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POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI
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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

7.06.2008 – gru pa mło dzie ży pod opie ką ks. Paw ła
wzię ła udział w ko lej nym ogól no pol skim spo tka niu mło -
dych na Po lach Led nic kich
15.06 – roz po czę cie pa ra fial ne go świę to wa nia zwią za ne -
go z od pu stem św. Bra ta Al ber ta (17.06) – uro czy sta Eu -
cha ry stia, wspól ne śpie wa nie i za ba wy z dzieć mi oraz tra -
dy cyj ny mecz pił kar ski księ ża kon tra pa ra fia nie
17.06 – uro czy sta su ma od pu sto wa, któ rej prze wod ni -
czył pra cu ją cy przed la ty w na szej pa ra fii ks. Ta de usz Sta -
wic ki
22-29.06 – obóz wę drow ny dla mło dzie ży w Be ski dzie
Są dec kim pro wa dzo ny przez ks. Paw ła
30.06-4.07 – wy jazd dzie ci z na szej pa ra fii do Pa łu bi -
na pod opie ką ks. Pio tra Sa si na, s. Ber na det ty oraz kl.
Bar to sza Kan ki
13.07 – swo ją Mszę św. pry mi cyj ną spra wo wał ks. neo -
pre zbi ter Krzysz tof Grzem ski, skie ro wa ny przez ks. Ar cy -
bi sku pa do pra cy w na szej pa ra fii 
28.07-12.08 – od by ła się XXVI Gdań ska Pie sza Piel -
grzym ka na Ja sną Gó rę. Na si pa ra fia nie szli w gru pie bia -
ło -czer wo nej.
16-22.08 – Ks. Pa weł po pro wa dził obóz wę drow ny dla
star szej mło dzie ży w Ta trach
20.08 – w 163. rocz ni cę uro dzin św. Bra ta Al ber ta dzię -
ko wa li śmy pod czas Mszy św. na sze mu pa tro no wi za wsta -
wien nic two i po le ca li śmy ca łą na szą wspól no tę do bre mu
Bo gu. 
21-23.08 – od był się sierp nio wy wy jazd przed szko la -
ków do Przy wi dza. Na szy mi naj młod szy mi pa ra fia na mi
opie ko wa li się ks. Pro boszcz, s. Mi cha ela, p. Ania Si tar -
ska oraz kl. Bar tosz Kan ka.
30.08 – in te gra cyj ny spływ ka ja ko wy na rze ce Słu pii od -
by li księ żą z na szej pa ra fii 
31.08 – po że gna nie od cho dzą cych z na szej pa ra fii ks.
Grze go rza Bącz kie wicz, ks. Ire ne usza Ko zio rzęb skie go,
ks. Ta de usza Po la ka (roz po czy na ją ce go rocz ny cykl przy go -
to wań do wy jaz du na mi sje w Ja po nii) i s. Mi cha eli oraz
przy wi ta nie osób roz po czy na ją cych w no wym ro ku szkol -
nym i ka te che tycz nym po słu gę dusz pa ster ską w na szej
pa ra fii: ks. Jac ka Ko wa lew skie go, ks. Krzysz to fa Grzem -
skie go, s. Kla ry i s. Anie li.
7.09 – dzię ki życz li wo ści i za an ga żo wa niu pań stwa So -
wiń skich zo sta ła przy go to wa na w ko ście le wy sta wa fo to -
gra ficz na uka zu ją ca ogrom prac wy ko na nych w na szej
świą ty ni jak rów nież wo kół ko ścio ła. 
13.09 – od by ła się VIII Pa ra fial na Piel grzym ka Ro we ro -
wa do Ma tem ble wa
13.09 – te go sa me go dnia przed sta wi cie le Li tur gicz nej
Służ by Oł ta rza wzię li udział w 4. Die ce zjal nej Piel grzym -
ce LSO do Wej he ro wa. Dwóch z nich (To masz Ol szyń ski
oraz Ma rek Lau da) otrzy ma li z rąk ks. bpa Zyg mun ta
Paw ło wi cza po słu gę od po wied nio ce re mo nia rza I stop nia
oraz psał te rzy sty.

S³owo od ksiêdza Proboszcza
Prze łom wrze śnia i paź dzier ni ka to od kil ku lat w na szej pa -
ra fii oka zja, aby się gnąć po lek tu rę no we go nu me ru na sze -
go pi sma „Głos Bra ta” i nie co po wspo mi nać. Tym ra zem bę -
dzie po dob nie, gdyż dzie ci, mło dzież i do ro śli spę dza li wa -
ka cyj ny czas na róż ne go ty pu wy jaz dach i dziś dzie lą się
z na mi swo ją ra do ścią i prze ży cia mi. Za chę cam do prze czy -
ta nia, co ro bi ły dzie ci od po czy wa ją ce na Ka szu bach i Ko cie -
wiu. Jak spę dza ła czas mło dzież wę dru ją ca po gó rach i piel -
grzy mu ją ca na Ja sną Gó rę oraz jak od naj dy wa li się do ro śli,
któ rzy od po wie dzie li na za pro sze nie zwią za ne ze wspól nym
grzy bo bra niem. 

