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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

6.01.2008 r. – przed Mszą św. o godz. 12.00 dzie ci

z Przed szko la nr 62 za pre zen to wa ły Ja seł ka przy go to wa -

ne wraz z wy cho waw ca mi i s. Sa le zją.

13.01 – dzie ci szkolne z na szej pa ra fii pod czas Mszy św.

o godz. 11.00 za pre zen to wa ły Ja seł ka.

16.01 – po Ape lu Ja sno gór skim z mo dli twą o szyb ką be -

aty fi ka cję Ja na Paw ła II od był się wie czór ko lęd przy go to -

wa ny przez po łą czo ne pa ra fi la ne ze spo ły mu zycz ne.

19-27.01– okre sie fe rii szkol nych mło dzież z na szej pa -

ra fii po je cha ła na obóz wę drow ny z ks. Paw łem w Be skid

Ślą ski. 

3.02 – pod czas Mszy św. o godz. 11.00 zo sta ły po świę co -

ne świe cie dzie ci przy go to wu ją cym się do Pierw szej Ko -

mu nii Świę tej.

15.02 – pod czas Dro gi Krzy żo wej Dzie ci i mło dzież

za pre zen to wa ły przed sta wie nie „Sąd nad Je zu sem”.

24.02 – dzie ci i mło dzież z ko ła te atral ne go „Przy ja cie le

Je zu sa” przy go to wa ły wraz z s. Sa le zją przed sta wie nie za -

ty tu ło wa ne „Św. Brat Al bert – oj ciec ubo gich”, któ re zo -

sta ło zaprezentowa ne w pią tek przed Dro gą Krzy żo wą.

24.02 – na Mszy św. o godz. 13.00 go ści li śmy ks. Bi sku -

pa Ry szar da Ka sy nę oraz kle ry ków Gdań skie go Se mi na -

rium Du chow ne go wraz z Księ dzem Rek to rem i Księż mi

Mo de ra to ra mi. Kle ry cy przy ję li z rąk ks. Bi sku pa po słu gi

lek to ra tu, ako li ta tu i kan dy da tu ry do dia ko na tu. Wśród

tych, któ rzy przy ję li po słu gę lek to ra tu by li na si dwaj kle -

ry cy z naszej parafii Bar tosz Kan ka i Sta ni sław Pa mu ła. 

29.02 – na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej przy go to wa li
człon ko wie Wspólnoty Do mo we go Ko ścio ła. 

2.03 – przed Mszą św. o godz. 11.00 dzie ci i mło dzież
z ko ła te atral ne go „Przy ja cie le Je zu sa” przed sta wi ły po -
now nie pro gram po świę co ny św. Bra tu Al ber to wi.

S³owo od ksiêdza Proboszcza

Ko cha ni Pa ra fia nie!

Prze ży wa my czas Wiel kie go Po stu. Przed na mi pięk ne wy -
da rze nia Tri du um Pas chal ne go, któ re uka zu ją wiel kość mi -
sji Je zu sa Chry stu sa na sze go Zba wi cie la. Za chę cam do głę -
bo kiej, oso bi stej re flek sji nad tre ścia mi, któ re sta no wią TA -
JEM NI CE NA SZEJ WIA RY. Czło wiek wie rzą cy wi nien być
świad kiem Zmar twych wsta łe go, co wię cej wi nien być
uczniem Chry stu sa. Do pod ję cia te go wy zwa nia za chę ca
nas te go rocz ny pro gram dusz pa ster ski, któ ry re ali zo wa ny
jest w Pol skim Ko ście le pod ha słem: „Bądź cie ucznia mi
mo imi”. Po zwól cie, że po sta wię Wam py ta nie: co te sło wa
ozna cza ją dla mnie? W od po wie dzi po mo że za pew ne lek tu -
ra ko lej ne go nu me ru Gło su Bra ta, w któ rym znaj dzie my
wie le cie ka wych re la cji i zdjęć uka zu ją cych ak tyw ność na -
szych pa ra fian. Uczeń Chry stu sa to ten, któ ry nie sie Go in -
nym. Jest wie le spo so bów, aby dać świa dec two. Oby nie za -
bra kło si ły, od wa gi i de ter mi na cji. 

Na czas ma łych i wiel kich wy zwań, któ re nie sie
uczniom Chry stu sa współ cze sny świat, niech do bry Bóg
bło go sła wi a na czas Świąt Wiel ka noc nych ob fi to ści łask
od Zmar twych wsta łe go.

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



To już 21 lat upły nę ło od po wo ła nia przez Bi sku pa Gdań -
skie go Ta de usza Go cłow skie go Ko ściel nej Służ by Po rząd -
ko wej „Sem per Fi de lis” prze kształ co nej póź niej w Ko ściel -
ną Służ bę Męż czyzn „Sem per Fi de lis”. O ce lu po wo ła nia tej
służ by, jej ro li w ży ciu Ko ścio ła Gdań skie go pi sa no w Gło sie
Bra ta z róż nych oka zji. Naj peł niej (w za kre sie moż li wo ści
na sze go pi sma) dwu dzie sto let nia hi sto ria KSM „Sem per Fi -
de lis” opi sa na zo sta ła w ar ty ku łach z oka zji XX -le cia KSM
oraz z oka zji śmier ci ks. pra ła ta Bru no na Kę dzior skie go.
Moż na ko lej ny już raz po wtó rzyć, że KSM jest da rem pon -
ty fi ka tu Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II. Dla te go, w po czu ciu
wdzięcz no ści Opatrz no ści Bo żej za ten dar, Me tro po li ta
Gdań ski ks. abp Ta de usz Go cłow ski co rocz nie spo ty ka się
z ca łą wspól no tą KSM Ar chi die ce zji Gdań skiej na Mszy św.
dzięk czyn nej spra wo wa nej pod Je go prze wod nic twem. 

W te go rocz nych uro czy sto ściach, któ re od by ły
się 24 lu te go 2008 r. w Ba zy li ce Ar chi ka te dral nej w Gdań -
sku Oli wie, po za brać mi na le żą cy mi do wspól no ty KSM
udział wzię li ka pła ni re pre zen tu ją cy gru py pa ra fial ne KSM
oraz za pro sze ni go ście. Za bra kło śp. ks. pra ła ta Bru no na
Kę dzior skie go, do tych cza so we go Ar chi die ce zjal ne go Dusz -
pa ste rza, zmar łe go w ubie głym ro ku. Pod czas po wi ta nia ks.
ar cy bi sku pa brat Ry szard Bed nar czyk, Ar chi die ce zjal ny
Mo de ra tor KSM, po wie dział o zmar łym Dusz pa ste rzu:
„Dzię ki Nie mu two rzy li śmy przez 20 lat wspól no tę jed no ści
i by li śmy za wsze wier ni Bo gu, Ko ścio ło wi i Oj czyź nie. Na szą
mo dli twą za Je go du szę spła ca my dług wdzięcz no ści.”

Przed Eu cha ry stią świę tą no wo przy ję ci do KSM
bra cia zło ży li przy rze cze nia, a ks. abp po świę cił ko lej ny już
sztan dar, tym ra zem gru py z pa ra fii Świę te go Du cha w Gdy -
ni Ob łu żu. W wy gło szo nej ho mi lii ks. abp na wią zał do te zy
So bo ru Wa ty kań skie go II, któ ra mó wi o tym, jak ogrom ną
wa gę na le ży przy kła dać do apo stol stwa lu dzi świec kich. To
apo stol stwo bra cia KSM re ali zu ją w swo ich ro dzi nach,
w śro do wi skach, w któ rych prze by wa ją i w pa ra fiach po -
przez po dej mo wa nie róż nych dzia łań zmie rza ją cych do te -
go, by (jak mó wił św. Pius X) uświę cać ten świat. A w ja ki
spo sób? Św. Pa weł w Li ście do Rzy mian (Rz 5,1-2.5-8) mó wi
o dwóch wiel kich cno tach, któ re wska zu ją kie ru nek dzia ła -
nia: wia ra, na dzie ja i wy ni ka ją ca z te go mi łość. My chrze ści -
ja nie wie my, że jest to treść na szej wia ry, ale nie ustan nie
mu si my od kry wać płasz czy zny jej uak tyw nia nia.

Po za koń cze niu Eu cha ry stii ks. abp od czy tał dwa
waż ne do ku men ty: de kret Me tro po li ty Gdań skie go o mia -
no wa niu ks. pra ła ta Zbi gnie wa Zie liń skie go Ar chi die ce zjal -
nym Dusz pa ste rzem Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per
Fi de lis” oraz de kret Sto li cy Apo stol skiej o mia no wa niu ks.
pra ła ta Zbi gnie wa Zie liń skie go Ka pe la nem Pa pie skim. 

tekst i zdjęcia
Sta ni sław Ma zu rek 
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XXI rocznica KSM “Semper Fidelis”
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Poczty sztandarowe grup parafialnych K.S.M.                                   

Poczet sztandarowy K.S.M. naszej parafii.                                   

Eucharystia
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Cza sa mi wsta jąc w nie dzie lę ra no
z łóż ka, wy glą dam przez okno i wi -
dzę sza ro bu ry świat w stru gach
desz czu. Pierw sze, co przy cho dzi
mi wte dy na myśl to znów wsko czyć
pod koł drę i jesz cze tro chę po spać.
Jed nak szyb ko przy po mi na mi się,
że dzi siaj jest TEN dzień. Dzień wy -
jąt ko we go spo tka nia z Bo giem
– w ko ście le. Szyb ko ubie ram się,
jem śnia da nie i choć by po go da by ła
okrop na, idę do świą ty ni. 

By wa też od wrot nie,
w pięk ny wa ka cyj ny dzień za miast
do ko ścio ła moż na by pójść na pla -
żę, ro wer czy wy brać się na dłuż szą
wy ciecz kę. W za sa dzie za wsze moż -
na zna leźć ja kąś wy mów kę – a to
za wcze śnie msza, a to za póź no, du -
żo na uki al bo pra cy, cie ka wy film
w te le wi zji, spo tka nie ze zna jo my -
mi. Ale na le ży pa mię tać, że na spo -
tka nie z Bo giem ma my tyl ko jed ną
go dzi nę w ty go dniu, a na wszyst kie
in ne za ję cia po zo sta łe 167. Pod czas
tej jed nej go dzi ny mo że my pod su -
mo wać swój ty dzień, za sta no wić się
nad so bą. Za co chcie li by śmy prze -
pro sić, za co po dzię ko wać i o co po -
pro sić. Wy słu chać po uczeń Bo ga
pły ną cych z Ewan ge lii i rad ka pła na
jak żyć w zgo dzie z Bo giem i ludź -
mi. 

Mo że my mo dlić się śpie -
wem, bo „kto śpie wa, ten mo dli się
po dwój nie”. Ra zem ze zgro ma dzo -
ny mi pro si my Bo ga w Mo dli twie
Wier nych o bło go sła wień stwo w na -
szych co dzien nych spra wach, prze -
ka zu je my so bie znak po ko ju. W ko -
ście le do zna je my po czu cia wspól no -
ty, wie my, że z ty mi ludź mi łą czy
nas wie le wspól ne go – wie my, że
wie rzy my w jed ne go Bo ga. 

War to włą czać się w spra -
wy pa ra fii, słu cha jąc uważ nie ogło szeń pa ra fial nych. Bę -
dzie my wów czas mie li świa do mość, że ksiądz czy ta
o czymś, co jest kon kret nie zwią za ne z na mi. W pa ra fii jest
mnó stwo grup an ga żu ją cych się w ży cie wspól no ty. Ich
dzia łal ność skie ro wa na jest do lu dzi w róż nym wie ku,
od przed szko la ków przez star szą mło dzież aż do se nio rów.
Każ dy znaj dzie dla sie bie od po wied nie miej sce i za da nia,
któ re bę dzie chęt nie wy ko ny wał.

By ło by wspa nia le, gdy by nie dzie la by ła dniem za re -
zer wo wa nym dla ro dzi ny. Po mszy moż na wy brać się
na spa cer, spę dzić tro chę cza su ra zem. Sta raj my się, aby ca -
ły dzień był mi ło spę dzo ny i aby śmy na bra li za pa łu na ca ły
ty dzień. 

Prze ko naj my się o tym wspól nie – do zo ba cze nia
w naj bliż szą nie dzie lę. Ola Ko zak kla sa l gim na zjum 

Ola Ko zak, kla sa 1 Gim na zjum

Czy chodzenie co tydzieñ do koœcio³a ma
sens?

REFLEKSJE
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Droga Krzy¿owa dla ma³¿eñstw
Z ŻYCIA PARAFII

STA CJA I – Pan Je zus ska za ny na śmierć.
Wy bra ni, aby ko chać.

ŻO NA: „Oto czło wiek”. Przez chwi lę He rod w umę czo nym
Je zu sie zo ba czył ko goś wię cej, niż wi dzie li ci, do któ rych
był po sła ny, a swoi go nie roz po zna li. Ser ca za mknię te
na Bo ży plan, nie roz po zna ją zna ków ani nie ro zu mie ją słów,
któ re przez usta pro ro ków by ły im ob ja wio ne przez wie ki.
Wi dzie li cu da, lecz ser ca mie li za twar dzia łe. Oto lu dzie, któ -
rzy od rzu ci li Bo ga. 

MĄŻ: Oto my. Wy bra ni, aby ko chać. Szu ka li śmy się, aby
od na leźć, spoj rzeć, po ca ło wać, trzy mać za rę kę, być
przy so bie. Po wo ła ni do jed no ści mał żeń skiej, mo cą sa kra -
men tu, ma my roz po zna wać swo je po wo ła nie, ma my je upra -
wiać mi ło ścią, życz li wo ścią, wza jem nym wspar ciem. Oto
ślu bu ję ci mi łość, uczci wość, do broć, praw do mów ność,
chęć po mo cy. Je stem ci da ny, a ty mi ofia ro wa na, aby śmy
wy peł ni li Bo ży plan. Oto jest mąż i żo na, jed no cia ło, w któ -
rym za miesz ku je Bóg. 

KA PŁAN: Oj cze, któ ry je steś w nie bie, na po cząt ku tej dro -
gi krzy żo wej, na ucz ich szu kać da rów Du cha Świę te go, aby
uwie rzy li, że są wy bra ni, aby ko chać... sie bie na wza jem.

WSZY SCY: Któ ryś za nas cier piał ra ny...

. . .
STA CJA II – Je zus bie rze krzyż na ra mio na swo je. 
Po słusz ni Bo gu.

ŻO NA: Oto dziś je stem go to wy wziąć na ra mio na grze chy
świa ta. Ileż w tym fak cie ci chej po ko ry, ile po słu szeń stwa
ko cha ją ce go Sy na, któ ry wie, w ja kim ce lu za czy na ostat nią
wę drów kę. Bóg w Sy nu Czło wie czym wę dru je wśród śmier -
dzą cych uli czek … tak ni sko, że ni żej nie moż na.

MĄŻ: Oto my sta je my na prze ciw. Wy bra ni, aby ko chać,
pod no si my krzy że na szej prze szło ści. Za pa trze ni w sie bie,
lecz jesz cze nie do wi dzą cy, wno si my w na sze ży cie ska zi tel -
ność na tu ry, ułom ność po glą dów, wszel kie bra ki. Trzy ma -
jąc w dło ni kru chość na szej mi ło ści, dziś z krzy żem ru sza -
my w dro gę wspól nie szu kać Je go wo li. Po słusz ni Bo gu,
ma my szan sę.

KA PŁAN: Oj cze, Ty wiesz jak trze ba żyć, aby we dwo je
osią gnąć zba wie nie. Przy mnóż im wia ry, aby by li To bie po -
słusz ni. 

WSZY SCY: Któ ryś za nas cier piał ra ny.... . .
STA CJA III – Je zus po raz pierw szy upa da pod krzy -
żem. 
Wier ni so bie.

ŻO NA: Oto mi łość przy gnie cio na cier pie niem, któ ra nie
sta wia py tań, nie czu je roz cza ro wa nia ani ża lu; sa mot na, ale
wier na swo je mu po wo ła niu. Mi łość, któ ra wy ma ga od sie -
bie, uczy wier no ści w tym, co naj mniej sze, na wet je śli
za tym idzie cier pie nie.

MĄŻ: Uszli śmy już ka wa łek na tej dro dze na sze go po wo ła -
nia, wciąż nie ro zu mie jąc do koń ca, co nam przy nie sie dru -
ga oso ba. Po wo li przy cho dzi roz cza ro wa nie, otwie ra się wo -
rek ża lów i nie do mó wień, gdzieś pry snął czar uwiel bie nia.
W tru dzie ro dzi się praw dzi we po zna nie. W co dzien no ści
kształ tu je się mi łość wier na aż do koń ca. Sztu ką jest czer -
pać moc z sa kra men tu, za ufać Bo żej obiet ni cy, że On bę -
dzie wier nie w nas prze by wał.

KA PŁAN: Oj cze, jak trud no jest wie rzyć, z To bą bu do wać,
mieć wąt pli wo ści, czuć roz cza ro wa nie. Na ucz ich Pa nie szu -
kać cier pli wie te go, co łą czy dwie od mien no ści. Na ucz ich
Pa nie być wier ny mi so bie. 

WSZY SCY: Któ ryś za nas cier piał ra ny.... . .
STA CJA IV – Je zus spo ty ka Mat kę. 
Ofiar ni. 

ŻO NA: „Jak że sa mot ny je steś, Syn ku…” – tak mo gła roz -
my ślać Ma ry ja. Wszy scy ode szli, opu ści li Go na wet wier ni
ucznio wie, zo sta wi li i nie by ło ni ko go, kto by Mu po mógł.
Cza sa mi mi łość mu si być bar dzo sa mot na, aby przy nio sła
owo ce, wy peł ni ła Bo ży plan. Wy star czy ły dwa spoj rze nia,
aby Mat ka zro zu mia ła to, co za cho wy wa ła w ser cu. Mi łość
za wsze za kła da ofia rę z sie bie.

MĄŻ: Sa mot ność we dwo je, oto grzech, któ ry do ty ka wie le
mał żeństw. Grzech za twar dzia ło ści ser ca i bra ku ofia ry
z sie bie. Nie moż na zbu do wać jed no ści bez słu że nia so bie
aż do śmier ci. Nie moż na ko chać Bo ga, je śli nie na wiść, żal,
za gnie wa nie ukry te jest w na szym ser cu. Spo ty ka my się co -
dzien nie ze so bą, ale czy jest w nas owo co wa nie wspól ne go
cza su. Nie wy star czy spoj rze nie. Trze ba zaj rzeć głę biej,
tam, gdzie na dnie ser ca skry wa my ofiar ne go Bo ga.

KA PŁAN: Oj cze, bez Cie bie nie po tra fi my ko chać ofiar nie,
słu żyć, być na każ de za wo ła nie po trze bu ją ce go, nie ro zu -
mie my, co zna czy ko chać aż po za par cie się sie bie. Przyjdź
do nas Oj cze z ła ską spo ty ka nia się z To bą.

