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Ko lej ny rok pra cy dusz pa ster skiej do bie ga koń ca. Czu je my już
za pach wa ka cji a wie lu z nas snu je urlo po we pla ny. Za nim jed -
nak na do bre to wszyst ko sta nie się fak tem pra gnie my trosz kę
po wspo mi nać. A jest do cze go wra cać. Wie le pa ra fial nych ak -
tyw no ści re ali zo wa nych przez księ ży i sio stry be tan ki.
Uśmiech nię te twa rze przed szko la ków z mi siem Al ber ci kiem.
Roz śpie wa ne i za słu cha ne dzie ci; mło dzież peł na po my słów;
zdy scy pli no wa na Li tur gicz na Służ ba Oł ta rza; wy ci sze ni stu -
den ci oraz wdzięcz ni i roz mo dle ni pa ra fia nie, se nio rzy. To na -
sza Wspól no ta, któ rej pa tro nu je św. Brat Al bert. Ra dość i du -
ma prze peł nia na sze ser ca. Nie bra ku je też po ko ry, któ ra ka że
z za tro ska niem my śleć o przy szło ści…

Pra gnę wszyst kim po dzię ko wać za za an ga żo wa nie,
życz li wość, do bre sło wo a przede wszyst kim za świa do mość, iż
Ko ściół to MY. 

Wszyst kim zaś de dy ku ję myśl na sze go pa tro na: „Pa -
trzę na Je zu sa w je go Eu cha ry stii: czyż Je go Mi łość mo gła by
ob my śleć jesz cze coś pięk niej sze go? Sko ro jest Chle bem i my
bądź my chle bem. Ską py jest ten, kto nie jest jak On. Da waj my
sie bie sa mych.”.

Z wdzięcz no ścią Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk 

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII

2 IV – Na sza pa ra fia wy da ła pu bli ka cję, opra co wa ną przez na szych dusz -
pa ste rzy przy za an ga żo wa niu świec kich pa ra fian pt. „Spo wiedź świę ta. Sa -
kra ment Bo że go Mi ło sier dzia”. Jest to prze wod nik, a w nim syn te tycz nie i
przy stęp nie scha rak te ry zo wa ne wa run ki do brej spo wie dzi a przede
wszyst kim róż ne wer sje ra chun ków su mie nia: dla mło dzie ży, mał żon ków,
se nio rów. Został w nim też przybliżony temat... 
7 IV – W ko ście le o godz. 20.00 od by ła się Ro dzin na Dro ga Krzy żo wa, któ -
rą przy go to wa ło D.A. „Lux Cor dis”. 
9 IV – Wie czo rem w do mu pa ra fial nym od by ło sie spo tka nie z To bia szem
Zu che wi czem, uczest ni kiem Ko lo sów 2017, któ ry po biegł z Tu cho wa do
San tia go de Com po ste la pra wie 4 000 km w cią gu 80 dni, 50 km dzien nie
z 12 kg ple ca kiem. Opo wie dał o swo jej wie rze, ludz kiej życz li wość i uf no -
ści w Bo żą Opatrz ność.
13-15 IV – Prze ży wa li śmy Tri du um Pas chal ne.
– W Wiel ki Czwar tek w dzień usta no wie nia Sakramentów Eucharystii i
Święceń dziękowaliśmy księżom z na szej pa ra fii za do słu gę dusz pa ster -
ską oraz sio strom be tan kom w dniu 87. rocz ni cy po wo ła nia ich zgro ma dze -
nia za kon ne go. 
– W Wiel ki Pią tek po ado ra cji Naj święt sze go Sa kra men tu o godz. 7.30 ka -
pła ni po pro wa dzi li mo dli twę ko ścio ła zwa ną Jutrz nią wraz z Go dzi ną Czy -
tań. O godz. 14.30 od pa wi li śmy Dro gę Krzy żo wą a po niej roz po czę li śmy
no wen nę do Bo że go Mi ło sier dzia. Wie czor ne na bo żeń stwo i ad o ra cja
krzy ża roz po czę ła się o godz. 18.00. Na za koń cze nie li tur gii Naj święt szy
Sa kra ment zo stał prze nie sio ny do gro bu. Mło dzież po pro wa dzi ła ad o ra cję
od godz. 21.00. Zaś o godz. 23.00 śpie wa li śmy Gorz kie Ża le. 
– W Wiel ką So bo tę ra no od mó wi my mo dli twę Ko ścio ła zwa ną Jutrz nią. Od
godz. 10.00 do 15.00 mo gli śmy po świę cić po kar my wiel ka noc ne.
Wielkanocną liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy w sobotę o godz.
22.00, a zakończyliśmy procesją rezurekcyjną wokół kościoła ok. godz.
2.00 w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
17 IV – Drugiego dnia Świąt Wiel ka noc nych zbie ra li śmy środki prze zna -
czo ne na po trze by Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go.
20 IV – Za mon to wa li śmy pierw sze tzw. „za che usz ki” przy sta cjach Dro gi
Krzy żo wej, któ re ks. Ar cy bi skup na ma ści pod czas czerw co wej uro czy sto -
ści po świę ce nia ko ścio ła. 
23 IV – W Świę to Mi ło sier dzia Bo że go o godz. 15.00, dla Czci cie li Bo że -
go Mi ło sier dzia, zo sta ła od pra wio na Msza św. i Ko ron ka do Bo że go Mi ło -
sier dzia. 
– Te go dnia przy wyj ściu z ko ścio ła moż na otrzy mać bez płat ną ga ze tę, któ -
ra pod su mo wu je rocz ną dzia łal ność „Ca ri tas” w na szej Ar chi die ce zji oraz
zło żyć ofia rę na po moc po trze bu ją cym w Sy rii.
16 V – Ks. Bi skup Zbi gniew Zie liń ski udzie lił mło dzie ży gim na zjal nej oraz
do ro słym Sa kra men tu Bierz mo wa nia
21 V – Ucznio wie III klas po raz pierw szy przy stą pi li do Ko mu nii Świę tej.
23 V – Ks. Pro boszcz i ks. Ma rek spra wo wa li w Ka te drze Oliw skiej dzięk -
czyn ną Eu cha ry stię z oka zji 25 rocz ni cy swo je go ka płań stwa
27 V – W ra mach du cho we go przy go to wa nia do po świę ce nia ko ścio ła go -
ści li śmy ks. dr Kry stia na Klet kie wi cza,
10-16 VI – Roz po czę li śmy Mi sje Świę te przy go to wu ją ce nas do uro czy -
sto ści po świę ce nia ko ścio ła, któ re pro wa dził ka pu cyn O. Sta ni sław Mań ski
wraz z gru pą ewan ge li za cyj ną z Kra ko wa. 
17 VI – O godz. 17.00 od by ła się uro czy stość po świę ce nia ko ścio ła, któ rej
prze wod ni czył Ks. Ar cy bi skup Sła woj Le szek Głódź.

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

. . . 

W dniu liturgicznego wspomnienia Św. Brata Alberta, 17 czerwca 2017 roku ks.
abp Sławoj Leszek Głódź podczas uroczytej Eucharystii poświęcił nasz kościół
parafialny. Na zdjęciu obok ks. Arcybiskupa idzie ks. Kry stia n Klet kie wi cz, któ -
ry wy ja śniał nam sym bo li kę świąt ni i jej po szcze gól nych ele men tów przy go to -
wując nas do tej uro czy sto ści. Ks. Kry stian Klet kie wicz jest dok to rem li tur gi ki,
dy rek to rem Wy dzia łu Dusz pa ster skie go Ku rii Me tro po li tal nej Gdań skiej i peł -
ni func kję głow ne go ce re mo nia rza w na szej ar chi die ce zji.

20 ma ja br. ks. abp Sła woj Le szek
Głódź udzie lił świę ceń pre zbi te ra -
tu sze ściu dia ko nom na sze go se -
mi na rium. Je den z nich, ks. mgr
Da wid Ki jew ski zo stał skie ro wa ny
do pra cy w na szej wspól no cie pa -
ra fial nej. Nasz neo pre zbi ter po -
cho dzi z pa ra fii pw. Trój cy Świę tej
w Gdy ni. Ja ko mot to swo jej ka -
płań skiej po słu gi wy brał sło wa 
z Li stu św. Ja na: Bóg jest Mi ło ścią.
(1J 4,16). 
Ks. Da wid obo wiąz ki wi ka riu sza

po dej mie z dniem 1 lip ca br., ale już te raz życz my mu Bo że go bło go sła wień -
stwa i ra do ści z po słu gi wśród nas. 

Misje parafialne prowadził o. Stanisław Mański, kapucyn wraz z grupą
ewangelizacyjną z Krakowa w dniach 10-16 czerwca 2017

MISJE ŚWIĘTE – REKOLEKCJE WITAMY NOWEGO WIKARIUSZA
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W prze ży wa ny 17 czerw ca od pust pa ra fial ny wpi sa ła się uro -
czy stość po świę ce nia na sze go ko ścio ła pw. św. Bra ta Al ber -
ta. W ten spo sób, w trzy dzie stym ro ku ist nie nia pa ra fii, zo -
stał li tur gicz nie za mknię ty okres bu do wy i wy kań cza nia
świą ty ni, któ ra słu ży ko lej ne mu już po ko le niu miesz kań ców
Gdań ska -Przy mo rza.

Czym jest „po świę ce nie ko ścio ła”?
Jak wy ja śnia li tur gicz na księ ga „Ob rzę dy po świę ce -

nia ko ścio ła i oł ta rza” wy pa da, aby bu dy nek ko ściel ny prze -
zna czo ny wy łącz nie i na sta łe do gro ma dze nia się lu du Bo -
że go i spra wo wa nia li tur gii zo stał po świę co ny Bo gu w uro -
czy stym ob rzę dzie, sto sow nie do sta ro żyt ne go zwy cza ju Ko -
ścio ła. Cho dzi więc o ry tu ał re li gij ny, w któ rym ko ściół (ja -
ko bu dy nek) wy łą cza my z użyt ku świec kie go i prze zna cza -
my wy łącz nie do ce lów kul tu: na chwa łę Bo żą i dla stwo rze -
nia od po wied nich wa run ków do gro ma dze nia się wspól no ty
chrze ści jań skiej, od da ją cej cześć Bo gu w li tur gii. W tym
sen sie bu dy nek ko ścio ła sta je się jed no cze śnie do mem Bo -
ga (świą ty nią, sank tu arium) i za ra zem do mem lu du Bo że go.

Ko rze nie bi blij ne
Już lu dzie ży ją cy w cza sach sta ro żyt nych kul tur

mie li po trze bę od da wa nia czci bó stwu w kon kret nym miej -
scu. Słu ży ły te mu czę sto świę te drze wa, ga je czy cha rak te -
ry stycz ne ska ły. Gdy za czę ły po wsta wać pierw sze mia sta,
nie od łącz nym ele men tem ich kra jo bra zu sta wa ły się świą ty -
nie – miej sca prze zna czo ne wła śnie do spra wo wa nia kul tu.
Bi blia, opo wia da jąc hi sto rię o po cząt kach Na ro du Wy bra ne -
go, wie lo krot nie mó wi o tym, że je go pro to pla ści – Abra -
ham, Iza ak, Ja kub – bu do wa li Bo gu oł ta rze czy za kła da li
sank tu aria (np. ko ło Sy chem, w He bro nie, Be er -Sze wie, Be -
tel, por. Rdz 12,7-8; 13,18; 26,25; 28,18). To wa rzy szy ły te mu
mo dli twa, skła da nie ofiar oraz pew ne do dat ko we ry tu al ne
ge sty. Dla przy kła du Ja kub wy lał na ka mien ną ste lę w Be tel
oli wę i w ten spo sób ją na ma ścił (Rdz 28,18). Gdy Izra el zo -
stał wy pro wa dzo ny przez Bo ga z Egip tu i wę dro wał do Zie -
mi Obie ca nej, od da wa no cześć Bo gu w Przy byt ku (zwa nym
też Sank tu arium czy Miesz ka niem), któ ry miał for mę na -
mio tu. Do pie ro król Sa lo mon, syn Da wi da, zbu do wał Bo gu
świą ty nię w Je ro zo li mie, wie lo krot nie w Bi blii na zy wa ną po
pro stu Do mem. Jak mó wi Pierw sza Księ ga Kró lew ska, świą -
ty nię tę – je dy ną od tam tej po ry w Izra elu – bu do wa no sie -
dem lat (1 Krl 6,38). Gdy zo sta ła ukoń czo na, Sa lo mon zwo -
łał star szych Izra ela, wszyst kich na czel ni ków po ko leń i
przy wód ców ro dów Izra eli tów, aby wspól nie w uro czy stej
pro ce sji prze nieść Ar kę Przy mie rza (tj. skrzy nię za wie ra ją -
cą ta bli ce przy mie rza prze ka za ne Moj że szo wi na Gó rze Sy -
naj) z Na mio tu Spo tka nia do no wo wy bu do wa nej świą ty ni.
Po jej ukoń cze niu chwa ła Pań ska na peł ni ła Dom Pań ski, a
Sa lo mon mógł po wie dzieć zbu do wa łem Ci dom na miesz ka -
nie, miej sce prze by wa nia Twe go na wie ki (por. 1 Krl 8,1-13).
Na stęp nie król sta nął przed oł ta rzem Pań skim wo bec ca łe go
zgro ma dze nia izra el skie go i wy cią gnąw szy rę ce do nie ba od -
mó wił prze pięk ną mo dli twę, w któ rej wy sła wiał Bo ga, dzię ko -

wał za Je go opatrz ność i obec ność po śród lu du oraz za wie -
rzył Mu lo sy ca łe go na ro du, wy pra sza jąc opie kę, je śli tyl ko
bę dą mo dlić się na tym miej scu (por. 1 Krl 8,22-61). Po tej
mo dli twie król wraz z ca łym zgro ma dze niem zło ży li Bo gu
ofia ry ze zwie rząt i in nych po kar mów i w ten spo sób po świę -
ci li Dom Pa nu (1 Krl 8,63). Bóg przy jął tę mo dli twę i ob rzęd
po świę ce nia, za po wia da jąc: Wy słu cha łem two ją mo dli twę i
two je bła ga nie, któ re za no si łeś przede Mną. Uświę ci łem tę
świą ty nię, któ rą zbu do wa łeś dla umiesz cze nia w niej na wie ki
me go Imie nia. Po wszyst kie dni bę dą na nią skie ro wa ne mo je
oczy i mo je ser ce (1 Krl 9,3).

Po świę ce nie na Przy mo rzu
Ob rzęd do ko na ny przez Sa lo mo na ok. ro ku 1000

przed Chry stu sem po wtó rzy li śmy i my w ostat nią so bo tę na
Przy mo rzu. Głów nym sza fa rzem te go ry tu był ks. abp Sła -
woj Le szek Głódź, me tro po li ta gdań ski – gło wa Ko ścio ła lo -
kal ne go. Mszę kon ce le bro wa li wraz z nim tak że bi sku pi po -
moc ni czy ar chi die ce zji gdań skiej, ks. bp Wie sław Szla chet -
ka oraz ks. bp Zbi gniew Zie liń ski, księ ża z de ka na tu przy -
mor skie go, w su mie ok. sie dem dzie się ciu księ ży za przy jaź -
nio nych z na szą pa ra fią.

Na po cząt ku li tur gii de le ga cja pa ra fian prze ka za ła
księ dzu ar cy bi sku po wi sym bo licz ny klucz do świą ty ni, od -
da jąc tym sa mym owoc trzy dzie stu lat pra cy ca łej wspól no -
ty pa ra fial nej pod prze wod nic twem dwóch pro bosz czy: ks.
Eu ge niu sza Stel ma cha i obec ne go pro bosz cza, ks. Grze go -
rza Stol czy ka.

Li tur gia Mszy świę tej by ła te go dnia szcze gól nie
uro czy sta, roz bu do wa na o cha rak te ry stycz ne ry tu ały. Ob -
rzęd po ku ty w for mie po kro pie nia wier nych przez ks. ar cy -
bi sku pa był po sze rzo ny o po kro pie nie wo dą świę co ną tak że
ścian ko ścio ła oraz na gie go jesz cze oł ta rza. Li tur gię sło wa
roz po czę ło uro czy ste wnie sie nie na wą głów ną księ gi lek cjo -
na rza mszal ne go, któ ry na stęp nie ks. ar cy bi skup prze ka zał
lek to ro wi od czy tu ją ce mu czy ta nie.

Za sad ni cze ob rzę dy po świę ce nia i na masz cze nia
mia ły miej sce po ho mi lii i wy zna niu wia ry. Roz po czął je
śpiew li ta nii do wszyst kich świę tych, po któ rej ks. ar cy bi -
skup od mó wił spe cjal ną mo dli twę po świę ce nia, a na stęp nie
na ma ścił oł tarz, wy le wa jąc olej krzyż ma świę te go na je go
śro dek i czte ry ro gi. Po nim księ ża bi sku pi po moc ni czy na -
ma ści li tym sa mym ole jem ścia ny ko ścio ła w czte rech miej -
scach. Na masz cze nie to ozna cza po świę ce nie świą ty ni i oł ta -
rza dla kul tu chrze ści jań skie go cał ko wi cie i na za wsze.