Po nad to jak za wsze w na szym pi śmie zna leźć moż -
na py ta nia zwią za ne z oso bą Ja na Paw ła II jak rów nież ką cik
po etyc ki i nie co roz ryw ki. Na uwa gę za słu gu je tak że no -
wy cykl po świę co ny roz wa ża niom na te mat Ka te chi zmu
Ko ścio ła Ka to lic kie go. 

Ży cie pa ra fii i kre owa nie jej wi ze run ku to tak że pra -
ca księ ży i sióstr za kon nych. Ze wzru sze niem od no to wu je -
my, iż nie pra cu ją już wśród nas Księ ża: Grze gorz, Ta de usz
i Ire ne usz oraz Sio stra Mi cha ela, któ rzy przez ostat nie la ta
z wiel kim za pa łem i ser cem słu ży li na szej Wspól no cie.
Dzię ku je my im za każ de do bre sło wo, każ dy ma ły gest mi -
ło ści i po sta wę po ko ry i służ by. Są zaś wśród nas no wi księ -
ża i sio stry za kon ne. Z Al ber tyń skim cie płem i życz li wo ścią
wi ta my Księ ży: Krzysz to fa (no we go opie ku na „Gło su Bra -
ta”) i Jac ka, dia ko na Ada ma oraz Sio stry: Kla rę i Anie lę.
Uczyń my wszyst ko, aby jak naj szyb ciej po czu li się jak u sie -
bie w do mu. 

Paź dzier nik to mie siąc mo dli twy ró żań co wej. Się -
gnij my więc do szu fla dy, od najdź my swój ró ża niec (mo że
ten od pierw szej Ko mu nii św.) i na no wo od kryj my war tość
tej mo dli twy. Spró buj my, mi mo licz nych za jęć i obo wiąz -
ków, klęk nąć z ró żań cem w rę ku (czy to w ko ście le, czy
w do mu; przed spo czyn kiem a mo że po dro dze do pra cy) i,
dzię ku jąc za wszyst ko, jed no cze śnie pro sić o sil ną wia rę dla
sie bie i naj bliż szych oraz o bło go sła wień stwo dla wspól no -
ty pa ra fial nej, w któ rej ma my swo je miej sce i za któ rą je ste -
śmy tak że od po wie dzial ni.

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

Zmiany personalne
Czas wa ka cji ozna cza dla wie lu osób peł nią cych róż ne funk -
cje w die ce zji okres zmian i prze pro wa dzek. W cza sie ostat -
nich wa ka cji nie któ re z tych zmian do ty czy ły rów nież sio -
stry i księ ży pra cu ją cych w na szej pa ra fii. 

I tak – de cy zją Księ dza Ar cy bi sku pa – ode szli z na -
szej pa ra fii Ks. Grze gorz Bącz kie wicz oraz Ks. Ire ne usz Ko -
zio rzęb ski, zaś ks. Ta de usz Po lak, z ra cji przy go to wa nia
do wy jaz du na mi sje, prze stał peł nić obo wiąz ki wi ka riu sza.
Z ser ca dzię ku je my tym trzem ka pła nom, któ rzy przez sie -
dem lat pięk nie i gor li wie pra co wa li w na szej wspól no cie



i ży czy my wie le Bo że go bło go sła wień stwa w dzie łach, któ -
re bę dą po dej mo wać na te re nie no wych pla có wek. 

Roz po czę li zaś pra cę w na szej pa ra fii Ks. Ja cek Ko -
wa lew ski oraz Ks. Krzysz tof Grzem ski, któ rych go rą co
i ser decz nie wi ta my. Prak ty kę dusz pa ster ską roz po czął tak -
że u nas Ks. Dia kon Adam Koł kie wicz. 

Zmia ny per so nal ne na stą pi ły tak że w gro nie Sióstr
za kon nych. De cy zją Mat ki Ge ne ral nej za kry stian ka – Sio -
stra Mi cha ela – zo sta ła prze nie sio na do do mu za kon ne go
w Gdań sku Wrzesz czu, zaś przy by ły do nas Sio stra Kla ra
i Sio stra Anie la. Sio strze Mi cha eli dzię ku je my za ser ce, któ -
re po zo sta wi ła w pra cy na rzecz świą ty ni peł niąc służ bę za -
kry stian ki oraz za świa dec two mi ło ści do Chry stu sa i czło -
wie ka. No wym Sio strom ży czy my, aby do świad cza ły w po -
słu gi wa niu mo cy Bo żej i życz li wo ści od na szych pa ra fian. 

Oso by przy by łe do na szej pa ra fii ser decz nie wi ta -
my i ży czy my wie le mo cy Bo żej w ich dusz pa ster skiej po -
słu dze.
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Wspólna troska o parafiê
Z ŻYCIA PARAFII

Jest czwart ko we po po łu dnie. Za oknem pięk nie świe ci słoń -
ce i tyl ko let nie ka lo ry fe ry wska zu ją, że kil ka dni te mu za -
czę ła się ka len da rzo wa je sień. A sko ro je sień to oka zja
do ma łych pod su mo wań. Cóż uda ło nam się we wspól no cie
pa ra fial nej uczy nić…? 

