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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

7.10.2007 r. – Roz po czę li śmy 63. Ty dzień Mi ło sier dzia
pod ha słem: „Wszy scy je ste śmy po wo ła ni do mi ło sier -
dzia”. 

18.10 – ob cho dzi li śmy tzw. DZIEŃ PA PIE SKI. Przy wyj -
ściu z Ko ścio ła skła da li śmy ofia rę pie nięż ną prze zna czo -
ną na sty pen dia dla dzie ci i mło dzie ży przy zna wa ne przez
Fun da cję Dzie ło No we go Ty siąc le cia. 

4.11 – o godz. 9.30 oraz o 20.00 gru pa mło dzie ży z na szej
pa ra fii przed sta wi ła pan to mi mę za ty tu ło wa ną „Je steś
wszyst kim”.

4.11 – Pod czas Mszy św. o godz. 11.00 zo sta ły po świę co -
ne ró żań ce uczniów klas dru gich. 

12.11 – li sto pa da ob cho dzi li śmy 18. rocz ni cę ka no ni za -
cji św. Bra ta Al ber ta. Na na bo żeń stwie ku czci na sze go
pa tro na, dzię ko wa li śmy Bo gu za Je go du cho we dzie dzic -
two i pro si li śmy o opie kę nad na szą pa ra fią. 

15.11 – przy pa dła czwar ta rocz ni ca po świę ce nia klasz to -
ru i ery go wa nia ka pli cy klasz tor nej p. w. Chry stu sa Kró la.
Dzię ko wa li śmy Bo gu za dar sióstr za kon nych w na szej
pa ra fii.

18.11 – o godz. 11.00 po świę ci my mo dli tew ni ki dzie -
ciom przy go to wu ją cym się do I Ko mu nii Świę tej. 

18.11 – go ści li śmy w na szej pa ra fii ks. An drze ja Wal -
czu ka pra cu ją ce go w Ro kit nie na Ukra inie. Pod czas Mszy
św. ks. An drzej gło sił Sło wo Bo że  zło ży li ofia
 rę na od bu do wę świą ty ni .

24.11 – w go ścin nym Gim na zjum nr 21 od by ła się tra dy -
cyj na za ba wa an drzej ko wa, któ rą przy go to wa ła Wspól no -
ta Do mo we go Ko ścio ła.

9.12 – z oka zji 20-le cia po wsta nia na szej pa ra fii go ści li -
śmy ks. bi sku pa Ry szar da Ka sy nę. Pod czas uro czy stej
Eu cha ry stii Bi skup po świę cił ta ber na ku lum i no wą cho rą -
giew na szej wspól no ty. W dzięk czy nie niu uczest ni czył ks.
pro boszcz Eu ge niusz Stel mach – pierw szy dusz pa sterz
na szej pa ra fii. 

S³owo od ksiêdza Proboszcza
Dro dzy Pa ra fia nie!

Pa ra fia na sza w grud niu 2007 ro ku świę tu je 20-le cie swe -
go ist nie nia...

Bo gu niech bę dą dzię ki za wszel kie do bro, za lu -
dzi któ rzy two rzą tę pa ra fię, za jej roz mo dle nie i du cho wą
syl wet kę. Za ka pła nów i sio stry za kon ne, za po wo ła nia
do służ by w ko ście le i za świa dec two umi ło wa nia Bo ga,
przez tak wie lu miesz kań ców na sze go osie dla. 

Bo gu niech bę dą dzię ki za tę świą ty nię wzno szo -
ną z wiel kim en tu zja zmem i za wszyst kich, któ rzy w niej
spra wo wa li Eu cha ry stię i do świad cza li spo tka nia z Bo -
giem przy cho dzą cym w Sa kra men tach Świę tych.

Bo gu niech bę dą dzię ki za i Ks. Pro bosz cza Eu -
ge niu sza oraz za ogrom ne za an ga żo wa nie na szych pa ra -
fian.

Bo gu niech bę dą dzię ki za św. Bra ta Al ber ta,
któ ry na co dzień trosz czy się o wszyst kie spra wy i po ma -
ga w trud nych sy tu acjach.

Bo gu niech bę dą dzię ki za wszyst kich
i za wszyst ko...  

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

Ży cze nia świą tecz ne

Pa ra fia to wspól no ta, to ży wy Ko ściół...
Na czas prze ży wa nia ra do ści zwią za nej z ta jem -

ni cą na ro dze nia BO GA -CZŁO WIE KA ży czy my wszyst -
kim miesz kań com na sze go osie dla oraz pa ra fia nom, aby
Chry stus, któ ry jest dro gą, praw dą i ży ciem był przede
wszyst kim przy ja cie lem, za rów no tych, któ rzy na co
dzień otwie ra ją przed nim swo je ser ca, jak rów nież tych,
któ rzy cho dzą wła sny mi ścież ka mi. Niech ON każ de go
dnia na no wo ro dzi się w naszym ży ciu nio sąc na dzie ję,
po kój i mi łość...

Z mo dli twą i bło go sła wień stwem 
Dusz pa ste rze od św. Bra ta Al ber ta 

z Pro boszczem Grze gorzem Stol czykiem
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Z Przy mo rzem zo sta li śmy zwią za ni od chwi li otrzy ma nia
miesz ka nia w tej dziel ni cy. Ko ścio ły pa ra fial ne, w któ rych
wcze śniej mo dli li śmy się, by ły du że, mie ści ły wie le osób,
a tu na Przy mo rzu by ła tyl ko ma ła ka pli ca, któ ra w ża den
spo sób nie mo gła po mie ścić co raz to więk szej licz by wier -
nych na szyb ko roz ra sta ją cym się osie dlu.

Ów cze sny pro boszcz przy mor skiej pa ra fii ks. Ro -
man Siu dek wy trwa le wy dep ty wał ścież ki do róż nych urzę -
dów w ce lu uzy ska niu zgo dy na bu do wę no we go ko ścio ła.
Po mo gły w tym do pie ro zaj ścia gru dnio we w 1970 r. Jed -
nym z żą dań stocz niow ców by ła zgo da na bu do wę ko ścio ła,
któ rą otrzy ma no w 1972 ro ku. 

Wy bu do wa nie no we go, du że go ko ścio ła tyl ko
na ja kiś czas roz wią za ło do tych cza so we pro ble my. Cią gle
roz ra sta ją ca się wspól no ta li czą ca po nad 50 tys. wier nych,
wy ma ga ła pil ne go po dzie le nia na trzy mniej sze pa ra fie. Te -
go za da nia wspól nie z or dy na riu szem die ce zji ks. bp. Ta de -
uszem Go cłow skim pod jął się pro boszcz pa ra fii przy mor -
skiej – nie za po mnia ny ks. Jan Maj der. 

Ks. Ta de usz Po lak, wów czas je den z dzie wię ciu
księ ży wi ka riu szy, zor ga ni zo wał wspól nie z mi ni stran ta mi
sym bo licz ną uro czy stość po świę ce nia ło pat, któ re – w nie -
okre ślo nej jesz cze wów czas przy szło ści – mia ły być przy dat -
ne przy bu do wie no wych ko ścio łów. Nie po my lił się, bo 15
grud nia 1987 ro ku ks. bp. Ta de usz Go cłow ski ery go wał
dwie no we pa ra fie na Przy mo rzu. Przy uli cy Olsz tyń skiej
pa ra fię p.w. bło go sła wio ne go Bra ta Al ber ta i dru gą p. w. św.
Jó ze fa przy uli cy Ja giel loń skiej. 

Pro bosz czem pa ra fii bł. Bra ta Al ber ta zo stał mia no -
wa ny ks. Eu ge niusz Stel mach. Ko mu ni ka tem Ku rii Bi sku -
piej zo sta li śmy po wia do mie ni pod czas nie dziel nych na bo -
żeństw o szcze gó ło wym po dzia le do tych cza so wej pa ra fii
przy mor skiej. Do cza su wy bu do wa nia tym cza so wej ka pli cy
ks. Eu ge niusz roz po czął urzę do wa nie ja ko pro boszcz no wej
pa ra fii w ko ście le NMP Kró lo wej Ró żań ca Świę te go. Ta ki
stan trwał do koń ca lu te go 1988 r. 

In au gu ra cja dzia łal no ści na szej no wej pa ra fii roz po -
czę ła się na wie dze niem ko pii ob ra zu Mat ki Bo skiej Czę sto -
chow skiej w dniach 1 i 2 mar ca 1988 r. i po świę ce niem
przez ks. bp. Ta de usza Go cłow skie go wy bu do wa nej w bar -
dzo krót kim cza sie tym cza so wej ka pli cy. Na stęp nie
do ścian ka pli cy do bu do wa no sal ki ka te che tycz ne i miesz -
ka nia dla pra cu ją cych w pa ra fii księ ży wi ka riu szy. 

12 li sto pa da 1989 r. w Rzy mie Oj ciec Świę ty Jan Pa -
weł II do ko nał ka no ni za cji na sze go Pa tro na. Od tąd pa ra fia
no si imię św. Bra ta Al ber ta. 

Pierw szy mi wi ka riu sza mi w na szej pa ra fii zo sta li:
ks. Ry szard Bu gaj ski, ks. Bro ni sław Iz de ber ski, ks. Ta de -
usz Po lak. 

Bu do wę wła ści wej świą ty ni roz po czę to w paź dzier -
ni ku 1990 r. rów no cze śnie z bu do wą do mu pa ra fial ne go
z miesz ka nia mi dla pra cu ją cych tu księ ży i po miesz cze nia -
mi po trzeb ny mi dla funk cjo no wa nia pa ra fii.

16 czerw ca 1993 r. zo stał po świę co ny przez ks. abp.
Ta de usza Go cłow skie go dom pa ra fial ny. 

5 i 6 paź dzier ni ka 1996 ro ku wspól no ta św. Bra ta

Al ber ta prze ży wa ła na wie dze nie re li kwii św. Woj cie cha.
Upa mięt nia to po tęż ny dę bo wy Krzyż mi syj ny usta wio ny
przed ko ścio łem. 

Od 1 stycz nia 1997 r. roz po czę to od pra wiać – w bu -
du ją cym się jesz cze wów czas ko ście le – re gu lar ne Msze św.
Pra ce bu dow la ne by ły kon ty nu owa ne i osiem mie się cy póź -
niej, 17 czerw ca 1997 ro ku od by ła się uro czy stość po świę ce -
nia ko ścio ła przez ar cy bi sku pa Ta de usza Go cłow skie go.
Roz po czę to też bu do wę klasz tor ku dla sióstr za kon nych
ma ją cych w przy szło ści pra co wać przy na szej pa ra fii. W ko -
ście le zo sta ła po ło żo na gra ni to wa po sadz ka, za mon to wa no
drzwi we wnętrz ne i ze wnętrz ne w kruch cie i roz po czę to
mon taż klin kie ro wej ele wa cji ze wnętrz nej na ca łym bu dyn -
ku ko ścio ła. 

Od 1998 ro ku roz po czął dzia łal ność pa ra fial ny chór
pod dy rek cją pa na Zbi gnie wa Bi ziu ka. 

25 lu te go 1999 ro ku nie spo dzie wa na i tra gicz -
na śmierć ks. pra ła ta Ja na Maj de ra – „oj ca przy mor skich pa -
ra fii” – na peł ni ła wszyst kich wier nych de ka na tu przy mor -
skie go głę bo ką ża ło bą. 

W lip cu 2001 r. de cy zją Me tro po li ty Gdań skie go
ks. abp. Ta de usza Go cłow skie go no wym pro bosz czem zo -
stał ks. Grze gorz Stol czyk. Dla mło de go wie kiem ka pła -
na za czął się trud ny okres ada pta cji do no wej ro li. Po sze -
ściu la tach pra cy dusz pa ster skiej w na szej pa ra fii ks. pro -
boszcz Grze gorz Stol czyk spra wił, że pa ra fia nie czu ją się ży -

Ks. proboszcz Eugeniusz Stelmach w kaplicy z lektorami
Jackiem Ossowskim, Maciejem Berekiem, Pawłem Bartelem.
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wą wspól no tą. W dal szym cią gu bu du je się i pięk nie je sam
bu dy nek ko ścio ła, jak i ca ły te ren wo kół nie go. 

Od sierp nia 2003 ro ku w pa ra fii pra cu ją sio stry Be -
tan ki. 15 li sto pa da te goż ro ku zo sta ła po świę co na ka pli ca p.
w. Chry stu sa Kró la w klasz tor ku sióstr i od pra wio na pierw -
sza Msza św. 

W dwu dzie sto let niej hi sto rii mie li śmy oka zję prze -
żyć wie le nie za po mnia nych wy da rzeń i po znać wspa nia łych
ka pła nów. Z na szej wspól no ty pa ra fial nej wy wo dzi się kil ku
księ ży. Są to mię dzy in ny mi ks. Krzysz tof Lis, ks. Ja cek
Ossow ski, ks. Ra fał Za lew ski, ks. Ma rek De re bec ki, ks. Ja -
nusz Kle mens, ks. Ja nusz Przy goc ki, ks. Piotr Kie drow ski,
ks. Ma rek Ła buć, ks. Krzysz tof Li sow ski, ks. Ta de usz Jank,
ks. Ja ro sław Czer wiń ski, ks. An drzej Gow gie le wicz, ks.
Wal de mar Wa luk. 

W stycz niu 2005 ro ku wspól nie świę to wa li śmy Ju -
bi le usz 25-le cia ka płań stwa ks. Ta de usza Po la ka. 

W kwiet niu 2007 ro ku wspól nie z księż mi czu wa li -
śmy w na szym ko ście le na mo dli twie w ostat nich chwi lach
ży cia śp. Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II. Uczest ni czy li śmy też
w pa ra fial nych uro czy sto ściach ża łob nych po Je go odej ściu
do Do mu Pa na. 

W czerw cu 2005 ro ku uro czy ście ob cho dzi li śmy
w pa ra fii 75-le cie po wo ła nia Zgro ma dze nia Sióstr Ro dzi ny
Be tań skiej, a w 2006 ro ku ślu by wie czy ste sio stry Mi cha eli. 

Przez 20 lat ist nie nia na szej wspól no ty pa ra fial nej
zor ga ni zo wa nych by ło wie le piel grzy mek do róż nych
miejsc w kra ju i za gra ni cą. Kil ka krot nie wier ni mie li spo -
sob ność wy je chać do Rzy mu na spo tka nie z Oj cem Świę tym
Ja nem Paw łem II. Jed ną z nich prze ży li śmy szcze gól nie,
gdyż by ła to piel grzym ka zor ga ni zo wa na dla mi ni stran tów
w czerw cu 1990 r. z ks. Iz de ber skim, w któ rej uczest ni czył
nasz syn Pa weł, wów czas mi ni strant – lek tor.

W mar cu 2006 ro ku prze ży wa li śmy Mi sje Świę te
pro wa dzo ne przez oj ców kar me li tów z Kra ko wa, pod czas
któ rych otrzy ma li śmy w da rze za Ich po śred nic twem re li -
kwie św. Sio stry Fau sty ny.

W na szej pa ra fii dzia ła wie le grup wspól no to wych
i mo dli tew nych. Bar dzo du żo moż na by ło się na ten te mat
do wie dzieć pod czas wi zy ta cji ka no nicz nej, ja ką prze ży wa ła
na sza pa ra fia 9 i 10 grud nia 2006 ro ku, kie dy to wszyst kie
gru py pre zen to wa ły swo je do ko na nia ks. abp. Ta de uszo wi
Go cłow skie mu. 

W ta kiej tęt nią cej ży ciem du cho wym pa ra fii pra cu -
ją od kil ku już lat w nie zmie nio nym skła dzie dusz pa ste rze:
ks. pro boszcz Grze gorz Stol czyk wraz z wi ka riu sza mi – ks.
Ta de uszem Po la kiem, ks. Grze go rzem Bącz kie wi czem, ks.
Ire ne uszem Ko zio rzęb skim, ks. Ja nu szem Maj kow skim, ks.
Paw łem Na wro tem i ks. Pio trem Sa si nem. Ta wspa nia ła
gru pa na szych opie ku nów du cho wych swo imi dzia ła nia mi
przy czy nia się do te go, że ży je my w ży wej pa ra fial nej wspól -
no cie i mo że my mo dlić się w co raz pięk niej szej świą ty ni. 

Za or ga ni zo wa nie tak bo ga te go ży cia pa ra fial ne go
ser decz nie na szym Dusz pa ste rzom dzię ku je my, po le ca jąc
ich i ich pra cę Bo gu za po śred nic twem na sze go Pa tro -
na – św. Bra ta Al ber ta.

Hu bert Bar tel 

Festyn parafialny przed kościołem, 18.06.2006 r.

Góra św. Anny, pielgrzymka parafialna, 2003 r.

Przed rezydencją Ojca Świętego w Krakowie – Franciszkańska 3. 
Pielgrzymka parafialna, 2002 r.



W grud niu ob cho dzi my 20-le cie na szej pa ra fii. Przy oka zji
po przed nich rocz nic pi sa li śmy wie lo krot nie o na szym Pa -
tro nie. Tym ra zem chcia ła bym spoj rzeć na po stać Bra ta Al -
ber ta ocza mi Wal te ra Nig ga, szwaj car skie go teo lo ga i hi sto -
ry ka Ko ścio ła, któ ry w swo jej Księ dze po kut ni ków opo wia -
da o zna nych lu dziach, któ rzy w waż nych mo men tach swo -
je go ży cia we szli na dro gę za dość uczy nie nia za po peł nio ne
grze chy. Dla dzi siej sze go czy tel ni ka lek tu ra Księ gi po kut ni -
ków jest pró bą od na le zie nia wła ści we go ro zu mie nia sen su
po ku ty ja ko wa run ku peł ne go uczest nic twa w ży ciu Ko ścio -
ła. W tej księ dze znaj du ją się m.in. syl wet ki: Ma rii Mag da le -
ny, Ma ka re go Wiel kie go, Fio do ra Do sto jew skie go. Au tor
opi su je tak że oso bę Ada ma Chmie low skie go na tle cza sów,
w któ rych przy szło mu żyć, to jest w okre sie dra ma tycz nej
wal ki o od zy ska nie nie pod le gło ści na sze go pań stwa
po trzech roz bio rach. 

Chmie low ski, bę dąc mło dzień cem, uczest ni czył
w po wsta niu stycz nio wym. Pod czas walk stra cił no gę. Póź -
niej kształ cił się w aka de miach sztu ki w Mo na chium i Pa ry -
żu. Ja ko ar ty sta ma larz od da wał się z pa sją pra cy ar ty stycz -
nej. Ca łe dnie spę dzał w ate lier two rząc ob ra zy i uczest ni -
cząc w twór czych dys ku sjach. Miał sil ną oso bo wość i au to -
ry tet w swo im śro do wi sku. 

W 1884 r. osiadł w Kra ko wie. Je go po wo ła nie
chrze ści jań skie ro dzi ło się stop nio wo. „Pew ne go dnia…
roz po znał w zie mi stej twa rzy że bra ka, wy cią ga ją ce go
do nie go rę kę, twarz znie wa ża ne go Chry stu sa, świę te Ob li -
cze”. Miał mi stycz ny sto su nek do że bra ków. W 1887 r.
za zgo dą kard. Al bi na Du na jew skie go przy wdział ha bit,
a w rok po tem zło żył na je go rę ce ślu by, da jąc po czą tek no -
wej ro dzi nie za kon nej. Przy brał imię Al bert. Za miesz kał
z ludź mi naj uboż szy mi, ży ją cy mi na mar gi ne sie spo łe czeń -
stwa, nie z chę ci eks pe ry men to wa nia, lecz w we wnętrz nej
po trze by speł nie nia mi sji. Od te go mo men tu nie dbał o to, co
po wie dzą je go daw ni zna jo mi na te mat wy bo ru no wej dro gi
ży cio wej. Od tąd mar twił się tyl ko o swo ich włó czę gów. Nie
po szedł jed nak na kła niać wy rzut ków spo łe czeń stwa do przy -
zwo ite go ży cia. Chciał dla nich jak naj le piej, ale osią gnąć

chciał re zul tat po przez wła sny przy kład. Sam był du żą in dy -
wi du al no ścią i sza no wał in dy wi du al ność dru gie go czło wie -
ka. Swo im na śla dow com zwykł mó wić: „My nie ma my
nad ni mi żad nej wła dzy i nie chce my jej mieć, nie je ste śmy
prze ło żo ny mi, ale to wa rzy sza mi. Nie mów my ka zań, nie na -
rzu caj my się z na szy mi po glą da mi, je dy nie żyj my z ni mi”. 