Ko lej ny ryt sta no wi ło oka dze nie oł ta rza i ko ścio ła –
po now nie w wy jąt ko wo uro czy sty spo sób. Na na masz czo -
nym oł ta rzu umiesz czo no pięć ko cioł ków z za pa lo ny mi wę -
gla mi, na któ re ks. ar cy bi skup wy sy pał ka dzi dło. Ob rzęd
ten ma wy ra żać myśl, że ofia ra Chry stu sa, któ ra jest obec na
w mi ste rium Eu cha ry stii spra wo wa nej na oł ta rzu, wzno si się
do Bo ga ja ko słod ka woń. Po dob nie, wie rzy my też, dzie je
się z mo dli twa mi wier nych – nie za wod nie do cie ra ją one do
mi ło sier ne go Bo ga. Po li tur gicz nym oka dze niu oł ta rza oraz
sa me go ar cy bi sku pa, ksiądz pro boszcz wraz z trze ma księż -

Z ŻYCIA PARAFII
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mi obe szli ca ły ko ściół oka dza jąc ścia ny świą ty ni oraz lud.
To znak te go, że ko ściół stał się do mem mo dli twy, a przede
wszyst kim przy po mnie nie, iż sam lud Bo ży jest ży wą świą -
ty nią Bo ga, w któ rej każ dy wier ny jest du cho wym oł ta rzem.
Do pie ro po za koń czo nym na masz cze niu i oka dze niu pro ce -
sja usłu gu ją cych przy go to wa ła oł tarz do li tur gii Eu cha ry stii,
wy cie ra jąc go ręcz ni ka mi, na kła da jąc ob rus, przy ozda bia jąc
kwia ta mi i usta wia jąc lich ta rze ze świe ca mi.

Ostat nią czę ścią ob rzę du po świę ce nia by ła ilu mi na -
cja świą ty ni. Usłu gu ją cy przy nie śli do ks. ar cy bi sku pa za pa -
lo ne świe ce, a ten, od czy tu jąc od po wie nią for mu łę, prze ka -
zał je bi sku pom po moc nicz nym, aby za pa li li świe ce na oł ta -
rzu oraz świecz ni ki umiesz czo ne przed na masz czo ny mi
krzy ża mi na ścia nach ko ścio ła (tzw. za che usz ki). Do pie ro
też w tym mo men cie włą czo no ca łe oświe tle nie świą ty ni.
Przy po mnia ło to nam praw dę, że Chry stus jest świa tłem na
oświe ce nie po gan (por. Łk 2,32), a Je go bla skiem ja śnie je
ca ły Ko ściół i ro dzaj ludz ki.

Da lej Msza świę ta od pra wia na by ła jak zwy kle.
Ostat nim wy jąt ko wym mo men tem w li tur gii by ło prze nie -
sie nie Naj święt sze go Sa kra men tu przez ar cy bi sku pa po Ko -
mu nii świę tej do ta ber na ku lum. Do tej po ry bo wiem „ser ce
świą ty ni” po zo sta wa ło pod czas uro czy sto ści pu ste.

Ca ła li tur gia, choć dość dłu ga, po zwo li ła głę bo ko
prze żyć praw dę o za miesz ki wa niu Bo ga po śród nas – wła -
śnie tu na gdań skim Przy mo rzu. Przy go to wy wa li śmy się do
te go wy da rze nia dłu go. Naj pierw przez sam pro ces bu do wa -
nia świą ty ni – i tej ma te rial nej z ce gieł, ale przede wszyst kim
tej du cho wej – na szej wspól no ty pa ra fial nej. Uczest ni czy ły 
w tym co naj mniej dwa po ko le nia przy mo rzan, a li cząc z naj -
młod szy mi po cie cha mi – wła ści wie trzy. Prze wi nę ło się w
tym cza sie tak że kil ku dzie się ciu księ ży i sióstr be ta nek pra -

cu ją cych w pa ra fii św. Bra ta Al ber ta, któ rych nie spo sób tu
wy mie nić. W bu do wę i wy kań cza nie ko ścio ła za an ga żo wa ne
by ły rze sze lu dzi: pro jek tan ci, ar chi tek ci, bu dow lań cy, mu -
ra rze, rzeź bia rze, od lew ni cy, sto la rze, elek try cy i in nej ma -
ści spe cja li ści. Wśród nich są za rów no pro fe sjo nal ni pod wy -
ko naw cy, jak i oso by ob da rzo ne róż ny mi ta len ta mi, któ rzy
po świę ci li nie od płat nie ty sią ce go dzin ja ko służ bę na rzecz
wspól no ty i świą ty ni. Za rów no jed ni, jak i dru dzy wło ży li w
to dzie ło mnó stwo ser ca, sta jąc się w efek cie al ber to wy mi
przy ja ciół mi, człon ka mi nie for mal nej, po sze rzo nej ro dzi ny
pa ra fial nej, sca la nej w jed no dzię ki wy sił kom i peł nej otwar -
to ści wi zji księ dza pro bosz cza Grze go rza Stol czy ka. W ra -
mach koń co wych po dzię ko wań pa ra fia nie wy ra zi li swo ją
wdzięcz ność księ dzu Pro bosz czo wi za je go szes na sto let nią
po słu gę w pa ra fii św. Bra ta Al ber ta i za an ga żo wa nie w bu do -
wę – za rów no ma te rial nej świą ty ni, jak i wspól no ty pa ra fial -
nej. Z tej oka zji wrę czy li mu pa miąt ko wy me da lion z Al ber -
to wym mo ty wem chle ba, od la ny spe cjal nie na tę oka zję.

War to jesz cze nad mie nić, że w przy go to wa niu bez -
po śred nim do uro czy sto ści po świę ce nia po mo gły nam ho -
mi lie ks. Kry stia na Klet kie wi cza, ce re mo nia rza die ce zjal ne -
go, któ ry przez dwie nie dzie le, 23 kwiet nia i 14 ma ja br.,
przy bli żał nam sym bo li kę świą ty ni chrze ści jań skiej oraz ob -
rzę dów po świę ce nia ko ścio ła. Od stro ny du cho wej mo gli -
śmy się przy go to wać przez trwa ją ce ty dzień mi sje pa ra fial -
ne, któ re w dniach od 10 do 16 czerw ca pro wa dził o. Sta ni -
sław Mań ski, ka pu cyn, pra cu ją cy na co dzień na Ukra inie.

Bo gu niech bę dą dzię ki za pięk ne dzie ło na szej
świą ty ni oraz za dzień, w któ rym mo gli śmy ją uro czy ście Je -
mu po świę cić na wy łącz ną chwa łę.

ks. Krzysz tof Grzem ski

Z ŻYCIA PARAFII



Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Droga Krzy¿owa w Kalwarii
Wejherowskiej – 8 kwietnia 2017 
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Z ŻYCIA PARAFII

Wieczerza Paschalna w DA Lux Cordis 
W ostat ni po nie dzia łek Wiel kie go Po stu w ra mach
spo tka nia wspól no ty aka de mic kiej „Lux Cor dis” ob -
cho dzi li śmy ży dow skie świę to wol no ści – Pas chę,
wy pra wia ne na pa miąt kę wy zwo le nia Izra eli tów z
nie wo li egip skiej.

Przy go to wa li śmy wszyst kie nie zbęd ne
skład ni ki, któ re są nie od łącz ną czę ścią każ dej uczty
pas chal nej: wi no, ma cę (nie kwa szo ny chleb), cha ro -
set (mie szan kę su szo nych owo ców, ja błek, orze -
chów i wi na), gorz kie zio ła, sło ną wo dę, su ro we wa -
rzy wa. Ksiądz Ma te usz przy bli żył nam sym bo li kę
każ de go z wy mie nio nych ele men tów a tak że hi sto -
rię Pas chy i ko lej ność wy ko ny wa nych w jej trak cie
ry tu ałów. Ze szcze gól ną uwa gą sku pi li śmy się na
zmia nach, któ re wpro wa dził Je zus Chry stus pod -
czas Ostat niej Wie cze rzy: ob my wa nie nóg, pierw sze
prze isto cze nie chle ba i wi na w Cia ło i Krew Zba wi -
cie la a tak że rze czy wi sty wy miar ostat nie go z kie li -
chów wy peł nio nych wi nem, któ re prze la ne zo sta ło
pod czas śmier ci Sy na Bo że go na krzy żu.

Za po zna li śmy się tak że z hi sto rią wyj ścia
Izra eli tów z Egip tu, po prze dzo ną czte re ma tra dy cyj -
ny mi py ta nia mi za da ny mi przez naj młod sze go
uczest ni ka uczty, a na za koń cze nie od czy ta li śmy
przy go to wa ne Psal my.

Wy da rze nie to by ło dla nas du żym prze ży -
ciem, któ re nie tyl ko przy bli ży ło nam hi sto rię i tra -
dy cję ży dow ską, ale tak że uzmy sło wi ło, co wy da rzy -
ło się pod czas Ostat niej Wie cze rzy oraz na Gol go cie
i co ma miej sce za każ dym ra zem w trak cie Mszy
Świę tej. Wszyst kie re flek sje, któ ry mi mo gli śmy się
póź niej po dzie lić, po mo gły nam le piej przy go to wać
się do nad cho dzą cych dni Wiel kie go Ty go dnia oraz
Nie dzie li Zmar twych wsta nia.

Aga ta Mi lew ska
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Z ŻYCIA PARAFII

Kielich Goryczy – Misterium Mêki Pañskiej

7 kwiet nia b.r. w ra mach „ro dzin nej dro gi krzy żo wej” prze -
ży li śmy Mi ste rium Mę ki Pań skiej pt. „Kie lich go ry czy” we -
dług sce na riu sza Ada ma Sza frań ca. W ro le bo ha te rów z
ostat nich chwil ziem skie go ży cia Je zu sa wcie li li się człon ko -
wie dusz pa sterstw z na szej wspól no ty pa ra fial nej. Wy stą pi li
bra cia ze Wspól no ty Je zu so wej Ło dzi, Li tur gicz nej Służ by
Oł ta rza, Dusz pa ster stwa Mło dzie ży Lux Cor dis (wszyst kie
trzy wspól no ty), Do mo we go Ko ścio ła, po rad nic twa ro dzin -
ne go oraz… księ ża. By li też i „nie zrze sze ni”... ;)

Ser decz nie dzię ku je my na szym wspa nia łym ak to rom, a tak -
że tym, któ rzy za dba li o opra wę mu zycz ną (Whi te So ul), na -
gło śnie nie (Kac per Dą brow ski), uwiecz nie nie wy da rze nia
(An tek Ko wa lew ski – zdję cia, Ma te usz Zwa ra i Bar tek Ja -
now ski – film), de ko ra cję (s. Anie la, pan Ana sta zy, Adam
Dam rath, Kac per Ome lań czuk, Ad rian Me ring).
Ad maiorem Dei gloriam! – Ku większej chwale Bożej!

ks. Krzysz tof Borysewicz
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Niedziela palmowa

Z ŻYCIA PARAFII
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Msza Wieczerzy Pañskiej w Wielki Czwartek
Z ŻYCIA PARAFII
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Liturgia Mêki Pañskiej w Wielki Pi¹tek
Z ŻYCIA PARAFII
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Wielka Sobota i Wigilia Paschalna
Z ŻYCIA PARAFII
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25-lecie Archidiecezji Gdañskiej
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

W tym ro ku Ar chi die ce zja Gdań ska prze ży wa ła dwa wiel kie
wy da rze nia: Ob cho dy 25-le cia jej utwo rze nia oraz świę to pa -
tro nal ne ku czci św. Woj cie cha – pa tro na Ar chi die ce zji.    

25 lat te mu, w ra mach re or ga ni za cji struk tur ko -
ściel nych, Die ce zja Gdań ska zo sta ła pod nie sio na do ran gi
Ar chi die ce zji a jej bi skup stał się Me tro po li tą Gdań skim. 

W skład Me tro po lii Gdań skiej we szły dwie die ce -
zje: to ruń ska i pel pliń ska. Ka te dra Oliw ska zo sta ła pod nie -
sio na do god no ści Ar chi ka te dry. Z tej oka zji, 2 kwiet nia 
w Ar chi ka te drze Oliw skiej, pod prze wod nic twem Me tro po -
li ty Gdań skie go abp. Sła wo ja Lesz ka Głó dzia, zo sta ła od pra -
wio na uro czy sta Msza świę ta. Kon ce le bran sa mi by li: bi sku -
pi Wie sław Szla chet ka i Zbi gniew Zie liń ski oraz 70 ka pła -
nów po słu gu ją cych w Ar chi die ce zji Gdań skiej

W swo jej ho mi lii ks. abp. Sła woj Le szek Głódź mó -
wił o zna cze niu tej de cy zji dla Ko ścio ła Gdań skie go. Na sze
po ko le nie jest ko lej nym ogni wem w łań cu chu po ko leń, któ -
re tu, na po mor skiej, nad bał tyc kiej zie mi, za wie rzy ło Je zu so -
wi – zwią za ło się z Nim przez chrzest świę ty i dar wia ry. Ks.
abp przy wo łał po stać śp. ks. abp. Ta de usza Go cłow skie go,
pierw sze go Me tro po li ty Gdań skie go. Abp Ta de usz Go cłow -
ski w la tach spra wo wa nia swo je go urzę du (1992-2008) wy ty -
czał dro gi Gdań skie mu Ko ścio ło wi. Uczest ni czył w wy da -
rze niach, któ re nada wa ły no wy kształt na szej Oj czy zny. Je -
mu też na za koń cze nie Mszy św. hie rar cho wie ofia ro wa li
mo dli twę w Kryp cie Bi sku pów Gdań skich. 

W ob cho dy ju bi le uszu 25-le cia Ar chi die ce zji Gdań -
skiej wpi sa ły się uro czy sto ści pa tro nal ne ku czci św. Woj cie -
cha. Uro czy sto ści roz po czę ły się 7 ma ja o godz. 9.00 przed
ba zy li ką Ma riac ką w Gdań sku, skąd wy ru szy ła pie sza ar chi -
die ce zjal na piel grzym ka gdańsz czan z re li kwia mi św. Woj -
cie cha na Woj cie cho we Wzgó rze. Piel grzym ce prze wod ni -
czy ła, już po raz 28, Ko ściel na Służ ba Męż czyzn „Sem per Fi -
de lis”. Pod kre śla ły to pocz ty sztan da ro we grup pa ra fial nych
KSM.

Do Świę te go Woj cie cha wy ru szy ły jesz cze pie szo:
piel grzym ka mło dzie ży z Gdań ska, piel grzym ka z Łę go wa
oraz piel grzym ka de ka nal na z Prusz cza Gdań skie go.

O godz. 11.45 sprzed ko ścio ła pw. św. Woj cie cha
wy ru szy ła pro ce sja z re li kwia mi św. Woj cie cha na miej sce
spra wo wa nia Eu cha ry stii świę tej. Pro ce sję pro wa dził w oto -
cze niu bi sku pów i ka pła nów szcze gól ny gość, ks. abp Sa lva -
to re Pen nac chio – Nun cjusz Apo stol ski w Pol sce. On też
prze wod ni czył Mszy świę tej. Kon ce le bran sa mi by li: abp Sła -
woj Le szek Głódź – Me tro po li ta Gdań ski, bi sku pi die ce zji
gdań skiej: Wie sław Szla chet ka i Zbi gniew Zie liń ski, bi sku pi
die ce zji pel pliń skiej: Ry szard Ka sy na, Piotr Kru pa i Wie sław
Śmi giel oraz z die ce zji ka li skiej Edward Ja niak. 

We Mszy św. uczest ni czy li: przed sta wi cie le in nych
ko ścio łów chrze ści jań skich, przed sta wi cie le władz pań stwo -
wych i sa mo rzą do wych, człon ko wie wie lu wspól not oraz ty -
sią ce wier nych. Sztan da ry i cho rą gwie róż nych or ga ni za cji
wy peł nia ły pra wie ca ły ob wód pla cu.

Ho mi lię wy gło sił ks. bp Wie sław Śmi giel. Gro ma -
dzi my się tu taj ja ko czci cie le św. Woj cie cha, aby po dzię ko -

wać za je go mi sję i ofia rę ży cia. To wa rzy szy nam za du ma
nad te raź niej szo ścią, a tak że tro ska o przy szłość na sze go
Ko ścio ła. Na szym za da niem jest za cho wa nie i roz wi ja nie da -
ru wia ry, któ ry przy niósł nam św. Woj ciech – mó wił ks. bp.