Dzia ła nia dusz pa ster skie z ostat nich mie się cy, bo -
ga to zi lu stro wa ne i opi sa ne, zna leźć moż na w ak tu al nym
„Gło sie Bra ta”. A co dzia ło się w wy mia rze in we sty cyj nym?
W pierw szym pół ro czu pod ję li śmy ogrom ne wy zwa nie
zwią za ne ze spro wa dze niem ma te ria łu na no wy oł tarz, am -
bo nę i chrzciel ni cę. Tra wer tyn (ma te riał, któ ry wy bra li pro -
jek tan ci Adam Pia sek i Mar cin Sob czak z fir my Tan dem)
o od po wied nich wy mia rach, po wiel kich po szu ki wa niach,

zna leź li śmy w Tur cji. Py ta nie jak go ścią gnąć do Pol ski spę -
dza ło nam sen z po wiek. I ten pro blem uda ło się roz wią zać.
Dzię ki Fir mie Grze go rza Szy man ka ART STO NE z War sza -
wy otrzy ma li śmy zdję cia ka mie nia i za pew nie nie, że zor ga -
ni zu je trans port tra wer ty nu wa żą ce go bli sko 20 ton. Nie po -
kój i ocze ki wa nie… W ma ju do tar ła in for ma cja, iż ma te riał
do tarł do Po zna nia i ka mie nia rze (Wła dy sław Gniot oraz Ar -
ka diusz No wak) pod nad zo rem pro jek tan tów przy stę pu ją
do pra cy. I tak trwa to już czte ry mie sią ce. Efekt moż na bę -
dzie nie ba wem zo ba czyć oso bi ście lub już te raz na na szej
pa ra fial nej stro nie in ter ne to wej (www. bra tal bert. com. pl).
Jest to ko lej ny waż ny krok zwią za ny z wy stro jem wnę trza.
Prze wi dy wa ny koszt te go przed się wzię cia to po nad 80 tys.
zło tych. 

Zmiany personalne c.d.
Z ŻYCIA PARAFII

Ks. Ja cek Ko wa lew ski Ks. dia kon Adam Koł kie wicz. Ks. Krzysz tof Grzem ski

Sio stra Anie la Sio stra Kla ra 
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WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

Z ŻYCIA PARAFII

Po nad to pięk nie dzia ła ją tak że na si se nio rzy, któ rzy
dba ją o te ren wo kół ko ścio ła. Każ dy z nas za pew ne wi dzi,
w ja kim tem pie pięk nie je te ren przy pa ra fii i przy ko ście le.
Na sze dzia ła nia to tak że pra ce pro jek to we nad no wym
oświe tle niem i wen ty la cją w ko ście le. Pra ce te po win ny za -
koń czyć się jesz cze w tym ro ku. Po nad to, w mia rę moż li wo -
ści, do ko nu je my ma łych re mon tów w bu dyn kach ple ba ni
i klasz to ru. Mo gę więc po wie dzieć, iż za mie rze nia prze wi -
dzia ne na ten rok są re ali zo wa ne zgod nie z pla nem i usta le -
nia mi Ra dy Pa ra fial nej. 

Bo gu niech bę dą dzię ki i na szym ko cha nych pa ra -
fia nom za mo dli twę, za każ de życz li we sło wo i ofia rę, któ re
wy ra ża ją wspól ną tro skę o pa ra fię za rów no w jej wy mia rze
du cho wym jak i ma te rial nym.

Do ko na nia na szej wspól no ty pa ra fial nej w sfe rze
ma te rial nej ob ra zu je wy sta wa fo to gra ficz na, któ ra ak tu al nie
jest eks po no wa na w na szym ko ście le. Ser decz nie za chę cam
do jej obej rze nia.

Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk
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Nie dzie lę Ze sła nia Du cha Świę te go mło dzież z dusz pa ster -
stwa dzia ła ją ce go przy na szej pa ra fii za pre zen to wa ła pan to -
mi mę za ty tu ło wa ną: „Uwol nij mnie”. 

Pod czas ho mi lii na Mszach św. o godz. 9.30 i 20.00
moż na by ło zo ba czyć ob raz mło de go czło wie ka zma ga ją ce -
go się z pre sją sza ta na. Spek takl przed sta wio ny zo stał z wy -
ko rzy sta niem ru chu i mu zy ki. 

W pierw szej czę ści spek ta klu uka za no dwie dro gi
w ży ciu czło wie ka. Pierw sza to dro ga z Bo giem – po cząw szy
od po zna nia, trwa ją ca przez ca łe ży cie. W dru gą wkradł się
sza tan i (dzia ła jąc na rzę dzia mi po kus) do pro wa dził do upad -
ku wol no ści czło wie ka. O tę wol ność wal czył mło dy czło -
wiek w po prze dzo nej pio ru na mi sce nie ma ni pu la cji. Sza tan
z po mo cą tłu mu mio tał czło wie kiem i je go wo lą, ste ro wał
nim jak ma rio net ką, oto czył i zde gra do wał do ro li słu gi. 