WSZY SCY: Któ ryś za nas cier piał ra ny...

. . .
STA CJA V – Szy mon z Cy re ny po ma ga nieść krzyż.
Po moc ni so bie.

ŻO NA: Opusz czo ny, spo nie wie ra ny i umę czo ny Bóg -czło -
wiek u kre su wy trzy ma ło ści, obar czo ny krzy żem idzie uli ca -
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mi Je ro zo li my. Gdy uzdra wiał du sze i cia ła, wszy scy gar nę -
li się do Nie go, a te raz nie ma chęt nych do po mo cy. Wy rwa -
ny z tłu mu ga piów Szy mon z Cy re ny prze szedł do hi sto rii ja -
ko ten, któ ry wspo ma gał Me sja sza. 

MĄŻ: A my wy rwa ni z do tych cza so wej hi sto rii sa mot ne go
ży cia, uczy my się być z dru gim czło wie kiem na co dzień
w tym wszyst kim, co bo li, mę czy a tak że przy no si ra dość.
Od kry wa my swo ją od ręb ność, in ność po glą dów, zróż ni co -
wa nie po trzeb. W tym tru dzie po szu ki wa nia jed no ści mał -
żeń skiej ma my być dla sie bie po mo cą, da rem swo jej wo li.
Mi łość za go ści tyl ko tam, gdzie mo je „ja” usu wa się w cień,
a „ty” sta je się naj waż niej sze i tyl ko wte dy, gdy obo je chce -
my te go sa me go: aby ra zem wejść do do mu Pa na.

KA PŁAN: Oj cze, cza sa mi w zmę cze niu bra ku je cier pli wo -
ści, a jest nad miar słów i emo cji. Ulecz w nich wszel kie bra -
ki, aby by li po moc ni To bie i so bie na wza jem. 
WSZY SCY: Któ ryś za nas cier piał ra ny...

. . .
STA CJA VI – Św. We ro ni ka ocie ra twarz Pa nu Je zu so wi. 
Czuj ni wo bec po trzeb.

ŻO NA: Oto ko bie ta, któ ra ze bra ła z twa rzy Je zu sa brud
ulicz ne go pia sku i pot umę czo ne go czło wie ka. Ko bie ta, któ -
ra nie po ża ło wa ła utka nej chu s ty i za pi sa ła iko nę Sy na Czło -
wie cze go. Za pra gnę ła ulżyć Je go cier pie niu, ty le ile mo -
gła. I to wy star czy ło, aby ta Twarz prze mie ni ła jej ży cie.

MĄŻ: W tru dzie co dzien no ści, w za bie ga niu, je ste śmy tak
bar dzo za ję ci re ali za cją wła snych pra gnień, że bra ku je nam
cza su dla wsłu cha nia się w po trze by współ mał żon ka. Po wo -
li ro dzi się ścia na mil cze nia, nie do mó wień. Za ni ka więź
wspól no ty mał żeń skiej. Jed ność i wier ność sta je na roz dro -

żu. Wte dy jest trud no sta nąć
i za py tać: cze go pra gniesz ode
mnie? Wła śnie wte dy trze ba
na zwać rze czy po imie niu i nie
wol no cze kać aż dru ga stro na
się do my śli. Mi łość jest praw -
dzi wa. Gdy nas coś bo li mó wi -
my o tym i słu cha my, wie rząc,
że je ste śmy czuj ni na do bre
pra gnie nia.

KA PŁAN: Oj cze, Ty wiesz jak
trud no jest zbu do wać jed ność
pra gnień, aby do sko na ła mi -
łość prze mie nia ła nas. Wlej
w na sze ser ca sa me do bre pra -
gnie nia przez czy ta nie i słu cha -
nie Twe go sło wa. 

WSZY SCY: Któ ryś za nas cier -
piał ra ny...

. . .
STA CJA VII – Je zus po raz dru gi upa da pod krzy żem.
Wsłu cha ni w sie bie.

ŻO NA: Zno wu nie ma ni ko go obok Je zu sa oprócz żoł nie rzy.
Zno wu jest sam, zmę czo ny, zbo la ły. Zno wu sły szy szep ty to
ten, któ ry wskrze sił Ła za rza. 
Nie zro zu mie nie, brak wia ry, nie umie jęt ność słu cha nia słów
pro roctw, wła sna wi zja Me sja sza, oto praw da o na ro dzie wy -
bra nym. Co to za Me sjasz co le ży pod krzy żem? Ja kiż ból
nie zro zu mie nia.

MĄŻ: Już nie za pa trze ni w sie bie, z bie ga ją cy mi obok dzieć -
mi, zmę cze ni pra cą, pła czą cym sy nem, ule ga my po ku sie
szyb kich słów. Nie chęć słu cha nia, brak ko mu ni ka cji, bu rzy
wciąż two rzą cy się dar wspól no ty ko cha ją cych się lu dzi.
Wła sna wi zja mał żeń stwa i obo wiąz ków współ mał żon ka,
nie chęć do zmian, stwa rza za gro że nie ze rwa nia wię zi. Mia -
rą mi ło ści jest słu chać klę cząc. Kto nie słu cha Bo ga, nie
usły szy czło wie ka, lecz zda rza się też, że kto nie słu cha mał -
żon ka, nie roz ma wia z nim na klę czą co, nie jest wsta nie słu -
chać Bo ga. 

KA PŁAN: Oj cze, nasz, któ ry je steś w nich, po zwól im przej -
rzeć du cho wo, aby po przez ta jem ni cę krzy ża i zmar twych -
wsta nia mo gli słu chać sie bie. 

WSZY SCY: Któ ryś za nas cier piał ra ny.... . .
STA CJA VIII – Je zus po cie sza pła czą ce nie wia sty. 
Wsłu cha ni w sło wo Bo że.

ŻO NA: Ko bie ty wzru szo ne cier pie niem, po dą ża ją ce za Mi -
strzem, wy słu chu ją Je go słów: „Nie płacz cie na de Mną.
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Płacz cie nad so bą i nad swy mi
dzieć mi”. Z ust Je zu sa pa da
strasz li wa prze po wied nia, któ -
ra do tknie w la tach sie dem -
dzie sią tych I wie ku na ród wy -
bra ny. Mo rze cier pie nia wy la -
ne na mu ry zbu rzo nej Je ro zo li -
my i mi lion umar łych lu dzi.
Smut na to praw da o lu dziach,
ja ką Syn Bo ży zo ba czył w przy -
szło ści. O lu dziach, któ rzy nie
wsłu cha li się w Sło wo Bo że.

MĄŻ: Mię dzy na mi za wsze jest
Bóg – mię dzy sło wa mi, spoj -
rze niem, mi ło ścią. Za wsze
wier ny swo je mu sło wu, pra -
gnie w nas prze mie nić sza tań -
skie my śle nie: „Bóg chce cię
po zba wić szczę ścia, skosz tuj
te go owo cu, a bę dziesz znał
praw dę”. Ileż ra zy da je my się
na to na brać. Ileż ra zy kosz tu je my owo cu, któ ry z ze wnątrz
pięk nie wy glą da, a w środ ku ma smak go ry czy, smak praw -
dy o nas sa mych. Ileż to ra zy za wsze ma my ra cję, ale z tej
ra cji dla współ mał żon ka nic do bre go nie wy ni ka. Nie wy -
star czy mieć ra cję, po trze ba mi ło ści.

KA PŁAN: Oj cze, bądź Two ja wo la, aby otwie ra li się na wza -
jem ne od kry wa nie Cie bie w swo im współ mał żon ku. Ina czej
owoc go ry czy, za bi je mi łość. 

WSZY SCY: Któ ryś za nas cier piał ra ny.... . .
STA CJA IX – Je zus po raz trze ci upa da pod krzy żem. 
We zwa ni do po ko ry.

ŻO NA: Po raz trze ci Syn Bo ży, przy gnie cio ny krzy żem,
upa da. Na oczach świa ta sta je się pro chem, ale pod nie sie
się i bę dzie pe łen po ko ry szedł na Swo ją Gol go tę. Mi łość,
któ ra sta je się po ko rą, ma w so bie moc zwy cię stwa, po ko na
grzech, prze zwy cię ży zło. Tyl ko On mógł te go do ko nać,
dzię ki po ko rze ser ca.

MĄŻ: Je stem dla cie bie, a ty je steś dla mnie. Mo ja mi łość
ma być zło żo na w two je ko bie ce rę ce, a ty masz ko chać
mnie jak sa mą sie bie. To, co dla świa ta jest nie moż li we,
dzię ki Je go cier pie niu, mo że stać się w nas. Wo bec po ko ry,
nie ma pra wa. Je ste śmy dla sie bie prze wi dzia ni, aby czy nić
mi łość. Tyl ko od nas za le ży czy po dej mie my ten trud i od -
po wie my na Bo że we zwa nie. Ślu bu ję ci mi łość, uczci wość...
i to, że bę dę dla cie bie tyl ko mi ło ścią, któ rą ob da rzył mnie
Bóg. 

KA PŁAN: Oj cze, niech Two je kró le stwo za go ści w ich mał -
żeń skich ser cach, aby by li jed no w To bie, aby do szli ra zem
w po ko rze tam, gdzie mi łość sta je się do peł nie niem. 

WSZY SCY: Któ ryś za nas cier piał ra ny...

. . .
STA CJA X – Je zus z szat ob na żo ny. 
Po wo ła ni do mi ło ści.

ŻO NA: Zbi ty, okrwa wio ny i po ni żo ny sta je Syn Czło wie czy
na Gol go cie. Zbli ża się do kre su Swe go ży cia. Wy da je się,
że uda ło się sza ta no wi znisz czyć Ob li cze Me sja sza. Ostat -
nim ak tem po zba wie nia Go wiel ko ści jest ob na że nie z szat.
Oto na gi czło wiek, zda je się sły szeć ta kie sło wa. Ja kież upo -
ko rze nie dla Je zu sa. Sam, upo ko rzo ny, zmie rza się z sa mot -
no ścią. Oto Bóg – Czło wiek uni żył się, aby do koń ca do -
świad czyć ludz kie go cier pie nia. Cier pie nia, któ re wzbu dza
pra gnie nie mi ło ści.

MĄŻ: Obok sie bie, ale nie za wsze dla sie bie, je ste śmy
dzieć mi te go świa ta, gdy tyl ko spo ty ka my się na płasz czyź -
nie ze wnętrz nych form. To, co wiecz ne i nie znisz czal ne
w nas, do ko nu je się w sfe rze du cho wej. Przy wią za nie, przy -
jem ność z kon tak tu fi zycz ne go bez płasz czy zny du cho we go
po ro zu mie nia za wsze bę dzie nas do pro wa dzać do wal ki
o swo je pra wa. Za wsze ob na żo ne bę dą w nas po kła dy za kry -
te przed naj bliż szy mi. Świat, pro po nu jąc nam płyt kość wię -
zów, ob na ża nas z praw dzi wej mi ło ści, któ ra za wsze trosz -
czy się naj pierw o dru gie go. 

KA PŁAN: Oj cze, zbaw nas od złe go, aby śmy nie ule ga li po -
ku sie roz cza ro wa nia, od rzu ce nia. Ty w Sy nu do świad czy łeś
te go od rzu ce nia. Wlej w nas wia rę w Zmar twych wsta nie,
któ re da je moc od rzu ce nia zła. 

WSZY SCY: Któ ryś za nas cier piał ra ny...

Z ŻYCIA PARAFII
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Z ŻYCIA PARAFII

. . .
STA CJA XI – Pan Je zus przy bi ty do krzy ża. 
Prze zna cze ni do krzy ża. 

ŻO NA: Krót kie zda nia w Ewan ge liach: „ukrzy żo wa li Go”,
„przy bi li do krzy ża”. Ukrzy żo wa ny był jak wie lu zło czyń -
ców. Za wisł na krzy żu hań by ów cze sne go świa ta. Dla wie lu
da lej jest to znak hań by i sła bo ści. Chry stus przy gwoż dżo ny
do drew na, sta je się sym bo lem od ku pio ne go cier pie nia.
Cier pie nie w chrze ści jań stwie czło wie ka prze mie nia, je śli
wia ra jest pod mio tem dzia łań.

MĄŻ: W nas do peł nia się dzie ło krzy ża. To jak zwra ca my
się do sie bie, jak my śli my o so bie, jak oka zu je my so bie czu -
łość, jak ko cha my sie bie. Ta jem ni ca krzy ża do peł nia się
krzy żo wa niem na sze go ego izmu i py chy. Mi łość po nad de -
ka log, za wsze wią że się z przy bi ja niem do krzy ża na szych
grze chów. Świa do mość grze chu i je go zna cze nia w na szym
ży ciu wią że się ze świa do mo ścią i pra gnie niem współ od po -
wie dzial no ści za sie bie wo bec Chry stu sa. 

KA PŁAN: Oj cze, prze bacz nam na szą kru chą wia rę. W To -
bie jest na sza wol ność. Po móż nam przyj mo wać cier pie nie
ja ko nasz wkład w dzie ło zba wie nia.

WSZY SCY: Któ ryś za nas cier piał ra ny.... . .
STA CJA XII – Pan Je zus umie ra na krzy żu. 
Po wo ła ni do po zna nia sie bie. 

ŻO NA: Przy bi ty do krzy ża, opusz czo ny przez uczniów, po -
zba wio ny god no ści, umie ra Bóg -Czło wiek. Wszyst kie za po -
wie dzia ne sło wa pro ro ków speł ni ły się. Tyl ko set nik roz po -
znał w Nim wiel kość Bo ga, na zy wa jąc Go Sy nem Bo żym.
Bo ga roz po zna je ktoś, kto w Nie go nie wie rzy, kto mógł
przy bić Go do krzy ża. A ci, do któ rych był po sła ny, od rzu ci -
li Go, za rzu ca jąc Mu, że cu da czy nił mo cą dia bła. Śmierć jest
ta jem ni cą, ale za wsze po śmier ci jest zmar twych wsta nie. 

MĄŻ: W naj cięż szych chwi lach je ste śmy dla sie bie w sa kra -
men cie mał żeń stwa po mo cą. Dłu go trwa ucze nie się dru giej
oso by. Ca łe ży cie po zna je my sie bie sa mych i tak dłu go od -
kry wa my dru gą oso bę. Są w nas ukry te po kła dy Du cha
Świę te go, któ re po wie lu la tach jest nam da ne zo ba czyć.
Jest w nas mi łość, ale i grzech. Nic od kryw cze go, ale my nie
lu bi my się przy zna wać do grze chu, do swo ich sła bo ści, naj -
cię żej przed swo im współ mał żon kiem. Krzyż sta wia nas
w praw dzie. Tyl ko Bóg mo że nas uzdol nić do ko cha nia na -
praw dę, tak jak On to po tra fi, do gra nic za po mnia na o so bie. 

KA PŁAN: Oj cze nasz, niech Two je imię bę dzie w nich
uświę co ne, aby za pra gnę li ko chać aż do sza leń stwa od da nia
sie bie za dru gą oso bę. 

WSZY SCY: Któ ryś za nas cier piał ra ny.

. . .
STA CJA XIII – Cia ło Je zu sa zdję te z krzy ża. 
Ob da ro wa ni prze ba cze niem. 

ŻO NA: We wszyst kich Ewan ge liach po śmier ci Je zu sa, po -
ja wia się po stać do bre go Jó ze fa z Ary ma tei, któ ry wy pro sił
u Pi ła ta cia ło zmar łe go. Po stać ta jem ni cza. Bo ga ty czło wiek
bę dą cy uczniem Je zu sa, ocze ku ją cy kró le stwa Bo że go, ku -
pu je dro gie płót no. Jest zna ny Pi ła to wi, to czło nek Wy so kiej
Ra dy, od da je swój grób, aby zło żyć w nim cia ło Je zu sa. Waż -
na to po stać bo ga cza, któ ry do peł nia ziem skie ży cie Je zu sa. 

MĄŻ: Gdy jest w nas pust ka, osa mot nie nie, cza sa mi nie -
chęć i brak mi ło ści od dru giej oso by, wte dy po ja wia się żal,
cza sa mi nie na wiść. Jak że trud no jest sta nąć pod krzy żem
i wy znać swo je grze chy, wła sną nie udol ność i brak wia ry.
Jak że ła two ob wi nia my współ mał żon ka za brak bu do wa nia
re la cji mi ło ści. My je ste śmy w po rząd ku, zło jest po dru giej
stro nie. Lecz jesz cze trud niej jest prze ba czyć i na po wrót
dać szan sę na pra wy.

KA PŁAN: Oj cze, któ ry prze ba czasz, na ucz ich czer pać
z Two je go mi ło sier dzia, aby wspól nie pod krzy żem wy zna li
so bie mi łość wier ną.

WSZY SCY: Któ ryś za nas cier piał ra ny...

. . .
STA CJA XIV – Pan Je zus do gro bu zło żo ny. 
W dro dze ku wiecz no ści.

ŻO NA: Cia ło Je zu sa, zło żo ne w gro bie, ocze ki wa ło naj więk -
sze go cu du - zmar twych wsta nia. Ucznio wie ukry ci, za lęk nie -
ni, po zba wie ni na dziei, po gu bi li się. Za po mnie li słów, któ re
im Je zus prze po wia dał o Swo jej śmier ci i zmar twych wsta -
niu. Lęk po wo du je, iż czło wiek tra ci pa mięć i – tar ga ny wąt -
pli wo ścia mi – ocze ku je, co bę dzie da lej. Tyl ko ko bie ty by ły
z Nim do koń ca i na po cząt ku no wej ery. Oto sta nie się od -
ku pie nie win.

MĄŻ: Za wsze jest czas, aby zmie nić sie bie, nie współ mał -
żon ka. Zmia ny za cząć od sie bie. Kto to od kry je, bę dzie go -
to wy sta nąć przed Chry stu sem i po wie dzieć: „Pa nie, prze -
ciw ko To bie sa me mu zgrze szy łem, miej mi ło sier dzie dla
mnie. Miej mi ło sier dzie dla nas, aby śmy wspól nie cie szy li
się ży ciem wiecz nym”.

KA PŁAN: Oj cze, któ ry zba wi łeś każ de go z nas, daj mał żon -
kom moc przy ję cia Two je go świa tła zmar twych wsta nia. 

WSZY SCY: Któ ryś za nas cier piał ra ny...

tekst i zdjęcia Ka zi mierz Sa ko wicz
ilustracje z Dro gi Krzy żo wej w Ma tem ble wie



Świę ta Bo że go Na ro dze nia to czas ra do ści, wdzięcz no ści
i uwiel bie nia Bo ga za dar speł nie nia obiet ni cy da nej już
pierw szym ro dzi com w ra ju. „Oto Pan na po cznie i po ro dzi
Sy na.” Wy ra zem prze ży wa nej ra do ści z przyj ścia Pa na
na zie mię w po sta ci Bo żej Dzie ci ny z Be tle jem jest tra dy cja
usta wia nia szo pek za po cząt ko wa na przez św. Fran cisz ka
oraz wy sta wia nie ja se łek. 