Na za koń cze nie Eu cha ry stii św. abp Sa lva to re Pen -
nac chio dzię ko wał w ję zy ku pol skim na sze mu ar cy bi sku po -
wi za za pro sze nie na te pięk ne uro czy sto ści. Je ste śmy we -
zwa ni, by jak św. Woj ciech „iść i gło sić” – mó wił hie rar cha.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek
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Z ŻYCIA PARAFII

Bierzmowanie 2017
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Pierwsza Komunia Œwiêta

W czwar tek 25 ma ja 2017 ro ku w – „Bia łym Ty go dniu” –
dzie ci, któ re przy stą pi ły do Pierw szej Ko mu nii Świę tej wraz
z s. Do ro tą i ks. Wojt kiem po je cha ły się na piel grzym kę au -
to ka ro wą. Pierw szym punk tem pro gra mu by ła Msza św. w
sank tu ra ium Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol skie go Mo rza w Swa -
rze wie. Po mo dli twie dzie ci od wie dzi ły Oce an Park we Wła -
dy sła wo wie. By ło to spo tka nie z naj więk szy mi wie lo ry ba mi,

prze ra ża ją cy mi re ki na mi, żół wia mi ol brzy mi mi, del fi na mi,
or ka mi, oraz czter dziest ką in nych zwie rząt mor skich i oce -
anicz nych. Po zwie dza niu był czas na za ba wę du ży mi kloc -
ka mi, na roz mo wę z ma łym wie lo ry bem i na kieł ba ski z
ogni ska. Zwie dza nie za koń czy ło się na pla cu za baw, skąd
dzie ci wró ci ły na Przy mo rze.

ks. Woj ciech Lange

Z ŻYCIA PARAFII
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Majówka Lux Cordis
Z ŻYCIA PARAFII

W pierw szych dniach ma ja stu den ci i mło dzież z dusz pa -
ster stwa „Lux Cor dis” wy je cha li na wspól ną ma jów kę. Od
nie dzie li do wtor ku spę dzi li śmy ra zem czas w ka szub skim
Sy cho wie. Oprócz co dzien nej mo dli twy (Msza Świę ta, bre -
wiarz, Apel Ja sno gór ski) in te gro wa li śmy się w cza sie wspól -
nych za baw a tak że… pod kła da li śmy bom by. Na szczę ście
by ła to tyl ko gra te re no wa, któ ra zmu si ła nas do bie ga nia po
le sie :-) Wie le go dzin spę dza li śmy tak że w ha li spor to wej.

Pił ka noż na, siat ków ka oraz ko szy ków ka to dys cy pli ny, po
któ rych z ca łą pew no ścią na sze mię śnie bę dą od po czy wać
jesz cze przez wie le dni. W po nie dział ko wy wie czór za ba wa
prze nio sła się w po bli że ogni ska, przy któ rym wspól nie pie -
kli śmy kieł ba sę. By ło nam ra zem tym mi lej, że za ba wo wo -
-mo dli tew nej at mos fe rze na sze go wy jaz du to wa rzy szy ła
pięk na sło necz na po go da :-)

Kac per Ome lań czuk



GŁOS BRATA NR 2(72)2017 17

Z ŻYCIA PARAFII
Najm³odsi z Lux Cordis – Sp³yw kajakowy Wd¹

LSO – Sp³yw kajakowy Wierzyc¹ – 13 V
Już po raz trze ci mi ni stran ci i lek to rzy wraz z ro dzi ca mi wy -
bra li się na ka ja ko wą ma jów kę. Tym ra zem po pły nę li rze ką
Wie rzy cą. Spływ roz po czął się w Sta rej Ki sze wie (118 km
rze ki), a za koń czył się w Po gód kach (103 km). W 15 km
spły wie ra zem z księż mi i kle ry kiem Paw łem wzię ło udział

18 osób. W cza sie ka ja ko wej przy go dy to wa rzy szy ło nam
słoń ce i wie le ra do ści, a na po sto ju mo gli śmy prze ką sić
upie czo ną przy ogni sku kieł ba sę. Dla nie któ rych cie ka wost -
ką był wi dok prze pły wa ją cej wpław sar ny.

ks. Woj ciech Lange

W sobotę 06.05 najmłodsi z grupy „Lux Cordis” z samego
rana, pod opieką ks. Pawła i ks. Wojtka, wyruszyli na spływ
kajakowy. Płynąc rzeką Wdą, pokonaliśmy odcinek 20 km.
W połowie tej trasy udaliśmy się na chwilowy odpoczynek.
Zorganizowaliśmy grilla, tańczyliśmy, rozmawialiśmy. Było
dużo zabawy i radości. Do domu wróciliśmy około godziny
19:00. Byliśmy bardzo zmęczeni, lecz zadowoleni ze
wspólnie spędzonego czasu.

Julia Majewska
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Z ŻYCIA PARAFII

Przymorze na Lednicy 2017

Studenci przy grillu 

Mło dzież z na sze go dusz pa ster stwa „Lux Cor dis” po raz
ko lej ny uda ła się na ogól no pol skie spo tka nie mło dych
Led ni ca. W so bo tę nad ra nem w stro nę Pól Led nic kich wy -
ru szy ła po nad 50-oso bo wa gru pa z wszyst kich trzech ga łę -
zi dusz pa ster stwa: stu den tów, wspól no ty mło dzie żo wej,

wspól no ty młod szej mło dzie ży oraz go ści spo za wspól no ty,
wraz z ks. Paw łem i ks. Ma te uszem. 21. już spo tka nie mło -
dzie ży nad Je zio rem Led nic kim, które w tym ro ku od by ło
się pod ha słem „Idź i ko chaj!”, zgro ma dzi ło po nad 70 ty się -
cy uczest ni ków. ks. Mateusz Konkol

Na uczel niach trwa wła śnie naj go ręt szy okres za li czeń i
eg za mi nów. Jed no cze śnie Dusz pa ster swo Aka de mic kie
Lux Cor dis koń czy te go rocz ną for ma cję. Aby god nie pod -
su mo wać mi nio ne mie sią ce, w so bo tę 10 czerw ca spo tka li -
śmy się na wspól no to wej dzięk czyn nej Eu cha ry stii, a po
niej wszy scy uda li śmy się do po bli skie go Par ku Re aga na.
Tam, przy skwier czą cych na gril lu ki ła ba skach spę dzi li -

śmy czas na wspól nych roz mo wach i obej rze li śmy trans mi -
sję me czu Pol ska - Ru mu nia :-)
Ko lej ny se zon w DA roz pocz nie my w paź dzier ni ku. A pó ki
co wszyst kim stu den tom ży czy my świa tła Du cha Świę te go
na czas se sji!

ks. Mateusz Konkol
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Da nia i Szwe cja są kra ja mi, w któ rych do mi nu je re li gia pro te stanc ka. Miesz ka ją cy
tam ka to li cy ma ją więc wpraw dzie dość ogra ni czo ne moż li wo ści udzia łu w Eu cha ry -
stii i in nych sa kra men tach świę tych, jed nak bar dzo pie czo ło wi cie dba ją o swo ją wia -
rę, do sto so wu jąc się jed no cze śnie do miej sco wych tra dy cji. 

W kra jo bra zie duń skiej wy spy Born holm prze wa ża ją uro kli we bia łe pro te -
stanc kie ko ścio ły ro tun do we, z któ rych naj cie kaw szym jest chy ba ko ściół w Ny lars
z ko lum ną po kry tą pięk ny mi fre ska mi przed sta wia ją cy mi bi blij ne dzie je Ada ma 
i Ewy. Na to miast w le żą cej w sa mym ser cu wy spy miej sco wo ści Aakir ke by znaj du je
się je dy ny ko ściół ka to lic ki pw. Ró żań ca Św. (Ro sen kran skir ke). W nie dzie le i świę -
ta od by wa się tam tyl ko jed na msza św. po duń sku (w se zo nie tak że po nie miec ku),
na to miast w cią gu ty go dnia ko ściół jest za mknię ty na czte ry spu sty (1 i 3 ma ja nie
mie li śmy więc na wet moż li wo ści wej ścia do nie go, nie mó wiąc już o udzia le w Eu -
cha ry stii). Pro bosz czem w tej ma łej pa ra fii jest mło dy ka płan wło skie go po cho dze -
nia, któ ry przy jeż dża co ty dzień na wy spę aż z … Ko pen ha gi, gdzie miesz ka na sta -

łe. W ostat nią nie dzie lę kwiet nia br.
pod czas mszy św. ochrzczo no tam
ma łe go Hol ge ra, co ca ła wspól no ta
pa ra fial na świę to wa ła po tem pod -
czas wspól nej aga pe w do mu pa ra -
fial nym. 

Miesz ka ją cy w Sztok hol mie Po la -
cy ma ją z ko lei bar dzo luk su so we
wa run ki, w któ rych mo gą pie lę gno -
wać swo ją wia rę. Co nie dzie lę ks.
sa le zja nie od pra wia ją na wet kil ka
mszy św. w ko ście le pw. św. Ja na
(Jo han ne skyr ka), któ ry dzię ki te mu
– mi mo że for mal nie jest szwedz -
kim ko ścio łem pa ra fial nym – na zy -
wa ny jest od daw na pol skim ko ścio -
łem. Pol skie dzie ci przy ję ły tam w
tym ro ku I Ko mu nię św. zgod nie ze
szwedz ką tra dy cją w so bo tę, a nie w
nie dzie lę. By ło ich w su mie spo ro,
bo ok. 200, ale na nie dziel nej mszy
św. po ja wi ło się ich nie wie le, gdyż –
jak się oka za ło – więk szość dzie ci
po je cha ła do … Pol ski, aby tam
przy jąć ten uro czy sty sa kra ment. Si -
ła ro dzin nej tra dy cji ma jed nak jak
wi dać ogrom ną moc wśród szwedz -
kiej Po lo nii. Bia ły Ty dzień zbiegł się
w tym ro ku w Sztok hol mie ze świę -
tem Wnie bo wstą pie nia, któ re przy -
pa dło w czwar tek 25 ma ja. 
W ca łej pro te stanc kiej Szwe cji dzień
ten jest usta wo wo wol ny od pra cy,
co do ty czy oczy wi ście rów nież
miesz ka ją cych tam Po la ków. Wie le
osób wzię ło so bie wte dy jesz cze
wol ny pią tek i w ten spo sób szwedz -
ka Po lo nia zy ska ła na szą pol ską
spe cjal ność, tzn. „dłu gi week end”. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

REFLEKSJE

Katolicyzm po skandynawsku

kościół polski w Sztokholmie

ko lum na po kry ta fre ska mi przed sta wia ją cy mi bi -
blij ne dzie je Ada ma i Ewy w ko ściele w Ny lars

Eucharystia w kościele polskim w Sztokholmie

dzieci I-komunijne ze sztokholmskiej Polonii

chrzest małego Holgera w Danii

ko ściól ro tun do wy w Ny lars 
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Pielgrzymka do Poznania, na Górê œw.
Anny, do Wroc³awia i Czêstochowy

Z ŻYCIA PARAFII

W dniach od 24-26 mar ca ks. Woj ciech Lan ge za pro sił pa -
ra fian na trzy dnio wą piel grzym kę po zie mi wiel ko pol -
skiej i ślą skiej. Za czę li śmy zwie dza nie od Po zna nia. Po
mie ście opro wa dza ła nas pa ni prze wod nicz ka tra są Trak -
tu Kró lew sko -Ce sar skie go, któ ry zo stał tak opra co wa ny,
by za po znać nas z wa lo ra mi kul tu ro wy mi mia sta, pod kre -
śla ją cy mi wy jąt ko wość Po zna nia.

„Tu za czę ła się Pol ska...” to sło wa Ja na Paw ła II
wy po wie dzia ne w Po zna niu w 1997 ro ku, wska zu ją ce na
ro lę te go mia sta ja ko miej sca po cząt ków chrze ści jań stwa
na zie miach pol skich, kształ to wa nia się na szej toż sa mo -
ści i pań stwo wo ści. Tu mia ło miej sce wie le wy da rzeń
waż nych w hi sto rii Pol ski: Chrzest Pol ski; naj dłuż sza
woj na no wo cze snej Eu ro py – pra ca or ga nicz na Wiel ko -
po lan w XIX wie ku; je dy ne pol skie zwy cię skie po wsta nie
– Po wsta nie wiel ko pol skie i pierw szy ma so wy strajk
prze ciw pa nu ją ce mu w Pol sce re żi mo wi ko mu ni stycz ne -
mu – Po znań ski Czer wiec '56.

Od wie dzi li śmy Ba zy li kę Ar chi ka te dral ną pw. św.
Pio tra i św. Paw ła w Po zna niu po ło żo ną na Ostro wie
Tum skim. Ba zy li ka jest jed nym z naj star szych pol skich
ko ścio łów. Tu w 968 r. usta no wio no pierw sze bi skup stwo
z naj star szą pol ską ka te drą, któ ra by ła sie dzi bą pierw sze -
go mi syj ne go bi sku pa Pol ski – Jor da na. Jest ona rów nież
miej scem po chów ku pierw szych wład ców Pol ski. Obec -
na ka te dra, po znisz cze niach i kra dzie żach z okre su II
woj ny świa to wej, w la tach 1946-1956 zo sta ła re go ty zo wa -
na, czy li przy wró co na do sta nu z prze ło mu XIV-XV wie -
ku. 

W pre zbi te rium ka te dry znaj du je się po lip tyk 
z prze ło mu XV i XVI z po sta cia mi m.in. Naj święt szej Ma -
rii Pan ny, św. Bar ba ry i św. Ka ta rzy ny. W am bi cie mo gli -
śmy zo ba czyć Zło tą Ka pli cę z sar ko fa giem oraz po są giem
Miesz ka I i Bo le sła wa Chro bre go a w pod zie miach ka te -
dry re zer wat ar che olo gicz ny z frag men ta mi ka te dry pre -
ro mań skiej i ro mań skiej oraz re lik ty gro bow ców. Wśród
cie ka wych eks po na tów znaj du je się tam rów nież mi sa z X
wie ku, z któ rej przy pusz czal nie przy jął chrzest Miesz ko I
i je go pod da ni.

Idąc da lej Trak tem Kró lew sko -Ce sar skim, kie ro -
wa li śmy się w stro nę od Ostro wa Tum skie go do Sta re go
Mia sta. Od wie dzi li śmy Ba zy li kę mniej szą pw. Mat ki Bo -
skiej Nie usta ją cej Po mo cy i św. Ma rii Mag da le ny – ba ro -
ko wy ko ściół far ny i za ra zem ko le giac ki pod we zwa niem
św. Sta ni sła wa Bi sku pa Mę czen ni ka. Po tem zwie dzi li śmy
pra wo sław ną cer kiew kon ka te dral ną pod we zwa niem św.
Mi ko ła ja z pięk ny mi iko na mi pi sa ny mi przez wy bit ne go
pol skie go ar ty stę Je rze go No wo siel skie go.

Na stęp nie, przed bu dyn kiem ra tu sza miej skie go,
prze wod nicz ka opo wie dzia ła nam je go bo ga tą hi sto rię.
Daw niej ra tusz był sie dzi bą władz miej skich, obec nie
mie ści się tam Mu zeum Hi sto rii Mia sta Po zna nia. Dziś
mo że my po dzi wiać, za cho wa ną do dziś, je go re ne san so -
wą ele wa cję z po ło wy XVI wie ku. W środ ko wej czę ści fa -
sa dy jest za in sta lo wa ny me cha nizm ze ga ro wy z ru cho -

my mi ko zioł ka mi, któ ry – jak wi dzie li śmy na wła sne oczy
- od XVI-wie ku spraw nie dzia ła do dziś. 

Na stęp nie uda li śmy się do Trzeb ni cy, gdzie znaj -
du je się Mię dzy na ro do we Sank tu arium św. Ja dwi gi Ślą -
skiej. W tym ro ku mi ja 750 lat od chwi li wy nie sie nia św.
Ja dwi gi do chwa ły oł ta rzy. Oto kil ka waż nych in for ma cji
zwią za nych ze św. Ja dwi gą. W 1202 r. Hen ryk Bro da ty ze
swo ją mał żon ką Ja dwi gą ufun do wa li klasz tor i ko ściół. Po
za koń cze niu bu do wy w 1218 ro ku klasz tor trzeb nic ki zo -
stał przy ję ty do za ko nu cy ster sów, ja ko pierw szy w Pol -
sce kon went żeń ski. Trzeb ni ca sta ła się waż nym ośrod -
kiem ży cia re li gij ne go, kul tu ral ne go i go spo dar cze go. Po
śmier ci mę ża tj. od 1238 r. księż na Ja dwi ga za miesz ka ła
na sta łe w klasz to rze, gdzie gor li wie się mo dli ła i peł ni ła
ofiar ną, peł ną mi ło sier dzia po słu gę po trze bu ją cym.
Umar ła 14 paź dzier ni ka 1243 r. 

W uzna niu cnót i za sług pa pież Kle mens IV ogło -
sił w 1267 r. księż nę Ja dwi gę świę tą Ko ścio ła, da jąc nam
orę dow nicz kę u Bo ga i wzór świę te go ży cia. W 1680 r.,
pa pież bł. In no cen ty XI na proś bę klasz to ru trzeb nic kie -
go (przed sta wio ną przez kró la pol skie go Ja na III So bie -
skie go) ogło sił dzień św. Ja dwi gi dniem ob cho dzo nym w
ca łym Ko ście le ka to lic kim. 16 paź dzier ni ka 1978 r. – pod -
czas uro czy sto ści ku czci św. Ja dwi gi w Rzy mie – kar dy -
nał Ka rol Woj ty ła zo stał wy bra ny pa pie żem i przy jął imię
Ja na Paw ła II.

Wie czo rem uczest ni czy li śmy w Eu cha ry stii, po -
tem ad o ro wa li śmy Naj święt szy Sa kra ment i mo dli li śmy
się przy sar ko fa gu św. Ja dwi gi. Nie zwy kła by ła też chwi -
la re flek sji przy ta bli cy za miesz czo nej w miej scu nie zwy -
kłe go wy da rze nia upa mięt nia ją ce go bło go sła wie nie
Chry stu sa z krzy ża św. Ja dwi dze.

