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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

07.06.2007 – Przed sta wi cie le po szcze gól nych grup
dusz pa ster skich przy go to wy wa li oł ta rze na Uro czy stość
Naj święt sze go Cia ła i Krwi Chry stu sa, czy li Bo że Cia ło. 
13.06 – Ry cer stwo św. Mi cha ła Ar cha nio ła za pro si ło
na wspól ne mo dli twy w in ten cji od rzu ce nia złych du -
chów od Ko ścio ła, na szej Oj czy zny i ca łe go świa ta.
15.06 – Pod czas na bo żeń stwa czerw co we go w Uro czy -
stość Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa od mó wi li śmy
akt oso bi ste go po świę ce nia się Naj święt sze mu Ser cu Je -
zu sa.
17.06 – Prze ży wa li śmy od pust pa ra fial ny. Uro czy stej
Mszy św. od pu sto wej prze wod ni czył ks. pra łat Ire ne usz
Bradt ke, dy rek tor Ca ri tas Ar chi die ce zji Gdań skiej.
Po po łu dniu od godz. 16.00 do 17.30 od by ło się wspól ne
śpie wa nie z dzieć mi, kosz to wa li śmy do mo wych ciast
przy go to wa nych przez Wspól no tę Je zu so wej Ło dzi, bra -
li śmy udział w lo te rii z na gro da mi. O godz. 17.45 zo stał
ro ze gra ny tra dy cyj ny mecz pił kar ski księ ża kon tra pa ra -
fia nie na bo isku przy Gim na zjum nr 21, któ ry wy gra li
księ ża 2:1.
24.06 – wy jazd mło dzie ży w Be skid Ży wiec ki z ks. Paw -
łem; wy jazd dzie ci na Sło wa cję z ks. Ja nu szem i sio strą
Ber nar dą.
25.06 – Od by ła się Msza św. pry mi cyj na ks. Pio tra
Lem par ta, któ ry od by wał w na szej pa ra fii prak ty kę
diakońską. 23 czerw ca otrzy mał Świę ce nia Ka płań skie
w Ba zy li ce Ma riac kiej w Gdań sku.

S³owo od ksiêdza Proboszcza

Prezentacja projektów
wnêtrza koœcio³a

Dro dzy Pa ra fia nie!

Z ra do ścią pi szę kil ka słów do ko lej ne go nu me ru na sze go
pa ra fial ne go pi sma Głos Bra ta. Wła śnie prze glą da łem je go
za war tość i mu szę przy znać iż je stem pod wiel kim wra że -
niem za an ga żo wa nia sióstr Be ta nek, ka pła nów i osób
świec kich, któ rzy tak wie le ser ca po świę ca ją dzie ciom, mło -
dzie ży i do ro słym. Sa mi oceń cie... 

Niech lek tu ra naj now sze go nu me ru za chę ci
wszyst kich do jesz cze więk szej gor li wo ści w służ bie Chry -
stu so wi i dru gie mu czło wie ko wi. 

Na czas wa ka cyj ne go od po czyn ku z po ko rą wy pra -
szam ob fi tość Bo żych da rów dla każ de go.

Z mo dli twą i uśmie chem 
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

Pro jekt aran ża cji wnę trza ko ścio ła jest owo cem czte ro let -
niej współ pra cy pa ra fii z fir mą „Tan dem” z Po zna nia.
Pro jekt uzy skał ak cep ta cję Ar chi die ce zjal nej Ko mi sji Bu -
dow la nej pod prze wod nic twem ks. bi sku pa Zyg mun ta Paw -
ło wi cza.

Au to ra mi pro jek tu wnę trza są:
mgr Adam Pia sek,
mgr Mar cin Sob czak.

Au to ra mi pro jek tu oświe tle nia są:
mgr inż. Ka rol Sachs, 
inż. dr Mi ro sław Pa rol. 

Re ali za cja pro jek tów po wsta je dzię ki ogrom ne mu wy sił ko -
wi ca łej wspól no ty bez wspar cia ma te rial ne go spo za pa ra fii.



Spra woz da nie z dzia łal no ści czci cie li Mi ło sier dzia Bo -
że go

Za mysł po wsta nia gru py mo dli tew nej czci cie li Mi ło sier dzia
Bo że go i sze rze nia te go kul tu w na szej pa ra fii zro dził się z
tro ski o ota cza ją cych nas lu dzi i nas sa mych. W świe cie, w
któ rym ży je my, zło jest cią gle obec ne i sta no wi si łę, któ rej
my sa mi nie mo że my się prze ciw sta wić. Pa mię ta my, że Je -
zus jest z na mi i gło si: „Ufaj cie, Jam zwy cię żył świat”, oraz
upo mi na: „Nie za zna ludz kość spo ko ju, je śli nie zwró ci się
do Mi ło sier dzia Bo że go”. Prze ciw złu ata ku ją ce mu czło wie -
ka orę dzie Chry stu sa jest cią gle ak tu al ne. Świat mu si zro zu -
mieć, że mi łość jest po tęż niej sza niż nie na wiść. Te na sze
prze my śle nia skło ni ły nas do utwo rze nia gru py mo dli tew -
nej i sze rze nia kul tu Mi ło sier dzia Bo że go.

Kult Mi ło sier dzia Bo że go w na szej pa ra fii ist nie je
od mo men tu jej po wsta nia – mi nę ło już 17 lat. Za ło ży cie lem
tej wspól no ty i pierw szą ani ma tor ką by ła śp. Ha li na Pre iss.
Po cząt ko wo by ła to nie licz na grup ka lu dzi, dziś jest nas wie -
lu, a w kult Mi ło sier dzia Bo że go włą czo na jest ca ła pa ra fia.
W pierw szej fa zie na bo żeń stwo ku czci Mi ło sier dzia Bo że go
od by wa ło się raz w mie sią cu po Mszy św. wie czor nej. Mo -
dli li śmy się ko ron ką do Mi ło sier dzia Bo że go i śpie wa li śmy
pie śni. Od 1993 ro ku na bo żeń stwo od by wa ło się raz w ty go -
dniu w każ dy czwar tek, a raz w mie sią cu z udzia łem ka pła -
na – opie ku na na szej wspól no ty – przed wy sta wio nym Naj -
święt szym Sa kra men tem. 

Na le ży wspo mnieć, że dzię ki sta ra niom czci cie li
Mi ło sier dzia Bo że go w trze ci czwar tek mie sią ca po Mszy
św. wie czor nej do godz. 24.00 od by wa ła się w na szej pa ra fii
ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu.

Zor ga ni zo wa li śmy sze reg piel grzy mek do róż nych
sank tu ariów w kra ju i za gra ni cą. Na ty le, ile po tra fi my, sta -
ra my się włą czać w ży cie na szej pa ra fii. W pierw szym eta pie
two rze nia się na szej pa ra fii sprzą ta li śmy ka pli cę, po rząd ko -
wa li śmy kwia ty przy oł ta rzu, dba li śmy o sza ty li tur gicz ne.

W czasie tych 17 lat zor ga ni zo wa li śmy w na szej pa -
ra fii czte ry Wie czer ni ki Ar chi die ce zjal ne; ostat ni mia ł miej -
sce 15 mar ca 2006 r. Wie czer nik jest to spo tka nie czci cie li i
go ści z ca łej Ar chi die ce zji wraz z mo de ra to rem die ce zjal -

nym i ka pła na mi da nej pa ra fii, w któ rej Wie czer nik się od -
by wa. Pierw sza część spo tka nia sta no wi go dzi na Mi ło sier -
dzia Bo że go, dru ga część to aga pa. Wów czas ma my oka zję
do dzie le nia się swo imi spo strze że nia mi do ty czą cy mi ży cia
re li gij ne go i kul tu Mi ło sier dzia Bo że go w po szcze gól nych
pa ra fiach. W trak cie ta kich spo tkań wy gła sza na jest kon fe -
ren cja, przy go to wa na przez jed ne go z uczest ni ków z pa ra fii,
gdzie od by wa się Wie czer nik.

W 1993 ro ku, gdy zo sta ła ogło szo na bło go sła wio ną
sio stra Fau sty na Ko wal ska, Apo stoł ka Mi ło sier dzia Bo że go,
ufun do wa li śmy pa ra fii kie lich z pa te ną. Da ra mi na szy mi są
tak że or nat i sztan dar z wi ze run kiem Je zu sa Mi ło sier ne go. 
Naj więk szym prze ży ciem w na szej wspól no cie czci cie li Mi -
ło sier dzia Bo że go i ca łej pa ra fii by ły Mi sje świę te, któ re od -
by wa ły się w dniach 10-18 mar ca 2006 r. Pro wa dzi li je Oj co -
wie Kar me li ci z Kra ko wa: o. Bog dan i o. Zbi gniew. Mie li -
śmy oka zję od dać cześć Je zu so wi Mi ło sier ne mu, obec ne mu
wśród nas w ob ra zie „Je zu, ufam To bie”. Owo cem te go cza -
su ła ski jest Go dzi na Mi ło sier dzia, któ rą od pra wia my w każ -
dy pią tek o godz. 15.00 przed Naj święt szym Sa kra men tem i
przed re li kwia mi św. Sio stry Fau sty ny. 

Je zu Mi ło sier ny, za Two ją Mi łość i Two je Mi ło sier -
dzie, niech bę dzie Bóg uwiel bio ny. Je zu, ufa my To bie!
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Spra woz da nie z dzia łal no ści 
Do mo we go Ko ścio ła Ru chu „Świa tło -Ży cie”

Do mo wy Ko ściół Ru chu Świa tło -Ży cie po ma ga mał żon kom
sa kra men tal nym czer pać z ła ski i mo cy sa kra men tu mał -
żeń stwa, uczy, jak żyć tym sa kra men tem i ce le bro wać go
przez ca łe ży cie. Du cho wość mał żeń ska pro po no wa na w ra -
mach Do mo we go Ko ścio ła jest re ali zo wa na po przez przy ję -
cie ele men tów for ma cyj nych, na zy wa nych zo bo wią za nia mi
– da ra mi. Są to: co dzien na mo dli twa oso bi sta po łą czo na z
lek tu rą Pi sma Świę te go, re gu lar ne spo tka nie ze Sło wem
Bo żym, co dzien na mo dli twa mał żeń ska ja ko wspól ne sta wa -
nie przed Pa nem, co dzien na mo dli twa ro dzi ny, co mie sięcz -

ny dia log mał żeń ski i wy ni ka ją ca z nie go re gu ła ży cia (sys -
te ma tycz na pra ca nad so bą), uczest nic two w co mie sięcz -
nych spo tka niach for ma cyj nych krę gu (gru pa 4-7 mał -
żeństw), uczest nic two przy naj mniej raz w ro ku w re ko lek -
cjach for ma cyj nych. Zo bo wią za nia te nie są je dy nie ce lem
sa mym w so bie, ale przede wszyst kim słu żą pra cy nad
wspól nym wzra sta niem do świę to ści. Ich re ali zo wa nie od -
by wa się w mał żeń stwie po przez co dzien ną wspól ną pra cę
mał żon ków.

W na szej pa ra fii dzia ła ją 4 krę gi mał żeń skie, sku -
pia ją ce 17 mał żeństw. Dwa mał żeń stwa trwa ją jesz cze w
ocze ki wa niu na po tom stwo, po zo sta łe ro dzi ny ma ją łącz nie
44 dzie ci. Ich obec ność w ro dzi nie nie sie za so bą wie le ra -



do ści, ale rów nież pra cy i od po wie dzial no ści. Ufa jąc Bo żej
Opatrz no ści, sta ra my się na szym dzie ciom sło wem i przy -
kła dem prze ka zy wać war to ści chrze ści jań skie, któ re dla
nas w ży ciu są naj waż niej sze. 

Do mo wy Ko ściół to tak że wspól no ta ma łych dia ko -
nii two rzo nych spon ta nicz nie, z po trze by ser ca. Wspól nie
mo dli my się pod czas ad o ra cji, przy go to wu je my opra wę li -
tur gii Mszy świę tej. Ja ko wspól no ta przy go to wu je my mo dli -
twę ró żań co wą oraz roz wa ża nia Dro gi Krzy żo wej. W okre -
sie świąt Bo że go Na ro dze nia tra dy cyj nie rów nież spo ty ka -
my się pod czas wspól ne go opłat ka. Na te re nie ple ba nii zor -
ga ni zo wa ne by ły dwie wy sta wy: jed na po świę co na ru cho wi
Do mo we go Ko ścio ła i je go za ło ży cie lo wi księ dzu

Franciszkowi Blach nic kie mu, dru ga  obro nie ży cia po czę te -
go. Or ga ni zo wa li śmy rów nież re ko lek cje dla mał żeństw.

Ja ko wspól no ta ro dzin, oprócz tego, że się mo dli -
my, po tra fi my rów nież się ba wić. Od kil ku lat wspól nie
przy go to wu je my na te re nie za przy jaź nio ne go gim na zjum
za ba wę an drzej ko wą, w któ rej uczest ni czą wszy scy chęt ni
pa ra fia nie. Słod ki po czę stu nek i do bra mu zy ka sku tecz nie
za chę ca ją do wspól nej za ba wy. To naj więk sze przed się wzię -
cie pa ra fial ne, w któ rym ma my oka zję za pre zen to wać się ja -
ko wspól no ta lu dzi ży ją cych wia rą, ale i ta ka, któ ra czer pie
ra dość z do cze sno ści. 

Dla dzie ci ze wspól no ty or ga ni zu je my rów nież Mi -
ko łaj ki, a dla wszyst kich ma łych pa ra fian za ba wę kar na wa -
ło wą. Co rocz ną tra dy cją jest rów nież wspól ny wy jazd na ma -
jów kę. Ma my wów czas czas i moż li wo ści, aby w ple ne rze le -
piej się po zna wać, bez po śpie chu wy mie nić się do świad cze -
nia mi i za pla no wać przy szłe dzia ła nia.

Do mo wy Ko ściół to tak że wy cho dze nie do in nych
lu dzi. Wciąż sta ra my się szu kać no wych mał żeństw, któ re
chcia ły by od na leźć się na tej dro dze wspól ne go do cho dze -
nia do Chry stu sa. Te mu słu żą wszyst kie na sze przed się -
wzię cia. Sta ra my się być obec ni w ży ciu pa ra fial nym. Co ro -
ku przy go to wu je my ciem ni cę oraz przy ozda bia my je den oł -
tarz na Bo że Cia ło. Ksiądz Pro boszcz mo że na nas li czyć, a
my na nie go, bo ma my te sa me pra gnie nia. Chce my wzra -
stać w wie rze po przez służ bę w pa ra fii i po ma gać in nym lu -
dziom jak nasz pa tron – świę ty Brat Al bert.
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Spra woz da nie z dzia łal no ści Punk tu Kon sul ta cyj ne go
Psy cho lo gicz no -Le kar skie go 

Punkt Kon sul ta cyj ny Psy cho lo gicz no -Le kar ski dzia ła
od 4.01.2005 ro ku. Pra cu ją w nim cha ry ta tyw nie 2 oso by: dr
Ja dwi ga Ra dziem ska -Ry marz, le karz spe cja li sta II stop nia
z za kre su psy chia trii, i mgr An na Gó rzyń ska, spe cja li sta
z za kre su psy cho lo gii kli nicz nej. 