„Za miast ka zań brat Al bert do ko nu je in kar na cji
chrze ści jań stwa w ży cie. Ta ka by ła po kut ni cza od po wiedź
pol skie go chrze ści jań stwa na współ cze sną nę dzę. Żyć
Ewan ge lią, za miast ją gło sić – te go pra gnie ka to li cyzm sło -
wiań ski. To wła śnie tłu ma czy obec ność Al ber ta w przy tu li -
sku, któ ry za wsze po zo stał tyl ko do mem noc le go wym, ni -
gdy nie prze kształ cił się w po boż ny dom po praw czy.” 

Je go czyn prze wyż sza po li tycz ne ha sło so li dar no ści
wszyst kich wy zy ski wa nych. Naj waż niej sze dla bra ta Al ber -
ta by ło przy wró ce nie bie da kom po czu cia wła snej god no ści
po przez or ga ni zo wa nie dla nich pra cy i po pra wę ich wa run -
ków by to wych. To by ło ogrom ne za da nie dla jed ne go czło -
wie ka. Za je go przy kła dem po szli jed nak in ni. Po wsta ła
wspól no ta al ber tyń ska, któ ra wspa nia le się roz wi nę ła w licz -
nych ośrod kach dla męż czyzn i dla ko biet. Pra cu ją oni
w ośrod kach zwa nych ogrze wal nia mi. Ich za da nie po le ga
na słu że niu in nym i wy rze cze niu się ja kiej kol wiek wła sno ści. 

Pod czas gdy czło wiek z na tu ry nie mo że za spo ko ić
swej żą dzy po sia da nia, brat Al bert wy brał bie dę ja ko naj -
wier niej szą to wa rzysz kę ży cia, po nie waż Chry stus ubo gich
na zy wał bło go sła wio ny mi. Do ko nał w Ko ście le prze wro tu,
na uczył wier nych no we go po dej ścia do ka to li cy zmu nie
na dro dze teo rii, lecz dzię ki no wej for mie po ku ty. On sam
ni gdy nie mó wił o po ku cie, lecz ją czy nił co dzien nie. Mi ni -
ma li zo wał swo je po trze by eg zy sten cjal ne (skrom ne miesz -
ka nie, pro sty po si łek, ubo gie odzie nie), po świę ca jąc się pra -
cy dla in nych. Po ku tę ro zu miał ja ko we wnętrz ną prze mia -
nę, a nie umar twia nie sa me go sie bie. Pra gnął „się zmie nić
w chleb dla ubo gich”. Daw ny ar ty sta iden ty fi ko wał się
z bied ny mi w du chu chrze ści jań skiej mi ło ści. 

Brat Al bert był ge nial nym in spi ra to rem wy trwa le
wpro wa dza ją cym swo je idee ży cie. Zmarł w dzień Bo że go
Na ro dze nia 1916 ro ku. W je go po grze bie uczest ni czy ła rze -
sza kra ko wian. W rok po je go śmier ci roz po czę to w Rzy mie
pro ces in for ma cyj ny, któ ry zo stał za mknię ty w 1950 ro ku. 
20 stycz nia 1977 ro ku pa pież Pa weł VI ogło sił De kret o he -
ro icz no ści cnót Czci god ne go Słu gi Bo że go Bra ta Al ber ta. 
Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II do ko nał be aty fi ka cji Bra ta Al ber -
ta pod czas piel grzym ki do oj czy zny 22 czerw ca 1983 ro ku
na kra kow skich Bło niach. Ka no ni za cja mia ła miej sce 12 li -
sto pa da 1989 ro ku w Rzy mie.

Te sta ment Bra ta Al ber ta 
„Dla mi ło ści Bo ga po win ni bra cia iść za wsze tam, gdzie wa -
run ki naj cięż sze, gdzie czło wiek opusz czo ny znaj du je się
w wiel kiej po trze bie, a gdzie nikt in ny nie usłu ży. Ma ją to
czy nić z wia rą w czło wie ka, w do bro tkwią ce głę bo ko w ser -
cu każ de go za gro żo ne go, któ re moż na wy zwo lić do brym
sło wem czy też mi ło sier nym zna kiem, ja ki sta no wi choć by
„mi ska stra wy”. Do strze żo ne przy tym znie wa żo ne Ob li cze
Chry stu sa na le ży oczy ścić czyn nym mi ło sier dziem: ura to -
wać – po przez pra cę i wspól no tę – god ność czło wie ka.” 

Te re sa So wiń ska na pod sta wie Księ gi Po kut ni ków 
Wal te ra Nig ga oraz stro ny www.al ber ty ni.opo ka.org.pl
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Zejœcie na samo dno
Ż ŻYCIA PARAFII
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ZaprzyjaŸniæ siê z Bratem Albertem
ODROBINA HUMORU

Brat Al bert miał du że po czu cie hu mo ru. Nie lu bił bar dzo,
gdy któ raś z sióstr by ła smut na. Za raz ją wo łał, do py ty wał
o po wód smut ku i sta rał się ją uspo ko ić lub żar tem dow cip -
nym roz we se lić. Gdy raz sio stra Ge rar da sie dzia ła na zie mi
po grą żo na w głę bo kim ża lu, że nie mo że do go dzić swo jej
prze ło żo nej, przy sta nął przy niej brat Al bert i od ga du jąc po -
wód smut ku, znie nac ka po wie dział: „Praw da, Ge rar dziu, le -
piej ci by ło, jak nie bosz czyk żył! Przy niósł ci wo dy, na rą bał
ci drze wa, na pa lił ci w pie cu i ni gdy cię nie krzy czał”. Na to
mło da sio stra wy bu chła zdro wym śmie chem, a o to wła śnie
do bre mu oj cu cho dzi ło. A ca ła pu en ta le ży w tym, że in na
prze cho dzą ca sio stra, przy pad kiem sły sząc to, po my śla ła
so bie ze zdzi wie niem: „Ta ka mło da, a już wdo wa”. 

* * * * *

Brat Al bert po tra fił śpie wać sio strom we so łe pio sen ki lub
de kla mo wać za baw ne wier szy ki, w ro dza ju: 

Niech nam Sio stra Star sza dłu gie la ta ży je,
Pó ki ko mar wo dy z mo rza nie wy pi je,
Ko ma rze, ko ma rze, pij wo dę po wo li,
Niech się na sza Mat ka na ży je do wo li. 

* * * * *

Jac ko wi Mal czew skie mu, któ ry miał ocho tę zo stać al ber ty -
nem, po wie dział: „Nie przyj mę cię, bo ty, Jac ku, je steś ta ki
es te ta, że chcesz pew no w trum nie ład nie wy glą dać w kap -
tu rze”. 

* * * * *

Jeź dził za wsze po cią ga mi III kla są, tj. naj tań szy mi i naj bar -
dziej nie wy god ny mi. Ga briel Ka wa -Łęcz ny ze znał, że
w 1913 r. spo tkał w prze peł nio nym po cią gu sto ją ce go bra ta
Al ber ta. Ja ko mło dy 25-let ni czło wiek chciał mu od stą pić
swo je miej sce sie dzą ce, ale brat Al bert nie sko rzy stał z je go
uprzej mo ści, mó wiąc: „Ja je stem moc niej szy od pa na, bo
mam że la zną no gę”.

* * * * *

Ma larz – ar ty sta ni gdy wła ści wie nie „umarł” w bra cie Al -
ber cie. Był bar dzo wraż li wy na pięk no, gdzie kol wiek by je
zo ba czył, a miał sil nie roz wi nię ty zmysł ob ser wa cyj ny. 

Raz w tram wa ju pa trzał ca ły czas na 30-let nie go Ży -
da, któ re go ry sy twa rzy ude rza ły swą pięk no ścią. „Co
za gło wa” – mó wił po tem do bra ta Pio tra – „zna ko mi ty mo -
del do gło wy Chry stu sa. Szko da, że już na ma lo wa łem swo -
je go Chry stu sa (Ec ce Ho mo), był bym Go na ma lo wał te raz
we dług te go wzo ru”. Po do ba ła mu się też gło wa bra ta Le -
ona spod Czer wo ne go i ma lo wał go, ale ktoś znisz czył ten
ob raz. Szki co wał cza sem głów ki lub gru pę osób. W po dró -
ży mó wił nie raz do to wa rzy sza: „Patrz, bra cie, ja kie to pięk -
ne”. Naj bar dziej lu bił je sień, bo wte dy gra barw ra do wa ła
wraż li wą du szę bra ta Al ber ta. 

* * * * *

Mo że to praw da, a mo że tyl ko le gen da, co czy ta my w książ -
ce Pii Gór skiej: „Mu siał chwi la mi tę sk nić za wy ma lo wa niem
ob ra zu. (...) Opo wia da no, że brat Al bert za trzy mał się raz
w przy droż nym za jeź dzie, gdzie zo ba czył na sto le pa le tę
z far ba mi. Gdy zo stał sam, ode tchnął roz kosz nie wo nią farb,
obej rzał ka se tę, otwo rzył tub ki, przy mie rzył pa le tę,
a przed nim le ża ła ja sna po wierzch nia sto łu. Na gle coś po -
rwa ło ma la rza i za czął ma lo wać. A go spo darz za ła mał rę ce
nad znisz czo nym sto łem. My ślał, że przy jezd ny jest po czci -
wym za kon ni kiem, a to był prze bra ny ma larz. (...) W tej
izbie nie by ło już bra ta Al ber ta, był tyl ko Adam Chmie low -
ski”. 

* * * * *

Do bra ta, któ ry mu spa lił szki ce ob ra zów, po wie dział tyl ko:
„Oj, ty pro sta ku, pro sta ku”.
I z ża lem mó wił: „Po pa lił mi wszyst ko”. 

Za ska ku ją ca jest lek tu ra aneg dot za czerp nię tych z ży cia pa tro na na szej pa -
ra fii. Z ich tek stów wy ła nia się cie pło uśmiech nię ta twarz świę te go Al ber ta,
któ ry jak praw dzi wie do bry, star szy brat swo ją po sta wą uczy ży cia. Je go
uwa ga ser ca i na tu ral ność spra wia ją, że chce się ob co wać z nim jak naj czę -
ściej. Od nie go czer pać ra dość i si łę do dal szej po dró ży ku wiecz no ści. 

Swą spon ta nicz ną ser decz no ścią uczy jak w nie wy mu szo ny spo sób
da wać bliź nim ra dość, któ ra uskrzy dla obie stro ny – po cie sza ne go i po cie -
sza ją ce go. Ma dy stans do sie bie i wła snej sła bo ści. Nie ob no si się ze swym
cier pie niem i nie uty sku je na swój los. Męż nie i z hu mo rem przyj mu je to,
co  - ja ko je go ży cie  - za da ła mu Opatrz ność. Po zo sta je wraż li wy na pięk no,
wi dząc w nim obec ność Stwór cy.

Lek tu ra kwiat ków świę te go bra ta Al ber ta niech bę dzie po wo dem
do uśmie chu, ale i re flek sji. Kosz tuj my je go du cho wość z ta kim sma kiem
i ra do ścią, z ja ką co dzien nie się ga my po krom kę chle ba.
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Intencje parafian
Z ŻYCIA PARAFII

Jak zwy le za póź nie ni, cią gle bra ku je nam cza su, a tu Dzie -
ciąt ko w dro dze. Po wo li i ci chut ko w chodzi w na szą nę dzę.
Zu peł nie ina czej, niż wszy scy się spo dzie wa li. Dla te go tak
czę sto nie za uwa ża my wkra cza ją ce go w na sze ży cie Bo ga,
bo spo dzie wa my się Go po swo je mu. A On nas za wsze za -
ska ku je. Brat Al bert był go tów. Kie dy Bóg scho dził na zie -
mię przy wtó rze kra kow skich dzwo nów, On wkra czał w pro -
gi Nie ba. Z prze sła niem: „mo dlić się i mieć peł ną na dzie ję,
że Pan Bóg wszyst kie mu za ra dzi”. Dzia ła nie stru dze nie
na zie mi, dzia ła moc no z Nie ba. Nie le ni się, o czym świad -
czą wy pra sza ne za je go wsta wien nic twem ła ski przez je go
pod opiecz nych, na szych pa ra fian. 

S. Michaela

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę cię o wsta wien nic two u Pa na
Bo ga, aby w mo jej ro dzi nie i każ dej ro dzi nie na szej pa ra fii,
któ rej je steś pa tro nem, wzra stał duch po jed na nia, mi ło ści
i po ko ju.

Św. Bra cie Al ber cie, na ucz mnie i bli skich me go ser ca cier -
pli wo ści i po ko ry w trud nych do świad cze niach, aby by ły dla
nas cza sem zba wie nia.

Św. Bra cie Al ber cie, Oj cze na szej pa ra fii, dzię ku ję za to, że
orę du jesz za na mi, wspie rasz w po trze bach, chro nisz od zła,
uczysz jak żyć, aby być do brym jak chleb. Ra tuj dzie ci z roz -
bi tych ro dzin. Two ja czci ciel ka.

Św. Al ber cie, dzię ku ję Bo gu Oj cu i Sy no wi i Du cho wi Świę -
te mu za trzeź wość. Pro szę po móż mi zna leźć pra cę.

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę, wstaw się do Bo ga o zgo dę
w mo jej ro dzi nie, niech na pra wią się re la cje mię dzy mną
a cór ką. Pro szę i dzię ku ję. Ja dwi ga.

Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za zda ny eg za min przez  Alek -
san drę i szczę śli wą po dróż An drze ja do Au stra lii.

Ko cha ny św. Al ber cie, pro szę o wy zdro wie nie mo je go wuj -
ka, o szczę śli wą ope ra cję, o wstawiennictwo za mo ją ro dzi -
nę, że by nie by ło krzy ków w do mu.

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie dla mnie. Dla sy na
i sy no wej, o zgo dę. Pro si two ja czci ciel ka.

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę cię o wsta wien nic two u Bo ga
i Ma ryi w mo jej in ten cji, i za wszyst ki mi trud ny mi spra wa -
mi, o szczę śli we ich roz wią za nie oraz o po trzeb ne ła ski dla
wszyst kich, któ rych Bóg sta wia na mo jej dro dze.

Św. Bra cie Al ber cie, za Twym orę dow nic twem pro szę za pa -
ste rzy na szej pa ra fii. Wy bła gaj dla nich u Pa na dar ro ze zna -
nia, po trzeb ne ła ski, od wa gę w gło sze niu Kró le stwa Praw dy
i Mi ło ści. Niech ich po słu ga bę dzie dla nas do bra jak chleb.
Niech Je zus w ich ka płań stwie bę dzie uwiel bio ny.

Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za otrzy ma ne ła ski, za uzdro -
wie nie Pio tru sia, mo je go wnu sia i za ulgę w cier pie niu ma -
mie Anie li. Cór ka Jan ka i Ma ria.

Św. Bra cie Al ber cie, po móż wy zwo lić się Dar kowi z na ło gu
pi jań stwa. Wstaw się z Ma ry ją do Oj ca Nie bie skie go o si łę
dla nie go.

Św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o po wrót Ra fa ła do ro -
dzi ny, o ła ski i po moc Bo żą w dniu je go uro dzin.

Św. Bra cie Al ber cie, wy proś nam u Bo ga ła skę ro dzi ciel -
stwa. Ania i Wi tek.

Dzię ku je my Ci, Wszech mo gą cy Bo że, za pa tro na tej pa ra fii.
Pro si my, aby śmy za je go przy kła dem sta wa li się co raz bar -
dziej mi ło sier ni i do brzy dla bra ci. Św. Bra cie Al ber cie,
w 20-le cie ist nie nia tej wspól no ty wy pra szaj nam po trzeb ne
ła ski: i te ma te rial ne, po trzeb ne do ukoń cze nia tej świą ty ni,
i te du cho we, któ re po mo gą nam stać się świę ty mi.

Bła gam, św. Bra cie Al ber cie, o po moc i ochro nę, spo kój
i szczę ście dla mnie i mo ich bli skich. Gra ży na.

Św. Bra cie Al ber cie, za wie rzam się Two jej mo dli twie. Pro -
szę o na wró ce nie wszyst kich lu dzi czy nią cych zło i pla nu ją -
cych zło, i o opie kę Bo żą dla ich ofiar, lu dzi za gro żo nych
przez nich.

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o roz wią za nie trud nej spra wy.

Św. Bra cie Al ber cie, skła da my po dzię ko wa nie za wsta wien -
nic two w spra wie zdro wia Pio tru sia. Piotr wy zdro wiał! Pro -
si my o dal sze wy pra sza nie łask Bo żych dla ca łej ro dzi ny,
a szcze gól nie dla bli skiej ro dzi ny Pio tru sia. Cio cia Ma ry la.



GŁOS BRATA NR 5(34)2007 9

Do Czêstochowy pieszo i na rowerach
PIELGRZYMKA

La tem te go ro ku wy bra li śmy się z ro dzi ną na pie szą piel -
grzym kę z War sza wy do Czę sto cho wy. By ło to mo im ma -
rze niem od lat. Ja ko mło da oso ba kil ka krot nie wę dro wa łam
na Ja sną Gó rę. 

Ma jąc pię cio oso bo wą ro dzi nę, oba wia łam się kło -
po tów zwią za nych z opie ką nad ma ły mi dzieć mi w trud niej -
szych niż zwy kle wa run kach. Na miej scu zo ba czy łam wie le
wóz ków z nie mow lę ta mi, zwłasz cza w gru pach za sad ni -
czych, co mnie po krze pi ło. Waż na in ten cja spo wo do wa ła, że
w tym ro ku zde cy do wa li śmy się na od by cie piel grzym ki.
Że by plan był re al ny, po sta no wi li śmy wy ko rzy stać ro we ry.
Dwa z nich za opa trzy li śmy w sio deł ka na ba gaż ni kach,
przy tro czy li śmy tam też ma łe ple ca ki. Star sze dziec ko mia -
ło osob ny ro wer, z któ re go mo gło ko rzy stać w ra zie zmę -
cze nia. Przy go to wa nia trwa ły ty dzień. Trze ba by ło wy szu -
kać w war szaw skich hi per mar ke tach pro mo cji na na miot,
śpi wo ry, ka ri ma ty; do te go kub ki, ko szul ki, skar pe ty, la tar -
ka i … uda ło się.

Na tra sie ro we ry słu ży ły do wo że nia młod szych
dzie ci. Za zwy czaj szli śmy z ty łu gru py. Dwu ko ło wy trans -
port przy da wał się też z ra na – prze jeż dża li śmy pierw szy
etap każ de go dnia, gdyż po bud ki na piel grzym ce są bar dzo
wcze sne (oko ło czwar tej). Dzie ci nie da ły by ra dy bu dzić się
co dzien nie o tak wcze snej po rze. Wsta wa ły o szó stej. Po tem
cze ka ło nas skła da nie na mio tu, ba ga ży, Msza św. dla służ by
go spo dar czej i w tra sę… Po trzech for sow nych dniach po -
sta no wi li śmy skra cać wę drów kę o ostat ni etap  – nie spo sób
by ło po da wać dzie ciom ko la cji po zmro ku przy du żym zmę -
cze niu. Na szczę ście po go da by ła ide al na ani za cie pło, ani
za zim no. W prze ciw nym ra zie chy ba by śmy się wy co fa li. 
Co dzien nie pa ra sol z chmur, z któ rych nie la ła się wo da.
Raz tyl ko zła pa ła nas po tęż na bu rza. Zbie ra ła się do brą go -
dzi nę. Wie dzie li śmy, co nas cze ka. Był let ni, cie pły dzień.
Ma sze ro wa li śmy na ty łach mło dzie żo wej gru py, któ rej hu -

mo ry do pi sy wa ły… A z nie ba la ło i wa li ły siar czy ste pio ru -
ny. Brze ga mi uli cy, któ rą pod cho dzi li śmy pod św. An nę,
pły nę ła rze ka... Dzie ci się nie wy stra szy ły. Do dziś z hu mo -
rem wspo mi na ją tę prze pra wę.