Ra no uda li śmy się do Wro cła wia. Zwie dza nie
mia sta roz po czę li śmy od naj po pu lar niej szej atrak cji – Pa -
no ra my Ra cła wic kiej, któ ra przed sta wia zwy cię ską bi twę
Po la ków nad Ro sja na mi w kwiet niu 1794 ro ku. Po my sło -
daw cą uczcze nia set nej rocz ni cy bi twy w for mie na ma lo -
wa nia pa no ra my był lwow ski ma larz Jan Sty ka, któ ry za -
pro sił do współ pra cy wy bit nych ar ty stów m.in. Woj cie -
cha Kos sa ka, Teo do ra Axen to wi cza, Wło dzi mie rza Tet -
ma je ra. To mo nu men tal ne ma lo wi dło o dłu go ści 114 m 
i wy so ko ści 15 m umiesz czo ne w okrą głym bu dyn ku jest
ak tu al nie świe żo po re wi ta li za cji. Oglą da nie dzie ła ro bi
nie zwy kłe wra że nie wie lo wy mia ro wo ści dzię ki re ali stycz -
nej sce no gra fii zbu do wa nej przed płót nem. Pod czas zwie -
dza nia wi dzo wie mo gli wy słu chać ko men ta rza na te mat
hi sto rii ob ra zu oraz po znać po sta ci i wy da rze nia, któ re są
na ob ra zie przed sta wio ne.

Po tem, już z prze wod ni kiem, zwie dza li śmy
Wro cław, o któ rym do wie dzie li śmy się, że sły nie nie
tyl ko z za byt ko wej ar chi tek tu ry, bo ga tej hi sto rii i wie -
lo kul tu ro wo ści, ale jest rów nież jed nym z naj no wo cze -
śniej szych i naj bar dziej dy na micz nie roz wi ja ją cych się
miast w Pol sce. 
Zwie dza li śmy Ostrów Tum ski oto czo ny wo da mi Od ry,
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prze cho dzi li śmy w stro nę daw ne go gro du za ło żo ne go
ok. X wie ku, któ ry dał po czą tek mia stu. Do wspa nia łych
za byt ków ar chi tek to nicz nych Wro cła wia na le żą od bu do -
wa ne po wo jen nych znisz cze niach go tyc ka ka te dra św.
Ja na Chrzci cie la oraz ko ściół Świę te go Krzy ża. Na uwa -
gę za słu gu je rów nież Mu zeum Ar chi die ce zjal ne z uni ka -
to wy mi eks po na ta mi. 

Po przej ściu przez most Tum ski mi ja li śmy bu -
dyn ki Osso li neum i Uni wer sy te tu. Od wie dzi li śmy ba zy li -
kę św. Elż bie ty Wę gier skiej, w któ rej mie ści się „Mau zo -
leum Pa mię ci Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go i Ar mii
Kra jo wej”.

Na ryn ku wro cław skim po dzi wia li śmy je den 
z głów nych za byt ków ar chi tek to nicz nych mia sta – Sta ry
Ra tusz. Ten póź no go tyc ki bu dy nek jest jed nym z naj le -
piej za cho wa nych ra tu szy w Pol sce, współ cze śnie mie ści
się w nim Mu zeum Sztu ki Miesz czań skiej.

Po obie dzie uda li śmy się na Gó rę Świę tej An ny,
zwa ną per łą Ślą ska. W Sank tu arium po wi tał nas go spo -
darz miej sca, oj ciec fran cisz ka nin, któ ry po krót ce opo -
wie dział nam za rów no o cu dow nej fi gur ce św. An ny Sa -
mo trzeć (tj. św. An ny – mat ki wraz z cór ką Ma ry ją nie po -
ka la nie po czę tą i wnu kiem Je zu sem), o miej scu, któ re od
1480 r. „ob ra ła za miej sce kul tu”, czy li o po wsta niu sank -
tu arium oraz o kul ty wo wa niu do dnia dzi siej sze go wie lu
daw nych lo kal nych zwy cza jów. Do wie dzie li śmy się, że
cią gu ro ku przy by wa tu wie le ty się cy pąt ni ków z Pol ski,
Czech, Mo raw i Nie miec na od pust oraz by od pra wiać na -
bo żeń stwo przy kil ku dzie się ciu ka plicz kach usy tu owa -
nych na Dróż kach Mę ki Pań skiej i Dróż kach Naj święt -
szej Ma ryi Pan ny. Tra dy cja miej sca jest tak sil na, że od
wie lu lat nie zdo ła ła te go piel grzy mo wa nia prze rwać żad -
na si ła, ża den ter ror – po mi mo okre su pru skiej se ku la ry -
za cji, Kul tur kamp fu i hi tle ry zmu. Wy mow ne są sło wa pie -

śni naj chęt niej tam śpie wa nej: „Niech się co chce ze mną
dzie je, w To bie, Świę ta An no, mam na dzie ję”.

Na ko niec uczest ni czy li śmy we Mszy świę tej, na
za koń cze nie któ rej z wdzięcz no ścią za śpie wa li śmy pieśń
Ma ryj ną.

W dal szą dro gę uda li śmy się do Czę sto cho wy.
Po przy by ciu na miej sce od ra zu po bie gli śmy przy wi tać
się z Naj święt szą Pa nien ką. Dla osób, któ re w ro ku świę -
to wa nia 300. Ju bi le uszu Ko ro na cji Cu dow ne go Ob ra zu
Mat ki Bo żej du cho wo uczest ni czą w „Ży wej Ko ro nie Ma -
ryi”, to szcze gól na ła ska móc uczest ni czyć w Ape lu Ja -
sno gór skim przed cu dow nym wi ze run kiem Ma ryi i na
ży wo od mó wić mo dli twę ju bi le uszo wą. 

Ra no, po mi mo zmia ny cza su na let ni, wie lu piel -
grzy mów wsta ło bar dzo wcze śnie, by być świad ka mi od -
sło nię cia Ob ra zu Mat ki Bo żej. Po śnia da niu wszy scy
uczest ni czy li śmy w Eu cha ry stii w ka pli cy Cu dow ne go
Ob ra zu. Po tem był czas na oso bi stą ad o ra cję i zwie dza nie
Sank tu arium. W sa li ry cer skiej pre zen to wa no wy sta wę
wszyst kich ko ro no wa nych w Pol sce wi ze run ków Mat ki
Bo żej. Ob ra zy by ły ko pia mi na ma lo wa ny mi w jed nym
for ma cie, z opi sem gdzie są czczo ne i ile ra zy by ły ko ro -
no wa ne – jed ne jed no krot nie, in ne dwu krot nie, ale są też
ta kie, któ re by ły ko ro no wa ne trzy krot nie.

Peł ni wra żeń uda li śmy się w dro gę po wrot ną do
Gdań ska. Ja ko wdzięcz ni piel grzy mi zło ży li śmy ser decz -
ne po dzię ko wa nie ks. Woj cie cho wi za zor ga ni zo wa nie
piel grzym ki i opie kę dusz pa ster ską, a z oka zji zbli ża ją -
cych się imie nin ży czy li śmy Księ dzu du żo zdro wia oraz
wszel kich po trzeb nych łask Bo żych. Od pra wio ne zo sta ły
rów nież trzy Msze św., pierw sza dzięk czyn na za piel -
grzym kę, dru ga w in ten cji ks. Woj cie cha i trze cia w in -
ten cji kie row cy au to ka ru.                               

Tekst i zdjęcia: Te re sa So wiń ska

Sarkofag św. Jadwigi w Międzynarodowym
Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Obraz Matki Bożej w kaplicy Cudownego Obrazu 
na Jasnej Górze w Częstochowie

Cudowna figarka św. Anny Samotrzeć 
w ołtarzu sanktuarium na Górze Świętej Anny



22

¯YCIE ŒW. BRATA ALBERTA W OBRAZACH
cz. –2

ROK ŚW. BRATA ALBERTA

Opracowanie na podstawie książki wydanej przez oo. albertynów

AUTORZY:
Zygmunt Wierciak –  obrazy

ks. Kazimierz Prażmowski – teksty
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Życie św. Brata Alberta w obrazach

Ucieczka ze szpitala wojskowego
Dzię ki sil ne mu or ga ni zmo wi, a przede wszyst kim cu dow nej Opatrz -
no ści Bo żej, prze zna cza ją cej Ada ma do wyż szych ce lów, no ga wy le -
czy ła się do te go stop nia, że moż na ją by ło za stą pić sztucz ną pro te zą.
Ro dzi na i przy ja cie le roz po czę li sta ra nia o zwol nie nie Ada ma ze szpi -
ta la, lecz bez re zul ta tu; Ada mo wi po wy zdro wie niu gro zi ło wię zie nie
al bo zsył ka na Sy bir.
Po wy czer pa niu le gal nych dróg, krew ni prze ku pi li straż szpi tal ną i
kie dy zmarł je den z pa cjen tów, za miast je go zwłok wło żo no do trum -
ny Ada ma. W ten spo sób wy nie sio ny po za ob ręb mu rów szpi tal nych,
zo stał od wie zio ny do pew ne go dwo ru, a stam tąd wy je chał za gra ni cę
do Pa ry ża, gdzie wy ko na no mu tak do brze do pa so wa ną pro te zę, iż w
pierw szej chwi li trud no by ło spo strzec, że mło dy czło wiek jest ka le ką. 
Zwie dziw szy Pa ryż i praw do po dob nie Lon dyn, Adam wy je chał do
Gan da wy i za pi sał się do tam tej szej Aka de mii Tech nicz nej.

Operacja
Ran ne go uło żo no na bar ło gu w chłop skiej cha cie i w tych pry mi tyw -
nych wa run kach przy stą pio no do ko niecz ne go za bie gu am pu ta cji
no gi.
W owym cza sie w am bu lan sach woj sko wych nie by ło środ ków
łagodzących ból, dla te go ope ra cja mu sia ła się od by wać bez znie czu -
le nia. Adam zgo dził się na to; pro sił tyl ko, by mu po da no cy ga ro. 
Bo ha ter sko, bez ję ku zniósł strasz li wy ból pod czas ob ci na nia no gi, za -
ci ska jąc zę by i gry ząc cy ga ro. Po tę ga wo li w mło dziut kim żoł nie rzu
wzbu dzi ła po wszech ny szacunek i po dziw.

W służbie sztuki
Stu dia tech nicz ne nie za do wo li ły Ada ma. Ogar nię ty tę sk no tą za wyż -
szy mi ide ała mi po dwóch la tach na uki opusz cza szko łę gan daw ską
i za pi sał się do Aka de mii Ma lar skiej w Mo na chium, po sta na wia jąc zo -
stać ar ty stą.
Pra ca w Mo na chium nie by ła ła twa, o czym świad czą li sty do Lu cja na
Sie mień skie go, któ re Adam Chmie low ski pi sał stam tąd do swe go
star sze go przy ja cie la i opie ku na. Adam mu siał tam bo ry kać się z trud -
no ścia mi ma te rial ny mi i ar ty stycz ny mi. Ob da rzo ny sil ną wo lą prze -
zwy cię żył jed nak wszel kie prze szko dy, stwo rzył so bie in dy wi du al ny
po gląd na za da nie sztu ki i dzię ki te mu nie uległ su ge stiom no wych
po glą dów; za jął sa mo dziel ne sta no wi sko wo bec ty ta nicz ne go ma la rza
Ja na Ma tej ki i zy skał so bie ta ki sza cu nek w Mo na chium, że sam re -
gent ba war ski za in te re so wał się ory gi nal ną po sta cią pol skie go ar ty -
sty, skła da jąc mu wi zy tę w je go pra cow ni.

W nowicjacie oo. Jezuitów w Nowej Wsi
Po studiach w Monachium Adam Chmielowski powrócił do kraju.
Zatrzymał się na krótko w Krakowie, potem przeniósł się do
Warszawy, następnie wyjechał do Lwowa.
Zdecydował się uprawiać malarstwo religijne, toteż postanowił
wstąpić do zakonu oo. Jezuitów w przekonaniu, że jako zakonnik
łatwiej znajdzie natchnienie.
Rozpoczął więc nowicjat w Nowej Wsi. Widok wybitnego artysty i
zasłużonego powstańca, przystępującego pobożnie do Komunii św.,
wywierał na młodzieży zakonnej wielkie wrażenie.
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W Kudryńcach
W niedługim czasie po wstąpieniu do nowicjatu okazało się, że nie było
woli Bożej, aby Adam pracował w zakonie św. Ignacego. Walki
wewnętrzne, wątpliwości i wyrzuty sumienia z dnia na dzień
przybierały na sile do tego stopnia, że Adam zupełnie odsunął się od
współnowicjuszy, spędzając długie godziny w głębokiej zadumie.
Przełożeni usiłowali zaradzić tym trudnościom, ale gdy wszelkie
wysiłki, podejmowane, by przywrócić Chmielowskiego do normalnego
stanu, okazały się daremne, poradzili mu opuścić nowicjat.
Po kilku miesiącach Adam wyjechał do dworu w Kudryńcach,
niedaleko Kamieńca Podolskiego, gdzie gospodarzył jego brat
Stanisław. 
W wiejskiej ciszy Adam wrócił do sił witalnych i niebawem zaczął na
nowo brać udział z życiu towarzyskim.

Organizacja trzeciego zakonu na Podolu
Zrozumiawszy, że droga życia doskonałego zgodna z regułą św.
Ignacego nie jest mu przez Boga przeznaczona, Adam zaczął
zastanawiać się nad postacią i zasadami życia św. Franciszka z Asyżu.
W dziejach tego świętego fascynowała go przede wszystkim pokora i
prawdziwa miłość do ubogich. Patrząc od wielu lat na polski lud,
uczciwy, o dobrym sercu, lecz zacofany, Adam Chmielowski
postanowił poświęcić się oświacie tego ludu i zorganizować koła III
zakonu św. Franciszka, którym to zakon wydał się Adamowi najlepiej
dostosowany do charakteru polskiego ludu. Powziąwszy ten zamiar
Adam opuścił gościnny dwór w Kudryńcach i rozpoczął uciążliwą
wędrówkę po Podolu. 
Mimo wielkich trudności, z niesłychanym zapałem objeżdżał parafie,
ożywiając stare lub zakładając nowe organizacje trecjarstwa. 
Chcąc pozyskać księży proboszczów dla ukochanej idei trecjarskiej 
i wynagrodzić im za gościnę, Adam odnawiał w podolskich kościołach
stare obrazy lub malował nowe. Niestety, z powodu skromności
artysty, który nie podpisywał swych obrazów, obecnie niepodobna
stwierdzić, które obrazy wyszły spod pędzla Brata Alberta.

Powrót do Krakowa

Władze rosyjskie śledziły działalność Adama Chmielowskiego,
podejrzewając go o zamiary polityczne i w końcu, mimo że działalność
byłego powstańca dotyczyła zagadnień ściśle religijnych, podejrzliwy
rząd rosyjski wydał rozkaz, by niewygodny patriota opuścił granice
państwa rosyjskiego. Adam Chmielowski został zmuszony, by opuścić
rodzinę i przenieść się na stałe do Krakowa.

Życie św. Brata Alberta w obrazach

Bal „Pod baranami”
W Krakowie Adam Chmielowski obracał się w kręgach znamienitych
ludzi, którzy darzyli młodego artystę zasłużonym uznaniem i przy-
jaźnią. W dalszym ciągu zajmował się sztuką, lecz nie malował zbyt
dużo. Wiele jego obrazów pozostało niewykończonych, wiele zniszczył,
widząc, jak dalekie są od ideału piękna, który wypiastował w swej
duszy. Nikt, nawet on sam, nie domyślał się zmian, jakie w jego duszy
dokonały się pod wpływem Ducha Świętego. Rozumiał tylko coraz
jaśniej jedno, że nie ma dla niego miejsca w wykwintnych salonach
wielkiego świata.
Pod wpływem takich myśli pewnej nocy, wprost w balu w pałacu
Potockich „Pod Baranami”, udał się z dwoma przyjaciółmi do miejskiej
ogrzewalni. Obraz nędzy, jaki tam ujrzał, wstrząsnął nim do głębi i za-
decydował o dalszym jego życiu.
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W ogrzewalni miejskiej
Sługa magistracki, mający nadzór nad ogrzewalnią, początkowo nie chciał
wpuścić niezwykłych gości, ale otrzymawszy hojny napiwek, otworzył drzwi
i wprowadził ich do środka.Widok, który się ukazał, gdy już oczy
przyzwyczaiły się do półmroku panującego w ogrzewalni, wstrząsnął
wrażliwą duszą młodego artysty. W niewielkiej, wilgotnej izbie
zgromadzonych było około 200 osób. 
Powietrze było przesycone zapachem dymu tytoniowego, wyziewami
alkoholu i potu ludzkiego; ciemności rozświetlała mała, brudna lampka,
wisząca u pułapu. Najlepsze miejsca przy żelaznym piecu zajmowali brutalni
pijacy, podczas gdy po kątach tuliły się, drżąc z zimna, postacie starców 
i dzieci. Niektórzy z nich czuli się szczęśliwi, jeśli mogli zdobyć miejsce pod
przechodzącą przez całą szerokość izby rurą, na której suszyły się ubrania,
brudne i pełne obrzydliwego robactwa. Jęki cierpiących, przekleństwa
pijaków i śmiechy włóczęgów łączyły się w straszny gwar, w którym trudno
było usłyszeć własny głos.