Zba wien nym oka za ła się jed nak odro bi na wia ry
i wsłu chi wa nie się w na wo ła nie Pa na. Przyj ście Bo ga, choć
do pro wa dzi ło bły ska wicz nie do upad ku zła, nie by ło jesz cze
koń cem. To sam czło wiek mu si zde cy do wać o chę ci wy zwo -
le nia i w ge ście ocze ki wa nia ra tun ku pod nieść swą rę kę po -
nad po wsta ją ce zło. Wte dy zło upad nie na za wsze. 

Tak też się sta ło, łań cu chy zła zo sta ły bez pow rot nie
ze rwa ne a ludz ka wol ność zno wu od na la zła swo je miej sce
w Bo gu, ła sce i prze ba cze niu. To zo bra zo wa nie pro ble mu
we wnętrz nej wal ki w co dzien nym ży ciu ma una ocz nić mło -
dym lu dziom, że nie są sa mi ze swo im stra chem, sła bo ścią

czy nie pew no ścią. Kie dy wszyst ko nas prze ra sta, nie wie my
już co dla nas do bre, chwi la mo dli twy mo że oka zać się na -
tchnie niem i kie run kow ska zem w dal szej dro dze przez ży -
cie.

To masz Ol szyń ski

Młodzież uczestnicząca w pantominie

Rowerami na podbój Kaszub

Z ŻYCIA PARAFII

Te go rocz ną ma jów kę spę dzi li śmy na raj dzie ro we ro wym
or ga ni zo wa nym przez ks. Paw ła Na wro ta z na szej pa ra fii
oraz ks. Pio tra Lem par ta pa ra fii św. Ja dwi gi Ślą skiej w No -
wym Por cie. Ze bra li śmy się pod na szym ko ścio łem, skąd
ru szy li śmy na Ka szu by w kie run ku Po mie czyń skiej Hu ty.
Na sza tra sa wio dła przez la sy i po lne dro gi, co dla nie jed ne -
go z nas by ło nie la da wy zwa niem.

Nasz pierw szy po stój miał miej sce w Ma tem ble wie,
na stęp ny nad Je zio rem Oto miń skim, zaś ko lej ny w Ba bim
Do le, gdzie też zła pa ła nas ule wa. Po tej „nie spo dzian ce” na -
stą pił czas cięż kich zma gań z desz czem i bło tem się ga ją -
cym ko stek. Uda ło się nam do je chać ro we ra mi. Je dy nie
ostat ni etap do ce lu zmu sze ni by li śmy po ko nać sa mo cho da -
mi.

Po za kwa te ro wa niu w przy tul nej szko le przy szedł
czas na za słu żo ny od po czy nek, zje dze nie wspól nej ko la cji
oraz in te gra cję. Po sił ki przy go to wy wa li śmy wspól nie – księ -
ża kro ili chleb, a chłop cy i dziew czę ta ro bi li ka nap ki. Dzie -
li li śmy się rów nież in ny mi pra ca mi po rząd ko wy mi. Za nie -
oce nio ną uwa ża my po moc star szych ko le ża nek i ko le gi,

któ rzy pod czas wy jaz du wieź li sa mo cho da mi nad wyż ki na -
szych ba ga ży i dba li o to, by nie za bra kło nam pie czy wa 

Ko lej ne go dnia po je cha li śmy do Kar tuz po ro we ry,
na stęp nie zwie dzi li śmy ma low ni cze Chmiel no, po mo dli li -
śmy się tak że w sank tu arium Ma ryi, Mat ki Pięk nej Mi ło ści
w Sia no wie. Po po wro cie z jed no dnio we go wy pa du po Ka -
szu bach uda li śmy się na Mszę świę ta, gdzie za asy stę od po -
wia da li przed sta wi cie le Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza z na szej
pa ra fii, a śpiew pro wa dził nasz pa ra fial ny ze spół. Dzień za -
koń czy li śmy wspól nie gra jąc w nie śmier tel ną „ma fię”.

Trze cie go dnia po sprzą ta li śmy po so bie i ru szy li -
śmy w dro gę po wrot ną.

W su mie na ro we rach prze mie rzy li śmy 125 km.
Był to dla nas czas pe łen ra do ści, ale tak że zma gań z wła -
sny mi sła bo ścia mi. Wró ci li śmy bar dzo za do wo le ni i z na -
dzie ją ocze ku je my ko lej ne go ta kie go wy pa du.

Do mi ni ka Dud kow ska, Mar le na 
Dud kow ska, Do mi ni ka Miel nik

Uwolnij mnie
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Młodzież z ks. Pawłem na Pierw szym Pie szym Eks tre mal no -Eks pe ry men tal nym Rajdzie na Orien ta cję 

Z ŻYCIA PARAFII
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Do Jury na wspinaczkê ska³kow¹

Z ŻYCIA PARAFII

Na pocz¹tku  - „Harpagan“ 

W cza sie te go rocz nych wa ka cji czte ro oso bo wa gru pa z na -
szej pa ra fii uda ła się do Ju ry Kra kow sko -Czę sto chow skiej,
aby spró bo wać swo ich sił we wspi nacz ce skał ko wej. Część
mło dzie ży już w cią gu ro ku szkol ne go ćwi czy ła swo je wspi -
nacz ko we umie jęt no ści na po bli skiej sztucz nej ścian ce „Ele -
wa tor”. Z ks. Paw łem po po łu dnia mi al bo w so bo ty ra no pró -
bo wa li oni swo ich sił oraz oswa ja li się z wy so ko ścią. Przy -
szedł czas wa ka cji i nada rzy ła się oka zja, aby tre ning, któ -
rym jest sztucz na ścian ka, za mie nić na praw dzi we wspi na -
nie.