Ja seł ka to wi do wi ska te atral ne uka zu ją ce ta jem ni cę
Bo że go Na ro dze nia. Stwo rzo ne są na pod sta wie Ewan ge lii;
uka zu ją oko licz no ści zwią za ne z na ro dze niem Pa na Je zu sa
oraz hołd, ja ki Ma łe mu Dzie ciąt ku skła da li pa ste rze i kró lo -
wie. 

Sym pa tycz ną tra dy cją Szko ły Pod sta wo wej Nr 80
sta ło się przy go to wy wa nie ja se łek i wy sta wia nie ich dla
uczniów, na uczy cie li oraz za pro szo nych se nio rów z na szej
pa ra fii. Ma li ak to rzy uczest ni czy li rów nież w mię dzysz kol -
nym prze glą dzie ja se łek, któ ry w tym ro ku or ga ni zo wa ny
był już po raz ósmy. Tym ra zem dzie ci uzy ska ły wy róż nie -
nie w ka te go rii klas I -III. Miej scem eli mi na cji by ła pa ra fia
Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej we Wrzesz czu pro wa dzo na
przez księ ży Pal lo ty nów. 

Pra gnę wy ra zić ogrom ną wdzięcz ność Ro dzi com
ak to rów tj. uczniów kl. II a i II b za trud uczęsz cza nia na pró -
by i po moc w do da wa niu otu chy ma łym ar ty stom. 

Oto obsada tegorocznych Jasełka:

Kl. II b: Domiszewska Agnieszka
Janiak Paulina
Jóźwiak Karolina
Kowal Anna
Kisielińska Kamila
Krauz Krzysztof
Ossowski Damian
Piastowski Kamil
Uciechowska Barbara
Uciechowska Zofia
Zimkowski Piotr
Zwara Mateusz

Kl. II a: Brwilińska Elżbieta
Chmara Patryk
Damrath Adam
Grudzień Patrycja
Jarzyńska Dominika
Kornacki Jan
Skrzypka Natalia
Zadrożny Stefan

Siostra Salezja
z młodymi aktorami

Jase³ka Bo¿onarodzeniowe
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Szczęść Bo że!
Je stem w trak cie dzięk czy nie nia za Eu cha ry stycz -

ną obec ność Chry stu sa po śród nas, tu na Przy mo rzu. Co by
by ło gdy by śmy nie mie li Ko ścio ła, ka pła nów Eu cha ry stii,
kon fe sjo na łów. Aż strach po my śleć! „Pa trzę na Je zu sa w Je -
go Eu cha ry stii: czyż Je go mi łość mo gła by ob my śleć 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.”
– św. Al bert. 

1 mar ca, 20 lat te mu, na przy mor ską zie mię po raz
pierw szy zstą pił Chry stus. Za miesz kał tu, aby być Bo giem
bli skim, z na mi. Przy nio sła nam Go Mat ka Czę sto chow ska,
Mat ka na wie dze nia. Na ro dził się w ubo giej ka pli cy, go ścin -
nej jak schro ni sko al ber tyń skie, gdzie każ dy mógł przyjść
po cie pło, mi łość i du cho wą stra wę. Od te go mo men tu na
tej uświę co nej Je go obec no ścią zie mi, wy pięk nia ło. Lu -
dziom lat, dzie ci, wnu ków, szczę ścia i kło po tów przy by ło.
Tyl ko Chry stus ten sam, ci chy i po kor ny, co dzień  pa trzy
na  przy mor ską swą owczar nię, zbie ra bie dy, ra do ści i skła -
da Bo gu Oj cu w bez kr wa wej ofie rze. A Brat nasz, Al bert z
za da nia da ne go w nie bie siech do brze się wy wią zu je: po wie -
rzo ną wspól no tą  gor li wie się opie ku je. Bło go sław Je zu na -
szym ka pła nom, aby nie zbra kło głod nym i smut nym Krze -
pią ce go Chle ba, aby nędz ni kom za gu bio nym w za ro ślach
grze chów, nie za tar ła się dro ga mi ło sier dzia do Nie ba. Za
ty sią ce Mszy św. od pra wio nych na tej zie mi, za set ki ty się -
cy po jed na nych serc, za mi lio ny roz da nych ko mu nii świę -
tych, z na szym  „hoj nym” Pa tro nem dzię ku je my Ci Pa nie!

s. Mi cha ela. . .
Św. Bra cie Al ber cie, oj cze na szej pa ra fii, pro szę Cie bie
chroń ro dzi nę ca łą na szą. Tak bar dzo po trze ba wspar cia,
aby się po jed na ły mał żeń stwa. Otrzyj łzy pła czą cym, po cie -
szaj stra pio nych, daj si łę i wia rę tym, któ rzy ode szli od niej
i Bo ga. Li czę na Two je wsta wien nic two – Two ja czci ciel ka.

Św. bra cie Al ber cie dzię ku ję z ser ca za wszel kie ła ski ja ki mi
ob da rzy łeś mnie i mo ją ro dzi nę. Po kor nie pro szę o zda nie
wszyst kich eg za mi nów  w cza sie se sji.

O zdro wie dla ma my ko le żan ki.

Przez Twe wsta wien nic two, św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję
Bo gu, ro dzi com i chrzest nym za 65-tą rocz ni ce chrztu św.

Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą bła gam o uwol nie -
nie Ada ma z pi jań stwa, o ser ce peł ne do bro ci dla Pio tra, Jo -
asi i Ada ma, o czy stość ser ca dla nich.

Pro si my o uzdro wie nie bra ta Mi cha ła, o wo lę Pa na...

Pro szę Cię, św. Bra cie Al ber cie, po módl się za Ka się i ro dzi -
nę o na wró ce nie i w mo ich in ten cjach.

Za zdro wie ma łej Ga bry si, Bo żen ki, Jó ze fa i ca łej ro dzi ny.
Pro szę o mo dli twę.

Pro szę za Twym orę dow nic twem o Bo że bło go sła wień stwo
dla Pa try cji i dziec ka po czę te go.

Św. Bra cie Al ber cie, uproś u Bo ga ła ski zdro wia, ro zu mu
dla mo je go sy na Ra fa ła. Niech Bóg Mi ło sier ny ob da rzy go
Swo ją Mi ło ścią. Mat ka Jo lan ta.

Św. Bra cie Al ber cie, ra tuj na sza ro dzi nę. Bła gam Cię o wsta -
wien nic two o uzdro wie nie cór ki i mę ża oraz zdro wie dla
mnie, bym jak naj dłu żej mo gła im po ma gać i opie ko wać się
ni mi. Mat ka i żo na. 

Za Two im wsta wien nic twem św. bra cie Al ber cie pro szę o
szczę śli we roz wią za nie dla Aga ty i Se ba stia na. Wy proś ła -
skę zdro wia dla dzie ciąt ka, po myśl ny wy nik dzi siej szych ba -
dań pre na tal nych. Z uf no ścią pro szę – Ka ta rzy na.

Ś. Bra cie Al ber cie pro szę cię o uzdro wie nie we wnętrz ne dla
mę ża, dzie ci i wnu ków.

Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę Cie bie, wsta wiaj się do
Chry stu sa za wszyst ki mi eme ry to wa ny mi i cho ry mi ka pła -
na mi. Ulżyj im w ich sa mot no ści. Two ja czci ciel ka.

Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o dar na wró ce nia, o ła skę prze -
mia ny ser ca i o umie jęt ność ko cha nia tych, któ rzy mnie
krzyw dzą.

Św. Bra cie Al ber cie, ufam szcze rze, że z cier pie nia wy pro -
wa dzisz do bro. Wy proś po trzeb ne ła ski dzie ciom i wnu -
kom.

Dzię ku ję za wsta wien nic two u Bo ga w spra wie szczę śli wej
ope ra cji. Pro szę o dal szą opie kę przy re kon wa le scen cji Bar -
ba ry.

Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za Two ją opie kę i ła ski otrzy -
ma ne za Two im Po śred nic twem. Pro szę Cie bie o wy pro sze -
nie po wro tu do Kościoła mo ją ro dzi nę i krew nych.

Św. Bra cie Al ber cie pro szę Cię o po wrót do wia ry i trzeź -
wość dla sy na.

Dzię ku ję ci św. Bra cie Al ber cie za po myśl nie zda ny eg za -
min Agniesz ki. Pro szę dla niej o dar ma cie rzyń stwa.

Św. Bra cie Al ber cie, Oj cze ubo gich, bied nych i opusz czo -
nych przez swo ich ro dzi ców dzie ci, wsta wiaj się za ni mi, o
prze mia nę ich serc i po wrót do nich, aby by ła peł na ro dzi -
na, o ła ski Du cha św. i ra dość ser ca pro si my cię  św. Bra cie
Al ber cie.

Intencje parafian
Z ŻYCIA PARAFII
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Wielcy œwiêci franciszkanie w³oscy
Z ŻYCIA ŚWIĘTYCH

Trud no wy obra zić so bie piel grzym kę z Pol ski do Włoch,
któ ra nie kie ro wa ła by się do Asy żu i Pa dwy – miejsc zwią za -
nych z ży ciem i dzia łal no ścią świę tych: Fran cisz ka i Kla ry
w Asy żu oraz świę te go An to nie go w Pa dwie. Asyż, per ła
wło skiej kra iny – Um brii, po ło żo ny jest na gó rzy stym ob sza -
rze, zbu do wa ny na pół noc nym zbo czu gó ry Sub a sio. Po -
dłuż ne, ka mien ne mia stecz ko ota cza -
ją śre dnio wiecz ne mu ry. Na sześć ty -
się cy miesz kań ców sta rej czę ści mia -
sta przy pa da 10 ko ścio łów, w tym
dwie ba zy li ki i jed na ka te dra. 

Asyż jest dziś jed nym z naj -
czę ściej od wie dza nych ośrod ków re li -
gij nych na świe cie, w któ rym naj więk -
szy mi atrak cja mi mia sta są oczy wi -
ście za byt ki zwią za ne z ży ciem i dzia -
łal no ścią św. Fran cisz ka i św. Kla ry. 

W tym mie ście w r. 1181
(1182?) w bo ga tej ro dzi nie Ber nar do -
ne przy szedł na świat ma ły Gio van ni
(Jan). Chło piec do ra stał w mi ło ści
i do stat ku. Mat ka chłop ca by ła z po -
cho dze nia Fran cuz ką, co sta ło się po -
wo dem, że ko le dzy prze zwa li go Fran -
ce sco, czy li Fran cu zik. Gdy Fran ci -
szek miał 12 lat w in nym szla chec kim
do mu na le żą cym do ro du Of fen duc -
cich w Asy żu, przy szła na świat dziew -
czyn ka, któ rej nada no imię Kla ra. By -
ła naj star szą z trzech có rek Fa va ro ne
Of fen duc cio i je go po boż nej żo ny Or -
to la ny.

W 1202 r. pod czas woj ny
z Pe ru gią, Fran ci szek do stał się
do nie wo li. W okrop nych wię zien -
nych wa run kach, mło de go Ber nar do -
ne do pa dła cho ro ba. Wte dy to, w nie -
wo li, Fran ci szek po sta no wił, że gdy
wyj dzie na wol ność, od mie ni swo je
ży cie. Aby go uwol nić, oj ciec Fran -
cisz ka wpła cił do ka sy Pe ru gii znacz -
ny okup, dzię ki któ re mu je go osła bio -
ny i wy mi ze ro wa ny syn opu ścił
w koń cu wię zien ne mu ry. 

Uwol nio ny, za czął pil nie stu -
dio wać Pi smo Świę te. Ro dzi ce za uwa -
ży li zmia ny w za cho wa niu sy na, któ ry
za miast ba wić się z przy ja ciół mi – jak
kie dyś – ca ły mi dnia mi bie gał po Asy -
żu i roz da wał że bra kom jał muż nę.
W miej sco wym szpi ta lu wła sno ręcz -
nie kar mił trę do wa tych i ca ło wał ich
ro pie ją ce ra ny. Za nie po ko je ni – za de -
cy do wa li, że syn mu si roz po cząć tzw.
nor mal ne ży cie. Po sta no wi li wy słać

go z wiel ką su mą pie nię dzy na pół noc, za Al py, w in te re -
sach. Po dwóch ty go dniach Fran ci szek po wró cił w łach ma -
nach i ra do śnie oznaj mił ro dzi com, że wszyst ko, co miał,
roz dał ubo gim. Sta ry Ber nar do ne wpadł w szał. Fi nał awan -
tu ry był ta ki, że w ko ście le św. Da mia na Fran ci szek zdjął
z sie bie ostat nie odzie nie, któ re miał od ro dzi ców i od dał je

oj cu. Po tem, wol ny od wszel kie go ma -
jąt ku, wy szedł na uli cę wśród śmie chu
i szy derstw asy żan, któ rzy nie ro zu mie li
po stę po wa nia mło de go Fran cisz ka. 

W ca łym Asy żu tyl ko Kla ra pa trzy -
ła na od mie nio ne go Fran cisz ka z po dzi -
wem i uwiel bie niem. Ona jed na wspie ra -
ła go sło wem i chle bem, a on mó wił jej,
że pan Je zus też nie zna lazł uzna nia
w ro dzin nym Na za re cie. Fran ci szek po -
sta no wił opu ścić Asyż, aby gdzie in dziej
na uczać jak być po boż nym, bied nym
i ra do snym. 

Gdy Fran ci szek uzbie rał gro mad -
kę uczniów, po sta no wił udać się do pa -
pie ża do Rzy mu. Oj ciec Świę ty In no cen -
ty III za twier dził funk cjo no wa nie brac -
twa. Kie dy dzia łal ność brac twa zo sta ła
po par ta przez pa pie ża, Fran ci szek po sta -
no wił od wie dzić ro dzin ny Asyż. W tłu -
mie wi ta ją cych go na głów nym pla cu
mia sta Bie da czy na Bo ży zo ba czył Kla rę,
któ ra nie za po mnia ła Fran cisz ka. Wie le
tru du kosz to wa ło ją, aby od wieść swo -
ich ro dzi ców od pla nu wy da nia jej
za mąż za bo ga te go ry ce rza. Kla ra
chcia ła słu chać Fran cisz ka i pójść je go
dro gą. 

27 mar ca 1212 r. Kla ra wraz z sio -
strą Ka ta rzy ną przy łą czy ła się do Fran -
cisz ka i osia dła w klasz to rze w San Da -
mia no. Rok póź niej zo sta ła ksie nią
klasz to ru i opra co wa ła re gu łę żeń skie go
zgro ma dze nia fran cisz kań skie go, czy li
kla ry sek. 

W 1219 r. Fran ci szek po dą żył śla -
da mi uczest ni ków V Wy pra wy Krzy żo -
wej i pod jął nie uda ne pró by na wró ce nia
suł ta na Egip tu Al – Ka mi la. Wra ca jąc,
zwie dził Zie mię Świę tą. 29 li sto pa -
da 1223 r. pa pież Ho no riusz III przy jął
Bie da czy nę i po spiesz nie za twier dził Za -
kon Fran cisz kań ski, cze go wcze śniej
nie chciał uczy nić. Na za py ta nia kar dy -
na łów: co się sta ło, że zmie nił zda nie,
po wie dział: „Mia łem sen, śni ła mi się
mo ja ka te dra na La te ra nie. Na gle za trzę -
sła się zie mia i na ścia nach po ka za ły się
pęk nię cia, z gó ry zaś spa da ły ka mie nie

św. Franciszek z Asyżu
Bonawentura Berlinghieri (ok. 1228-1274)

kościół Santa Croce, Florencja
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ni czym grad. Na gle – ni stąd, ni zo wąd, po ja wił się nie po zor -
ny czło wie czy na w łach ma nach, któ ry pod trzy mał i ura to -
wał Ko ściół przed za wa le niem. Tuż przed prze bu dze niem
uj rza łem je go twarz. Ja kie by ło mo je za sko cze nie, gdy we
Fran cisz ku roz po zna łem te go czło wie ka z mo je go snu.” Nie
po my lił się pa pież Ho no riusz III. Na praw dę Bie da czy na Bo -
ży ura to wał Ko ściół ka to lic ki przed upad kiem. Przy chyl na
dla fran cisz ka nów de cy zja Ho no riu sza III mia ła tak że du że
zna cze nie dla Kla ry. Ozna cza ło to bo wiem ko niec jej tu łacz -
ki po róż nych be ne dyk tyń skich
klasz to rach. Pa pież ła ska wym okiem
pa trzył na sto so wa nie przez „Pan ny
Ubo gie” (tak na zy wa no sio stry fran -
cisz kan ki) re gu ły na pi sa nej wspól nie
przez Fran cisz ka i Kla rę. 

Krót ko przed śmier cią Fran -
ci szek otrzy mał styg ma ty i usu nął się
w cień, osia da jąc u bra ci w klasz to -
rze, w San Da mia no. Umie rał w Por -
cjun ku li 3 paź dzier ni ka 1226 r. le żąc
na go na go łej zie mi – jak so bie te go
ży czył. Umie rał tak jak żył, od kąd po -
sta no wił po dą żać śla da mi Je zu sa.
W dzień po śmier ci kon dukt ża łob ny
z cia łem Fran cisz ka od wie dził klasz -
tor cho rej Kla ry, aby mo gła się po że -
gnać z czło wie kiem, któ ry tak moc no
wpły nął na jej los. 

W ro ku 1228 pa pież Grze -
gorz IX wy niósł Fran cisz ka na oł ta -
rze. Dzie ło św. Fran cisz ka i św. Kla ry
(czy li za kon kla ry sek) jest bar dzo
waż ne dla miesz kań ców ich mia sta.
Dzię ki mo dli twom sióstr kla ry sek
Asyż zo stał oca lo ny w 1242 r. – mi mo
ob lę że nia przez woj ska ce sa rza Fry -
de ry ka II. Pa pież In no cen ty IV od -
wie dził 9 sierp nia 1253 r. cho rą Kla rę
i za twier dził re gu łę za kon ną na pi sa ną
przez za ło ży ciel kę. Pierw sza kla ry -
ska umar ła 11 sierp nia 1253 r. w wie -
ku 59 lat. Jesz cze w tym sa mym ro ku
roz po czął się jej pro ces ka no ni za cyj -
ny, któ ry za koń czył się w li sto pa -
dzie 1255 r. wy nie sie niem przez pa -
pie ża Alek san dra IV świę tej Kla ry
na oł ta rze. 

