy ulgo wej. Wręcz prze ciw nie! Z sa me go
ra na wy ru szy li śmy w oko li ce Ustrzyk Gór nych, by zdo być
ko lej ne szczy ty. Ma ła Raw ka, od któ rej roz po czę li śmy, oka -
za ła się nie ta ką wca le ma łą… Po dość stro mym po dej ściu
do tar li śmy na szczyt, by po tem gra nią przejść na Wiel ką
Raw kę, a na stęp nie na Krze mie niec, czy li wy jąt ko we miej -
sce, gdzie zbie ga ją się gra ni ce trzech państw: Pol ski, Ukra -
iny i Sło wa cji. Po po wro cie do ośrod ka, w ra mach ko la cji,
świę to wa li śmy za koń cze nie na szych ko lo nii przy gril lu. Nie
za bra kło po dzię ko wań, pa mią tek, wspo mnień i wzru szeń. Z
nie cier pli wo ścią cze ka my na ju trzej sze, wie czor ne spo tka -
nie z ro dzi ca mi.

DZIEŃ DZIESIĄTY 
Dzieci rodzicom zawsze oddawać :)

Dzień po wro tu! Dla nie któ rych „wresz cie”, dla in -
nych „już”… Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim, któ rzy w ja -
ki kol wiek spo sób przy ło ży li rę kę do te go, by nasz wy jazd
do szedł do skut ku i od niósł ta ki suk ces: ro dzi com, wy cho -
waw com grup – pa ni Ka si, pa ni Do mi ni ce i pa nu Tom ko wi,
pa ni Ho no ra cie, na szej pie lę gniar ce; pa nu Ry sio wi, kie row -
cy; pa ni Mag dzie, na szej biesz czadz kiej prze wod ni cze oraz
wszyst kim pra cow ni kom za jaz du „Pod So sna mi”. Niech
Bóg Wam bło go sła wi!

Ad ma io rem Dei glo riam!

ks. Krzysz tof Bo ry se wicz

Z ŻYCIA PARAFII

Sp³yw kajakowy po Brdzie
Pierw szy ty dzień wa ka cji szkol nych był dla mło dzie ży z na szej
pa ra fii bar dzo in ten syw ny. Kil ku na sto oso bo wa gru pa człon -
ków Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza i mło dzież ze wspól no ty Lux
Cor dis wy bra ła się wraz z ks. Woj cie chem i ks. Ma te uszem na
spływ ka ja ko wy po rze ce Wdzie. W cią gu pię ciu dni ka ja ka rze
po ko na li po nad 100-ki lo me tro wy od ci nek z Bor ska do Sta rej
Rze ki. W tym cza sie nie któ rzy do per fek cji opa no wa li sa mo -
dziel ne przy go to wy wa nie po sił ków i szyb kie roz bi ja nie na mio -
tów ;-) Nie sa mo wi te kra jo bra zy wzdłuż wi ją cej się przez Bo ry
Tu chol skie rze ki i wspa nia ła at mos fe ra wśród uczest ni ków na
dłu go po zo sta ną w pa mię ci na szej mło dzie ży.

ks. Ma te usz Kon kol
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Z ŻYCIA PARAFII

Przyjêcie nowych dzieci do ERM
Wspól no ta dzie cię co -mło dzie żo wa Eu cha ry stycz ne go Ru -
chu Mło dych pro wa dzo na obec nie jest przez sio strę Do ro -
tę. Dzie ci spo ty ka ją się sys te ma tycz nie raz w ty go dniu – w
po nie dzia łek o go dzi nie 16.30. Po głę bia my na szą wia rę w
Je zu sa Chry stu sa po przez: uczest nic two we Mszy Św. i po -
chy le nie się nad Sło wem Bo żym, ale ma my też czas na za -
ba wę i wspól ne po by cie ze so bą. 

W czerw cu no wa gru pa dzie ci pod czas Eu cha ry -
stii o go dzi nie 11-ej za sta ła przy ję ta do Eu cha ry stycz ne go

Ru chu Mło dych. Od wrze śnia licz na wspól no ta dzie ci zo -
sta ła po dzie lo na na dwie gru py: dzie ci z klas IV-VI ma ją
spo tka nia w po nie dział ki o 16.00, na to miast dzie ci z klas III
we wtor ki o 15.45. Dzie ci pra gną na dal po głę biać swo ją
więź z Ko ścio łem i z Je zu sem Eu cha ry stycz nym ja ko Przy -
ja cie lem, roz wi jać w so bie pra gnie nie mo dli twy i mi ło wać
bliź nie go, by tym sa mym da wać ra do sne świa dec two o na -
szej wie rze w Pa na Bo ga!

s. Dorota Wierzbicka
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Wtorek,19 lipca
Kil ka mi nut po 20.00, przy je cha li do na szej pa ra fii pierw si
piel grzy mi Świa to wych Dni Mło dzie ży. To 28-oso bo wa gru -
pa mło dych ka to li ków z wło skiej die ce zji Luc ca wraz ze
swo imi księż mi i sio stra mi za kon ny mi. Na sza mło dzież i go -
spo da rze przy go to wa li go ściom hucz ne po wi ta nie!

Niedziela, 17 lipca
W nie dziel ne po po łu dnie przed na szym ko ścio łem mia ło
miej sce nie co dzien ne wy da rze nie. W ocze ki wa niu na przy -
jazd piel grzy mów z Włoch, Fran cji i Mar ty ni ki gru pa pa ra -
fian – dzie ci, star szych i se nio rów – na ma lo wa ła kre dą
ogrom ne lo go ŚDM 2016 na przy wi ta nie na szych go ści.
Efek ty wspól nej pra cy są nie sa mo wi te!
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Środa, 20 lipca
Oko ło go dzi ny 15-tej przy by li! Licz nie zgro ma dze ni wo lon -
ta riu sze, ka pła ni, go spo da rze i pa ra fia nie po wi ta li 130-oso -
bo wą gru pę mło dych ka to li ków z Mar ty ni ki. By ło gło śno i
by ło ra do śnie! ;-) 
O go dzi nie 18:00 od by ła się wspól na Eu cha ry stia z na szy mi
go ść mi.  
Ok. go dzi ny 20-tej na Przy mo rze przy je cha li Fran cu zi.

Czwar tek, 21 lip ca
Dzień za czął się oko ło go dzi ny 9-ej po ran ną ka te che zą, któ -
ra wy gło sił bi skup Fran ci szek Ka list z Fran cji. Na stęp nie
gru pa Wło chów uda ła się do Eu ro pej skie go Cen trum So li -
dar no ści i na zwie dza nie Głów ne go Mia sta. Część piel grzy -
mów z Mar ty ni ki spę dzi ła czas w So po cie, a po zo sta li w cen -
trum Gdań ska. Po dob nie zresz tą jak piel grzy mi z Fran cji. 
Po mi le spę dzo nym choć wy czer pu ją cym dniu, WSZYSCY
tzn. piel grzy mi, ro dzi ny gosz czą ce, pa ra fia nie i wo lon ta riu -
sze spo tka li śmy się w ko ście le, aby prze żyć uro czy stą Mszę
Świę tą pod prze wod nic twem bi sku pa z Fran cji.

Z ŻYCIA PARAFII
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Z ŻYCIA PARAFII

Pią tek, 22 lip ca
Ra zem z  na szy mi piel grzy ma mi za czę li -
śmy oko ło go dzi ny 9-ej po ran ną ka te -
che zą po prze dzo ną oczy wi ście śnia da -
niem u ro dzin gosz czą cych. Na stęp nie
gru pa Wło chów uda ła się do obo zu kon -
cen tra cyj ne go w Sztu to wie. Część piel -
grzy mów z Mar ty ni ki spę dzi ła czas w
cen trum Gdań ska, a po zo sta li uda li się
do So po tu. Po dob nie zresz tą jak piel -
grzy mi z Fran cji. Po dniu spę dzo nym na
zwie dza niu piel grzy mi, ro dzi ny gosz czą -
ce, pa ra fia nie i wo lon ta riu sze spo tka li
się w ko ście le, aby prze żyć wspól nie naj -
waż niej szy punkt każ de go dnia, czy li
uro czy stą Mszę Świę tą. Po za koń cze niu
Eu cha ry stii prze szli śmy na bo isko przy
uli cy Me is sne ra, gdzie od był się tur niej
pił ki noż nej. Przed sta wi cie le każ de go
kra ju, czy li Mar ty ni ki, Fran cji, Włoch i
Pol ski ro ze gra li ze so bą je den mecz.
Skła dy dru żyn pod wzglę dem płci mu -
sia ły być mie sza ne tj. w każ dej je de na st -
ce gra ły rów nież dziew czy ny, aby nikt
nie po czuł się po mi nię ty. To wa rzy szy ły
wszyst kim pięk ne emo cje, ki bi ce nie za -
wie dli swo ich dru żyn po przez do ping na
naj wyż szym po zio mie. Po za koń cze niu,
póź nym wie czo rem, wszy scy uda li się
na noc leg do swo ich ro dzin.

W czwar tek wie czo rem
po za koń cze niu Eu cha ry stii, na bo isku przy Ogól no kształ -
cą cych Szko łach Spor to wych od był się wie czór in te gra cyj -
ny, pod czas któ re go go ści li śmy Ze spół Pie śni i Tań ca Uni -
wer sy te tu Gdań skie go „JANTAR”, któ ry po ka zał na szym
go ściom swo je tra dy cyj ne stro je i tań ce lu do we. Wie czór
roz po czął się od słów: Po lo ne za czas za cząć! Po tem (oczy -
wi ście!) na stą pi ło je go  od tań cze nie. Pod czas in te gra cji na
sce nie mia ło miej sce wie le kon kur sów i ani ma cji m.in. po ła -
mań ce ję zy ko we, tań ce in te gra cyj ne oraz de gu sta cja pol -
skich po traw. Na za koń cze nie dnia od mó wi li śmy wspól nie
mo dli twę wie czor ną, każ dy w swo im ję zy ku.
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Nie dzie la, 24 lip ca
Ostat ni dzień wi zy ty mło dych piel grzy mów, czy li nie dzie lę,
roz po czę li śmy o go dzi nie 11-ej wspól ną ad o ra cją, aby wy ci -
szyć się i przy go to wać do Mszy Świę tej pod prze wod nic -
twem bi sku pa z Mar ty ni ki. Po za koń cze niu Eu cha ry stii ca -
ła wspól no ta (piel grzy mi, ro dzi ny, wo lon ta riu sze i pa ra fia -
nie)  prze szła na są sied nie bo isko przy Ogól no kształ cą cych
Szko łach Spor to wych, gdzie cze ka ło już pysz ne je dze nie,
czy li kieł ba ski z gril la, zu pa, bi gos czy cia sto. Te go po po łu -
dnia nie za bra kło tak że za baw in te gra cyj nych i tań ców. Każ -
dy kraj przy go to wał dla go spo da rzy wy stęp w ce lu przy bli -
że nia kul tu ry swo je go kra ju lub też, jak w przy pad ku Mar -
ty ni ki, aby opo wie dzieć hi sto rie do ty czą ce mi ło sier dzia.
Dla piel grzy mów z Mar ty ni ki by ła to pew ne go ro dza ju pró -
ba ge ne ral na przed wy stę pem w Kra ko wie. 
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Niedziela po południu
Po za koń cze niu fe sty nu od mó wi li śmy jesz cze w ko ście le
„Ko ron kę do Bo że go Mi ło sier dzia”, aby po dzię ko wać Pa nu
Bo gu za ten wspa nia ły dzień, za wszyst kich lu dzi, któ rzy
bra li udział w tym dzie le oraz od dać ich pod Je go opie kę w
dro dze do Kra ko wa. 

Wspól nie wy śpie wa nej mo dli twie to wa rzy szy ło
wie le emo cji i wzru szeń. Mo gli śmy im dać upust po koń co -
wym bło go sła wień stwie, kie dy to wza jem nym po dzię ko wa -
niom oraz uści skom nie by ło koń ca. 

W kli ma cie ra do ści i wdzięcz no ści wy szli śmy
wspól nie przed ko ściół, by to kil ku dnio we spo tka nie
uwiecz nić se rią pa miąt ko wych zdjęć 

Marta Skórowska 
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Nasi w Krakowie

Na wy da rze nia cen -
tral ne do Kra ko wa
uda ła się tak że i na -

sza mło dzież. Po nad 80-oso -
bo wa gru pa mło dych lu dzi z na szej pa ra fii

wzię ła udział w spo tka niu z pa pie żem Fran cisz kiem. Naj -
więk szym prze ży ciem by ła wspól na Dro ga Krzy żo wa na
Bło niach oraz noc ne czu wa nie i Msza Po sła nia w pod kra -
kow skich Brze gach.
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Œwiatowe Dni M³odzie¿y 
w rodzinach naszych parafian

Œwiadectwa parafian

Z chę cią po dzie lę się zdję cia mi ze wspól ne go pie cze nia cia -
sta. Upie kłam dla dziew czyn ple śnia ka, bar dzo im sma ko -
wał, więc szyb ko znik nął. Któ re goś dnia, gdzieś oko ło go -
dzi ny 22:00 za bra ły śmy się za wspól ne pie cze nie :) Dziew -
czy ny ro bi ły no tat ki i zdję cia skład ni ków, by po wtó rzyć
prze pis na Mar ty ni ce :) Au xan ne (na zdję ciu kła dzie war -
stwę dże mu z czar nej po rzecz ki) i Ra chel (ubi ja pia nę). Sza -
lo ne te na sze dziew czy ny :) Każ de go dnia sie dzia ły śmy do
bar dzo póź na i się in te gro wa ły śmy. Z dnia na dzień zmę cze -
nie na ra sta ło, ale dziew czy ny w ogó le zmę czo ne nie by ły.
Ostat niej no cy prze bi ły sa me sie bie, w ogó le nie po szły
spać – ga da ły i chi chra ły się ca łą noc :) Skąd one mia ły ty le
ener gii?  Cie ka wa przy go da i wy mia na kul tu ral na. Dzię ku ję
za tę moż li wość.  

Ewe li na

Wizytacje wolontariuszy w rodzinach przed przyjazdem pielgrzymów
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Od 20 do 25 lip ca go ści li śmy w na szym do mu dwie bar dzo
sym pa tycz ne dziew czy ny z Mar ty ni ki. Mam po czu cie, że ca -
ły ich po byt był do sko na le zor ga ni zo wa ny przez księ ży i wo -
lon ta riu szy z pa ra fii św. Bra ta Al ber ta już na wie le mie się cy
przed przy jaz dem piel grzy mów. Na szych go ści przy pro wa -
dzi ła wo lon ta riusz ka - Na ta lia, któ rej po moc by ła wprost
bez cen na przez ca ły czas ich po by tu. Przy nio sła nam dru ko -
wa ne ma te ria ły do ty czą ce pro gra mu po by tu piel grzy mów i
nie mal co dzien nie kon tak to wa ła się z na mi te le fo nicz nie, je -
śli za cho dzi ły w pro gra mie ja kieś zmia ny. By ło to bar dzo
waż ne, przy naj mniej dla mnie, że by móc po go dzić co dzien -
ne obo wiąz ki z do brym przy ję ciem go ści.