Naj lep szym i ulu bio nym miej scem dla ama to rów
wspi nacz ko wej przy go dy są Ska ły Rzęd ko wic kie, dla te go
też Mar ta, Ania, ks. Pa weł i Bar tek zde cy do wa li się zmie -
rzyć ze ska ła mi wła śnie w tym re jo nie. Ska ły te two rzą cha -
rak te ry stycz ny łań cuch ostań ców, na któ rych moż na ła two
za ło żyć li nę ase ku ra cyj ną i pod jąć pró by wspi nacz ko we. 

Opatrz ność wspa nia le za pla no wa ła oko licz no ści te -
go wy jaz du, po nie waż po go da umoż li wi ła wspi nacz kę a gdy
jed ne go dnia pa da ło, desz czem zmu si ła (lub mo że ra czej
– za chę ci ła) do zwie dze nia Ju ry. To oka za ło się świet nym
cza sem od po czyn ku dla mię śni i wspa nia łą ucztą dla oka, ja -
ko że Ju ra kry je w so bie wie le atrak cji, ja ki mi są m.in. skal -
ne zam ki i drew nia ne osa dy. W Oj cow skim Par ku Kra jo bra -

zo wym znaj du ją się też pięk ne for ma cje skal ne. Naj słyn niej -
szą z nich jest Ma czu ga Her ku le sa. 

Wy jazd ten na dłu go po zo sta nie w na szej pa mię ci
ja ko wspa nia ła przy go da, a tak że sta nie się za pew ne mo ty -
wa cją do dal szych tre nin gów.

kl. Bar tosz Kan ka

W ostat nim cza sie gru pa mło dzie ży z Dusz pa ster stwa dzia -
ła ją ce go przy na szej pa ra fii wzię ła udział w dwóch eks tre -
mal nych raj dach na orien ta cję.

Pierw szy z nich to Har pa gan, któ ry od był się
w dniach 18-19 kwiet nia z ba zą w Łę czy cach. Gdy do je cha -
li śmy na miej sce, po twier dzi li śmy swo ją obec ność i otrzy -
ma li śmy nu me ry star to we. Choć w raj dzie tym ja ko Wspól -
no ta uczest ni czy li śmy już kil ka krot nie, nie by ło wca le tak

ła two. Za da nie po le ga ło na doj ściu do jak naj więk szej ilo ści
punk tów kon tro l nych, po słu gu jąc się wy łącz nie czar no -bia -
łą ma pą, kom pa sem i wła sną in tu icją. Dłu gość ca łej tra sy
wy no si ła 100 km i po dzie lo na by ła na dwie pę tle. Jak się
oka za ło – tak jak na po przed nim Har pa ga nie, tak i tym ra -
zem zdo ła li śmy przejść jed ną z pę tli oraz wejść na po czą tek
dru giej. Naj lep si z nas do szli do 9. punk tu kon tro l ne go, co
ozna cza ło przej ście 54 km. Wszy scy zmę cze ni i zmar no wa -
ni wró ci li śmy do na szych do mów. Za chę ce ni uda ną im pre -
zą, zde cy do wa li śmy się wziąć udział w ko lej nym raj dzie.

„Pierw szy Pie szy Eks tre mal no -Eks pe ry men tal ny
Rajd na Orien ta cję” od był się w dniach 30-31 ma ja w Ru mi.
Tym ra zem ma pa by ła ko lo ro wa, a tra sa by ła 2 ra zy krót sza.
Jed nak, gdy z bar dzo do brym cza sem do cho dzi li śmy już
do 4. punk tu kon tro l ne go, na gle zda li śmy so bie spra wę z te -
go, że moc no się po gu bi li śmy. Od te go mo men tu na sze no -
we za da nie po le ga ło na zna le zie niu ja kiej kol wiek dro gi,
z któ rej moż na by się do stać z po wro tem do Ru mi. I tak też
się sta ło. Choć tym ra zem nie uda ło się przejść tak du żej ilo -
ści ki lo me trów, każ dy z nas był z raj du bar dzo za do wo lo ny.

Na stęp ny rajd ma się od być je sie nią te go ro ku
i z pew no ścią mło dzie ży z na szej pa ra fii na nim nie za brak -
nie.

Krzy siek Ży pow ski

Zaprawa wspinaczkowa na podporze mostu w Rutkach

Młodzież z ks. Pawłem uczestnicząca w Harpaganie 
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Mo¿na prosiæ pasztecik?

Z ŻYCIA PARAFII

16-go sierp nia 2008 r. po go da w Gdań sku strasz na. Mi mo
te go gru pa śmiał ków w desz czu i wie trze zmie rza na sta cję
do po cią gu – do Za ko pa ne go!