Waż na chwi la na Ja snej Gó rze i po wrót po cią giem
do do mu. Oba wia li śmy się go. Wszyst ko nad spo dzie wa nie
się uło ży ło. Trzy ro we ry wsta wi li śmy do spe cjal ne go wa go -
nu. Sa mi mo gli śmy, za zgo dą kon duk to ra, wy god nie się tam
roz ło żyć, wy ko rzy stu jąc wła sne ka ri ma ty i śpi wo ry. O szó -
stej ra no, wy po czę ci i w nie złych na stro jach, wy sie dli śmy
w Oli wie. Po ciąg miał go dzi nę opóź nie nia i nie trze ba by ło
bu dzić dzie ci po czwar tej. O wej ściu do au to bu su ra czej nie
mo gło być mo wy. Ro we ry, ob ło żo ne licz ny mi ba ga ża mi,
z po wo dze niem jed nak za pro wa dzi ły nas pod dom.

Piel grzym ka by ła dla dzie ci fan ta stycz ną przy go dą.
Tę sk ni ły za ka pu cy na mi już w po cią gu, a naj bar dziej chy ba
za roz da wa niem chle ba z cię ża rów ki i dys ku sja mi z pa nią
dok tor w punk cie sa ni tar nym. Ra zem z mę żem stwier dzi li -
śmy, że za dzi wia ją co do brze nam się szło. 

Wie rzę, że to wy da rze nie nie po zo sta nie obo jęt ne
dla hi sto rii mo jej ro dzi ny.

Agnieszka Kornacka
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Tr¹bki Wielkie 2007
PIELGRZYMKA 29 IX 2007 r.

Swa rze wo, Przy widz, Sia no wo, Sze mud, Żar no wiec, Świę ta
Lip ka i ostat nio Trąb ki Wiel kie to pa ra fie, któ re wspól no ta
Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” wraz z ro dzi -
na mi na wie dzi ła w do rocz nych, tra dy cyj nych już piel grzym -
kach je sien nych. Wraz z du cho wy mi prze wod ni ka mi: ks.
pro bosz czem Grze go rzem Stol czy kiem oraz z opie ku nem
K.S.M. „Sem per Fi de lis” ks. Grze go rzem Bącz kie wi czem
dzię ko wa li śmy Bo gu przed ob li czem Mat ki Bo żej Trąb kow -
skiej za wszel kie ła ski, któ ry mi ob da rzo na zo sta ła ca ła na -
sza wspól no ta. Dzię ko wa li śmy za si ły du cho we i fi zycz ne,
dzię ki któ rym mo gli śmy ak tyw nie uczest ni czyć w ży ciu na -
szej pa ra fii. Mo dli li śmy się za na sze ro dzi ny, za cho rych
dźwi ga ją cych krzyż cier pie nia i za tych z na szej wspól no ty,
któ rzy ode szli do Pa na. 

„Patrz, to praw dzi wy Izra eli ta, w któ rym nie ma
pod stę pu” – tak mó wi Je zus o Na ta na elu w od czy ta nej pod -
czas Eu cha ry stii Ewan ge lii św. Ja na (J 1,43-51). Ks. Pro -
boszcz w swo jej ho mi lii od niósł te sło wa do nas, dzia ła ją -
cych we wspól no cie K.S.M. „Sem per Fi de lis. Czło wiek,
w któ rym nie ma pod stę pu, to ktoś, na ko go moż na li czyć,
rów nież w wy mia rze pa ra fial nym. 

Ce lem piel grzy mek do Trą bek Wiel kich jest na wie -
dze nie cu dow ne go ob ra zu Mat ki Bo żej Trąb kow skiej na ma -
lo wa ny w XVII wie ku. Piel grzy mi przy by wa ją tu taj pod czas
uro czy sto ści od pu sto wych: w świę to Wnie bo wzię cia NMP
(15 sierp nia) i w dzień Na ro dze nia NMP (8 wrze śnia). Ko -
ro na cji ob ra zu do ko nał Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II pod czas
Mszy świę tej na Za spie 12 czerw ca 1987 ro ku. 

Ko ściół w Trąb kach wy bu do wa ny zo stał w la -
tach 1720-1740. Z waż niej szych obiek tów w oto cze niu ko -
ścio ła znaj du ją się sta cje Dro gi Krzy żo wej oraz oł tarz po lo -
wy. Znaj du je się tam rów nież drzew ko – dąb szy puł ko wy.
Zo stał on wy ho do wa ny z na sion naj star sze go w Pol sce dę bu
– „Dę bu Chro bre go” li czą ce go 745 lat i ro sną ce go w Pio tro -
wi cach (woj. dol no ślą skie). Na sio na te go dę bu po świę cił Oj -
ciec Świę ty Jan Pa weł II pod czas wi zy ty le śni ków pol skich
w Wa ty ka nie 28 kwiet nia 2004 ro ku. Dę by tej od mia ny ży ją
po nad 700 lat i osią ga ją wy so kość od 20 do 50 m. 

Na za koń cze nie na szej piel grzym ki uda li śmy się
na te ren ośrod ka wy po czyn ko we go w Ła pi nie Gór nym.
Tam, tra dy cyj nie już, pie kli śmy kieł ba ski, spa ce ro wa li śmy
po ota cza ją cym ośro dek le sie. Nie któ rzy z nas mie li szczę -
ście zna leźć ład ne oka zy grzy bów. 

Dzię ku je my na szym ka pła nom: księ dzu Pro bosz -
czo wi i księ dzu Grze go rzo wi, na sze mu opie ku no wi,
za wspól ną Eu cha ry stię, za mo dli twę i za to, że są z na mi. To
dzię ki tej wię zi mo że my trwać w bra ter skiej jed no ści. Mo że -
my czuć się ogni wem wspól no ty w szer szym wy mia rze
– wspól no ty pa ra fial nej. Je ste śmy świa do mi te go, że po -
przez róż ne for my na sze go udzia łu w ży ciu pa ra fii uczest ni -
czy my w waż nym dzie le bu do wy Ko ścio ła w zna cze niu, o ja -
kim mó wił ks. Pro boszcz w Go ściu Gdań skim (Gość Nie -
dziel ny nr 40 z 7 paź dzier ni ka 2007 ro ku). 

W imie niu wszyst kich uczest ni ków piel grzym ki 
Sta ni sław Ma zu rek 

Na zdjęciach od góry: Eu cha ry stia, 
Ob raz Mat ki Bo żej Trąb kow skiej w oł ta rzu głów nym,
Ży wy po mnik Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II, 
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Listopadowe wspomnienia
PIELGRZYMKA DO WŁOCH

Jest w ro ku ta ki szcze gól ny czas, kie dy wię cej niż zwy kle
wspo mi na my tych, któ rzy już ode szli. Pierw sze dni li sto pa -
da to świę to Wszyst kich Świę tych i Dzień Za dusz ny. W tych
dniach wspo mi na my na szych zmar łych, od wie dza my miej -
sca po chów ku, mo dli my się za ich du sze in dy wi du al nie
i pod czas na bo żeństw wy po min ko wych. Na gro bach
i w miej scach zwią za nych z róż ny mi tra ge dia mi za pa la my
zni cze i ukła da my kwia ty. Są jed nak miej sca szcze gól ne,
któ re od wie dza ne są bar dzo czę sto, przez ca ły rok. 

W po przed nim nu me rze „Na sze go Bra ta” pi sa łem
o dwóch miej scach, któ re od wie dzi li śmy na tra sie na sze go
piel grzy mo wa nia: Lo re to i San Gio van ni Ro ton do. Dal sza
na sza tra sa wio dła przez Mon te Cas si no, Rzym, Asyż, Pa -
dwę i We ne cję. Szcze gól nym miej scem dla nas Po la ków jest
tra gicz ne w swej hi sto rii wzgó rze Mon te Cas si no, na
którym  znaj du je się klasz tor za ło żo ny przez św. Be ne dyk ta
ok. 525 ro ku. Pod czas II woj ny świa to wej Niem cy uzbro ili to
miej sce, le żą ce na wys. 2800 m n.p.m., ja ko waż ne stra te -
gicz ne (jak mó wi li: „nie do po ko na nia”). Wzgó rze wie lo -
krot nie i bez sku tecz nie sta ra li się zdo być Ame ry ka nie, ba -
ta lion Hin du sów oraz Bry tyj czy cy. Jed nak do pie ro 18 ma -
ja 1944 ro ku uła ni po dol scy z 2 Kor pu su Pol skie go wy wie si -
li pol ską fla gę na ru inach klasz to ru be ne dyk tyń skie go
na znak zwy cię stwa nad woj ska mi hi tle row ski mi. Na wzgó -
rzu nie opo dal klasz to ru znaj du je się cmen tarz żoł nie rzy pol -
skich po le głych w bi twie. 

O bi twie tej do wie dzia łem się, bę dąc jesz cze ma łym
chłop cem, od mo je go stry ja uczest ni ka tych walk. Do dziś
pa mię tam re la cję cięż ko cho re go stry ja opo wia da ją ce go
z za pła ka ny mi oczy ma o tra gi zmie pol skich żoł nie rzy. Dziś
na pew no sta rał bym się do wie dzieć wię cej, ale wów czas,
dla 12-let nie go chłop ca, wspo mnie nie to by ło bar dzo wiel -
kim prze ży ciem, któ re na no wo od ży ło pod czas na sze go po -
by tu w tym miej scu. 

Dro ga na wzgó rze wio dła po bar dzo krę tych ser -
pen ty nach, z pięk ny mi wi do ka mi na oko li ce le żą ce po ni żej
i po bli skie wzgó rza. Sto jąc na szczy cie, bez tru du moż na so -
bie by ło wy obra zić he ro izm żoł nie rzy i dra ma tyzm walk to -
czą cych się na tym te re nie w 1944 ro ku. Wy da rze nia te opi -
sa ne zo sta ły m.in. w książ ce pt. Mon te Cas si no przez ów -
czasnego re por te ra wo jen ne go Mel chio ra Wań ko wi cza. 

Pierw szym miej scem, do któ re go skie ro wa li śmy
na sze kro ki, był Pol ski Cmen tarz. Pięk nie po ło żo na ne kro -
po lia pol skich bo ha te rów jest czę sto od wie dza na przez Po -
la ków. Na cen tral nym miej scu cmen ta rza znaj du je się grób
do wód cy II Kor pu su ge ne ra ła Wła dy sła wa An der sa, któ ry
zo stał tu po cho wa ny zgod nie ze swo im ży cze niem za pi sa -
nym w te sta men cie. Mia ło to miej sce po śmier ci ge ne ra ła
w Lon dy nie, w 1970 ro ku. W 1946 r. ko mu ni stycz ne wła dze
w Pol sce ode bra ły gen. An der so wi oby wa tel stwo pol skie.
De cy zji tej nie od wo ła no na wet w cza sach tzw. od wil ży. 

Zna mien nym fak tem by ło zło że nie w 1987 r. pod -
czas ofi cjal nej wi zy ty rzą do wej we Wło szech wień ca
na Mon te Cas si no przez gen. W. Ja ru zel skie go z de mon -
stra cyj nym omi nię ciem przez nie go gro bu gen. W. An der -
sa, któ ry prze cież na mia no bo ha te ra bi twy cas siń skiej naj -
bar dziej za słu żył. 

Od zna jo mych do wie dzie li śmy się jesz cze
przed wy jaz dem z Gdań ska, że tu nie bę dzie my mie li moż li -
wo ści ku pie nia zni czy, więc przy wieź li śmy je z Pol ski. Pa -
mię ta jąc, że rok 2007 jest w Pol sce ro kiem gen. Wła dy sła wa
An der sa, pra gnę li śmy za pa lić zni cze na gro bie ge ne ra ła
i po cho wa nych tu pol skich bo ha te rów. 

Tu, przy po lo wym oł ta rzu, po śród ty lu gro bów, ks.
Ma rek Ka pu sta od pra wił Mszę św. i wy gło sił krót ką, oko -
licz no ścio wą ho mi lię. Wspól nie mo dli li śmy się za du sze po -
le głych. Czy ta nia i śpie wy po pro wa dzi ła s. Es te ra z pa ra fii
p.w. św. Fran cisz ka z Asy żu w Gdań sku. Po Mszy św. uda -
li śmy się na zwie dza nie klasz to ru. Po znisz cze niach wo jen -
nych (w wy ni ku bom bar do wań alianc kich), zo stał on od bu -
do wa ny i na dal słu ży za ko no wi ber nar dy nów. 

Po za ło że niu klasz to ru św. Be ne dykt przyj mo wał
do nie go męż czyzn każ de go sta nu. Uło żył dla nich re gu łę,
któ ra gło si ła sku pie nie na mo dli twie oraz obo wiąz kach pra -
cy fi zycz nej, gdyż „le ni stwo jest wro giem du szy”. Świę ty Be -
ne dykt zmarł w ro ku 547. Ko nał w po zy cji sto ją cej, trzy ma -
jąc rę ce wznie sio ne ku nie bu, pod trzy my wa ny przez współ -
bra ci, jak to po ka zu je rzeź ba na jed nym z dzie dziń ców.
Świę ty Be ne dykt zo stał po cho wa ny w klasz to rze Mon te
Cas si no. Za nim św. Be ne dykt wy bu do wał w tym miej scu
klasz tor, znaj do wa ła się tu sta ro żyt na po gań ska świą ty nia,
któ rej nie licz ne frag men ty są eks po no wa ne na dzie dziń -
cach klasz tor nych. Na pierw szym od wej ścia, naj star szym
dzie dziń cu za cho wa ła się część sta rej stud ni. Z ta ra sów wi -
do ko wych klasz to ru moż na spoj rzeć na Pol ski Cmen tarz,
ład nie wkom po no wa ny mię dzy wzgó rza, wśród zie le ni i po -
że gnać to waż ne w naszej na ro do wej hi sto rii miej sce. 

Ko lej nym eta pem tej piel grzym ki był Rzym. Zo sta -
li śmy za kwa te ro wa ni w miej sco wo ści Brac cia no. Ho tel ulo -
ko wa ny jest na ła god nym sto ku wzgó rza, na któ rym znaj du -
je się też pięk ny za mek, a w do le roz po ście ra się ma low ni -
cze, du że je zio ro. Z te go miej sca przez trzy dni wy ru sza li -
śmy na szym au to ka rem na zwie dza nie Rzy mu. Ko rzy sta li -
śmy pod czas zwie dza nia z od bior ni ków i słu cha wek po zwa -
la ją cych słu chać ko men ta rzy na szej prze wod nicz ki w od le -
gło ści na wet do dwu stu me trów. To urzą dze nie po zwa la ło
in dy wi du al nie do strze gać obiek ty i miej sca, któ re w da nej
chwi li zwie dza li śmy. 

Płyta grobowa gen Władysława Andersa na cmentarzu na Monte Casino
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PIELGRZYMKA DO WŁOCH

Zwie dza nie za czę li śmy od miejsc sta ro żyt nych.
Pierw szym z nich by ły ru iny se na tu, gdzie zo stał za mor do -
wa ny 5 mar ca 44 r. po Chry stu sie, w Idy Mar co we Ju liusz
Ce zar. Ko lej nym miej scem był Pan te on, po tem prze pięk ny
plac Na vo na z pięk ny mi fon tan na mi. Da lej wzdłuż Ty bru
uda li śmy się w stro nę zam ku Świę te go Anio ła. Po dzi wia li -
śmy cud ne mo sty na Ty brze aż do szli śmy na Plac św. Pio -
tra na nie dziel ny „Anioł Pań ski” z Oj cem Świę tym Be ne dyk -
tem XVI. 

Po mo dli twie uda li śmy się do ba zy li ki św. Ja na
na La te ra nie. Po tem skie ro wa li śmy się do miej sca, któ re go
nie omi nie ża den piel grzym, do sank tu arium pa pie skie go
z Świę ty mi Scho da mi. Wzno szą się one w oko li cy ba zy li ki
św. Ja na i strze gą dwor skiej ka pli cy pa pie ży zwa nej też
Świę tym Sank tu arium, gdzie czci się sta ro daw ny ob raz św.
Sal wa to ra. We dług tra dy cji, zmar ła w 335 r., ce sa rzo wa He -
le na prze nio sła z urzę du Pi ła ta w Je ro zo li mie scho dy,
po któ rych wie lo krot nie prze szedł Je zus w dniu ska za nia
na śmierć. Tych 28 stop ni two rzy tzw. Świę te Scho dy.
W tym to sank tu arium ks. Ma rek od pra wił nie dziel ną Mszę
św. Po niej, kto czuł się na si łach i chciał, mógł (na ko la -
nach) wejść po scho dach i po mo dlić się przed ma syw ną
kra tą ka pli cy Sanc ta Sanc to rum.

Pierw szy dzień zwie dza nia Rzy mu za koń czy li śmy
wi zy tą w ba zy li ce San ta Ma ria Mag gio re, w któ rej znaj du je
się wi ze ru nek Mat ki Bo skiej Śnież nej. Obej rze li śmy też ko -
lum nę ko rync ką ze sta tuą NMP. Jest ona de ko ro wa na każ -
de go 8 grud nia kwia ta mi przez straż po żar ną Rzy mu. Cie ka -
wost ką jest fakt, że pew ne go ra zu na pod no śni ku wje chał
pa pież Jan Pa weł II i oso bi ście ozdo bił tę fi gu rę.

Ko lej ny dzień (przy 45-cio stop nio wym upa le) roz -
po czę li śmy od zwie dza nia sta ro żyt ne go Fo rum Ro ma num.
Przez plac Ka pi to liń ski do szli śmy do wię zie nia ma mer tyń -
skie go, w któ rym wię zie ni by li m.in. św. Piotr i św. Pa weł.
By ło to nie za po mnia ne wra że nie móc być w tym sa mym
miej scu, w któ rym pra wie 2000 lat te mu był wie zio ny pierw -
szy na stęp ca Chry stu sa na zie mi – św. Piotr i apo stoł na ro -
dów – św. Pa weł. Do dziś w tym miej scu try ska wo da z cu -
dow ne go źró deł ka, któ re do star cza ło wo dy św. Pio tro wi, by
mógł chrzcić wię zio nych Rzy mian na wró co nych na chrze -
ści jań stwo. 

Na stęp nie uda li śmy się do ko lej nej du żej, sta rej ne -
kro po lii z po cząt ku chrze ści jań stwa – ka ta kumb św. Ka lik -

sta. Za nim ze szli śmy do pod zie mi, ksiądz Ma rek od pra wił
w ka pli cy Mszę św. Jak wie le in nych znaj du ją cych się
w Rzy mie i oko li cach, by ły one miej scem, gdzie grze ba no
pierw szych chrze ści jan. Ka ta kum by św. Ka lik sta są naj bar -
dziej zna nym za byt kiem te go ty pu w Rzy mie. Ich na zwa po -
cho dzi od imie nia pa pie ża Ka lik sta, któ ry po więk szył ist nie -
ją cy ze spół ga le rii i umie ścił w nich gro by wie lu pa pie ży i in -
nych chrze ści jan z tej epo ki. Z za byt ków, któ re mo że my tu
zo ba czyć na szcze gól ną uwa gę za słu gu je kryp ta pa pie ży
z III wie ku i kryp ta św. Ce cy lii.

Z te re nu ka ta kumb wy je cha li śmy bra mą św. Se ba -
stia na. Tu, na po cząt ku słyn nej Via Apia An ti ca, znaj du je się
ka pli ca Quo Va dis, z od ci śnię ty mi w ka mie niu śla da mi stóp
Pa na Je zu sa. We dług le gen dy w miej scu tym św. Piotr spo -
tkaw szy Je zu sa, spy tał Go: „Quo va dis, Do mi ne?”