Nad Wisłą
Znajomi Adama nie mogli zrozumieć jego postępowania. Nie domyślając się
prawdziwych dróg, którymi Duch Święty prowadził swojego wybrańca, sądzili go
„po ludzku” lub po prostu litowali się nad nim. Również przygarnięci przez Adama
biedacy nie zawsze umieli okazać mu swą wdzięczność. Szczególnie boleśnie
odczuł to szlachetny człowiek, gdy jeden z nich, przygarnięty w Krakowie,
podający się za byłego powstańca, okradł go z całej gotówki, jaką Adam posiadał
z podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży majętności rodzinnych a ponadto
zniszczył Adamowi protezę. Mimo wielkiej straty szlachetny idealista nie pozwolił
niewdzięcznika ścigać sądownie, mówiąc: „Zostawcie biedaka w spokoju, toż on
kiedyś za ojczyznę walczył; dość ma ciężkości na sumieniu z powodu tego
postępku”.
Pozbawiony funduszy, Adam znowu zaczął malować obrazki, które Szymek w
mieście sprzedawał. Podczas jednej z „malarskich” wycieczek Adam zobaczył
bijących się nad Wisłą włóczęgów i przejęty widokiem ich nędzy materialnej i
moralnej, ostatecznie umocnił się w swych zamiarach poświęcenia się ludziom
najbardziej opuszczonym.

Obłóczyny zakonne
Właściciele domu przy ulicy Basztowej, wskutek skarg mieszkańców kamienicy,
którzy obawiali się nędzarzy gromadzących się u Adama, wypowiedzieli mu
mieszkanie. Zmuszony do poszukiwania odpowiedniego lokalu, Adam przyjął
gościnę u hr. Dębickiego, który namówił go do wpisania się w poczet członków
Towarzystwa św. Wincentego a Paulo. Doceniając wysiłki szlachetnego
stowarzyszenia, Adam niebawem jednak doszedł do przekonania, że aby skutecznie
pracować nad nędzarzami, trzeba wśród nich zamieszkać i stać się jakoby jednym 
z nich. 
Pod wpływem tego bohaterskiego postanowienia Adam wynajął stary domek w
ogrodzie oo. Paulinów i zamieszkał tam ze swoimi biedakami, których liczba z dnia
na dzień rosła. Wspólne życie z nędzarzami nauczyło też Adama, że w pracy nad
ludźmi, często wykolejonymi, potrzebny jest autorytet, który najskuteczniej może
dać ubiór zakonny. Chcąc mieć jednak zupełną swobodę działania, Adam nie
wstąpił do żadnego z istniejących zakonów, lecz złożywszy śluby czystości w ręce
kardynała Dunajewskiego, przywdział w kaplicy oo. Kapucynów szary habit, który -
jego zdaniem - najbardziej przypominał strój św. Franciszka. Przybrał wówczas imię
Albert, chcąc być odtąd nazywany Bratem Albertem.

Na placu Szczepańskim
Przywdziawszy habit św. Franciszka, Brat Albert zwrócił się do magistratu
krakowskiego z podaniem, wyrażającym prośbę o oddanie mu w zarząd przytuliska
miejskiego przy ulicy Skawińskiej. Mimo sprzeciwu niektórych ludzi magistrat
przychylił się do życzenia Brata Alberta. Uszczęśliwiony, że będzie mógł
przeprowadzić swe zamierzenia, Brat Albert dokonał gruntownego remontu budynku;
ponaprawiał okna, powstawiał piece, a nad bramą umieścił prosty krzyż. Teraz należało
pomyśleć o przygotowaniu żywności dla biedaków i pracowników ogrzewalni.
Uzyskawszy pozwolenie z Magistratu na kwestę oraz aprobatę kardynała
Dunajewskiego, Brat Albert ogłosił odezwę do mieszkańców Krakowa i w dniu 7
grudnia wyruszył osobiście, na wózku zaprzężonym w jednego konika do miasta,
rozpoczynając zbiórkę darów od placu Szczepańskiego. 
Widok kulawego zakonnika, niegdyś sławnego artysty, wzruszył litościwe serca
krakowskich przekupek, toteż niebawem wózek pełen był wiktuałów, a Brat Albert
mógł z radością zajechać pod pałac biskupi, aby uzyskać błogosławieństwo
arcypasterskie dla rozpoczętego dzieła. 

Życie św. Brata Alberta w obrazach

Ciąg dalszy opowieści o Bracie Albercie
w następnych numerach „Głosu Brata”.
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W po dzię ce za Kon sty tu cję
Dwa dni po uchwa le niu Kon sty tu cji 3 Ma ja w 1791 ro ku po -
sło wie Sej mu Czte ro let nie go pod ję li de cy zję o wznie sie niu
Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej, któ ra bę dzie wy ra zem dzięk czy -
nie nia za uchwa le nie Kon sty tu cji. Idea bu do wy świą ty ni się -
ga cza sów kró la Sta ni sła wa Au gu sta Po nia tow skie go. Po la cy
nie za po mnie li o swo jej przy się dze. Bu dow la, któ ra mia ła sta -
nąć, po mi mo wie lu prze ciw no ści lo su: roz bio rów Pol ski, I i II
woj ny świa to wej, po tem cza sów dyk ta tu ry ko mu ni stów – zo -
sta ła zre ali zo wa na.

W cza sach nam współ cze snych z ini cja ty wą po wro tu
do idei wznie sie nia świą ty ni wy stą pił pry mas Pol ski Ste fan
Wy szyń ski a kon ty nu ował ją pry mas ks. Jó zef Glemp. W
uchwa le po wzię tej z oka zji 200-le cia Kon sty tu cji 3 Ma ja Ko mi -
sja Kon sty tu cyj na Se na tu RP po twier dzi ła ak tu al ność zło żo -
ne go nie gdyś ślu bu. 13 czerw ca 1999 r. Oj ciec Świę ty Jan Pa -
weł II po świę cił ka mień wę giel ny pod bu do wę świą ty ni. Pra -
ce bu dow la ne roz po czę ły się 2 ma ja 2002 ro ku. W 2007 ro ku
po wo ła ne zo sta ło przez kard. Ka zi mie rza Ny cza Cen trum
Opatrz no ści Bo żej. W je go skład we szły trzy ele men ty: Świą -
ty nia Opatrz no ści Bo żej, Pan te on Wiel kich Po la ków oraz Mu -
zeum Ja na Paw ła II i pry ma sa Wy szyń skie go, któ re łą czą so -
bą wy miar du cho wy, hi sto rycz ny i pa trio tycz ny. Dzię ki dy na -
micz nej pra cy Cen trum w 2008 r. ru szy ła na do bre bu do wa
świą ty ni, a 11 li sto pa da 2016 r. za koń czył się pierw szy eta pu
bu do wy Na ro do we go Wo tum Wdzięcz no ści. Te go dnia od by -
ła się pierw sza uro czy sta Msza świę ta z udzia łem naj wyż -
szych władz ko ściel nych i pań stwo wych.

Świą ty nia ja ko Sank tu arium Pa mię ci Na ro do wej
Na ję zyk ar chi tek tu ry prze ło żo na zo sta ła sym bo li ka czte rech
dróg, któ ry mi Po la cy dą ży li do wol no ści: Mo dli twy, Cier pie -
nia, Orę ża i Kul tu ry. Obec nie dro gi te, zda niem Je go Emi nen -
cji ks. kard. Jó ze fa Glem pa, zmie ni ły się w kon kret ne za da nia
dla spo łe czeń stwa. Świą ty nia zo sta ła za pro jek to wa na ja ko
jed no prze strzen ne wnę trze, za pew nia ją ce po czu cie wspól no -
ty wier nych. 
Sa crum – świą ty nia ma swo istą for mę hi sto rycz ne go trak tu,
któ ry po zwo li uj rzeć hi sto rię Pol ski po przez pry zmat dzia ła -
nia Opatrz no ści Bo żej. Struk tu rę tej dro gi two rzą czte ry ka -
pli ce: Chrztu, Ma ryj na, Cier pie nia i Po jed na nia oraz Wol no -
ści, po mię dzy któ ry mi znaj du ją się sta cje, ob ra zu ją ce naj waż -
niej sze mo men ty na szej hi sto rii. Uświa da mia ją one, w ja ki
spo sób dro gi oj czy zny ziem skiej pro wa dzą ku oj czyź nie nie -
bie skiej. 

Dzień Dzięk czy nie nia 
Isto tą dzia ła nia Cen trum jest nie usta ją ce dzięk czy nie nie
Opatrz no ści Bo żej za ła ski oka za ne Na ro do wi Pol skie mu, a
tak że bu do wa nie idei wdzięcz no ści in nym lu dziom. Dla te go
jed nym z dzieł pod ję tych przez Cen trum jest or ga ni za cja
Dnia Dzięk czy nie nia. Czerw co wy ter min te go świę ta ma wy -
ra żać na szą wdzięcz ność i pa mięć o Ja nie Paw le II, któ re go
piel grzym ki do Oj czy zny roz po czy na ły się z po cząt kiem
czerw ca. Dzień ten ma przy po mi nać, że praw dzi wym wo tum
jest Pol ska Bo gu wdzięcz na, a bu do wa Świą ty ni Opatrz no ści
Bo żej po win na łą czyć się z umac nia niem idei dzięk czy nie nia
wśród Po la ków. Każ de go ro ku Dzień Dzięk czy nie nia od by wa

się pod in nym ha słem, waż nym dla bie żą ce go ro ku.
2008 – „Dzię ku je nie kłu je”
Po raz pierw szy du cho wień stwo i wier ni po dzię ko wa li
Opatrz no ści Bo żej za wszyst kie zna ki tro ski o na szą Oj czy -
znę. Dzień Dzięk czy nie nia przy jął się w ser cach i świa do mo -
ści war sza wia ków. Przy szło kil ka na ście ty się cy wier nych.
Mszy świę tej prze wod ni czył Pry mas Pol ski kard. Jó zef
Glemp, a ho mi lię wy gło sił ks. abp Ka zi mierz Nycz. Wszy scy
w sku pie niu od mó wi li pod nio sły Akt Dzięk czy nie nia Pol ski.
2009 – „Dzię ku je my za wol ność”
„Do wszyst kich mo ty wów wdzięcz no ści Bo gu i lu dziom chce -
my do łą czyć trzy waż ne mo ty wy ko ściel no -na ro do we: 30.
rocz ni cę pierw szej piel grzym ki Ja na Paw ła II do Pol ski, 20.
rocz ni cę od zy ska nia nie pod le gło ści w 1989 r., i 10. rocz ni cę
obec no ści Pa pie ża w pol skim Par la men cie.” – mó wił ks. abp
Ka zi mierz Nycz, me tro po li ta war szaw ski. Przy oka zji ob cho -
dów dru gie go Dnia Dzięk czy nie nia zo sta ła prze pro wa dzo na
ogól no pol ska zbiór ka ofiar pie nięż nych do pu szek na rzecz
bu do wy Cen trum Opatrz no ści Bo żej w Wi la no wie. Do
wszyst kich pa ra fii w Pol sce zo sta ły wy sła ne ma te ria ły pro mo -
cyj ne: fol de ry i pla ka ty in for mu ją ce o Dniu Dzięk czy nie nia.
2010 – „Dzię ku je my za księ dza Je rze go”
Pod czas Świę ta Dzięk czy nie nia 6 VI zo stał be aty fi ko wa ny ks.
Je rzy Po pie łusz ko. Na Pla cu Pił sud skie go abp An ge lo Ama to
pod kre ślił, że ta be aty fi ka cja to wiel ki dar dla wiel kie go na ro -
du, któ re go księ ga świę to ści wzbo ga ca się o ko lej ną szcze -
gól ną kar tę. Bli sko 100 tys. osób wy ru szy ło po Mszy św. w
pro ce sji z re li kwia mi bło go sła wio ne go ks. Je rze go do Świą ty -
ni Opatrz no ści Bo żej. By ła to naj więk sza pro ce sja w hi sto rii
War sza wy.
2011 – „Dzię ku je my za be aty fi ka cję Ja na Paw ła II”
Pod czas uro czy stej pro ce sji z Pla cu Pił sud skie go, Trak tem
Kró lew skim, do Pan te onu Wiel kich Po la ków w Świą ty ni
Opatrz no ści Bo żej zo sta ły prze nie sio ne re li kwie bł. Ja na Paw -
ła II. Ty sią ce piel grzy mów zgro ma dzi ło się przy Świą ty ni
Opatrz no ści Bo żej, aby w szcze gól no ści dzię ko wać Bo gu za
be aty fi ka cję Ja na Paw ła II oraz za dar ży cia i po słu gi kard.
Ste fa na Wy szyń skie go. Pod czas Mszy św., któ rej prze wod ni -
czył nun cjusz apo stol ski abp Ce le sti no Mi glio re, wy sta wio ne
by ły re li kwie bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II. Po Mszy św. dla
naj młod szych zo sta ło otwar te mia stecz ko za baw. Do wie czo -
ra trwa ły kon cer ty ar ty stów.

2012 – „Dzię ku je my za dar ży cia i ro dzi nę”
Ha sło ma ją ce przy po mnieć Po la kom, że ro dzi na jest naj waż -
niej sza oraz uzmy sło wić jej ro lę w wy cho wa niu oraz kształ ce -
niu fun da men tal nych war to ści. 
„Służ ba, po moc i mo dli twa za ro dzi nę jest wiel ką spra wą.
Chce my za chę cać do pie lę gno wa nia wię zi ro dzin nych, spę -
dza nia cza su z dzieć mi. Za pra szam do świę to wa nia wszyst -
kich Po la ków. (...) Pod kre śla jąc ogól no pol ski wy miar Wo tum
Wdzięcz no ści Na ro du Pol skie go, do współ uczest nic twa w ob -
cho dach Świę ta Dzięk czy nie nia chciał bym za pra szać te śro -
do wi ska, któ re ma ją szcze gól ne po wo dy do dzię ko wa nia. W
tym ro ku są to gór ni cy, któ rych cięż ka pra ca i ry zy ko z nią
zwią za ne ka żą po kła dać na dzie ję nie tyl ko w wy sił kach ludz -
kich, ale i w Opatrz no ści Bo żej.” – mó wi kar dy nał Nycz.

X Œwiêto Dziêkczynienia



2013 – „Dzię ku ję – bu du ję”
„Sło wo «dzię ku ję» jest sło wem -klu czem do rze czy wi sto ści
dzia ła nia Pa na Bo ga w na szym ży ciu – po wie dział ks. kard.
Ka zi mierz Nycz. – „Na to, co sta no wi Je go opie kę nad na mi,
czło wiek od po wia da po sta wą wdzięcz no ści Pa nu Bo gu, ale i
lu dziom za spra wy wiel kie, na ro do we, spo łecz ne, hi sto rycz ne
i współ cze sne”. Te go dnia uli ca mi War sza wy prze szła pro ce -
sja z re li kwia mi św. An drze ja Bo bo li – wiel kie go i he ro icz ne -
go świad ka wia ry, w 75. rocz ni cę spro wa dze nia je go pro chów
do Pol ski.
2014 – „Dzię ku je my za ka no ni za cję Ja na Paw ła II”
Uro czy sta pro ce sja z re li kwia mi św. Ja na Paw ła II prze szła
uli ca mi Trak tu Kró lew skie go do Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej,
gdzie od pra wio no Mszę św. Po tem, dla uczcze nia 25 lat wol -
no ści, Pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski przed Świą ty nią
Opatrz no ści Bo żej za sa dził „Dąb Wol no ści”.
Po ofi cjal nych uro czy sto ściach otwar to Mia stecz ko dla Dzie -
ci, „Te atrzyk XXI wie ku dla dzie ci” oraz Mu zeum Ja na Paw ła
II i Pry ma sa Wy szyń skie go. Od by ły się tak że licz ne kon cer -
ty, a ca łość za koń czo no na bo żeń stwem czerw co wym i ilu mi -
na cją świą ty ni.
2015 – „Kró lo wo Ro dzin – dzię ku je my i za wie rza my”
Ob cho dy Świę ta Dzięk czy nie nia roz po czę ły się piel grzym ką
ze Świę tym Wi ze run kiem Na wie dze nia Mat ki Bo żej Ja sno -
gór skiej.  Pro ce sja wy ru szy ła z Pla cu Pił sud skie go i prze szła
uli ca mi War sza wy. Przy ko ście le św. An to nie go Ma rii Zac ca -
rii na stą pi ło uro czy ste prze ka za nie Świę te go Wi ze run ku.
Ostat ni od ci nek do Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej uczest ni cy
pro ce sji prze szli w asy ście przed sta wi cie li róż nych grup i sta -
nów: w tym przed sta wi cie li Woj ska Pol skie go, har ce rzy, Epi -
sko pa tu Pol ski, du chow nych z ca łe go kra ju, pre zy den tów
pocz tów sztan da ro wych, przed sta wi cie li grup za wo do wych,
or kiestr, sta nów i zrze szeń. 
Przed Świą ty nią Opatrz no ści Bo żej zo sta ła od pra wio na Msza
św., któ rej prze wod ni czył pry mas Pol ski abp Woj ciech Po lak.
W Mszy św. udział wziął Pre zy dent Elekt, An drzej Du da, pre -
zy den ci Miast Pa pie skich oraz przed sta wi cie le róż nych śro -
do wisk i in sty tu cji.
W cza sie ob cho dów VIII Świę ta Dzięk czy nie nia po zna li śmy
tak że lau re atów I edy cji Fe sti wa lu MOC DOBRA. 
2016 – „Chrzest da rem Mi ło sier dzia”
Uro czy sto ści dzie wią te go Świę ta Dzięk czy nie nia od by ły się
pod prze wod nic twem ks. kard. Ka zi mie rza Ny cza i mia ły cha -
rak ter szcze gól ny, bo przy pa dły na Rok Mi ło sier dzia oraz ob -
cho dy 1050. rocz ni cy Chrztu Pol ski. Ob cho dy roz po czę ły się
piel grzym ką z re li kwia mi św. Mak sy mi lia na Kol be go –
Świad ka Mi ło sier dzia, któ ra uli ca mi Trak tu Kró lew skie go
prze szła do Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej, gdzie pod czas Mszy
Świę tej do ko nał się Akt Za wie rze nia i Dzięk czy nie nia. Dzięk -
czy nie nia za Kon sty tu cję 3 ma ja, za wiel kie wy da rze nia w hi -
sto rii na szej Oj czy zny, a tak że za wiel kich Po la ków, któ rzy tę
hi sto rię two rzy li.
2017 – „Dzię ku je my za chleb”
W „Ro ku św. Bra ta Al ber ta” ju bi le uszo we, dzie sią te Świę to
Dzięk czy nie nia roz po czę ło się pro ce sją, w któ rej nie sio no re -
li kwie św. Bra ta Al ber ta oraz wszyst kie re li kwie, któ re do -
tych czas by ły zło żo ne w dol nym ko ście le Świą ty ni Opatrz no -
ści Bo żej. Po uro czy stej Mszy św. z udzia łem Epi sko pa tu Pol -
ski, dar czyń ców i przed sta wi cie la mi wie lu de le ga cji, wszyst -
kie re li kwie zo sta ły zło żo ne w gór nej świą ty ni: Św. Ja na Paw -