„Na sze dziew czy ny” (bo tak o nich mó wi li śmy) na -
zy wa ją się Mar ta i Ka ro li na. Przy wi ta ły się bar dzo ser decz -
nie, wy ca ło wa ły nas od ra zu, choć wi dzie li śmy się pierw szy
raz w ży ciu i na tych miast by ło wia do mo, że sta je my się przy -
ja ciół mi. Był pe wien pro blem z po ro zu mie wa niem się, bo
tyl ko Ka ro li na mó wi ła ja ko ta ko po an giel sku, a Mar ta zna -
ła za le d wie pa rę słów, na to miast nasz fran cu ski tro chę ule -
ciał z pa mię ci, tak że w ra zie po trze by „ła ta li śmy” an gielsz -
czy znę po je dyn czy mi słów ka mi i zwro ta mi fran cu ski mi.
Oka za ło się jed nak, że to zu peł nie wy star cza, zwłasz cza gdy
do łą cza li śmy do te go jesz cze wy mo wę ge stów w kon kret -
nych sy tu acjach do mo wych. Obie dziew czy ny by ły czar no -
skó re i mia ły na gło wach mnó stwo cie niut kich war ko czy -
ków, co wy glą da ło bar dzo ma low ni czo. Za raz na po cząt ku
wy cią gnę ły swo je ko mór ki i spy ta ły o moż li wość sko rzy sta -
nia z Wi -Fi, co na szczę ście by ło u nas moż li we. Dzię ki te mu
mo gły co dzień po ro zu mie wać się ze swo imi ro dzi na mi. 
Mo gę po wie dzieć, że w cią gu tych pa ru dni po lu bi li śmy się
ser decz nie, obie dziew czy ny by ły bar dzo sko re do śmie chu.
Mar ta po cho dzi z licz nej ro dzi ny, ma dzie się cio ro ro dzeń -
stwa. Żar to wa li śmy, że ra zem z nią to już ca ła dru ży na pił -
kar ska. Ka ro li na, tro chę star sza, ma tro je ro dzeń stwa, a sa -
ma już jest mat ką, ma kil ku let nią có recz kę, z któ rą co dzień
wie czo rem roz ma wia ła, a pod ko niec po by tu ku pi ła pa miąt -
ki dla niej i dla swo jej ma my. Ka ro li na jest w swo jej pa ra fii
ani ma tor ką pra cu ją cą z dzieć mi. Ten po byt nie był dla niej
pierw szą wi zy tą w Eu ro pie, by ła już w Me dju go rie. Opo wia -
da ła też, że w cią gu ca łe go ro ku przed przy jaz dem na ŚDM
przy go to wy wa li się i or ga ni zo wa li zbiór ki pie nię dzy na po -
dróż. Na roz mo wy nie mie li śmy wie le cza su, je dy nie wie czo -
rem po ko la cji. Dziew czy ny bo wiem ca ły dzień mia ły wy peł -
nio ny zwie dza niem i za ję cia mi zor ga ni zo wa ny mi w swo jej

gru pie. Kie dy na za jutrz po przy jeź dzie pro wa dzi łam je na
zbiór kę przy ko ście le (póź niej, kie dy już zna ły dro gę oczy -
wi ście cho dzi ły sa me) był ta ki mi ły mo ment, gdy z róż nych
stron nad cho dzi li mło dzi lu dzie w ko szul kach z em ble ma ta -
mi ŚDM, pro wa dze ni przez star sze pa nie eme ryt ki (jak ja
sa ma) i ta kich że pa nów, co wy glą da ło jak by ca łe osie dle na -
gle od młod nia ło i spie szy ło na zbiór kę. Spo tka łam ko le gę z
są sied niej uli cy, któ ry pro wa dził go ści z Fran cji, bar dzo się
ni mi chwa lił, bo by li to ksiądz i kle ryk. Wi ta li śmy się i wy -
mie nia li śmy ser decz no ści jak sta rzy zna jo mi.

W cią gu tych dni szcze gól nie dwa z nich by ły dla
nas waż ne. Tak się skła da, że 21 lip ca wy pa da rocz ni ca na -
sze go ślu bu, tym ra zem by ła to pięć dzie sią ta trze cia. Mąż
za mó wił tort z cy frą 53 i kie dy po ko la cji po sta wi li śmy go na
sto le, śmie chom i gra tu la cjom nie by ło koń ca. Dziew czy ny
ro bi ły zdję cia, my też - i w ten spo sób pra wie włą czy li śmy je
do ro dzi ny na tej ma łej uro czy sto ści. 
Dru gi dzień, i ten był waż niej szy, to nie dzie la 24 lip ca, kie dy
piel grzy mi już nie mie li żad ne go zwie dza nia w swo ich gru -
pach, ale spę dza li czas wspól ny ze wszyst ki mi ro dzi na mi,
któ re ich go ści ły. Naj pierw by ła Msza św. Od pra wiał ją bi -
skup z Mar ty ni ki w kon ce le brze z bi sku pem z die ce zji Li mo -
ges we Fran cji i ks. Grze go rzem, pro bosz czem. Czę ści sta łe
Mszy by ły po ła ci nie, tekst wy świe tla no z rzut ni ka i wier ni
ra dzi li so bie cał kiem nie źle, mo że czę ścio wo też i dzię ki te -
mu, że spo ra część by ła w wie ku, wska zu ją cym na to, że w
cza sach mło do ści jesz cze uczest ni czy li w przed so bo ro wej li -
tur gii ła ciń skiej. Czę ści zmien ne by ły rów no le gle w trzech
ję zy kach - oprócz pol skie go - po wło sku i po fran cu sku. By -
ło to bar dzo wy raź ne do świad cze nie po wszech no ści Ko ścio -
ła po nad róż ni ca mi ję zy ków i na ro dów. Ka za nie wy gła szał
po fran cu sku czar no skó ry bi skup z Mar ty ni ki, a obaj pol scy
mi sjo na rze tłu ma czy li je na bie żą co na pol ski i wło ski.
Ksiądz bi skup mó wił w spo sób nie zwy kle ży wy, emo cjo nal -
ny, ge sty ku lu jąc i wcią ga jąc do współ dzia ła nia słu cha czy –
oczy wi ście zwra cał się przede wszyst kim do mło dych, ale
teo lo gicz ny sens był prze zna czo ny dla wszyst kich i wy da je
się, że wszy scy by li po ru sze ni i za cie ka wie ni. Do praw dy, to
nie by ło nud ne, ste reo ty po we ka za nie. 

Wzru sza ją ca by ła też chwi la prze ka zy wa nia zna ku
po ko ju. Or ga ni sta tym ra zem nie spie szył się z za in to no wa -
niem Agnus Dei, zo sta wił dość cza su, że by wy mie niać przy -
ja zne ge sty ze wszyst ki mi do ko ła. Tak się szczę śli wie zło ży -
ło, że w tłu mie za uwa ży łam nie da le ko na szą Ka ro li nę i mo -
gły śmy rzu cić się so bie w ob ję cia. I to jed nak mia ło tro chę
in ne zna cze nie i nio sło in ne emo cje niż zwy kłe uca ło wa nia
w do mu na „dzień do bry” i „do wi dze nia”. Ca ło ści do peł niał
śpiew chó ru z Mar ty ni ki pod kie run kiem nie zwy kle ży wio -
ło we go dy ry gen ta. Śpie wa li na gło sy tak me lo dyj nie i ryt -
micz nie, w tak zgra ny spo sób, że nie mo gła to być po pro stu
zwy kła gru pa piel grzy mów, ze bra nych na pa rę dni, ale ze -
spół sta le śpie wa ją cy i ćwi czą cy ra zem. Po za koń cze niu
Mszy, jak to zwy kle by wa, za śpie wa li coś jesz cze i wów czas
ży wio ło wo do łą czy li do nich in ni piel grzy mi z Mar ty ni ki, ko -
ły sząc się ryt micz nie i klasz cząc… Po tem śpie wa li da lej i da -
lej, nie chcąc prze stać… Część wier nych, któ rzy zdą ży li już
wyjść z ko ścio ła, wró ci li, że by po słu chać a i nie rzad ko włą -
czyć się do tych tań ców i okla sków...
Po pro stu do brze by ło być tu taj, nie chcia ło się wy cho dzić.
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pierw sze go spo tka nia na wią za li śmy ser decz ne, peł ne sym -
pa tii re la cje. Z ru mień ca mi na twa rzy przy ję li śmy dys kret ne
przy po mnie nie, że przed po sił kiem na le ży od mó wić mo dli -
twę. To prze ła ma ło wszel kie ba rie ry „ob co ści”. Na py ta nie:
„dla cze go zde cy do wa li ście się wziąć udział w ŚDM?” Sa mu -
el od po wie dział: „chcie li śmy po znać Pol skę, Po la ków, ich
tra dy cje, rów nież po głę bić wia rę w Je zu sa”. Brak cza su (bo -
ga ty pro gram po by tu) nie po zwa lał na dłuż sze roz mo wy, ale
dzię ki wy mie nio nym ad re som e -ma il ta lu ka zo sta nie wy -
peł nio na. Z pew no ścią bę dzie nam bra ko wa ło ich obec no -
ści, nie tyl ko w do mach, ale i na Osie dlu - za wsze uśmiech -
nię tych, po zdra wia ją cych prze chod niów, roz śpie wa nych w
ko ście le. 
Na za łą czo nym zdję ciu: od le wej na si Go ście:  Geo r ges i Sa -
mu el oraz za pro sze ni: Ma ria, Syl wia (sio stra Geo r ges’a) i
To mek - opie kun za pro szo nych.    

Ali na i Sta ni sław

P.S. Gra tu lu je my wspa nia łej or ga ni za cji i przy go to wa nia po -
by tu na szych Go ści oraz tro ski, „aby wszyst ko by ło do -
brze”. Ser decz nie po zdra wia my. 

„Pa mię taj o mo dli twie przed po sił kiem”
Na szy mi go ść mi by li stu den ci z Mar ty ni ki: Geo r ges i Sa -
mu el. Geo r ges stu diu je bio lo gię, Sa mu el jest stu den tem
pierw sze go ro ku se mi na rium du chow ne go. Już pod czas

Nie był to jed nak ko niec wspól ne go dnia, bo wiem pa ra fia
zor ga ni zo wa ła fe styn dla piel grzy mów i ro dzin, któ re ich go -
ści ły. Spo tka nie mia ło miej sce na bo isku po bli skiej szko ły.
Dwa dni wcze śniej (na prze no śnej sce nie) był tam zor ga ni -
zo wa ny dla piel grzy mów po kaz lu do we go ze spo łu pie śni i
tań ca. Wie dzie li śmy o tym, bo „na sze dziew czy ny” po ka za ły
nam po przed nio na gra ne w ko mór kach frag men ty. W nie -
dziel ne po po łu dnie od wró ci ły się ro le – to przy jezd ni z Mar -
ty ni ki, Fran cji i Włoch mie li nas, miej sco wych, ewan ge li zo -
wać po swo je mu. Oczy wi ście naj pierw był czas, że by po -
krze pić „cia ło mdłe” czymś cie płym do je dze nia. Ro dzi ny,
któ re go ści ły piel grzy mów, przy cho dzi ły z dzieć mi i wnu ka -
mi, tak że na spo tka niu by ły róż ne po ko le nia. 
Naj bar dziej nie sa mo wi tym punk tem pro gra mu był dla mnie
wy stęp go ści z Mar ty ni ki. W głę bi sce ny sta li chó rzy ści
ubra ni w czar ne spodnie i bia łe ko szul ki z lo go ŚDM. Na
pierw szym pla nie roz gry wa ły się trzy sce ny - pan to mi micz -
ne i ta necz ne. Kon fe ran sje rzy za po wie dzie li naj pierw, że bę -
dą one po dej mo wać trzy te ma ty, zwią za ne z pro ble ma mi Ro -
ku Mi ło sier dzia. Pierw szy po kaz do ty czył re la cji pa na i nie -
wol ni ka, dru gi był osnu ty wo kół za ma chu na Ja na Paw ła II,
a trze ci od no sił się do re la cji mię dzy po ko le nio wych. Opo -
wieść o pa nu i nie wol ni ku nie by ła tyl ko od nie sie niem do
daw nej ko lo nial nej prze szło ści Mar ty ni ki, ale też od no si ła
się me ta fo rycz nie do róż nych ro dza jów znie wo le nia, np. od
al ko ho lu, nar ko ty ków i in nych na ło gów. Naj bar dziej wy ra zi -
sta by ła fa bu ła do ty czą ca za ma chu na pla cu św. Pio tra, koń -
czą ca się sce ną wy ba cze nia Ali Ag cy. Ar ty stycz nym spo so -
bem pod kre śle nia waż no ści tej sce ny by ło po słu że nie się
ko lo rem: na tle barw nie ubra ne go tłu mu uczest ni ków spek -
ta klu głów ni ak to rzy wy róż nia li się ko lo ra mi: bie lą (po stać
pa pie ża) i czer nią (tak ubra ny był klę czą cy przed nim Ag -
ca). Pan to mi ma po świę co na róż ni com po ko leń przed sta wia -
ła za rów no sy tu acje kon flik to we jak moż li wo ści współ dzia ła -
nia. Wszy scy ak to rzy – tan ce rze wy stę po wa li bo so, mie li ba -
jecz nie ko lo ro we stro je, któ re wie lo krot nie zmie nia li w za -
im pro wi zo wa nej „gar de ro bie” pod ścia ną bu dyn ku szkol ne -

go obok sce ny. Ca łe mu spek ta klo wi to wa rzy szy ła mu zy ka,
je den z chło pa ków grał na elek trycz nej gi ta rze, dru gi na pia -
nie. Po szcze gól ne czę ści by ły uję te w ra my kil ku mi nu to -
wych etiud swo bod ne go tań ca, wy ko ny wa ne go z nie zwy -
kłym wdzię kiem i lek ko ścią. To był po pro stu z pa sją i za an -
ga żo wa niem przy go to wa ny i po pro wa dzo ny spek takl te -
atral ny, przy wie zio ny z da le kiej tro pi kal nej wy spy. Wi dzo -
wie, za rów no miej sco wi jak i piel grzy mi z obu po zo sta łych
grup na gro dzi li wy ko naw ców nie koń czą cy mi się bra wa mi i
okrzy ka mi za chwy tu. Wia do mo że kto śpie wa, dwa ra zy się
mo dli. Oni już to zro bi li w cza sie Mszy i po niej. A po tem
chy ba po mo dli li się trzy ra zy, przy go to wu jąc i prze sta wia jąc
spek takl z waż nym prze sła niem do ty czą cym róż nych aspek -
tów mi ło sier dzia.

Opi sa łam to, co i tak wi dzie li wszy scy uczest ni cy
tych wy da rzeń, ale tro chę sa ma so bie chcia łam przy po -
mnieć te waż ne dla mnie prze ży cia. Bar dzo się cie szę, że
zde cy do wa li śmy się przy jąć w na szym do mu piel grzy mów z
za gra ni cy. To by ła wy jąt ko wa oka zja uczest ni cze nia w ŚDM,
mi mo po zo sta wa nia ca ły czas w Gdań sku i w mia rę upły wu
ko lej nych dni co raz wy raź niej to so bie uświa da mia łam, że to
na praw dę wy jąt ko wa, zu peł nie wy jąt ko wa oka zja. Prze cież
do Pa na my na na stęp ne Dni Mło dzie ży nie po je dzie my (nie
ty le ze wzglę du na koszt, co na wiek). 

Kie dy już się za czę ły wy da rze nia w Kra ko wie sta ra li -
śmy się oglą dać wszyst kie trans mi sje te le wi zyj ne, słu cha li -
śmy pa pie ża Fran cisz ka bar dzo uważ nie. Mia łam po czu cie,
że choć on mó wi do swo ich mło dych słu cha czy, któ rzy go
tam ota cza ją, mó wi też do mnie, po nie waż dzię ki ugosz cze niu
piel grzy mów przez kil ka dni my tak że włą czy li śmy się w tę ol -
brzy mią wspól no tę i prze ży cie po wszech no ści Ko ścio ła, któ -
re go do świad czy łam naj pierw tu u nas w Gdań sku. Dzię ki po -
by to wi piel grzy mów do świad cze nie to sta ło się jesz cze bar -
dziej wy ra zi ste i bez po śred nie. To coś zu peł nie in ne go niż
ogól na, ro zu mo wa wie dza o tym, co zna czy po wta rza na pod -
czas każ dej Mszy for mu ła: ”Wie rzę w Ko ściół po wszech ny”. 