Ko lej ne go dnia po now nie od wie dza li śmy ne kro po -
lie. Naj pierw po szli śmy po mo dlić się przy gro bie Ja na Paw -
ła II. W kryp tach pod ba zy li ką św. Pio tra prze szli śmy obok
gro bów pa pie ży – po przed ni ków Ja na Paw ła II – Paw -
ła VI i Ja na Paw ła I. Po krót kiej mo dli twie, we szli śmy do ba -
zy li ki. Jej wiel kość i pięk no ro bią ogrom ne wra że nie. 

Na stęp nie uda li śmy się do ba zy li ki św. Paw ła
za Mu ra mi. Jest to je den z naj wspa nial szych ko ścio łów
rzym skich zbu do wa ny na miej scu, w któ rym zo stał po cho -
wa ny „apo stoł na ro dów”. Bu do wę na ka zał roz po cząć ce sarz
Kon stan tyn pod ko niec IV wie ku. Ta wspa nia ła ba zy li ka
(uwa ża na za je den z cu dów świa ta) ule gła po waż ne mu
znisz cze niu pod czas po ża ru w 1823 r. Z wo li Piu sa IX od bu -
do wa no ją w 1854 r. na tych sa mych fun da men tach i we dług
sta re go pro jek tu. Po mię dzy okna mi i ko lum na mi umiesz -
czo no me da lio ny, któ re przed sta wia ją dłu gą se rię po do bizn
pa pie ży od św. Pio tra do Be ne dyk ta XVI. 

To by ła ostat nia świą ty nia rzym ska, któ rą zwie dzi li -
śmy pod czas tej piel grzym ki. Na stęp ne eta py na szej po dró -
ży to Asyż i Pa dwa. Miej sca, w któ rych kil ka set lat te mu ży -
li a do dziś są czcze ni w ca łym ka to lic kim Ko ście le świę ty
Fran ci szek, świę ta Kla ra i świę ty An to ni. 

Hu bert Bar tel 

Autor artykułu 
obok tablicy
informacyjnej
przy wejściu 
na cmentarz 
Monte Cassino.

Miejsce więzienia św. Piotra i św. Pawła w Rzymie
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Jesteœ wszystkim
Z ŻYCIA PARAFII

W nie dzie lę 4 li sto pa da br. gru pa mło dzie ży z Dusz pa ster -
stwa Mło dych z na szej pa ra fii w ra mach nie dziel ne go ka za -
nia przed sta wi ła wier nym pan to mi mę za ty tu ło wa ną „Je steś
wszyst kim”. 

Jest to hi sto ria mło dej dziew czy ny, któ ra za gu bi ła
się w swo im ży ciu. Przed sta wie nie roz po czę ła sce na stwo -
rze nia czło wie ka. Bóg tchnął ży cie w jej cia ło i od tej chwi li
jest On za wsze przy niej. 

Ko lej ne sce ny uka zu ją frag men ty Pi sma Świę te go
mó wią ce o stwo rze niu świa ta. Bóg two rzy go po ka zu jąc je -
go pięk no, róż no rod ność i wspa nia łość. Zło jed nak bar dzo
szyb ko da je znać o swo im ist nie niu, za czy na wpły wać na lo -
sy Dziew czy ny i two rzy mur po mię dzy nią a Bo giem. Bo ha -
ter ka zo sta je od cią gnię ta od Stwór cy i do pie ro gdy po ja wia
się śmierć, przy po mi na so bie o ist nie niu Te go, któ ry ca ły
czas przy niej trwał. 

Kul mi na cyj nym punk tem pan to mi my jest mo ment
wal ki dziew czy ny. De spe rac ko pró bu je ona po wró cić do Bo -
ga, ale zło nie chce jej na to po zwo lić. Jed nak Oj ciec ni gdy
nie opusz cza swo ich dzie ci i dzię ki Swo jej wiel kiej mi ło ści
do czło wie ka ra tu je go na wet w ta kich sy tu acjach, któ re mo -
gły by wy da wać się bez wyj ścia.

Pan to mi ma ta mia ła na ce lu uka za nie czło wie ko wi
ogrom nej ła ski i mi ło ści Bo ga oraz uświa do mie nie, że On
ni gdy nas nie opusz cza, stoi przy nas i do da je nam si ły za -
wsze, gdy te go po trze bu je my. 

Ja ko pod kład mu zycz ny zo sta ła uży ta pio sen ka ze -
spo łu Li fe ho use pt. „Eve ry thing”, któ rej frag ment po prze -
tłu ma cze niu na ję zyk pol ski brzmi:

„Je steś si łą, któ ra spra wia, że wciąż idę.
Je steś na dzie ją, któ ra spra wia, że wciąż ufam.
Je steś świa tłem dla mo jej du szy.
Je steś mo im ce lem.
Je steś dla mnie wszyst kim.
Je steś wszyst kim, cze go pra gnę.
Je steś wszyst kim, cze go po trze bu ję.
Je steś wszyst kim, wszyst kim...”

Pan to mi ma ta zo sta ła rów nież wy sta wio na w Se mi na rium
Du chow nym z oka zji Dnia Mło dych. 

Ania
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ŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW, MODLITEWNIKÓW I MEDALIKÓW
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NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE DLA DZIECI

Tajemnice chwalebne Różańca świętego

Aktorzy wspólnie odmawiają Różaniec Inscenizacja o Matce Bożej z Fatimy

Objawienie się pastuszkom Matki Bożej w Fatimie Łucja, Franciszek i Hiacynta czytają Pismo Święte



KSIĘŻA PRACUJĄCY W NASZEJ
PARAFII W LATACH 1987-2007:

ks. proboszcz Eugeniusz Stelmach

ks. proboszcz Grzegorz Stolczyk

ks. Bronisław Izdeberski

ks. Ryszard Bugajski

ks. Marek Kapusta

ks. Tadeusz Stawicki

ks. Waldemar Naczk

ks. Adam Czuj

ks. Andrzej Pradela

ks. Grzegorz Skwierawski

ks. Wojciech Michalak

ks. Jan Świstowicz

ks. Piotr Maciołek

ks. Roman Wróbel

ks. Marek Parusiński

ks. Józef Trunowicz

ks. Henryk Hildebrandt

ks. Tomasz Frymark

ks. Dariusz Żyźniewski

ks. Franciszek Czap

ks. Ireneusz Baryła

ks. Wojciech Cupa

ks. Grzegorz Bączkiewicz

ks. Ireneusz Koziorzębski

ks. Janusz Majkowski

ks. Paweł Nawrot

ks. Tadeusz Polak

ks. Piotr Sasin

ks. Piotr Szeląg
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“BUDUJEMY KOŚCIÓŁ BOŻY W NASZYM SERCU...”
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w rocznicê œmierci ks. Jerzego
WIERSZE

RORATY

wiersz dedykowany 
matce ks. Jerzego Popiełuszki

w rocznicę Jego śmierci 

Jesień  życia 

Ja z tej ziemi
i z tej doli
i z tego, co mnie 
boli
idę dzisiaj do Ciebie
św. Klemensie
bo Ty w kościele
Piotra i Pawła
z Matką Bożą Łaskawą
CZUWASZ!
by, chleba naszego
powszedniego dał nam 
dzisiaj
i odpóścił im
nie nasze winy
bo my ciągle
odpuszczamy naszym
winowajcom...

Gdańsk, październik 2007 r.
Teresa Fidera

Zdjęcie obok ze zbiorów 
ks. prałata Henryka Jankowskiego

.  .  .  .  .  .  .  .  .

Ro ra ty to Msza św. od pra wia na w okre sie Ad wen tu ja ko pierw sza. Jest mszą wo tyw ną
o Naj święt szej Ma ryi Pan nie, gdyż to Ona ocze ki wa ła Me sja sza w spo sób szcze gól ny.
Ha sło te go rocz nych roz wa żań ro rat nich: „Idź i od bu duj mój Ko ściół” usły szał św. Fran -
ci szek w ko ście le San Da mia no, nie opo dal Asy żu. Kon fe ren cje prze zna czo ne na ko lej -
ne dni Ad wen tu opo wia da ją hi sto rię św. Fran cisz ka, dzię ki ma te ria łom przy go to wa -
nym przez re dak cję mie sięcz ni ka MA ŁY GOŚĆ NIE DZIEL NY.
Św. Fran ci szek w Grec cio zor ga ni zo wał pierw szą sta jen kę na Bo że Na ro dze nie. 



Matka Bo¿a Licheñska
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Li cheń Sta ry to nie wiel ka miej sco wość nie da le ko Ko ni na,
w któ rej w 1949 r. Księ ża Ma ria nie otrzy ma li w za rząd pa ra -
fię. Po II woj nie świa to wej Li cheń był jed ną z naj uboż szych
wsi i pa ra fii w Pol sce. Pro wa dzi ły tu wy łącz nie po lne dro gi.
Dom ki, naj czę ściej z gli ny, po kry te by ły sło mia ną strze chą.
Ubo gi był ko ściół, za nie dba ny cmen tarz, ma ła, odra pa na
ple ba nia, ale pięk na oko li ca oto czo na la sa mi i wo dą. Pierw -
szym ma riań skim pro bosz czem w Li che niu był ks. Hen ryk
To ma szew ski, któ ry roz wi jał kult Mat ki Bo żej w sły ną cym
Jej ła ska mi ob ra zie. 

Po wsta łe tu póź niej Sank tu arium Ma ryj ne roz ro sło
się dzię ki sta ra niom ks. ku sto sza Eu ge niu sza Ma kul skie go
i dziś sta no wi jed no z głów nych miejsc od da wa nia czci Mat -
ki Bo żej. Wy bu do wa no tu w la tach 1994-2004 naj więk szą
świą ty nię w kra ju, któ ra po wsta ła wy łącz nie dzię ki ofiar no -
ści piel grzy mów, bez wspar cia bo ga tych spon so rów i do ta -
cji rzą do wych. Rocz nie Li cheń od wie dza oko ło 1,5 mln.
osób szu ka ją cych po mo cy w cier pie niach, kry zy sach, znie -
wo le niach i uza leż nie niach. 

Sank tu arium Li cheń skie cie szy się wiel kim za in te -
re so wa niem wśród wier nych. Dla przy po mnie nia przy to czę
pa rę fak tów z je go hi sto rii. Po otrzy ma niu po zwo le nia na bu -
do wę, 15 kwiet nia 1994 r. za twier dzo no kom plek so wy pro -
jekt świą ty ni. 2 ma ja 1984 r. pod pi sa no umo wę z ge ne ral -
nym wy ko naw cą. 22 czerw ca na pu stym po lu od pra wio no
Mszę św. Ks. ku stosz po świę cił wów czas na rzę dzia pra cy
i roz po czął tzw. „pierw szą ło pa tą” ko pa nie zie mi pod fun da -
men ty świą ty ni. 25 ma ja 1995 ro ku Pry mas Pol ski ks. kard.
Jó zef Glemp wmu ro wał ka mień wę giel ny przy wie zio ny
z Rzy mu, z gro bu św. Pio tra. Ka mień ten, któ ry w grud -
niu 1994 r. zo stał po świę co ny przez Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II. 

W mar cu 2000 r. Epi sko pat Pol ski za de cy do wał, że
świą ty nia w Li che niu, obok ko ścio ła Mi ło sier dzia Bo że go
w Kra ko wie -Ła giew ni kach i Opatrz no ści Bo żej w Wi la no -
wie, jest Wo tum Ko ścio ła Ka to lic kie go na Wiel ki Ju bi le usz
Na ro dze nia Chry stu sa. 

12 czerw ca 2004 r., w obec no ści dzie siąt ków ty się -
cy piel grzy mów, no wy ko ściół zo stał po świę co ny przez nun -
cju sza apo stol skie go w Pol sce ks. ab pa Jó ze fa Ko wal czy ka.

2 lip ca 2005 r., w od pust Naj święt szej Ma ryi Pan ny
Li cheń skiej, uro czy ście nada no no we mu ko ścio ło wi w Li -
che niu ty tuł ba zy li ki mniej szej. Spe cjal ny de kret w tej spra -
wie zo stał wy da ny przez Sto li cę Apo stol ską 25 lu te go 2005 r. 

2 lip ca 2006 r. (po 149 la tach) prze nie sio no Cu dow -
ny Ob raz Mat ki Bo żej Li cheń skiej z ko ścio ła pa ra fial ne go
pw. św. Do ro ty do ba zy li ki mniej szej. Jest on umiesz czo ny
w oł ta rzu głów nym, na cen tral nej ścia nie pre zbi te rium
pod świe cą cym na pi sem „Je stem, któ ry je stem”.

Cu dow ny Ob raz Mat ki Bo żej Bo le snej na ma lo wa -
no far ba mi olej ny mi na de sce o po wierzch ni 9,5 x 15,5 cm.
Zo stał on wpusz czo ny w otwór wy żło bio ny w więk szej de -
sce, po sia da ją cej wy mia ry 16 x 25 cm. Ma ry ja spo glą da
na roz po star te go na Jej pier siach or ła bia łe go w ko ro nie.
Gło wa jej okry ta jest spły wa ją cą na ra mio na zło tą sza tą, bo -
ga to zdo bio ną or na men ta mi. Brze gi sza ty przy ozdo bio ne
zo sta ły sym bo la mi mę ki Pań skiej. Nad gło wą Ma ryi dwie
po sta cie aniel skie uno szą ko ro nę. 

Ana li za ob ra zu do ko na na przez hi sto ry ka sztu ki
Pol skiej Aka de mii Na uk Je rze go Pie tru siń skie go w 1965 r.
tak uj mu je sym bo li kę wi ze run ku: „W ob ra zie do mi nu ją
dwie prze wod nie my śli: god ność kró lew ska Ma ryi i za po -
wiedź Mę ki. Pierw szą, wy ra ża ko ro na, pod trzy my wa na
przez anio łów. Znak or ła, uwa ża ny za go dło Kró le stwa
i Rzecz po spo li tej, wska zu je na Bo gu ro dzi cę, ja ko Kró lo wą
Ko ro ny Pol skiej. Dru gą myśl prze wod nią wy ra ża sku pio ne
ob li cze Ma ryi i sym bo le Mę ki Pań skiej ozda bia ją ce jej sza -
tę; mó wią one o współ cier pie niu i współ od ku pie niu”.

Cu dow ny ob raz 15 sierp nia 1967 ro ku ude ko ro wał
pa pie ską ko ro ną Pry mas Ty siąc le cia ks. kard. Ste fan Wy -
szyń ski. Fakt ten uwa ża się za po śred nie uzna nie ob ja wień
przez wła dzę ko ściel ną. 

PIELGRZYMKA 6 X 2007 r.
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PIELGRZYMKA 6 X 2007 r.
Hi sto ria ob ja wień Mat ki Bo żej Li cheń skiej zo sta ła

już opi sa na w Gło sie Bra ta, dla te go te raz sku pię się na za ło -
ży cie lu Zgro ma dze nia Księ ży Ma ria nów. Na sza piel grzym -
ka od by ła się nie dłu go po uro czy sto ściach wy nie sie nia
na oł ta rze bło go sła wio ne go oj ca Sta ni sła wa Pap czyń skie go
(1631-1701). Pod ko niec 2006 r. pa pież Be ne dykt XVI uznał
za nad przy ro dzo ne wy da rze nia do ko na ne za wsta wien nic -
twem o. Pap czyń skie go i pod pi sał de kret o cu dzie. De kret
ten otwo rzył dro gę do be aty fi ka cji za ło ży cie la za ko nu Ma -
ria nów, któ ry 16 wrze śnia w Li che niu zo stał wy nie sio ny
na oł ta rze przez wa ty kań skie go Se kre ta rza Sta nu, kard.
Tar ci sio Ber to ne. 

Oj ciec Sta ni sław Pap czyń ski był pierw szym spo -
śród za ło ży cie li za ko nów mę skich w ca łym Ko ście le, któ ry
po świę cił swój za kon Nie po ka la ne mu Po czę ciu NMP. Uczy -
nił to na bli sko dwa wie ki przed ogło sze niem te go do gma -
tu. Swo je mu za ko no wi wy ty czył trzy ce le: sze rze nie kul tu
Nie po ka la ne go Po czę cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny, nie sie -
nie po mo cy du szom w czyść cu cier pią cym i pra cę dusz pa -
ster ską, zwłasz cza wśród lu dzi re li gij nie za nie dba nych. 

Dro ga do je go świę to ści by ła peł na tru dów. Przez
je go ro dzo ną mat kę był Bo gu ofia ro wa ny już przed uro dze -
niem. Nie ła two Mu by ło do stać się do za ko nu. Kie dy już był
je zu itą, kry tycz nie oce niał prze ło żo nych. Wy stą pił z za ko nu,
po tem – aresz to wa ny – okrzyk nię ty zo stał bun tow ni kiem.
Wte dy pod jął de cy zję o za ło że niu no we go za ko nu, od dał
swe ży cie Ma ryi. Przy wdział bia łe sza ty, a one zo bo wią zy -
wa ły do czy sto ści i nie ska zi tel no ści na ob raz Nie po ka la nej
Mat ki Bo ga, któ ra mia ła zo stać pa tron ką no we go za ko nu:
ma ria nów. Mno żą ce się trud no ści w re ali za cji po sta no wie -
nia nie znie chę ca ły o. Pap czyń skie go. Je go nie za chwia na
wia ra i kon se kwen cja w dzia ła niu przy nio sły owo ce. W przy -
go to wa nej przez sie bie re gu le na pi sał: „Wie rzę we wszyst -
ko, w co wie rzy świę ty Ko ściół rzym ski…, a przede wszyst -
kim wy zna ję, że Naj święt sza Mat ka Bo ża Ma ry ja zo sta ła po -
czę ta bez zma zy pier wo rod nej”. Dzień 24 paź dzier ni ka 1673
r., w któ rym bp Ja cek Świę cic ki za twier dził ist nie nie mło dej
wspól no ty w Pusz czy Ko ra biew skiej, w opar ciu o „Re gu łę
ży cia” i swo je za le ce nia po wi zy ta cyj ne, przyj mo wa ny jest ja -
ko po czą tek Za ko nu Księ ży Ma ria nów. Dzi siaj zgro ma dze -
nie li czy 500 za kon ni ków w sie dem na stu kra jach na wszyst -
kich kon ty nen tach. Dla swo ich współ bra ci za ło ży ciel za ko -
nu był jest wzo rem do na śla do wa nia. Gło sił zna ko mi te ka za -
nia i był spo wied ni kiem wie lu oso bi sto ści – rów nież kró la
Ja na III So bie skie go, któ re mu prze po wie dział zwy cię stwo
pod Cho ci miem. 

Dla nas dzi siaj, do wo dem Je go świę to ści jest wspa -
nia le roz wi ja ją ce się Sank tu arium Ma ryj ne. Mo głam to sa -
ma stwier dzić, gdy po dwóch la tach mo jej tu nie obec no ści,
do strze głam do ko na ne w tym cza sie zmia ny. Ogrom ny bu -
dy nek ko ścio ła prze obra ził się w świą ty nię. W niej uczest ni -
czy li śmy w Eu cha ry stii ra zem z in ny mi licz ny mi gru pa mi
piel grzy mów. Po Mszy św. mie li śmy czas na in dy wi du al ne
mo dli twy i zwie dza nie Sank tu arium. 

Na ko niec na sze go po by tu w Li che niu po je cha li -
śmy do la su w Grą bli nie. Las oto czo ny jest wy so kim, ka -
mien nym mu rem. Przez bra mę ze sta tuą Mat ki Bo żej oraz
z fi gu ra mi anio łów wkra cza się w stre fę sa crum. Na tym
miej scu dnia 15 sierp nia 1850 ro ku uka za ła się pa ste rzo wi
Mi ko ła jo wi Si kat ce Mat ka Bo ża, Bo le sna Kró lo wa Pol ski... 

Idąc wzdłuż grą bliń skich ście żek przy umiesz czo nych tu
ka plicz kach od pra wi li śmy Dro gę Krzy żo wą. Za bra mą pro -
wa dzą cą do la su stoi ka pli ca po sta wio na w 1991 r. Znaj du je
się tu ka mień, na któ rym uka za ła się Mat ka Bo ża.