ła II, bł. ks. Je rze go Po pie łusz ki, św. Zyg mun ta Szczę sne go -
-Fe liń skie go, św. Sta ni sła wa Pap czyń skie go, św. Ur szu li Le -
dó chow skiej, bł. Ho no ra ta Koź miń skie go, św. An drze ja Bo -
bo li, św. Mak sy mi lia na Ma rii Kol be go, bł. Ed mun da Bo ja -
now skie go i św. Bra ta Al ber ta Chmie low skie go. Przez swo je
szcze gól ne cha ry zma ty ci świę ci są orę dow ni ka mi mo dlitw
za no szo nych ku Bo gu i za ich wsta wien nic twem wy pra sza ne
są ła ski dla wier nych. Dzie siąt ki ty się cy in ten cji zo sta ły za pi -
sa ne na nie znisz czal nej pły cie DVD i w dru giej już mie dzia nej
ku li, za wi sły pod czas Świę ta Dzięk czy nie nia pod krzy żem, na
szczy cie ko pu ły.
Te go dnia w pro gra mie uro czy sto ści by ło rów nież wie le
atrak cji dla dzie ci, mło dzie ży oraz osób do ro słych. Świę to wa -
nie za koń czył Wie czór Uwiel bie nia z mo dli twą o godz. 21.37
i po kaz ilu mi na cji świą ty ni.

*   *   *
Świą ty nia Opatrz no ści Bo żej po wsta je dzię ki hoj no -

ści dar czyń ców. Jest jesz cze bar dzo du żo do zro bie nia w su -
ro wym wnę trzu świą ty ni. To wiel ki ho nor i za szczyt uczest ni -
czyć w dzie le bu do wa nia Wo tum Wdzięcz no ści Na ro du Pol -
skie go. Za chę cam do wspar cia re ali za cji te go wiel kie go dzie -
ła i zo bo wią za nia się wo bec Bo ga.

Te re sa So wiń ska
za: www.cen tru mo patrz no sci.pl
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Relikwiarz św. Brata Alberta

Surowe wnętrze świątyni Opatrzności Bożej



Na po cząt ku ro ku szkol ne go, pod opie ką ks. Paw ła, w na szej
wspól no cie pa ra fial nej po wsta ła Wspól no ta Młod szej Mło -
dzie ży „Lux Cor dis”, któ ra zgro ma dzi ła i sta le gro ma dzi
oso by od pią tej kla sy szko ły pod sta wo wej do dru giej kla sy
gim na zjum. Przez ten okres re gu lar nie spo ty ka li śmy się 
w piąt ki o godz. 19:00 w sal ce na ple ba nii.

Na spo tka niach uczest ni czy li śmy w Mszach świę -
tych oraz w Ad o ra cjach Naj święt sze go Sa kra men tu, a tak że
cho dzi li śmy na spa ce ry, czy ta li śmy i roz wa ża li śmy Sło wo
Bo że. Nie bra ko wa ło rów nież cza su na wspól ne oglą da nie
fil mów, aga py, a przede wszyst kim na mi le spę dzo ne
chwi le.

Na sza gru pa bra ła udział w na bo żeń stwach po kut -
nych oraz ak tyw nie uczest ni czy ła w ży ciu pa ra fii.  W ma ju
na to miast wy ru szy li śmy na Oa zę Mo dli twy, któ rej głów ny
te mat brzmiał: „Bądź czy tel ny – o czy sto ści spo tkań pa rę”.
Te week en do we dni sku pie nia od by ły się w Wej he ro wie.
Słu cha li śmy tam róż nych kon fe ren cji, mo dli li śmy się, za -
wie ra li śmy no we zna jo mo ści, a przede wszyst kim po głę bia -
li śmy na szą wia rę w Bo ga.

Pod su mo wu jąc: ten rok był dla nas okre sem peł -
nym wra żeń. Mie li śmy oka zję spo ro się na uczyć, po cząw szy
od ak cep ta cji sie bie, po spo so by wła ści we go bu do wa nia
wspól no ty mię dzy ludz kiej, a skoń czyw szy na tym, w ja ki
spo sób jesz cze bar dziej roz ko chać się w Bo gu, dla któ re go
przede wszyst kim uczest ni czy my w tej wspól no cie.

Ju lia Ma jew ska
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Je ste śmy wstrzą śnię ci dra ma tem trwa ją cej od po nad 6 lat
woj ny w Sy rii. Wsku tek te go kon flik tu po mo cy hu ma ni tar -
nej po trze bu je po nad 13 mln lu dzi, w tym 6 mln dzie ci.
Wśród wie lu ini cja tyw wspie ra nia cier pią cych znaj du je się
tak że przy go to wa ny i re ali zo wa ny przez Ca ri tas Pol ska pro -
gram „Ro dzi na Ro dzi nie”, któ ry umoż li wia ma te rial ne
wspar cie kon kret nej sy ryj skiej ro dzi ny. 

Dzię ki za an ga żo wa niu wie lu pa ra fian rów nież na sza wspól -
no ta przy łą czy ła się do tej ak cji.
– W Świę to Mi ło sier dzia Bo że go przy wyj ściu z ko ścio ła
skła da li śmy ofia rę na po moc po trze bu ją cym w Sy rii (ze bra -
li śmy na ten cel w su mie 4100 zł)
– Wspól no ta Ró żań ca Świę te go w kwiet niu wy ko na ła gest
so li dar no ści, jed no ra zo wo wpła ca jąc kwo tę 960,85 zł, a na -
stęp nie w ma ju ob ję ła wspar ciem ro dzi nę z Alep po – Ja net
Bo utros Mar do, de kla ru jąc prze ka zy wa nie przez 6 mie się cy
kwo ty 510 zł. Na ten cel ze bra no już 1597,68 zł.
– Ro dzi ny z Ru chu Do mo we go Ko ścio ła przy na szej pa ra fii
zor ga ni zo wa ły się i pod ję ły ma te rial ne go wspar cia ko lej nej
sy ryj skiej ro dzi ny, prze ka zu jąc co mie siąc 510 zł.
– Jesz cze jed ną sy ryj ską ro dzi nę ob ję ła ma te rial ną opie ką
gru pa 8 pa ra fian, któ rzy od po wie dzie li na apel w ogło sze -
niach pa ra fial nych i prze ka zu ją w su mie 600 zł co mie siąc na
ten cel.
– Księ ża pra cu ją cy w de ka na cie Gdańsk -Przy mo rze rów nież
wspie ra ją w tej ak cji jed ną sy ryj ską ro dzi nę.

Waż na jest po moc ma te rial na, ale bar dzo waż ne
jest rów nież so li da ry zo wa nie się z ludź mi do tknię ty mi prze -
mo cą oraz mo dli tew ne wspar cie.

RODZINA RODZINIE

Wspólnota M³odszej M³odzie¿y „Lux Cordis”
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Spotkania biblijne dla dociekliwych

Ksi¹¿ka miesi¹ca

Od ze szłe go ro ku na co ty go dnio wych wy kła dach, w każ dy
czwar tek o go dzi nie 19:00 w sal ce na ple ba nii, zgłę bia my
Sło wa Pi sma Świę te go. Spo tka nia przy go to wu je ks. Krzysz -
tof Grzem ski. Ka te che za jest pro wa dzo na w dwóch cy klach
na prze mien nie: w jed nym cy klu po zna je my Ewan ge lie No -
we go Te sta men tu, w dru gim przy bli ża ni są bo ha te ro wie
Sta re go Te sta men tu. 

W tym ro ku ukoń czy li śmy cykl spo tkań zwią za -
nych z Ewan ge lią wg św. Mar ka i obec nie oma wia my List

do Ga la tów, po zna jąc hi sto rię św. Paw ła. W dru gim cy klu
omó wi li śmy ży cie i dzia łal ność kró la Sa lo mo na.

Ks. Krzysz tof na spo tka niach oma wia Pi smo Świę te
w roz sze rzo nej for mu le, zwra ca jąc uwa gę na kwe stie po ję -
cio we, hi sto rycz ne, uni wer sal ne i re li gij ne. Na każ dej ka te -
che zie otrzy mu je my te mat spo tka nia z wy szcze gól nio ny mi
punk ta mi, któ re roz wi ja ją za kres oma wia nych za gad nień.
Uczest ni cy spo tkań, bio rąc udział w wy mia nie my śli kie ru ją
swo je my śli i ser ca ku Bo gu.

W ra mach lek tu ry du cho wej na maj po le ca my
opo wieść au tor stwa Ici lia Fe li cie go pt. Fa ti ma.
Po przez do sko na le pro wa dzo ną nar ra cję, au tor
przy bli ża fak ty z ży cia trój ki dzie ci z Fa ti my, któ re
do świad czy ły spo tka nia z Ma ry ją, wzy wa ją cą ludz -
kość do ewan ge licz nej prze mia ny ży cia: na wró ce -
nia, mo dli twy i po ku ty. Książ ka w wer sji ory gi nal -
nej opi su je hi sto rię ob ja wień i dzie je orę dzia do
1978 ro ku. Wia do mo jed nak, że ta jem ni ce fa tim skie
na tle wy da rzeń hi sto rycz nych, któ re ro ze gra ły się
w ko lej nych dzie się cio le ciach, na bra ły jesz cze więk -
szej dy na mi ki. Stąd ni niej sze pol skie wy da nie uzu -
peł nio ne zo sta ło o ak tu al ne in for ma cje i po sło wie,
się ga ją ce aż po XXI stu le cie, a tak że ko men tarz po -
zwa la ją cy Czy tel ni ko wi od na leźć się w in for ma cyj -
nym zgieł ku.

W ra mach książ ki, na czerwiec pro po nu je my
„7 ta jem nic Eu cha ry stii”, której au torem jest Vin ny
Flynn. Dzię ki tej lekturze Czy tel nik zy ska cał ko wi cie
no wą świa do mość, że Eu cha ry stia nie ogra ni cza się tyl -
ko do przyj mo wa nia Ko mu nii ale, że mo że ona prze mie -
niać co dzien ne ży cie tych, któ rzy ją przyj mu ją. Opar ty
na Pi śmie Świę tym, pi smach wie lu świę tych i na ucza niu
dwóch ostat nich pa pie ży be st se ler wpro wa dzi nas w nie -
któ re „ukry te” praw dy Eu cha ry stii; praw dy, któ re za wsze
przyj mo wa li teo lo go wie, świę ci i mi sty cy, a któ re rzad ko
by ły prze ka zy wa ne zwy czaj nym lu dziom w sen sow ny
spo sób. 
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Konkurs o œw. Bracie Albercie, 26 IV 2017
Konkurs Wiedzy o św. Bracie Albercie (Sz. P. nr 80)
Wyniki konkursu – klasy 4 -6:
1. miejsce – Jakub Wicher, klasa 5 C (26 punktów) 

i Radosław Jankowski, klasa 6 B (26 punktów)
2. miejsce – Gabriela Szostak, klasa 5 B (23 punkty)
3. miejsce – Dominika Wincek, klasa 4 C (21 punktów)

i Agata Zięba, klasa 6 B (21 punktów)

Do finału przeszli: 
Jakub Wicher, Radosław Jankowski i Gabriela Szostak

W konkursie wzięli udział: 
Do bro mi la Sach se (z kla sy 4 A), Na ta lia Ata mań czuk i Mar -
ta Pło char czyk (z kla sy 4 B), Alek san dra Sze wal je i Do mi ni -
ka Win cek (z kla sy 4 C), Adam Pra gacz, Szy mon Dud kow -
ski, Wik tor Mróz, Piotr Woj cie chow ski, An na Bi gos i Ka ri -
na Cu per (z kla sy 5 A), Mar cel But kie wicz, Ga brie la Szo -

stak, Igor Za czek i Wik to ria But kie wicz (z kla sy 5 B), Ja kub
Wi cher, Lu iza Szer szyń ska i Kac per Płot ka (z kla sy 5 C)
oraz Ra do sław Jan kow ski, Pa weł Puz drow ski, Ka ta rzy na
Świą der, Aga ta Zię ba, In ez Łu ka szew ska, Wi told Re iwer 
i Iga Pu piał ło (z kla sy 6 B)

Konkurs Plastyczny o św. Bracie Albercie
Wyniki konkursu – klasy 2-3
1. miejsce – Monika Szczepańska
2. miejsce – Paulina Śwital
3 miejsce – Maja Rutkiewicz

Wyróżnienie otrzymali:
Kamil Canpolat, Dominika Wymysłowska, Weronika
Karolewska

Gratulujemy!
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Patroni konfesjona³ów 

– b³ogos³awieñstwo portretów œwiêtych
Na po cząt ku kwiet nia na sza świą ty nia wzbo ga ci ła się o
ko lej ne ele men ty de ko ra cji wnę trza. Tym ra zem są to
czte ry ob ra zy -wi ze run ki świę tych, któ re za wi sły nad
kon fe sjo na ła mi. Tym sa mym każ dy z na szych kon fe -
sjo na łów zy skał swo je go „pa tro na”. Są to: św. Jan Ma -
ria Vian ney, św. Oj ciec Pio, bł. Ho no rat Koź miń ski i bł.

Mi chał So poć ko. To wła śnie oni za swo je go ziem skie -
go ży cia za sły nę li ja ko nie zwy kli spo wied ni cy i kie row -
ni cy du cho wi. Au to rem ob ra zów jest nasz pa ra fia nin, pan
Ta de usz Ru pie wicz.

ks. Proboszcz, Grzegorz Stolczyk

Miesi¹c maj 
dedykowany Maryi

Wystêp naszego chóru parafialnego 
na Festiwalu Pieœni Sakralnej

„Ma ry jo, pro wadź nas” – pod ta kim ty tu łem pa nie Ja go da
We so łow ska i Jo an na Lan ge, na gra ły w na szym ko ście le
pie śni o te ma ty ce Ma ryj nej. W ro ku wie lu rocz nic Ma ryj -
nych, jest to ich szcze gól ne dzięk czy nie nie za 300-le cie
Ko ro na cji wi ze run ku Mat ki Bo żej Ja sno gór skiej i 100-le -
cie ob ja wień Ma ryj nych w Fa ti mie.
Za pra sza my do na by cia tej pięk nie brzmią cej pły ty CD,
któ ra jest wy ra zem chę ci dzie le nia się wia rą po przez ra -
dość śpie wa nia. 



GŁOS BRATA NR 2(72)2017 33

Z ŻYCIA PARAFII

Ziemia Œwiêta 2017
Każ dy o tym ma rzy, nie każ de mu się uda je tam do trzeć.
Nam, 55-tce ma lucz kich, za spra wą pa ra fii, ks. Krzysz to fa
oraz Biu ra Ka szub Tra vel, się uda ło. By li śmy tam!!!

Pół ro ku ocze ki wa nia i przy go to wy wa nia – ks.
Krzysz tof Bo ry se wicz i ks. Ma te usz Kon kol w mą dry spo -
sób nie da li nam po prze stać na od kła da niu pie niąż ków i pa -
ko wa niu wa li zek. By ły trzy spo tka nia przy go to wu ją ce oraz
prze czy ta nie Ewan ge lii wg św. Ma te usza ja ko za da nie po -
mię dzy ni mi. I twar de stwier dze nie: nie je dzie my na wy -
ciecz kę, je dzie my na piel grzym kę.

W koń cu, ty dzień po Wiel ka no cy, nad szedł dzień
wy lo tu. Trzy go dzin ne pro ce du ry spraw dza ją ce przez służ by
spe cjal ne Mo sad, wy lot o 3.30 nad ra nem, i… Bli ski
Wschód po wi tał nas słon kiem i tem pe ra tu rą 39 stop ni. Ale
to nic, dla nas piel grzy mu ją cych. Od ra zu wpa dli śmy w opie -
kuń cze ra mio na i pod bacz ne spoj rze nie sio stry Mi riam,
(pau list ki), któ ra przed sta wi ła się ja ko nasz prze wod nik. Bo -

gu niech bę dą
dzię ki za tak wspa -
nia łą oso bę, za jej
nie zwy kłą wie dzę,
en tu zjazm i życz li -
wość do wszyst -
kich (oraz świet ną
or ga ni za cję zwie -
dza nia).