Ce lem dzia łal no ści jest udzie la nie po mo cy psy cho -
lo gicz no -le kar skiej zgła sza ją cym się pa cjen tom. Po ra dy
udzie la ne są raz w ty go dniu, we wtor ki od godz. 16.15
do 18.00. Oso by zgła sza ją ce się do punk tu to lu dzie prze ży -
wa ją cy róż ne go ro dza ju kry zy sy na tu ry psy cho lo gicz nej, jak
rów nież pro ble my zdro wot ne, cho ro by psy chicz ne. Du żą
gru pę sta no wią oso by uza leż nio ne od al ko ho lu i nar ko ty -
ków. Zde cy do wa na więk szość osób zgła sza ją cych się po po -
moc to na si pa ra fia nie, jed nak po moc uzy sku ją rów nież oso -
by z dziel nic Gdań ska nie na le żą cych do na szej pa ra fii, np.
z Niedź wied ni ka, Wrzesz cza, Za spy, Mo re ny, Su cha ni na,
Cheł mu, oraz z in nych miast: So po tu, Gdy ni, El blą ga.

W ro ku 2005 udzie lo no 96 po rad, na to miast w ro ku
bie żą cym po moc uzy ska ło 68 osób, a 2 oso by otrzy mu ją sta -
łą opie kę te ra peu tycz ną.

Dzia łal ność Punk tu Kon sul ta cyj ne go wią że się ze
współ pra cą z Gdań skim Cen trum Zdro wia (Dzien ne Od -
dzia ły Psy chicz ne, Dzien ny Od dział Le cze nia Uza leż nień),
Po rad nią Od wy ko wą w Gdań sku No wym Por cie przy ul. Za -
ko piań skiej oraz z Mło dzie żo wym Ośrod kiem Te ra peu tycz -
nym „Mro wi sko” w So po cie.
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Spra woz da nie z dzia łal no ści stro ny in ter ne to wej

Słu ga Bo ży Jan Pa weł II w orę dziu na XXXVI Świa to wy
Dzień Środ ków Spo łecz ne go Prze ka zu na pi sał: 

„In ter net jest bez wąt pie nia no wym „fo rum” w sen sie
nada nym te mu sło wu przez sta ro żyt nych Rzy mian – ja ko
miej sce otwar te dla sze ro kie go ogó łu oby wa te li, gdzie po -

dej mo wa no de cy zje do ty czą ce po li ty ki i in te re sów oraz wy -
peł nia no obo wiąz ki re li gij ne (…). W nie mniej szym stop niu
do ty czy to rów nież cy ber prze strze ni, któ ra jest nie ja ko no -

wym ho ry zon tem otwie ra ją cym się przed na mi u za ra nia
trze cie go ty siąc le cia. (…) No wy świat cy ber prze strze ni po -
bu dza Ko ściół do uczest nic twa w tej wspa nia łej przy go dzie,
ja ką jest wy ko rzy sta nie po ten cja łu no wych tech no lo gii w
dzie le gło sze nia Do brej No wi ny. To w tym wy ra ża się na
pro gu no we go ty siąc le cia isto ta Chry stu so we go po le ce nia:
„Wy płyń na głę bię – Duc in al tum!” (Łk 5, 4)

Wy cho dząc na prze ciw tren dom w dzie dzi nie środ ków
spo łecz ne go prze ka zu i ma jąc na uwa dze no wą moż li wość
do tar cia do na szych pa ra fian z Ewan ge lią, 12 paź dzier ni ka
2005 r. roz po czę ła swo ją dzia łal ność stro na in ter ne to wa na -
szej pa ra fii pod ad re sem www.bra tal bert.com.pl 

Na stro nie moż na zna leźć in for ma cje o hi sto rii pa ra fii,
pa tro nie – św. Bra cie Al ber cie, dusz pa ster stwach, księ żach
i sio strach Be tan kach pra cu ją cych w na szej pa ra fii; po nad -
to: ogło sze nia pa ra fial ne, nie dziel ną Li tur gię Sło wa czy zdję -
cia z ży cia pa ra fii. Sa mi pa ra fia nie ma ją oka zję się wy po wie -
dzieć ko rzy sta jąc m.in. z fo rum dys ku syj ne go.

Aby naj le piej uka zać sku tecz ność te go me dium, po -
służ my się sta ty sty ka mi. W 2005 r. stro nę od wie dzi ło 4.617
osób, w 2006 r. zaś 48.452 oso by (da ne na 7 grud nia 2006
r.). Da je to śred nią 3.800 osób od wie dza ją cych stro nę w
mie sią cu. 

Stro nę przy go to wał i nią ad mi ni stru je ks. Piotr Sa sin.
Pro jekt gra ficz ny wy ko na li p. Te re sa i An drzej So wiń scy
– na si pa ra fia nie. Ma te ria ły (zdję cia, au dio) do stro ny do -
star czy li: ks. Ja nusz Maj kow ski, s. Ber nar da Ka czor CSFB,
s. Mi cha ela Sztel mach CSFB, p. Zbi gniew Bi ziuk, p. Mi ro -
sław Jaś ko wiak, p. An na Mierz wic ka, p. Mi ro sław Puk i p.
Ka zi mierz Sa ko wicz.
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Spra woz da nie z dzia łal no ści 
Re dak cji ga ze ty pa ra fial nej „Gło s Bra ta”

„Głos Bra ta” to pi smo na szej pa ra fii, któ re uka zu je się od
2002 ro ku. Do dziś po wsta ło 28 nu me rów. Moż na po wie -
dzieć, że jest to hi sto ria na szej pa ra fii za cho wa na w sło wach
i ob ra zach.

Ze spół re dak cji „Gło su Bra ta” spo ty ka się od sa me -
go po cząt ku pod opie ką księ dza Ta de usza Po la ka. Two rze -
nie jed ne go nu me ru to czę sto wie lo ty go dnio wa pra ca ca łe -
go ze spo łu, cza sa mi go ści, i nie ogra ni cza się je dy nie do spi -
sy wa nia zda rzeń. Każ de spo tka nie to dys ku sje, roz mo wy,
cza sa mi spo ry, a wszyst ko po to, aby w rę ce pa ra fian tra fi ło
pi smo, któ re nie tyl ko bę dzie kro ni ką wy da rzeń, ale przede
wszyst kim świa dec twem te go, jak nie sa mo wi cie in ten syw -
nie kwit nie ży cie w na szej pa ra fii. Cza sa mi dzie je się tak
wie le, że trud no wszyst kie wy da rze nia zmie ścić w nu me rze.
Pierw szy nu mer li czył 12 stron, a naj now szy ma ich 36.

Pi smo, co ła two za uwa żyć, ma bar dzo pięk ną sza tę
gra ficz ną, o któ rą od sa me go po cząt ku dba ją pań stwo Te re -
sa i An drzej So wiń scy. Au to ra mi ar ty ku łów są nie tyl ko
człon ko wie re dak cji, ale mło dzież, pa ra fia nie z róż nych ru -
chów, grup oraz go ście, któ rzy od wie dza ją na szą pa ra fię.

Dzię ki ta kiej róż no rod no ści au to rów pi smo ma bar dzo ży wy
cha rak ter, bo każ dy czło wiek wno si do nie go cząst kę sie -
bie, swo jej du cho wo ści, swo je go świa ta. 

I za pew ne wła śnie pięk na sza ta gra ficz na, róż no -
rod na te ma ty ka i otwar tość na lu dzi i ich spo sób prze ży wa -
nia wia ry, ży cia wpły wa na to, że „Głos Bra ta” jest chęt nie
czy ta ny przez na szych pa ra fian, z cze go ogrom nie się cie -
szy my. Jest wy da wa ny w 600 eg zem pla rzach. 

Adres strony: www.bratalbert.com.pl
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Wejherowo 31.03.2007 r.
By li śmy w „Zie mi Świę tej” – czy li o wy pra wie Ere mi -
tów do „ka szub skiej Je ro zo li my”.

31 mar ca gru pa dzie ci z Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło dych
z na szej pa ra fii wy bra ła się do Wej he ro wa, aby wziąć udział
w Mi ste rium Mę ki Pań skiej, od by wa ją cym się co ro ku
na tam tej szej Kal wa rii. Wej he ro wo na zy wa ne jest du cho wą
sto li cą Ka szub i jest ono sil nym Ma ryj nym ośrod kiem piel -
grzym ko wym na Po mo rzu. Kal wa ria Wej he row ska to ze -
spół 26 ka plic ufun do wa nych w la tach 1649-1655 przez wo -
je wo dę mal bor skie go Ja ku ba Wej he ra, za ło ży cie la Wej he -
ro wa. Jest uzna wa na za per łę ar chi tek tu ry sa kral nej Pol ski
pół noc nej i, obok Kal wa rii Ze brzy dow skiej i Pa ko skiej, jest
naj star szym sank tu arium Mę ki Pań skiej w Pol sce. To kom -
pleks o du żych wa lo rach kra jo bra zo wo -prze strzen nych.
Znaj dzie my tam m.in.: Dom Ar cy ka pła na An na sza, Wie czer -
nik, Pa łac He ro da, Dom Mat ki Bo żej, Ka pli cę Zdra dy Ju da -
sza. Od 2002 ro ku na Kal wa rii Wej he row skiej wy sta wia ne
jest Mi ste rium Mę ki Pań skiej, w któ rym ak to rzy, prze bra ni
w sty lo we stro je, przed sta wia ją po szcze gól ne wy da rze nia
Dro gi Krzy żo wej. Bio rą w nich udział ty sią ce wier nych. 

Na szym udzia łem sta ła się tym ra zem (z po wo du
błęd nej in for ma cji w in ter ne cie) ka me ral na ce le bra cja Dro -
gi Krzy żo wej w gro nie dzie ci, kil ku ro dzi ców i ko cha nych
Sióstr Betanek. Kal wa ria jest za byt kiem ba ro kowym
z XVII wie ku, w okre sie PRL za nie dba nym. W 2006 ro ku
wła dze mia sta po sta ra ły się o fun du sze eu ro pej skie na re -
mont (pla no wa ny ter min za koń cze nia prac mo der ni za cyj -
nych prze wi dzia no na rok 2008). Z po wo du prac kon ser wa -
tor skich ter min ce le bra cji prze su nię to o ty dzień. 

Mi ste rium roz po czę li śmy w Sank tu arium Oj ców
Fran cisz ka nów przed ob ra zem Mat ki Bo skiej Wej he row -
skiej, sły ną cym z wie lu cu dów. Prze szli śmy na stęp nie przez
wej he row ski park w stro nę wzgórz. Pierw szą ka pli cą był Pa -
łac Pi ła ta. Prze cho dzi li śmy wśród drzew w cie płym słoń cu
od sta cji do sta cji. Dys kret ny ko men tarz Sio stry Sa le zji
i Sio stry Ber nar dy, po łą czo ny z mo dli twą, wpro wa dza ły
w ko lej ne eta py Mę ki Pa na Je zu sa. 

Nie ła twa wę drów ka wzgó rza mi przy bli ża ła kli mat
je ro zo lim skich zma gań sprzed wie ków. Ist nie je prze ko na -
nie, że od le gło ści po mię dzy po szcze gól ny mi ka pli ca mi rów -

ne są od le gło ściom po szcze gól nych eta pów mę czeń skiej
dro gi, ja ką prze był Chry stus w Je ro zo li mie. Pod każ dą z ka -
plic zaś znaj du je się garść zie mi po cho dzą cej z Je ro zo li my.
Wzgó rzom nada no bi blij ne na zwy: Gó ra Oliw na, Sy jon, Gol -
go ta. Na ostat nim z nich, w nie wiel kim ko ściół ku, wid nie je
za pis o wi zy cie Ja na Paw ła II w tym pięk nym miej scu. 
Po po wro cie do cen trum mia sta mie li śmy oka zję nie co bli -
żej za po znać się z je go hi sto rią. Po wsta ło ono ja ko osa da
wo kół ko ścio ła – wo tum za oca le nie ży cia Ja ku ba Wej he ra
w jed nej z bi tew. Za ło ży ciel mia sta spo czy wa – wraz z ro dzi -
ną i in ny mi pa try cju sza mi – w kryp cie świą ty ni, któ rą zwie -
dzi li śmy. W ga blo cie z cen ny mi pa miąt ka mi moż na by ło
zna leźć je go szka plerz, znak szcze gól ne go od da nia Mat ce
Bo żej. Dziś Wej he ro wo jest uro czym po mor skim mia stecz -
kiem o ka me ral nej za bu do wie z oka za łym ryn kiem, Fa rą
i po mni kiem Wej he ra w cen trum. Pro wa dzi doń od stro ny
Kal wa rii świet nie utrzy ma ny efek tow ny dep tak, ko ja rzą cy
się z re pre zen ta cyj ny mi trak ta mi w cen trach więk szych
miast. 

Z oka zji zbli ża ją cych się świąt wej he row ski ry nek
uatrak cyj nio no wiel kim dwu me tro wym ja jem, zdo bio nym
ka szub ski mi wzo ra mi. Zaj rze li śmy też i do Fa ry – tu rów -
nież ka pi tal ny re mont. Pra ce pro wa dzi się na wszyst kich
nie mal po zio mach.

Ale Wej he ro wo to nie tyl ko uro kli we mia sto, ale
przede wszyst kim wspa nia li lu dzie. Jed na z pań pra cu ją cych
w po bli skim sa ni ta ria cie po da ro wa ła nam na mi ster nie zło -
żo nych kart kach swo je wier sze zwią za ne z te ma ty ką pa syj -
ną. By li śmy urze cze ni jej po sta wą. I jej po ezją. Po dłu ższej
roz mo wie oka za ło się, że jest ona za pra sza na do two rze nia
tek stów Dro gi Krzy żo wej w miej sco wej ce le bra cji. Są one
wy da wa ne w for mie tzw. kal wa ry jek. 

Nie by li śmy uczest ni ka mi wej he row skich ob rzę -
dów wiel ko post nych, ale od by li śmy wła sną Dro gę Krzy żo -
wą. Pięk no i kli mat miej sca od dzia ły wa ły tym moc niej. Dzię -
ku je my dro gim Sio strom za go ścin ne za pro sze nie do tej ka -
szub skiej Je ro zo li my – na wej he row skie ścież ki z Pa nem Je -
zu sem, po mor ską hi sto rią i smacz ny mi lo da mi z ka wia ren -
ki na ryn ku. 

Agniesz ka Kor nac ka

Przed cudownym obrazem Matki Boskiej Wejherowskiej “Eremici” i kaszubskie jajo na Wejherowskim rynku, w tle remontowana fara
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WIECZERNIK

Dla każdego kapłana, każdego proboszcza
Dobro każdej duszy to sprawa najdroższa.
Dzień Kapłański w Wieczerniku został ustanowiony,
Wszyscy szukamy u Boga obrony.