Po śmier ci Fran cisz ka i Kla -
ry ich cia ła spo czę ły w ko ście le św.
Je rze go. W 1230 r. ukoń czo no bu do -
wę dol nej Ba zy li ki świę te go Fran cisz -
ka i prze nie sio no do niej re li kwie Pa -
tro na. Ba zy li kę świę tej Kla ry wy bu -
do wa no w miej scu ko ścio ła św. Je rze -
go i kon se kro wa no ją w r. 1260. Grób
św. Fran cisz ka od na le zio no
w r. 1818, a św. Kla ry w r. 1850.
W dniu 24 stycz nia 1978 r. pa pież Pa -

weł VI do ko nał ka no nicz ne go roz po zna nia re li kwii świę te go
Fran cisz ka, a 17 li sto pa da 1986 r. Ko ściół uznał au ten tycz -
ność re li kwii świę tej Kla ry. 

Czy moż na dzi wić się, że już kil ka na ście dni
po swo im wy bo rze na pa pie ża Oj ciec Świę ty Jan Pa -
weł II przy był do tu, aby pro sić św. Fran cisz ka o wspar cie
dla sie bie i dla ca łe go Ko ścio ła. Tu w Asy żu Oj ciec Świę ty
po wie dział: „W tym miej scu do ko na ła się na prze ło -
mie XII i XIII wie ku cu dow na przy go da Bo ża”. Rów nież

w Asy żu pa pież Jan Pa weł II wo łał do św.
Fran cisz ka: „Wspie raj nas, aby śmy ser -
cem bli skim Ser cu Zba wi cie la ob ję li
spra wy lu dzi na szej epo ki, trud ne pro ble -
my spo łecz ne, eko no micz ne i po li tycz ne,
pro ble my kul tu ry i cy wi li za cji współ cze -
snej, wszyst kie cier pie nia współ cze sne -
go czło wie ka, je go kom plek sy i je go nie -
po ko je. Po móż nam prze ło żyć to wszyst -
ko na pro sty i przy no szą cy owoc ję zyk
Ewan ge lii”. 

Dziś Asyż jest czymś wię cej niż
tyl ko atrak cją tu ry stycz ną. Za spra wą Ja -
na Paw ła II Asyż stał się sym bo lem dia lo -
gu mię dzy re li gia mi. To tu taj w 1986 r.
ze bra li się przed sta wi cie le róż nych re li -
gii, aby wspól nie mo dlić się o po kój dla
świa ta. Po wiel kim trzę sie niu zie mi, ja kie
na wie dzi ło Asyż we wrze śniu 1997 r., Oj -
ciec Świę ty Jan Pa weł II przy był tu 3
stycz nia 1998 r., aby mo dlić się przy gro -
bie św. Fran cisz ka. Po tej wi zy cie mia sto
za czę ło „le czyć swo je ra ny”. 

Kie dy by li śmy w Asy żu w 2000 ro -
ku, mo gli śmy zo ba czyć znisz cze nia, ja -
kie ka ta klizm po so bie po zo sta wił. Zo ba -
czy li śmy, ja ką wiel ką pra cę wy ko na no
po sied miu la tach od bu do wy i re no wa cji.
Mo gli śmy zwie dzić Ba zy li kę św. Kla ry,
któ ra wcze śniej by ła za mknię ta ze wzglę -
du na jej uszko dze nia i dla bez pie czeń -
stwa piel grzy mów oraz po mo dlić się
przy re li kwiach pa tron ki ba zy li ki. 

Nie da le ko od Asy ża, już na pła -
skim te re nie, znaj du je się Ba zy li ka Mat ki
Bo żej Aniel skiej, któ ra zo sta ła wy bu do -
wa na nad znaj du ją cą się Por cjun ku lą,
w któ rej żył św. Fran ci szek. Po cząt ki ka -
pli cy się ga ją IV wie ku. Po cząt ko wo był to
pro sto kąt ny bu dy nek bez da chu. Gdy
Fran ci szek po sta no wił tu za miesz kać,
oso bi ście zbu do wał go tyc kie skle pie nie
ka pli cy. Po zwie dze niu ba zy li ki prze szli -
śmy do ogro dów klasz tor nych. W oka la -
ją cych je kruż gan kach znaj du je się fi gu ra
świę te go Fran cisz ka trzy ma ją ce go na rę -
ku kwia ty i ko szyk, w któ rym za wsze
moż na zo ba czyć gnież dżą ce się w nim
bia łe tur kaw ki. In ną cie ka wost ką jest

Św. Klara 
Mistrz od św. Klary (XIII wiek)

bazylika św. Klary w Asyżu
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ogród z ró ża mi, któ re …nie
ma ją kol ców. List ki róż są zna -
czo ne czer wo ny mi pla ma mi
i przy po mi na ją krew św. Fran -
cisz ka. To pa miąt ka kol cza -
stych róż, któ re ra ni ły cia ło
świę te go. W XIII wie ku św. Bo -
na wen tu ra, prze ło żo ny fran -
cisz ka nów, zle cił bu do wę Ka -
pli cy Róż w miej scu, gdzie
wcze śniej znaj do wa ła się ce la
św. Fran cisz ka. Pod ka pli cą
znaj du je się gro ta z fi gu rą świę -
te go Fran cisz ka za to pio ne go
w mo dli twie. 

Na stęp nie uda li śmy
się na pół noc Włoch, do Pa -
dwy, czy li mia sta św. An to nie -
go – też fran cisz ka ni na. Do jeż -
dża jąc do Pa dwy, już z da le ka
moż na zo ba czyć ko pu ły i wie -
życz ki Ba zy li ki św. An to nie go. 
Świę ty An to ni uro dził się w Li -
zbo nie, a w Pa dwie prze by wał
bar dzo krót ko, lecz na mo cy
ad op cji zo stał uzna ny pa dwa -
nem. Uro dził się w 1195 r. ja ko
pier wo rod ny syn w po tęż nej
i bo ga tej ro dzi nie. Na chrzcie otrzy mał imię Fer dy nand. Ro -
dzi ce wło ży li du żo wy sił ku w je go wy kształ ce nie. Wi dzie li
w nim przy szłe go sę dzie go, a mo że i bi sku pa. Fer dy nand
jed nak nie po dzie lał za pa łu ro dzi ców do ro bie nia ka rie ry.
W wie ku 15 lat, po dłu gich mo dli twach, wbrew wo li ro dzi -
ny, udał się do Opac twa Świę te go Win cen te go na przed mie -
ściach Li zbo ny. Był to ist nie ją cy do dziś Za kon Ka no ni ków
Re gu lar nych św. Au gu sty na, któ re mu św. An to ni za wdzię -
cza swo ją for ma cję in te lek tu al ną, czy nią cą go jed ną z naj -
bar dziej wy kształ co nych po sta -
ci Ko ścio ła XIII wie ku. 

Ro dzi ce i przy ja cie le
czę sto na cho dzi li go w klasz to -
rze, usi łu jąc na mó wić go
do zmia ny ży cia. Fer dy nand
w po ro zu mie niu z prze ło żo ny -
mi, zmie nił klasz tor i udał się
do Ko im bry. Tam, w klasz to rze
te go sa me go za ko nu, po świę cił
się stu diom z za kre su teo lo gii.
W wie ku 25 lat zo stał wy świę co -
ny na ka pła na. 

W 1220 ro ku ro ze szła
się wieść, że w Ma ro ku zo sta li
tor tu ro wa ni i za bi ci mi sjo na rze
fran cisz kań scy. Ich szcząt ki
przy wie zio no do ko ścio ła św.
Je rze go w Ko im brze. Tu Fer dy -
nand mógł uczcić mę czen ni -
ków, z któ ry mi kil ka mie się cy

wcze śniej się spo tkał. Za kon -
ni cy ci po cho dzi li z Um brii,
odzia ni by li bar dzo ubo go
i wy glą da li na bar dzo umę -
czo nych tru da mi po dró ży.
Ude rzy ła go ich pro sto ta,
uprzej mość, ra dość i go rą ca
wia ra. Te raz po czuł, jak mi -
zer na jest je go eg zy sten cja.
Za tę sk nił do no we go ży cia. 

Pew ne go dnia kil ku fran -
cisz ka nów z po bli skie go ere -
mu Oli va is za pu ka ło do fur ty
pro sząc o jał muż nę. Fer dy -
nand wy ja wił bra ciom swo ją
de cy zję o wo li opusz cze nia
klasz to ru i przy łą cze niu się
do fran cisz ka nów, aby udać
się na mi sje do Ma ro ka.
Z tru dem otrzy mał zgo dę
zwierzch ni ków. Przy wdział
ha bit fran cisz ka nów i opu ścił
bez pow rot nie Opac two św.
Krzy ża. Ja ko fran cisz ka nin
przy brał imię An to ni. 

Po krót kim po by cie w no -
wym za ko nie udał się na mi -
sje do Ma ro ka. Wkrót ce

po przy by ciu do Ma ro ka na ba wił się cięż kiej cho ro by i za -
miast gło sić praw dę o Chry stu sie, le żał w ciem nej ce li. Pod -
da jąc się wo li Bo żej, po sta no wił po wró cić do kra ju. Bóg jed -
nak po ja wił się na je go dro dze i prze ciw ny mi wia tra mi skie -
ro wał sta tek ku wy brze żom Sy cy lii. Scho ro wa ny udał się
do Asy żu, gdzie pod czas Zie lo nych Świąt po znał św. Fran -
cisz ka. Swo ją cza ru ją cą świę to ścią Bie da czy na z Asy żu do -
ko nał waż ne go prze ło mu w du szy An to nie go. Wów czas to
An to ni wy ru szył w dal szą dro gę i do tarł do ere mu Mon te

Płaskorzeźba na drzwiach bazyliki Matki Boskiej Anielskiej upamiętniająca Dni Modlitw o Pokój przywódców
największych religii w Asyżu w 1986 r.

św. Antoni z Padwy. Museo Correr, Wenecja
Alvise Vivarini (ok.1445-1503)
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Pa olo ko ło mia sta For li. Tu w sa mot no ści sta rał się na wró -
cić sa me go sie bie. 

Pew ne go dnia udał się do For li na uro czy stość
świę ceń ka płań skich, gdzie aku rat za bra kło ka zno dziei, któ -
ry miał gło sić ka za nie. Zwró co no się wów czas do An to nie -
go, aby go za stą pił. Po na mo wie swo je go prze ło żo ne go zde -
cy do wał się wy gło sić ka za nie. Od te go dnia po wie rzo no mu
funk cję ka zno dziei. Gło sił Do brą No wi nę na uli cach miast
Włoch i Fran cji. Je go si ła per swa zji opar ta by ła na so lid nych
fun da men tach głę bo kiej kul tu ry teo lo gicz nej i nie wy czer pa -
nej do bro ci. W 1224 r. w Ar les pod czas jed ne go z ka zań po -
ja wił się na wet świę ty Fran ci szek, aże by bło go sła wić pra cy
apo stol skiej An to nie go. 

W wol nym cza sie An to ni pi sał książ ki, któ rych głę -
bo ka mą drość spo wo do wa ła, że za słu żył so bie w peł ni na ty -
tuł Dok to ra Ko ścio ła. Zo stał mu on nada ny w r. 1946 przez
pa pie ża Piu sa XII. Na le ży do dać, że oprócz gło sze nia ka zań
i pi sa nia spo czy wa ły na świę tym An to nim rów nież in ne obo -
wiąz ki. Był prze ło żo nym Za ko nu Fran cisz ka nów na pół noc -
ne Wło chy, za ło żył stu dium teo lo gicz ne, wy kła dał w Bo lo -
nii, Mont pel lier, Tu lu zie i Pa dwie. 

Wy czer pa ny nad ludz ką pra cą i cho ru jąc na pu chli -
nę wod ną, czuł, że zbli ża się nie unik nio na chwi la po że gna -
nia ze świa tem. Udał się do ere mu do Cam po sam pie ro nie -
da le ko Pa dwy. Tam, pod czas spa ce ru w le sie, po sta no wił
wy bu do wać na ol brzy mim orze chu mię dzy ga łę zia mi ma łą
ce lę, w któ rej w sa mot no ści spę dzał ca łe dnie na kon tem pla -
cji. 13 czerw ca 1231 r. An to ni opu ścił swo ją ce lę, usiadł
do sto łu i w tym mo men cie do stał sil ne go ata ku. Sła bym
gło sem po pro sił, aby za wieźć go do Pa dwy. Pra gnął bo wiem
umrzeć w swo im klasz to rze, obok ko ściół ka Prze naj święt -
szej Ma rii. W dro dze mni si za trzy ma li się dla od po czyn ku
w Ar cel la u ka pe la nów klasz to ru kla ry sek. Tam An to ni spę -
dził ostat nie swo je chwi le, przyj mu jąc Sa kra ment Po jed na -
nia, Eu cha ry stię Świę tą oraz Ostat nie Na masz cze nie. Cia ło
Bo że go Mę ża zo sta ło prze wie zio ne z Ar cel la do ko ściół ka
Prze naj święt szej Ma rii. 

30 ma ja 1232 r. w ka te drze w Spo le to pa pież Grze -
gorz IX ogło sił An to nie go świę tym. Współ bra cia za kon ni,

wspo ma ga ni przez
miesz kań ców i piel -
grzy mów, roz po czę li
bu do wę ol brzy miej
ba zy li ki, aby god nie
po cho wać je go do -
cze sne szcząt ki. 

W 1263 r.,
w obec no ści św. Bo -
na wen tu ry, grób zo -
stał prze nie sio ny
do no wej ba zy li ki.
Po otwar ciu sar ko fa -
gu zna le zio no cu -
dow nie nie na ru szo -
ny ję zyk. Kult świę te -
go wzra stał i na bie rał
świa to we go za się gu.
Dziś nie ma na ro du,

któ ry nie znał by św. An to nie go. Nie ma wie rzą ce go, któ ry
by go nie czcił. Po mi mo że św. An to ni był Por tu gal czy kiem,
jest czczo ny ja ko wło ski świę ty. Ja ko fran cisz ka nin do łą czył
do gro na świę tych z Asy żu. 
Niech wszy scy mo dlą cy się za ich wsta wien nic twem do zna -
ją łask i bło go sła wień stwa Bo że go. 

Hu bert Bar tel 

Au tor ar ty ku łu z mał żon ką przed ba zy li ką św. An to nie go w Pa dwie.

Widok na Wzgórze Rajskie w Asyżu z klasztorem franciszkanów 
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Parami do nieba 
– obowi¹zek czy pragnienie?

Z ŻYCIA PARAFII

Któ re goś dnia za dzwo ni ła Te re nia i oświad czy ła, że ko le -
gial nie wy bra no mnie, abym – pod czas wspól nych re ko lek -
cji – spró bo wał przy bli żyć du cho wość mał żeń ską ro dzi nom
z na szej pa ra fii, któ re spo ty ka ją się w krę gach Do mo we go
Ko ścio ła. Wyj ścia nie mia łem, ale do koń ca nie wie rzy łem,
że uda się nam wy je chać wspól nie na week en do we dni sku -
pie nia. I stał się „cud”. Wy je cha li śmy. By ło nas 47 osób,
w tym dwu dziest ka dzie ci. Dziel nie nam to wa rzy szył ksiądz
pro boszcz. Pra wie wszy scy z ma łym wy jąt kiem (o To bie
mó wię, Rom ku) przy je cha li śmy w pią tek na ko la cję.

Po po sił ku, mał żon ko wie spo tka li się bez dzie ci
na wspól nym przy po mi na niu jak to by ło, gdy po zna wa li śmy
się ja ko na rze cze ni. Opo wia dań i śmie chów by ło du żo. 

So bo ta by ła naj waż niej szym dniem, gdyż wszy scy
mie li dy żu ry... w kuch ni. Jeść trze ba, ale jak mó wi sło wo:
„nie sa mym chle bem ży je czło wiek”, więc za bra li śmy się rów -
nież za roz wa ża nie du cho we o na szych mał żeń skich zo bo -
wią za niach. A że są one waż ne i trud ne w mał żeń skich re la -
cjach, du żo w roz mo wach by ło emo cji i pod nie sio nych gło sów.

Naj waż niej szym mo men tem dnia by ło wy sta wie nie
Naj święt sze go Sa kra men tu i pi sa nie li stu do Pa na Bo ga. By -
ła też oczy wi ście wspól na Eu cha ry stia. Wspól nie obie ra li -
śmy ziem nia ki, sprzą ta li śmy po po sił kach. Był też czas
na spa cer ze współ mał żon kiem i dzieć mi a tak że czas na ka -

wę – i to nie jed ną. So bot ni wie czór spę dzi li śmy na za ba wie.
Naj pierw ba wi ły się dzie ci z ro dzi ca mi, a póź nym wie czo -
rem ro dzi ce i do ra sta ją ca mło dzież mia ła swo ją dys ko te kę.
Ci, co już nie mo gli tań czyć, mie li oka zję wy ka zać się śpie -
wem. Nie któ rzy po szli spać nad ra nem. A ran kiem trze ba
by ło wcze śnie wstać (o 7.30) i przy go to wać po si łek. Nie
wszy scy po noc nych za ba wach da li ra dę przyjść. 

W nie dzie lę, wspól nie z pa ra fia na mi z Dól ska, prze -
ży li śmy Eu cha ry stię. Dziel nie opie ko wa ły się dzieć mi Ewe -
lin ka, Ela oraz Mar ta. A ja mia łem go dzin kę, aby prze ka zać
waż ne tre ści o mał żeń skich re la cjach. 

Upra wia nie mi ło ści mał żeń skiej, we wszyst kich jej
płasz czy znach: du cho wych i cie le snych, jest pro ble mem
zło żo nym i o tym wszy scy wie my. Ale nie wszy scy wie my,
jak waż ne jest, aby ko chać dru gie go czło wie ka wię cej niż
sie bie. Nie moż na ko chać Bo ga, nie ko cha jąc mał żon ka.
Nie tyl ko wte dy, gdy jest do brze, ale zwłasz cza wte dy, gdy
jest trud no. Mi łość jest wy ma ga ją ca, ale przy no si owo ce,
gdy się ją wspól nie prze ży wa i roz ma wia ze so bą. Bu do wa -
nie jed no ści mał żeń skiej jest obo wiąz kiem, ale po win no być
też pra gnie niem każ de go mał żon ka. Do nie ba mał żon ko wie
idą pa ra mi, ina czej się nie da. 

tekst i zdjęcia Ka zi mierz Sa ko wicz
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BAL DLA DZIECI 27.01.2008 r.