Mat ka Bo ża Li cheń ska ura to wa ła nie jed ne mu ży cie
po cząw szy od To ma sza Kłos sow skie go, któ re mu się uka za -
ła się w bi twie pod Lip skiem w 1813 r., po wie le in nych cu -
dow nych uzdro wień opi sa nych w licz nych świa dec twach.
Opie kun ka bra ci ma ria nów wzy wa ła do po ku ty i pro si ła
o mo dli twę. Prze po wie dzia ła woj ny oraz epi de mię cho le ry,
ale da ła też na dzie ję: „Gdy na dej dą cięż kie dni ci, któ rzy
przyj dą do te go ob ra zu, bę dą się mo dlić i po ku to wać, nie
zgi ną. Bę dę uzdra wiać cho re du sze i cia ła. Ile ra zy ten Na -
ród bę dzie się do mnie ucie kał, ni gdy go nie opusz czę, ale
obro nię i do swe go Ser ca przy gar nę jak te go Or ła Bia łe go.
Ob raz ten niech bę dzie prze nie sio ny w god niej sze miej sce
i niech od bie ra pu blicz ną cześć. Przy cho dzić bę dą do nie go
piel grzy mi z ca łej Pol ski i znaj dą po cie sze nie w swych stra -
pie niach. Ja bę dę kró lo wa ła me mu na ro do wi na wie ki.
Na tym miej scu wy bu do wa ny zo sta nie wspa nia ły ko ściół ku
mej czci. Je śli nie zbu du ją go lu dzie, przy ślę anio łów i oni go
wy bu du ją”. 

Obiet ni ce Ma ryi szyb ko się spraw dzi ły. Pod czas za -
ra zy cho le ry w 1852 ro ku ob ra zek za sły nął z cu dów. Od te -
go cza su wie le osób do zna ło ła ski Mat ki Bo żej, cze go do wo -
dem są licz ne świa dec twa pi sa ne i mnó stwo ta bli czek
umiesz czo nych w świą ty ni z na zwi ska mi dar czyń ców. 

Po dzię ko wa nia na le żą się ks. Ire ne uszo wi za zor ga -
ni zo wa nie piel grzym ki i prze wod ni cze nie mo dli twom. 

Cu dow na Li cheń ska Ma ry jo na sza, 
Ty lu ła ska mi wsła wio na 
Nie chaj świat ca ły cześć Twą ogła sza, 
Na wie ki bądź po chwa lo na! 

(Pieśń śpie wa na pod czas za sło nię cia ob ra zu) 
Te re sa So wiń ska na pod sta wie stro ny www.li chen.pl
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90. rocznica objawieñ fatimskich cz.-1

REFLEKSJE

AK TU AL NOŚĆ PRZE SŁA NIA FA TIM SKIE GO (1917-2007)

„Fa ti ma to bez wąt pie nia naj bar dziej pro fe tycz ne z ob -
ja wień no wo żyt nych”

Pre fekt do spraw wia ry abp Tar ci so Ber to ne

Moż na po wie dzieć,
że rok 2007 jest cza -
sem szcze gól nym
dla czci cie li Mat ki
Bo żej Fa tim skiej.
Nie tyl ko z ra cji
przy pa da ją cej 90.
rocz ni cy ob ja wień
w Co va da Iria, ale
rów nież z po wo du
kon se kra cji no wo
po wsta łej ba zy li ki
p.w. Trój cy Świę tej.
Pięk no i wiel kość tej
świą ty ni wspa nia le
kom po nu je się z ar -
chi tek to nicz ną ca ło -
ścią te re nu i bry łą
obiek tu sa kral ne go.
Od 13 paź dzier ni ka
br. ogrom ne rze sze
piel grzy mów bę dą
mo gły w do god nych
wa run kach uczest ni -
czyć w wiel kich ce -
re mo niach li tur gicz -
nych, bez wzglę du
na po rę ro ku i zmia -
ny po go do we. Ar chi -
tekt Ale xan dros
Tom ba zis, z po cho -
dze nia Grek, prze wi dział po nad 9 tys. miejsc sie dzą cych,
więc z pew no ścią nie po win no dla ni ko go za brak nąć miej -
sca. Świą ty nia w swej ogrom nej pro sto cie (ni ska i okrą gła
na wzór ho stii) za wie ra wie le sym bo li re li gij nych, w więk -
szo ści na wią zu ją cych do scen bi blij nych i wy da rzeń z hi sto -
rii Ko ścio ła. Pol scy piel grzy mi, a bez wąt pie nia tak że piel -
grzy mi z ca łe go świa ta, zwró cą uwa gę na du ży po mnik na -
sze go ro da ka – Ja na Paw ła II, któ ry znaj du je się przed wej -
ściem do ba zy li ki. Pa pież przed sta wio ny zo stał w po zy cji
klę czą cej. Umiesz cze nie je go po sta ci przed ba zy li ką w Fa ti -
mie jest moc no uza sad nio ne, gdyż wła śnie Jan Pa weł II ode -
grał naj więk szą ro lę w hi sto rii tam tej szych ob ja wień, szcze -
gól nie tzw. trze ciej ta jem ni cy fa tim skiej. 

Po zo sta łych, rów nie fa scy nu ją cych, ele men tów
zwią za nych z tym ju bi le uszem i kon se kra cją świą ty ni, nie

chciał bym ujaw niać. Niech po słu żą one ja ko za chę ta i wy -
zwa nie do oso bi ste go od kry cia te go nie zwy kłe go miej sca,
któ re uczy po ko ry i kształ tu je du cho wość. Pra gnę na to -
miast po dzie lić się mo imi oso bi sty mi re flek sja mi, któ re ma -
ją cha rak ter du cho wy i w prak tycz ny spo sób mo gą przy czy -
nić się do wzro stu wia ry chrze ści jań skiej. 

Ser cem Fa ti my jest prze sła nie Mat ki Bo żej Ró żań -
co wej, któ re od po nad 90-ciu lat roz brzmie wa we wszyst -
kich czę ściach świa ta. W tym kon tek ście war to uświa do mić
so bie, jak czę sto nie wy star czy sa ma am bo na, do bry mi kro -
fon, ko lo ro wa ga ze ta, szyb ki In ter net, pięk ne wy da nie Bi -
blii, al bo dro gi ró ża niec otrzy ma ny w dniu Pierw szej Ko mu -
nii Świę tej, aby oso bi ście i na po waż nie przy jąć Do brą No -
wi nę. Uświę ce nie wy ma ga cze goś wię cej, za an ga żo wa nia
w na wró ce nie wła sne i in nych. Pod sta wo wy sens i zna cze -
nie Fa ti my po le ga na tym, by po móc współ cze sne mu czło -
wie ko wi, za gu bio ne mu w cza sie i prze strze ni na no wo skie -
ro wać swo je ży cie ku Je zu so wi. 

Ktoś, kto choć raz w swo im ży ciu miał oka zję przy -
być do te go sank tu arium, być mo że mógł od kryć fa scy nu ją -
cy urok te go miej sca – szcze gól nie pięk ną i czy stą mi łość
ob ja wia ją cą się w Nie po ka la nym Ser cu Ma ryi. Ser ce Mat ki
Zba wi cie la jest wraż li we, de li kat ne, współ czu ją ce i wszy scy,
bez wzglę du na po glą dy, hi sto rię ży cia, do świad cze nie grze -
chu, po zy cję spo łecz ną, znaj dą w Nim swo je uprzy wi le jo wa -
ne miej sce. Ob ja wie nia w Fa ti mie przy po mi na ją każ de mu
czło wie ko wi o we zwa niu do świę to ści przez sta łą mo dli twę
i po ku tę oraz o wy peł nia niu co dzien nych obo wiąz ków w du -
chu wia ry i mi ło ści.

Mat ka Bo ża Ró żań co wa, w tro sce o lo sy na szej
współ cze snej cy wi li za cji, ob ja wia blask swe go pięk na, sta jąc
się jak by la tar nią mor ską wska zu ją cą czło wie ko wi XXI wie -
ku Port Zba wie nia. To, co obok ewan ge licz nej tre ści jest tak
bar dzo fa scy nu ją ce w Jej orę dziu, to nie wąt pli wie wiel ka
pro sto ta for my prze ka zu. Ma don na wy bie ra na miej sce swo -
ich ob ja wień ubo gi re gion w środ ko wej Por tu ga lii, od le gły
od ośle pia ją cych neo nów wiel kich miast, tar gów i zgieł ku
prze my słu. Co wię cej, ob ja wia się trzem zwy kłym pa stusz -
kom w wie ku od 7 do 10 lat. Sce na ta od zwier cie dla pięk nie
kli mat wy da rzeń be tle jem skich i ewan ge licz nych. 

Spró buj my wspól nie przyj rzeć się tre ści orę dzia fa -
tim skie go. Być mo że dla ko goś bę dzie to już ko lej na pró ba
po chy le nia się nad ty mi ob ja wie nia mi. W kon tek ście sta łej
od no wy i for ma cji wła sne go ser ca, któ re dziś jest już in ne
niż wczo raj, ta kie po szu ki wa nie i zma ga nie jest war to ścio we
i ma sens. In ny mi sło wy – nie sta je się tyl ko po wtór ką zna -
nych po jęć, ale no wym, in tym nym dia lo giem we wnątrz mo -
jej wła snej eg zy sten cji otwar tej na Bo ga. 

Przy tej oka zji za daj my so bie pod sta wo we py ta nie
– czy po dzie więć dzie się ciu la tach od ob ja wień Ma ryj nych
w Fa ti mie oraz po ujaw nie niu trze ciej ta jem ni cy mo że my
jesz cze mó wić o ak tu al no ści te go prze sła nia? Je śli tak, to ja -
kie ono ma zna cze nie dla czło wie ka ży ją ce go w XXI wie ku?

Figura Matki Bożej Fatimskiej
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TREŚĆ ORĘ DZIA FA TIM SKIE GO

W wiel kim skró cie moż na po wie dzieć, że treść orę dzia za -
wie ra na ukę o zba wie niu i ko niecz no ści wy na gro dze nia
za grze chy wła sne i bliź nich. W ni czym też nie wy kra cza po -
za Ewan ge lię, tzn. ani jej nie ubo ga ca, ani jej nie uszczu pla,
tyl ko w in ny spo sób przy po mi na o niej współ cze sne mu czło -
wie ko wi. Mo że my stre ścić to orę dzie w trzech za sad ni -
czych punk tach:

1. Akt od da nia się Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi.
2. Sta ła mo dli twa – przez co dzien ne od ma wia nie Ró żań ca.
3. Duch ofia ry – wier ne wy peł nia nie co dzien nych obo wiąz -
ków.

Być mo że przy pierw szym (lub na wet ko lej nym)
prze czy ta niu tych na po mnień, mo że my ulec roz cza -
ro wa niu bądź też po trak to wać je w ka te go riach pro -
za icz nych. W kon se kwen cji ta ka po sta wa mo że po -
waż nie utrud nić głę bo kie zro zu mie nie isto ty i głów -
ne go prze sła nia orę dzia Pa ni z Fa ti my. Nie po zwo li
rów nież usły szeć nie ustan ne go za pro sze nia
do otwar cia się na re ali za cję tych war to ści i wkro -
cze nia w tak waż ne (a nie do ce nia ne) prze strze nie
chrze ści jań skie go ży cia. 

Spró buj my spoj rzeć na te trzy we zwa nia
Ma ryj ne przez pry zmat po je dyn cze go i oso bi ste go
do świad cze nia, któ re oczy wi ście nie aspi ru je, aby
być ja kimś mo de lem, wzo rem dla in nych, ale je dy -
nie zwy kłym, in dy wi du al nym świa dec twem, pró bą
ich przed sta wie nia i po now ne go przy po mnie nia. 

Kil ka ty go dni te mu mia łem przy wi lej spę -
dzić ca ły mie siąc w tym cu dow nym sank tu arium

ma ryj nym w ser cu Por tu ga lii. Ra dość mo ja by ła tym więk -
sza, że uświa do mi łem so bie pew ne dwie oko licz no ści, tyl ko
na po zór dość zbież ne z tym wy jaz dem.

Pierw sza, to mo je 33. uro dzi ny, któ re ob cho dzi -
łem 12 IX – pięk ny Je zu so wy wiek, nie praw daż? Na to miast
dru gą, rów nie waż ną i sym pa tycz ną oka zją do świę to wa nia,
by ła dla mnie siód ma rocz ni ca świę ceń ka płań skich, któ re
z ła ski Pa na otrzy ma łem w 2000 ro ku. Wie rzę, że w ży ciu
każ de go czło wie ka nie ma przy pad ków. Śle py los nie pi sze
dla nas sce na riu szy ży cia, któ re po tem bier nie i bez wied nie
re ali zu je my, tak więc ten czas i owe oka zje od kry wam nie
tyl ko w ka te go riach pew nej przy pad ko wo ści, ale tak że wiel -
kiej ła ski i mi ło ści do bre go Bo ga wzglę dem mnie i mo je go
po wo ła nia za kon no -ka płań skie go. Mo je re flek sje mo gę za -
mknąć w jed nym krót kim zda niu: Ma ry ja za pro si ła mnie
w te wa ka cje do swo jej szko ły i do trwa nia w Jej bli sko ści. 

Prze sła nie pierw sze
OD DA NIE SIĘ NIE PO KA LA NE MU SER CU MA RYI

Wy da je się, że nie ma prost sze go ge stu jak od dać się Nie po -
ka la ne mu Ser cu Ma ryi. Jed nak w prak ty ce oka zu je się, że
wca le nie jest to ta kie pro ste i oczy wi ste. Sio stra Łu cja wie -
lo krot nie pro si ła pa pie ży, by za wie rzy li Nie po ka la ne mu Ser -
cu Ma ryi Ko ściół po wszech ny i ca ły świat, a szcze gól nie Ro -
sję. Bez wąt pie nia, o czym na le ży w tym miej scu wspo -
mnieć, po szcze gól ni pa pie że – za czy na jąc od Piu -
sa XII i koń cząc na Ja nie Paw le II, wie lo krot nie w mo dli twie
oso bi stej a tak że pu blicz nie, do ko ny wa li licz nych ak tów za -
wie rze nia ser cu Ma ryi lo sów świa ta. Jed nak szcze gól nie
uro czy sty cha rak ter miał akt po wie rze nia ludz ko ści do ko -
na ny przez na sze go ro da ka Ja na Paw ła II w 1982 ro ku.
W rok po za ma chu na swo je ży cie, przy był on do Fa ti my ja -
ko piel grzym, aby po dzię ko wać Ma ryi Nie po ka la nej za cu -
dow ne oca le nie przed śmier cią. Nikt, a szcze gól nie On
(wiel ki czci ciel Ser ca Ma ryi) nie miał żad nych wąt pli wo ści,
ja ką ro lę ode gra ła w tym cza sie Ma don na Fa tim ska. Cdn.

Dla Je zu sa i Ma ryi!
fr. Piotr Kwia tek OFM Cap.

Trzej pastuszkowie portugalscy Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos,
którym objawiła się Matka Boża.

Sanktuarim w Fatimie z widoczną figurą Matki Bożej
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„…a bliź nie go swe go jak sie bie sa me go”

Ko chać oczy wi ście... we dług naj waż niej sze go przy ka za nia
Bo że go, ja kim jest przy ka za nie mi ło ści. Ma my mi ło wać lu -
dzi, któ rzy nas ota cza ją tak, jak sa mych sie bie. Trud ne wy -
zwa nie zwłasz cza w dzi siej szym świe cie, w któ rym ty le ego -
izmu, obo jęt no ści i in te re sow no ści. Trud ne, ale wy ko nal ne.
Jed nym z przy kła dów jest WO LON TA RIAT – bez in te re sow -
na po moc lu dziom, któ rzy jej po trze bu ją. Pły nie ona z po -
trze by ser ca. W za mian otrzy mu je my – my wo lon ta riu sze
– uśmiech, do bre sło wo, to wspa nia łe spoj rze nie mó wią ce
– „dzię ku ję, że je steś”. Wo lon ta riu szem mo że zo stać każ dy,
kto ma głę bo ką po trze bę czy nie nia do bra. Wy star czą do bre
chę ci i wy trwa łość.

Jed ną z osób po trze bu ją cych po moc nej dło ni jest
Ja rek Chle bek. Wła ści wie wie le moż na na uczyć się
od nie go… przy naj mniej ja wie le się na uczy łam. Je stem
wo lon ta riusz ką dzia ła ją cą przy ko ście le św. Jó ze fa
na Przy mo rzu. Jar ka znam od do brych trzech lat i je stem
wdzięcz na, że to wła śnie on sta nął na mo jej dro dze ży cio -
wej. Jest oso bą bar dzo ener gicz ną, po mi mo swo jej nie peł -
no spraw no ści, gdyż jest cho ry na po ra że nie mó zgo we
i jeź dzi na wóz ku in wa lidz kim. Za wsze uśmiech nię ty, po -
god ny, pe łen wia ry. Bar dzo ak tyw nie uczest ni czy w ży -
ciu. „Bo cho ry, upo śle dzo ny, cier pią cy nie mo że być uwa -
ża ny tyl ko za przed miot mi ło ści i służ by Ko ścio ła, ale ja -
ko ak tyw ny i od po wie dzial ny pod miot dzie ła ewan ge li za -
cji i zba wie nia” – to sło wa Ja na Paw ła II. 

Ja rek wy jeż dża na wszel kie go ro dza ju tur nu sy
re ko lek cyj ne z Cen trum Ochot ni ków Cier pie nia. Są to
wy jaz dy osób nie peł no spraw nych, jak i wo lon ta riu szy.
W tym ro ku miał moż li wość wy jaz du do Da nii z fun da cją
Spraw ni Ina czej. Uwiel bia cho dzić na spa ce ry i do ki na.
A co naj waż niej sze, bar dzo lu bi na wią zy wać kon tak ty
z ludź mi, bo jest oso bą otwar tą. Na le ży do To wa rzy stwa
Przy ja ciół Se mi na rium w Oli wie. Po mi mo trud no ści, ja -
kich do świad czył nie pod da je się, nie lu bi sie dzieć w do -
mu, uczęsz cza co dzien nie na warsz ta ty. Wiel ką za słu gę
w wy cho wa niu Jar ka na tak wspa nia łą oso bę ma je go ko -
cha na i od da na mu ma ma. 

W sierp niu po ja wił się pro blem za ku pu pod no -
śni ka dla Jar ka, któ ry bar dzo uła twił by ży cie je mu i ro dzi -
nie. Dzię ki po mo cy parafian z kościoła pw. św. Brata
Alberta  ten pro blem zo stał roz wią za ny – pod no śnik zo -
stał za mó wio ny, za co bar dzo ser decz nie dzię ku je my! 

Mo gła bym wie le tu jesz cze na pi sać, ale chcia łam
po ka zać jak nie wie le cza sem trze ba, aby uśmiech za go -
ścił na twa rzy bliź nie go. Wo lon ta riat, to coś pięk ne go, to
kro pel ka do bro ci, któ rą każ dy mo że wło żyć do oce anu
mi ło ści. Wie le jest lu dzi nie peł no spraw nych, nie prze -

chodź my obok nich obo jęt nie! Są to wspa nia li lu dzie,
od któ rych mo że my wie le się na uczyć. Wy star czy chcieć,
a z po mo cą Je zu sa wszyst ko mo że się udać! Oczy wi ście, że
po ja wia ją się róż no rod ne pro ble my, któ re cza sem znie chę -
ca ją, ale trzy ma jąc się ra zem mo że my uczy nić krok
naprzód!

Jan Pa weł II po wie dział: „Waż ne jest, aby umieć od -
czy tać za mysł Bo ży, kie dy cier pie nie pu ka do na szych drzwi
(…) Kto po tra fi przy jąć krzyż we wła snym ży ciu, do świad -
cza, że cier pie nie roz ja śnio ne świa tłem wia ry, sta je się źró -
dłem na dziei i zba wie nia” i z ca łą pew no ścią miał ra cję.