Kiedy kapłan sprawuje Najświętszą Ofiarę, 
Jest Ona dla wszystkich Najcenniejszym Darem.
Każdy kapłan ma troskę o dusze sobie powierzone,
Kiedy jest w potrzebie, bierze ją w obronę.

W różnych świątyniach bywa ta posługa,
Każda droga kapłańska niech będzie kapłańska i długa.
Dobrych Sług Bóg potrzebuje do swojej Winnicy,
I każdy z nas na taką pomoc liczy.

Niech wszyscy dziękują za swe powołanie,
Każdy z nas widzi tej posługi trwanie.
Najważniejsza jest dusza, ważne zdrowie ciała,
A służba dla Boga zawsze doskonała.

Na kapłańskie ręce składamy podziękowanie
Za to poświęcenie i o nas staranie.
Bóg kapłanom błogosławi i nam błogosławi, 
W swojej wielkiej Miłości Bóg to dla nas sprawi.

WIELKANOCNY CUD

Po kilku dniach smutku nastał dzień radosny,
Dzień wielkiego Cudu, wspaniały, doniosły.
Już Ciała Jezusa zimny grób nie kryje,
Zmartwychwstał dziś Jezus, zmartwychwstał i żyje.

Przybyły do grobu niewiasty stroskane,
Zastały tam Anioła, płótna porzucane.
To dla wszystkich przecież radosna nowina, 
Życie Wieczne dziś każdy z Jezusem zaczyna.

Jezus dał nam przykład do naśladowania, 
Musimy się utwierdzać i czynić starania, 
aby więcej nie krwawiły Jezusowe Rany,
niewypowiedziany ból przez nas zadany.

Jezus Miłosierny niech nam przypomina, 
Że godzina śmierci to trzecia godzina, 
Która na nas spływa zdrojem wielkich łask,
Utwierdza nas wszystkich tych promieni blask.

Niech nasze cierpienie będzie współudziałem,
Przyjmij, Jezu, je od nas, to na Twoją chwałę.
Jesteś z nami, Jezu, na Ziemi i w Niebie,
Nas, wszystkie Twe dzieci, przygarniasz do Siebie.

Wiersze Jadwigi Żurawieckiej,
Wejherowo 2007 r.

Grupa parafian z sio strami Sa le zją i Ber nar dą na dróżkach Kalwarii Wejherowskiej. Autor zdjęć Ireneusz Marczak.

Pamiątkowa tablica umieszczona przy wejściu do ostatniego kościoła
Wejherowskiej Kalwarii.
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Czekaj¹c na Ojca Œw. w Gdañsku w 1987 r.
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Już dwa dzie ścia lat upły nę ło od pa mięt nej piel grzym ki Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II do na sze go Gdań ska i Gdy ni. Z oka -
zji tej ju bi le uszo wej rocz ni cy uro czy stą Mszę świę tą od pra -
wił na gdań skiej Za spie wa ty kań ski se kre tarz sta nu ks.
kard. Tar ci sio Ber to ne. 

Ta okrągła rocz ni ca obu dzi ła we mnie wspo mnie -
nia o przy go to wa niach, ja kie do tych wiel kich dla nas uro -
czy sto ści czy nio no. Ca ły gdań ski Ko ściół, a szcze gól nie pa -
ra fie le żą ce na tra sie prze jaz dów i mieszkańcy miejsc, gdzie
mia ły na stą pić uro czy sto ści, z wiel ką ener gią i za pa łem włą -
czy ły się do prac or ga ni za cyj nych, aby god nie przy jąć na -
stęp cę św. Pio tra. Rok 1987 to jesz cze okres pa no wa nia „je -
dy nej słusz -
nej ide olo -
gii”, ści śle
po  wią  za  ne j
ze Związ -
kiem So wiec -
kim. Po sta -
nie wo jen -
nym na dal
po zo sta wa ły
zde le ga li zo -
wa ne, Zwią -
zek Za wo do -
wy So li dar -
ność i wie le
in nych or ga -
ni za cji spo -
ł e c z  n y c h .
De le ga li za cja
związ ków za -
w o  d o  w y c h
i or ga ni za cji
spo łecz nych
nie ozna cza ła
jed nak, że
one nie ist -
nia ły. Ich
dzia ła l  ność
moż na by ło
d o  s t r z e c
w przy go to wa niach do piel grzym ki Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II. Wła dze PRL zobowiązały stro nę ko ściel ną do przy -
go to wa nia piel grzym ki pa pie skiej i do zor ga ni zo wa nia wie -
lo ty sięcz nej służ by po rząd ko wej, któ ra mia ła by za pew nić
więk sze bez pie czeń stwo Oj cu Świę te mu na tra sach prze jaz -
du, w miej scach uro czy sto ści i róż nych miej scach wg władz
„stra te gicz nych” dla bez pie czeń stwa. We wszyst kich pa ra -
fiach zo sta ły ogło szo ne ko mu ni ka ty o za pi sach kan dy da tów
chęt nych do służ by męż czyzn pod czas piel grzym ki pa pie -
skiej. Ta kie służ by or ga ni zo wa ne by ły rów nież w stocz -
niach, któ re te ry to rial nie znaj du ją się na te re nie pa ra fii pw.
św. Bry gi dy. Pa mię tam, że nie by ło pro ble mów z na bo rem
chęt nych do tej służ by, po mi mo że uprze dza no, iż bar dzo

wie lu jej uczest ni ków nie bę dzie mia ła moż li wo ści uczest ni -
cze nia w uro czy stej Li tur gii Eu cha ry stycz nej, gdyż miej sce
ich służ by bę dzie bar dzo od da lo ne od Za spy. Tak po wsta ła
służ ba męż czyzn „Sem per Fi de lis”, któ ra słu ży po szcze gól -
nym pa ra fiom po dzień dzi siej szy. Ów cze sne wła dze nie
spo dzie wa ły się, że żą da jąc od stro ny ko ściel nej or ga ni zo -
wa nia służ by po rząd ko wej przy czy nią się do po wsta nia wie -
lo ty sięcz nej or ga ni za cji męż czyzn, dzia ła ją cej w pa ra fiach
ca łej Pol ski już dwa dzie ścia lat. Ich po moc uwi dacz nia się
pod czas wszyst kich du żych uro czy sto ści, piel grzym ek
i świąt w pa ra fiach. Wy da je mi się, że żą da nie przez stro nę
rzą do wą od stro ny ko ściel nej po wo ła nia tak licz nej służ by

po rząd ko -
wej, tłu ma -
cząc to róż -
ny mi nie -
prze wi dy -
w a l  n y  m i
nie bez pie -
czeń stwa -
mi, któ re
m o  g ł y  b y
n a  s t ą  p i ć
p o d  c z a s
uro czy sto -
ści lub
prze jaz du
Oj ca Świę -
te go, mia ła
rów nież in -
ny cel, sta -
ra no się
unie moż li -
wić du żej
gru pie lu -
dzi uczest -
n i  c z e  n i e
w cen tral -
nej uro czy -
s t o  ś c i
na Za spie.

Oko ło czte -
rech ty go dni przed piel grzym ką roz po czę to pra ce na pla cu
i przy bu do wie oł ta rza. Je go bu do wę ob ser wo wa ły rze sze
miesz kań ców Gdań ska. Tem po bu do wy by ło im po nu ją ce.
Bez ma ła czter dzie sto me tro wej wy so ko ści oł tarz przed sta -
wiał ru fę gdań skiej ko gi z XVII w. Tłem dla oł ta rza był pro -
sto kąt ny ża giel ozdo bio ny malarstwem oraz trzy krzy że
sym bo li zu ją ce masz ty ża glow ca. W tym cza sie, gdy na Za -
spie bu do wa no oł tarz, ra dio wę zeł w Stocz ni Pół noc nej nadał
ko mu ni kat, że pil nie po trzeb ni są krwio daw cy, któ rzy pro -
sze ni są o zgło sze nie się przed świe tli cą stocz ni ce lem wy -
jaz du do punk tu krwio daw stwa w szpi ta lu na Za spie. Tak
po da ny ko mu ni kat był po wo dem po wsta nia plot ki o wy pad -
ku przy bu do wie oł ta rza na Za spie, że za wa li ła się część oł -

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas Mszy św. na Zaspie w 1987 r.
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ta rza i są ran ni. Ja ko ho no ro wy krwio daw ca zgło si łem się,
aby po móc ewen tu al nym po trze bu ją cym. Chęt nych by ło
spo ro i au to kar wkrót ce po je chał pod szpi tal. Cie ka wił nas
wi dok bu do wy oł ta rza. Tu jed nak nie do strze gli śmy żad ne -
go śla du wy pad ku, a pra ce prze bie ga ły nor mal nie. W szpi ta -
lu po wie dzia no nam, że mu szą uzu peł nić za pa sy krwi
na ewen tu al ne, nie prze wi dy wal ne zda rze nia, ja kie mo gą na -
stą pić pod czas piel grzym ki. Im bli żej wiel kiej uro czy sto ści
na Za spie, tym bar dziej uwi dacz nia ło się więk sze za an ga żo -
wa nie miesz kań ców w przy go to wa niach do te go wiel kie go
wy da rze nia. Stu den ci wy ko ny wa li wiel kie wi ze run ki Czar -

nej Ma don ny,
któ re na stęp nie
r o z  p i ę  t o
na szczy tach kil -
ku pię tro wych
bu dyn ków. Wy -
ko rzy sty wa no
róż ne ist nie ją ce
so cja li  stycz ne
ha sła znaj du ją ce
się na szczy tach
blo ków do pi su -
jąc lub za kry wa -
jąc któ reś wy ra -
zy zmie nia jąc
w ten spo sób
ich sens i wy -
mo wę. Na jed -
nym ze szczy -
tów blo ku znaj -
do wa ło się ha -
sło na pi sa ne
czar ny mi li te ra -
mi: „na sza pra ca
oj czyź nie” – do -
pi sa no „i Bo gu”
ko lo rem czer -
wo nym (by bar -
dziej rzu ca ło się
w oczy). Ta kich
ha seł by ło wię -

cej. Ca łe na sze osie dla im po nu ją co zmie nia ły swój wy gląd.
Po nu re i sza re wów czas be to no we blo ki oży wia no pięk nie
ude ko ro wa ny mi bal ko na mi i okna mi. Mię dzy blo ka mi roz -
pi na no wstę gi z róż ny mi oko licz no ścio wy mi ha sła mi. Wszę -
dzie wi docz ne by ły fla gi: pa pie skie, pol skie, ko ściel ne i ma -
ryj ne. Ja kiś czas przed piel grzym ką w ko ściel nych ko mu ni -
ka tach pro szo no o zgła sza nie kwa ter i noc le gów dla przy by -
wa ją cych do Gdań ska z in nych die ce zji i spo za Pol -
ski. I w tym punk cie miesz kań cy na szych dziel nic też spi sa -
li się na „piąt kę”. Kil ka dni przed uro czy sto ścią na spo tka -
niu służb męż czyzn, zor ga ni zo wa nych w stocz niach, na stą -
pił w ko ście le pw. św. Bry gi dy przy dział funk cji i re jo nów
do za bez pie cze nia. Przy zna no mi funk cję set ni ka, co ozna -
cza ło kie ro wa nie gru pą stu człon ków służ by. Zo stał nam
przy dzie lo ny re jon skrzy żo wa nia ulic Grun waldz kiej i Ko -
ściusz ki. Ode bra li śmy swo je iden ty fi ka to ry ze zdję ciem, fu -

ra żer ki z na pi sem: Gdańsk – Sem per Fi de lis, oraz błę kit ne
kra wa ty. Zbiór kę zor ga ni zo wa no, o ile do brze pa mię tam,
bar dzo wcze śnie ra no (chy ba na 5- tą). 11 czerw ca po uro -
czy sto ściach w Gdy ni nie zli czo ne rze sze miesz kań ców usta -
wi ły się szpa le rem na tra sie prze jaz du Oj ca Świę te go z So -
po tu do Ku rii Bi sku piej w Oli wie, gdzie miał na czas po by tu
w Gdań sku swo ją re zy den cję Pa pież. Po mi mo że prze jazd
się opóź niał, cier pli wie cze ka li śmy na chwi lę, aby cho ciaż
po ma chać prze jeż dża ją ce mu Oj cu Świę te mu. Wresz cie za -
czął się ruch i uj rze li śmy prze jeż dża ją cą ko lum nę sa mo cho -
dów z uczest ni ka mi gdyń skiej uro czy sto ści i z Oj cem Świę -
tym. 

Po po wro cie do do mu cze ka ły na nas przed klat ką
scho do wą dwie pa nie z Byd gosz czy, któ re zo sta ły skie ro wa -
ne na ofe ro wa ny przez nas noc leg. Tro chę po roz ma wia li -
śmy o cze ka ją cych nas ju tro prze ży ciach, tro chę o so bie,
oczy wi ście by ło też tro chę ak tu al nej po li ty ki – oczy wi ście
tej pod ziem nej. Póź na go dzi na spra wi ła, że na le ża ło spo żyć
ko la cję i udać się na spo czy nek. W tym cza sie nasz syn od -
by wał za sad ni czą służ bę woj sko wą w jed no st ce na uli cy Sło -
wac kie go we Wrzesz czu. Roz ka zem po wia do mio no ich, że
w cza sie po by tu Oj ca Świę te go w Gdań sku nikt nie otrzy ma
prze pu stek wyj ścio wych, gdyż w tym cza sie w gar ni zo nie
obo wią zy wać bę dzie peł na mo bi li za cja. Po tem do wie dzie li -
śmy się od sy na, że ta „mo bi li za cja” to tyl ko za mknię te ko -
sza ry i ewen tu al ne pa trze nie w kie run ku Za spy z da chów
bu dyn ków ko sza ro wych. Pod czas na sze go „pil no wa nia po -
rząd ku” na wy zna czo nym od cin ku wcze snym świ tem Oj -
ciec Świę ty miał spo tka nie z mło dzie żą na We ster plat te. Do -
pły nął tam z So po tu na po kła dzie okrę tu ORP Me wa, wi ta ny
sa lu tem ho no ro wym 21 wy strza łów z okrę tu ORP Wod nik.
Pod nie sio no ga lę ban de ro wą i wła dze Gdań ska po wi ta ły Ja -
na Paw ła II. Oprócz mło dzie ży, przy by ła tam rów nież ży ją ca
jesz cze gru pa ok. 30 We ster plat tczy ków, obroń ców te go
skraw ka zie mi we wrześniu 1939 r. Od pra wio na zo sta ła Li -
tur gia Sło wa, po któ rej ho mi lię, czę sto prze ry wa ną okla ska -
mi, wy gło sił Oj ciec Świę ty. 