Małgorzata



22

Z ŻYCIA PARAFII

Wszyst ko za czę ło się od sło wa „tak”, bo te go by li śmy pew ni
od sa me go po cząt ku, że chce my po móc, po dzie lić się tym,
co ma my, że ina czej nie moż na. Pa mię tam, jak sa ma kie dyś
by łam na piel grzym ce i wiem, ja kim luk su sem jest moż li -
wość wy spa nia się na mięk kim sia nie, nie mó wiąc już o tap -
cza nie, czy sko rzy sta nie z prysz ni ca, a cie pły po si łek to wła -
ści wie przy sło wio wa „man na z nie ba”, zwłasz cza gdy mię so
by ło na kart ki. Tak więc du żo w nas by ło en tu zja zmu, chę ci
po mo cy a przy tym du żo cie ka wo ści, no bo tak na praw dę to
jed na wiel ka nie wia do ma. Nie wie my, kto u nas za miesz ka,
w ja kim wie ku, czy bę dą to oso by bar dziej otwar te, chęt ne
do na wią za nia kon tak tu, czy ra czej za mknię te w so bie? Nie
wie my, czym ich mo że my ugo ścić, czy wo lą mię so, czy mo -
że są we ge ta ria na mi? Z upły wem dni czu je my, że ro śnie w
nas en tu zjazm, bo wy star czy za pro sić ko goś do po ko ju w na -
szym do mu, któ ry i tak stoi pu sty, a na sto le po sta wić dwa
mo że czte ry do dat ko we na kry cia. To prze cież tak nie wie le
nas bę dzie kosz to wa ło, a bę dzie my mo gli po móc. Jed no cze -
śnie ro sną w nas oba wy, a ję zyk? Ja nie znam żad ne go, mo -
że tro chę zro zu miem kil ka pro stych słów w ję zy ku an giel -
skim, czy ro syj skim. Le szek, mój mąż, jest w lep szej sy tu -
acji, bo moż na po wie dzieć, że zna an giel ski, no ale tu bę dzie
po trzeb ny fran cu ski, do dys po zy cji bę dzie my mie li „ję zyk
mi go wy” i słow nik. Jesz cze je den pro blem to na sza pra ca,
nie ma my urlo pu a ja do dat ko wo pra cu ję na zmia ny, więc
oba wia my się, czy uda nam się wszyst ko ra zem ogar nąć. 

Dni szyb ko mi ja ją, a po uczest ni cze niu we mszach
świę tych i spo tka niach or ga ni za cyj nych czu je my, że na sze
oba wy słab ną. Prze cież wie my, że ta kich ro dzin jak my, któ -
re chcą przy jąć piel grzy mów, jest wię cej i wszyst kie mu szą
mieć po dob ne oba wy. Po zna je my też dwie wo lon ta riusz ki:
Go się i Na ta lię, wspa nia łe dziew czy ny, z któ ry mi szyb ko się
za przy jaź nia my. Od nich do sta je my do dat ko wą por cję ener -
gii, du żo opty mi zmu i wie my, że wszyst ko pój dzie, jak na le -
ży, bo Duch Świę ty czu wa i ina czej być nie mo że. Po ca łej tej
ko tło wa ni nie po ja wia ją cych się my śli i emo cji, po więk szych
czy mniej szych du cho wych i fi zycz nych przy go to wa niach
nad szedł ten dzień, w któ rym przy jeż dża ją mło dzi z Mar ty -
ni ki, a więc piel grzy mi, któ rych ma my go ścić u sie bie. Pró -

bu ję ogar nąć kuch nię, przy go to wać obiad i coś słod kie go na
de ser. Ca ły czas je ste śmy w kon tak cie z na szy mi wo lon ta -
riusz ka mi Go sią i Na ta lią. Do koń ca nie je ste śmy pew ni, ile
osób osta tecz nie u nas za miesz ka, choć za de kla ro wa li śmy
się, że mo że my przy jąć czte ry oso by. Le szek po szedł przy -
wi tać piel grzy mów, za pro sić ich do nas, ja na to miast ca ły
czas trzy mam pod kon tro lą garn ki. 

Pod eks cy to wa na i ja kaś szczę śli wa za ra zem wi tam
w na szym do mu go ści: dwie mi łe czar no skó re dziew czy ny i
Da vi da (jak się sam przed sta wia), a Le szek szyb ko do da je
księ dza Da vi da. Po my śla łam, że to ra czej nie moż li we, że u
nas w do mu tak po pro stu ma za miesz kać ksiądz, to chy ba
ja kaś po mył ka, mo że zo sta nie tyl ko na obiad. Ser ce bi ło mi
ja koś moc niej, ale nie mia łam już wię cej cza su na dal sze roz -
trzą sa nie tej za ist nia łej sy tu acji, bo do cho dzą na obiad dwie
na stęp ne dziew czy ny i uda je nam się za trzy mać Go się z Na -
ta lią, po my śla łam prze cież one też mu szą być głod ne. Ja koś
cu dow nie uda je mi się „roz mno żyć” pie ro gi, zu py oka za ło
się być też du żo. Wszy scy chy ba się na je dli, przy naj mniej
tak mi się wy da je, tro chę za czy nam pa ni ko wać, mo że jed -
nak nie, ale Na ta lia jak za wsze czu wa, ze sto ic kim spo ko jem
stwier dza, że wszyst ko jest OK. Pierw sze ko ty za pło ty. Po
zje dzo nym ob je dzie i zła pa niu od de chu przez wszyst kich,
ro bi się ma łe za mie sza nie, po czym wia do mo już, że u nas
zo sta je tyl ko ksiądz Da vid, zaś na dziew czy ny cze ka ją in ne
ro dzi ny. Od te go mo men tu, moż na po wie dzieć, że wszyst ko
za czy na dziać się jak by sa mo, bez na szej wo li. To tak jak by
ktoś prze jął nad na mi kon tro lę. Z Da vi dem (bo tak od sa me -
go po cząt ku za pro po no wał, by się do nie go zwra cać) bar dzo
szyb ko i ła two na wią za li śmy bli ski kon takt. Ję zyk też nie sta -
no wił ba rie ry, bo jak się szyb ko oka za ło nasz gość do brze
mó wił po an giel sku.  

Da vid oka zał się czło wie kiem z nie spo ży ty mi po kła -
da mi ener gii, si ły i cie ka wo ści. Krył w so bie ja kąś ta jem ni -
czość i moc po wią za ną z wiel ką do zą ła god no ści. Miał nie -
na rzu ca ją cy się spo sób by cia, a jed no cze śnie coś, co przy -
cią ga ło i po wo do wa ło, że chcie li śmy być bli sko nie go i spę -
dzać z nim jak naj wię cej cza su. Te go cza su - jak się oka za ło
- mie li śmy bar dzo du żo a jed no cze śnie bar dzo ma ło. Każ dy
dzień wy peł nio ny był po brze gi róż ny mi za ję cia mi i koń czył
się póź ną no cą. Da vid za ska ki wał nas swo ją oso bą w każ -
dym mo men cie. Już pierw sze go dnia, po mi mo mę czą cej i
tak dłu giej po dró ży, wy ra ził chęć zwie dze nia Gdań ska. Mia -
sto no cą mia ło swo je uro ki, co uwiecz nio ne zo sta ło w je go
apa ra cie, z któ rym ni gdy się nie roz sta wał. Naj więk sze wra -
że nie zro bił na nim Plac So li dar no ści przed Stocz nią Gdań -
ską, jak opo wia da li śmy mu o straj kach ro bot ni czych z 1970
i 1980 ro ku. Pod Po mni kiem Po le głych Stocz niow ców bar -
dzo się wzru szył i po wie dział, że tak wie lu afry kań skich nie -
wol ni ków zgi nę ło na Mar ty ni ce, jed nak fakt ten nie zo stał
upa mięt nio ny choć by naj mniej szym po mni kiem. 

Naj bar dziej wy cze ki wa nym i ulu bio nym mo men -
tem na sze go dnia by ło wspól ne sia da nie przy sto le do po sił -
ków. Te raz z per spek ty wy mi nio ne go cza su mo że my po wie -
dzieć, że sa mo spo ży wa nie je dze nia by ło tyl ko tłem, jak by
pre tek stem do te go, co dzia ło się wo kół te go. Naj pierw by ła
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Pra gnie nie, aby przy jąć pod nasz dach mło dych piel grzy -
mów przy by wa ją cych z róż nych za kąt ków świa ta na Świa to -
we Dni Mło dzie ży w Kra ko wie zro dzi ło się mniej wię cej w
mar cu, kie dy nasz naj star szy syn za an ga żo wa ny bez po śred -
nio w przy go to wa nia do te go wiel kie go spo tka nia, re la cjo no -
wał, iż w pa ra fii św. Bra ta Al ber ta na Przy mo rzu trwa po szu -
ki wa nie ro dzin chęt nych do udzie le nia go ści ny mło dym
uczest ni kom ŚDM na po zio mie die ce zjal nym.

Swo je ŚDM prze ży wa li śmy 25 lat te mu w Czę sto -
cho wie, ale czu li śmy, że oto po ja wi ła się wspa nia ła oka zja,
by śmy ja ko ro dzi ce mo gli kon kret nie za an ga żo wać się w te -
go rocz ne kra kow skie Świa to we Dni Mło dzie ży, któ rych
uczest ni ka mi sta ły się na sze dzie ci.  W wy mia rze prak tycz -
nym przy go to wań do przy ję cia na szych go ści, któ ry mi oka -
za ły się dwie prze sym pa tycz ne na sto lat ki z Mar ty ni ki, to wa -
rzy szy ła nam re flek sja, jak wiel ką Bo żą in tu icją kie ro wał się
świę ty Jan Pa weł II po wo łu jąc do ży cia Świa to we Dni Mło -
dzie ży. Spo tka nia mło dych lu dzi z ca łe go świa ta łą czą ce w
so bie mło dzień czy en tu zjazm, ra dość, cie ka wość świa ta i
chęć spo tka nia z ró wie śni ka mi, ale i to, co naj istot niej sze –
wspól no ta wia ry, praw dzi we od czu cie po wszech no ści Ko -
ścio ła, duch mo dli twy, a przede wszyst kim za siew ziar na.  Z
ra do ścią wspo mi na my ten czas. Mło dość jest otwar ta i spon -
ta nicz na, więc i ta kie by ły chwi le spę dzo ne z na szy mi Go ść -
mi. My nie mó wi li śmy w ję zy ku fran cu skim, dziew czę ta nie -
co wła da ły an giel skim, a prze cież ty le rze czy uda ło nam się
so bie na wza jem opo wie dzieć. A In ter net – ten zja dacz cza su
i umy słu, na gle zo stał do strze żo ny ja ko nie zwy kle cen ne na -
rzę dzie, bo prze cież to, co cza sem trud no by ło opo wie dzieć
w sło wach moż na by ło po ka zać ob ra zem. Uję ło nas bar dzo,
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na sza wspól na mo dli twa, po tem po bło go sła wie nie je dze nia,
a póź niej za czy na ły się na sze roz mo wy, a wła ści wie to my
czę ściej słu cha li śmy te go, co chce nam po wie dzieć nasz
gość i przy ja ciel.  Wie dzie li śmy o so bie już bar dzo du żo, ale
ksiądz Da vid po raz ko lej ny nas za sko czył. Za py tał, czy zna -
my imię swo je go Anio ła Stró ża? Zdzi wie ni od po wie dzie li -
śmy, że nie. On jed nak nie prze sta wał i py tał da lej dla cze go
i czy nie chce my Go po znać? Więc z jesz cze więk szym zdzi -
wie niem za py ta li śmy: ale jak? Głu pio mu sie li śmy wy glą dać
z na szy mi mi na mi, więc Da vid spo koj nie wy ja śnił, ja kie to
pro ste, wy star czy Go tyl ko za py tać a On sam nam od po wie.
To tyl ko jed na z wie lu lek cji, ja kie otrzy ma li śmy od księ dza
Da vi da. Gdy skoń czy li śmy na sze ma łe bie sia do wa nie przy
sto le, usły sze li śmy na stęp ne py ta nie, czy mo że nas po bło go -
sła wić? A po tem: czy my mo że my rów nież go po bło go sła -
wić, je śli tyl ko te go chce my? Te raz to już onie mie li śmy z
wra że nia. Nie dość, że to my pierw si po win ni śmy po pro sić
o bło go sła wień stwo, to jesz cze my sa mi mo że my po bło go -
sła wić księ dza. Du żo by ło przy tym emo cji i wiel kie wzru -
sze nie. Te raz mo że my śmia ło po wie dzieć, że od by ły się u
nas w do mu i tyl ko dla nas na sze oso bi ste re ko lek cje. Ale to
nie był ko niec, to wła ści wie był po czą tek te go, co dzia ło się
w nas, cze go ra zem do świad cza li śmy. Cze ka ła nas na stęp na
lek cja tym ra zem o bło go sła wień stwie, o tym, ja kie ma my
pra wa a na wet obo wiąz ki wo bec sie bie ja ko mał żon ków i
wo bec dzie ci ja ko ro dzi ce. 

Czę sto do na szych ko la cji do łą cza ły Go sia z Na ta lią,
któ re spra wia ły, że w na szych roz mo wach po ja wia ło się du -

żo spon ta nicz no ści, w do mu ro bi ło się we so ło, du żo żar to -
wa li śmy. Na sze wspól ne mo dli twy z księ dzem Da vi dem sta -
wa ły się co raz głęb sze i bar dziej oso bi ste, a jed no cze śnie od -
czu wa li śmy w so bie ja kiś dziw ny, nie za spo ko jo ny głód mo -
dli twy. Na jed nej ze Mszy Świę tej, w któ rej uczest ni czy łam,
po przy ję ciu Ko mu nii Świę tej na gle zro zu mia łam, dla cze go
w na szym do mu po ja wił się czar no skó ry ksiądz. Szyb ko
przy po mnia łam so bie o mo im pra gnie niu, ja kie no si łam w
so bie przez dłu gie la ta. Tym pra gnie niem by ła ja kaś nie od -
par ta chęć po zna nia czar no skó re go męż czy zny, do któ re go
moż na by by ło czu le się przy tu lić, czy choć by po dać rę kę i
po czuć je go sil ny uścisk dło ni. Nie wie dzia łam jed nak, kto
to ma być i gdzie mam go spo tkać, co ma ją ozna czać te ob -
ję cia i uści ski, ale by łam te go pew na i bar dzo za tym tę sk ni -
łam. W cza sie wa ka cji by wa łam w róż nych kra jach, jed nak i
tam ni ko go ta kie go nie uda ło mi się spo tkać. Stwier dzi łam,
że są to chy ba mo je uro je nia, ja kaś mrzon ka, wy obra że nia,
aż do tej chwi li, w któ rej się zna la złam i do tar ło do mnie, że
to on - ksiądz Da vid - jest tą oso bą, na któ rą pod świa do mie
cze ka łam przez te wszyst kie la ta, dzię ki któ rej na no wo mo -
głam zbli żyć się do Bo ga, by po czuć na so bie Je go moc ny
uścisk. 

Pi sząc te wspo mnie nia jesz cze raz chce my po dzię -
ko wać księ dzu Da vi do wi za wszyst ko, co dla nas zro bił i za
to, że ze chciał po pro stu być z na mi przez ten wy jąt ko wy dla
nas czas.