POŚWIĘCENIE ŚWIEC DRUGOKLASISTOM – 3.02.2008 r.
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PRZY JĘ CIE PRZEZ KLE RY KÓW G. S. D. PO SŁU GI LEK TO RA TU, 
AKO LI KA TU I KAN DAN DY DA TU RY DO DIA KO NA TU 24.02.2008 r.
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OPŁATKOWE SPOTKANIA PARAFIALNE

Opłatek ze wspólnotami modlitewnymi

Wspólnota Domowego Kościoła

KSM Serper Fidelis

Liturgiczna Służba Ołtarza
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DROGA KRZYŻOWA



GŁOS BRATA NR 1(35)2008 21

PRZEDSTAWIENIE O ŚW. BRACIE ALBERCIE

Przed sta wie nie o świę tym Bra cie Al ber cie Chmie low skim
– pa tro nem na szej pa ra fii od by ło się dnia 22 lu te go br.
przed dro gą krzy żo wą dla dzie ci. Zor ga ni zo wa ło je pa ra fial -
ne ko ło te atral ne „Przy ja cie le Je zu sa” pod kie row nic twem
sio stry Sa le zji Mo lik. Sztu ka opo wia da o ży ciu Ada ma
Chmie low skie go, je go mło do ści, pa sji ma lar skiej, po wsta -
niu stycz nio wym, w któ rym brał udział i wresz cie o po mo cy
naj bied niej szym, ży ciu du cho wym, któ re mu od dał się
do koń ca ży cia. Oprócz naj waż niej szych in for ma cji o Oj cu

Ubo gich, przed sta wie nie ob ra zu je tak że róż ne cie ka wost ki
wzię te z Je go ży cia.

Przed sta wie nie mia ło na ce lu przy bli że nie po sta ci
i hi sto rii świę te go pa tro na na szym pa ra fia nom – za rów no
star szym, jak i młod szym. Wzię li w nim udział ucznio wie
gim na zjum i szko ły pod sta wo wej, a sce na riusz na pi sa li wła -
śnie ucznio wie gim na zjum. 

Krzysztof Mularski

Œwiêty Brat Albert – Ojciec Ubogich
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W 2008 r. Oj co wie Pau li ni ob cho dzą rocz ni cę 700-le cia ist -
nie nia Za ko nu. In au gu ra cja ju bi le uszu bę dzie po łą czo na
z sym bo licz nym ge stem za pa le nia we wszyst kich pau liń -
skich klasz to rach ju bi le uszo wej świe cy i roz po czę ciem
ogól no za kon nej pe re gry na cji re li kwii św. Paw ła Pierw sze go
Pu stel ni ka wraz z iko ną bł. Eu ze biu sza z Ostrzy ho mia, któ -
ry był za ło ży cie lem ko ściel nej wspól no ty mni chów. 

„Dzię ku je my Bo żej Opatrz no ści za te 700 lat, bo
wła śnie roz po czy na my ten wiel ki ju bi le usz 700-le cia za -
twier dze nia za ko nu przez Sto li cę Apo stol ską i nada nia re gu -
ły św. Au gu sty na. Trze ba nam wra cać do źró deł, by na pić
się pod pal mą egip ską czy stej wo dy, nie ska żo nej przez cy -
wi li za cję, aby z no wym za pa łem i gor li wo ścią słu żyć lu do wi
Bo że mu. Naj pil niej szym za da niem sto ją cym dziś przed pau -
li na mi jest bu do wa nie świą tyń du cho wych tam, gdzie są po -
sła ni. Cho dzi o gro ma dze nie lu dzi, zwłasz cza w kra jach Eu -
ro py Wschod niej, gdzie wia ra przez wie le lat by ła nisz czo na
przez ko mu nizm; ale za le ży nam tak że na bu do wie ko ścio -
łów ma te rial nych, by wier ni mo gli wzra stać” – mó wił ge ne -
rał Za ko nu Pau li nów o. Izy dor Ma tu szew ski pod czas in au -
gu ra cji ju bi le uszu. 

Bo ga ty pro gram ob cho dów 700-le cia roz po czął
się 12 stycz nia 2008 r. No wen ną przed Uro czy sto ścią św.
Paw ła I Pu stel ni ka. In au gu ra cja Ro ku Pau liń skie go na Ja -
snej Gó rze i we wszyst kich do mach za kon nych na stą pi ła 15
stycz nia 2008 r. Z 15/16 lu te go od by ło się noc ne czu wa nie
na Ja snej Gó rze w in ten cjach ca łe go Za ko nu oraz Ka pi tu ły
Ge ne ral nej, któ ra 18 lu te go roz po czę ła mo dli twy i ob ra dy
ju bi le uszo we. 
In ne waż ne da ty zwią za ne z 700-le ciem Za ko nu to: 
* 17-25 sierp nia 2008 r. – No wen na przed Uro czy sto ścią
Mat ki Bo żej Ja sno gór skiej; 

* 26 sierp nia 2008 r. – uro czy sta Su ma roz po czy na ją ca cen -
tral ne ob cho dy Ro ku Pau liń skie go; 
* 13 grud nia 2008 r. tj. w dzień hi sto rycz nej rocz ni cy za -
twier dze nia Za ko nu od bę dzie się Msza św. dzięk czyn na po -
łą czo na z „Te Deum” we wszyst kich ko ścio łach pau liń -
skich. 
* Po nad to na Ja snej Gó rze zor ga ni zo wa na bę dzie wy sta wa
mu ze al na – 700 lat Za ko nu, gdzie zo sta ną po ka za ne naj bar -
dziej re pre zen ta tyw ne eks po na ty pau liń skiej twór czo ści ar -
ty stycz nej, pi śmien nic twa i mu zy ki. Na Zam ku Kró lew skim
w War sza wie od bę dzie się kon cert mu zy ki pau liń skiej.
W paź dzier ni ku 2008 r. – Mię dzy na ro do we Sym po zjum Na -
uko we.
* 15 stycz nia 2009 r. Rok Pau liń ski zo sta nie za mknię ty.. . .
Peł na na zwa Za ko nu Pau li nów brzmi: Or do Sanc ti Pau li Pri -
mi Ere mi tae – Za kon Świę te go Paw ła Pierw sze go Pu stel ni -
ka (OSP PE). Na zwa zo sta ła wzię ta od imie nia św. Paw ła
z Teb, któ ry żył w po łu dnio wym Egip cie w la tach 228-341
i któ re go Ko ściół uro czy ście uznał za pierw sze go pu stel ni -
ka. Je go ka no ni za cja, mia ła miej sce w 491 r. w Rzy mie,
za pon ty fi ka tu pa pie ża Ge la ze go I. 

Za kon Pau liń ski po wstał na zie mi wę gier skiej.
Pierw szą wspól no tę zgro ma dził, z roz pro szo nych po la sach
i gro tach skal nych pu stel ni ków, Bar tło miej, bi skup Pecs.
Dla niej w ro ku 1225 wy bu do wał kon went i ko ściół pod we -
zwa niem św. Ja ku ba na gó rze Pa tacs i nadał pierw szą re gu -
łę usta la ją cą styl ży cia klasz tor ne go. Jed nak za oj ca i za ło ży -
cie la za ko nu pau liń skie go uwa ża się bł. Eu ze biu sza
z Ostrzy ho mia, któ ry pod wpły wem ob ja wie nia przed sta wia -
ją ce go wie le ma łych pło mie ni, łą czą cych się w je den wiel ki
pło mień, ra zem z pierw szy mi swy mi ucznia mi – Ste fa nem
i Be ne dyk tem – za ło żył na gó rze Pi lis klasz tor Św. Krzy ża.
Zgro ma dze ni tam mni si od ra zu za czę li żyć we dług wzo ru
św. Paw ła Pierw sze go Pu stel ni ka, kul ty wu jąc szcze gól nie
na bo żeń stwo do Mat ki Bo żej. W 1250 r. pod prze wod nic -
twem bł. Eu ze biu sza po łą czy ła się spo łecz ność za kon na
i w 1263 ro ku przy ję ła na zwę „Bra ci Świę te go Paw ła Pierw -
sze go Pu stel ni ka”. 

W ro ku 1308 kar dy nał Gen ti lis, le gat pa pie ża Kle -
men sa V, w imie niu sto li cy Apo stol skiej nadał za ko no wi re -
gu łę św. Au gu sty na i ofi cjal nie za twier dził Za kon Św. Paw ła
Pierw sze go Pu stel ni ka. Rok póź niej zo sta ły za twier dzo ne
pierw sze kon sty tu cje za kon ne. Za kon roz wi jał swą dzia łal -
ność na Wę grzech i Pół wy spie Bał kań skim, w Pol sce, Au -
strii i Niem czech. Zna ny był tak że we Wło szech, Fran cji,
Hisz pa nii i Por tu ga lii, skąd do tarł do Ame ry ki Po łu dnio wej
wraz z pierw szy mi pio nie ra mi chrze ści jań stwa. 

Do Pol ski z Wę gier, z klasz to ru Ma ria nosz tra (Na -
sza Ma ria), spro wa dził pau li nów ksią żę Wła dy sław Opol -
czyk. W 1382 r. w Czę sto cho wie mni si otrzy ma li wzgó rze ja -
sno gór skie wraz z nie wiel kim ko ścio łem pod we zwa niem
Mat ki Bo żej. W nim wkrót ce umie ści li, od wie ków ota cza ny
wiel ką czcią, Cu dow ny Wi ze ru nek Mat ki Naj święt szej,
przy wie zio ny przez fun da to ra z Beł za. Ja ko pierw szy klasz -
tor pau liń ski w Pol sce, prze wod ni czył na stęp nym do mom

700 lat zakonu ojców paulinów
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

bł. Eu ze biu sz z Ostrzy ho mia
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
za kon nym. Szczyt swe go roz wo ju Za kon Pau li nów osią gnął
w XVI wie ku, kie dy to w kra jach Eu ro py, a na wet w Pa le sty -
nie i Egip cie w 8 pro win cjach ist nia ło aż 300 klasz to rów. 

Klę ska woj ska wę gier skie go pod Mo ha czem
w 1526 r. przy nio sła wiel kie spu sto sze nie Za ko nu. Tur cy
zbu rzy li dzie siąt ki klasz to rów, spło nę ły ar chi wa i bi blio te ki,
za kon ni cy po nie śli mę czeń ską śmierć. Resz ty do peł ni ła re -
for ma cja. Po klę skach na Wę grzech cen trum ży cia za kon -
ne go za czę ło po wo li prze su wać się w stro nę Ja snej Gó ry.
W Pol sce po wsta wa ły na stęp ne do my za kon ne. Pierw szy
po wstał w 1388 r. klasz tor w Gło go wie, na stęp nych osiem -
na ście w in nych miej sco wo ściach. Za kon ni cy zy ska li szyb -
ko apro ba tę i po par cie za rów no wśród moż nych, jak
i przede wszyst kim po śród sze ro kie go ogó łu wier nych. 

Od XVII w. Za kon prze ży wał swój roz kwit na zie mi
pol skiej. Pau li ni we szli w bar dzo ży wy i pręż ny okres dzia -
łal no ści apo stol skiej, na ucza nia lu du przez mi sje. Od da wa li
się pra com na uko wym, nie jed no krot nie sta wa li na cze le na -
ro do wych zry wów, ja ko obroń cy war to ści ko ściel nych i na -
ro do wych. U schył ku XVIII w. pol ska pro win cja li czy ła po -
nad 80 klasz to rów, re zy den cji, pa ra fii i ad mi ni stra tur pau liń -
skich. Za kon ni cy po sze rza li na dal swą dzia łal ność dusz pa -
ster ską, ota cza jąc opie ką cho rych i cier pią cych.

Roz bio ry Pol ski i okres na ro do wej nie wo li stał się
cza sem dla Za ko nu bar dzo nie ko rzyst nym. Ze wszyst kich
ist nie ją cych klasz to rów na te re nie daw nej Rzecz po spo li tej
Oboj ga Na ro dów, de kre ty ka sa cyj ne za bor ców zli kwi do wa -
ły więk szość klasz to rów. Z tej dzie jo wej za wie ru chy oca la ły
tyl ko dwa ośrod ki: Ja sna Gó ra i Kra ków, sta jąc się nie za leż -
ny mi od sie bie do ma mi. W to ku hi sto rii Ja sna Gó ra sta ła
się du cho wą sto li cą Po la ków, sym bo lem wier no ści i re li gij -
no ści na ro du. Tu mia ły miej sce waż ne dla kra ju wy da rze nia.
Pierw sze z nich to cu dow na obro na sank tu arium
przed Szwe da mi pod czas „po to pu”. Wów czas to 18 XI 1655
r. od by ły się uro czy ste nie szpo ry i pro ce sja eu cha ry stycz na
wzdłuż Wa łów Ja sno gór skich przy wtó rze dzwo nów klasz -
tor nych. W pro ce sji nie sio na by ła mon stran cja, bę dą ca – wg
tra dy cji – da rem kró la Zyg mun ta I Sta re go z 1542 r., któ rą
Oj ciec Kor dec ki bło go sła wił wal czą cych w obro nie klasz to -
ru i oj czy zny. 

1 kwiet nia 1656 r. król Pol ski Jan Ka zi mierz zło żył
Ślu by Kró lew skie przed ob ra zem Ja sno gór skiej Pa ni, ob rał
Ją za Pa tron kę swo ją i Kró le stwa. Mat ka Bo ża z Ja snej Gó -
ry zo sta ła ogło szo na Kró lo wą Ko ro ny Pol skiej. 

Na prze strze ni na szych dzie jów w sank tu arium ja -
sno gór skim mia ły miej sce tak że: Ślu bo wa nie Ko biet Pol -
skich z 3 ma ja 1926 r.; Ślu by Aka de mic kie 24 ma ja 1936 r.
Epi sko pat 8 wrze śnia 1946 r. do ko nał na Ja snej Gó rze Ak tu
Ofia ro wa nia Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi, co by ło na wią za -
niem do pa pie skie go za wie rze nia z 31 paź dzier ni ka 1942 r.,
ale przede wszyst kim pod ję ciem ślu bów Ja na Ka zi mie rza
i po now nym ob ra niem Ma ryi na Kró lo wą Pol ski. 26 sierp -
nia 1956 r. zo sta ły zło żo ne Ja sno gór skie Ślu by Na ro du Pol -
skie go w łącz no ści z au to rem tek stu ślu bów Pry ma sem Pol -
ski ks. kard. Ste fa nem Wy szyń skim, któ ry był wów czas
więziony przez komunistów w Ko mań czy.

Już za mo ich cza sów, 3 ma ja 1966 r. od by ła się
na Ja snej Gó rze nie zwy kle waż na uro czy stość. W 1000-le cie
Chrztu Pol ski wierni po wta rza jąc za du cho wień stwem sło -

wa Mi le nij ne go Ak tu Od da nia Pol ski w Ma cie rzyń ską Nie -
wo lę Ma ryi, Mat ki Ko ścio ła za Wol ność Ko ścio ła Chry stu -
so we go. 

Po od zy ska niu przez Pol skę nie pod le gło ści, roz po -
czę ło się po wol ne od ra dza nie Za ko nu. Oba klasz to ry po łą -
czy ły się, zwo ła no pierw szą ka pi tu łę ge ne ral ną, pau li ni po -
wró ci li do in nych daw nych pla có wek.

Obec nie Za kon Pau li nów cią gle się roz wi ja. Dom
Ge ne ral ny mie ści się na Ja snej Gó rze. W Pol sce jest 20 pau -
liń skich klasz to rów i do mów za kon nych. W Kra ko wie
na Skał ce mie ści się Wyż sze Se mi na rium Du chow ne. Pau li -
ni ma ją tak że klasz to ry w wie lu kra jach Eu ro py, są obec ni
w Sta nach Zjed no czo nych i Au stra lii, są tak że na mi sjach
w RPA i Ka me ru nie. W 70-ciu pla ców kach na ca łym świe cie
po słu gu je oko ło 500 pau li nów. Po za tym trwa bu do wa no -
wych sank tu ariów na Ło twie i na Ukra inie. Tak że w To ru -
niu po wsta je ko ściół i klasz tor pau liń ski. 

Po przez wie ki zmie niał się du cho wy pro fil Za ko nu
i je go po słan nic two. Pier wot nie pu stel ni czy cha rak ter
wspól no ty ule gał zmia nie, otwie ra jąc się na zna ki cza su. Za -
kon obec nie łą czy kon tem pla cję i mo dli twę z gor li wym czy -
nem apo stol skim, od po słu gi sło wa Bo że go i sza far stwa sa -
kra men tów we wła snych ko ścio łach, aż po dzia łal ność mi -
syj ną i pe da go gicz ną. Gło sze nie sło wa Bo że go pau li ni uwa -
ża ją za pierw szą swo ją po win ność apo stol ską. Ka pła ni
z wiel ką gor li wo ścią gło szą wszyst kim ta jem ni cę Chry stu sa
pod czas piel grzy mek, re ko lek cji, dni sku pie nia, czy kon fe -
ren cji, w któ rych obec na jest za wsze Ma ry ja, Mat ka Je zu sa.

Ka płań ska po słu ga w sa kra men cie po ku ty sta no wi
od sze re gu wie ków dla wspól no ty pau liń skiej jed no z waż -
niej szych za dań apo stol skich. Pau li ni słu żą pe ni ten tom
z pra gnie niem ich du cho we go od ro dze nia. 

W po słu gi wa niu Za ko nu od po cząt ku je go ist nie nia
Ma ry ja speł nia wy jąt ko wą ro lę. Za kon czcił Ją za wsze ja ko
Mat kę, Pa nią i Kró lo wą oraz gor li wie sze rzył do Niej na bo -
żeń stwo. W cią gu burz dzie jo wych, któ rych nie bra ko wa ło
w hi sto rii Za ko nu, Jej opie ka sta no wi ła nie za chwia ną osto ję
świę to ści. 

Głów ne sank tu arium ma ryj ne w Pol sce, speł nia na -
dal wiel ką ro lę w kształ to wa niu ży cia re li gij ne go spo łe czeń -
stwa i jest wiel kim do brem na ro du. Jak po wie dział Oj ciec
Świę ty Jan Pa weł II w Czę sto cho wie 4 VI 1979 r.: „Ja sna Gó -
ra jest we wnętrz nym spo iwem na ro du, jest si łą, któ ra chwy -
ta głę bo ko za ser ce i trzy ma na ród w po kor nej a moc nej po -
sta wie wier no ści Bo gu, Ko ścio ło wi i je go hie rar chii”. 

Od wie lu stu le ci pod czas Ape lu Ja sno gór skie go
licz ni piel grzy mi po wie rza ją Mat ce Bo żej swo je in ten cje
i dzię ku ją za otrzy ma ne ła ski oso bi ście lub w łącz no ści du -
cho wej. 

Z oka zji wiel kie go ju bi le uszu włą czam się do mo dli -
twy dzięk czyn nej za 700 lat dzia łal no ści Za ko nu i ży czę Oj -
com Pau li nom dal szych dłu gich lat po słu gi du cho wej w nie -
ro ze rwal nej wię zi z Ma ry ją. Niech na dal opie ku ją się tro skli -
wie sank tu arium ja sno gór skim i sze rzą kult Ma ryi ko lej nym
po ko le niom, niech gło szą Jej wiel kość i wier ność Bo gu, Jej
więź z Du chem Świę tym oraz udział w Chry stu so wym zba -
wie niu.  