Pa pież mó wił wów czas nie tyl ko o tym, żeby bro nić
swo je go We ster plat te, ale pro sił też, aby wal czyć o praw dę,
war to ści i pra wa czło wie ka. Po uro czy sto ści z udzia łem mło -
dzie ży Oj ciec Świę ty po pły nął na po kła dzie ORP Me wa ka -
na ła mi do na brze ża przy Zie lo nej Bra mie, aby wśród zgro -
ma dzo nych tłu mów udać się do Ba zy li ki Ma riac kiej. Tam
spo tkał się z cho ry mi, któ rzy na swo ich wóz kach i łóż kach
utwo rzy li szpa ler w na wie głów nej, któ rą prze szedł Pa pież.
Na spo tka niu tym obok cho rych by li też przed sta wi cie le
służ by zdro wia. Do nich Oj ciec Świę ty skie ro wał sło wa:
„Cier pie nie ludz kie jest za wsze ta jem ni cą. Bar dzo trud no
jest czło wie ko wi sa me mu prze dzie rać się przez mro ki.
Na ho ry zon cie na szej wia ry po zo sta je ten je den punkt od -
nie sie nia: Krzyż Chry stu sa – ze nit ludz kie go cier pie nia, i to
cier pie nia ko goś naj nie win niej sze go – Ba ran ka bez ska -
zy…” Po spo tka niu z cho ry mi na stą pił prze jazd wśród wi wa -
tu ją cych miesz kań ców Gdań ska na pu sty plac przed Stocz -
nią Gdań ską. Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II skła da kwia ty
w hoł dzie po le głym stocz niow com w grud niu 1970 ro ku.
Mo dli twa sa mot ne go Pa pie ża w tym miej scu to po ka za nie
świa tu praw dy o lę ku ówczesnych władz, o lę ku przed praw -

Identyfikator autora artykułu



12 czerw ca 1987 r. – Msza św. dla lu dzi pra cy na gdań skiej
Za spie. Ty le już cza su mi nę ło, a wspo mnie nia z mo je go
pierw sze go spo tka nia z Oj cem Świę tym cią gle są świe że. 

Pa pież bar dzo chciał przy je chać do Gdań ska, jed -
nak wła dze pań stwo we skre śla ły na sze mia sto z pro gra mu
piel grzy mek. W koń cu Oj ciec Świę ty po sta wił wa ru nek si ne
qua non, „mu szę być w Gdań sku”. Aby do szło do ko lej nej
piel grzym ki Oj ca Świę te go do Pol ski, wła dze mu sia ły ustą -
pić. Msza św. na Za spie oraz in ne miej sca spo tka nia się Ja -
na Paw ła II z lud no ścią Wy brze ża Gdań skie go zna la zły się
w pro gra mie trze ciej piel grzym ki do Pol ski.

Aby god nie przy jąć Pa pie ża, Ko ściół przy go to wał
wier nych du cho wo, tak że opra wa wi zy ty by ła god na wy jąt -
ko we go Go ścia. Po wstał wspa nia ły pro jekt oł ta rza (uzna wa -
ny po wszech nie za naj pięk niej szy) au tor stwa sce no gra fa
Ma ria na Ko ło dzie ja, któ ry znał się z Ka ro lem Woj ty łą jesz -
cze z Kra ko wa, kie dy pro jek to wał sce no gra fię dla sztu ki wy -
sta wia nej przez Te atr Rap so dycz ny.

Au tor oł ta rza za sto so wał for mę śre dnio wiecz nej
ko gi, któ ra sym bo li zo wa ła mia sto o wy jąt ko wej hi sto rii, pły -
ną ce ku wol no ści. Ową „ko gę” wień czy ły trzy krzy że na wią -
zu ją ce do po mni ka stocz niow ców po le głych w grud niu 1970
ro ku. Ca łość po sa do wio na zo sta ła na drew nia nym rusz to -
wa niu wg kon cep cji Le cha Za lew skie go. Ten wiel ki pro jekt
nie otrzy mał po zwo le nia władz na bu do wę fun da men tów.
Wy mu szo ne roz wią za nie kon struk cji na ziem nej w po sta ci
pi ra mi dal nie wznie sio nych drew nia nych seg men tów oka za -
ło się bar dzo cie ka we ar chi tek to nicz nie i od po wia da ło kon -
cep cji uka zu ją cej fa zę bu do wa nia przez do słow ne sko ja rze -
nie z rusz to wa niem.

Wiel kość przed się wzię cia w cza sach nie wy dol nej
go spo dar ki so cja li stycz nej by ła trud na do wy obra że nia.
Miesz kań cy Wy brze ża po tra fi li się do sko na le zor ga ni zo -
wać. Wi zja oł ta rza po wsta ła w po ło wie kwiet nia, a w prze cią -
gu trzech ty go dni zo sta ła zre ali zo wa na bez udzia łu ja kie goś
potężnego przed się bior stwa. Niezliczona ilość lu dzi z po -

trze by ser ca bra ła udział w przy go to wa niach. Wielkiego bu -
do wa z cię ża rów ka mi, ma szy na mi, dźwi ga mi, z to na mi róż -
nych ma te ria łów… Re ali za cja oł ta rza zo sta ła na trzy dni
wstrzy ma na, bo nie by ło po zwo le nia władz na wznie sie nie
trzech krzy ży. In ter wen cja ks. bi sku pa Ta de usza Go cłow -
skie go skut ko wa ła cof nię ciem za ka zu. (Ofi cjal na zgo da
przy szła już po wy jeź dzie pa pie ża.) Trzy krzy że gó ro wa ły,
mia ły wy so kość 38 m. Po ni żej ogrom ny ża giel skła da ją cy
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dą, ja ką ten sys tem sta rał się ukryć. Na stęp ny etap to już Za -
spa. Po prze jeź dzie ko lum ny sa mo cho dów uka zał się pa pie -
ski pa pa mo bil le z Oj cem Świę tym. Po kil ku mi nu tach uda li -
śmy się też na Za spę, na plac przed oł ta rzem. Gdy we szli -
śmy na wska za ne nam miej sce, zdą ży li śmy jesz cze
przed Eu cha ry stią ro zej rzeć się. Pierw szy raz zo ba czy łem
ta kie rze sze na Mszy św. Ser ce za czę ło bić in nym ryt mem.
Roz po czę ła się Eucharystia w in ten cji lu dzi pra cy. Na da ny
znak nad gło wa mi se tek ty się cy wier nych fa lu je mo rze jed -
na ko wych chu s tek i sza li ków w pa pie skich, na ro do wych
i Ma ryj nych ko lo rach. Ho mi lia Pa pie ża trak tu je o pra cy,
gdyż wła śnie ona „otwie ra w ży ciu spo łecz nym ca ły wy miar
pod mio to wo ści czło wie ka, a tak że pod mio to wo ści spo łe -
czeń stwa zło żo ne go z lu dzi pra cu ją cych. Trze ba za tem wi -
dzieć wszyst kie pra wa czło wie ka w związ ku z je go pra cą
i wszyst kim czy nić za dość”. Po ho mi lii na stą pi ła ko ro na cja

ob ra zu Mat ki Bo skiej z sank tu arium w Trąb kach Wiel kich.
Po bło go sła wień stwie Oj ciec Świę ty po wie dział, iż pro sto
z Gdań ska uda je się na Ja sną Gó rę, „bo wiem chce za nieść
do Mat ki Bo żej to, co jest wspól nym przed mio tem pra gnień
i cier pień Po la ków”. Po za koń czo nej uro czy sto ści nad gło -
wa mi wier nych wy rósł las ha seł i na pi sów „So li dar ność”,
któ rych to sym bo li wła dza za ka za ła uży wać. Po po że gna niu
od la tu ją cych he li kop te rów zro bi ło nam się smut no, że to już
się skoń czy ło. W nas jed nak coś zo sta ło, coś zo sta ło po ru -
szo ne, coś się w nas zmie ni ło. Ra do śni, od waż niej si spo koj -
nie roz cho dzi li śmy się do do mów. Tyl ko służ by i har ce rze
po rząd ko wa li plac. Spo ro wier nych wcho dzi ło na oł tarz, aby
cho ciaż stą pać po miej scu, z któ re go tak nie daw no prze ma -
wiał do nas Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II. 

Hu bert Bar tel

20 lat póŸniej
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się z dwu to no wych pła tów o łącz nej po wierzch ni czte ry stu
me trów kwa dra to wych, ozdo bio ny pięk nym ma lar stwem
sa kral nym. Z przo du ko gi po chy lo na w kie run ku wier nych
rzeź ba przed sta wia ją ca św. Pio tra z klu cza mi w jed nej dło ni
i Pi smem Św. w dru giej.

Na spo tka nie z Oj cem Świę tym przy je cha ła
do mnie mo ja ro dzi na z Byd gosz czy, z ra cji te go, że miesz -
kam na Przy mo rzu, bli sko miej sca wy zna czo ne go na Mszę
św. Aby do trzeć do swo je go sek to ra, by li śmy trzy krot nie
kon tro lo wa ni przez służ by po rząd ko we. Oprócz służb mun -
du ro wych pań stwo wych, by ła tak że spe cjal nie za wią za -
na Ko ściel na Służ ba Po rząd ko wa „Sem per Fi de lis”. Po -
nad 10 tys. męż czyzn za pew nia ło ład i bez pie czeń stwo rze -
szom pąt ni ków. Nie wol no by ło nic wno sić, na wet krze se łek
i pa ra so lek. Po go da na szczę ście do pi sa ła. Wszy scy przy by -
li pod da wa li się kon tro li ze spokojem, oba wa pro wo ka cji czy
in ne go za gro że nia jak naj bar dziej by ła moż li wa. Ja kie to by -
ły cza sy trze ba by krót ko na kre ślić, aby obec nie mło dzi lu -
dzie zro zu mie li zna cze nie tam tej piel grzym ki Oj ca Świę te -
go. Sier pień 1980 r. za chwiał po sa da mi sys te mu to ta li tar ne -
go w Pol sce. Ko mu ni ści w od we cie i z na ru sze niem pra wa
w grud niu 1981 r. wpro wa dzi li stan wo jen ny. Zo stał on
wpraw dzie od wo ła ny w 1983 r., in ter no wa nych zwol nio no
do do mów, ale re pre sjo no wa nie oby wa te li trwa ło na dal, wie -
le osób by ło po zba wio nych pra cy. Szy ka no wa nie Ko ścio ła
i księ ży na si la ło się. Od ra dzał się opór w spo łe czeń stwie
w sto sun ku do rzą dzą cych i ma rze nie o wol nej Pol sce.

Msza św. na Za spie, któ rej te ma tem by ło: „Eu cha -
ry stia i świat pra cy”, zgro ma dzi ła ok. mi lio na osób i by ła naj -
licz nej szym zgro ma dze niem w hi sto rii Gdań ska. Szli śmy
z po wa gą. Oł tarz ro bił du że wra że nie, był me ta fi zycz ny i wi -
zjo ner ski. Z wiel ką dba ło ścią opra co wa ne szcze gó ły. For ma
wy ra ża ła sa kral ną ma je sta tycz ność. Wra że nie ru chu po tę -
go wa ły po wie wa ją ce pro por ce zwie szo ne pod krzy ża mi.
Tron pa pie ski stał na bo ga to opra wio nym ar chi tek to nicz nie
po de ście. Ca łość w szla chet nej ciem nej to na cji zo sta ła roz -
ja śnio na w chwi li po ja wie nia się Oj ca Świę te go w bia łych
sza tach. Ra dość obec no ści mie sza ła się z cie ka wo ścią te go,
co usły szy my. Cze ka li śmy na sło wo „So li dar ność”, za bro -
nio ne w sta nie wo jen nym. (Pro pa gan da Pe re low ska ro bi ła
wszyst ko, że by to sło wo ko ja rzy ło się jak naj go rzej.) Słu cha -
li śmy ho mi lii w sku pie niu. 

„Je den dru gie go brze mio na no ście” – te sło wa wy -
po wie dzia ne wów czas za pa dły w pa mię ci na za wsze. Usły -
sze li śmy rów nież: „Czło wiek – isto ta po wo ła na do pra cy.
Czło wiek – isto ta po wo ła na do chwa ły”; „Ra du ję się, że to
piel grzy mo wa nie po zie mi oj czy stej roz po czy na się w Gdań -
sku, w mie ście, któ re we szło na za wsze w dzie je Pol ski, Eu -
ro py, a mo że na wet i świa ta. Tu bo wiem w spo sób szcze gól -
ny dał się sły szeć głos su mień wo ła ją cy o po sza no wa nie
god no ści czło wie ka, zwłasz cza czło wie ka pra cy, głos wo ła ją -
cy o wol ność, o spra wie dli wość i mię dzy ludz ką so li dar ność.
To wo ła nie obu dzo nych su mień za brzmia ło tak po tęż nie, że
otwo rzy ło prze strzeń upra gnio nej wol no ści, któ ra sta ła się
i po zo sta je na dal dla nas wiel kim za da niem i wy zwa niem
na dzi siaj i na przy szłość. To tu wła śnie ro dzi ła się no wa Pol -
ska, któ rą dzi siaj tak bar dzo się cie szy my i z któ rej je ste śmy
dum ni.” 

Wi zy ta Oj ca Świę te go by ła zwią za na z od by wa ją -
cym się wów czas Kon gre sem Eu cha ry stycz nym. Na uka
pły ną ca z ho mi lii z wiel ką si łą za szcze pia ła w nas Sło wo Bo -
że, oży wia ła na szą wia rę uka zu jąc naj wyż szą war tość, ja ką
zo sta li śmy ob da ro wa ni – mi łość Bo ga. Na ko niec Eu cha ry -
stii Oj ciec Świę ty pod szedł do „most ku ka pi tań skie go”, po -
de stu wy su nię te go naj bar dziej do wier nych, i po wie dział:
„Sta ra łem się w swo ich sło wach mó wić o was i mó wić
za was. Ży wię bo wiem głę bo kie prze świad cze nie, iż to, co
się za czę ło do ko ny wać tu, w Gdań sku i na Wy brze żu, i w in -
nych śro do wi skach pra cy w Pol sce, ma wiel kie znacz nie dla
przy szło ści ludz kiej pra cy. I to nie tyl ko na na szej zie mi, ale
wszę dzie”. W tłu mie roz wi nę ły się prze my co ne
przed ochro ną trans pa ren ty z nie do zwo lo ny mi przez wła dzę
ha sła mi i lo giem So li dar no ści. Pa pież po dzię ko wał za pod ję -

Msza św. przed kościołem pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku

Kar dy nał Tar ci sio Ber to ne podczas wygłaszania homilii.
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cie wal ki o god ność czło wie ka i pra cy w imię Chry stu sa i Je -
go Mat ki oraz po wie dział, aby ten dzień mo dli twy za dzie -
dzic two pol skiej So li dar no ści bu do wał wię zi du cho we swą
si łą od na wia jąc ob li cze pol skiej zie mi. Sło wa ka za nia wy po -
wie dzia ne wte dy z od wa gą wzmoc ni ły nas du cho wo.
Po dwóch la tach Pol ska od zy ska ła nie pod le głość od ko mu -
ni zmu.