Be ata i Le szek
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Pew ne go dnia pod czas Mszy św. w Wa szej pa ra fii usły sza -
łam apel o po moc w zor ga ni zo wa niu noc le gów dla piel grzy -
mów przy by wa ją cych na ŚDM. Po po wro cie do do mu myśl
o piel grzy mach nie da wa ła mi spo ko ju. Za py ta łam mę ża i sy -
na, co oni my ślą o tym, by śmy przy ję li pod nasz dach mło -
dych lu dzi, któ rzy przy ja dą do Gdań ska przed Świa to wy mi
Dnia mi Mło dzie ży. Obaj nie mie li nic prze ciw ko. Po ja wi ło
się jed nak wie le py tań i wąt pli wo ści. Osta tecz na de cy zja za -
ję ła nam spo ro cza su. Na wet gdy już ją pod ję li śmy, po ja wia -
ły się róż ne prze szko dy unie moż li wia ją ce do tar cie do pa ra -
fii z de kla ra cją. Po my śla łam, że mo że na sza de cy zja by ła
zbyt po chop na. Mo że wca le nie ma my przyj mo wać tych lu -
dzi u nas w do mu? Jed nak po sta no wi łam do star czyć swo ją
de kla ra cje, choć wy da wa ło mi się, że już jest ona zbęd na i
wszy scy piel grzy mi ma ją gdzie miesz kać. W związ ku z bra -
kiem kon tak tu ze stro ny pa ra fii przez dłuż szy czas (w mo jej
oce nie dłu gi) utwier dzi łam się w prze ko na niu, że piel grzy mi
do nas nie tra fią. 
Za sko cze niem był te le fon, któ re go au tor ką by ła mło da oso -
ba o pięk nym imie niu Ró ża, z in for ma cją, że chcia ła by nas
od wie dzić w spra wie we ry fi ka cji na szej de kla ra cji. Bar dzo
się ucie szy łam. Na sze spo tka nie prze bie gło w prze mi łej at -
mos fe rze i utwier dzi ło mnie w prze ko na niu, że przy ję cie
piel grzy mów jest do brą de cy zją. Na spo tka niu do wie dzie li -
śmy się, że od wie dzą nas oso by z Włoch. Mąż wte dy za żar -
to wał, że faj niej by by ło, gdy by na szy mi lo ka to ra by li lu dzie
Mar ty ni ki, bo te go re jo nu nie po zna li śmy i pew nie ni gdy
tam nie po je dzie my… Z te go po zna wa nia ich świa ta też wie -
le by nie wy nik nę ło. I cóż, na tym sta nę ło. Mie li przy je chać
Wło si. Ze ro stre su, we Wło szech by li śmy, po ro zu mie wa li -
śmy się, za zna li śmy tam wie le ser decz no ści, więc cze ka my
na go ści. 
Na kil ka dni przed przy jaz dem go ści za dzwo ni ła Ró ża z in -
for ma cją, że piel grzy mi z Mar ty ni ki przy ja dą dzień wcze -
śniej i czy je ste śmy w sta nie ich przy jąć. Zdzi wio na za py ta -

łam, czy aby na pew no chcia ła ze mną roz ma wiać, bo do nas
mie li tra fić Wło si. Jed nak po twier dzi łam, że nie ma pro ble -
mu, by przy je cha li dzień wcze śniej. Po krót kiej kon ster na cji
oka za ło się, że jed nak ma rze nie mę ża po zna nia Mar ty ni ki i
jej miesz kań ców się speł ni, bo to wła śnie oni bę dą u nas go -
ścić. No i niech mi ktoś po wie, że Je zus nie bie rze nas za rę -
kę i nie pro wa dzi tak, jak uzna za naj lep sze dla nas?! 
Przy ję cie tych dwóch mło dych męż czyzn pod na szym da -
chem do star czy ła nam wie lu nie za po mnia nych wra żeń.
Dzię ki nim uczest ni czy li śmy peł niej w tym cza sie mo dli twy
i za ba wy. Po zna li śmy lu dzi spon ta nicz nych i bar dzo ra do -
snych w oka zy wa niu wdzięcz no ści Bo gu. Lu dzi o zu peł nie
od mien nej men tal no ści. Po cząt ko wa ba rie ra ję zy ko wa sta ła
się po wo dem do wie lu mo men tów spon ta nicz ne go śmie chu
i wie lu za baw nych sy tu acji. Oso bi ście na pew no przy nich
moc no zwol ni łam tem po ży cia. 
Dziś wiem, że Pan ze słał na mnie to do świad cze nie, bym
zro bi ła ko lej ny krok w mo jej pra cy nad so bą. Wiem też, że i
dla mo ich chło pa ków był w tym Bo ski plan, in dy wi du al ny
dla każ de go z nich. Po tych od wie dzi nach na sza ro dzi na zo -
sta ła peł na ra do ści, wspo mnień i do świad czeń, któ re się nie
po wtó rzą, a któ re wzmoc ni ły i ubo ga ci ły nas na dłu gi czas.
Każ da mi nu ta te go cza su by ła in na, za ska ku ją ca i zu peł nie
róż na od na szych wy obra żeń i za kła da nych sce na riu szy. I to
by ło fan ta stycz ne! 
Dzię ku je my Wam, że umoż li wi li ście nam uczest nic two w
tym wy da rze niu, po mi mo że nie je ste śmy miesz kań ca mi
Wa szej pa ra fii. Dzię ku ję księ dzu Pro bosz czo wi za to, że
wziął na sie bie trud or ga ni za cji ca łe go przed się wzię cia, a
przede wszyst kim dzię ku ję Bo gu, że dał mi od wa gę, by
zgło sić nas ja ko ro dzi nę, któ ra przyj mie piel grzy mów i ze -
słał Du cha Świę te go, któ ry po zwo lił mi przejść przez to do -
świad cze nie. Bez Je go po mo cy nie da ła bym ra dy. Bóg za -
płać!    

Eli za

że dziew czę ta sta ra ły się włą czać w po moc w na kry wa niu do
sto łu, sprzą ta niu po po sił kach czy też opie kę nad na szym
naj młod szym sy nem. Sło wem: da jąc, sa mi wie le otrzy my wa -
li śmy.

Te go rocz ne la to za pew ne nie ob da rzy ło nas po god ną au rą.
Sły chać gło sy, że być mo że plo ny bę dą mar ne. Ale prze cież
naj ja śniej szym i naj pięk niej szym je go punk tem by ły Świa to -
we Dni Mło dzie ży. Ufa my więc, że ich plo ny bę dą ob fi te i
bo ga te.

Ka ta rzy na i Ja cek Ko pań scy
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Nic nie dzie je się w ży ciu przy pad ko wo
O tym, że nic w na szym ży ciu nie dzie je się przy pad ko wo,
nie trze ba, jak my ślę, prze ko ny wać żad ne go chrze ści ja ni na.
Każ dy z nas mógł by za pew ne po dać co naj mniej je den przy -
kład na to z wła sne go ży cia. Chcia ła bym na pi sać o tym w od -
nie sie niu do te go rocz nych Świa to wych Dni Mło dzie ży. 

By ły to już mo je czwar te z ko lei ŚDM prze ży wa ne
ze wszyst ki mi nie mal pa pie ża mi, ja cy za sia da li na Sto li cy
Pio tro wej w cią gu mo je go ży cia: pierw sze w Czę sto cho wie
(1991) z udzia łem św. Ja na Paw ła II, dwa na stęp ne z Be ne -
dyk ty nem XVI (w Ko lo nii i Ma dry cie) i ostat nie z pa pie żem
Fran cisz kiem w Kra ko wie. Każ de z tych spo tkań mia ło swój
nie po wta rzal ny cha rak ter i przy nio sło in ne owo ce w mo im
ży ciu, za wsze jed nak by ły to owo ce, któ rych w da nym mo -

men cie naj bar dziej po trze bo wa łam. Ża den z mo ich udzia łów
w ŚDM nie był więc przy pad ko wy. W cią gu te go rocz nych
ŚDM rów nież mia ło miej sce kil ka zda rzeń, któ re ktoś mógł -
by mo że na zwać „szczę śli wy mi zbie ga mi oko licz no ści”. Dla
mnie by ły to jed nak ewi dent ne przy kła dy dzia ła nia Bo ga w
tych sy tu acjach.

W śro dę ok. godz. 21 pa pież Fran ci szek miał po raz
pierw szy po ja wić się w oknie na ul. Fran cisz kań skiej. Po -
dob nie jak więk szość piel grzy mów ko niecz nie chcia łam
oczy wi ście być tam w tym mo men cie. Kil ka go dzin wcze -
śniej w ko ście le św. Krzy ża ko ło Te atru im. Ju liu sza Sło wac -
kie go za czę ło się jed nak mię dzy na ro do we na bo żeń stwo
uwiel bie nia Du cha Świę te go, w któ rym bra łam udział. Gdy
zbli ża ła się godz. 20 spo ro osób za czę ło wy cho dzić z ko ścio -

Naj pierw był czas przy go to wań: sprzą ta nia, pla no wa nia po -
sił ków.... czas nie pew no ści, zwłasz cza o to, jak bę dzie my ze
so bą roz ma wiać (ogól nie zna jo mość ję zy ka an giel skie go w
na szej ro dzi nie jest sła ba, nie mó wiąc o in nych ję zy kach),
jak po ra dzi so bie „wu jek Go ogle” z kon wer sa cją. Nasz nie -
po kój o to po głę bił się, gdy za po zna wa li śmy się z moż li wo -
ścia mi tłu ma cza go ogle pod czas pi sa nia sms - ów. Mąż na -
pi sał mi po wło sku, że ma rzy o ja jecz ni cy na bocz ku na
obiad, co w tłu ma czu brzmia ło, że czu je się jak ja jecz ni ca na
be ko nie…

Go ści li śmy Wło chów: księ dza i dwóch kle ry ków.
Był to wspa nia ły czas dla na szej ro dzin ki, bo ga ty w wy da -
rze nia i wra że nia, ra dość, en tu zjazm, ży wio ło wość, do strze -
ga ny chwi la mi ich iście wło ski tem pe ra ment, życz li wość, a
przede wszyst kim wspól na wia ra! Wszyst ko to spra wia ło, że
czu li śmy się jak jed na ro dzi na.

Wło si czę sto wa li się na szy mi pol ski mi po tra wa mi,
a w „re wan żu” przy go to wa li nam praw dzi we wło skie spa -
ghet ti. Naj bar dziej sma ko wał im nasz miód rze pa ko wy, a
tak że pol skie mio dy pit ne.

Wspa nia łą oka zją do wza jem ne go po zna nia się,
spo tka nia róż nych na ro do wo ści, by ło wspól nie z są siad ką
przy go to wa ne spo tka nie przy sto le, przy po sił ku, tak że z jej
go ść mi z Mar ty ni ki – by ło bar dzo ra do śnie, oży wio na at -
mos fe ra, kil ka ję zy ków „krzy żo wa ło się” nad sto łem. Naj -
waż niej sze spra wy by ły zro zu mia łe mi mo róż nic ję zy ko -
wych, po przez otwar tość i chęć wy słu cha nia dru gie go czło -
wie ka. Przez prze ży wa nie wspól nych wy da rzeń, ro zu mie li -
śmy się cza sem przy uży ciu nie wie lu słów al bo i bez słów:
cy tat z Ewan ge lii dnia: „Mar to, Mar to...” w okre ślo nej sy tu -
acji mó wił do słow nie wszyst ko… Al bo ge sty z ka za nia Ar -
cy bi sku pa Mar ty ni ki o 7 ra do ściach… Pod czas przy wi ta nia
każ de go po ran ka Wło si mó wi li: „Dzień do bry”, na co my
oczy wi ście od po wia da li śmy: „Bu on gior no”. Kie dy z mę żem
nie wie dzie li śmy, jak coś wy tłu ma czyć na szym go ściom i
zbyt dłu go usta la li śmy to po pol sku, na si piel grzy mi wo ła li:
„Ta blet, ta blet!”, do ma ga jąc się tłu ma cze nia. 

Pod czas ich po by tu do świad czy li śmy wie lu wspa -
nia łych chwil: w do mu, w ko ście le, na bo isku pod czas me -
czu i pod czas dni: pol skie go i mię dzy na ro do we go.                       

Emi la i Mi rek Skwie raw scy z dzieć mi
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Mo je ŚDM.
Swo ją de cy zją przy ję cia u sie bie piel grzy mów za sko czy łam
chy ba wszyst kich - ro dzi nę, przy ja ciół, są sia dów, sie bie rów -
nież. Cóż, mia łam po pro stu po trze bę zro bie nia cze goś nie
tyl ko dla sie bie, ale zgod nie z du chem mi ło sier dzia. Wiel -
kich przy go to wań nie by ło – po kój mia łam wol ny, do ku pi -
łam po dusz kę, zgro ma dzi łam za pa sy je dze nia i za czę łam
„stu dio wać” roz mów ki pol sko -fran cu skie. Po ty go dniu da -
łam so bie spo kój (ni gdy nie uczy łam się ję zy ka fran cu skie -
go), po sta wi łam więc na mój ku la wy an giel ski. I to był krok
w do brym kie run ku.

Kie dy nad szedł dzień przy jaz du piel grzy mów z
Mar ty ni ki i z trzech au to ka rów wy sy pał się wie lo barw ny
tłum, a po tem zgod nym chó rem za śpie wa li nam na po wi ta -
nie, nie mo głam po wstrzy mać łez wzru sze nia. Do sta łam
swój „przy dział” w po sta ci dwóch wspa nia łych i pięk nych
ko biet - Ama el (lat 36) i Ohre li (lat 19), któ re na szczę ście
do brze zna ły ję zyk an giel ski. Po czą tek był trud ny, mnie sa -

mot nej oso bie po sześć dzie siąt ce nie ła two by ło to ogar nąć,
ale bar dzo się sta ra łam i cie szę się, że mo głam uczest ni czyć
w tak wspa nia łym wy da rze niu, po zna wać no wych lu dzi i
dzie lić z ni mi emo cje, któ re na za wsze po zo sta ną w na szych
ser cach.

Pięć dni mi nę ło bar dzo szyb ko, pro gram piel grzym -
ki był bar dzo bo ga ty. Nie spo sób opi sać w kil ku zda niach te -
go wszyst kie go, co się wy da rzy ło i cho ciaż ca ły czas sta ra -
łam się      mieć na uwa dze przy po wieść o Ma rii i Mar cie, to
z sa tys fak cją mo gę stwier dzić, że we ge ta ria nizm Ama el
prze grał z kre te sem z pol skim na le śni kiem, pa rów ką czy ka -
ba no sem. Smut ny dzień roz sta nia mu siał na dejść i cho ciaż
mój dom zno wu opu sto szał, to cie szy łam się na myśl, że mo -
je dziew czy ny prze ży ją jesz cze więk sze emo cje w Kra ko wie,
że spo tka ją się z Oj cem Świę tym, a po tem opo wie dzą mi o
tym w ma ilu – w koń cu od cze go ma my In ter net.  

Ciotka Ela

ła jesz cze w trak cie trwa nia te go na bo żeń stwa. Do my śli łam
się, że szli pod okno pa pie skie. Przez chwi lę mia łam dy le -
mat, co mam wy brać. W re zul ta cie po zo sta łam jed nak do
koń ca na na bo żeń stwie, gdyż po my śla łam, że na pa pie ża
cze ka już na ul. Fran cisz kań skiej tak ogrom ny tłum lu dzi, iż
pew nie i tak nie zdo ła ła bym go zo ba czyć. Po na bo żeń stwie
oo. du cha cze za pro si li nas jesz cze na aga pę, na któ rej spo -
tka łam zna jo me go księ dza z Gdań ska. Ra zem z dwie ma in -
ny mi ko le żan ka mi z na szej gru py do sta łam od nie go wte dy
wej ściów ki do sek to ra A1 na so bot nio -nie dziel ne spo tka nie
z pa pie żem na Po lu Mi ło sier dzia w Brze gach. Dzię ki te mu
mia ły śmy oka zję wi dzieć tam Oj ca Świę te go z bar dzo bli -
skiej od le gło ści, co uzna ły śmy za wspa nia ły dar ła ski i swe -
go ro dza ju bo nus za udział w uwiel bie niu Du cha Św. Na sze
wej ściów ki do sek to ra B13 od da ły śmy na to miast ks. Ma te -
uszo wi, a przy da ły się one in nym uczest ni kom na szej gru py,
do któ rych do je cha li na czu wa nie i Mszę św. krew ni z Gdań -
ska. Wszyst kie te zda rze nia two rzy ły za tem jak by ide al nie
do pa so wa ne do sie bie ele men ty jed nej wiel kiej ukła dan ki.