Na sza czte ro oso bo wa eki pa na miej sce do je cha ła
bez przy gód. Na to miast po ciąg trzech stu den tek z Pi ły,
z któ ry mi mie li śmy się spo tkać już w sto li cy pol skich Tatr,
miał trzy go dzi ny opóź nie nia. Jak to się mó wi: „zda rza się”...
W tym cza sie, dzię ki na sze mu prze wod ni ko wi, księ dzu
Paw ło wi, zje dli śmy po żyw ne pol skie śnia da nie u zna jo mej
pa ni Do ro ty.

Oko ło go dzi ny 12-ej, w już peł nym, sze ścio oso bo -
wym skła dzie, ru szy li śmy na szlak. Pod czas wy jaz du prze -
mie rzy li śmy ca łe pa smo pol skich Tatr, za czy na jąc od Do li -
ny Cho cho łow skiej a na Mor skim Oku koń cząc. Co dzien nie
spa li śmy w in nym miej scu, co po zwo li ło nam po znać róż ne
schro ni ska. Mi le nas za sko czy ła fre kwen cja na od pra wia nej
przez księ dza Paw ła nie dziel nej Mszy św. w schro ni sku
w Do li nie Cho cho łow skiej, na któ rą przy szli pra wie wszy -
scy go ście. 

Nie sa mo wi ta at mos fe ra pa no wa ła rów nież na Ha li
Kon dra to wej, gdzie z po wo du bra ku miej sca no co wa li śmy

na pod ło dze w ja dal ni, ra zem z in ny mi tu ry sta mi, któ rym
rów nież nie uda ło się zdo być miej sca w po ko jach. Nie za po -
mnia ny był kli mat te go wie czo ru. Wspól na in te gra cja prze -
bie ga ła przy akom pa nia men cie gry na gi ta rze, śpie wach
oraz nie zwy kle emo cjo nu ją cej grze w ko ści, pod czas któ rej
nie któ rzy z nas mie li po waż ny pro blem z utrzy ma niem swo -
ich emo cji na wo dzy. 

Nie wąt pli wie naj trud niej szym szla kiem by ła Or la
Perć. Za chwy cił nas Ko ście lec, roz cza ro wał Gie wont. Mu -
sie li by śmy stać trzy go dzi ny w ko lej ce do łań cu cha, więc
zre zy gno wa li śmy ze zdo by cia Śpią ce go Ry ce rza. 

Co do je dze nia – kró lo wał pasz tet. Na każ dym po -
sto ju trzech żar ło ków, czy li Ania, Mar ta i ksiądz Pa weł wy -
cią ga ło chleb i sma ro wa ło go na szym przy sma kiem. 

Po tym wy jeź dzie mo że my stwier dzić, że dwie rze -
czy są pew ne – nie wy ru sza się w gó ry bez pasz te tu oraz że
do gór za wsze chce się wró cić. 

Wszyst kim gó ra lom z Po mo rza żal by ło wy jeż -
dżać…

Ania Pon tus i Mar ta Kwie cień

Jutro pobudka o 5.00 rano
28. lip ca 2008 r. Msza świę ta o 6.00 w Ba zy li ce Ma riac kiej.
Z po zo ru zwy czaj nie roz po czę ty dzień. Jed nak nie dla nas.
Te go dnia za czę ła się na sza szes na sto dnio wa wę drów ka. 

Od 26-ciu lat z te go ko ścio ła wy ru sza Gdań ska Pie -
sza Piel grzym ka na Ja sną Gó rę. My bra li śmy w niej udział
po raz pierw szy, więc nie wie dzie li śmy, co nas cze ka. Za sko -
czy ła nas licz ba mło dych lu dzi, któ rzy ra zem z na mi pod ję li
ten trud. Wy ru sza li śmy zna jąc głów nie na szą wspól no tę,
jed nak sło wa mo dli twy, śpiew i nasz śmiech roz brzmie wa ją -
cy w rytm kro ków spra wia ły, że ła two na wią zy wa li śmy no -
we zna jo mo ści. Uni kal na at mos fe ra czy ni ła na szą wę drów -
kę przy jem ną i ra do sną po mi mo trud no ści i bó lu nóg. Naj -
bar dziej zbo la łym piel grzy mom za wsze po mo cą słu ży li
chłop cy z gru py sa ni tar nej. 

Każ de go dnia mu sie li śmy bar dzo wcze śnie wsta -
wać, że by zdą żyć na ran ną Mszę św. i przed wie czo rem do -
trzeć na noc leg. Za nim jed nak uda wa li śmy się na spo czy nek
da ne nam by ło prze ży wać wie czor ny Apel Ja sno gór ski, pod -
czas któ re go wspól nie śpie wa li śmy i mo dli li śmy się do Ma -
ryi dzię ku jąc i pro sząc o si ły na dal szą dro gę. Co wie czór
ksiądz prze wod nik in for mo wał nas o pla nie na ko lej ny
dzień. Mó wił mię dzy in ny mi, o któ rej wsta je my i wte dy czę -
sto sły sze li śmy sło wa: Ju tro po bud ka o 5.00!