Przy koń cu spo tka nia na Za spie Oj ciec Świę ty po -
świę cił dzwo ny i ka mie nie wę giel ne pod no we ko ścio ły, któ -
re mia ły być bu do wa ne. War to do dać, że ka mień wę giel ny
dla na szej pa ra fii, przy wie zio ny w 1987 r. z Ka la tó wek przez
ks. Ta de usza Po la ka, zo stał wów czas po świę co ny przez Ja -
na Paw ła II. 17 czerw ca 1997 r. pod czas uro czy sto ści po -
świę ce nia na sze go ko ścio ła ów ka mień zo stał wmu ro wa ny
ra zem z ak tem eryk cyj nym przez ks. ab pa Ta de usza Go -
cłow skie go. 

Po dwu dzie stu la tach, 16 czerwca 2007 r., na gdań -
skiej Za spie uczest ni czy li śmy we Mszy św., któ rej prze wod -
ni czył Se kre tarz Sta nu Sto li cy Apo stol skiej Kar dy nał Tar ci -
sio Ber to ne. Prze ka zał nam sło wa od Oj ca Świę te go Be ne -
dyk ta XVI i wła sne wspo mnie nie o Ja nie Paw le II. Ho mi lię
za czął gło sić w na szym ję zy ku. Do stoj ny gość od niósł się
w tre ści do czy ta nych frag men tów Ewan ge lii o war to ści pra -
cy i jej wy na gro dze niu. Uczest ni ka mi Mszy św. by ły licz ne
re pre zen ta cje pocz tów sztan da ro wych, w tym Nie za leż ne go
Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go „So li dar ność”. Opra -
wę ar ty stycz ną Mszy św. sta no wi ły zjed no czo ne chó ry, ze -
spo ły ka szub skie i Cap pel la Ge da nen sis. Ko ściół gdań ski
na pa miąt kę uro czy sto ści po da ro wał Kar dy na ło wi m. inn.
srebr ny pa sto rał ozdo bio ny bursz ty nem. Na za koń cze nie
spo tka nia mo dli li śmy się o ry chłą be aty fi ka cję Ja na Paw -
ła II. Na stęp nie w uro czy stej pro ce sji na stą pi ło przej ście
na miej sce, w któ rym przed 20 la ty stał oł tarz pa pie ski, aby
„otwo rzyć” zie lo ny po mnik Ja na Paw ła II, zło żo ny z 27 lip
sym bo li zu ją cych ilość lat Je go po słu gi pa pie skiej.

Nie mo gę po wstrzy mać się od py ta nia, co nam zo -
sta ło z na uki, ja ką otrzy ma li śmy wte dy od Oj ca Świę te go?
Czy cią gle ak tu al ne są sło wa: „Je den dru gie go brze mio -
na no ście” i czy są dzi siaj re ali zo wa ne? 

Oj ciec Świę ty pro wa dził nas do Chry stu sa, po nie -
waż bez nad rzęd no ści od wo ła nia się do Bo ga na wet naj lep -
sze idee pro wa dzą do ni kąd, bo jak zna leźć wspól ny ję zyk
z pa nu ją cym obec nie w dys ku sjach re la ty wi zmem, z wol no -
ścią po ję tą ego istycz nie ja ko re ali za cję wła snych in te re sów.
Cią gle na uka o czło wie ku po wo ła nym do pra cy, na uka
o pra wie do god ne go ży cia i do wol no ści wy ma ga głę bo kiej
re flek sji. Dzia ła nie na rzecz in nych przy cho dzi nam z trud -
no ścią, ła twiej mieć po sta wę rosz cze nio wą nie li czą cą się
z po trze ba mi in nych. 

Czerp my więc nie ustan nie z bo gac twa my śli zo sta -
wio ne go nam przez Ja na Paw ła II. Na uki Oj ca Świę te go za -
cho wa ły do dzi siaj swą nie prze mi ja ją cą ak tu al ność. Wła śnie
otwar ty przy ko ście le pw. Opatrz no ści Bo żej i po świę co ny
przed Mszą św. przez kard. Tar ci sio Ber to ne Gdań ski Ośro -
dek Do ku men ta cji Na ucza nia Ja na Paw ła II po wi nien wszyst -
kim wier nym te na uki przy po mi nać i nie ustan nie roz po -
wszech niać.

Te re sa So wiń ska
zdję cia Woj cie cha Mi lew skie go
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Przygotowania i próby w kościele były dla mnie czasem
przybliżającym przyjęcie I Komunii Św. Siostra opowiadała
o Panu Jezusie, którego mamy przyjąć w Komunii Św. pod
postacią chleba. W głębi serduszka czekałam niecierpliwie
na ten dzień – 20 maja 2007 r.

Ranek minął szybko, cała rodzina przygotowywała
się do Mszy św. w napiętej, ale i radosnej atmosferze. Mama
ubrała mnie w piękną albę, na głowę nałożyła mi wianuszek
z mirty. Rodzice zachwycali się, że w tym dniu wyglądam
pięknie, a moje serce jest jasne i czyste.

Był to najradośniejszy dzień w moim życiu,
ponieważ odwiedził mnie w białej Hostii Pan Jezus, nasz
najlepszy Przyjaciel. On pomaga w życiu i obdarza swoją
łaską i miłością. Czekałam bardzo, by przyjąć Go do
swojego serduszka.

Magdalena Fiedorczuk
Szkoła Podstawowa nr 79, klasa II b

Bardzo długo czekałam na tę chwilę i wreszcie ona
nadeszła. Gdy już przyjęłam Pana Jezusa – bardzo się
cieszyłam, ta chwila była wspaniała i piękna. W sercu
miałam wielką radość, że Jezus jest ze mną.

Joanna Ellwardt
Szkoła Podstawowa nr 79, klasa II b

Dzień I Komunii Św. był dla mnie dniem pełnym radości i
oczekiwania na przyjęcie Pana Jezusa. Gdy wreszcie Pan
Jezus zamieszkał w moim serduszku, poczułam, że
wypełnia się ono miłością, wiarą i radością. 

Ania
Szkoła Podstawowa nr 80, klasa II b

Pierwsza Komunia Św. była dla mnie pięknym
wydarzeniem – przyjęłam po raz pierwszy Pana Jezusa do
swojego serca. Po przyjęciu Komunii podziękowałam Panu
Jezusowi za to, że dał mi pod postacią chleba jako pokarm
swoje Ciało. Bardzo cieszę się z otrzymanej pamiątki –
wizerunku Pana Jezusa trzymającego w swoich dłoniach
Hostię. 

Ewelina Lewandowska

Ten dzień przyjęcia Pana Jezusa do mego serca przeżyłam
w szczególny sposób. Mogłam nareszcie mieć Go bardzo
blisko siebie, z czystym sumieniem po sakramencie
spowiedzi mogłam zaprosić Pana Jezusa do mojego małego
serduszka. 
Czułam się w tym dniu taka lekka, taka szczęśliwa.
Chciałabym każdy kolejny dzień przeżywać tak samo – w
bliskości Pana Boga.

Kamila Stanek
Szkoła Podstawowa nr 79, klasa II b

Dzieci przyjmuj¹ Pana Jezusa
PIERWSZA KOMUNIA ŚW. 20.05.2007 r.
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BIERZMOWANIE 15.05.2007 r.
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PIERWSZA KOMUNIA ŚW. 20.05.2007 r.
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BOŻE CIAŁO 7.06.2007 r.
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ODPUST PARAFIALNY 17.06.2007 r.
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Mi³oœæ, któr¹ siê ma za darmo
Z ŻYCIA PARAFII

Dzię ki Wam, uko cha ni Ro dzi ce,
Za opie kę, za świę tej wia ry znak.
Chce my dziś po dzię ko wać za wszyst ko
I za wa szym przy kła dem w ży cie iść!

Wspól no ta Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło dych za pro si ła
swo ich ko cha nych Ro dzi ców 20 czerw ca 2007 r. na pod su -
mo wa nie ca ło rocz nej for ma cji i dzia łań, a na de wszyst ko,
aby móc ura do wać się so bą.

W kil ku scen kach dzie ci i mło dzież ERM -u wy po -
wia da li się: dla cze go ko cha ją swo ich Ro dzi ców? Jak bar dzo
waż ną jest mi łość Ma my i Ta ty, któ rą się ma za dar mo, bez
zdo by wa nia i za sług. Moż na po rów nać tę mi łość do drze wa,
któ re od da ło uko cha ne mu dziec ku wszyst ko: swo je owo ce,
ko na ry, pień, a po tem bę dąc sta rą kło dą po słu ży ło, by móc
od po cząć... i by ło szczę śli we!

Tak rów nież ser ca Ma my i Ta ty 
za wsze ko cha ją naj więk szą mi ło ścią.
Są mi lio ny gwiazd na nie bie.
Są mi lio ny pta ków w po wie trzu.
Są mi lio ny kwia tów na zie mi.

Ale każ dy z nas ma jed ną je dy ną MA MĘ!
Jed ne go je dy ne go TA TĘ!

ERM -ici dzię ko wa li więc Ro dzi com za przy kład ich wia ry
i wszyst kie po god ne dni ży cia. Sło wa wdzięcz no ści zo sta ły
rów nież skie ro wa ne do obec ne go na tej uro czy sto ści ks.
pro bosz cza Grze go rza ja ko Oj ca na szej pa ra fii oraz do na -
szych Sióstr z ży cze nia mi ob fi to ści da rów Bo żych. Mi łym
ak cen tem by ły też zro bio ne wła sno ręcz nie przez ERM -itów
upo min ki: dla Ma my – kar ta „ori ga mi” z ży cze nia mi, dla Ta -
ty – za kład ka do książ ki. Nasz „re por ter” za pro sił ks. Pro -
bosz cza do mi kro fo nu. Za cny Gość pod kre ślił waż ność ta -
kie go spo tka nia dla lep sze go po zna nia się, ale rów nież wza -
jem ne go ubo ga ce nia się, przy zna jąc, że sam wzru szył się
głę bią tre ści i tym, co zo sta ło prze ka za ne.

Aga pą za koń czy li śmy na sze ra do sne by cie ze so bą,
dzię ku jąc Pa nu Bo gu za wspa nia łych Ro dzi ców i za te sy tu -
acje, któ re po zwa la ją nam kie ro wać na sze ży cie dla Je go
chwa ły.

Wdzięcz na ERM -itom i ich Ro dzi com
s. Ber nar da

Ognisko w otomiñskim lesie
Ogni sko to fan ta stycz na spra wa. Na pew no wie lu z nas
do dziś mi le wspo mi na wspól nie spę dzo ny czas. A o ma ły
włos mo gło do wy jaz du nie dojść.

16.06.2007 r. Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi, za opa -
trzo na w kieł ba ski i róż ne sma ko ły ki, a przede wszyst kim
w wiel kie chę ci i do bry hu mor, sta wi ła się przed ko ścio łem.
Nie ste ty, po go da od stra sza ła. Po go dzi nie de bat ru szy li śmy
jed nak w dro gę i nie ża ło wa li śmy. Pan nam po bło go sła wił,
a pięk ne nie bo za chę ca ło do po dró ży. Nie wszy scy po je cha -

li śmy. Zna ko mi ta at mos fe ra roz we se li ła wszyst kich, któ rzy
po je cha li. Pysz ne kieł ba ski, za ba wa w ber ka, wspól ny śpiew
po łą czył za rów no ma łych, jak i tych więk szych. Oko ło 22.30
wró ci li śmy do do mów z wiel ką na dzie ją na ry chły po wrót
w to mi łe i ma low ni cze miej sce.

Do mi ni ka Miel nik
Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi 
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Potrzeba wiadomoœci o nadziei
No news is good news?

REFLEKSJE

Kie dyś na jed nej lek cji ję zy ka an giel skie go, w gru pie ob co -
kra jow ców, wspól nie dys ku to wa li śmy na te mat: „No News
Is Go od News”, czy li „BRAK WIA DO MO ŚCI TO DOBRA
WIA DO MOŚĆ”. Trze ba przy znać, że te mat tak pro wo ka cyj -
nie sfor mu ło wa ny za jął nam dość du żo cza su lek cyj ne go,
po nie waż do ty kał re al ne go świa ta, na szych oso bi stych do -
świad czeń. Moż na tam by ło usły szeć wie le cie ka wych spo -
strze żeń, in ter pre ta cji i su ge stii mło dych lu dzi, wy wo dzą -
cych się z róż nych śro do wisk kul tu ro wych. Jed nak w fun da -
men tal ne zna cze nie i ak tu al ność owej sen ten cji nikt z nas
nie wąt pił. 

Współ cze sny czło wiek bo wiem każ de go dnia jest
za sy py wa ny nie koń czą cą się ilo ścią róż nych in for ma cji. Kla -
sycz ne środ ki ma so we go prze ka zu ty pu: ga ze ta, te le wi zja,
ra dio, re kla ma, dziś co raz bar dziej do stęp ny in ter net itp., to
tyl ko nie któ re po wszech ne ka na ły umoż li wia ją ce nam do -
stęp do in for ma cji przez ca łą do bę. Z przy kro ścią trze ba
stwier dzić, że więk szość tych new s’ów bez wąt pie nia ma
cha rak ter dość smut ny i pe sy mi stycz ny, od sła nia ją cy sła bą
kon dy cję współ cze snej cy wi li za cji. Prze wa ża KO MER CJA,
a me dia, go niąc za sen sa cją, prze sad nie ak cen tu ją jed no -
stron ną wi zję świa ta. Nie rzad ko ca łe pro gra my kon cen tru ją
się w spo sób szcze gól ny tyl ko wo kół pew nych dra ma tów
spo łecz nych, ta kich jak woj na, prze moc, po żar, ko rup cja,
wy pad ki, po wódź itd. Co 3-6 se kund ktoś na świe cie umie ra
z nie do ży wie nia, a w tym sa mym cza sie in ni ob se syj nie wal -
czą z nad wa gą, aby nie za cho ro wać z prze je dze nia. W związ -
ku z tym po ja wia ją się ta kie aspek ty rze czy wi sto ści jak: die -
ty, fit ness klu by, slow fo od, zdro wa żyw ność itd. Co raz czę -
ściej sły chać nie po ko ją ce in for ma cje o zmia nach kli ma tycz -
nych na na szym glo bie, brak ele men tar nej tro ski czło wie ka
o eko sys tem nie ro ku je opty mi stycz nych per spek tyw dla
przy szłych po ko leń. Oprócz tych róż nych wiel kich, czę sto
od le głych dra ma tów i ka ta strof spo łecz nych, ob ser wo wa -
nych przez nas w spo sób bez piecz ny, z da le ka, przez szkla -
ne mo ni to ry te le wi zo ra, w na szą co dzien ność wkra da się pe -
sy mizm i dra mat ma ją cy brzmie nie swoj skie, to zna czy ta -
kie, któ re mo że my ob ser wo wać z bli ska al bo wręcz oso bi -
ście do świad czać w ob rę bie są siedz twa, na na szych uli cach
al bo na na szym po dwór ku. Trud no w tym kon tek ście nie
wspo mnieć o ro sną cej agre sji w szko łach, nie wol ni czym
trak to wa niu pra cow ni ków w miej scu pra cy (mob bing),
prze mo cy w mał żeń stwie, ego izmie, pi jań stwie itp. Za po -
śred nic twem róż nych pro gra mów pu bli cy stycz nych i re por -
ta ży, któ re z de ta la mi opo wia da ją hi sto rię kon kret ne go czło -
wie ka, je ste śmy ni ja ko za nu rze ni w cień oso bi ste go i bar dzo
re al ne go dra ma tu kon kret nej jed nost ki ma ją cej imię i na -
zwi sko. 