Te re sa So wiń ska 
na pod sta wie stro ny in ter ne to wej – www.ja sna go ra.pl
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He le na Ko wal ska, dziś
zna na ja ko świę ta Sio stra
Ma ria Fau sty na Ko wal -
ska, za li cza na jest przez
wy bit nych teo lo gów
do gro na wy bit nych mi -
sty ków Ko ścio ła. Ca łe jej
ży cie za kon ne kon cen -
tro wa ło się na dą że niu
do co raz peł niej sze go
zjed no cze nia z Bo giem
i na ofiar nej pra cy z Je zu -
sem w dzie le ra to wa nia
dusz. Wy zna ła w swo im
dzien nicz ku: Mój Je zu, Ty
wiesz, że od naj wcze śniej -
szych lat pra gnę łam zo -
stać wiel ką świę tą, to jest,

pra gnę łam Cię ko chać tak wiel ką mi ło ścią, ja ką Cię jesz cze
do tych czas żad na du sza nie ko cha ła. (Dz. 1372) 

W okre sie re flek sji wiel ko post nych przed zbli ża ją -
cym się Wiel kim Ty go dniem, Wiel ką No cą i Nie dzie lą Mi -
ło sier dzia Bo że go prze czy taj my kil ka frag men tów z „Dzien -
nicz ka” Sio stry Fau sty ny. 

(177) I znów rzekł Je zus ła ska wie: „Cór ko mo ja,
mów ka pła nom o tym nie po ję tym mi ło sier dziu mo im.
Pa lą mnie pło mie nie mi ło sier dzia, chcę je wy le wać
na du sze, a nie chcą du sze wie rzyć w mo ją do broć.”

(178) „Cór ko mo ja, wszyst kie nę dze two je
spło nę ły w ogniu mo jej mi ło ści, ja ko by jed no źdźbło
wrzu co ne w nie po ję ty żar. A tym uni że niem ścią gasz
na sie bie i in ne du sze ca łe mo rze mi ło sier dzia mo je -
go.”

(180) Pierw szym przy mio tem, ja ki mi Pan dał po -
znać – to Je go Świę tość. Świę tość ta jest tak wiel ka, że drżą
przed nią wszyst kie Po tę gi i Mo ce. Du chy czy ste za sła nia ją
swo je ob li cze i po grą ża ją się w nie ustan nej ad o ra cji, a je den
ich tyl ko wy raz naj więk szej czci, to jest – Świę ty…
Świę tość Bo ga roz la na jest na Ko ściół Bo ży i na każ dą
w nim ży ją cą du szę – jed nak nie w rów nym so bie stop niu.
Są du sze na wskroś prze bó stwio ne, a są też du sze za le d wie
ży ją ce.

(186) Po wie dział mi dziś Je zus: „Pra gnę, abyś
głę biej po zna ła mo ją mi łość, ja ką pa ła mo je ser ce ku
du szom, a zro zu miesz to, kie dy bę dziesz roz wa żać
mo ją mę kę. Wzy waj mo je go mi ło sier dzia dla grzesz ni -
ków, pra gnę ich zba wie nia. Kie dy od mó wisz tę mo dli -
twę za jed ne go grzesz ni ka z ser cem skru szo nym i wia -
rą, dam mu ła skę na wró ce nia. Mo dli tew ka ta jest na -
stę pu ją ca: O Krwi i Wo do, któ raś wy try snę ła z Ser ca
Je zu so we go, ja ko zdrój mi ło sier dzia dla nas – ufam
To bie.”

(482) O Bo że mój, je stem świa do ma po słan nic twa
swe go w Ko ście le św. Usta wicz nym wy sił kiem mo im jest
wy pra szać mi ło sier dzie dla świa ta. Ści śle łą czę się z Je zu -

sem i sta ję ja ko ofia ra bła gal na za świa tem. Bóg mi nie od -
mó wi ni cze go, kie dy bła gam gło sem Sy na Je go. Mo ja ofia ra
jest ni czym sa ma z sie bie, ale kie dy ją łą czę z ofia rą Je zu sa
Chry stu sa, to sta je się wszech moc ną i ma moc prze bła ga nia
gnie wu Bo że go. Bóg mi łu je nas w Sy nu swo im, bo le sna mę ka
Sy na Bo że go jest usta wicz nym ła go dze niem gnie wu Bo ga.

(483) O Bo że, jak bar dzo pra gnę, aby Cię po zna ły
du sze, żeś je stwo rzył z mi ło ści nie po ję tej; o Stwór co mój
i Pa nie, czu ję, że uchy lę za sło ny nie ba, aby o do bro ci Two -
jej nie wąt pi ła zie mia.

(528) W pią tek w cza sie Mszy św., kie dy du sza mo -
ja by ła za la na szczę ściem Bo ga, usły sza łam w du szy te sło -
wa: „Mi ło sier dzie mo je prze szło do dusz przez ser ce
Bo sko -ludz kie Je zu sa, ja ko pro mień słoń ca przez
krysz tał.” Uczu łam w du szy i zro zu mia łam, że wszel kie
zbli że nie się do Bo ga jest nam da ne przez Je zu sa, w Nim
i przez Nie go.

(531) 24 XI 1935. Nie dzie la, dzień pierw szy. Za raz
po szłam przed Naj święt szy Sa kra ment i ofia ro wa łam się
z Je zu sem, któ ry jest w Naj święt szym Sa kra men cie, Oj cu
Przed wiecz ne mu. Wtem usły sza łam w du szy te sło wa: „Ce -
lem two im jest i to wa rzy szek two ich łą czyć się ze mną
jak naj ści ślej przez mi łość, jed nać bę dziesz zie mię
z nie bem, ła go dzić bę dziesz słusz ny gniew Bo ży, a wy -
pra szać bę dziesz mi ło sier dzie dla świa ta. Od da ję ci
w opie kę dwie per ły dro go cen ne ser cu mo je mu, a ni -
mi są du sze ka pła nów i du sze za kon ne, za nich szcze -
gól nie mo dlić się bę dziesz, ich moc bę dzie w wy nisz -
cze niu wa szym. Mo dli twy, po sty, umar twie nia, pra ce
i wszyst kie cier pie nia łą czyć bę dziesz z mo dli twą, po -
stem, umar twie niem, pra cą, cier pie niem mo im,
a wten czas bę dą mia ły moc przed Oj cem mo im.”

(532) Po Ko mu nii św. uj rza łam Pa na Je zu sa, któ ry
mi rzekł te sło wa: „Dziś wnik nij w du cha mo je go i tak
urządź wszyst ko, aby naj uboż si nie mie li ci cze go za -
zdro ścić. Nie w gma chach i we wspa nia łych urzą dze -
niach, ale w ser cu czy stym i po kor nym po do bam so -
bie.”

(534) „Je steś ob lu bie ni cą mo ją na wie ki, czy -
stość two ja ma być wię cej niż aniel ska, bo z żad nym
anio łem nie wcho dzę w tak ści słą za ży łość jak z to bą.
Naj drob niej szy czyn ob lu bie ni cy mo jej ma war tość
nie skoń czo ną, du sza czy sta ma moc nie po ję tą
przed Bo giem.”

(639) Czwar tek. W cza sie ad o ra cji wie czor nej uj rza -
łam Pa na Je zu sa ubi czo wa ne go i umę czo ne go, któ ry mi po -
wie dział: „Cór ko mo ja, pra gnę, aże byś w naj drob niej -
szych rze czach by ła za leż na od spo wied ni ka. Naj więk -
sze ofia ry two je nie po do ba ją mi się, je że li je speł niasz
bez po zwo le nia spo wied ni ka, i zno wuż prze ciw nie, je -
że li jest z po zwo le niem spo wied ni ka. Naj więk sze dzie -
ła w oczach mo ich są bez zna cze nia, je że li są sa mo -
wol ne, a czę sto nie zgod ne z wo lą mo ją i za słu gu ją ra -
czej na ka rę, a nie na na gro dę; i zno wuż naj drob niej -
szy czyn twój z po zwo le niem spo wied ni ka jest mi ły
oczom mo im i jest mi nie zmier nie dro gi; utwierdź się

Z “Dzienniczka” Siostry Faustyny
REFLEKSJE

Siostra Faustyna
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w tym na za wsze, czu waj nie ustan nie, bo pie kło ca łe
wy si la się prze ciw to bie w po wo du dzie ła twe go, al bo -
wiem wie le dusz od wró ci się od wrót pie kła i bę dą
uwiel biać mi ło sier dzie mo je; ale nie lę kaj się ni cze go,
bo jam jest z to bą; wiedz, że sa ma z sie bie nic nie mo -
żesz.”

(648) Wiel ki Pią tek. O trze ciej go dzi nie uj rza łam
Pa na Je zu sa ukrzy żo wa ne go, któ ry spoj rzał na mnie i rzekł:
„Pra gnę”. Wtem uj rza łam, jak z bo ku Je go wy szły te sa me
dwa pro mie nie, ja kie są w tym ob ra zie. Wtem uczu łam
w du szy pra gnie nie zba wie nia dusz i wy nisz cze nie się
za bied nych grzesz ni ków. Ofia ro wa łam się z ko na ją cym Je -
zu sem za świat Oj cu Przed wiecz ne mu. Z Je zu sem i przez
Je zu sa, i w Je zu sie jest łącz ność mo ja z To bą, Oj cze Przed -
wiecz ny.

(741) Ja, sio stra Fau sty na, z roz ka zu Bo że go by łam
w prze pa ściach pie kła na to, aby mó wić du szom i świad -
czyć, że pie kło jest. O tym te raz mó wić nie mo gę, mam roz -
kaz od Bo ga, abym to zo sta wi ła na pi śmie. Sza ta ni mie li
do mnie wiel ką nie na wiść, ale z roz ka zu Bo że go mu sie li mi
być po słusz ni. To, com na pi sa ła, jest sła bym cie niem rze -
czy, któ re wi dzia łam. Jed no za uwa ży łam: że tam jest naj wię -
cej dusz, któ re nie do wie rza ły, że jest pie kło. Kie dy przy -
szłam do sie bie, nie mo głam ochło nąć z prze ra że nia, jak
strasz nie tam cier pią du sze, to też jesz cze się go rę cej mo dlę
o na wró ce nie grzesz ni ków, usta wicz nie wzy wam mi ło sier -
dzia Bo że go dla nich. O Je zu, wo lę do koń ca świa ta ko nać

w naj więk szych ka tu szach, ani że li bym mia ła Cię ob ra zić
naj mniej szym grze chem.

(162) JMJ „Cór ko mo ja, je że li przez cie bie żą -
dam od lu dzi czci dla mo je go mi ło sier dzia, to ty po -
win naś się pierw sza od zna czać tą uf no ścią w mi ło sier -
dzie mo je. Żą dam od cie bie uczyn ków mi ło sier dzia,
któ re ma ją wy pły wać z mi ło ści ku mnie. Mi ło sier dzie
masz oka zy wać za wsze i wszę dzie bliź nim, nie mo żesz
się od te go wy mó wić, ani unie win nić.
Po da ję ci trzy spo so by czy nie nia mi ło sier dzia bliź nim:
pierw szy – czyn, dru gi – sło wo, trze ci – mo dli twa;
w tych trzech stop niach za wie ra się peł nia mi ło sier -
dzia i jest nie zbi tym do wo dem mi ło ści ku mnie. W ten
spo sób du sza wy sła wia i od da je cześć mi ło sier dziu
mo je mu. Tak, pierw sza nie dzie la po Wiel ka no cy jest
świę tem Mi ło sier dzia, ale mu si być i czyn; i żą dam
czci dla mo je go mi ło sier dzia przez ob cho dze nie uro -
czy ście te go świę ta i przez cześć te go ob ra zu, któ ry
jest na ma lo wa ny. Przez ob raz ten udzie lę wie le łask
du szom, on ma przy po mi nać żą da nia mi ło sier dzia, bo
na wet wia ra naj sil niej sza nic nie po mo że bez uczyn -
ków.”

O Je zu mój.
Ty sam mnie wspie raj we wszyst kim, bo wi dzisz,

jak ma leń ką je stem, to je dy nie li czę na do broć Two ją, Bo że.

wy bór frag men tów „Dzien nicz ka” – Te re sa So wiń ska

REFLEKSJE

Ołtarz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
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OD PO WIEDŹ:

W Asy żu dnia 27 X 1986 r., z ini cja ty wy Ja na Paw -
ła II i z je go udzia łem mo dli ło się w in ten cji po ko -
ju na świe cie 150 przed sta wi cie li 13 naj więk szych
re li gii świa ta, Ko ścio łów i wspól not, w tym 63
przed sta wi cie li re li gii nie chrze ści jań skich. Ten
dzień mo dli twy o po kój, po stu i piel grzym ki był
hi sto rycz nym wy da rze niem o wy mia rze ogól no -
świa to wym.

Jed nym z do nio słych wy da rzeń przy go to wu ją cych
Wiel ki Ju bi le usz Ro ku 2000 by ło Zgro ma dze nie Mię dzy re li -
gij ne, zor ga ni zo wa ne w Rzy mie w dniach 25-27 X 1999 r.
przez Pa pie ską Ra dę ds. Dia lo gu Mię dzy re li gij ne go. Wzię ło
w nim udział oko ło 250 przed sta wi cie li po nad 20 re li gii świa -
ta z 40 kra jów, w tym m.in. 72 ka to li ków, 27 chrze ści jan z in -
nych Ko ścio łów, 42 wy znaw ców is la mu, 23 bud dy stów, 9
hin du sów, 14 wy znaw ców ju da izmu. Ce lem Zgro ma dze nia
by ło okre śle nie moż li wo ści współ dzia ła nia róż nych re li gii
w dzie dzi nach sta no wią cych przed miot wspól nej tro ski ta -
kich jak po kój, spra wie dli wość, wal ka z ubó stwem.

W cza sie ob rad stwier dzo no, że „dzi siej szy czło wiek, uwi -
kła ny w sieć ma te ria li zmu i kon sump cjo ni zmu, ab so lu ty zu -
je te raź niej szość, dą ży do na tych mia sto we go za spa ka ja nia
i po wierz chow ne go szczę ścia, któ re przy no si roz cza ro wa -
nie”. Stąd pły nie py ta nie, co mo gą uczy nić re li gie, aby od -
wró cić te ten den cje i przy czy nić się do ukształ to wa nia świa -
ta bar dziej wraż li we go na uni wer sal ne war to ści. Od po wie -
dzi na to py ta nie szu ka li uczest ni cy Zgro ma dze nia, ob ra du -
ją cy w ze spo łach ro bo czych, któ rych wnio ski by ły na stęp -
nie prze sta wia ne na se sjach ple nar nych i sta ły się pod sta wą
de kla ra cji koń co wej.
W ostat nim dniu ob rad pod czas se sji ple nar nej uczest ni cy
Zgro ma dze nia przy ję li tekst de kla ra cji koń co wej. Zo sta ła
ona od czy ta na pu blicz nie na pla cu św. Pio tra w obec no ści
Oj ca Świę te go i kil ku dzie się ciu ty się cy osób. Po nad to
przed sta wi ciel Wspól no ty św. Idzie go prof. An drea Ric car di
przed sta wił m.in. dzia łal ność swo je go ru chu na rzecz po ko -
ju. Rów nież Pa pież Jan Pa weł II wy gło sił do ze bra nych prze -
mó wie nie, w któ rym za chę cał, aby śmy uczy li się iść ra zem
w bra ter stwie i po ko ju. 

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE:
- Tym samym duchem był przesiąknięty Dzień Modlitwy o
Pokój w Europie (9-10.01.1993 r.)
- Dzień modlitw o pokój na Bałkanach miał miejsce  23
stycznia 1994 r. 

DO ROCZ NE ŚWIA TO WE DNI MO DLI TWY O PO KÓJ,
BĘ DĄ CE KON TY NU ACJĄ SPO TKA NIA W ASY ŻU
W PAŹ DZIER NI KU 1986 RO KU, OD BY WA ŁY SIĘ W RA -
MACH „MIĘ DZY NA RO DO WYCH SPO TKAŃ LU -
DZIE I RE LI GIE“.1

I 27 X 1986 – Asyż (Włochy)
Hasło – Światowy Dzień Modlitw o Pokój.  

II 3-4 VIII 1987 –  Góra Hiei (Japonia)
Hasło – Modlitwa jako źródło Pokoju.  

III 27-28 X 1987 – Rzym (Włochy)
Hasło – Modlitwa jako źródło Pokoju.  

IV 27-29 X 1988 – Rzym Bazylika Matki Bożej na 
Zatybrzu (Włochy)
Hasło – Ludzie modlitwy w poszukiwaniu Pokoju. 

V 1-2 IX 1989 –  Warszawa (Polska)
Hasło – Nigdy więcej wojny. Z okazji 50. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej.  

VI 25-28 IX 1990 –  Bari (Włochy)
Hasło – Ze wschodu na zachód morze Pokoju.  

VII 8-10 X 1991 –  La Valletta (Malta)
Hasło – Religie dla morza Pokoju. 

VIII 13-15 IX 1992 – Bruksela (Belgia)
Hasło – Europa, religie i Pokój.  

IX 19-22 IX 1993 – Mediolan (Włochy) 
Hasło – Ziemia ludzi; wzywanie Boga.  

14. Gdzie 27 paź dzier ni ka 1986 ro ku mia -
ło miej sce spo tka nie przy wód ców przed sta -
wi cie li naj więk szych re li gii świa ta z udzia -
łem pol skie go Pa pie ża, gdzie wspól nie mo -

dlo no się w in ten cji po ko ju?

Pytania o Jana Paw³a II – ci¹g dalszy

CZY WIESZ ŻE...
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X 11-13 IX 1994 – Asyż (Włochy)
Hasło – Przyjaciele Boga, świadkowie Pokoju.  

XI 29-30 VIII 1995 – Jerozolima (Izrael)
Hasło – Razem w Jerozolimie: żydzi, chrześcijanie, 
muzułmanie.  

XII 22-25 X 1995 –  Florencja (Włochy)2

Hasło – Pokój na niebie i na ziemi.  

XIII 7-10 X 1996 – Rzym (Włochy)
Hasło – Pokój jest imieniem Boga.  

XIV 5-7 X 1997 –  Padwa i Wenecja (Włochy) 
Hasło – Konflikt lub konfrontacja: skrzyżowanie 
religii i kultur.  

XV 30 VIII-1 IX 1998 Bukareszt (Rumunia)3

Hasło – Pokój jest imieniem Boga. Bóg, rodzaj 
ludzki, ludzie.  

XVI 12-14 XI 1999 Genua (Włochy)
Hasło – Kościoły jako siostry, ludzie jako bracia. 

Chrześcijanie na początku Trzeciego Millennium.  

XVII 24-26 IX 2000 Lizbona ( Portugalia)4

Hasło – Oceany Pokoju: dialog religii i kultur.  