Syl wia Try ba ła

Jarek Chlebek z ks. proboszczem Grzegorzem Stolczykiem
i ks. Piotrem Lempartem
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Teatralny Ró¿aniec

Adwentowa inscenizacja

Z ŻYCIA PARAFII

Jed no z te go rocz nych Na bo żeństw Ró żań co wych zo sta ło
uroz ma ico ne przez wy stęp dzie ci i mło dzie ży z ko ła te atral -
ne go dzia ła ją ce go na te re nie na szej pa ra fii. Ko ło to od ro ku
pro wa dzi z co raz więk szym po wo dze niem sio stra Sa le zja.
Pra ca sio stry i za an ga żo wa nie mło dzie ży po raz ko lej ny
wzbo ga ci ły du cho wo i es te tycz nie wy da rze nia w na szej pa -
ra fii. 

Mło dzi ak to rzy w bar dzo in te re su ją cy spo sób przy -
czy ni li się do po głę bie nia re flek sji nad ko lej ny mi ta jem ni ca -
mi ró żań co wy mi. Za pre zen to wa ne przez nich ilu stra cje sce -
nicz ne przy ku wa ły uwa gę wi dzów swą su ge styw ną aran ża -
cją, pie czo ło wi cie przy go to wa ny mi re kwi zy ta mi i efek tow -
ny mi ko stiu ma mi. Wy stęp ten bu dził ży we za in te re so wa nie
wśród pu blicz no ści – za rów no dzie ci jak i do ro słych. 

Gdy na ko niec spo tka nia ma ryj ne go na sce nę pre -
zbi te rium zo sta ły wpro wa dzo ne wy stę pu ją ce w scen kach
po sta cie świę tych, mło dzi uczest ni cy Ró żań ca bez błęd nie je
roz po zna li. Wśród po sta ci wi do wi ska mo gli śmy zo ba czyć
m.in. Ma ry ję i uczniów Je zu sa, św. Ja dwi gę, św. Te re sę
od Dzie ciąt ka Je zus, św. Fau sty nę, Mat kę Te re sę z Kal ku ty,
Ja na Paw ła II i in nych. To za słu ga ta len tu i za an ga żo wa nia
dzie ci oraz pie czo ło wi to ści, z ja ką sio stra Sa le zja dba o po -
ziom pre zen ta cji.

Dzię ku je my dzie ciom, któ re mo dli ły się wspól nie
pod czas paź dzier ni ko we go na bo żeń stwa, ak to rom za wra -
że nia, któ rych nam do star cza li i sio strze Sa le zji za po nie sio -
ny trud. 

A.

Dnia 9 grud nia pod czas Mszy św. szkol nej, dzie ci klas dru -
gich uczest ni czy ły w uro czy sto ści po świę ce nia me da li ków.
Te go dnia mło dzi człon ko wie gru py te atral nej „Przy ja cie le
Je zu sa”, pra gnąc po móc w prze ży ciu cza su Ad wen tu, przy -
go to wa li mon taż słow no -mu zycz ny pt. „Ad went – czas tę sk -
no ty za Zba wi cie lem”. 

In sce ni za cja ta sta wia ła obec nym w ko ście le py ta -
nia do re flek sji:

– jak prze ży wasz swój Ad went?
– czy tę sk nisz za Bo giem?
– czy sta rasz się być bli sko Bo ga, któ ry stał się

czło wie kiem, dla two je go zba wie nia?
Sio stra Sa le zja
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Kiermasz pod Anio³em
Z ŻYCIA PARAFII

„Po win no się być do brym jak chleb. 
Po win no się być jak chleb, któ ry dla wszyst kich le ży 
na sto le, z któ re go każ dy mo że kęs dla sie bie ukro ić 

i na kar mić się, je śli jest głod ny” 
św. brat Albert

Ad went to ra do sny czas przy go to wa nia na świę ta Bo że go
Na ro dze nia. W szko le co ro ku sta ra my się pod kre ślić tę nie -
po wta rzal ną at mos fe rę, or ga ni zu jąc wie czor ni ce i kon kur sy.
W tym ro ku pa ni Ba sia, sie dząc na prze rwie w po ko ju na -
uczy ciel skim i przy go to wu jąc ozdo by cho in ko we, któ re po -
tem mia ła wy ko rzy sty wać ja ko przy kład dla dzie ci na lek cji
pla sty ki, za pro po no wa ła, aby wy ko nać po dob ne pra ce
na kier masz. Od ra zu pod chwy ci ły śmy ten po mysł i za wią -
za ły śmy nie for mal ny klub cha ry ta tyw ny. Co dzien nie moż na
by ło spo tkać na uczy ciel ki, któ re „od po czy wa ły, dłu biąc”
anioł ki a w do dat ku na so bo tę i nie dzie lę za bie ra ły pra cę do -
mo wą ze so bą. Oczy wi ście pa mię ta ły śmy, że szko ła na sza
na le ży do pa ra fii pod we zwa niem świę te go bra ta Al ber ta,
czło wie ka, któ ry po świę cił swój ta lent ma lar ski, aby nieść
po moc ubo gim. W związ ku z tym, w zor ga ni zo wa niu kier -
ma szu po sta no wi ły śmy po pro sić o wspar cie księ dza pro -
bosz cza Grze go rza Stol czy ka oraz sio stry be tan ki. Jak zwy -
kle spo tka ły śmy się z wiel ką życz li wo ścią. 

Po wsta ło du żo pięk nych i nie po wta rzal nych prac.
Gli nia ne, ręcz nie ma lo wa ne fi gur ki i pa pie ro we za baw ki
na cho in kę. No i oczy wi ście mnó stwo anioł ków z pi łe czek
ping pon go wych i ko lo ro wych wstą żek, stąd na zwa – „Kier -
masz pod Anio łem”.

Na de szła nie dzie la 9 grud nia 2007 r. Au ra nie zbyt
nam sprzy ja ła, gdyż sil ny wiatr po ry wał anio ły i prze szy wał
nas chło dem. Na szczę ście pa ni Kry sia ze skle pi ku pa ra fial -
ne go, po ra to wa ła nas cie płą her bat ką. Sta ły śmy od go dzi ny
dzie wią tej do trzy na stej i spo tka ły śmy się z wiel kim wspar -
ciem. Od po cząt ku ufa ły śmy, że pa ra fia nie ro zu mie ją we -
zwa nie swo je go pa tro na do te go, aby „być do brym jak
chleb”, zwłasz cza w dniu 20-ej rocz ni cy po wsta nia tej wspól -
no ty. I nie po my li ły śmy się. Ze bra ły śmy ty siąc czter dzie ści
trzy zło te. Z tych fun du szy bę dzie my mo gły wes przeć naj -
uboż sze dzie ci z na szej szko ły, a tak że zor ga ni zo wać wi gi lię
dla star szych i sa mot nych. 

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim lu dziom, któ rzy
wspar li na szą ak cję cha ry ta tyw ną.

Wy ra zy wdzięcz no ści kie ru je my do księ dza pro bosz cza
Grze go rza Stol czy ka, jak rów nież do sio stry Sa le zji i pa ni
Kry si, któ rzy do po ma ga li nam w tym przed się wzię ciu. 
Nie mo że my za po mnieć o tych, któ rzy swo ją pra cą włą czy li
się do ak cji,  czy li o uczniach, a szcze gól nie kla sie V a i pra -
cow ni kach Szko ły Pod sta wo wej nr 80, w szcze gól no ści o pa -
ni Alek san drze Mil ler i jej sio strze.

Bóg za płać!

Klub cha ry ta tyw ny przy Szko le Pod sta wo wej nr 80 w Gdań sku
w skła dzie: Mag da le na Bia ło ruc ka, Lu cy na Cy bu la, Agniesz -
ka Ka miń ska, Agniesz ka Kor nac ka, An na My ko -Bo ni kow ska,
Mar ta Fra nasz czuk -Trusz kow ska.
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IN FOR MA CJE DO DAT KO WE 

Po la cy ka no ni zo wa ni przez Ja na Paw ła II
Jan Pa weł II był uzna wa ny za pa pie ża naj bar dziej gor li we go
w wy no sze niu na oł ta rze ko lej nych bło go sła wio nych i świę -
tych. Ro zu miał bo wiem, że każ da epo ka po trze bu je no wych
wzor ców, moż li wie bli skich re aliom współ cze sno ści. 

Wśród ka no ni zo wa nych prze zeń oko ło 500 osób
zna la zło się je de na ścio ro Po la ków. Dzię ki te mu skrom ny
stan li czeb ny ro dzi mych świę tych wzrósł z 14 do 25 (dla po -
rów na nia: Wło si ma ją ich po nad 600, Hisz pa nie i Fran cu zi
– po oko ło 400). Za pew ne nie jest przy pad kiem, że nie mal
wszyst kie no wo uświę co ne po sta cie znad Wi sły (z wy jąt -
kiem kró lo wej Ja dwi gi) na le ża ły do sta nu du chow ne go. 

Św. Mak sy mi lian Kol be (1894-1941) 
Przy szedł na świat w ro dzi nie zduń skich tka czy. Na chrzcie
otrzy mał imię Raj mund. We wcze snej mło do ści uka za ła
mu się Mat ka Bo ża, trzy ma ją ca dwie ko ro ny: bia łą, ozna cza -
ją cą czy stość (ce li bat), i czer wo ną – mę czeń stwo. Gdy spy -
ta ła, któ rą ko ro nę wy bie ra, od po wie dział ra do śnie: obie! 

We wrze śniu 1910 ro ku przy wdział ha bit no wi cju -
sza fran cisz kań skie go we Lwo wie i przy jął imię za kon ne
Mak sy mi lian. La ta 1912-1919 spę dził na stu diach w Rzy mie.

W 1927 r. stał się
głów nym ini cja to rem zbu do -
wa nia w Te re si nie pod War -
sza wą wiel kie go klasz to ru
fran cisz kań skie go – Nie po ka -
la no wa. Wio sną 1941 ro ku
tra fił do obo zu kon cen tra cyj -
ne go Au schwitz. Dwa mie sią -
ce póź niej zgło sił się
na śmierć w bun krze gło do -
wym za miast in ne go, wy ty po -
wa ne go już więź nia. Zmarł
po dwóch ty go dniach strasz nych cier pień. 

Zo stał ka no ni zo wa ny 10 paź dzier ni ka 1982 r.
w Rzy mie. Od tej po ry jest pa tro nem więź niów obo zów kon -
cen tra cyj nych.

Św. Brat Al bert Chmie low ski (1845-1916) 
Współ cze śni na zy wa li go oj -
cem nę dza rzy i naj pięk niej -
szym czło wie kiem swe go po -
ko le nia. On sam po wia dał, że
trze ba być do brym jak chleb.
In nym je go zna nym po wie -
dze niem by ło: „Od ognia za -
pa la się ogień; od ser ca – ser -
ce”. 

Przy szedł na świat
ja ko Adam Chmie low ski, syn
zu bo ża łe go szlach ci ca. 

Po ukoń cze niu gim -
na zjum w War sza wie, przy -
stą pił do po wsta nia stycz nio we go, pod czas któ re go stra cił
le wą no gę. La ta 1869-1874 spę dził w Mo na chium, stu diu jąc
ma lar stwo. Póź niej od cza su do cza su wy ko rzy sty wał swe
umie jęt no ści ja ko wę drow ny ma larz re li gij ny i kon ser wa tor
świę tych ob ra zów. Na ło go wo pa lił cy ga ra. 

W 1888 r. zło żył w Kra ko wie ślu by za kon ne i przy -
jął imię Al bert. Po sta no wił, że bę dzie niósł po moc bie da kom
i nie szczę śni kom, za kła da jąc dla nich przy tuł ki i two rząc
miej sca pra cy. Tak spę dził resz tę ży cia, gro ma dząc wo kół
sie bie lu dzi po dob nie my ślą cych. 

Zo stał ka no ni zo wa ny 12 li sto pa da 1989 r. w Rzy -
mie. Ucho dzi za pa tro na ubo gich i gło du ją cych. 

Św. Ra fał Ka li now ski
(1835-1907) 
Po wie lu ży cio wych do świad -
cze niach przy wdział ha bit
kar me li ty bo se go i zo stał ka -
pła nem. Dzię ki nie zwy kłej
oso bo wo ści i głę bo kiej wie -
rze, zna lazł naj wła ściw sze
miej sce do dzia ła nia w kon fe -
sjo na le. Przy szedł na świat

13 B.  Wymień co najmniej 
pięciu Polaków 

kanonizowanych lub beatyfikowanych 
przez Jana Pawła II

Pytania o Jana Paw³a II – ci¹g dalszy

CZY WIESZ ŻE...



GŁOS BRATA NR 5(34)2007             26

w Wil nie ja ko Jó zef Ka li now ski. Uczył się wy bor nie, a ma tu -
rę zro bił ma jąc 15 lat. Wio sną 1857 r. ukoń czył stu dia in ży -
nier skie w Pe ters bur gu.

Za dzia łal ność kon spi ra cyj ną w trak cie po wsta nia
stycz nio we go zo stał ska za ny na 10 lat sy be ryj skiej ka tor gi.
Po czę ścio wej amne stii prze niósł się do Ir kuc ka. W kwiet -
niu 1874 r. wró cił do Kró le stwa Pol skie go. 

La tem 1877 r. przy stał do kar me li tów bo sych w au -
striac kim Gra zu i przy jął imię za kon ne Ra fał. Czte ry la ta
póź niej prze niósł się do klasz to ru w Czer nej pod Kra ko -
wem. Zmarł w opi nii świę to ści. 

Zo stał ka no ni zo wa ny 17 li sto pa da 1991 r. w Rzy -
mie. Uwa ża ny jest m.in. za pa tro na Sy bi ra ków. 

Św. Mel chior Gro dziec ki (ok. 1582/4-1619) 
Ja ko je zu ita od da ny ca łym
ser cem Ko ścio ło wi, wo lał po -
nieść śmierć z rąk in no wier -
ców, niż za przeć się wia ry
ka to lic kiej. 

Uro dził się w Cie -
szy nie. Wio sną 1603 r. roz po -
czął no wi cjat u je zu itów
w Brnie. W czerw cu 1614 r.
otrzy mał świę ce nia ka płań -
skie. Pod ko niec 1618 r. zna -
lazł się w sło wac kich Ko szy cach, gdzie wspól nie z wę gier -
skim je zu itą Ste fa nem Pon gra czem i księ dzem po cho dze nia
chor wac kie go Mar kiem Kri żem or ga ni zo wał mi sję dla gar -
ni zo nu ce sar skie go. 

We wrze śniu 1619 r. zo stał, po dob nie jak Pon gracz
i Kriż, pod da ny tor tu rom ze stro ny zbun to wa nych prze ciw
ce sa rzo wi haj du ków Je rze go Ra ko cze go – kal wi ni stów.
Wszy scy trzej du chow ni zmar li od za da nych ran. Zo sta li ka -
no ni zo wa ni 2 li sto pa da 1995 r. Do zna ją czci ja ko tzw. mę -
czen ni cy ko szyc cy, nie złom ni obroń cy wia ry. 

Św. Jan Sar kan der (1576-1620) 
Za rzą dza jąc ka to lic ką wy spą
w mo rzu pro te stan ty zmu,
stał się ofia rą szcze gól nej
nie na wi ści. 

Je go mat ka, He le na
Gó rec ka, by ła zu bo ża łą pol -
ską szlach cian ką. Oj ciec był
miesz cza ni nem ze Sko czo -
wa. Po śmier ci oj ca mat ka
z piąt ką dzie ci prze nio sła się
na Mo ra wy, do sy na z pierw -
sze go mał żeń stwa. Tam Jan
ukoń czył szko łę pa ra fial ną
w mie ście Przy bor. Na stęp nie kon ty nu ował na ukę w szko -
łach je zu ic kich, osta tecz nie zo stał księ dzem die ce zjal nym.
Wio sną 1616 r. ob jął sta no wi sko pro bosz cza w Oło muń cu. 

Nie speł na czte ry la ta póź niej, pod czas roz ru chów
an ty ka to lic kich, zo stał uję ty przez pro te stan tów i pod da ny
tor tu rom. Po wie szo ne go za rę ce i przy wią za ne go za no gi
do ha ka w pod ło dze, pod da no roz cią ga niu ko ło wro tem
i przy pa la niu po chod nia mi. 

Zmarł po czte rech ta kich „prze słu cha ń”. 
Zo stał ka no ni zo wa ny 21/22 ma ja 1995 r. w Oło -

muń cu i w Sko czo wie. Od tąd jest uwa ża ny za jed ne go z pa -
tro nów eku me ni zmu, czy li po jed na nia mię dzy ko ścio ła mi
chrze ści jań ski mi. 

Św. Ja dwi ga kró lo wa (ok. 1373-1399)
W wie ku doj rza łym ni -
gdy nie da ła się spro -
wa dzić z dro gi praw -
dy. Naj więk szą jej pa -
sją by ło szu ka nie to wa -
rzy stwa lu dzi mą -
drych, po boż nych i da -
le ko wzrocz nych. 

P r z y  s z ł a
na świat ja ko trze cia
cór ka Lu dwi ka Wiel kie go, kró la Wę gier i Pol ski. Po mie czu
wy wo dzi ła się z An de ga we nów (de An jou), na to miast obie
jej bab ki po cho dzi ły z Pol ski. 16 paź dzier ni ka 1384 zo sta ła
uko ro no wa na na kró la Pol ski, a 18 lu te go 1386 r. we szła
w zwią zek mał żeń ski z wiel kim księ ciem li tew skim Wła dy -
sła wem Ja gieł łą. Zmar ła trzy na ście lat póź niej wsku tek po -
wi kłań oko ło po ro do wych (dziec ko zmar ło rów nież). 

Zo sta ła ka no ni zo wa na 8 czerw ca 1997 r. w Kra ko -
wie. Pod czas wy gło szo nej z tej oka zji ho mi lii Jan Pa -
weł II po wie dział: „Swo ją po zy cję spo łecz ną, swo je ta len ty,
ca łe swo je ży cie pry wat ne od da ła na służ bę Chry stu sa,
a gdy przy pa dło jej w udzia le za da nie kró lo wa nia, od da ła
swe ży cie rów nież na służ bę po wie rzo ne go jej lu du.” 

Św. Jan z Du kli (1414-1484) 
Już ja ko mło dzie niec od zna czał
się czy sto ścią oby cza jów, po -
boż no ścią i trzeź wo ścią są du.
Przed prze kro cze niem fur ty
fran cisz ka nów kon wen tu al nych
w Kro śnie pro wa dził przez kil ka
lat ży wot pu stel ni ka. 

W klasz to rze prze szedł
wszyst kie stop nie przy go to wa -
nia za kon ne go i ka płań skie go.
W 1463 r. prze niósł się do fran -
cisz ka nów ob ser wan tów (tzw.
ber nar dy nów) we Lwo wie, po -
nie waż bar dziej od po wia da ło
mu ich na wią zy wa nie do pier -
wot nej su ro wo ści re gu ły fran -
cisz kań skiej. W wie ku doj rza -
łym ucho dził za naj wy bit niej sze go ka zno dzie ję Lwo wa. Sły -
nął rów nież ja ko spo wied nik. 

Zo stał ka no ni zo wa ny 10 czerw ca 1997 r. w Kro śnie.
Uzna wa ny jest za po stać eku me nicz ną, po nie waż wy trwa le
gło sił Ewan ge lię tak że wier nym in nych wy znań. 

Św. Kin ga (1234-1292) 
Od zna cza ła się szcze gól nym umi ło wa niem cno ty czy sto ści.
Wier na za sa dom du cho wo ści fran cisz kań skiej, nie ustan nie
oka zy wa ła mi ło sier dzie po trze bu ją cym. 