Chwi le szcze gól ne go wzru sze nia prze ży li śmy
w sank tu arium w Li che niu, gdzie zo sta li śmy wy róż nie ni ja -
ko piel grzy mi, któ rzy idą po raz pierw szy. Otrzy ma li śmy
skrom ny po da ru nek w po sta ci kwiat ka i me da lio nu z wi ze -
run kiem Ja sno gór skiej Pa ni. 

Na ca łej tra sie, wszę dzie gdzie prze cho dzi li śmy
i gdzie spa li śmy, za wsze cze ka li na nas życz li wi lu dzie chęt -

ni wspo móc zmę czo nych i głod nych piel grzy mów, a my od -
wdzię cza li śmy się mo dli twą w ich in ten cjach. Oprócz co -
dzien ne go mar szu prze ży wa li śmy rów nież chwi le za ba wy
np. ki bi cu jąc swo jej gru pie bia ło -czer wo nej pod czas me czu
z bia ło -żół tą w Osja ko wie. 

Zwień cze niem ca łej piel grzym ki by ło wej ście na Ja -
sną Gó rę 12-go sierp nia. Jest to naj bar dziej wy cze ki wa ny
i naj szczę śliw szy mo ment dla każ de go piel grzy ma. Chwi la,
gdy wszy scy się cie szą i na wza jem so bie gra tu lu ją jest nie -
za po mnia na i nie za stą pio na. A kie dy po po wro cie do do mu
spo tka li śmy sie na wspól nym Ape lu Ja sno gór skim w Ma -
tem ble wie, wspo mnie nia wró ci ły jak ży we. Na za koń cze nie
jesz cze raz usły sze li śmy pa mięt ne sło wa: Ju tro po bud ka
o 5.00!

Alek san dra Wa ta
Ra fał Woj cie chow ski
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Spacerkiem po górach
W dniach od 22 do 29 czerw ca 2008 r. od był się obóz wę -
drow ny po Be ski dzie Są dec kim, zor ga ni zo wa ny przez ks.
Paw ła. 

Po pra wie nie prze spa nej no cy w po cią gu, ale za to
w bar dzo do brych hu mo rach, roz po czę li śmy na sze wę dro -
wa nie po gó rach. Na szym ce lem pierw sze go dnia by ło wej -
ście na Tur bacz (1310 m n. p. m.), bę dą cy naj wyż szym
szczy tem w Gor cach. Nie ste ty, przy po dej ściu to wa rzy szy ła
nam ca ły czas chmu ra much, któ rych obec ność po pew nym
cza sie mo gła lek ko zde ner wo wać – na wet tych naj bar dziej
wy trwa łych. Oko ło go dzi ny 20-ej, lek ko prze mo cze ni, do tar -
li śmy do pa ni Ma rii w Ochot ni cy, u któ rej zje dli śmy cie pły
po si łek i po szli śmy spać. Jed nak ten dzień uwa ża li śmy
za uda ny, bo wiem nie pa mię ta ło się już o bó lu w no gach, ale
w pa mię ci po zo sta ły je dy nie pięk ne wi do ki, dla któ rych aż
chcia ło się iść da lej.

Dru gie go dnia wspi na li śmy się na Lu bań (1225 m
n. p. m.), skąd roz ta czał się wspa nia ły wi dok na Pie ni ny, Ta -
try i po łu dnio wą część Gor ców. Da lej scho dzi li śmy szla -
kiem do Kro ścien ka, gdzie zro bi li śmy so bie krót ką prze rwę
na słyn ne, do mo wej ro bo ty, lo dy. Do tej miej sco wo ści prze -
je cha li tak że kle ryk Bar tek i Krzy siek, któ rzy do łą czy li
do wę drów ki po gó rach. Na stęp nie bu sa mi do sta li śmy się
do Szczaw ni cy – miej sca noc le gu. W schro ni sku ks. Pa weł
od pra wił Mszę św. na ta ra sie, z któ re go był cu dow ny wi dok
na gó ry, za któ re po wo li cho wa ło się słoń ce... nie za po mnia -
ne prze ży cie. 

Na stęp ny dzień roz po czę li śmy prze pra wie niem się
tra twą na dru gą stro nę Du naj ca, a po tem zdo by wa li śmy
szczy ty Pie nin Wła ści wych, czy li Trzy Ko ro ny (982 m n. p.
m.) i So ko li cę (747 m n. p. m.). Po dej ście by ło do syć trud ne

i stro me. Mi ja li śmy spo ro tu ry stów, któ rzy wcho dzi li
pod gó rę z ma łym ple cacz kiem a któ rzy spo glą da li na nas
z nie kła ma nym po dzi wem i zdzi wie niem, bo wiem każ dy
z nas miał oko ło 12 kg w ple ca ku.

Ko lej ne go dnia na szym ce lem by ła Ra dzie jo wa
(1262 m n.p.m.) – to naj wyż szy szczyt Be ski du Są dec kie go.
Na jej wierz choł ku sta ła drew nia na wie ża wi do ko wa o wy so -
ko ści oko ło 20-tu me trów, z któ rej roz ta cza ła się roz le gła pa -
no ra ma na wszyst kie stro ny. Rów nież w tym miej scu stwo -
rzy li śmy tzw. pi ra mid kę (zdję cie na str.16).