XVIII 2-4 IX 2001 Barcelona  (Hiszpania)5

Hasło – Obszary dialogu – religie i cywilizacje 
nowego stulecia jako realizacja wezwania Jana 
Pawła II, zawartego w liście „Novo millennio 
ineunte” do dialogu między religiami.  

XIX 24 I  2002 – Asyż (Włochy)6

Hasło – Razem dla Pokoju. Dzień modlitw z udzia-
łem Papieża Jana Pawła II.  

XX 1-3 IX 2002 – Palermo (Włochy)
Hasło – Religia i kultura między konfliktem i 
dialogiem.  

XXI IX 2003 – Akwizgran ( Niemcy)7

Hasło –Między wojną i pokojem – spotkanie religii
i kultur. 

XXII IX 2004 – Mediolan (Włochy)8

Hasło –Odwaga nowego humanizmu.  

WY JA ŚNIE NIE: 
1) „Mię dzy na ro do we Spo tka nia Lu dzie i Re li gie” or ga ni zu je
Wspól no ta Sant’Egi dio (św. Idzie go) za ło żo na przez prof.
An drea Ric car di. Po wsta ła w Rzy mie w 1968 r. w śro do wi -
sku chrze ści jań skiej mło dzie ży li ce al nej, któ ra za cel po sta -
wi ła so bie nie sie nie po mo cy ubo gim, bu do wa nie po ko ju
w świe cie oraz roz wi ja nie dia lo gu mię dzy re li gia mi. W 1986
r. zo sta ła za twier dzo na przez Sto li cę Apo stol ską ja ko mię -
dzy na ro do we sto wa rzy sze nie wier nych świec kich. Obec nie
na le ży do nie go po nad 40 000 osób, któ re dzia ła ją we Wło -
szech i w 60 in nych kra jach, na róż nych kon ty nen tach.
2) Uczest ni ka mi by li przed sta wi cie le wiel kich re li gii świa ta
z 50 kra jów.
3) Obec ność na spo tka niu przed sta wi cie li Ko ścio ła pra wo -
sław ne go za owo co wa ła wi zy tą Oj ca Świę te go w Ru mu nii,
któ ra mia ła miej sce kil ka mie się cy póź niej.
4) Pa pież Jan Pa weł II wy słał de pe szę do Wspól no ty św.

Idzie go, w któ rej prze ka zał spe cjal ne po dzię ko wa nia za en -
tu zjazm i du cho wą od wa gę roz po wszech nia nia idei po ko jo -
wych spo tkań lu dzi róż nych re li gii w róż nych miej scach
świa ta.
5) Do uczest ni ków XVIII Świa to we go Dnia Mo dlitw o Po kój
Jan Pa weł II wy sto so wał prze sła nie (28 VIII 2001), w któ -
rym nie wa hał się stwier dzić, że te spo tka nia sta ły się „zna -
kiem cza su”. Wzy wał do „wy pły nię cia na głę bię” dia lo gu
eku me nicz ne go. Stwier dził też, że nie moż na już dłu żej to le -
ro wać skan da lu po dzia łu, bo jest on nie ustan nym od rzu ca -
niem mi ło ści Bo ga. Te dni mo dli twy prze ży wa ne w kli ma cie
bra ter stwa na zwał „du chem Asy żu”. 
6) W mo dli twach wzię ło udział po nad 2 tys. lu dzi. By li
przed sta wi cie le 32 Ko ścio łów i wspól not chrze ści jań skich
oraz 11 in nych re li gii świa ta. Na za koń cze nie Dnia Mo dli -
twy o Po kój uczest ni cy w spe cjal nej de kla ra cji zo bo wią za li
się do dzia ła nia na rzecz bu do wa nia i umac nia nia po ko ju
w ro dzi nie ludz kiej a Jan Pa weł II wy po wie dział sło wa: „Ni -
gdy wię cej nie na wi ści! Ni gdy wię cej woj ny! Ni gdy wię cej
ter ro ry zmu!” 24 lu te go 2002 r., w mie siąc po Dniu Mo dlitw
o Po kój Jan Pa weł II skie ro wał do sze fów wszyst kich
państw i rzą dów spe cjal ny list, do któ re go do łą czył „De ka -
log z Asy żu na rzecz Po ko ju”, bę dą cy wcze śniej wspo mnia -
ną de kla ra cją.
7) W spo tka niu uczest ni czy li zwierzch ni cy wie lu wy znań re -
li gij nych i bli sko 5 tys. osób.
8) Po kój za wsze jest moż li wy – przy po mniał Oj ciec Świę ty
w orę dziu skie ro wa nym do uczest ni ków za koń czo ne go 7
wrze śnia 2004 r. w Me dio la nie XXII spo tka nia mię dzy re li gij -
ne go z cy klu „Lu dzie i re li gie”. Spo tka nie pod ha słem „Od -
wa ga no we go hu ma ni zmu” zor ga ni zo wa ła rzym ska Wspól -
no ta św. Idzie go. 

W prze sła niu do uczest ni ków spo tka nia Jan Pa -
weł II za ape lo wał o nie ule ga nie lo gi ce prze mo cy, ze msty
i nie na wi ści. „Za wsze na le ży współ pra co wać, aby wy ko rze -
nić z kul tu ry i ży cia obec ne w nich na sio na uraz i nie zro zu -
mie nia, a tak że chę ci pa no wa nia nad in ny mi, aro gan cji, wła -
snych in te re sów i po gar dy dla toż sa mo ści in nych” – na ucza
Oj ciec Świę ty. „Wie rzą cy wszyst kich re li gii mo gą wie le
uczy nić w tym ce lu.” – pod kre ślił Pa pież.

W swo im orę dziu Oj ciec Świę ty przy po mniał też
rocz ni cę „strasz ne go 11 wrze śnia 2001 r., któ ry przy niósł
śmierć w sa mym ser cu Sta nów Zjed no czo nych”. Jan Pa -
weł II wska zał, że nie wol no ule gać stra cho wi, bo pro wa dzi
to do za my ka nia się w so bie oraz na si la nia się ego izmu jed -
no stek i ca łych grup. 

Apel o po kój za koń czył XXII mię dzy re li gij ne spo -
tka nie mo dli tew ne. Uro czy stość na pla cu przed ka te drą
w Me dio la nie zgro ma dzi ła 10 tys. osób. Uczest ni cy spo tka -
nia re pre zen tu ją cy róż ne re li gie we zwa li wszyst kich lu dzi
do brej wo li do glo ba li za cji so li dar no ści i do wspól ne go wy -
sił ku na rzecz wy ko rze nie nia plag gnę bią cych ludz kość, jak
AIDS czy ter ro ryzm. Przy po mnie li, że praw dzi wym imie -
niem Bo ga jest po kój, a od wo ły wa nie się do prze mo cy, na -
wet w słusz nej spra wie, dys kre dy tu je cel, do któ re go się
dą ży.

opra co wał An drzej Wit kow ski

CZY WIESZ ŻE...
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90. rocznica objawieñ fatimskich cz.- 2
AK TU AL NOŚĆ PRZE SŁA NIA FA TIM SKIE GO
w 90. rocz ni cę ob ja wień (1917-2007)

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

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

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

Wy da je się, że nie ma prost sze -
go ge stu jak od dać się Nie po ka -
la ne mu Ser cu Ma ryi. Jed nak
w prak ty ce oka zu je się, że wca le
nie jest to ta kie pro ste i oczy wi -
ste. Sio stra Łu cja wie lo krot nie
pro si ła pa pie ży, by za wie rzy li
Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi
Ko ściół po wszech ny i ca ły
świat, a szcze gól nie Ro sję. Bez
wąt pie nia, o czym na le ży w tym
miej scu wspo mnieć, po szcze -
gól ni pa pie że – za czy na jąc
od Piu sa XII i koń cząc na Ja nie
Paw le II, wie lo krot nie w mo dli -
twie oso bi stej a tak że pu blicz -
nie, do ko ny wa li licz nych ak tów
za wie rze nia ser cu Ma ryi lo sów
świa ta. Jed nak szcze gól nie uro -
czy sty cha rak ter miał akt po wie -
rze nia ludz ko ści do ko na ny
przez na sze go ro da ka Ja na Paw -
ła II w 1982 ro ku. W rok po za -
ma chu na swo je ży cie, przy był
on do Fa ti my ja ko piel grzym,
aby po dzię ko wać Ma ryi Nie po -
ka la nej za cu dow ne oca le nie przed śmier cią. Nikt, a szcze -
gól nie On (wiel ki czci ciel Ser ca Ma ryi) nie miał żad nych
wąt pli wo ści, ja ką ro lę ode gra ła w tym cza sie Ma don na Fa -
tim ska. Po sta wa wia ry Ja na Paw ła II i bez gra nicz ne za wie -
rze nie sie bie i ca łe go pon ty fi ka tu Ma ryi „TO TUS TU US
– CA ŁY TWÓJ”, zmie nia hi sto rię świa ta i Ko ścio ła. Pa pież
Po lak tak mó wił do na ro du por tu gal skie go i ca łe go świa ta
w ów ma jo wy dzień: 
„Kie dy przed ro kiem, na pla cu św. Pio tra miał miej sce za -
mach, gdy od zy ska łem świa do mość, my śli mo je po bie gły
na tych miast ku te mu Sank tu arium, aby w Ser cu Mat ki Bo -
żej zło żyć po dzię ko wa nie za to, że ura to wa ła mnie od nie -
bez pie czeń stwa”. 

Na stęp nie pa pież w łącz no ści z ca łym Ko ścio łem
po wszech nym do ko nał uro czy ste go ak tu za wie rze nia ludz -
ko ści Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi: 
„Za wie rza jąc Ci, o Mat ko, Świat, wszyst kich lu dzi i wszyst -
kie lu dy, zwłasz cza te…, za wie rza my Ci też to po świę ce nie

świa ta, skła da jąc je w Twym ma cie rzyń skim Ser cu”.
Jak w obec nych cza sach my lu dzie ży ją cy w XXI wie ku mo -
że my od po wie dzieć na ten apel o kon se kra cję wła sne go ży -
cia? 

Po pierw sze, każ dy z nas w oso bi stej mo dli twie mo -
że otwo rzyć się na dar za wie rze nia Nie po ka la ne mu Ser cu
Ma ryi. Do tej mo dli twy moż na tak że za pro sić bli skich,
a szcze gól nie naj bliż szą ro dzi nę, aby wspól nie do ko nać ak -

tu po świę ce nia Ser cu Ma ryi wła snej ro -
dzi ny. Na praw dę nie trze ba po ko ny wać
ty się cy ki lo me trów, aby przy być do da -
le kiej Por tu ga lii w ce lu po świę ce nia
swo je go ży cia Nie po ka la nej. Wy star czy
we wła snym ser cu prze żyć owe wiel kie
wy da rze nia otwie ra jąc się w wie rze i uf -
no ści na dia log z Ma ry ją. 

Dzię ki na tchnie niu Du cha Świę te -
go w tam tych dniach do ko na łem ta kiej
wła śnie kon se kra cji sie bie i wła snej ro -
dzi ny. Głę bo ko wie rzę, że w tym zwy -
kłym ge ście, któ ry oczy wi ście po wi -
nien prze kła dać się jesz cze na co dzien -
ne wy bo ry, jest ogrom na moc Du cha
Po cie szy cie la. Dla tych, któ rzy być mo -
że te raz czu ją owe za pro sze nie do po -
dob ne go ge stu kon se kra cji wła sne go
ser ca, z przy jem no ścią po da ję pod ko -
niec te go ar ty ku łu pe łen tekst mo dli -
twy za wie rze nia, któ ry oczy wi ście moż -
na po łą czyć z mo dli twą ró żań co wą. 
„Każ dy akt po świę ce nia sie bie, in nych,
świa ta jest wy zna niem wia ry, że Bóg
jest mi ło ścią, i od no wie niem tej wia ry.
Po świę ce nie się Nie po ka la ne mu Ser cu
Ma ryi po ucza, że zo sta łem od da ny Oj -
cu Przed wiecz ne mu w prze bi tym Ser -
cu Od ku pi cie la. Mat ka Od ku pi cie la
wzy wa nas, za pra sza i po ma ga nam
zjed no czyć się z tym po świę ce niem

i od da niem świa ta. I przy bli ża nas do prze bi te go Ser ca
Chry stu sa. Chce my, by by ła nam Prze wod nicz ką, gdyż po -
świę cić się Ma ryi – to zna czy przy jąć Jej po moc”. (Ja dwi ga
Zię ba, „Po sła niec Ser ca Je zu so we go”, nr 5/2005). 
Aby przejść do dwóch ko lej nych ele men tów tre ści ob ja wień
fa tim skich, po krót ce przy po mnij my so bie pew ną sce nę bi -
blij ną. 

Pew ne go ra zu apo sto ło wie nie od nie śli suk ce su
zma ga jąc się z cho ro bą mło de go chłop ca opę ta ne go przez
złe go du cha. Smut ni i ogar nię ci po czu ciem po raż ki zwra ca -
ją się do Je zu sa: 
„Dla cze go my nie mo gli śmy go wy pę dzić?” Je zus im od po -
wie dział: „Z po wo du ma łej wia ry wa szej […] TEN ZAŚ RO -
DZAJ ZŁYCH DU CHÓW WY RZU CA SIĘ TYL KO MO DLI -
TWĄ I PO STEM”  (Mt 17, 21).

Do świad cze nie Fa ti my da je na no wo moż li wość od -
kry cia bar dzo istot ne go związ ku sku tecz nej mo dli twy z po -

Figura Matki Bożej Fatimskiej
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stem. In ny mi sło wy, mo że my roz po znać zna cze nie i war -
tość umar twie nia w ży ciu chrze ści jań skim w kli ma cie wia -
ry. Jed nak roz pocz nij my ana li zę za leż no ści tych dwóch wy -
mia rów od we zwa nia do sta łej mo dli twy. 

Prze sła nie dru gie
STA ŁA MO DLI TWA

Po now nie za dzi wić nas mo że oczy wi stość i pro sto ta po stu -
la tu mo dli twy. Ja kiś chrze ści ja nin mógł by po wie dzieć:
„Prze cież nie trze ba nam o tym przy po mi nać, jest to ta kie ja -
sne jak rów na nie 2 + 2 = 4”. Jed nak w tym we zwa niu nie cho -
dzi tyl ko o wier ność prak ty kom re li gij nym, czy też o pew ną
sys te ma tycz ność np. w pa cie rzu po ran nym i wie czor nym.
Jest to we zwa nie do STA ŁEJ wię zi z Bo giem, RZE CZY WI -
STE GO DIA LO GU i KON TAK TU, z któ re go ro dzą się no -
we ewan ge licz ne de cy zje, głęb sze uczu cia, nad przy ro dzo ne
na tchnie nia oświe co ne bla skiem Je go chwa ły i mą dro ści.
Po ja wia się jed nak nie uchron nie py ta nie – Czy dla zwy kłe -
go, za bie ga ne go i za tro ska ne go o co dzien ną eg zy sten cję
czło wie ka sta ła więź z BO GIEM jest re al ną pro po zy cją? 

Tu taj przy po mi na mi się pew na hi sto ria z mo je go
ży cia. Kil ka lat te mu, pra cu jąc ja ko ka te che ta w jed nym z li -
ce ów, sze dłem ko ry ta rzem i krzyk ną łem do jed nej uczen ni -
cy z mo jej kla sy: „Ka siu, wiesz, że ty masz być świę ta”. Jej
za sko cze nie i spon ta nicz na re ak cja na ta ki apel w miej scu,
któ re w ni czym nie przy po mi na ło ko ścio ła, da ła mi póź niej
du żo do my śle nia. Zo ba czy łem na twa rzy tej mło dej oso by
uśmiech po łą czo ny ze zdzi wie niem i za sko cze niem, jak bym
mó wił o wy pra wie na in ną pla ne tę, ale tak że to tal ną nie wia -
rę w re alizm i oczy wi stość te go za pro sze nia do świę to ści.
Ja ko chrze ści ja nin je stem za pro szo ny do sta łej łącz no ści
z Bo giem. Co to zna czy? 

Wszyst kie mo je de cy zje po wi nie nem roz pa try wać
w świe tle Ewan ge lii, bez wzglę du na to, gdzie je stem i ja ką
pra cę wy ko nu ję. Chrze ści jań stwo, to nie kwe stia stro ju, mo -
dy, sty lu, au to pre zen ta cji, czy ro man tycz nej at mos fe ry
na piel grzym ce do Czę sto cho wy. To od kry cie i przy ję cie Je -
zu so wej toż sa mo ści, na tu ry by cia, sty lu my śle nia, od czu wa -
nia i war to ścio wa nia. Być chrze ści ja ni nem to mieć okre ślo -
ne du cho we DNA. Mieć Bo ży „kod mi ło ści” wy pi sa ny
w ser ce, nie tyl ko dzię ki ła sce Chrztu świę te go, ale przez
co dzien ną re ali za cję wia ry w ży ciu oso bi stym i spo łecz nym.
Je stem głę bo ko prze ko na ny, że dar RÓ ŻAŃ CA ŚWIĘ TE -
GO bar dzo po ma ga w od kry wa niu owej jed no ści du cho wej
z Je zu sem. Stan ten da je też ra dość ze sta łej łącz no ści i ko -
mu ni ka cji z Bo giem. W na stęp stwie ta kiej wię zi two rzy się
no wa ewan ge licz na men tal ność. Ze ga rek, któ ry apo dyk -
tycz nie od li cza nam czas w pra cy, pod czas snu, al bo w wy -
po czyn ku, w ży ciu du cho wym, na gle prze sta je być tak nie -
zbęd ny i po trzeb ny. Nie od gry wa już ro li re duk to ra i nie
okre śla do gma tycz nie cza su de dy ko wa ne go na spo tka nie
z Mi ło ścią. Czas, dzie lą cy się na go dzi ny, mi nu ty, se kun dy,
nie kształ tu je już na sze go ryt mu du cho we go, na sze go „od -
de chu mi ło ści”. Uwal nia my się z twar dej dyk ta tu ry cza su.
War to otwo rzyć się na ta kie no we spoj rze nie na czas w ży -
ciu przed Pa nem. 