Jesz cze bar dziej za dzi wia ją cy był czwart ko wy ciąg
zda rzeń. Więk szość na szej gru py wy ru szy ła na po wi ta nie
pa pie ża na Bło niach już o 15.30, gdyż nasz sek tor D6 znaj -
do wał się bar dzo da le ko od plan tów, do któ rych do jeż dża ły

ja kieś środ ki trans por tu, a da lej trze ba by ło iść pie szo kil ka
ki lo me trów, o czym prze ko na li śmy się już pod czas wtor ko -
wej Mszy in au gu ru ją cej ŚDM. Po nie waż po uro czy sto ści po -
wi tal nej chcia łam jesz cze zdą żyć do trzeć pod okno pa pie -
skie, po sta no wi łam, że na po wi ta niu pa pie ża nie bę dę szła
do na sze go sek to ra, lecz po zo sta nę w sek to rze znaj du ją cym
się naj bli żej plan tów. Po je cha łam więc tram wa jem nr 13 pod
Wa wel, a stam tąd kie ro wa łam się pie szo w stro nę Bło ni. Po
dro dze mia łam oka zję zo ba czyć z bli ska pa pie ża ja dą ce go
spe cjal nym tram wa jem, a po za koń cze niu po wi ta nia rów nież
od jeż dża ją ce go z Bło ni swo im pa pa mo bi le. Te go dnia nie li -
czy łam na wet na to, że pa pież dwu krot nie po bło go sła wi
mnie z bli ska w dro dze na i ze spo tka nia na Bło niach, a jed -
nak mia łam to szczę ście. Uda ło mi się też do trzeć na plac
przed oknem pa pie skim do słow nie w ostat niej chwi li, na kil -
ka mi nut przed naj waż niej szym mo men tem, ja kim by ło bło -
go sła wień stwo pa pie skie. Kie dy te raz wspo mi nam te
wszyst kie zda rze nia, to mam nie od par te wra że nie, jak by
Bóg pro wa dził mnie te go dnia za rę kę, tak iż za wsze do cie -
ra łam na wła ści we miej sce o wła ści wej po rze.

Ewa Wo ja czek 
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Udział w Świa to wych Dniach Mło dzie ży był dla mnie
nie zwy kle war to ścio wym wy da rze niem. Od dłuż sze go cza -
su bo ry ka łem się z róż ny mi trud no ścia mi w mo im ży ciu du -
cho wym, mi mo że sta ra łem się być bli sko Bo ga i Ko ścio ła.
Ja dąc do Kra ko wa, mia łem na dzie ję na prze łom, na coś, co
wresz cie po mo że mi ru szyć da lej i do da pew no ści sie bie.
Oka za ło się, że tym prze ło mem sta ło się… ka za nie pa pie ża
Fran cisz ka. Chło ną łem każ de sło wo, któ re wy po wia dał.
Czu łem się, jak by mó wił bez po śred nio do mnie. Po ko lei
roz wie wał każ dą wąt pli wość, ja ka mnie drę czy ła. To by ło
nie sa mo wi te. Zro zu mia łem, że chrze ści jań stwo jest dla od -
waż nych, dla tych, któ rzy ma ją od wa gę iść za Chry stu sem i
zmie niać świat. 

Na resz cie po ją łem, że mo im głów nym pro ble mem
był strach przed Bo giem i wy peł nia niem Je go wo li. By łem
bier ny, mo dli łem się, ale nie szły za tym czy ny. Są dzi łem, że
ty le wy star czy. Te raz wiem, jak bar dzo się my li łem. Te raz
już ro zu miem, że chrze ści jań stwo po le ga na po dej mo wa niu
de cy zji i za wie rza niu ich Bo gu. Tym ra zem bez stra chu i nie -
pew no ści. Trze ba głę bo ko wie rzyć, że to, co ro bi my, jest do -
bre dla nas i dla świa ta wo kół, a wte dy mo że my być pew ni,
że wy peł nia my wo lę Bo żą. Nie wol no nam się znie chę cać,
ani po pa dać w bez na dzie ję. Chrze ści ja nin ni gdy nie jest
sam. Jest za rad ny, dziel ny i bez gra nicz nie ufa Bo gu, bo On
nas ni gdy nie za wie dzie.

Oskar 

Z oka zji Świa to wych Dni
Mło dzie ży go ści li śmy z
mę żem w na szym miesz -
ka niu dwie prze mi łe
dziew czy ny z Mar ty ni -
ki. Mo ja du żo star sza
sio stra mia ła pew ne

wąt pli wo ści, więc od go ści
otrzy ma ła li ścik na stę pu ją cej tre ści:

„Bon jo ur Bar ba ra,... (obok  skan ca łe go li ści ku).
Bar dzo się ucie szy łam z tre ści te go li ści ku, bo

uwie rzy łam, że py ta nia o prze pi sy ser wo wa nych prze ze
mnie po traw nie by ły kur tu azyj ne. Za go ści nę otrzy ma li śmy
ogrom ną ilość uśmie chu i ser decz no ści, więc na pew no  by -
ła ona uda na, a i nam spra wi ła mnó stwo ra do ści.

Teresa i Andrzej

Nie je stem pierw szą oso bą, któ ra ma ma rze nia. Je stem
kimś, kto wy cze ku je w swo im ży ciu cze goś z nie cier pli wo -
ścią, bo moż li we, że zda rzy się to tyl ko raz w ca łym ży ciu.
Tak aku rat by ło z ŚDM-em, tym na szym przy mor skim i tym
w Kra ko wie. Ra dość ocze ki wa nia pod sy ca na by ła przez
udział w przy go to wa niach do tych wy da rzeń. Naj pierw ja ko
opie kun ro dzin gosz czą cych, ale też czło nek ze spo łu „Do -
bre Sło wo”, któ ry miał two rzyć opra wę mu zycz ną w okre sie
przy go to wań i sa mych chwil spo tkań z piel grzy ma mi.  

W pa ra fii da wa ło się od czuć wszech ogar nia ją cą mo bi li za cję
przed przy jaz dem go ści i ra dość z fak tu, że ta chwi la jest co -
raz bli żej. Spo tka nia, te le fo ny do ro dzin, pró by ze spo łu, od -
bie ra nie iden ty fi ka to rów, ko szu lek i bach.. sta ło się! Nad -
szedł 19 i 20 lip ca. Ozna cza to… szczyt przy go to wań – go -
ście po mię dzy na mi! Po wi ta nie ich przed ko ścio łem, ro ze -
sła nie do ro dzin i 2 dni mi nę ły. Naj lep sze by ło do pie ro przed
na mi. Msze w czte rech ję zy kach: po ła ci nie, po pol sku, po
fran cu sku i po wło sku, wspól ny czas, za ba wa, fe sty ny, me -
cze, tań ce… 
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Pięk ny czas ob fi ty w uśmiech, wspól ne zdję cia, śpie wy i roz -
mo wy. No i mi nę ło. Na stał dzień wy jaz du do Kra ko wa i noc -
na zbiór ka z ba ga ża mi na dwor cu w Oli wie. Po wej ściu na
pe ron - sa ma mło dzież z dusz pa ste rza mi, gwar, mnó stwo to -
reb i wa li zek pod no ga mi… Z sa me go Wej he ro wa przy je -
cha ło po nas pen do li no, za pa ko wa li śmy się do środ ka i ru -
szy li śmy do sto li cy Ma ło pol ski. Po dróż nie by ła dłu ga, bo
nad ra nem po wię cej niż 6 go dzi nach do tar li śmy do Kra ko -
wa, a póź niej do na sze go miej sca do ce lo we go, czy li Kra ko -
wa Pła szo wa, gdzie był nasz noc leg. Stam tąd każ de go dnia
wy ru sza li śmy grup ka mi na ka te che zy, Msze świę te, zwie -
dza nie Kra ko wa, kil ku krot ne spo tka nia na Bło niach, czy na
wień czą ce spo tka nie – czu wa nie w Brze gach. Od pierw -
szych chwil sta le mi ja li śmy na uli cach piel grzy mów z róż -
nych za kąt ków świa ta. Cza sem po moc na w roz po zna niu by -
ła fla ga, a cza sa mi nie mó wi ła ona zu peł nie nic. By ła ra dość,
ra dość i jesz cze raz ra dość. Wszę dzie nio sło się do no śne:
„Vi va Espa ńa, Vi va Pa pa”, wło skie „Vo la re” czy pol skie gło -
śno wy krzy cza ne: „Hej, so ko ły”!
Kra ków na czas ŚDM-u stał się mia stem pre zen ta cji wie lu

kul tur. To spra wi ło, że w mie ście nie by ło żad ne go ci che go,
smut ne go czy opusz czo ne go miej sca. Po to ki mło dych lu dzi
na uli cach, w każ dym za kąt ku trój ko lo ro we ŚDM-owe ple ca -
ki i służ by bez pie czeń stwa dba ją ce o spo kój w mie ście. Tak
wy glą da ła kra kow ska at mos fe ra.

Kul mi na cją każ de go dnia by ły Msze świę te oraz
spo tka nia z pa pie żem, je go sło wo, je go en tu zjazm i je go nie -
prze wi dy wal ność. My - ja ko przy mor ska gru pa - mie li śmy
oka zję wy pa try wać go w cza sie pierw sze go przy jaz du do
Kra ko wa z od le gło ści pew nie ja kichś 20 me trów. Po za tym
na sze miej sca prze by wa nia w cza sie cen tral nych wy da rzeń
by ły dość od le głe od pa pie ża, ale wca le nie uj mo wa ło to
emo cji, prze ży wa nych w tym okre sie. 

Żal by ło wra cać, bo czas mi nął bły ska wicz nie. Nie -
mniej dzię ki wspól nym fo to gra fiom i wspo mnie niom ten
czas na pew no po zo sta nie na dłu go w na szych ser cach i my -
ślach. Był to okres bo ga ty w Bo że ła ski, któ ry mo gli śmy
dzie lić w gro nie wspól no ty z na szej pa ra fii jak i wspól no ty
mło dych z ca łe go świa ta.

Mag da le na Bu rak

W środ ku pięk ne go cza su, ja kim dla każ de go ucznia są wa -
ka cje, na te re nie na szej pa ra fii mia ło miej sce nie zwy kłe spo -
tka nie przed sta wi cie li czte rech kul tur z róż nych czę ści świa -
ta. Cho ciaż ser cem by ły śmy z wszyst ki mi wo lon ta riu sza mi,
na po cząt ku ich dzia łań tyl ko się przy glą da ły śmy. Z cza sem,
gdy piel grzy mi do nas przy by li, zo sta ły śmy „na krę co ne” Bo -
żą mi ło ścią i za czę ły śmy dzia łać. Pod czas me czu - śpie wem,
okla ska mi i do pin go wa niem a na sa mym koń cu tań cem - za -
czę ły śmy bu do wa nie wspa nia łe go i wiel kie go mo stu bra ter -
stwa i po jed na nia mię dzy na ro da mi. Obie nie zna my ję zy ka,
ale to nie by ło prze szko dą w za wie ra niu no wych zna jo mo -
ści. Z nie któ ry mi oso ba mi, nie mal że moż na by ło do ga dać
się bez słów. Fla ga Świa to wych Dni Mło dzie ży nie sym bo li -
zo wa ła od mien no ści, lecz łą czy ła nas wszyst kich w jed ną
wiel ką ro dzi nę.

Chcia ły by śmy przed sta wić Wam oso bę (cho ciaż
nie któ rzy z Was z pew no ścią ją już zna ją), któ ra (na sa mą
myśl o niej) spra wia, że na na szych twa rzach po ja wia się
uśmiech. Jest bar dzo ra do snym i en tu zja stycz nym czło wie -

kiem, któ ry swo ją wia rą za ra ża każ de go. Dieu don ne swo imi
do bry mi uczyn ka mi i swo ją otwar to ścią za ra żał do słow nie
wszyst kich. Je go mą drość jest nas przy kła dem, by w ży ciu
za ufać Bo gu i je go pla nom wo bec nas. Gdy za py ta ły śmy go
o je go przy szłość, nie mo gły śmy uwie rzyć wła snym uszom!
Ten mło dy chło pak od naj młod szych lat chciał po wie rzyć
się Bo gu! Za 5 lat ma przy jąć świę ce nia ka płań skie!

To, co czu ły śmy i prze ży wa ły śmy pod czas tych dni,
jest nie do opi sa nia. W na szych ser cach, zo sta nie szczę ście,
chęć nie sie nia po mo cy i… mu zy ka, któ rą ob da rzy li nas na -
si bra cia z Włoch, Fran cji i Mar ty ni ki. Bar dzo ża łu je my, że
nie po je cha ły śmy na ŚDM do Kra ko wa i z ca łe go ser du cha
dzię ku je my na szej  pa ra fii za te wspól ne chwi le. Ży czy my
wszyst kim pod bu do wa nia wia ry w Chry stu sa i prze mia ny
swo je go ży cia, by by ło jesz cze lep sze, szczę śliw sze i bar -
dziej pro mie niu ją ce mi ło sier dziem.

Naj pięk niej sze chwi lę spę dzo ne z ni mi po zo sta ną w
na szej pa mię ci na za wsze!

Olim pia i Au re lia z Gim na zjum nr 19
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Dla cze go po je cha łem do Kra ko wa?

Kie dy w 2013 ro ku oglą da łem w te le wi zji Mszę świę tą po sła -
nia ze Świa to wych Dni Mło dzie ży w Rio de Ja ne iro i usły sza -
łem, że ko lej ne od bę dą się w Pol sce, z eks cy ta cją my śla łem
o tym, ja kie świet ne prze ży cia cze ka ją mnie w Kra ko wie. Od
po cząt ku wie dzia łem, że chcę w nich uczest ni czyć ja ko wo -
lon ta riusz, dla te go kie dy ru szy ły za pi sy, zgło si łem swo ją
kan dy da tu rę. Wszyst ko za pla no wa łem tak, że nic nie mo gło
„pójść źle”. Da tę urlo pu w pra cy usta li łem z pół rocz nym wy -
prze dze niem, a na po cząt ku lip ca za zwy czaj koń czy się se sja
eg za mi na cyj na na stu diach.

Jed nak jak to w ży ciu by wa, nie za wsze wszyst ko
dzie je się tak, jak w na szej wi zji ide ału. Wraz z po cząt kiem
wa ka cji kil ka waż nych rze czy mi się skom pli ko wa ło i przez
dwa pierw sze ty go dnie lip ca by łem roz dar ty po mię dzy „Na
pew no po ja dę”, a „Nic z te go nie wyj dzie. Za du żo zo bo wią -
zań trzy ma mnie w Gdań sku”. Kie dy mia łem już do syć ta -
kie go wa ha nia, po wie dzia łem so bie w du chu: „Bo że, je że li
chcesz, abym po je chał na ŚDM do Kra ko wa, ogar nij ten wo -
lon ta riat dla mnie”. Wte dy wszyst ko zmie ni ło się na lep sze.
Oka za ło się, że nie ma rze czy nie moż li wych do wy ko na nia.
Gdy wszyst kie mo je pro ble my się roz wią za ły, oznaj mi łem
bli skim, że za kil ka go dzin wy jeż dżam i ku pi łem bi let na po -
ciąg (cud, że w ogó le ja kieś jesz cze by ły, tra sa Gdańsk -Kra -
ków by ła na praw dę ob le ga na w tam tym cza sie). Spoj rza łem
w ka len darz, 21 lip ca… Szko le nia dla wo lon ta riu szy za czę ły
się trzy dni wcze śniej, dla te go mia łem pew ne wąt pli wo ści,
czy nie wy kre ślo no mnie z li sty wo lon ta riu szy ze wzglę du
na nie obec ność. Po kil ku ma ilach oka za ło się jed nak, że je -
że li przy ja dę ko lej ne go dnia, wszyst ko bę dzie w po rząd ku.

Pe wien te go, że te raz bę dzie wszyst ko do brze, ru -
szy łem na dwo rzec ko le jo wy. Le d wo zdą ży łem przed od jaz -
dem mo je go po cią gu, po tem kon duk tor - po mi mo wy ku pio -
ne go bi le tu - nie chciał wpu ścić mnie do środ ka… W koń cu
uda ło się. Gdy po my śla łem so bie o tym, dla cze go aku rat ja
spo tka łem tak wie le trud no ści od dzie la ją cych mnie od Bo -
ga, do sze dłem do wnio sku, że to by ło ko niecz ne, aby za że -
gnać je den ze swo ich kry zy sów wia ry i udo wod nić, że dla
Bo ga nie ma rze czy nie moż li wych.