Dzień pierw szy, so bo ta – PRZEKRACZAMY WROTA
ZIEMI ŚWIĘTEJ. W kli ma ty zo wa nym au to ka rze chwi la
wy tchnie nia po noc nym lo cie. Ale nie zbyt dłu go cie szy my
się olśnie wa ją cy mi wi do ka mi śród ziem no mor skich plaż w
dro dze wzdłuż wy brze ża na pół noc od Tel Awi wu. Pierw szy
punkt – Gó ra Kar mel, zwią za na z po sta cią pro ro ka Elia sza –
wstę pu je my do je go gro ty, obu do wa nej ko ściół kiem, po dzi -
wia my wi dok na Haj fę, naj więk szy port Izra ela, a po chwi li
wy sia da my w ma low ni czym ogro dzie Ba ha itów, wy znaw -
ców po wsta łej w XIX wie ku w Ira nie re li gii, łą czą cej Sta ry
Te sta ment, Ko ran i Ewan ge lie. Po tem już tyl ko Na za ret, na -
sza przy stań na pierw sze trzy do by.

39-stop nio wy upał, pa da my z nóg po nie prze spa nej
no cy, ale sio stra Mi riam za bie ra nas z ho te lu na przy wi ta nie
się z Na za re tem – zmie rza my do ko ścio ła św. Jó ze fa, w miej -
scu gdzie miał mieć swój warsz tat cie siel ski. Tam księ ża ce -
le bru ją Mszę św., każ da ko lej na od by wa się w in nym nie -
zwy kłym miej scu, co spra wia, że z co dzien ne go obo wiąz ku
sta ją się one du cho wy mi ka mie nia mi mi lo wy mi na sze go
piel grzy mo wa nia po Zie mi Świę tej.

Dzień dru gi, nie dzie la – DZIEŃ GÓR WYSOKICH I
BOSKICH. Tym ra zem w chło dzie (18 stop ni) i wie trze wy -
sia da my pod Gó rą Strą ce nia (Har Ki du min, 397 m.), nie opo -
dal Na za re tu. To tu, wg tra dy cji chrze ści jań skiej, roz wście -
cze ni miesz kań cy ro dzi me go mia sta Je zu sa za mie rza li strą -
cić Go ze szczy tu, po śmia łym wy stą pie niu w sy na go dze w
mie ście (Łk 4,16-30).

Za raz po tem prze -
miesz cza my się pod Gó rę
Ta bor, któ ra wi docz na jest z
ca łej oko li cy, wy nio sła, od -
osob nio na, wy so ka – 588 m.
Do wo żą nas na jej szczyt be -
du iń skie bu sy, a tam ko lej na
nie za po mnia na Msza św. – w
nie ist nie ją cym już re fek ta rzu
klasz to ru z cza sów Krzy żow -
ców.

Po Mszy Świę tej
prze cho dzi my do ba zy li ki o
trzech szczy tach – sym bo li -
zu ją cych Je zu sa oraz pro ro -
ków Moj że sza i Elia sza, któ -
rzy uka za li się w mo men cie
Prze mie nie nia. We wnątrz
ab sy dy głów nej ja śnie je zło -
tym tłem mo zai ka ze sce ną
Prze mie nie nia, a dwie mniej -
sze de ko ru ją ab sy dy naw
bocz nych. Po wyj ściu ogar -
nia my wzro kiem roz le gły wi -
dok na zie lo ną Ga li leę i wra -
ca my do bu sów, któ re zwo żą
nas nie zwy kle krę tą, acz ma -
low ni czą wą ską dro gą do
stóp gó ry.

Ru sza my da lej – do
Ka ny, po ło żo nej wła ści wie na przed mie ściach Na za re tu (w
isto cie Ma ria któ ra przy szła tu z Na za re tu na we se le, nie
mia ła da le ko). To nie wiel kie, sen ne mia stecz ko skła da się
wła ści wie z jed nej wą skiej ulicz ki, pro wa dzą cej do ko ścio ła

upa mięt nia ją ce go
cud prze mie nie nia
wo dy w wi no oraz
za mknię tej ka pli -
cy św. Bar tło mie -
ja, apo sto ła, któ ry
z Ka ny Ga li lej skiej
po cho dził. W ko -
ście le Pierw sze go
Cu du Je zu sa
wzru sza my się

pięk ną, pro stą uro czy sto ścią od no wie nia przy się gi mał żeń -
skiej przez obec ne na piel grzym ce pa ry.

Po tem wra ca my do Na za re tu i na spo koj nie zwie -
dza my mia sto, po cząw szy od fon tan ny Ma rii, po przez pra -
wo sław ny ko ściół przy źró dle Ma rii, aż po sta re mia sto i po -
now ną mo dli twę w ba zy li ce Zwia sto wa nia, w kryp cie ko ścio -
ła św. Jó ze fa koń cząc. A tak na praw dę koń czy my w skle pie
z chał wą i cu dow ny mi arab ski mi słod ko ścia mi, do kąd pod
wie czór pro wa dzi nas sio stra Mi riam.
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Dzień trze ci, po nie dzia łek – DZIEŃ JEZIORA
GALILEJSKIEGO. W pięk ny rześ ki po ra nek au to kar wie -
zie nas przez plan ta cje mig da łów i ba na nów w dół nad Je zio -
ro. Wi dać je wkrót ce, ale gdy po przej ściu fran cisz kań skie -
go ogro du w miej scu tzw. Pry ma tu św. Pio tra (gdzie Je zus
uka zał się uczniom po raz trze ci po Zmar twych wsta niu), sta -
je my na nie wiel kiej żwi ro wej pla ży nad sa mym je zio rem, nie
kry je my ogrom ne go wzru sze nia. To ta sa ma przej rzy sta wo -
da, na któ rą ka zał Je zus wy pły nąć uczniom i za rzu cić sieć po
ca łej no cy, kie dy nic nie zło wi li. To tu przy go to wał dla nich
po si łek z ry by i chle ba i po tem w dłu giej roz mo wie po wo łał
Pio tra na swe go za stęp cę. To ta sa ma wo da. To te ska ły, na
któ rych ucznio wie sie dzie li i roz ma wia li ze zmar twych wsta -
łym Je zu sem. To wiel ka ła ska dla nas, że mo że my być 
w tym sa mym
miej scu. Księ ża
ce le bru ją Mszę
św. pod roz ło ży -
stym drze wem, 
a po tem wszy scy
zrzu ca my bu ty 
i bro dzi my w chło-
d nej, przej rzy stej
wo dzie.

Nie ste ty czas ru szyć da lej. Prze cho dzi my do le żą ce go nie -
opo dal ko ścio ła w miej sco wo ści Tab ga („Sie dem Źró deł”).
To tu, wg tra dy cji, Je zus roz mno żył 5 chle bów i 2 ry by, aby
na kar mić zgro ma dzo ny tłum słu cha ją cych Go lu dzi. Na po -
sadz ce tuż przed oł ta rzem ko ściół ka przed sta wio ne są w naj -
słyn niej szej chy ba mo za ice chle by i ry by, a tak że wie le ro -
ślin i pta ków wod nych, cu dow nie uło żo nych z ko stek ka mie -
nia o róż no rod nej, na tu ral nej bar wie.

Na stęp ne miej -
sce to wzno szą ca
się nie opo dal Gó ra
Ośmiu Bło go sła -
wieństw. Tro chę
za du żo lu dzi, tro -
chę za bar dzo upo -
r z ą d  k o  w a  n y
ogród, ale ko ściół
z ko pu łą wy peł nio -

ną od we wnątrz gład ką zło tą mo zai ką oto czo ną ośmio ma
okna mi wy wo łu ją ko lej ne wzru sze nie. Tym bar dziej, że sio -
stra Mi riam roz da je każ de mu do wy lo so wa nia jed no z
ośmiu bło go sła wieństw. Nie któ rych od ra zu ude rza traf ność
wy bra ne go zda nia, in ni kon tem plu ją je w spo ko ju i wra ca ją
do nie go po kil ku dniach, w cza sie pod su mo wa nia wra żeń
przed ostat nie go
wie czo ra, w Be tle -
jem.

W po łu -
dnie cze ka nas
dość ko mer cyj na
wy ciecz ka drew -
nia nym sta tecz -
kiem po wo dach
Je zio ra (ło dzie jed -

na po dru giej wy pły wa ją z gru pa mi z przy sta ni w izra el skim
ki bu cu), a po tem obiad z ry bą (i fryt ka mi nie ko niecz nie św.
Pio tra) w przy droż nej tak że ki bu co wej re stau ra cji.
Po po łu dniu do cie ra my do naj da lej na pół noc – na za chod -
nim brze gu je zio ra Ty be riadz kie go – po ło żo ne go Ka far -
naum. By ła to nie wiel ka osa da ry bac ka, gdzie miesz kał Szy -
mon i je go brat An drzej, Ja kub i Jan i gdzie cel ni kiem był
Ma te usz. Je zus prze niósł się do Ka far naum z Na za re tu, tu
miesz kał, na uczał w sy na go dze, i tu wy da rzy ło się za je go
spra wą wie le cu dów (wy pę dził złe go du cha z opę ta ne go,
ule czył te ścio wą Pio tra, trę do wa te go, słu gę set ni ka, pa ra li -
ty ka, a tak że wskrze sił có recz kę Ja ira). Mia sto, któ re w na -
szych cza sach już nie ist nie je, jest tyl ko miej scem ru in i od -
wie dza ją cych je tu ry stów. Naj le piej za cho wa na jest ży dow -
ska Bia ła Sy na go ga, pa mię ta ją ca na ucza ją ce go Je zu sa, oraz
wznie sio ny w la tach 90. XX wie ku ko ściół -mau zo leum, nad -
wie szo ny nad fun da men ta mi do mnie ma ne go do mu świę te -
go Pio tra. Ale dla
wie lu z nas naj -
więk sze zna cze nie
ma ostat nie pół go -
dzi ny, kie dy mo że -
my zejść nad sam
brzeg je zio ra,
usiąść, wpa try wać
się w je go dal i
chło nąć szum fal
roz bi ja ją cych się o
wul ka nicz ne gła zy.

Dzień czwar ty, wto rek – DZIEŃ JORDANU I PUSTY-
NI JUDZKIEJ. Że gna jąc przy ja zny ho tel Ri mo nim w Na za -
re cie, wy ru sza my wcze snym ran kiem na po łu dnie, wzdłuż
do li ny Jor da nu, naj więk szej i je dy nej rze ki prze pły wa ją cej
przez Zie mię Świę tą. Jor da nu wła ści wie nie wi dać, od gro -
dzo ny jest od szo sy za sie ka mi, ja ko że sta no wi stre fę gra -
nicz ną po mię dzy Izra elem i Jor da nią, a po za tym ukry ty jest
głę bo ko w za pa dli nie tek to nicz nej do li ny ry fto wej. Ale kra jo -
braz zmie nia się z każ dym ki lo me trem – z pa gór ko wa tej,
zie lo nej Ga li lei wjeż dża my po mię dzy żół te, su che, ka mie ni -
sto -pia sko we wzgó rza Ju dei, po zo sta wia jąc Sa ma rię po pra -
wej, za chod niej stro nie au to stra dy. Oko ło 9-tej ra no je ste -
śmy już w oko li cy Je ry cha i zjeż dża my w jed no je dy ne miej -
sce, gdzie piel grzy mi mo gą do trzeć aż do sa mej rze ki. Upał,
słoń ce i męt ne wo dy wi ją ce go się przez trzci ny Jor da nu. I
zno wu wiel kie wzru -
sze nie, od na wia my bo -
wiem na sze przy rze -
cze nia chrzciel ne, a ks.
Krzysz tof i ks. Ma te -
usz w po cie czo ła po le -
wa ją każ de mu z nas 
(a po tem so bie na wza -
jem) gło wy wo dą z
Rze ki.

Mszy św. w ogro dzie fran cisz kań skiej szko ły w Je -
ry chu wtó ru ją skrze cze niem prze cha dza ją ce się tam pa wie,
chwi la wy tchnie nia (upał, oj upał) na ka wę i fa la fel w skle pie
z pa miąt ka mi znad Mo rza Mar twe go i już wy ru sza my na

Z ŻYCIA PARAFII
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wspi nacz kę pu styn ną ścież ką do grec kie go klasz to ru św. Je -
rze go na Gó rze Ku sze nia. Do cie ra my do ska ły, na któ rej
dia beł0 ku sił Je zu sa po raz pierw szy i trze ci po Je go 40-dnio -
wym po by cie na pu sty ni Judz kiej (ku sząc Go po raz wtó ry,
za brał Go na naj wyż szy na roż nik świą ty ni je ro zo lim skiej).
Ska ła jest ogła dzo na i za szy bą, ale wi do ki 

z dro gi do klasz to -
ru za pie ra ją dech w
pier si i da ją wy -
obra że nie o su ro -
wo ści pu sty ni Judz -
kiej i wy rze cze -
niach, na ja kie na -
ra że ni by li Je zus i
Jan Chrzci ciel, któ -
rzy tam prze by wa li.

Krót ki przy sta nek przy roz ło ży stej sy ko mo rze – za -
pew ne wnucz ce lub pra wnucz ce tej, na któ rą wspiął się Za -
che usz, aby le piej zo ba czyć na ucza ją ce go Je zu sa – oraz rzut
okiem z okien au to bu su na zbo cze z gro ta mi w Qum ran. W
tej jed nej o ide al nie trój kąt nym otwo rze (gro ta nr 4), od na -
le zio no zwo je z naj star szy mi zna ny mi za pi sa mi Bi blii (Sta re -
go Te sta men tu). A po tem już tyl ko bez po śred ni kon takt z
Mo rzem Mar twym, zjeż dża my na sam brzeg te go naj ni żej
po ło żo ne go na świe cie zbior ni ka wod ne go (lu stro wo dy -
422 m. p.p.m.) i w do brze zor ga ni zo wa nym ką pie li sku pła wi -
my się w obrzy dli wie sło no -gorz kiej, acz po noć lecz ni czej,
wo dzie. Jest cał kiem mi ło, gdyż tem pe ra tu ra po wie trza to
tyl ko 32 stop ni, wo da zaś, któ rej jesz cze nie ogrza ła po ra su -
cha, jest lek ko orzeź wia ją ca (dwa ty go dnie póź niej sio strę
Mi riam i jej na stęp ną gru pę po wi ta ła tem pe ra tu ra 47 stop -
ni). Na za koń cze nie dnia uda je się sio strze  na mó wić kie -
row cę, by pod je chał do Be ta nii, znaj du ją cej się po prze ciw -
nej stro nie Gó ry Oliw nej. Obec na z na mi sio stra Ema nu ela,

be tan ka, jest naj -
bar dziej wzru szo -
na, gdy speł nia się
jej ma rze nie i sta je
w nie wiel kim ko -
ście le upa mięt nia -
ją cym miej sce do -
mu Ła za rza, Ma rii
i Mar ty.

Dzień pia ty, śro da – DZIEŃ BETLEJEM. Po no cy spę -
dzo nej już w Be tle jem, w ho te lu Pa ra dis, po ran ną Mszę św.
ce le bru je my na Po lu Pa ste rzy. Jest to pięk ny ogród z czę -
ścio wo pu styn ną ro ślin no ścią, gro ty i ko ściół o nie zwy kłej
ko pu le po kry tej otwo ra mi, przez któ re prze świe ca ją ce nie bo
przy po mi nać ma gwiaz dy nad pa ste rza mi pil nu ją cy mi owiec
w noc Bo że go Na ro dze nia. Póź niej sta je my u wrót Ba zy li ki
Na ro dze nia w Be tle jem – wspa nia łej ka mien nej ba zy li ki,
zbu do wa nej z po le ce nia ce sa rzo wej He le ny, a prze bu do wa -
nej w okre sie Krzy żow ców. Pra wie dwie go dzi ny spę dza my
w na wie głów nej od ma wia jąc ró ża niec i cze ka jąc w wie lo ję -
zycz nym tłu mie na swo ją ko lej, aby wejść do Gro ty Na ro dze -

nia. Tam, tro chę w
po śpie chu, do -
tknię cie rę ką
pierw sze go z tych
świę tych miejsc –
świad ków ży cia
Je zu sa – ska ły, na
któ rej przy szedł
On na świat.
Cze ka nie to me -

dy ta cja, mo dli twa w świę tym miej scu Na ro dze nia. Póź niej
prze my ka my, chro niąc się przed upa łem, do Gro ty Mlecz -
nej, po tem prze ką ska – chru pią cy fa la fel na pla cu przed Ba -
zy li ką i za ku py w arab skim skle pie Ron ny’ego, przy ja cie la
Po la ków. Za raz po tem, wcze snym po po łu dniem, ru sza my w
stro nę Je ro zo li my. Od wie dza my Cen trum Pa mię ci Ho lo kau -
stu – Yad Va shem, a na stęp nie prze pięk ną ukwie co ną do li -
nę Ein Ka rem. To tu miesz ka ła Elż bie ta z mę żem Za cha ria -
szem, wcho dzi my więc naj pierw do ko ścio ła upa mięt nia ją -
ce go na ro dze nie Ja na Chrzci cie la (tu tak że gro ta), a na stęp -
nie, wspi na jąc się prze ciw le głym sto kiem do li ny, do cie ra my
do ko ścio ła Na wie dze nia – spo tka nia brze mien nych Ma rii i
Elż bie ty.