Tak bo wiem jest: kto ską po sie je, ten ską po i zbie -
ra, kto zaś hoj nie sie je, ten hoj nie też zbie rać bę dzie. Każ dy
niech prze to po stą pi tak, jak mu na ka zu je je go wła sne ser -
ce, nie ża łu jąc i nie czu jąc się przy mu szo nym, al bo wiem ra -
do sne go daw cę mi łu je Bóg. (2 Kor, 9. 6-7)

Bóg – daw ca ży cia, cza su i prze strze ni  – sta je się
ce lem na szej mo dli twy, któ rej On sam wy zna cza rytm.
W ten spo sób nie dzie li my mo dli twy we dle ja kie goś mak si -
mum al bo mi ni mum. Ró ża niec za pra sza nas do trwa nia
przy Je zu sie wraz z Ma ry ją. W ta jem ni cach ra do snych i bo -
le snych mo że my od na leźć pięk no i zro zu mieć sens na szych
ży cio wych do świad czeń. Przy czym nie cho dzi o za li cze nie,
przej ście lub od mó wie nie np. ko lej nej dzie siąt ki Ró żań ca,
ale o za trzy ma nie się w da nym mo men cie wraz z Ma ry ją.
W cza sie tej mo dli twy kon tem pla cyj nej Ma ry ja po ma ga nam
zna leźć no wy rytm mi ło ści, rytm pra cy czy ste go ser ca, któ -
re mo że wię cej i wię cej. Du cho wość Ma ryi jest za war ta
w sło wie fiat. To ono sta je się klu czem do zro zu mie nia na -
szej eg zy sten cji i rze czy wi sto ści, czę sto prze kra cza ją cej
ludz ki ro zum. Wo la Two ja, Pa nie sta je się no wym ryt mem,
nie tyl ko w mo men tach chwa ły i ra do ści, ale szcze gól nie
wte dy, gdy do świad cza my tru du i cier pie nia. Sło wo fiat wy -
peł nia ca łą prze strzeń ży cia i sta je się wów czas pro gra mem
na szej co dzien no ści. 

Bę dąc przez te kil ka ty go dni w Fa ti mie, mia łem ła -
skę od kryć ten no wy wy miar cza su, w któ rym prze sta je się
li czyć ilość wy po wie dzia nych „zdro wa siek”, al bo utrzy my -
wać ra dość, że ko lej ne go dnia „za li czy łem” ja kąś cząst kę
Ró żań ca.

Za uważ my, jak wła śnie w tym kon tek ście trwa nia
przed Pa nem bez ze gar ka, jest obec na po sta wa troj ga pa -
stusz ków. Dzie ci w wie ku 7, 9, 10 lat poj mu ją za pro sze nie
Ma ryi do sta łej mo dli twy. Sio stra Łu cja w swo ich wspo -
mnie niach pi sze o tym, jak jej ku zyn – bł. Fran ci szek wie lo -

Trzej pastuszkowie portugalscy  Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos,
którym objawiła się Matka Boża
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krot nie opusz czał gro no przy ja ciół, aby trwać przed Pa nem: 
– „(…) Fran cisz ku, czy nie chcesz przyjść na pod wie czo -
rek?
– Nie, jedz cie spo koj nie, ja od ma wiam Ró ża niec. Za wo łaj cie
mnie po tem.
Kie dy go zno wu po szłam wo łać, po wie dział mi:
– Przyjdź cie tu taj do mnie, aby się mo dlić!
We szły śmy na szczyt ska ły, gdzie star czy ło z ła two ścią miej -
sca, aby śmy mo gli w trój kę klę czeć, a ja za py ta łam go:
– Ale co ty tu ro bisz tak dłu go?
– My ślę o Bo gu, któ ry jest ta ki smut ny z po wo du ty lu
grze chów! Gdy bym tyl ko był zdol ny do zro bie nia Mu ra do -
ści!” 

(Wspo mnie nia S. Łu cji z Fa ti my, 2006, s.148)

Za sta na wia ją cym jest fakt, że dzie ci, po mi mo tak
mło de go wie ku, by ły tak doj rza łe du cho wo i przez to tak
otwar te na dar kon tem pla cji, trwa nia przed Bo giem. 

War to za sta no wić się, czy dzi siaj nie spo ty ka my się
z od wrot ną sy tu acją? Współ cze śnie czło wiek w wie ku doj -
rza łym, tj. 30-60 lat, oka zu je się bar dzo in fan tyl ny i nie doj -
rza ły w spra wach Bo żych. Czy mo dli twa czło wie ka doj rza łe -
go wie ko wo po win na na śla do wać zwy cza je z dzie ciń stwa?
Czy mo dli twa do ro słe go czło wie ka po win na być za wę żo -
na do tzw. pa cior ka? Czę sto moż na spo tkać się z wy rzu ta mi
su mie nia sfor mu ło wa ny mi w na stę pu ją cy spo sób: „Pro szę
księ dza nie od mó wi łem pa cior ka”. Mo ja re ak cja na ta kie
stwier dze nia jest na stę pu ją ca: „Ko cha ny bra cie, sio stro, to
do brze, bo pa cio rek to mó wią ma łe dzie ci, a Ty po wi nie neś
dbać o Twój dia log z Bo giem!” 

Za uważ my, że dzie ci fa tim skie nie mia ły wy zna czo -
nej ilo ści ani ta jem nic, ani dzie siąt ków Ró żań ca, one po pro -

stu się mo dli ły. Trwa ły na mo dli twie in dy wi du al nej, wspól -
no to wej, me dy to wa ły i roz wa ża ły ta jem ni ce Bo że, jak mi ło -
sier dzie, nie bo, pie kło, ła ska, grzech itd. Ten kon takt z Bo -
giem da wał im nie stru dzo ną moc do prze zwy cię że nia wie lu
utra pień i trud no ści, któ re w ta ki mło dym wie ku mu sia ły
nieść na swo ich ra mio nach. Po są dza no ich o oszu stwa, mi -
sty fi ka cje, kłam stwo, in te re sow ność, i nie by ły to po są dze -
nia wy łącz nie ze stro ny tzw. la ic kiej wła dzy, ale rów nież ze
stro ny naj bliż szych krew nych, ro dzeń stwa, a na wet władz
ko ściel nych. Cdn.

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

Bazylika Matki Bożej Różańcowej w Fatimie

Autor artykułu przed Sanktuarim w Fatimie
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Zakochaæ siê w swojej ¿onie.
Pokochaæ swojego mê¿a.

MAŁŻEŃSTWO

Czte ry la ta te mu wy bra li śmy się z żo ną na re ko lek cje dla
mał żeństw w Igna cjań skim Cen trum For ma cji Du cho wej
w Gdy ni. Wcze śniej jeź dzi łem do Gdy ni na re ko lek cje igna -
cjań skie i my śla łem, że re ko lek cje dla mał żeństw bę dą wy -
glą dać bar dzo po dob nie, ty le że w pa rach: „dzi siaj żo na do -
sta je ten frag ment do me dy ta cji, a mąż tam ten”. Oka za ło
się, że te re ko lek cje wy glą da ły zu peł nie ina czej od mo ich
wy obra żeń i bar dzo mnie za sko czy ły…

Pierw szym za sko cze niem by ło to, że re ko lek cje
pro wa dzo ne by ły przez mał żeń stwa. Co praw da na wszyst -
kich spo tka niach był obec ny ksiądz, ale uzu peł niał on tyl ko
to, co mó wi li świec cy. Dru gim za sko cze niem by ła for ma re -
ko lek cji – nie by ło na nich tra dy cyj nych kon fe ren cji, mo -
dlitw ani ka te chez. Za miast te go pa ry ani ma to rów za chę ca -
ły uczest ni ków do pra cy wła snej. Co waż ne, ca ła pra ca by ła
pro wa dzo na przez nas z żo ną tyl ko we dwo je, nie by ło ujaw -
nia nia na szych pro ble mów gru pie. A trze cie za sko cze nie
wią za ło się ze spo so bem mó wie nia ani ma to rów – bar dzo
szcze rze i otwar cie opo wia da li oni o swo ich mał żeń skich
pro ble mach, błę dach i po raż kach. Da wa ło mi to po czu cie,
że nie tyl ko ja po peł niam błę dy i że to, że nie wszyst ko się
nam ukła da, to wca le nie zna czy, że je ste śmy złym mał żeń -
stwem. 

Je dy nym z naj pięk niej szych mo men tów na tych re -
ko lek cjach by ło dla mnie po czu cie po wro tu do te go, co nas
po łą czy ło z żo ną – do na szej mi ło ści. Przy po mnie nie so bie,
że mi mo te go, że cza sa mi gu bi my się w na szej co dzien no -
ści, że zda rza nam się krzy czeć na sie bie i mieć do sie bie żal
– to je ste śmy mał żeń stwem dla te go, że się ko cha my. I że
na sza mi łość zmie nia się, prze ży wa lep sze lub gor sze dni,
ale ca ły czas jest w nas.

Wy jeż dża li śmy z tych re ko lek cji z po czu ciem, że
na sza mi łość jest od świe żo na, od no wio na i że uda ło nam się
wy ja śnić spo ro pro ble mów, o któ rych wcze śniej nie umie li -
śmy bądź nie chcie li śmy roz ma wiać. Te re ko lek cje tak nas
za chwy ci ły, że po sta no wi li śmy z żo ną do łą czyć do ru chu
Spo tkań Mał żeń skich, któ ry je or ga ni zu je. Naj pierw jeź dzi -

li śmy na spo tka nia week en do we, na któ rych po głę bia się to,
co prze ży ło się na re ko lek cjach. Póź niej sa mi za czę li śmy
pro wa dzić re ko lek cje i zo ba czy li śmy, jak wy glą da ją one
od dru giej stro ny.

Na re ko lek cje przy jeż dża ją bar dzo róż ne mał żeń -
stwa. Są ta kie, któ re ma ją ze so bą bar dzo do bry kon takt
i chcą jesz cze po pra wić swo ją re la cję. Są też ta kie, któ re są
już pra wie zde cy do wa ne na roz wód i trak tu ją te re ko lek cje
ja ko ostat nią de skę ra tun ku. Co praw da dwa dni re ko lek cji
to zbyt ma ło, że by roz wią zać wszyst kie pro ble my, któ re na -
war stwia ły się przez la ta – ale spo ro mał żeństw wy jeż dża jąc
mó wi, że do pie ro tu taj za czę li ze so bą na praw dę roz ma wiać
i że chcą kon ty nu ować ten dia log w swo im co dzien nym ży -
ciu. 

Wszyst kie mał żeń stwa, któ re chcą po głę bić swo ją
mi łość, a tak że na rze czo nych, któ rzy chcą do brze przy go to -
wać się do sa kra men tu mał żeń stwa, za pra sza my ser decz nie
na te spo tka nia. Od by wa ją się one w Gdy ni, w do mu re ko -
lek cyj nym przy uli cy Ta trzań skiej. Re ko lek cje roz po czy na ją
się w piąt ki o godz. 17-ej, a koń czą się obia dem w nie dzie lę.
Ko niecz ny jest udział oboj ga mał żon ków, bez dzie ci, w ca ło -
ści pro gra mu. Or ga ni za to rzy za pew nia ją za kwa te ro wa nie
(pięk ny wi dok z ta ra su do mu re ko lek cyj ne go na Gdy nię!)
oraz wy ży wie nie. Za pra sza my każ de mał żeń stwo, któ re pra -
gnie, by ich wspól ne ży cie nie ustan nie się roz wi ja ło. Nie sta -
wia my uczest ni kom ba rier for mal nych.

Za pi sy oraz py ta nia moż na kie ro wać do Iwo ny
i Krzysz to fa Do le wa, te le fon (0-58) 683-80-01. Re ko lek cje
dla mał żeństw w tym ro ku od bę dą się w dniach 7-9 mar -
ca, 13-15 czerw ca, 10-12 paź dzier ni ka oraz 12-14 grud nia.
Re ko lek cje dla na rze czo nych: 16-18 ma ja oraz 24-26 paź -
dzier ni ka. Do dat ko we in for ma cje moż na zna leźć na stro nie
in ter ne to wej ośrod ka: www.spo tka niag dy nia.pl, a tak że
na stro nie głów nej ru chu Spo tkań Mał żeń skich: www.spo -
tka nia mal zen skie.pl. 

Sta ni sław Mat czak
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pło mień ży cia

jest w na tu rze ludz kiej prze strzeń cza su
gdzie peł nia na sza dzie li się na wie le źró -
deł
drze mie w na szych okrę tach ci sza mor ska
cza sem bu dzi się w nas
na wał ni ca two rze nia rze czy no wych

jest w czło wie ku si ła naj czyst sza
mo rze stwa rza nia sie bie na wie le spo so -
bów
ukry wa się w nas bu rza prze mien no ści
spły wa z czło wie ka cień je go cie nia
mi łość two rze nia wia ra zwy cię stwa

pło dzi czło wiek czło wie ka
su mie nie czy ste jak łzy na Bo żych po wie -
kach

jest w nas od wiecz ne pra gnie nie ży cia

światło uznania

światłość nie przychodzi z daleka
nie oślepia
zbolałe naszym zmęczeniem
pewnego dnia jaśnieje w nas
prześwietla porzucone marzenia
fałszywy obraz Boga
zafałszowane odbicie wspomnień
oświetla stromiznę doktryn
naszych małych powrotów i odejść
im bliżej tym gorzej dla nas
bo nic nie da się ukryć
zafałszować ani wynieść
a nam się wydaje że to
światło jest źródłem wszelkiego zła
stawia nas w prawdzie wyboru
zmusza do pracy nad sobą
aby wejść na poziom poznania
skąd zawrócić się nie chce
bo i po co

jest

jest morze spienione co nie gasi pragnienia
jest pragnienie ulotne a nie ma miłości
jest miłość szalona co nie daje wolności
a wolność zupełna tak beznadziejna
że kręci się nasze koło przewrotne
nadęte i wielce niezłomne
aż po puchar goryczy dozgonne

jest słowo co ludzi przemienia
tylko usłyszeć je trudno
wymaga milczenia
a z tym u nas najgorzej
tyle jest w nas do powiedzenia
że mądrość wieczna przy nas wysiada
a to co największe przychodzi w ukryciu
w ciszy się zmienia istota pojęcia

tak się nie śpiesząc nigdzie

tak się nie śpiesząc nigdzie
wyczuwając wzniosłość tej chwili
tak się zatracić w ciszy
tej naturalnej mowie aniołów
i nie czuć nic więcej
oprócz kilku krótkich oddechów
zasapanego Boga
biegającego od jednej do drugiej
zabłąkanej owieczki

bogata jest nasza teologia słów

bogata jest nasza teologia słów
wielka religia w wielkim kościele
a miłość nasza jest bardzo uboga
pełna dziur i starych naszywek
trochę za krótka i niezbyt łagodna
codziennie wystawiana na próbę

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

“sTWORZENIE”

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .

KĄCIK  POETYCKI

wiersze i zdjęcia Kazimierza Sakowicza



GŁOS BRATA NR 1(35)2008 33

Po zio mo:

4) przybudówka przed wejściem do domu.
7) przełożony w klasztorze lub w niektó-

rych zakonach.
8) urząd, instytucja; narząd.
9) szach Azerbejdżanu i Persji

(1486 – 1524).
10) ozdobne drzewiaste pnącze z rodziny

motylkowatych (wistaria, glicynia).
12) równina stepowa w Ameryce Pół-

nocnej.
13) słuszność, racja.
15) roślina jednoroczna z rodziny makowa-

tych; chwast.
18) zwierzę żyjące w bystrych chłodnych

potokach górskich.
19) ryba z rzędu okoniokształtnych; zając

morski.
20) biskup, pomocnik ordynariusza.
21) ptaki z rodziny krukowatych.

Pio no wo:

1) obiekt astronomiczny wysyłający pro-
mieniowanie w postaci krótkotrwałych
sygnałów.

2) akcelerator cykliczny do przyśpieszania
elektronów.

3) tancerka zespołu baletowego w teatrze
rewiowym.

4) owocostan złożony z wielu drobnych 
owoców, kiść.

5) ptak z rzędu kuraków (Australia, Oce-
ania); anagram słowa GALON.

6) godność, urząd kanonika lub dom 
mieszkalny należący do kapituły.

11) święcenia uprawniające do sprawowa-
nia niektórych czynności kapłańskich,
np. do udzielania chrztu.

12) świadczenie pieniężne nakładane przez 
państwo na obywateli.

13) skrót podpisu; inicjały jako podpis.
14) oryginał, cudak, ekscentryk.
16) obszar górski zbudowany przeważnie 

ze skał magmowych.
17) gatunek sardyny z Morza Japońskiego.

Opra co wał: BA RYT.

rebus                     krzy¿ówka nr 18
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Roz wią za nie krzy żów ki i re bu su z nr 35. Gło -
su Bra ta pro si my skła dać w kio sku pa ra fial -
nym lub wrzu cić do skrzyn ki na drzwiach wej -
ścio wych do ple ba nii w ter mi nie jed ne go mie -
sią ca od uka za nia się te go nu me ru.
Wśród osób, któ re na de ślą pra wi dło we roz wią -
za nie, wy lo su je my na gro dę. 

Życzymy powodzenia!

Uwa ga:
Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od
1 do 9 utworzą wyraz, który wystarczy podać
jako rozwiązanie krzyżówki.

Roz wią za nie krzy żów ki 17 z nr 34: 

hasło: OPŁATEK

Po zio mo: Kaszak, karmelitka, prosta,
foksterier, emirat, Erato, szczaw, Apokalipsa,
pomost, ostrokrzew, marmur. 
Pio no wo: Skiff, sroka, seat, kier, kapreola,
słowik, astral, elewator, Idaho, szkoła, sztorm,
spazm, kanwa, kura, laka. 

Rozwiązanie rebusu:
CIĄGLE KICHAM (Ciąg-leki-“Cham”)

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

p. Inge Czarniak

Gra tu lu je my!

Od autora (cd): 
Stąd tak du ży na kład jed ne go ty tu łu, któ ry miał za do wo lić wy ma ga nia sze -
ro kich rzesz czy tel ni czek i czy tel ni ków. Na tu ral nie po ziom za dań zwią za -
nych w ką ci ku roz ryw ko wym „Przy ja ciół ki” do sto so wa ny był do ogól ne go
po zio mu czy tel ni ków pi sma, a więc ra czej prze cięt ny. Dla chłop ca wcho -
dzą ce go w ży cie wszyst ko to by ło jed nak od kryw cze. Do dziś pa mię tam
pierw szy kwa drat ma gicz ny – za da nie, w któ rym wy ra zy roz wią za nia wpi -
su je się jed na ko wo po zio mo i pio no wo. (c. d. n.)

ROZRYWKA
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PAN ZMATRWYCHWSTAŁ I JEST Z NAMI,  ALLELUJA!PAN ZMATRWYCHWSTAŁ I JEST Z NAMI,  ALLELUJA!

DZIĘKI NIEMU ŻYCIE MAMY, ALLELUJA!DZIĘKI NIEMU ŻYCIE MAMY, ALLELUJA!

Życzymy czytelnikom „Głosu Brata“
radości ze Zmartwychwstania Chrystusa i Jego obecności wśród nas.
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Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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WIADOMOŚCI PARAFIALNE
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POŚWIĘCENIE ŚWIEC DRUGOKLASISTOM – 3.02.2008 r.

PRZEDSTAWIENIE O BRACIE ALBERCIE

PRZEDSTAWIENIE – DROGA KRZYŻOWA
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PARAFIALNE SPOTKANIA OPŁATKOWE 