Po byt w Kra ko wie

Pa mię tam, jak nie któ rzy zna jo mi od ra dza li mi wy jazd do
Kra ko wa. Prze ko ny wa li, że krót ki czas urlo pu war to spę dzić
wy po czy wa jąc, a nie pra cu jąc cha ry ta tyw nie. Wy py ty wa li,
czy nie bo ję się ewen tu al nych za ma chów ter ro ry stycz nych,
ale nie przej mo wa łem się tym zu peł nie.

Po ode bra niu pa kie tu wo lon ta riu sza do wie dzia łem
się, do ja kiej sek cji mnie przy dzie lo no. Mo ja pra ca w Cen -
trum Wo lon ta ria tu po le ga ła głów nie na re je stra cji in nych
wo lon ta riu szy, któ rzy - po dob nie jak ja - do je cha li spóź nie ni.
Oprócz te go po ma ga łem w ko or dy na cji bie żą cych za dań i
roz wią zy wa niu bie żą cych pro ble mów in nych wo lon ta riu szy.
Wie lu przy cho dzi ło z py ta nia mi or ga ni za cyj ny mi, ale zda -
rza li się też ob co kra jow cy, któ rzy przy by li tyl ko po to, aby
spy tać: czy „krów ki” to ma łe zwie rzę ta, czy cu kier ki? A
czym są kre mów ki?

Od 26 lip ca za an ga żo wa ny by łem w or ga ni za cję wy -
da rzeń cen tral nych. Ozna cza ło to, że na wszyst kich wy da -
rze niach, któ re od by wa ły się na kra kow skich Bło niach i
Cam pus Mi se ri cor diae mia łem wy zna czo ny sek tor, w któ -
rym pil no wa łem po rząd ku i bez pie czeń stwa oraz spraw dza -
łem, czy oso by, któ re pró bu ją do stać się do środ ka, ma ją
waż ne bi le ty. Oprócz te go roz da wa łem wo dę i je dze nie piel -
grzy mom. Nie mia łem ja sno okre ślo ne go cza su pra cy.
Przez pierw sze dni pra co wa łem przez sześć go dzin, a póź -
niej dzie sięć lub dwa na ście dzien nie. Ja ko wo lon ta riu szom
czę sto po wta rza no nam dwa ha sła. Pierw sze, że wo lon ta riat
to służ ba in nym. Dru gie, aby śmy za wsze by li uśmiech nię ci
i wy ro zu mia li dla in nych, bo ich zde ner wo wa nie mo że wy ni -
kać ze zmę cze nia.

W mo jej pra cy bar dzo ce ni łem so bie to, że nic mnie
nie ogra ni cza ło. Mo głem wy bie rać miej sca, w któ rych bę dę
peł nił służ bę. Cie szy łem się każ dą chwi lą, bo oprócz wy ko -
ny wa nia swo ich za dań mo głem po zna wać piel grzy mów z
róż nych stron świa ta i dać im od sie bie wszyst ko to, co mia -
łem: czas, za an ga żo wa nie i po zy tyw ną ener gię. Wi dok piel -
grzy mów ma cha ją cych fla ga mi pań stwo wy mi, ich tań ców i
śpie wów uzmy sło wił mi po raz ko lej ny rzecz dość ba nal ną –
że Ko ściół jest ży wy na ca łym świe cie, a ka to lik to nie tyl ko
oso ba po tra fią ca się mo dlić w ci szy, ale też po zy tyw nie sza -
leć i ba wić się. Przez ten ostat ni ty dzień lip ca wszy scy od -
czu wa li śmy, że na świe cie nie ma żad nych gra nic, bo łą czy
nas wia ra w jed ne go Bo ga.

Świa to we Dni Mło dzie ży to przede wszyst kim kil -
ku dnio we spo tka nie z pa pie żem Fran cisz kiem, ale or ga ni za -
to rzy za dba li rów nież o to, aby każ dy mógł prze żyć ten czas
ko rzy sta jąc z nie go jak naj wię cej. W ra mach Fe sti wa lu Mło -
dych od by wa ło się wie le wy da rzeń o cha rak te rze re li gij -
nym, ar ty stycz nym i spor to wym. Mnie uda ło się uczest ni -
czyć je dy nie w kon cer cie rze szow skie go ze spo łu „Jed ne go
ser ca, jed ne go du cha”. Tro chę szko da mi by ło te go, że prze -
ga pi łem moż li wość uczest nic twa w ka te che zach naj słyn niej -
szych pol skich du chow nych, jak oj ciec Szu stak. Jed nak nic
stra co ne go, bo w bur sie, w któ rej by łem za kwa te ro wa ny,
miesz ka łem w po ko ju z pew nym chło pa kiem, któ ry od za -
wsze ma rzył o tym, aby ewan ge li zo wać. Od kil ku lat miesz -
ka w Szko cji i w Glas gow współ two rzy po lo nij ną wspól no tę
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ka to lic ką. Wie czor ne roz mo wy z nim pod su nę ły mi wie le
cie ka wych po wo dów do prze my śleń na te mat wia ry i jed ną
cie ka wą re flek sję na te mat Bo że go mi ło sier dzia – je że li czło -
wiek fak tycz nie wy ra ża chęć, aby po świę cić czas Pa nu, On
za wsze znaj dzie ja kiś spo sób, aby nas zbli żyć ku So bie.

Więk szość mo je go cza su pod czas po by tu w Kra ko -
wie po świę ci łem na służ bę in nym, ale zna la złem też wol ne
chwi le na zwie dza nie i in te gra cję z in ny mi. Świa to we Dni
Mło dzie ży wspo mi nam ja ko wiel ką, re li gij ną im pre zę to wa -
rzy ską. O każ dej po rze dnia moż na by ło spo tkać ra do snych
lu dzi śpie wa ją cych pie śni re li gij ne, ra du ją cych się tym, że
przy je cha li do Kra ko wa. Jed ną z „za baw”, któ ra za pa dła mi
w pa mię ci naj bar dziej, by ło prze ści ga nie się w tym, kto zro -
bi so bie zdję cie naj bli żej Fran cisz ka, kto bę dzie stał naj bli żej
nie go. Mło dzież osza la ła na punk cie pa pie ża, dla te go nie po -
win no dzi wić to, że każ dy chciał mieć ta ką pa miąt kę. Po cząt -
ko wo za le ża ło mi na tym, aby do trzy mać kro ku in nym. Jed -
nak w pew nej chwi li zre zy gno wa łem z te go tłu ma cząc so bie,
że zgro ma dzi li śmy się tu taj dla Bo ga, a nie dla pa pie ża. Gdy
już po ukła da łem so bie w gło wie prio ry te ty, dzień póź niej pa -
pież Fran ci szek prze jeż dżał sa mo cho dem dzie sięć me trów
ode mnie.
Mo im zda niem po słu ga wo lon ta riu sza pod czas Świa to wych
Dniach Mło dzie ży ma bar dzo wie le za let i jed ną wa dę. Pod -
czas gdy piel grzy mi sku pia li się na mo dli twie i swo ich du -
cho wych prze ży ciach, ja dba łem o to, aby oni czu li się jak
naj le piej i ko rzy sta li jak naj wię cej. Czy w związ ku z tym my -
ślę, że coś stra ci łem? Ab so lut nie nie. Wszyst kie roz wa ża nia
i ka za nia Fran cisz ka są do stęp ne w In ter ne cie. Mam moż li -
wość od two rze nia ich i re flek sji nad sło wem. 

„Bło go sła wie ni mi ło sier ni, al bo wiem oni mi ło sier -
dzia do stą pią”. My ślę, że ten cy tat Ewan ge lii do brze od da je
to, co zy ska łem. Po świę ce nie na rzecz in nych da wa ło mi
wie le ra do ści. Wy ra zy wdzięcz no ści od piel grzy mów po -
twier dza ły, że ta pra ca ma sens. Dzię ki do świad cze niu pod -
czas tych dni po zna łem le piej swo je moż li wo ści i zwe ry fi ko -
wa łem pla ny na przy szłość. Zdo by tą wie dzę wy ko rzy stu ję w
ży ciu co dzien nym. Da jąc „coś” od sie bie, fak tycz nie otrzy -
ma łem o wie le wię cej. Po po wro cie do Gdań ska opo wia da -
łem in nym, że to był naj lep szy urlop, ja ki do tej po ry mia łem.
Gdy bym miał jesz cze raz wy bie rać: po je chać czy zo stać - wy -
brał bym się, na wet au to sto pem, by le tyl ko ta ka przy go da
mnie nie omi nę ła.

Adam Le wan dow ski 

Z ŻYCIA PARAFII

Po je cha łam do pra cy w wo lon ta ria cie w Kra ko wie z lę kiem
o ży cie swo je i mo ich bli skich, jed nak Bóg za brał go od ra -
zu po pierw szej Eu cha ry stii. Po je cha łam, że by słu żyć, dać z
sie bie wszyst ko, a sa ma do sta łam wię cej. Po je cha łam, że by
po znać lu dzi z ca łe go świa ta, szu kać ich przy jaź ni, a na no -
wo od kry łam mo ją ro dzi nę, zo ba czy łam w niej mi łość.  Po -
je cha łam zdo być do świad cze nie do CV, do sta łam do świad -
cze nie ży cia, do ce nie nie fak tu, że ist nie ję.  

Po je cha łam, że by mo że ktoś kie dyś za to mi po -
dzię ko wał, a sa ma na uczy łam się dzię ko wać za wszyst ko.
Po je cha łam, że by zo ba czyć Pa pie ża. Spo tka łam Ży we go Bo -
ga. Oso bę.

Maria Kornacka

ZOBACZ WIĘCEJ!

Więcej zdjęć, a także filmy
oraz bogatsze relacje 
ze Światowych Dni Młodzieży Papież Franciszek na zakończenie 

Mszy Posłania w Brzegach kończącej 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 

ogłosił, że kolejne 
Światowe Dni Młodzieży odbędą się 

w Panamie w 2019.
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Świa to we Dni Mło dzie ży już daw no za na mi. Wszy scy pa mię ta my, ile by ło wąt pli wo ści do ty czą cych kli ma tu, po go dy, bez -
pie czeń stwa, i te go, czy nam wszyst ko wyj dzie jak na le ży, czy zbie rze my od po wied nią ilość ro dzin, czy go ście bę dą mie li
co jeść, jak się prze miesz czać... Dziś mo że my po wie dzieć, że WSZYSTKO się uda ło. 2 wrze śnia br. był dla na szej pa ra fii
dniem dzięk czy nie nia. Przede wszyst kim Pa nu Bo gu. „Nasz” suk ces to tak na praw dę Je go dzie ło. Dzięk czy nie niem za tem
by ła uro czy sta Naj święt sza Ofia ra, któ rą zło ży li śmy wie czo rem. Ja ko dusz pa ste rze dzię ko wa li śmy rów nież tym, któ rzy sta -
li się na rzę dzia mi Bo ga w tym dzie le: przede wszyst kim wo lon ta riu szom, ro dzi nom, któ re go ści ły piel grzy mów z Włoch,
Fran cji i Mar ty ni ki oraz na szym Przy ja cio łom, któ rzy na róż ne in ne spo so by nam po ma ga li. Wy ra zem wdzięcz no ści był
oko licz no ścio wy dy plom oraz al bum o Świa to wych Dniach Mło dzie ży (otrzy ma li go go spo da rze) i ku bek ter micz ny (dla
na szych mło dych ak ty wi stów). ks. Krzysztof Borysewicz

Podziêkowanie dla wolontariuszy i rodzin
Z ŻYCIA PARAFII

Wystawa fotograficzna poświęcona wydarzeniom diecezjalnym Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii 
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3 wrze śnia czter dzie sto oso bo wa gru pa se nio rów z na szej pa -
ra fii uczest ni czy ła w spo tka niu o na zwie Led ni ca 2000. Za -
nim do tar li oni na Po la Led nic kie, zwie dzi li gnieź nień skie
Mu zeum Po cząt ków Pań stwa Pol skie go.

Led ni ca Se nio ra to spo tka nie, któ re przez miej sce,
te mat, pie śni i wie le in nych ele men tów na wią zu je do czerw -
co wych zjaz dów mło dzie ży. Roz po czę ło się ono od… gim na -
sty ki. 

Po niej Msza św. pod prze wod nic twem pry ma sa -se -
nio ra abp. Jó ze fa Ko wal czy ka. By ła też ko ron ka do Mi ło sier -

dzia Bo że go, by ła ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu i był
wy bór Chry stu sa ja ko Pa na i Zba wi cie la wraz z przej ściem
przez Bra mę Trze cie go Ty siąc le cia.  

A oprócz te go tań ce, śpie wy i nie sa mo wi ty za strzyk
mło dzień cze go (tak, mło dzień cze go!) en tu zja zmu za apli ko -
wa ny na szym se nio rom przez oj ców do mi ni ka nów Woj cie cha
Pru sa i Ma cie ja So szyń skie go – kon ty nu ato rów wiel kie go
dzie ła, któ re za po cząt ko wał zmar ły w ubie głym ro ku śp. o.
Jan Gó ra. Ca łość okra si li mu zy ką (a jak że!) Siew cy Led ni cy!

ks. Krzysztof Borysewicz

Lednica Seniora
Z ŻYCIA PARAFII
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„LUX IN ORIENTE – LUX EX ORIENTE.
Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii”
W Ro ku Ju bi le uszu 1050-le cia Chrztu Pol ski ma my oka zję
obej rzeć nad zwy czaj ną wy sta wę pre zen to wa ną w Zie lo nej
Bra mie przy ul. Dłu gi Targ, któ ra zo sta ła przy go to wa na
przez Mu zeum Na ro do we w Gdań sku. Eks po zy cja da je
moż li wość prze śle dze nia hi sto rii re la cji pań stwa pol skie go
ze Sto li cą Apo stol ską po przez uka za nie okre ślo nych po sta ci
w kon kret nej rze czy wi sto ści hi sto rycz nej. 

Ty tu ło we Lux in Orien te (Świa tło na Wscho dzie)
od no si się do wy da rzeń sprzed po nad ty sią ca lat, kie dy Ksią -
żę Miesz ko I przy jął chrze ści jań stwo i wzmoc nił struk tu ry
two rzą cej się pol skiej pań stwo wo ści. Przez chrzest we szli -
śmy do wspól no ty eu ro pej skiej zbu do wa nej na fun da men cie
wia ry i ju rys dyk cji. Lux ex Orien te (Świa tło ze Wscho du)
ozna cza wie lo wie ko wą hi sto rię dzia łal no ści ewan ge li za cyj -
nej pol skie go ko ścio ła. By li śmy przy czół kiem chrze ści jań -
stwa na Wscho dzie. Na si kró lo wie i het ma ni to czy li wal ki w
obro nie wia ry, na si mi sjo na rzy do tar li na krań ce świa ta gło -
sząc Do brą No wi nę a pa pież św. Jan Pa weł II wpro wa dził
Ko ściół w trze cie ty siąc le cie.

Au to rem sce na -
riu sza i ku ra to -
rem wy sta wy jest
ks. dr Ma rek
Rost kow ski, je mu
z a  w d z i ę  c z a  m y
rów nież to, że
prze ko nał przed -
sta wi cie li wie lu
in sty tu cji mu ze al -
nych, na uko -
wych, ar chi wal -
nych do wy po ży -
cze nia uni ka to -
wych dzieł sztu ki
oraz bez cen nych
do ku men tów hi -
sto rycz nych z Pol -
ski i z Wa ty ka nu.
Wy sta wa skła da

się z pię ciu czę ści, w któ rych są eks po no wa ne przed mio ty i
przed sta wio ne są po sta ci istot ne dla oma wia ne go okre su.
I część – Pol ska Pia stów. Obej mu je eks po na ty zwią za ne
z chrztem Pol ski, śmier cią św. Woj cie cha, ko ro na cją Bo le -
sła wa Chro bre go, mę czeń stwem św. Sta ni sła wa Bpa, i dzia -
łal no ścią św. Ja dwi gi, kró lo wej Pol ski. Do naj waż niej szych
obiek tów pre zen to wa nych w tej czę ści na le żą: 
– Da go me iu dex – po raz pierw szy wy sta wio ny w Pol sce, bez -
cen ny do ku ment z Wa ty ka nu zwią za ny z po cząt ka mi na szej
pań stwo wo ści. Re gest da to wa ne go na ok. 992 r. do ku men -
tu, w któ rym Miesz ko I po wie rzył Sto li cy Apo stol skiej te ry -
to rium swe go pań stwa.
– Rocz nik świę to krzy ski – to naj star szy za cho wa ny w ory gi -
na le do ku ment za wie ra ją cy wpi sy do ty czą ce przy by cia Dą -
brów ki do Miesz ka I w 965 ro ku i przy ję cia chrztu przez
Miesz ka I w ro ku 966. 