Jed nym z ostat nich wy da rzeń, któ re wstrzą snę ły
dość moc no opi nią pu blicz ną w Ita lii, by ło za bój stwo pew nej
mło dej dziew czy ny w me trze rzym skim. Jak zwy kle w ta -
kich dra ma tycz nych sy tu acjach, tak że i tu taj moż na by ło za -
uwa żyć dość po wszech ną i na tu ral ną więź ogó łu spo łe czeń -
stwa z po krzyw dzo ny mi. Owa spon ta nicz na ma ni fe sta cja so -

li dar no ści da ła się za uwa żyć pod czas ce re mo nii po grze bo -
wej zmar łej rzy mian ki. Na le ży jed nak pod kre ślić, że mo ty -
wy ta kiej ko lek tyw nej so li dar no ści mo gą być róż ne.

Pew ni lu dzi łą czą się z in ny mi w do świad cze niach
na za sa dzie uni wer sal nej, hu ma ni tar nej wraż li wo ści. In ni
z ra cji przy na leż no ści do pew nej gru py spo łecz nej, iden ty fi -
ka cji gru po wej, np. z ofia rą te go dra ma tu z Rzy mu – mło dą
oso bą, Włosz ką, stu dent ką. Jesz cze in ni być mo że bu du ją
owe wię zi na fun da men cie wo li roz li cze nia i po tę pie nia
spraw ców złych czy nów. Tych wię zi i moż li wych in ter pre ta -
cji fe no me nu z po krzyw dzo ny mi mo że być rze czy wi ście
bar dzo wie le. Wspo mnia ne wy da rze nie z Rzy mu od sło ni ło
jesz cze in ny wspól ny mia now nik owej so li dar no ści, co
z punk tu wi dze nia chrze ści ja ni na wy da je się dość in try gu ją -
ce i pro wo ku ją ce do prze my śleń…

Pod czas Mszy św. w in ten cji tra gicz nie zmar łej 23-
let niej rzy mian ki w ko ście le zgro ma dził się wie lo ty sięcz ny
tłum lu dzi. Ksiądz, któ ry gło sił ho mi lię, na wią zał w swo ich
roz wa ża niach do zwy kłej po sta wy chrze ści jań skie go otwar -
cia na dar prze ba cze nia. Wów czas za sko czo ny usły szał:
„NIE, ni gdy!!! Ni gdy nie prze ba czę spraw com tej zbrod -
ni!!!”. W świą ty ni, wcze śniej za słu cha nej w sło wa ka zno -
dziei, roz legł się spon ta nicz ny aplauz wier nych. Dość nie -
spo dzie wa ny okrzyk mat ki tra gicz nie za mor do wa nej dziew -
czy ny, któ ry był wy raź nym pro te stem prze ciw ko moż li wo -
ści i szan sie na dar prze ba cze nia, jed no gło śnie po łą czył
uczucia i my śli wszyst kich uczest ni ków tej li tur gii. 

Tak jak sam fakt nie wy po wie dzia ne go bó lu mat czy -
ne go po stra cie uko cha ne go dziec ka nie jest i nie mo że być
kwe stio no wa ny, co wię cej, na wet for ma je go ma ni fe sta cji
wy da je się czymś zro zu mia łym, tak czymś zu peł nie już in -
nym by ła owa re ak cja wier nych zgro ma dzo nych w ko ście le. 

Oczy wi ście, ktoś, uspra wie dli wia jąc ta ką po sta wę,
mógł by uza sad niać, że te okla ski ak cep ta cji wy ra żo ne
w kon tek ście dra ma tycz ne go mat czy ne go krzy ku „Ni -
gdy!!!” by ły tyl ko pew ną for mą współ uczest ni cze nia w dra -
ma cie in dy wi du al nym bliź nie go lub spon ta nicz nym ge stem
so li dar no ści lu dzi wie rzą cych. Z ko lei in ni, rów nież bro nią -
cy ta kiej po sta wy mat ki i wier nych, mo gli by do dać, że był to
gest pu blicz ne go pro te stu wzglę dem prze mo cy w na szych
mia stach. Jed nak ja w tym dość nie spo ty ka nym ge ście
wspól no to we go aplau zu do strze gam jesz cze cał kiem in ną
war stwę zna cze nio wą. 

Bez wąt pie nia te mat chrze ści jań skie go prze ba cze -
nia był i jest za gad nie niem bar dzo trud nym i skom pli ko wa -
nym w kon tek ście ja kiej kol wiek ana li zy teo re tycz nej. Już
na po zio mie psy cho lo gicz nym po zo sta ją py ta nia bez od po -
wie dzi, a tym bar dziej na po zio mie kon fron ta cji z re al ną sy -
tu acją eg zy sten cjal ną, czy li do świad cze niem, nie jest ła two
z tym za gad nie niem się zmie rzyć. Wie dzą to naj le piej ci,
któ rzy w swo im ży ciu mu sie li przed ta kim wy zwa niem sta -
nąć, przejść przez ten próg. Mó wiąc o prze ba cze niu, nie
chciał bym za wę zić te go fe no me nu tyl ko do wiel kich
krzywd, wy da rzeń nad zwy czaj nych, ta kich jak śmierć, cho -
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ro ba, wy pa dek, ka lec two, sa mot ność… Trud ność au to kon -
fron ta cji z prze ba cze niem roz gry wa się czę sto na po zio mie
na szych co dzien nych do świad czeń, czy li w spo tka niach
z ma ły mi krzyw da mi i nie spra wie dli wo ścią. Tak więc ów fe -
no men wy ba cze nia wy my ka się oce nom skru pu lat ne go ana -
li ty ka, któ ry cał ko wi cie an ga żu je w tę kwe stię ca ły swój po -
ten cjał. Krzyw da, zra nie nie, cier pie nie, ból czło wie ka by wa -
ją nie kie dy tak głę bo kie, że prze ni ka ją wszyst kie wy mia ry
eg zy sten cji jed nost ki. Ta kie do świad cze nie wy kra cza jak by
po za czas, choć w cza sie się do ko nu je. Czę sto po zo sta wia
w czło wie ku nie za tar te zna mię, pięt no na ca łe ży cie. Pro ces
uzdro wie nia ta kiej ra ny to dłu go ter mi no wa po dróż w nie -
zna ne, czy li w świat ty się cy py tań bez ja kich kol wiek lo gicz -
nych od po wie dzi. Po zy tyw nym koń cem ta kie go dłu gie go
i bo le sne go pro ce su mo że być oso bi ste od kry cie zna cze nia
sen su w świe tle ży wej wia ry. Mó wiąc o ży wej wie rze, mam
tu taj na my śli głę bo ką, oso bi stą re la cję i ko mu nię z Chry -
stu sem Zmar twych wsta łym. Mo ty wa cja i si ła do prze ba cze -
nia nie wy tłu ma czal ne go ra cjo nal nie wy da rze nia moż ne
oprzeć się je dy nie na do świad cze niu au ten tycz nej wia ry,
uzdal nia ją cej czło wie ka do wyj ścia ze świa ta wła snych lo -
gicz nych spe ku la cji, spra wie dli wo ści i słusz nych ocze ki -
wań, hi po te tycz nych i in nych moż li wych wa rian tów prze -
bie gu hi sto rii – „A gdy by…”

W tym kon tek ście ro la wspól no ty ekle zjal nej wy da -
je się mieć jesz cze in ny cha rak ter niż tyl ko zbio ro wa ak cep -
ta cja uczu cia bun tu i nie na wi ści wzglę dem opraw ców. Wie -
rzą cy w Chry stu sa, a my ślę tu o tych wszyst kich, któ rzy
owej pa mięt nej nie dzie li by li zgro ma dze ni w świą ty ni, po -
win ni nie tyl ko uczest ni czyć w oso bi stym dra ma cie człon ka
wspól no ty, ale rów nież po win ni współ to wa rzy szyć mu
na dro dze we wnętrz ne go uzdro wie nia. Po sta wa owych
„chrze ści jan” okla sku ją cych re al ny ma ni fest cier pie nia,
a z dru giej stro ny okla sku ją cych po sta wę za mknię cia się
na per spek ty wę prze ba cze nia jest czymś bar dziej smut nym
niż sa mo „NIE” tej do tkli wie zra nio nej mat ki. Okrzyk „NIE”
i po wszech na afir ma cja tłu mu przez aplauz jest ko lek tyw ną,
a za ra zem in dy wi du al ną po raż ką tych „wie rzą cych”, po nie -
waż ja ko wspól no ta Chry stu sa Zmar twych wsta łe go od sła -
nia ją płyt kość przy ję cia isto ty prze sła nia Ba ran ka Pas chal -
ne go. Ak cep tu jąc po sta wę za prze cze nia dla na dziei i au ten -
tycz nej mo cy pły ną cej z Krzy ża Chry stu sa i Je go Zmar tyw -
chw sta nia, owi chrze ści ja nie swo ją po sta wą po ka zu ją, jak
da le ko są od źró dła spra wie dli wo ści i na dziei w ro zu mie niu
ewan ge licz nym. Ta ka po sta wa da le ko od bie ga od praw dy,
że Bóg w Chry stu sie dał już peł ną od po wiedź na każ de zło,
cier pie nie i śmierć. Owe za po mnie nie wy da je się czymś
praw dzi wie nie po ko ją cym, po nie waż po zo sta wia na szą eg -
zy sten cję w cie niu nie unik nio nych dra ma tów, w praw dzi -
wym stra chu, gdzie nie ma miej sca dla na dziei pły ną cej
z Krzy ża chwa leb ne go. Co wię cej, ra dość pas chal na i dar
Du cha Po cie szy cie la sta ją się tyl ko pew ną for mą tra dy cyj ne -
go sen ty men tu od da lo ne go od re aliów ży cia. 

Ja ką dziś ma my świa do mość fun da men tal nej praw -
dy, że Je zus Chry stus praw dzi wie umi ło wał mnie i od dał
za mnie swo je ży cie prze ba cza jąc każ dy grzech i zło? Każ de -
go dnia pod czas Eu cha ry stii na wszyst kich oł ta rzach świa ta
ta pod sta wo wa praw da jest wy ra ża na, uobec nia na, przy po -
mi na na. W kon se kwen cji, za uważ, Dro gi Czy tel ni ku, że nie

je steś sam na wet wte dy, kie dy wcho dzisz w „do li nę śmier -
ci” przez fakt cho ro by, utra tę bli skich, roz pad mał żeń stwa
czy tra ge dię pi jań stwa. Czy masz w so bie tę Do brą No wi nę,
że Bóg jest po Two jej stro nie? Czy być mo że jesteś już tyl ko
sza rym wi dzem pe sy mi stycz nej rze czy wi sto ści, bier nie wy -
pły wa ją cej ze szkla ne go mo ni to ra? Uwierz, że ja ko na śla -
dow ca Chry stu sa je steś czło wie kiem Do brej No wi ny
o PRZE BA CZE NIU, o ŻY CIU i o NA DZIEI. 

To, cze go ludz ki ro zum do ty ka z wiel kim tru dem
i cze go nie mo że ogar nąć, zo sta ło oświe co ne przy kła dem
ży cia Chry stu sa. Tu jest ży wa od po wiedź na każ de Two je
py ta nie! To, co dziś mo że au ten tycz nie mar twić i nie po ko ić,
to fakt, że chrze ści ja nie tra cą esen cję wła snej wia ry za po mi -
na jąc o nie koń czą cym się źró dle na dziei pły ną cej z obec no -
ści Chry stu sa: Oto ja je stem z Wa mi aż do skoń cze nia świa -
ta (Mt 28, 20). Któż nas mo że odłą czyć od mi ło ści Chry stu -
so wej? Utra pie nie, ucisk czy prze śla do wa nie, głód czy na -
gość, nie bez pie czeń stwo czy miecz? (Rz 8, 35)

Nie po ko ją cym jest brak zro zu mie nia i przy ję cia
fun da men tal ne go prze sła nia Ewan ge lii o mi ło ści i prze ba -
cze niu. Isto tą Wcie le nia i Mi ste riów Pas chal nych jest fakt,
że Chry stus JEST DRO GĄ, PRAW DĄ i ŻY CIEM dla każ de -
go czło wie ka. On jest Bo giem bli skim, ko cha ją cym i da ją -
cym si łę, Al fą i Ome gą na szych pra gnień i za ra zem ich wy -
peł nie niem. On jest zwy cię stwem nad każ dą for mą zła! On
jest naj wyż szy, jak mó wił św. Fran ci szek z Asy żu. 

Co trze ba ro bić, aby za cho wać men tal ność lu dzi
praw dzi wie wie rzą cych? Chy ba po trze ba sze rzej otwo rzyć
drzwi wła sne go umy słu i ser ca na ewan ge licz ne prze sła nie
o mo cy i wiel ko ści Chry stu sa (DO BRA WIA DO MOŚĆ), na -
to miast mniej chło nąć te wia do mo ści, któ re prze ka zu ją nam
co dzien nie me dia.

My ślę, że ta kie okre śle nie „Brak wia do mo ści jest
do brą wia do mo ścią” ma jesz cze in ne, głęb sze zna cze nie dla
chrze ści jan. Dla wszyst kich bo wiem sta no wi za chę tę
do roz trop ne go fil tro wa nia wła snej eg zy sten cji przez to, co
sza re i ne ga tyw ne. W tym kon tek ście brak wia do mo ści wy -
da je się do brą wia do mo ścią. Jed nak na śla dow cy Chry stu sa,
ży ją cy re al nie w świe cie współ cze snym, a tak że ogar nię ci
świa tłem na dziei Zmar twych wsta nia, ma ją i po win ni mieć
IN NĄ WIA DO MOŚĆ dla wszyst kich, do brą i pięk ną wia do -
mość, czy li – DO BRĄ NO WI NĘ o Chry stu sie Zmar twych -
wsta łym. Brak tej wiel kiej wia do mo ści – „No News” – był by
i jest tra gicz ną in for ma cją! Bo wiem świad czy o tym, że nie
ist nie je we mnie (we wspól no cie) więź ze źró dłem ży cia
i w kon se kwen cji nie po sia dam od po wie dzi na naj głęb sze
pra gnie nia mo je go ser ca. Je śli nie ma te go naj waż niej sze go
new s’a, to skąd mam mieć si łę do prze ba cze nia? Być mo że
to był re al ny pro blem wspo mnia nych wier nych z ko ścio ła
rzym skie go?