Dzień szó sty, czwar tek – DZIEŃ JEROZOLIMY,
GÓRY OLIWNEJ I SYJONU. Roz po czy na my na Gó rze
Oliw nej, w ko ście le Pa ter No ster, w miej scu, gdzie Je zus na -
uczył uczniów mo dli twy „Oj cze Nasz”. Sło wa Mo dli twy Pań -
skiej wy pi sa ne są tu na ma jo li ko wych ta bli cach w 62 ję zy -
kach świa ta. Na stęp nie po wo li scho dzi my w kie run ku do li -
ny Ce dro nu, gdy na gle po ja wia się przed na mi pa no ra ma
świę te go mia sta – oto czo na bia ły mi, ka mien ny mi mu ra mi
Sta ra Je ro zo li ma. Wiel kie wzru sze nie i nie do wie rza nie: a
więc to już, na praw dę je ste śmy u wrót Je ro zo li my. A wprost
przed na mi za mu ro wa na od cza sów śre dnio wie cza Bra ma
Zło ta, przez któ rą w Nie dzie lę Pal mo wą trium fal nie wje chał
do mia sta Je zus.

Scho dzi my da lej, do ko ściół ka Do mi nus Fle vit, upa -
mięt nia ją ce go miej sce, w któ rym Je zus za pła kał nad Je ro zo -
li mą, a wznie sio ne go w ta ki spo sób, że przez okno w ścia nie
oł ta rzo wej krzyż na nim usta wio ny wi dzia ny jest do kład nie
na tle zło tej ko pu ły Me cze tu Na Ska le – ob raz nie zwy kle wy -
mow ny. Scho dzi my jesz cze ni żej, do ogro dów Get se ma ni.
Naj pierw do gro ty, gdzie za snę li ucznio wie, po tem do są -
sied nie go ko ścio ła Gro bu Ma rii, gdzie we dle tra dy cji zło żo -
ne by ło Jej cia ło na czas od Jej Za śnię cia aż do Wnie bo wzię -
cia. W koń cu wcho dzi my do ko ścio ła Ko na nia (Ago nii), ale
wcze śniej uczest ni czy my we Mszy św. wśród drzew oliw -
nych w jed nym z ogro dów tuż obok.

Z ŻYCIA PARAFII
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Wra żeń je ste śmy już peł ni, a tym cza sem sio stra Mi -
riam i au to kar pod wo żą nas pod jed ną z bram Je ro zo li my
(Bra mę Gnoj ną) i wcho dzi my wprost pod Ścia nę Pła czu,
świę te miej sce Ży dów, ja ko że jest to je dy na po zo sta łość
(ścia na za chod nia) dru giej Świą ty ni Je ro zo lim skiej, zbu rzo -
nej w 70 r. przez Rzy mian i ni gdy nie od bu do wa nej. Je ste -
śmy tu taj aku rat w dzień Bar -Mi cwy, ma my więc oka zję pod -
gląd nąć (ko bie ty zza ogro dze nia) ob rzęd wpro wa dza ją cy
chłop ców w doj rza łość re li gij ną, kie dy po raz pierw szy mo gą
do tknąć To ry. Ru sza my da lej i po chwi li sta je my przed Ba zy -
li ką Gro bu Pań skie go, naj święt szym miej scem dla nas,
chrze ści jan. Pierw sze za po zna nie się (ju tro bę dzie my tu na
dłu żej) i idzie my da lej na są sied nie wzgó rze – Sy jon. To tu
znaj du je się sym bo licz ny grób kró la Da wi da oraz rów nie
sym bo licz nie ozna cza ją ca miej sce Ostat niej Wie cze rzy i Ze -
sła nia Du cha Świę te go go tyc ka sa la Wie czer ni ka, wznie sio -
na w cza sach Krzy żow ców. Jak by wra żeń nie by ło dość, jesz -
cze neo ro mań ska ba zy li ka Za śnię cia Ma rii Pan ny i w koń cu
ko ściół św. Pio tra in -Gal li can te, gdzie apo stoł za parł się Je -
zu sa trzy ra zy za nim za piał ko gut. Pa trzy my z ta ra su na ca łą
do li nę Ce dro nu i le żą cą u na szych stóp do li nę Ge hen ny oraz
roz le głe wznie sie nie Gó ry Oliw nej. Uświa da mia nam to, jak
dłu gą dro gę mu siał prze być Je zus po poj ma niu w Ogro dzie
Oliw nym, za nim za czę ła się je go ostat nia dro ga, Dro ga
Krzy żo wa, i jak już wte dy mu siał być umę czo ny (nie na dar -
mo ma wia się o niej od An na sza do Kaj fa sza).

Dzień siód my, pią tek – DZIEŃ DROGI KRZYŻOWEJ I
ZMARTWYCHWSTANIA
Wy jeż dża jąc z Be tle jem, po raz ostat ni prze jeż dża my przez
bra mę w mu rze od dzie la ją cym Au to no mię Pa le styń ską od
Izra ela. Tak się skła da, że ostat ni dzień piel grzym ki to pią -
tek, a my dziś ma my w pla nie Dro gę Krzy żo wą. Przez Bra -
mę Lwów wcho dzi my do sta rej Je ro zo li my na te ren dziel ni -
cy chrze ści jań skiej i za czy na my od ko ścio ła św. An ny, w
miej scu  gdzie we dług tra dy cji stał dom Jo achi ma i An ny
(oraz gdzie uro dzi ła się i do ra sta ła Ma ria). Obok znaj du je
się miej sce sa dzaw ki Be tes da i frag men ty cy ster ny bi zan -
tyń skiej. Ko lej ny przy sta nek i na sza co dzien na Msza św.
– w ko ście le Bi czo wa nia, a więc to już po czą tek Via Do -

lo ro sa.
Idzie my póź niej pod

gó rę wą ski mi, czę ścio wo za -
da szo ny mi bru ko wa ny mi
ulicz ka mi, wy śli zga nym bia -
łym ka mie niem. Ruch jak co
dzień, cho ciaż skle pi ki jesz -
cze po za my ka ne, Ży dzi i
mu zuł ma nie mi ja ją nas w
obu kie run kach, a po szcze -
gól ne sta cje Dro gi Krzy żo -
wej pra wie nie wy róż nia ją
się z mu rów. Re zy gnu je my z
nie sie nia du że go krzy ża,
każ dy z nas na to miast trzy -
ma ró ża niec z krzy ży kiem z
drze wa oliw ne go i w ten spo sób sym bo licz nie nie sie swój
krzyż. Ostat nie sta cje od ma wia my przy wschod niej ścia nie
ba zy li ki Gro bu Pań skie go, na dzie dziń cu klasz to ru kop tyj -

skie go i tam tę dy
wcho dzi my do Ba -
zy li ki.

We wnątrz
z po ko rą usta wia -
my się w ko lej ce i
od ma wia jąc ró ża -
niec, po su wa my
się wol no wo kół
sank tu arium Gro -
bu Chry stu sa. To czas na przy go to wa nie się do krót kiej
chwi li obec no ści w tym świę tym dla nas miej scu. W koń cu
każ dy, ni sko się po chy la jąc, wcho dzi do we wnątrz, by do -
tknąć ska ły, z któ rej zmar twych wstał Je zus.

Ko lej ne wiel kie prze ży cie. Każ dy ma póź niej czas,
aby do kład nie po znać
wszyst kie za kąt ki ba zy li ki –
scho dzi my do ka pli cy i kryp -
ty Od na le zie nia Krzy ża
przez ce sa rzo wą He le nę i in -
dy wi du al nie spę dza my czas
na ska le Gol go ty, w miej scu
gdzie Chry stus sko nał na
Krzy żu.

Na po że gna nie –
czas wol ny na Sta rym Mie -
ście. Wę dru je my przez cia -
sne ulicz ki je ro zo lim skie go
ba za ru, ku pu je my coś do je -
dze nia, ka wę i wy ci ska ny
sok z po ma rań czy, pa miąt ki
i de wo cjo na lia. Po tem sio -
stra Mi riam pro wa dzi nas jesz cze przez dziel ni cę ży dow -
ską w miej sce, gdzie prze bie ga ła głów na uli ca Je ro zo li my
(Car do). Dzień koń czy my obia dem w dziel ni cy or miań -
skiej, po tem jesz cze przej ście wzdłuż mu rów i tzw. twier -
dzy Da wi da, i au to ka rem do od le głe go o 50 min. jaz dy Tel
Awi wu, gdzie w chwi li wej ścia do sa mo lo tu koń czy się na -
sze piel grzy mo wa nie.

Tekst An na Ba ra now ska,
zdjęcia: An na Ba ra now ska i Leopold Łemczak

Z ŻYCIA PARAFII
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Intencje do Œw. Brata Alberta
• Pro szę  Cię, Pa nie Bo że w Trój cy Świę tej Je dy ny, za przy -
czy ną św. Bra ta Al ber ta i św. Ja na Paw ła II o wyj ście z cięż -
kiej cho ro by dla ma łej Jul ci, si łę i moc wia ry dla ro dzi ców,
dziad ków oraz o szczę śli wą ope ra cję dla Te ścio wej. Mat ko
Bo ża, w To bie ca ła na dzie ja. Za wie rzam tak że zmar łych z ro -
dzi ny.
• Pro szę o po trzeb ne ła ski w ro dzi nie. A dla zmar łych o ży -
cie wiecz ne.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za ła ski,
któ re nam wy pra szasz – za mo je zdro wie i opie kę w po dró -
żach. Pro szę o świa tło Du cha Świę te go dla mo ich naj bliż -
szych. Pro szę o zdro wie dla Sio stry i Bra ta ni cy, o Mi ło sier -
dzie Bo że dla ro dzi ny, któ rej nie by ło wczo raj w nie dzie lę na
Mszy Świę tej.
• W in ten cji Pa nu Bo gu wia do mej.
• Pro szę o szczę śli wą ope ra cję i uzdro wie nie Te ścio wej 
i opie kę w tym cza sie dla cał ko wi cie nie spraw ne go jej mę ża.
O po trzeb ne ła ski, Bło go sła wień stwo i opie kę Bo żą na każ -
dy dzień dla ca łej ro dzi ny. O ży cie wiecz ne dla zmar łych.

• Pro szę za wsta wien nic twem św. Bra ta Al ber ta o opie kę
nad ca łą ro dzi ną, o wzmoc nie nie w cho ro bie, zwłasz cza Jul -
ci i naj bar dziej zra nio nych.

s. Anie la

Prace wykoñczeniowe przy suficie podwieszonym
Pra ce wy koń cze nio we przy su fi cie zo sta ły szczę śli wie ukoń czo ne
przed po świę ce niem ko ścio ła. Za kry cie struk tu ry da cho wej ba ri zo -
lem, ma te ria łem z two rzy wa sztucz ne go, roz pię te go na spe cjal nej

kon struk cji przy po mo cy go rą ce go po wie trza, zmie ni ła cał ko wi cie
wy gląd wnę trza ko ścio ła. Te raz uwa gę przy ku wa pięknie oświe tlo -
ny oł tarz i bocz ne oł ta rze oraz sta cje Dro gi Krzy żo wej.
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Festyn parafialny

Rok 2017 rok za rów no przez Sejm, jak i Epi sko pat
Pol ski zo stał ogło szo ny Ro kiem św. Bra ta Al ber ta –
Ada ma Chmie low skie go. Z tej oka zji Pocz ta Pol ska
wpro wa dziła do obie gu zna czek z per fo ra cją 
w kształ cie ser ca wraz z ko per tą FDC (Pierw sze go
Dnia Obie gu) i da tow ni kiem. Pro jek tan tami emi sji
są nasi parafianie An drzej i Te re sa So wiń scy. Na
znacz ku zamieszczony jest frag ment pła sko rzeź by
przed sta wia ją cej Bra ta Al ber ta au tor stwa Mar ci na
Sob cza ka i Ada ma Pia ska, któ ra znaj du je się
ołtarzu naszego ko ścioła.

W dniu festynu parafialnego Poczta Polska
postawiła przed kościołem namiot firmowy, 
w którym można było nabyć nie tylko znaczki 
i koperty emisji „Roku Adama Chmielowskiego”
ale i wiele innych własnych pozycji wydawniczych.

Znaczek Poczty Polskiej 
„Rok Adama Chmielowskiego”

Z ŻYCIA PARAFII
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Elżbieta i Bronisław Salamondra 16 kwietnia

Agnieszka i Piotr Litwinowicz 16 kwietnia

Bożena i Wiesław Bącalscy 22 kwietnia

Bożena i Stanisław Gams 23 kwietnia

Elżbieta i Janusz Parafianowicz 30 kwietnia

Maria i Stefan Pokucińscy 3 maja

Teresa Ryszard Podleccy 7 maja

Janina i Romuald Taraszkiewicz 28 maja

Maria i Edmund Wałdoch 10 czerwca

Marek Sawicki i Katarzyna Rybka
22.04.2017

Robert Bystrzanowski i Renata Bronowicka
29.04.2017

Bogdan Hrynkiewicz i Teresa Hrynkiewicz
6.05.2017

Krzysztof Damaszk i Aleksandra Borowik
13.05.2017

Szymon Rybiński i Małgorzata Szcześniak
3.06.2017

Tomasz Ziółkowski i Magdalena Obłońska
15.06.2017

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

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

Opiekun redakcji – ks. Krzysztof Grzemski. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Listy do redakcji prosimy składać
w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii parafialnej.
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. Korekta tekstu: Anna Jaśkowiak i Katarzyna
Marczak. Informacje parafialne: Marcin Smoszna. Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Antoni Kowalewski, ks. Mateusz, ks.
Wojciech, ks. Tyberiusz, ks. Krzysztof, młodzież i inne osoby.

Paweł Mech 26.03.2017 r. 
Stanisław Franciszek Czarnecki 9.04.2017 r. 
Oskar Zdzisław Krzykaczewski 9.04.2017 r. 
Nina Maria Zalewska 9.04.2017 r. 
Jakub Jerzy Poprawa 9.04.2017 r. 
Jakub Zbigniew Dolatowski 16.04.2017 r. 
Jeremiasz Budka 16.04.2017 r. 
Oliwer Stanisław Kuryłowicz 16.04.2017 r. 
Dawid Kacper Kuszaj 16.04.2017 r. 
Tomasz Mikołaj Krzywkowski 16.04.2017 r. 
Leon Leszek Dziubak 23.04.2017 r. 
Liliana Hanna Łopata 23.04.2017 r. 
Barbara Agnieszka Zielonka 23.04.2017 r. 
Mikołaj Szymon Reiter 23.04.2017 r. 
Mikołaj Tomasz Byler 23.04.2017 r. 
Jakub Paweł Trzciński 23.04.2017 r. 
Fryderyk Krzysztof Więckowski 7.05.2017 r. 
Dominik Konc 7.05.2017 r. 
Maja Pacholska 14.05.2017 r. 
Maria Sadowska 14.05.2017 r. 
Mikołaj Stromski 14.05.2017 r. 
Magdalena Tessa 28.05.2017 r. 
Miłosz Aleksander Lipski 29.05.2017 r. 

JUBILEUSZE 50-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:

Śp. Cecylia Świątecka, lat 98 
Śp. Jadwiga Bosiacka, lat 76 
Śp. Wanda Fryze, lat 71 
Śp. Krystyna Machowina, lat 76 
Śp. Zenon Jakubik, lat 52 
Śp. Józefa Filipczak, lat 85 
Śp. Czesław Gondek, lat 81 
Śp. Helena Wysocka, lat 91 
Śp. Jerzy Stefaniak, lat 83 
Śp. Mieczysław Wanagos, lat 82 
Śp. Eugeniusz Sipiński, lat 78 
Śp. Stanisław Pernak, lat 83 
Śp. Henryk Hyska, lat 71 
Śp. Henryk Sikorski, lat 77 
Śp. Czesław Kowalski, lat 53 
Śp. Krystyna Pośpiech, lat 72 
Śp. Tomasz Lidke, lat 57 
Śp. Zofia Gliesner, lat 90 
Śp. Weronika Polewska, lat 86 
Śp. Stanisław Magrean, lat 78 
Śp. Aleksander Mnichowicz, lat 80 
Śp. Grażyna Kobiela, lat 51 
Śp. Horst Szefer, lat 75 
Śp. Ryszard Rymarek, lat 82 
Śp. Anastazja Haber, lat 74 
Śp. Stanisław Górecki, lat 91 

Krystyna i Albin Wiloch 22 kwietnia

JUBILEUSZE 60-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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Procesja Eucharystyczna 
ulicami naszego osiedla

Uro czy stość Naj święt sze go Cia ła i Krwi Chry stu sa to jed no
z głów nych ka to lic kich świąt. Jest ono prze ja wem wdzięcz -
no ści i uwiel bie nia Bo ga za je go sa kra men tal ną obec ność 
w Ko ście le. Te go rocz ne uro czy sto ści zgro ma dzi ły bar dzo
licz ne gro no miesz kań ców na sze go osie dla. Przy czwar tym

oł ta rzu sło wo Bo że gło sił re ko lek cjo ni sta Mi sji pa ra fial nych
o. Sta ni sław Mań ski, ka pu cyn ze Sta ro kon stan ty no wa na
Ukra inie. Na stęp nie ks. Pro boszcz po dzię ko wał wszyst kim
uczest ni czą cym w pro ce sji Bo że go Cia ła za świa dec two wia -
ry i udzie lił pa ster skie go bło go sła wień stwa.

Z ŻYCIA PARAFII