– Kro ni ka pol ska Win cen te go Ka dłub ka – obej mu ją ca dzie -
je Pol ski od cza sów pra daw nych po rok 1202. 
II część – Pol ska Ja giel lo nów. Waż ne wy da rze nia w tym
cza sie to m.in. od no wie nie Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go,
chrzest Li twy, Unia brze ska. W tej czę ści eks po no wa ne są
ar cy dzie ła pol skie go pi śmien nic twa, ta kie jak Psał terz Flo -
riań ski z koń ca XIV w. oraz rzad ko wy sta wia ny w ory gi na le
Ka ta log Ar cy bi sku pów Gnieź nień skich Ja na Dłu go sza, bo -
ga to ilu stro wa ny przez Sta ni sła wa Sa mo strzel ni ka.
III część – Rzecz po spo li ta Oboj ga Na ro dów. Istot nym
wy da rze niem w tym okre sie są woj ny Ja na III So bie skie go z
Tur cją.
Mo że my tu zo ba czyć pierw sze wy da nie Bi blii Sa cra Ara bi -
ca, któ ra by ła prze zna czo na do użyt ku przez chrze ści jan ży -
ją cych na te re nach opa no wa nych przez is lam. Ka pę i stu łę
pa pie ża Urba na VIII (1568–1644), któ re są jed nym z nie wie -
lu pa ra men tów li tur gicz nych po cho dzą cych za cho wa nych w
zbio rach wa ty kań skich sprzed 1800 r. oraz pierw sze wy da -
nie Pi sma św. w ję zy ku or miań skim, za cho wa ne do dnia dzi -
siej sze go tyl ko w kil ku eg zem pla rzach na świe cie. 
IV część – W nie wo li do ty czy pol skich po wstań na ro do -
wych z XIX wie ku : li sto pa do we go i stycz nio we go. Z waż -
nych eks po na tów mo że my zo ba czyć:
– Pol ski prze kład bul li pa pie skiej Piu sa IX In ef fa bi lis o Nie -
po ka la nym Po czę ciu NMP. Tekst do ku men tu zo stał na pi sa -
ny na 29 bo ga to ilu stro wa nych mi nia tu ra mi kar tach pa pie -
ru, któ rym to wa rzy szą 22 bi buł ko we stro ny z ko men ta rzem
do ilu stra cji. Mi nia tu ry po ka zu ją naj waż niej sze sce ny, miej -
sca i po sta ci z hi sto rii Pol ski od mo men tu przy ję cia chrztu
do po wsta nia Kró le stwa Kon gre so we go. Jest to je dy ny eg -
zem plarz na świe cie.
V część – Wiek XX – wiek krwi i chwa ły. Zo ba czyć tu
mo że my nie wy sta wia ne wcze śniej  or na ty mi le nij ne z 1966
r. Z oka zji uro czy stych ob cho dów 1000-le cia chrztu Pol ski
na Ja snej Gó rze zo sta ły przy go to wa ne dwa or na ty prze zna -
czo ne dla głów ne go ce le bran sa - pa pie ża Paw ła VI. Na sku -
tek od mo wy władz ko mu ni stycz nych nie do szło do tej wi zy -
ty. Or na ty zo sta ły więc prze wie zio ne przez pry ma sa Ste fa na
Wy szyń skie go do Wa ty ka nu, a pa pież od pra wił w jed nym z
nich Eu cha ry stię w in ten cji Pol ski. 
Zwień cze niem eks po zy cji jest uka za nie po sta ci św. Ja na
Paw ła II, któ ry po łą czył hi sto rię Pol ski z hi sto rią Sto li cy Pio -
tro wej. Zo ba czyć mo że my m.in. do ku ment po twier dze nia
wy bo ru kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża. 

Na wy sta wie moż na zo ba czyć rów nież wie le in nych
cen nych eks po na tów wy sta wio nych po raz pierw szy w Pol -
sce, a nie któ re z nich w ogó le po raz pierw szy w hi sto rii. Są
to naj wyż szej war to ści ar ty stycz nej księ gi ilu mi no wa ne,
dzie ła sztu ki ju bi ler skiej, ma lar skiej, rzeź biar skiej i rę ko -
dzie ła haf ciar skie go. 
Go rą co po le cam!!!

Te re sa So wiń ska
Na pod sta wie ka ta lo gu do wy sta wy
„Lux in Orien te – Lux ex Orien te”

Okładka katologu wystawy
„Lux in Oriente -Lux ex Oriente”

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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„Oto otwieram groby wasze 
i wydobywam was z grobów”

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

„Rzekł Pan: «Sy nu czło wie czy, czy ko ści te po wró cą
zno wu do ży cia? Od po wie dzia łem: Pa nie Bo że, Ty to
wiesz». Po wró ci ły, mo że my po wie dzieć. «Oto otwie -
ram gro by wa sze i wy do by wam was gro bów»”. 

Te zda nia wy ję te z Księ gi pro ro ka Eze chie la (Ez
37,1-14) sta no wi ły kan wę ho mi lii wy gło szo nej przez ks. abp.
Sła wo ja Lesz ka Głó dzia Me tro po li ty Gdań skie go pod czas
uro czy sto ści po grze bo wych śp. Da nu ty Sie dzi ków ny, pseu -
do nim „In ka” i śp. Fe lik sa Sel ma no wi cza, pseu do nim „Za -
goń czyk”.

Da nu ta Sie dzi ków na, sie dem na sto let nia sa ni ta -
riusz ka 5. Wi leń skiej Bry ga dy AK mjr. Zyg mun ta Szen dzie -
la rza „Łu pasz ki” i 42-let ni ppr. Fe liks Sel ma no wicz, do wód -
ca sa mo dziel ne go plu to nu bo jo wo -dy wer syj ne go na okręg
gdań sko -olsz tyń ski zo sta li za mor do wa ni w dniu 28 sierp nia
1946 ro ku z wy ro ku Są du Re jo no we go w Gdań sku. Ich cia ła
„zo sta ły zło żo ne w gro bo wej ja mie bez sza cun ku, bez sza -
cun ku przy na leż ne mu ludz kie mu cia łu, bez mo dli twy, ostat -
nie go po że gna nia”. Do pie ro po 70 la tach, dzię ki pra com ar -
che olo gów, cia ła „In ki” i „Za goń czy ka” zo sta ły od na le zio ne
i zi den ty fi ko wa ne.

Nie wie le gro bów Żoł nie rzy Wy klę tych do tych czas
zna le zio no. Gdzie one się znaj du ją?                          

„W klo acz nych do łach, wię zien nych piw ni cach, w
za ma sko wa nych le śnych ja mach, w za kąt kach  ko mu nal -
nych cmen ta rzy. (…) Gdzie szu kać gro bów ofiar ob ła wy au -
gu stow skiej w lip cu 1945 ro ku? Naj więk szej licz bo wo zbrod -
ni do ko na nej na na szych ro da kach po dru giej woj nie świa to -
wej. Oko ło sze ściu set aresz to wa nych, prze pa dłych bez śla -
du” - mó wił abp Sła woj Le szek Głódź w ho mi lii wy gło szo nej
na od sło nię ciu po mni ka Da nu ty Sie dzi ków ny 30 sierp nia
2015 ro ku. Żoł nie rze Wy klę ci – Żoł nie rze Nie złom ni „sta wi -
li zbroj ny opór so wie ty za cji Oj czy zny. Pod ję li wal kę o jej su -
we ren ność i nie pod le głość. Uczy ni li to z po trze by ser ca. Z
ocze ki wa nia na zmia nę sy tu acji po li tycz nej, ja ką mia ły przy -
nieść ocze ki wa ne i za po wia da ne wol ne wy bo ry. (…). Na
ulot kach pi sa li: «(...) nie je ste śmy żad ną ban dą tak jak nas
na zy wa ją zdraj cy i wy rod ni sy no wie na szej oj czy zny. My je -
ste śmy z miast i wsi pol skich. My chce my, by Pol ska by ła
rzą dzo na przez Po la ków od da nych spra wie i wy bra nych

przez ca ły na ród (…) my chce my Pol ski su we ren nej, Pol ski
chrze ści jań skiej, Pol ski – pol skiej»”. We dług nie peł nych da -
nych z rąk pol skich i so wiec kich ko mu ni stów zgi nę ło 8 600
Żoł nie rzy Wy klę tych, 5 ty się cy ska za no na ka rę śmier ci, po -
nad po ło wę tych kar wy ko na no. W obo zach i wię zie niach
śmierć po nio sło po nad 20 ty się cy.

*             *          *
Da nu ta Sie dzi ków na uro dzo na w 1920 ro ku wy cho -

wa na zo sta ła w tra dy cjach wol no ścio wych. Oj ciec 13 lat
prze by wał na Sy be rii ze sła ny w 1913 ro ku za udział w kon -
spi ra cji nie pod le gło ścio wej. Pod czas ostat niej woj ny zo stał
wy wie zio ny przez NKWD pod Kra sno jarsk. Po tem, już ja ko
żoł nierz Ar mii gen. An der sa, zmarł na jej szla ku w Ira nie.
Mat ka w cza sie oku pa cji nie miec kiej wstą pi ła do AK. W
1943 ro ku zo sta ła aresz to wa na i stra co na. Da nu ta, po dob nie
jak mat ka, rów nież wstą pi ła do AK. Słu ży ła ja ko sa ni ta riusz -
ka w Wi leń skiej Bry ga dzie ma jo ra Zyg mun ta Szen dzie la rza
„Łu pasz ki”. Uczest ni czy ła w wal kach z od dzia ła mi UB, MO
i KBW. Pod czas ak cji bo jo wych opa try wa ła za rów no ran -
nych par ty zan tów jak i mi li cjan tów. W cza sie po by tu w
Gdań sku (przy by ła po le kar stwa i me dy ka men ty) w wy ni ku
zdra dy zo sta ła aresz to wa na i osa dzo na w wię zie niu. Po mi -
mo okrut ne go śledz twa ni ko go nie wy da ła. Na sku tek fał -
szy wych ze znań ska za no ją na śmierć. Przed eg ze ku cją zdą -
ży ła prze ka zać gryps: „Jest mi smut no, że mu szę umie rać,
po wiedz cie mo jej bab ci, że za cho wa łam się jak trze ba”. „Za -
cho wać się jak trze ba” to prze kaz mo ral ny, tak po trzeb ny w
tam tych cza sach, ale rów nież i dzi siaj.

*             *          *
Fe liks Sel ma no wicz, uro dzo ny w 1904 ro ku, już ja ko 16-let -
ni chło piec brał udział w woj nie pol sko -bol sze wic kiej.
Uczest ni czył w wal kach pod czas kam pa nii wrze śnio wej. W
Ar mii Kra jo wej był m.in. do wód cą 4. Wi leń skiej Bry ga dy.
Wal czył z wy co fu ją cy mi się z Wil na Niem ca mi. Po roz bro je -
niu od dzia łów AK przez so wie tów zo stał osa dzo ny w Ka łu -
dze, skąd zbiegł w kwiet niu 1945 ro ku. Od stycz nia 1946 ro -
ku był do wód cą sa mo dziel ne go ze spo łu dy wer syj ne go, któ -
ry miał zdo by wać środ ki na dzia łal ność or ga ni za cyj ną. Od
mar ca do czerw ca 1946 r. od dział ten do ko nał sze re gu ak cji
w Gdań sku, So po cie, Olsz ty nie, Tcze wie zdo by wa jąc broń
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oraz pie nią dze, któ re prze ka zy wa no od dzia ło wi Łu pasz ki.
17 lip ca 1946 ro ku zo stał aresz to wa ny w So po cie i wkrót ce
wy ro kiem Są du Re jo no we go w Gdań sku ska za ny na ka rę
śmier ci.

„In ka” i „Za goń czyk”, po sta wie ni pod mu rem eg ze -
ku cyj nym, nie po zwo li li za wią zać so bie oczu. Po roz ka zie:
„Po zdraj cach Na ro du Pol skie go ognia” obo je wy krzyk nę li:
„Niech ży je Pol ska”. Nikt z plu to nu eg ze ku cyj ne go nie od -
wa żył się skie ro wać bro ni w kie run ku mło dej dziew czy ny.
„In kę” po zba wił ży cia strza łem z pi sto le tu do wód ca plu to nu
eg ze ku cyj ne go.

*             *          *
Mszy św. koncelebrowanej odprawianej w Konkatedralnej
Bazylice Mariackiej w Gdańsku prze wod ni czył ks. abp Sła -
woj Le szek Głódź. We Mszy św. udział wzię li: przed sta wi -

cie le naj wyż szych władz pań stwo wych na cze le z pre zy den -
tem Rze czy po spo li tej Pol skiej An drze jem Du dą i pre mier
Be atą Szy dło, ro dzi ny za mor do wa nych, przed sta wi cie le wie -
lu śro do wisk pa trio tycz nych z ca łe go kra ju i ty sią ce lu dzi
wy peł nia ją cych świą ty nię i plac przy ko ściel ny. Przed ce le -
bra cją Mszy św. od czy ta no de cy zję o nada niu Nie złom nym
Żoł nie rzom od zna czeń i stop ni woj sko wych. „Za goń czyk”
od zna czo ny zo stał Krzy żem Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia
Pol ski i otrzy mał sto pień pod puł kow ni ka. „In ka” awan so wa -
na zo sta ła na sto pień pod po rucz ni ka.

Po za koń cze niu Mszy św. trum ny Bo ha te rów od -
pro wa dzo ne zo sta ły w wie lo ty sięcz nym or sza ku na Cmen -
tarz Gar ni zo no wy w Gdań sku. Dłu go trwa ją cym uro czy sto -
ściom prze wod ni czył ks. bp ge ne rał Jó zef Guz dek, or dy na -
riusz po lo wy. Sta ni sław Ma zu rek
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Ko ściół w I wie ku

Ko ściół po za Je ro zo li mą
Źró dła mó wią ce o roz prze strze nia niu się
chrze ści jań stwa po za Je ro zo li mą w I wie -
ku są ra czej ską pe. Wia do mo jed nak, że
jesz cze za cza sów pa no wa nia Ty be riu sza
(do ro ku 37) Ewan ge lia by ła gło szo na
nie tyl ko Ży dom, ale rów nież po ga nom
za miesz ku ją cym od da lo ne od Je ro zo li -
my ob sza ry. Po słan nic two chrze ści jań -
skie sze rzy ło się za rów no w za chod nim
świe cie po gań skim (dla któ re go tek sty
re da go wa no po grec ku) jak i we
wschod nim (Trans jor da nia, Asy ria, Fe -
ni cja, Ara bia, Ce le sy ria), gdzie ję zy kiem
li te rac kim był ara mej ski. Na nie któ rych
ob sza rach eks pan sja chrze ści jań stwa po prze dzo na by ła
zresz tą tzw. mi sją ży dow ską, po le ga ją cą na na wró ce niach
tam tej szej lud no ści na ju da izm jesz cze 20-30 lat przed na ro -
dze niem Chry stu sa. Z apo kry ficz nych źró deł przy pi sy wa -
nych To ma szo wi (Ewan ge lia To ma sza, Dzie je To ma sza)
wia do mo o mi sjach ewan ge li za cyj nych pro wa dzo nych
wśród Par tów. Co cie ka we, bar dzo ma ło jest in for ma cji o
ów cze snej sy tu acji Ko ścio ła na ob sza rze znacz nie bliż szym
Je ro zo li mie, ja kim by ła Ga li lea. Praw do po dob nie jed nak
ewan ge li za cja wśród miesz kań ców te go re gio nu mia ła miej -
sce już w pierw szych la tach ist nie nia Ko ścio ła, o czym mo -
że świad czyć ist nie nie ro dzin nych wię zów więk szo ści apo -
sto łów z Ga li leą, a tak że od kry te w Na za re cie ar cha icz ne in -
skryp cje ju de ochrze ści jań skie.