Kto jest jak nasz Pan Bóg, * któ ry miesz ka w gó rze
i w dół spo glą da * na nie bo i na zie mię?
Pod no si z pro chu nę dza rza * i dźwi ga z gno ju ubo gie -
go, * by go po sa dzić wśród ksią żąt, * wśród ksią żąt
swo je go lu du.

(Ps 113,15-18)

fr. Piotr Kwiatek OFM Cap.
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Bierzmowanie
Z ŻYCIA PARAFII

Dnia 15 maja w parafii pw. św. Brata Alberta odbyła się
uroczystość bierzmowania młodzieży gimnazjalnej. 

112 kandydatów przyjęło sakrament z rąk księdza
biskupa Ryszarda Kasyny. Kapłana przywitała grupa osób,
która wypuściła siedem białych gołębi pocztowych na znak
przybycia i obecności Ducha Świętego. Uroczystej Mszy
towarzyszył śpiew chóru oraz zespołu młodzieżowego pod
przewodnictwem pani Jagody Wesołowskiej. Niezwykłą
atmosferę tego wydarzenia oddawał przepiękny wystrój
kościoła. Świątynię wypełnili zaproszeni goście: rodziny,
świadkowie, pedagodzy oraz wszyscy, którzy pragnęli
włączyć się do modlitwy. Do tego ważnego momentu
młodzież przygotowywała się od 1,5 roku. Aby przystąpić
do sakramentu, kandydaci uczestniczyli w cotygodniowych
spotkaniach katechetycznych, zdawali egzaminy z modlitw
oraz odpowiedali na pytania. Ponadto musieli być obecni na
Mszy dla młodzieży, która rozpoczyna się w każdą niedzielę
o 9.30 i na pierwszych piątkach miesiąca o 19.15.
Pretendenci zostali podzieleni na grupy. Każdej
przewodniczył kapłan, który przygotowywał młodych do
przyjęcia Ducha Świętego. Opiekę sprawowali: ks. Paweł,
ks. Ireneusz oraz ks. diakon Piotr. 
Dzięki dobrej organizacji księży uroczystość przebiegła
sprawnie i bez komplikacji. Dla kandydatów przyjęcie
sakramentu bierzmowania było niezwykle ważnym
przeżyciem, które na zawsze pozostanie w ich pamięci.

Aneta Kosel, Magda Kwiatkowska
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W so bo tę 2 czerw ca mło dzież z na szej pa ra fii uda ła się
nad brze gi je zio ra Led nic kie go, aby uczest ni czyć w XI Ogól -
no pol skim Ape lu III Ty siąc le cia. W bie żą cym ro ku przy pa -
da 750. rocz ni ca śmier ci św. Jac ka, pierw sze go pol skie go
do mi ni ka ni na, dla te go też or ga ni za to rzy po sta no wi li, że te -
ma tem te go rocz nej Led ni cy bę dzie Je go dzia łal ność ewan -
ge li za cyj na. Na wią zu jąc do Je go apo stol skiej mi sji, ja ką peł -
nił na zie miach pol skich, głów nym ha słem te go rocz ne go
spo tka nia by ło wy ra że nie go to wo ści gło sze nia Chry stu sa
sło wa mi św. Jac ka: „Po ślij mnie!” Chu s tecz ka Ja na Paw -
ła II sta ła się sym bo lem nie tyl ko te go rocz ne go spo tka nia,
ale głów nie sym bo lem zwy cię stwa nad sta rym czło wie kiem,
czło wie kiem bez szans i bez na dziei. Sym bol sła bo ści ludz -
kiej prze mie nia się w sym bol mo cy i zwy cię stwa. Ojciec Jan
Gó ra OP za pro po no wał, aby po da jąc ta ką chu s tecz kę mło -
de mu czło wie ko wi po wie dzieć mu:

„Otrzyj czo ło i za cznij my śleć na no wo,
Prze trzyj oczy i zo bacz świat na no wo,
Wy trzyj nos i za czerp nij świe że go po wie trza,
Wy trzyj usta i za cznij uży wać no we go ję zy ka,
Otrzyj twarz i zo stań no wym czło wie kiem.
Za cznij ży cie na no wo!”

W go dzi nach po łu dnio wych w je zio rze Led nic kim zo stał za -
to pio ny ka mień z wy ry tym De ka lo giem. Te go rocz ną no wo -
ścią na po lach led nic kich był pro gram przy go to wa ny przez
am ba sa dy, m.in. warsz ta ty i kon cert gry na djem be – bę ben -
ku. Na koń cu Dro gi III Ty siąc le cia sta nę ła re pli ka Krzy ża
z Gie won tu oraz zo stał otwar ty Dom Ja na Paw ła II. O go dzi -
nie 15.00 wspól nie od śpie wa li śmy Ko ron kę do Bo że go Mi -
ło sier dzia. Na stęp nie wszy scy zgro ma dze ni z wiel kim za an -
ga żo wa niem uczy li się no wych i przy po mi na li so bie sta re

śpie wy i tań ce led nic kie. O go dzi nie 17.00 wspól nym od -
śpie wa niem Bo gu ro dzi cy ofi cjal nie roz po czę li śmy led nic kie
spo tka nie. Har ce rze wpro wa dzi li re li kwie św. Woj cie cha
i św. Jac ka.

W tym ro ku uczest ni czy li śmy w:
– Mi ste rium o św. Jac ku,
– Mszy św.,
– Na bo żeń stwie PO ŚLIJ MNIE!
Jed nym z nie sa mo wi tych mo men tów by ła ad o ra cja

Naj święt sze go Sa kra men tu, kie dy to Chry stus Pan kro czył
w 3 me tro wej mon stran cji po Dro dze III Ty siąc le cia. Mło -
dzież, wcze śniej śpie wa ją ca i tań czą ca, w spo ko ju i ci szy klę -
cząc ad o ro wa ła Je zu sa przy dźwię kach fle tu. Te go rocz ne
spo tka nie za koń czy li śmy wy bo rem Chry stu sa na kró la na -
sze go ży cia i przej ściem przez Bra mę-Ry bę.

Pa weł, Mar cin, To mek

LEDNICA – 2.06.2007 r.

Lednica

Od Bałtyku
przez Lednicę i Kraków
do Tatr
gdzie Krzyż na Giewoncie
obwiewa Boży Wiatr
i w całej Polsce
w Jej sercu rośnie
Miłość do ojczyzny
„A to Polska właśnie”!

Teresa Fidera
czerwiec 2007 r., Sępólno Krajeńskie  



W ma ju z na szej pa ra fii wy ru szy ła piel grzym ka do gro bów
Apo sto ła Pio tra i Słu gi Bo że go Ja na Paw ła II w Rzy mie. 

Wspól ne 11-dnio we piel grzy mo wa nie by ło waż nym
wy da rze niem du cho wym nie tyl ko dla uczest ni ków, ale i ich
ro dzin. Piel grzy mi prze mie rzy li licz ne ki lo me try, aby
przede wszyst kim po mo dlić się przy gro bie św. Pio tra.
Z utę sk nie niem i na pię ciem cze ka li rów nież na mo ment,
gdy w spo ko ju klęk ną przy gro bie Ja na Paw ła II. Rzym oka -
zał się dla wie lu wiel kim od kry ciem i urze czy wist nie niem
te go, co zna li tyl ko z opo wia dań lub pry wat nej lek tu ry. Ba -
zy li ki, ko ścio ły, pla ce i fon tan ny spra wi ły nie za po mnia ne
wra że nia. Piel grzy mi szlak pro wa dził rów nież przez miasta:
San Gio van ni Ro ton do, Lo re tto, Mon te Cas si no, Asyż, We -
ne cję, Pa dwę, Altötting. 

Był też czas na re laks i na pla żę w oko li cach Ri mi -
ni oraz w pięk nym ku ror cie Li do di Je so lo.

Dzię ku je my Bo gu za ten czas i cze ka my na dal sze
piel grzym ki z na szej pa ra fii. 

ks. Ireneusz Koziorzębski
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Pielgrzymka do Rzymu 16-26.05.2007 r.

Znad ogniska 

Z ŻYCIA PARAFII

Wspól no ta Ru chu Świa tło-Ży cie „Do mo wy Ko ściół” oprócz
ży cia for ma cyj ne go po tra fi tak że od po czy wać, i co war to
pod kre ślić, ba wi się ra zem z dzieć mi. Dzię ki za rad no ści na -
sze go ks. Pro bosz cza w dniu 2 czerw ca kil ka ro dzin wraz
z dzieć mi uda ło się na ca ło dzien ny „wy pad” za mia sto. Po je -
cha li śmy po raz ko lej ny do Po tę go wa, aby ode tchnąć świe -
żym po wie trzem, roz pa lić praw dzi wy ogień i wspól nie po -
sma ko wać „kieł ba chy” znad ognia. A co naj waż niej sze, ra -
zem we wspól no cie po śmiać się, po grać w „pi łę”, i gdy trze -
ba, po mo dlić się. Wspól nie rów nież po je cha li śmy do Sia no -
wa, aby przez pół go dzi ny ad o ro wać Chry stu sa i prosić o
wstawiennictwo przed fi gur ką Mat ki Bo skiej Kró lo wej Ka -
szub. Wia ra ro dzi się ze słu cha nia, a mi łość z pra gnie nia
ser ca. Wia ra bez uczyn ków jest mar twa, mi łość wy ma ga cią -
głe go czy nie nia do bra. Wciąż uczy my się na wią zy wać do -
bre re la cje z Bo giem i z dru gim czło wie kiem. Na wet wte dy,
gdy wspól nie się ba wi my.

Ka zi mierz Sa ko wicz 
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KĄCIK MUZYCZNY

Panie, wys³uchaj nas

KĄCIK POETYCKI

Oblicze

1

Panie, Ty dzisiaj wysłuchać nas chciej,
I w swej dobroci w opiece nas miej.
Do Ciebie prośby niesiemy co dnia,
O Panie, błogosław dziś nam!

2

W objęcia Twoje składamy swój los,
Przed Twój Majestat niech płynie nasz głos!
Wiele do nieba wskazujesz nam dróg,
Tyś dobry nasz Ojciec i Bóg!

3

Błagalną pieśnią sławimy Twój tron,
Nasze modlitwy niech dźwięczą jak dzwon!
Ty nam swe serce i miłość swą dasz,
O Panie, Ty łask wiele masz!

Melodia i słowa: Czesław Tryba

ks. Piotrowi Lempartowi

na początku Bóg stworzył człowieka
niewiastą stworzył i mężem
obdarzył ich płodnością kochania    
wspólnotą pragnień pragnieniem Boga
wiarą tak oczywistą jak wschodzące słońce
tu gdzie jeden drugiego brzemiona nosił  

na początku Bóg był gościem człowieka
o poranku go witał serdecznie
a wieczorem tchnieniem wiatru usypiał 
był przyjacielem w potrzebie doradcą 
obliczem samego siebie 
które się zawsze ogląda z nadzieją 

lecz gdy człowiek uległ pokusie
dzieli na pół wszystko co dotknie
to moje to twoje to nie jest już wspólne
tak się nauczył i taki już będzie
gdy mu zabraknie odpowiedniej pomocy 

i tak już od wieków toczy się walka
między aniołem dobroci a aniołem ciemności
tak już od wieków Bóg wybiera kamienie
które rzuca na drogę wiary 
kto je podniesie temu będzie dane
patrzeć w oblicze które zostało 

Ka zi mierz Sa ko wicz 
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Pytania o Jana Paw³a II – ci¹g dalszy

Odo wiedź: 
Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II pod czas swo ich za gra nicz nych
po dró ży apo stol skich od wie dził wy mie nio ne w py ta niu
Sank tu aria Ma ryj ne:

Mia sto Kraj Da ta Po dróż 
za gra nicz na

Lo ur des      Fran cja 14 – 15 VIII 1983 r. 19
14 – 15 VIII 2004 r. 104

Fa ti ma Por tu ga lia 12 – 15 V 1982 r. 11
12 – 13 V 1991 r. 50
12 – 13 V 2000 r. 92

Ja sna Gó ra  Pol ska 4 – 6 VI 1979 r. 2
18 – 21 VI 1983 r. 18
12 – 13 VI 1987 r. 35
4 – 15 VIII 1991 r. 52
4 VI 1997 r. 78
17 VI 1999 r. 87

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE

OB JA WIE NIA W GU ADA LU PE
Pierw sze ob ja wie nie Mat ki Bo żej mia ło miej sce u stóp
wzgó rza Te pey ac, dzi siaj na zwa ne go Gu ada lu pe, dnia 9
grud nia 1531 r., ko lej ne by ły 11 i 12 grud nia 1531 r. Mat ka
Bo ża ob ja wi ła się In dia ni no wi Ja no wi Die go z Cu auh ti tlan,
któ ry pro sił o uzdro wie nie swo je go krew ne go. 
Jan Die go Cu auh tla to at zin (1474-1548) zo stał przez Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II be aty fi ko wa ny dnia 6 ma ja 1990 r.
i ka no ni zo wa ny dnia 31 lip ca 2002 r. w Sank tu arium w Gu -
ada lu pe. 
Gu ada lu pe jest obec nie przed mie ściem Mek sy ku, od da lo -
nym od cen trum sto li cy ok. 30 km. Dru gim naj więk szym
Sank tu arium Ma ryj nym w Mek sy ku jest Sank tu arium NMP
w Za po pam.

Mat ka Bo ska z Lo ur des

To tu taj w gro cie Mas sa biel le od 11 lu te go do 16
lip ca 1858 r. Mat ka Bo ska uka zy wa ła się osiem na ście ra -
zy Ber na det te So ubi ro us, 13-let niej nie pi śmien nej cór ce zu -
bo ża łe go mły na rza.

W 1925 r. Ber na det te So ubi ro us zo sta je be aty fi ko -
wa na, a w 1933 r. pa pież Pius XI ogła sza ją świę tą. W jed -
nym z ob ja wień Mat ka Bo ska po wie dzia ła: „Ja je stem Nie -
po ka la ne Po czę cie”.

Ma don na Ostro bram ska

Po cząt ki kul tu ob ra zu Ma don ny Ostro bram skiej
się ga ją XVI wie ku. W 1622 ro ku przy Ostrej Bra mie w Wil -
nie osie dli li się oj co wie kar me li ci i oto czy li ob raz wiel ką
czcią. Gło wę Mat ki Bo żej zdo bi ły dwie ko ro ny z prze ło mu
XVII/XVIII w., jed na ba ro ko wa dla Kró lo wej Nie bios, dru ga
ro ko ko wa dla Kró lo wej Pol ski. Ob raz Pan ny Świę tej
z Ostrej Bra my uro czy ście był ko ro no wa ny w dniu 2 lip -
ca 1927 ro ku za zgo dą pa pie ża Piu sa XI. Ak tu wło że nia
nowych ko ron na skro nie Ma ryi, jed ną na dru gą, do ko nał
Alek san der Ka kow ski, w obec no ści Epi sko pa tu Pol ski, naj -
wyż szych władz pań stwo wych z pre zy den tem Igna cym Mo -
ścic kim i mar szał kiem Jó ze fem Pił sud skim, a tak że ogrom -
nej rze szy wier nych. Nada no wów czas Ma don nie Ostro -
bram skiej ty tuł Mat ki Mi ło sier dzia. 