CZY WIESZ ŻE...
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By ła cór ką kró la wę -
gier skie go Be li IV. Jej mał -
żeń stwo z księ ciem ma ło pol -
skim Bo le sła wem Wsty dli -
wym – wsku tek za war tych
ślu bów czy sto ści ze stro ny
oboj ga mał żon ków – po zo sta -
ło nie skon su mo wa ne przez
ca łe 40 lat je go trwa nia. Dzię -
ki te mu mał żeń stwu do szło
do od no wie nia so ju szu Pia -
stów z Ar pa da mi. Owdo -
wiaw szy, Kin ga przy wdzia ła
ha bit kla ry ski w klasz to rze
w Sta rym Są czu, któ ry sa ma uprzed nio za ło ży ła. 

Po tra fi ła łą czyć ży cie peł ne mo dli twy z tro ską o roz -
wój swej no wej oj czy zny, nę ka nej na jaz da mi Ta ta rów.
Do koń ca ży cia szy ła w mu rach klasz tor nych przy odziew ki
dla bied nych wdów i sie rot. 

Zo sta ła ka no ni zo wa na 16 czerw ca 1999 r. w Sta rym
Są czu. Jest pa tron ką gór ni ków wy do by wa ją cych sól, al bo -
wiem le gen da gło si, że wi dząc nę dzę miesz kań ców Boch ni,
wska za ła im miej sce wy stę po wa nia po kła dów so li. 

Św. Fau sty na Ko wal ska
(1905-1938) 
Prze ży ła ty le lat, co Chry -
stus – 33. Od siód me go ro ku
ży cia od czu wa ła po wo ła nie
za kon ne, ale zdo ła ła je urze -
czy wist nić do pie ro ja ko 20-
lat ka. Zo sta ła wów czas przy -
ję ta do Zgro ma dze nia Sióstr
Mat ki Bo żej Mi ło sier dzia
w War sza wie, zmie nia jąc
imię z He le ny na Ma rię Fau -
sty nę. 22 lu te go 1931 r.
mia ła wi zję i usły sza ła głos Chry stu sa, któ ry wy ra ził ży cze -
nie, by stwo rzyć i roz po wszech nić Je go ob raz z pod pi sem
„Je zu, ufam To bie”. Na ma lo wa ny zgod nie ze wska zów ka mi
sio stry Fau sty ny wi ze ru nek przed sta wia Je zu sa zmar twych -
wsta łe go. Z prze bi te go (nie wi docz ne go na ob ra zie) ser ca
wy cho dzą dwie wiąz ki pro mie ni: bia ła i czer wo na. 

Zo sta ła ka no ni zo wa na 30 kwiet nia 2000 r. w Rzy -
mie. W opar ciu o spi sa ne w jej dzien nicz kach wi zje Jan Pa -
weł II usta no wił no we, po wszech nie obo wią zu ją ce świę to
ko ściel ne – Mi ło sier dzia Bo że go – przy pa da ją ce w pierw szą
nie dzie lę po Wiel ka no cy. 

Św. Ur szu la Le dó chow ska (1865-1939) 
Ju lia Le dó chow ska, póź niej sza sio stra Ur szu la, uro dzi ła się
pod Wied niem ja ko cór ka pol skie go emi gran ta i Szwaj car ki.
Ma jąc 21 lat, wstą pi ła do klasz to ru ur szu la nek w Kra ko wie.
By ła po li glot ką  – dzię ki zna ko mi tej pa mię ci opa no wa ła 10
ję zy ków. 

By ła wzo rem ofiar no ści, ka to lic ką wy cho waw czy -
nią pol skiej mło dzie ży (m.in. na emi gra cji). Pra gnę ła, aby ta
była do brze wy edu ko wa na  i przy no si ła za szczyt oj czyź nie. 

W czerw -
cu 1920 r. uzy ska ła zgo dę
Sto li cy Świę tej na za ło że nie
no we go odła mu za kon ne go
– Sióstr Ur szu la nek Ser ca Je -
zu sa Ko na ją ce go. Po mo gło to
przy za kła da niu: do mów
dziec ka, przed szko li, szkół,
pre wen to riów, in ter na tów, ta -
nich kuch ni. Nie tyl ko w Pol -
sce, rów nież we Wło szech
i Fran cji. 

Zo sta ła ka no ni zo wa na 18 ma ja 2003 r. w Rzy mie.
Pod czas Mszy ka no ni za cyj nej Pa pież stwier dził: „Wszy scy
mo że my uczyć się od niej, jak z Chry stu sem bu do wać bar -
dziej ludz ki świat, w któ rym co raz peł niej bę dą re ali zo wa ne
ta kie war to ści jak: spra wie dli wość, wol ność, so li dar ność,
po kój”. 

Św. Jó zef Se ba stian Pel czar (1842-1924)
Po dej mo wał set ki ini cja tyw
prze kra cza ją cych je go za sad -
ni cze po win no ści. Ce cho wa ła
go nie zwy kła pra co wi tość
i życz li wość w kon tak tach
z ludź mi. Przy szedł na świat
nie opo dal Kro sna ja ko syn
chłop ski. Po świę ce niach ka -
płań skich w Prze my ślu wy je -
chał na stu dia do Rzy mu,
a po po wro cie zo stał wy kła -
dow cą m.in. teo lo gii na Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim. 

W 1894 r. po wo łał do ży cia Zgro ma dze nie Słu żeb -
nic Naj święt sze go Ser ca Je zu so we go (ser can ki). In ną je go
waż ną ini cja ty wą sta ło się zor ga ni zo wa nie To wa rzy stwa Ar -
ty stów św. Łu ka sza, któ re go za da niem by ło eli mi no wa nie
z ko ścio łów, a tak że z miesz kań, ki czów o tre ści re li gij nej.
Był jed nym z ini cja to rów utwo rze nia w 1909 w Rzy mie ho -
spi cjum dla prze by wa ją cych tam pol skich księ ży. 

Zo stał ka no ni zo wa ny w Rzy mie 18 ma ja 2003 r.
(wspól nie z Ur szu lą Le dó chow ską). Czczo ny jest ja ko pa -
trio ta, opie kun ubo gich, bi skup wspie ra ją cy re for my Ko -
ścio ła, pi sarz ka to lic ki, pa sjo nat pra cy na am bo nie i w kon -
fe sjo na le.

Daw niej na oł ta rzach 

Za nim Jan Pa weł II przy stą pił do zboż ne go dzie ła po więk -
sze nia licz by pol skich świę tych, ich po czet two rzy li: św.
Woj ciech, św.św. Pię ciu Bra ci Mę czen ni ków, św. Bru no
z Kwer fur tu, św. An drzej Świe rad, św. Sta ni sław bi skup, św.
Ot ton z Bam ber gu, św. Ja dwi ga Ślą ska, św. Ja cek Od ro wąż,
św. Jan Kan ty, św. Ka zi mierz kró le wicz, św. Sta ni sław Kost -
ka, św. Jo za fat Kun ce wicz, św. An drzej Bo bo la i św. Kle -
mens Ho fbau er. 

Opra co wał An drzej Wit kow ski

CZY WIESZ ŻE...
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Zielony pomnik - czy znasz to miejsce?
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Wy bierz się na ro dzin ny spa cer i od wiedź to miej sce.
Stań w za du mie. Mło de po ko le nie mo że tam po znać naj now szą
hi sto rię, zaś star sze po wspo mi nać wzru sza ją ce do świad cze nia.
Zrób so bie pa miąt ko we zdję cie. 

W tym miej scu przed dwu dzie stu la ty stał prze pięk ny
oł tarz w kształ cie ło dzi. Wów czas to na most ku ka pi tań skim
stał nasz ro dak – Jan Pa weł II. Pa mię ta my je go sło wa do dziś:
„Po zwól cie pa pie żo wi mó wić o was i za was”. To on wów czas
roz bu dzał w ser cach Po la ków du cha bra ter stwa i so li dar no ści.
Jak że pa mięt ne są je go sło wa: „Je den z dru gim, a nie je den
prze ciw ko dru gie mu”. 

Roz sła wił nasz nie ujarz mio ny Gdańsk – ko leb kę „So -
li dar no ści” – po ca łym świe cie wspo mi na jąc bo ha ter ską obro nę
We ster plat te, he ro icz ną wal kę gdań skich pocz tow ców oraz
krew ro bot ni ków, któ rzy upo mnie li się o swo ją god ność w 1970
i 1980 ro ku. Pa mię ta my to wiel kie ha sło, któ re ów cze sne wła -
dze roz wie si ły na blo kach gdań skiej Za spy, chcąc pod kre ślić
pol skość tych ziem: „By li śmy – Je ste śmy – Bę dzie my”, a no cą
bo ha ter scy gdańsz cza nie z na ra że niem wła sne go ży cia uzu peł -
ni li to ha sło i nada li mu peł ną treść: „By li śmy – Je ste śmy – Bę -
dzie my – Za wsze wier ni Bo gu!”

Czy opo wia dasz swo im dzie ciom, wnu kom o tych wy -
da rze niach? To prze cież ka wał naj now szej hi sto rii, któ rą po -
win ni znać, pie lę gno wać i prze ka zy wać na stęp nym po ko le -
niom.

To pięk ne dzie ło – „zie lo ny po mnik” – jest per łą na szej
za spiań skiej zie mi. Bo gu niech bę dą dzię ki za tych, w ser cach
któ rych zro dzi ła się myśl od da nia hoł du pa pie żo wi Po la ko wi
po przez prze pięk ny zie lo ny po mnik. My ślę o pro jek tan tach:
Ka ta rzy nie Roz ma ry now skiej, Bar ba -
rze Szczyt oraz pa nu Mi cha le Pod gór -
czy ku, któ rzy ten spo sób pra gnę li od -
dać hołd i wy ra zić Bo gu wdzięcz ność
za dłu gie la ta pon ty fi ka tu – pa pie ża
Po la ka. Za pro jek to wać i wy ko nać to
mo gli je dy nie lu dzie głę bo kiej wia ry
i wiel kie go du cha, któ rych urze kła
oso ba ocze ku ją ca dziś na ry chłą be aty -
fi ka cję – słu ga Bo ży Jan Pa weł II. 

W czerw cu 2007 ro ku miej -
sce to od wie dził Se kre tarz Sta nu Sto li -
cy Apo stol skiej Kar dy nał Ber to ne,
któ ry do ko nał je go po świę ce nia. Dzie -
ło to jest wspa nia łe.

Czy mam sza cu nek do te go
miej sca? Czy uwraż li wiam swo je
dzie ci czy wnu ki, że w tym miej scu
na le ży za cho wać się god nie, że
po tych alej kach i pla cu nie moż na jeź -
dzić ro we ra mi czy prze cha dzać się
z psa mi, bo tu każ dy szcze gół ma swo -
ją treść i wy mo wę. Omów my sym bo -
li kę po szcze gól nych ele men tów:

1. Dąb – król drze wo sta nu na szych puszcz, kniei i la -
sów. Je go obec ność jest głę bo ko osa dzo na w kul tu rze i tra dy cji
na sze go na ro du. Ma on sym bo li zo wać pa pie ża Ja na Paw ła II,
je go nie złom ną moc gło sze nia praw dy o Bo gu i god no ści czło -
wie ka; si łę in te lek tu, du cha i przede wszyst kim mi ło ści.

2. La bi rynt to ale go ria ludz kie go ży cia, na szej piel -
grzym ki do do mu Oj ca, zwy cię stwa du cha nad ma te rią, wie dzy
nad śle pym po pę dem i wiecz no ści nad prze mi ja niem.

3. Cen trum la bi ryn tu to kres piel grzym ki, zba wie nie,
któ re moż na osią gnąć dzię ki po boż ne mu i roz trop ne mu ży ciu.

4. Licz ba 27 in for mu je o la tach pon ty fi ka tu Ja na Paw -
ła II.

5. Żół ty ko lor kwia tów pię cior ni ka jest ko lo rem wiecz no -
ści, bram do nie ba, świę to ści i Bo żej po tę gi.

6. Plac ma for mę kwa dra tu, któ re go ką ty sym bo li zu ją
czte ry kar dy nal ne cno ty: mę stwo, spra wie dli wość, roz trop ność
i wstrze mięź li wość.

Chwa ła Pa nu za to wspa nia łe dzie ło, któ re od da je hołd
pa pie żo wi Po la ko wi – Ja no wi Paw ło wi II. Je go dłu gi i prze bo -
ga ty pon ty fi kat do ce nia my na le ży cie do pie ro dzi siaj, gdy już
od szedł do do mu Oj ca. Te raz nad szedł czas, by tre ści pły ną ce
z je go prze sła nia wcie lać w czyn, by – tak jak On – osią gnąć
wy ży ny świę to ści. „SUB I TO SAN TO”.

Jan U stow ski 
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On wie 

Pan Bóg wie lepiej jak się to robi
żeby rana od dzisiaj już nie bolała
droga stroma pod górę była najlepsza
odpowiednia do wieku i doświadczenia  
wiersze niepotrzebne nikomu mogły przemienić
punkt widzenia bez zmiany pozycji siedzenia
a miłość za krótka i w stare naszywki obszyta
była możliwa bo ciągle dzielona na dwoje

On wie jak się to robi
żeby iść do tyłu i stale do przodu  a czasem odwrotnie
tak aby wiedzieć na tyle aby kochać zupełnie 
nikomu nie wadzić i być ponad miarę 
tego co zwykłe i nisko zapięte 
jak On to robi nie wiem zupełnie
że najmniejsze i głupie dla świata
staje się domem gdzie trzeba zagościć 
On wie 

21 x tak   

siedzę i czytam wiersze
i tak się zastanawiam nad jedną rzeczą
gdzie się podziali ci bohaterowie ulicy
konspiratorzy waleczni o przyszłość człowieka 
którym było po drodze z robotnikami
walczyli z komuną o godną pracę i zapłatę
o wolne soboty i niedziele
jakoś ich dzisiaj nie widać
pięknie ubrani poprzebierani w slogany
jeżdżą drogimi samochodami  
dość smętnie powłóczą nogami  
dzielnie zwalczając siebie nawzajem 
głoszą hasła że dobrze będzie tym co się odnajdą 

a praca jest niezbyt opłacana 
soboty wolne już dawno przeszły do historii
niedziela jest dniem dobrej pracy
bez tych co już wyjechali 
cholera jak szybko słowa wykreślane z pamięci 
nabierają innego znaczenia 
jak szybko pamięć szwankuje 
szczególnie wtedy gdy dotyczy 
tej naszej wolnej Rzeczypospolitej

pewność 

jeśli ślepiec widzi ciemność
znaczy że jest światłość   

przestroga  

drogowskaz jest znakiem
przestrogą
rozwinięciem tematu 

wiersze i zdjęcia kazimierza sakowicza

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

“sTWORZENIE”

.  .  .  .  .  .  .  .  .

KĄCIK POETYCKI
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Dni skupienia lektorów i ceremoniarzy
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

„Jest tu je den chło piec, któ ry ma pięć chle bów jęcz mien -
nych i dwie ry by, lecz cóż to jest dla tak wie lu? Je zus więc
wziął chle by i, od mó wiw szy dzięk czy nie nie, roz dał sie dzą -
cym; po dob nie uczy nił z ry ba mi, roz da jąc ty le, ile kto
chciał” (J 6,9.11).

„Mi ni stra re” z ła ci ny ozna cza – słu żyć. Mi ni strant
jest więc oso bą, któ ra ma słu żyć (po ma gać) ka pła no wi pod -
czas Eu cha ry stii czy też na bo żeństw. Przez swo ją po słu gę
tak bli sko oł ta rza słu ży nie tyl ko ka pła no wi, ale sa me mu Je -
zu so wi, któ ry przy cho dzi do nas pod czas każ dej Ofia ry, ja -
ką jest Msza świę ta.

Li tur gicz na Służ ba Oł ta rza, w któ rej skład wcho dzą
mi ni stran ci, lek to rzy i ce re mo nia rze to szcze gól na wspól no -
ta miesz czą ca się przy każ dej pa ra fii. Jan Pa weł II w li ście
do Ka pła nów na Wiel ki Czwar tek w 2004 ro ku pi sał: „Ma jąc
to na wzglę dzie, dro dzy Bra cia w Ka płań stwie, obok in nych
ini cja tyw po świę caj cie szcze gól ną uwa gę opie ce nad mi ni -
stran ta mi, któ rzy sta no wią nie ja ko «ko leb kę» po wo łań ka -
płań skich. Gru pa mi ni stran tów, od po wied nio przez Was
pro wa dzo na we wspól no cie pa ra fial nej, mo że po stę po wać
na do brej dro dze chrze ści jań skie go wzra sta nia, two rząc
nie mal ro dzaj pro se mi na rium. Uczcie pa ra fię, ro dzi nę ro -
dzin, do strze gać w mi ni stran tach swo ich sy nów, jak «sa -
dzon ki oliw ki do ko ła sto łu» Chry stu sa, Chle ba Ży cia (por.
Ps 128 [127], 3). 

Ko rzy sta jąc z po moc nej współ pra cy bar dziej wraż li -
wych ro dzin i ka te che tów, z ser decz ną tro ską opie kuj cie się
gru pą mi ni stran tów, aby po przez służ bę przy oł ta rzu każ dy
z nich uczył się co raz bar dziej ko chać Je zu sa, roz po zna wać
Je go rze czy wi stą obec ność w Eu cha ry stii, do świad czać
pięk na li tur gii. Wszel kie ini cja ty wy do ty czą ce mi ni stran tów
or ga ni zo wa ne na po zio mie die ce zjal nym lub w okrę gach
dusz pa ster skich po win ny być wspie ra ne i pro mo wa ne, za -
wsze z uwzględ nie niem róż nic wie ko wych.”

W tym ro ku 24 li sto pa da już po raz ko lej ny w Gdań -
skim Se mi na rium Du chow nym ob cho dzą cym w tym ro -
ku 50-le cie swo je go ist nie nia od był się dzień sku pie nia lek -
to rów i ce re mo nia rzy Ar chi die ce zji Gdań skiej. Mu ry tej wy -
jąt ko wej uczel ni od wie dzi ło w tym dniu ok. 150 człon ków li -
tur gicz nej służ by oł ta rza. Spo tka nie roz po czę ło się wspól ną
mo dli twą przed po łu dnio wą z Li tur gii Go dzin, na stęp nie wy -
słu cha li śmy kon fe ren cji ks. Krzysz to fa Drew sa pt. „Jak Ko -
ściół mo dli się, tak wie rzy” po świę co nej li tur gii. Ks. Krzysz -
tof chciał nam uświa do mić jak waż na w ży ciu każ de go
chrze ści ja ni na a szcze gól nie mi ni stran ta usłu gu ją ce go ka -

pła no wi w świę tych ob rzę dach jest mo dli twa. Szcze -
gól ną uwa gę po świe ci li śmy Mszy świę tej. My ślę, że
naj le piej tę kon fe ren cję pod su mu je Ka te chizm Ko -
ścio ła Ka to lic kie go, któ ry o Eu cha ry stii pi szę, że jest
ona źró dłem i szczy tem ca łe go ży cia chrze ści jań -
skie go. Jest szczy tem dzia ła nia, przez któ re Bóg
uświę ca świat, a jed no cze śnie szczy tem kul tu, ja ki
lu dzie od da ją Bo gu. W Eu cha ry stii za wie ra się ca łe
do bro du cho we Ko ścio ła: sam Chry stus, na sza Pas -
cha. Urze czy wist nia ona ko mu nię ży cia z Bo giem
i jed ność Lu du Bo że go. Przez ce le bra cję Eu cha ry stii
jed no czy my się już te raz z li tur gią nie bie ską i an ty -
cy pu je my ży cie wiecz ne.

Na stęp nym punk tem spo tka nia by ła ad o ra -
cja Naj święt sze go Sa kra men tu w ka pli cy se mi na ryj -
nej, pod czas któ rej roz wa ża li śmy frag ment Pi sma
Św. mó wią cy o cu dow nym uzdro wie niu ko bie ty cier -
pią cej na krwo tok (Mt 9, 20-22). Zwy kłe do tknię cie
sza ty Je zu sa wy star czy ło, aby uzdro wić ko bie tę.
Mon stran cja by ła na kry ta we lo nem, dla te go i my

mie li śmy moż li wość po dej ścia do Je zu sa, do tknię cia Je go
„sza ty” i do świad cze nia uzdro wie nia na szych sła bo ści.