Dzie je Apo stol skie re la cjo nu ją po cząt ki Ko ścio ła w
Sa ma rii, do któ rej przy był Fi lip (je den z „Sied miu”). Po mi -
mo uda nych po cząt ków, mi sja ta nie za koń czy ła się jed nak
po wo dze niem, do cze go przy czy nił się nie wąt pli wie Szy mon
Mag – ja wią cy się ja ko zło wro ga i nie ste ty bar dzo wpły wo -
wa wśród Sa ma ry tan po stać. We dług Ire ne usza, Szy mon
Mag na uczał m.in. o stwo rze niu świa ta przez anio ły, o złym
rzą dze niu świa tem i po zba wie niu ich wła dzy przez tzw. Naj -
wyż szą Moc. W efek cie więk sza część lud no ści Sa ma rii czci -
ła Szy mo na Ma ga ja ko „naj wyż sze go Bo ga”. Na ta kim grun -
cie wy ro śnie (na tym oraz na in nych ob sza rach) jesz cze w I
wie ku gno sty cyzm, dla te go m.in. sam Szy mon Mag uwa ża -
ny jest za pre kur so ra gno zy. Jak wia do mo, mi mo chrztu
udzie lo ne go mu przez Fi li pa, szyb ko do szło do kon flik tu
Szy mo na Ma ga z Pio trem, któ ry w kon se kwen cji od su nął
go. Mi mo to, na śla dow cy i ucznio wie Szy mo na Ma ga bę dą
jesz cze dłu go sta no wi li ba zę i wspar cie dla śro do wisk gno -
styc kich. 

Przy kła dem dzia ła ją cych w I wie ku grup tzw. chrze -
ści jan ju da izu ją cych mo że być dzia ła ją ca w Trans jor da nii
chrze ści jań ska sek ta na za rej czy ków. Po słu gi wa li się oni zre -
da go wa ną po ara mej sku Ewan ge lią Na za rej czy ków, sta no -
wi li ele ment dzia ła ją cych tam in nych sekt bap ty stów, od rzu -
ca li zwy czaj skła da nia ofiar i prak ty ko wa li ką pie le oczysz -
cza ją ce. 

Osob nym pro ble mem by ły po gań skie śro do wi ska
grec ko rzym skie, z któ ry mi mu sia ły ze tknąć się w ob rę bie
Pa le sty ny mi sje chrze ści jań skie. Z Dzie jów Apo stol skich
wie my, że gło si cie le Ewan ge lii dzia ła li rów nież w tych zdo -
mi no wa nych przez po gan grec kich mia stach – w Ce za rei
oraz Jaf fie po ja wia się Fi lip a po nim rów nież Piotr. Moż na
się w tym do pa try wać apo stol skiej tro ski o ca ły Ko ściół oraz
po czu cia od po wie dzial no ści za roz prze strze nia nie się na -
ucza nia rów nież po za Je ro zo li mą. War to od no to wać, że mi -
mo swo ich sil nych związ ków z ży dow ski mi wspól no ta mi re -
li gij ny mi, Piotr nie od mó wił chrztu Kor ne liu szo wi (set ni ko -
wi ko hor ty ital skiej) – co świad czy o pa nu ją cym wśród apo -
sto łów po czu ciu, że wspól no ta chrze ści jań ska jest otwar ta
rów nież dla po gan. 

Ogól nie jed nak roz prze strze nia nie się Ko ścio ła w I
wie ku na ob sza ry po za Je ro zo li mą by ło trud ne i po wol ne. W
pierw szych la tach naj le piej uda wa ło się to w Sy rii, a pierw -
szym po waż nym ośrod kiem chrze ści jań stwa po za Je ro zo li -
mą by ła An tio chia, bę dą ca mia stem na le żą cym do świa ta
hel le ni stycz ne go. To wła śnie w zdo mi no wa nej przez lud -
ność sy ryj ską, ale rów nież przez Gre ków i Ży dów An tio chii
nada no po raz pierw szy człon kom wspól no ty mia no chrze -
ści jan, okre śla ją ce „zwo len ni ków Chre sto sa”. Rów nież ob -
szar sy ryj skie go świa ta ara mej skie go, któ re go głów nym
ośrod kiem był Da ma szek, sta no wił po dat ny grunt dla sze -
rze nia Ewan ge lii. Po mi mo, iż osta tecz na re dak cja Ewan ge lii
wg św. Ma te usza na stą pi ła w okre sie póź niej szym, sta no wi
ona od bi cie ka te che zy pro wa dzo nej w śro do wi sku an tio -
cheń skim. Tak że w do ku men cie Di da che moż na od na leźć
in for ma cje o pier wot nej li tur gii an tio cheń skiej. Ewan ge li za -
cji w An tio chii to wa rzy szy ło sze rze nie na uki w te ry to riach
są sied nich – z Li stu do Ga la tów wia do mo, że Pa weł na uczał
w Sy rii i Cy li cji, a in for ma cja ta do ty czy ok. 43-44 ro ku. 

Dość du żo in for ma cji ma my o ewan ge li za cji za -
chod niej czę ści Azji Mniej szej, Ma ce do nii i Achai, gdzie naj -
waż niej szą ro lę ode gra li Pa weł i Bar na ba. Ich mi sja, wy ru -
sza ją ca do Azji Mniej szej w ro ku 45, mi mo dość do brej do -
ku men ta cji geo gra ficz nej na da ją cej jej wra że nie roz le gło ści,
mia ła w isto cie cha rak ter dość ogra ni czo ny prze strzen nie,

Historia Koœcio³a w zarysie, cz. 2, c.d.
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Zasięg chrześcijaństwa do roku 300 n.e.
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Bab Kisan, miejsce, w którym Paweł uciekał z Damaszku

obej mu jąc gło sze nie Ewan ge lii w Per ge, At ta lii, Pam fi lii,
Iko nium, Ly strze i Der be. Od tam te go cza su po ja wia się u
Paw ła no wy spo sób spoj rze nia na roz prze strze nia nie chrze -
ści jań stwa, zwią za ny z od rzu ce niem Ży dów i na wra ca niem
po gan. 

Mi sja Paw ła nie by ła je dy ną mi sją zmie rza ją cą ku
Za cho do wi. Wpraw dzie nie wie le jest źró deł do ku men tu ją -
cych in ne sta ra nia w tym kie run ku, ale np. Eu ze biusz wspo -
mi na, że Piotr przy był do Rzy mu w ro ku 44 (na po cząt ku pa -
no wa nia Klau diu sza) i z pew no ścią by ła tam w na stęp nych
la tach gło szo na Ewan ge lia, sko ro w ro ku 49 Klau diusz wy -
pę dza Ży dów pod za rzu tem wznie ca nia za mie szek „pod
wpły wem na uki Chre sto sa”, a Pa weł w ro ku 60 na po tka w
Rzy mie zor ga ni zo wa ne wspól no ty chrze ści jań skie. 

Piotr Skur ski

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Pielgrzymka rowerowa do Matemblewa
Po raz szes na sty raz uda li śmy się z pa ra fial ną piel grzym ką
ro we ro wą do sank tu arium Mat ki Bo żej Brze mien nej 
w Gdań sku Ma tem ble wie. W sło necz ną so bo tę 17 wrze śnia
po nad dwie ście osób prze by ło piel grzym ko wy szlak – jed ni
na ro we rach, in ni au to ka rem lub też pry wat ny mi sa mo cho -
da mi. Ser decz nie przy ję ci przez miej sco we go pro bosz cza,
ks. An drze ja Pra de lę, po krót kim od po czyn ku uda li śmy się
na wspól ną Mszę świę tą. 

Po mo dli twie na stą pił czas re kre acji na świe żym po -
wie trzu przy akom pa nia men cie akor de onu i gi ta ry, ze
wspól nym śpie wem, za ba wa mi dla dzie ci oraz tań ca mi.
Moż na by ło też się po si lić ka wą, her ba tą i droż dżów ką. 

Jak za wsze, nad bez pie czeń stwem gru py w trak cie
prze jaz du czu wa ła eki pa po li cyj na na mo to rach oraz ra tow -
nik me dycz ny. 

ks. Krzysztof Grzemski
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Intencje do Œw. Brata Alberta
• Ko cha ny Bra cie Al ber cie, pro si my za mło dzież, dzie ci i wy cho -
waw ców prze by wa ją cych na wa ka cjach.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie dla Do mi ni ka i po trzeb -
ne ła ski dla ro dzi ny.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, wspie raj wszyst kich mo ich do bro czyń -
ców i wy pra szaj po trzeb ne ła ski dla ich bli skich.
• Świę ty 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, dzię ku ję za ła ski, któ re nam wy pra szasz.
Pro szę, wstaw się do Mi ło sier dzia Bo że go, by moi naj bliż si, któ rzy
w dniu wczo raj szym nie uczest ni czy li we Mszy Świę tej od na leź li
dro gę do Bo ga. Pro szę tak że o mi ło sier dzie dla mnie. Świę ty nasz
Pa tro nie, nie opusz czaj nas.
• Nasz Pa tro nie, dzię ku ję za wszyst kie otrzy ma ne ła ski, któ re nam
wy pra szasz i pro szę o dal sze ła ski i da ry 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.
• Świę ty 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 Bo ga Trój -
je dy ne go i Św. Ja na Paw ła II pro szę o po trzeb ne ła ski dla sy na An -
drze ja w 54. rocz ni cę uro dzin. Bło go sław Mu w ży ciu i pra cy, bło -
go sław  Sy no wej Ka ta rzy nie a ca łej ro dzi nie daj peł ną mi łość.
• 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 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. 
• 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. Pro szę o wiecz ne zba wie nie
dla zmar łych. 
• Świę ty Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o wia rę, na dzie ję, mi -
łość, zdro wie i uwol nie nie z na ło gów, o 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.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę za Ka pła nów i Sio stry Be tan ki
oraz o no we po wo ła nia do ka płań stwa. 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, 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. 
• Uko cha ny, św. Bra cie Al ber cie, z 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. 
• 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 upro sze nie u Bo ga ob fi -
tych łask dłu gich lat ży cia w zdro wiu, ra do ści i szczę ściu oraz opie -
ki i po mo cy Bo żej dla Ma mu si, Ani w Dniu Uro dzin. Cór ka Asia.
• Uko cha ny, św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszel kie do bro. Pro -
szę za zmar łych o po kój Nie ba.

• 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, o 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. 
• 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 wia ry dla Łu ka sza i po -
trzeb ne ła ski dla je go ro dzi ny.
• Uko cha ny, św. 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.
• 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, 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.
• 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.
• Ukochany, św. Bracie Albercie, proszę o pomoc i ratunek dla
nas!

s. Lidia i s. Aniela
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Barbara i Jan Kocjan 3 lipca
Barbara i Ferdynand Ossowscy 9 lipca
Maria i Władysław Cymerys 31 lipca
Józefa i Franciszek Puławscy 15 sierpień
Danuta i Jerzy Tarkowscy 21 sierpnia
Krystyna i Stanisław Niwińscy 24 sierpnia
Barbara i Stefan Trojan 28 sierpnia
Stanisława i Rajmund Szulborscy 4 września
Maria i Julian Janik 10 września

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. Krzysztof Grzemski. 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, ks. Mateusz, ks.
Wojciech, ks. Tyberiusz, ks. Krzysztof Borysewicz, młodzież i inne osoby.

Kornelia Aleksandra Boguszewicz 5.06.2016
Hanna Truszkowska 12.06.2016
Amelia Romanowska 12.06.2016
Alicja Wołoszyn 18.06.2016
Tobiasz Cyprian Roman 26.06.2016
Michał Ksawery Olendrzyński 26.06.2016
Wojciech  Jarmuż 26.06.2016
Wiktor Sebastian Greinert 26.06.2016
Ignacy Sobotka 2.07.2016
Franciszek Robert Żuk  10.07.2016
Michał Rafał Sibiga 10.07.2016
Maja Małgorzata Sobolewska 10.07.2016
Weronika  Martyna Poch 10.07.2016
Stanisław Franciszek Szymańczak 23.07.2016
Julita  Roksana Kamińska 24.07.2016
Jan Antoni Jabłoński  24.07.2016
Franciszek Hubert Stępień 28.07.2016
Julia Matylda Kubiak 6.08.2016
Alex Maciej Ławnik 14.08.2016
Marcelina Marta Sokołowska 14.08.2016
Ewa Traczewska 14.08.2016
Leon Henryk Strużyński 14.08.2016
Kacper Jędrzejewski 14.08.2016
Maksymilian Streich 14.08.2016
Maria Wojterska 14.08.2016
Artur Michał Gołębiowski 28.08.2016
Nikola Justyna Bernat 28.08.2016
Szymon Piotr Bernat 28.08.2016
Piotr Józef Żywicki 28.08.2016
Karina Jolanta Chojnicka 3.09.2016
Stanisław Kanka 3.09.2016
Jack Patrick Kryzel 4.09.2016
Julia Orłowska 10.09.2016
Patryk Filip Cuper 11.09.2016
Bartosz Klein 11.09.2016

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:

JUBILEUSZE 50-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Śp. Teresa Stankiewicz, 
Śp. Sławomir Waliszewski, 54 lata                 
Śp. Jadwiga Kicińska, 88 lat                               
Śp. Antoni Czerniak, 97 lat                                               
Śp. Eryka Dragun,                        
Śp. Krystyna Szprada, 68 lat                                                             
Śp. Wiesław Zalewski, 57 lat                                             
Śp. Zbigniew Kujawa,                                                 
Śp. Eryka Dragun, 74 lata
Śp. Stanisław Borysiuk, 78 lat
Śp. Stanisława Głowacka,   89 lat                     
Śp. Anna Morawska, 57 lat                                                               
Śp. Wojciech Zalewski, 76 lat                                                          
Śp. Halina Witkowska, 74 lat                                                            
Śp. Janusz Rutkowski, 66 lat                                                             
Śp. Stanisław Bryk, 88 lat                                                  
Śp. Danuta Tomczyk, 73 lata                                                            
Śp. Lech Czekaj,                                                                         
Śp. Janina Prymaczek, 69 lat
Śp. Zbigniew Osuch, 66 lat                                                               
Śp. Lech Rączkowski, 89 lat                                              
Śp. Józefa Misiuta, 77 lat                                   
Śp. Teresa Okwiecińska, 73 lata
Śp. Helmut Pitroch, 74 lata
Śp. Zdzisław Bobnis, 78 lat
Śp. Marta Kowalkowska, b.d.
Śp. Bolesław Jędrzejas, 85 lat
Śp. Zbigniew Cichocki, 77 lat
Śp. Ludwik Anaczkowski,
Śp. Leon Izaszko, 84 lata
Śp. Józefa Patalon, 85 lat
Śp. Maria Kitkowska, 74 lata

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Tomasz Wołoszyn i Monika Jacek
18.06.2016

Daniel Osowski i Monika Stefania Lubrzycka
23.07.2016

Adrian Kamil Kowalczyk i Aneta Kosel
30.07.2016

Błażej Filip Reiter i Paulina Agnieszka Wronka
6.08.2016

Henryk Kurzawa i Agnieszka Helena Brwilińska
6.08.2016

Marek Leszczyński i Monika Ciarczyńska 
13.08.2016

Andrzej Miłosz i Szotowski Małgorzata Piotrowska
13.08.2016

Adrian Zenon Nowak i Paulina Rodziewicz
27.08.2016

Radosław Cepowicz i Patrycja Magdalena Hallmann 
3.09.2016

Tomasz Milewski i Justyna Wioleta Walkusz 
3.09.2016

Krzysztof Tryniszewski i Joanna Schoenhoff 
10.09.2016
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Anna i Bogdan Burda 21 sierpnia

JUBILEUSZE 60-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

WIADOMOŚCI PARAFIALNE



FESTYN PARAFIALNY
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