Mat ka Bo ska z Knock w Ir lan dii

Po cząt ki kul tu fi gu ry Mat ki Bo żej Kró lo wej Ir lan dii
się ga ją 1879 ro ku. W 1954 r. fi gur ka Mat ki Bo żej z Knock
zo sta ła uko ro no wa na przez pa pie ża Piu sa XII.

12.  Czy Papież podczas podróży
apostolskich odwiedził następujące

Sanktuaria MARYJNE:
Lourdes, Fatimę, Jasną Górę i Sanktuari-
um Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku?

CZY WIESZ, ŻE.. .

.  .  .



Ossa Sancti Fratris
Alberti Chmielowski

Kości Świętego Brata 
Alberta Chmielowskiego

ossa – kości; nominativus pluralis – mianownik liczby 
mnogiej od os – kość;

sancti – (czytaj: sankti) świętego; genetivus singularis –
dopełniacz liczby pojedynczej od sanctus – święty;

fratris – brata; genetivus singularis – dopełniacz liczby 
pojedynczej od frater – brat;

Alberti – Alberta; genetivus – dopełniacz od Albertus –
Albert.

Ecce Homo.  Oto Człowiek.  (J 19,5)

ecce – (czytaj: ekce) oto;
homo – człowiek.
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CZY WIESZ, ŻE.. .
CO OJ CIEC ŚWIĘ TY MÓ WIŁ NA JA SNEJ GÓ RZE?

Frag men ty wy stą pień Pa pie ża Ja na Paw ła II pod czas sze -
ściu wi zyt w Czę sto cho wie na pod sta wie „Ja sno gór ska Bo -
ga ro dzi ca w wy po wie dziach Ja na Paw ła II”, tom 1, red. Za -
cha riasz S. Ja błoń ski OSPEE, Czę sto cho wa 2003. 
„Pra gnę za pew nić cho rych na ca łym świe cie, ale dzi siaj pra -
gnę za pew nić przede wszyst kim was, cho rych w Pol sce, że
w mo jej mo dli twie czu ję szcze gól ną z wa mi bli skość i więź.
Jed no czę się du cho wo z wa mi wszyst ki mi. W szcze gól ny
spo sób od na wiam to zjed no cze nie w du chu, któ re łą czy
mnie z każ dym czło wie kiem cier pią cym, z każ dym cho rym
przy ku tym do łóż ka szpi tal ne go czy do wóz ka in wa lidz kie -
go, z każ dym czło wie kiem, któ ry w ja ki kol wiek spo sób na -
wie dzo ny jest krzy żem”.

(Ja sna Gó ra, 4 czerw ca 1979 r.) 

„Pa pież jest nie wy mow nie wdzięcz ny Pa ni Ja sno gór skiej, że
mu po zwo li ła być tu taj przez tych kil ka dni. W ra mach ju bi -
le uszu 600-le cia ja sno gór skie go: że mu po zwo li ła być tu taj,
na Ja snej Gó rze, z wa mi, dro dzy bra cia i sio stry. (...) Jest
nie wy mow nie wdzięcz ny za tę wiel ką ła skę piel grzym ki
i pra gnie rów nież przez was za to dzię ko wać i wam dzię ko -
wać za to, że ście w tej piel grzym ce by li z nim ra zem.”

(Ja sna Gó ra, 21 czerw ca 1983 r.) 

„Czło wiek współ cze sny tak bar dzo po trze bu je na dziei. Czło -
wiek na tej pol skiej zie mi tak bar dzo po trze bu je na dziei. Co
to jest na dzie ja? Co ona zna czy? Zna czy: „Nie daj się zwy cię -
żyć złu, ale zło do brem zwy cię żaj!„(...) Zło moż na zwy cię -
żać. To jest wła śnie si ła na dziei.”

(Ja sna Gó ra, 12 czerw ca 1987 r.) 

„Duch wo ła za na mi – kie dy nie wie my, o co pro sić, o co mo -
dlić się ma my, On mo dli się w nas. To jest naj więk sza twór -
czość przy szłe go wie ku.”

(Ja sna Gó ra, 16 sierp nia 1991 r.)

„Dziś przy cho dzę do Cie bie, o Mat ko, aby za chę cić mo ich
bra ci i sio stry do wy trwa nia przy Chry stu sie i Je go Ko ście -
le, aby za chę cić ich do mą dre go za go spo da ro wa nia od zy -
ska nej wol no ści, w du chu te go, co naj pięk niej sze w na szej
chrze ści jań skiej tra dy cji. Kró lo wo Pol ski, wspo mi na jąc
z wdzięcz no ścią Twą ma cie rzyń ską opie kę, za wie rzam Ci
mo ją oj czy znę, do ko nu ją ce się w niej prze mia ny spo łecz ne,
eko no micz ne i po li tycz ne.”

(Ja sna Gó ra, 4 czerw ca 1997 r.) 

„Ra du ję się dzi siaj, że da ne mi jest sta nąć raz jesz cze na tym
świę tym miej scu, na tym szcze gól nym miej scu mo dli twy
i spoj rzeć z bli ska w Ja sno gór skie Ob li cze na szej Mat ki.
Ona przez swo ją wia rę, mi łość i do sko na łe zjed no cze nie
z Chry stu sem (...) sta ła się dla nas ży wym wzor cem świę to -
ści i mi ło ści Ko ścio ła.”

(Ja sna Gó ra, 17 czerw ca 1999 r.)
An drzej Wit kow ski

Ojciec Święty podczas pierwszej pielgrzymki do Polski na Jasnej Górze 4 czerwca 1979 r.
(za „Podróże Jana Pawła II do Polski”, tom 1)

Relikwie św. Brata Alberta 
w sanktuarium św. Brata Alberta „Ecce Homo”

w Krakowie-Prudniku Czerwonym

SZCZYPTA ŁACINY
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moja miłość

moja miłość 
wciąż wpatrzona w twe oczy 
obrysowane upływem czasu 
cierpliwie znosi zniechęcenia
wykreśla z pamięci zdania
nazbyt szybkich reakcji 
unika prostych niedomówień 
a kiedy trzeba 
wtula się w twoje ramiona
usta całuje namiętnie 
uczy się twego myślenia
i wiersze tworzy o tobie
wiernie troszcząc się
o twoje zbawienie

z ukrycia

z ukrycia zaglądam
zza węgła spraw ważnych
pokątnie zbieranych myśli
zza ściany modlitw o własne sprawy
przy porannej kawie zaniedbań
wczorajszej kłótni o nic
z duszą na ramieniu u nowego szefa
wciąż ten sam zagubione dziecko
słowa
z ukrycia przychodzę
toczyć ten kamień przenośni 
pod górę własnych pragnień 
i nieumiejętności

oca lić pra wo do wła sne go szczę ścia 

wes przeć się na ra mie niu Je go spoj rze nia
oca lić trud ne mo dli twy nie po wo dzeń
wejść w kra inę cho dze nia w cie niu anio łów
pod rę kę ze wszyst ki mi świę ty mi
z pew no ścią że mi łość moc niej sza jest od spra wie -
dli wo ści
a czło wiek dla czło wie ka po mo cą w zro zu mie niu
tej ukła dan ki z wie lu kloc ków o róż nych wiel ko -
ściach
nie pa su ją cych do sie bie 
tak żyć aby mieć odro bi nę po ezji mię dzy pal ca mi
i wy stu ki wać ni mi my śli któ rych wsty dzić się nie
trze ba
tak się za tra cić po czu ciem pięk na że moż li we jest
na wet gdy na nic nie ma ocho ty 
a sen jest uciecz ką w za po mnie nie 
tak się nie śpie sząc ni gdzie oca lić pra wo 
do wła sne go szczę ścia

trwanie

wytrwać 
pamiętać rzeczy wielkie
uprawiać małe sprawy
kochać uparcie
żyć uczciwie
słowa mówić piękne
myśli płodzić żywotne
być sędzią własnych pomyłek
wierzyć jak wierzy dziecko

"sTWORZENIE"
KĄCIK POETYCKI

Każ dy mo że „sTwa rzać”, dla te go ser decz nie za pra sza my wszyst kich
„sTwór ców” do współ pra cy. Ocze ku je my na cie ka we zdję cia i do bre
wier sze. ka ze k821@wp.pl

.  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .
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ROZRYWKA

Po zio mo:

4) odgłos chodzącego zegara.
7) pomieszczenie domowe.
8) był trenerem polskiej kadry 

piłkarskiej.
9) kumpel, kamrat.

10) anemon.
14) ajer.
17) kinkiet, świecznik przyścienny 

lub element dekoracyjny.
18) obrazkowe zadanie szaradziarskie.
19) wielkanocny nie skacze.
20) magmowa skała głębinowa, stoso-

wana jako materiał drogowy i de-            
koracyjny.

Pio no wo:

1) może być cierniowa.
2) afrykańskie zwierzę drapieżne z ro-

dziny łasz, wielkości lisa.
3) epidemia.
4) stadium rozwojowe pszczoły miodnej.
5) stopień pisma; wysokość czcionki 

drukarskiej wyrażona w punktach
typograficznych.

6) tylna część narzędzia (np. noża).
11) drzewo lub krzew z rodziny 

czułkowatych; robinia.
12) wysmukła, zaostrzona skała.
13) ręczny karabin maszynowy.
14) człowiek okrutny, bezwzględny.
15) ogół środków transportowych.
16) część paleniska.

Opra co wał: BA RYT.

krzy¿ówka nr 15
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Roz wią za nie krzy żów ki i re bu su z nr 32 Gło su
Bra ta pro si my skła dać w kio sku pa ra fial nym
lub wrzu cić do skrzyn ki na drzwiach wej ścio -
wych do ple ba nii w ter mi nie jed ne go mie sią ca
od uka za nia się te go nu me ru.
Wśród osób, któ re na de ślą pra wi dło we roz wią -
za nie, wy lo su je my na gro dę. 

Życzymy powodzenia!

K 
= 

N
O

 =
 S

Uwaga:
Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od 1 do 10 utworzą dwuwyrazowe
hasło, który wystarczy podać jako rozwiązanie krzyżówki.

Roz wią za nie krzy żów ki 14 z nr 31: 

hasło: REKOLEKCJE

Po zio mo: Salomon, serafin, dylemat, beryl,
macho, istota, amant, sosna, wyprawa, klasa,
liana, pokora, klosz, motyl, baletki, anagram,
kramarz. 
Pio no wo: Szabla, Luwr, modlitwa, nalot,
Sumatra, rytm, flecista, namowa, anatomia,
Salamina, problem, kokila, aplauz, optyk,
zbór, tuja. 

Rozwiązanie rebusu:
DZIKA KACZKA (dzida, taczka)

Pra wi dło we roz wią za nie na de sła ła: 

p. Elżbieta Wiącek

Gra tu lu je my!
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Biuro parafialne:
poniedziałek – godz. 16.00 −18.00
środa – godz. 16.00 −18.00 (sprawy małżeńskie)
piątek – godz. 16.00 −18.00 

Biblioteka parafialna im. ks. Jerzego Popiełuszki:
niedziela – godz. 10.30 −12.30 
środa – godz. 16.00 −18.00 

www.bratalbert.com.pl

MSZE ŚWIĘTE

niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30 (młodzież), 
11.00 (dzieci), 12.00 (przedszkolaki), 13.00 (suma),
18.00, 20.00
dni powszednie: 6.30, 7.00, 7.30, 18.00
święta "zniesione": 6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 17.00, 18.00

Msza św. zbiorowa za zmarłych 
drugi czwartek miesiąca godz. 8.00

Ś.p. Bogumiła Derebecka, lat 70, zm. 19.05.2007 r. 

Ś.p. Stanisław Ignacy Szymichowski, lat 71,

zm. 24.05.2007 r. 

Ś.p. Danuta Janina Statnik, lat 64, zm. 27.05.2007 r. 

Ś.p. Andrzej Romanowski, lat 58, zm. 26.05.2007 r. 

Ś.p. Marzena Brzęczek, lat 31, zm. 26.05.2007 r. 

Ś.p. Irena Berta Malik, lat 87, zm. 29.05.2007 r. 

Ś.p. Władysław Pasiński, lat 85, zm. 29.05.2007 r. 

Ś.p. Tadeusz Rudzki, lat 63, zm. 3.06.2007 r. 

Ś.p. Marianna Müller, lat 68, zm. 6.06.2007 r. 

Ś.p. Tadeusz Niebrzydowski, lat 78, zm. 5.06.2007 r. 

Ś.p. Aleksander Goc, lat 70, zm. 9.06.2007 r. 

Ś.p. Kazimierz Kalita, lat 80, zm. 21.06.2007 r. 

Ś.p. Monika Wagga, lat 59, zm. 21.06.2007 r. 

Ś.p. Franciszek Kołodziejczyk, lat 90, zm. 23.06.2007 r. 

Ś.p. Józef Gostkowski, lat 73, zm. 25.06.2007 r. 

Ś.p. Jan Słoka, lat 68, zm. 27.06.2007 r. 

Ś.p. Helena Weronika Porażyńska, lat 68, 

zm. 29.06.2007 r. 

Ś.p. Jerzy Sitek, lat 67, zm. 24.06.2007 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

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, e−mail: albert.diecezja.gda.pl, www.bratalbert.com.pl

Opiekun redakcji – ks. Tadeusz Polak. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii parafialnej.
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. Korekta: Dariusz Waśniewski.
Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Teresa Sowińska, Wojciech Milewski, Ireneusz Marczak, archiwum.
Okładka i ilustracje: Andrzej Sowiński.

PRZYJELI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

Sebastian Sławomir Andrzejewski 
i Agnieszka Marzena Błęcka

9.06.2007 r. 
Przemysław Rafał Chajbos i Karolina Kamila Kopańska

9.06.2007 r. 
Marcin Paweł Warmiński i Agnieszka Zofia Jarlińska

16.06.2007 r. 
Marek Heliodor Gulcz i Katarzyna Grzeszczak

23.06.2007 r. 
Grzegorz Marcin Nastały i Joanna Katarzyna Aszyk

23.06.2007 r. 
Przemysław Ryszard Stawicki i Agata Lis

29.06.2007 r. 
Marek Bogumił Szczołko i Krystyna Ewa Bojanowska

30.06.2007 r. 
Zdzisław Jan Sarga i Janina Bowżyk

30.06.2007 r. 

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Dawid Paweł Stawicki 1.06.2007 r. 
Maja Maria Jarząbek 17.06.2007 r. 
Barbara Gulcz 23.06.2007 r. 
Nadia Zuzanna Jakubczyk 24.06.2007 r. 
Aleksandra Woźniak 24.06.2007 r. 
Julian Woźniak 24.06.2007 r. 
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BOŻE CIAŁO 07.06.2007 r.
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