Po uczcie du cho wej prze szli śmy do se mi na ryj ne go
re fek ta rza, by po si lić się słyn nym bi go sem. W po łu dnie od -
by ło się spo tka nie z Do mi ni kiem Wło chem, piel grzy mem
po ko ju, któ ry po ko nał pie szo dro gę z Gdań ska do Je ro zo li -
my. Prze mie rzył dzie sięć państw i prze był po nad czte ry
i pół ty sią ca ki lo me trów w czte ry mie sią ce – od ma ja
do wrze śnia br. Do mi nik Włoch opo wia dał o tru dach piel -
grzy mo wa nia, o swo ich do świad cze niach ze spo tka nia
z dru gim czło wie kiem. W dro dze miał oka zję po znać lu dzi
róż nych wy znań. Pod swój dach przy ję li go chrze ści ja nie
– ka to li cy, kal wi ni, gre ko ka to li cy i pra wo sław ni, mu zuł ma -
nie i wy znaw cy re li gii moj że szo wej.

Ele men tem koń czą cym, a jed no cze śnie naj waż niej -
szym, do któ re go przy go to wy wa li śmy się w cią gu ca łe go
dnia sku pie nia by ła Eu cha ry stia, spra wo wa na przez księ dza
ar cy bi sku pa Ta de usza Go cłow skie go w Ba zy li ce Ar chi ka te -
dral nej. Opra wę mu zycz ną Mszy świę tej za pew nił kle ryc ki
ze spół po wo ła nio wy, Kle ry kom IV ro ku dzię ku je my za włą -
cze nie się w or ga ni za cję dnia sku pie nia. 

Mar cin Mosz czyń ski 
Zdję cie ze stro ny www.gsd.gda.pl 
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Ostatnie kazanie
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

27 li sto pa da 2007 ro ku wspól no ta bra ci Ko ściel nej Słu ży
Męż czyzn „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej po że -
gna ła swo je go dusz pa ste rza ks. pra ła ta Bru no na Kę dzior -
skie go. Ks. pra łat Bru non Kę dzior ski zmarł na gle 21 li sto pa -
da w wie ku 65 lat. Był pro bosz czem pa ra fii archika te dral nej
pw. Świę tej Trój cy w Gdań sku Oli wie. Kil ka mie się cy te mu
świę to wał 40-le cie ka płań stwa. Pra cy dusz pa ster skiej
w KSM „Sem per Fi de lis” po świę cił po ło wę swego ży cia ka -
płań skie go.

28 lu te go 1987 ro ku Bi skup Gdań ski Ta de usz Go -
cłow ski, w związ ku z przy go to wa nia mi do przy ję cia Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II na Wy brze żu Gdań skim, po wo łał
Ko ściel ną Służ bę Po rząd ko wą „Sem per Fi de lis”. Ka pe la -
nem i or ga ni za to rem tej Służ by zo stał ks. ka no nik An drzej
Ru rarz. W ów cze snych wa run kach po li tycz nych, przy bra -
ku do świad czeń w tej dzie dzi nie by ło to za da nie nie zwy kle
trud ne. We wszyst kich pra cach zwią za nych z or ga ni za cją
Służ by uczest ni czył ks. Bru non. Pa mię ta my wszy scy – po -
nad mi lion piel grzy mów, 10 ty się cy po rząd ko wych,
a wszyst ko wy szło do brze. W 1989 ro ku Służ ba Po rząd ko wa
zo sta ła prze kształ co na w dusz pa ster stwo męż czyzn i przy ję -
ła na zwę Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis”, Ks.
Bru non zo stał po wo ła ny na jej die ce zjal ne go dusz pa ste rza.
To On czu wał nad przy go to wa nia mi do dru giej wi zy ty Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II na Wy brze żu Gdań skim. Pa mię ta my
wszy scy – So pot, hi po drom, też wy szło do drze. We wszyst -
kich zgro ma dze niach o cha rak te rze re li gij nym za wsze są
wi docz ni pil nu ją cy po rząd ku pa no wie w cha rak te ry stycz -
nych cza pecz kach. Jed nak ks. Bru non nie ogra ni czał za dań
Służ by tyl ko do utrzy my wa nia po rząd ku pod czas zgro ma -
dzeń re li gij nych. Za rów nie waż ne za da nie uwa żał kształ to -
wa nie wspól no ty KSM „Sem per Fi de lis” w sfe rze du cho wej.
Ks. abp. Ta de usz Go cłow ski w ho mi lii wy gło szo nej pod czas
Eu cha ry stii spra wo wa nej z oka zji XX -le cia KSM po wie dział,
że człon ko wie KSM to apo sto ło wie, czy li po sła ni do gło sze -
nia Ewan ge lii, oczy wi ście w wy mia rze apo sto ła świec kie go,
w ro dzi nie, w Ko ście le, w pań stwie. W tym du chu ks. Bru -
non kształ to wał na szą Wspól no tę. Ze wnętrz nym wy ra zem
tych dzia łań by ły mie dzy in ny mi piel grzym ki or ga ni zo wa ne
z róż nych oka zji i do róż nych miejsc. Trud no je wszyst kie
wy li czyć ale trze ba wy mie nić te, któ re na sta łe we szły już
do tra dy cji: pie sze piel grzym ki do Świę te go Woj cie cha
z oka zji uro czy sto ści od pu sto wych oraz piel grzym ki do Kal -
wa rii Wej he row skiej na na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej. Ks.
Bru non za wsze w nich uczest ni czył.

Ks. Bru non Kę dzior ski dusz pa ste rzo wał jesz cze
wie lu in nym Wspól no tom, peł nił wie le funk cji na róż nych
szcze blach or ga ni za cji ko ściel nej. Mó wi ło tym ks. abp. Ta -
de usz Go cłow ski do wier nych wy peł nia ją cych po brze gi ka -
te drę oliw ską pod czas uro czy sto ści po grze bo wych. Ksiądz
ar cy bi skup mó wił rów nież o tym, kim jest ka płan dla czło -
wie ka kro czą ce go po splą ta nych ścież kach ludz kie go ży cia.
„Wszy scy ma my peł ną świa do mość, że czło wiek, cho ciaż in -
te li gent ny, twór czy, nie mo że być sam. Bóg dał mu ka pła na,
by po przez mi łość do czło wie ka mógł swo ją wo lę re ali zo wać
ra zem z wier ny mi. Z ty mi, któ rzy po szu ku ją praw dy w swo -

im ży ciu, któ rzy szu ka ją opar cia Bo ga na ścież kach ziem -
skich. Dla nich słu żył i ta kim był ks. Bru non. On mó wi
do nas swo je ostat nie ka za nie”.

Ks. Bru non Kę dzior ski zo stał po cho wa ny na cmen -
ta rzu w Oli wie. W ostat niej dro dze to wa rzy szy ły Mu tłu my
wier nych, ja kich nie pa mię ta ją naj star si miesz kań cy Oli wy

Sta ni sław Ma zu rek

Ks. prałat Brunon Kędziorski podczas uroczystości 40-lecia kapłaństwa

Ostatnia droga ks. prałata Brunona Kędziorskiego
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Co ma wspólnego Jan Kochanowski 
ze œpiewem kolêd?

REFLEKSJE

Kil ka dni te mu jed na z pa ra fia nek przed sta wi ła mi pro po zy -
cję, abym na ła mach na szej ga zet ki po dzie lił się re flek sją
na te mat zwy cza jów świą tecz nych, któ re są prze ży wa ne we
Wło szech. Spon ta nicz nie od po wie dzia łem, że ra czej nie
war to o tym pi sać, po nie waż w mo jej oce nie, nie ma się
czym dzie lić. No stal gia za tym, jak ob cho dzi się świę ta
w Pol sce, jest we mnie wciąż ży wa i w okre sie świą tecz nym
jesz cze bar dziej się wzma ga. Usły sza łem wów czas od po -
wiedź: „Mo że wła śnie dla te go war to by ło by się ta kim oso bi -
stym do świad cze niem po dzie lić”.

Czte ry la ta, któ re spę dzi łem w Ita lii, po zwo li ły wie -
le do świad czyć i nie wąt pli wie do star czy ły cen nych ob ser -
wa cji od no śnie te go, co się dzie je przed i w okre sie świąt
Bo że go Na ro dze nia we Wło szech. Mo je spo strze że nia wy -
wo dzą się z tak dia me tral nie róż nych miejsc Pół wy spu Ape -
niń skie go, jak pół noc na Lom bar dia, Ve ne to, środ ko we La -
zio, czy po łu dnio wa Ka la bria wraz z Sy cy lią. Gdy jed nak my -
ślę o wszyst kich świę tach, któ re tu taj prze ży łem, to przy po -
mi na mi się krót ki utwór na sze go wy bit ne go po ety okre su
od ro dze nia, Ja na Ko cha now skie go:

„Szla chet ne zdro wie, 
nikt się nie do wie,
ja ko sma ku jesz, 
aż się ze psu jesz!”.

Jak bar dzo tu taj na zie mi wło skiej bra ku je tej pięk -
nej pol skiej tra dy cji, bo ga tej w licz ne ge sty, zwy cza je, na bo -
żeń stwa… Być mo że dla ko goś, kto sta le prze by wa w Pol -
sce, po wsze dnie je to wszyst ko, co na po zio mie ma łej tra dy -
cji ogrom nie nas wy róż nia i tak pięk nie cha rak te ry zu je. Ro -
ra ty, wi gi lij ny opła tek, śpie wa nie ko lęd, skła da nie ży czeń,
wol ne miej sce przy sto le wi gi lij nym dla zbłą ka ne go wę -
drow ca – to tyl ko kil ka wy jąt ko wych ge stów z na szej bo ga -
tej pol skiej tra dy cji, któ rą bez wąt pie nia war to dziś szcze gól -
nie pie lę gno wać i roz wi jać.

Ru ty na i przy zwy cza je nie, brak wraż li wo ści, po czu -
cie kom plek su wzglę dem roz wi nię tej eko no micz nie Eu ro py
lub bez tro skie na śla do wa nie in nych zwy cza jów, jak choć by
ame ry kań ski Hal lo we en, mo gą nas po zba wiać au ten tycz -
nej, chrze ści jań skiej toż sa mo ści. A co wię cej – bez pow rot -
nie ogo ło cić z te go, co ta kie pięk ne i wy jąt ko we w na szej
pol skiej kul tu rze i przez la ta pie czo ło wi cie prze ka zy wa ne
z dzia da pra dzia da, z po ko le nia na po ko le nie. Pol ska tra dy -
cja jest głę bo ka nie tyl ko wy mia rze re li gij nym, ale i hu ma ni -
stycz nym. Nie sie ze so bą i w so bie ogrom ną ilość głę bo kich
tre ści i prze żyć du cho wych.

Z po zdro wie nia mi i ży cze nia mi bo ga tych w tra dy cję świąt
Bo że go Na ro dze nia!!!

br. Piotr Kwia tek OFM Cap.
Rzym

Z OKAZJI ŚWIĄT
BOŻEGONARODZENIA
I NOWEGO ROKU 2008
WSZYSTKIM DROGIM

CZYTELNIKOM
GŁOSU BRATA 

ORAZ ICH BLISKIM 

ŻYCZYMY
NADZIEI, KTÓRĄ PRZYNOSI 

CHRYSTUS I ŚWIĘTA RODZINA

REDAKCJA
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Po zio mo:

5) torbiel łojowa na ciele.
8) członkini zakonu założonego w 1463r. 

przez Jana Soretha.
9) pojęcie geometryczne (nieskompliko-

wane).
10) pies myśliwski z grupy terierów.
13) kraj lub terytorium Bliskiego Wschodu.
16) muza poezji lirycznej.
17) roślina zielna o jadalnych liściach.
20) ostatnia z ksiąg kanonicznych Nowego

Testamentu.
23) tylna lub przednia część wagonu 

w tramwajach starego typu.
24) tropikalny krzew lub drzewo (kofeina,

tłuszcze, kauczuk).
25) skała metamorficzna (wystrój wnętrz 

i elewacji).

Pio no wo:

1) jednoosobowa, wyścigowa łódź 
sportowa.

2) ptak z rodziny krukowatych.
3) marka samochodu hiszpańskiego.
4) kolor karciany.
5) taniec pochodzenia włoskiego,

tańczony w Polsce w XVI wieku.
6) ptak śpiewający.
7) w okultyzmie – świat pośredni między

duchowym a fizycznym.
11) duży magazyn zbożowy.
12) stan w Górach Skalistych.
14) gimnazjum, ogólniak.
15) burza morska.
18) mimowolny, bolesny skurcz mięśnia 

lub grupy mięśni, towarzyszący 
chorobom.

19) tło, podstawa, zwłaszcza w utworze 
literackim.

21) ptak domowy.
22) żywica (Chiny, Japonia, Korea).

Opra co wał: BA RYT.

krzy¿ówka nr 17
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Roz wią za nie krzy żów ki i re bu su z nr 34 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!

Uwa ga:
Li te ry z pól po nu me ro wa nych do dat ko -
wo od 1 do 7 utwo rzą wy raz, któ ry wy -
star czy po dać ja ko roz wią za nie krzy -
żów ki.

Od au to ra
Z roz ryw ka mi umy sło wy mi ze tkną łem się po raz pierw szy ja ko chło -
piec 13, 14-let ni w naj po pu lar niej szym wów czas ty go dni ku „Przy ja ciół -
ka”, któ ry w po wo jen nych la tach uka zy wał się w nie wy obra żal nym dziś
na kła dzie po nad 6 000 000 eg zem pla rzy (obec nie nie zisz czal ne ma rze -
nie na wet naj lep szych wy daw nictw). Młod szym czy tel ni kom trze ba tu
po wie dzieć, iż w tam tej szych la tach nie by ło wol ne go ryn ku wy daw ni -
cze go, jak dziś, lecz dru ko wa no tyl ko to i ty le, na co ze zwo li ły ów cze -
sne ko mu ni stycz ne wła dze. Cdn.

Roz wią za nie krzy żów ki 16 z nr 33: 

ha sło: JE SIEN NA AU RA

Po zio mo: Ka ro saż, ae rob, na pi tek, Achaj,
pro bierz, de mon, idea, chan, li szaj, Ka na, Ar -
me nia, „Ero ica”, kul tu ra, zbaw ca. 
Pio no wo: Ko nop nic ka, rap so dia, sut ki, ża -
kard, druh, obój, Czersk, azo tan, Dniestr, al -
kierz, za siew, ja la pa, rzut, arab. 

Roz wią za nie re bu su:
KAR KO NO SZE (kark – o – no sze)

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

p. Inge Czarniak 

Gra tu lu je my!

ROZRYWKA
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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 

www.bratalbert.com.pl

MSZE ŚWIĘ TE

nie dzie le i świę ta: 6.30, 8.00, 9.30 (mło dzież), 
11.00 (dzie ci), 12.00 (przed szkolaki), 13.00 (suma),
18.00, 20.00
dni po wsze dnie: 6.30, 7.00, 7.30, 18.00
świę ta „znie sio ne”: 6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 17.00, 18.00

Ś.p. Marian Konopka, lat 77, zm. 27.09.2007 r. 
Ś.p. Władysław Tomaszewski, lat 84, zm. 29.09.2007 r. 
Ś.p. Paweł Bernard Tokarski, lat 71, zm. 29.09.2007 r. 

Ś.p. Marianna Stępniewska, lat 63, zm. 3.10.2007 r. 
Ś.p. Ewa Szczepańska, lat 47, zm. 5.10.2007 r. 
Ś.p. Brunon Pyszka, lat 78, zm. 5.10.2007 r.

Ś.p. Zofia Schellenberger, lat 62, zm. 10.10.2007 r. 
Ś.p. Regina Pyszka, lat 77, zm. 11.10.2007 r. 

Ś.p. Roman Krzysztof Bronk, lat 54, zm. 18.10.2007 r. 
Ś.p. Władysław Jan Chlebek, lat 77, zm. 29.10.2007 r. 

Ś.p. Tadeusz Leszczyński, lat 71, zm. 29.10.2007 r. 
Ś.p. Waldemar Ambroziak, lat 51, zm. 30.10.2007 r.

Ś.p. Bolesław Łęgowski, lat 74, zm. 1.11.2007 r. 
Ś.p. Tadeusz Różycki, lat 83, zm. 4.11.2007 r. 

Ś.p. Bogusław Kazimierz Różyński, lat 66, zm. 5.11.2007 r. 
Ś.p. Jan Moszczyński, lat 74, zm. 7.11.2007 r. 

Ś.p. Mirosław Błoński, lat 68, zm. 16.11.2007 r. 
Ś.p. Jadwiga Wyrzykowska, lat 78, zm. 16.11.2007 r. 

Ś.p. Stanisław Łyczywek, lat 69, zm. 17.11.2007 r. 
Ś.p. Wojciech Urbanowicz, lat 79, zm. 22.11.2007 r. 

Ś.p. Wacław Radziwon, lat 65, zm. 23.11.2007 r. 
Ś.p. Władysława Urbańska, lat 89, zm. 25.11.2007 r.

Ś.p. Zygmunt Merchel, lat 74, zm. 26.11.2007 r. 
Ś.p. Bogusław Włodarczyk, lat 55, zm. 27.11.2007 r. 

Ś.p. Maria Marianna Konobracka, lat 80, zm. 1.12.2007 r. 
Ś.p. Paweł Jewuła, lat 40, zm. 2.12.2007 r. 

Ś.p. Jadwiga Kaczyńska, lat 80, zm. 3.12.2007 r. 
Ś.p. Halina Prażak, lat 50, zm. 5.12.2007 r. 

Ś.p. Jadwiga Maria Nabakowska, lat 90, zm. 8.12.2007 r. 
Ś.p. Artur Zbigniew Lach, lat 39, zm. 10.12.2007 r. 

Ś.p. Mirosława Stępniewska, lat 60, zm. 12.12.2007 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: Anna Jaśkowiak
Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Stanisław Mazurek, Teresa Sowińska, ks. Tadeusz Polak, archiwum.
Okładka i ilustracje: Andrzej Sowiński.

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

Czesław Żuk i Maria Ewa Gaj 6.10.2007 r. 
Grzegorz Magulla i Anna Janina Mruk   8.10.2007 r. 
Rafał Filipek i Dorota Toczyłowska 3.10.2007 r. 
Robert Janusz Dziadosz i Alicja Borowska 1.12.2007 r. 

Klaudia Agnieszka Magulla 8.10.2007 r. 
Zofia Aneta Lewicka 14.10.2007 r. 
Kamila Szydłowska 14.10.2007 r. 
Sebastian Lucjan Gołębiowski 14.10.2007 r. 
Robert Jan Przytuła 14.10.2007 r. 
Dominik Sebastian Panfil 14.10.2007 r. 
Patrycja Łucja Kamińska 14.10.2007 r. 
Zuzanna Karolina Gajewska 14.10.2007 r.
Julia Jastrzębska 14.10.2007 r. 
Karolina Alicja Laskowska 21.10.2007 r.  
Jakub Hubert Mamiński 28.10.2007 r.
Albert Gajdziński 28.10.2007 r. 
Filip Maciej Ławnik 28.10.2007 r. 
Jakub Kazimierz Mielewczyk 28.10.2007 r. 
Piotr Adam Świetlik 3.11.2007 r. 
Dorota Dominika Niewiarowska 11.11.2007 r. 
Mateusz Krystian Wąsikowski 11.11.2007 r. 
Marcelina Stocka 11.11.2007 r. 
Ewa Emilia Wesołowska 11.11.2007 r. 
Julia Szyca 11.11.2007 r. 
Grzegorz Michał Kurowski 25.11.2007 r. 
Zuzanna Wojciechowska 25.11.2007 r. 
Adrianna Dziadosz 1.12.2007 r. 
Marta Jadwiga Malinowska 8.12.2007 r. 
Martyna Kardaś 9.12.2007 r. 

WIADOMOŚCI PARAFIALNE



GŁOS BRATA NR 5(34)2007 35

20. ROCZNICA ERYGOWANIA NASZEJ PARAFII
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