Na stęp nie do sta li śmy się do Piw nicz nej, gdzie noc -
leg mie li śmy w pen sjo na cie. Czas wol ny spę dzi li śmy
na wspól nym ko pa niu pił ki (dziew czy ny też gra ły), gra niu
w kar ty, a wie czo rem wy bra li śmy się do po bli skie go pu bu
na oglą da nie me czu pił ki noż nej: Ro sja kon tra Hisz pa nia. 

Ostat nie go dnia zdo by li śmy Ja wo rzy nę Kry nic ką
(1114 m n.p.m.) i pra wie wszy scy ze szli śmy do Kry ni cy. Je -
dy nie dwie naj bar dziej wy trwa łe oso by spo śród nas zde cy -
do wa ły się po być tro chę dłu żej w gó rach. Naj pierw kie ro wa -
ły się w stro nę Mu szy ny, z któ rej po tem do tar li tak że
do Kry ni cy. Wszy scy wró ci li śmy po cią giem do Gdań ska.

Po raz pierw szy by łam na obo zie wę drow nym w gó -
rach, ale my ślę, że nie ostat ni. Po le cam ta ki ro dzaj od po -
czyn ku. W szcze gól no ści oso bom, któ re chcą ak tyw nie spę -
dzić czas oraz po dzi wiać pięk no i po tę gę gór. Jest to nie sa -
mo wi ta przy go da, pod czas któ rej zda rza ją się chwi le sła bo -
ści, ale za wsze moż na li czyć na życz li wość i do bre sło wo
współ to wa rzy szy. 

Bo gó ry to miej sce, do któ re go war to wra cać... 

Mag da le na Cza piew ska
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Grzybobranie
Kie dy zbli ża się ko niec wa ka cji i zwięk sza ją się opa dy dresz -
czów a no ce po zo sta ją jesz cze cie płe – mi ło śni cy zbie ra nia
grzy bów nie mo gą spo koj nie spo glą dać na be to no we struk -
tu ry mia sta i pra gną za czerp nąć świe że go po wie trza w pięk -
nych la sach, któ rych na na szych pol skich zie miach nie bra -
ku je. Dla te go też na sza pa ra fia zor ga ni zo wa ła co rocz ne
grzy bo bra nie. 

We wto rek dru gie go wrze śnia o godz. 6.30 pod czas
pierw szej po ran nej Eu cha ry stii wszy scy, któ rzy uwa ża ją, że
wy pra wa do la su jest do sko na łym spo so bem na spę dze nie
wol ne go cza su, spo tka li się na wspól nej mo dli twie. Bez po -
śred nio po niej na si pa ra fia nie oraz go ście z oko licz nych
osie dli usie dli w wy god nych fo te lach au to ka ru i ru szy li
na wy pra wę w po szu ki wa niu „owo ców”, któ re kry ją knie je.
Po pół to ra go dzin nej po dró ży, pod czas któ rej w dys ku sjach
głów nie prze wi jał się wą tek praw dziw ka i pod grzyb ka,
wszy scy do je cha li do ogrom ne go par kin gu le śne go nie da le -
ko miej sco wo ści Le śno. Wte dy już tyl ko moż na by ło usły -
szeć sze lest ko szy i stu kot wia de rek wy cią ga nych z lu ków

au to ka ru i już po kil ku chwi lach nie by ło sły chać ni cze go
po za mi łym sze le stem li ści. 

Po czte rech go dzi nach każ dy po ko lei lub w ma -
łych grup kach wy ła niał się z róż nych za kąt ków la su
a dźwięk sze le stu ko szy czy stu ka nia wia der za mie nił się
w skrzy pie nie rą czek po jem ni ków wy peł nio nych po brze gi
pięk ny mi grzy ba mi. Co cie ka we na sa mej gó rze dum nie
– jak me da le na mun du rze żoł nie rza – kró lo wa ły grzy by ta -
kie jak bo ro wi ki szla chet ne czy koź la rze czer wo ne, któ ry mi
moż na by ło się po chwa lić pod czas po si la nia się ka nap ką
i pi cia ka wy z ter mo su. Gdy wszy scy wró ci li z la su, lu ki au -
to ka ru zo sta ły za peł nio ne pięk nie pach ną cy mi ko sza mi
grzy bów i każ dy za siadł w fo te lu, aby udać się w dro gę po -
wrot ną. Po dróż ubo ga ca ła nam mu zy ka bie siad na
i uśmiech nię te twa rze grzy bia rzy, któ rych dys ku sje skie ro -
wa ne by ły na ku li nar ne to ry do ty czą ce prze two rów i spo so -
bów prze cho wy wa nia grzy bów. 

kl. Bar tosz Kan ka

Z ŻYCIA PARAFII
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Pa łu bin to ma ła miej sco wość z go spo dar stwem agro tu ry -
stycz nym „Dwa kasz ta ny”, w któ rej w dniach od 30 czerw ca
do 4 lip ca 17-ro dzie ci z na szej pa ra fii mo gło spę dzić przy -
jem nie, ra do śnie i po boż nie wa ka cyj ne dni. Głów nym or ga -
ni za to rem i za opa trze niow cem był ks. Piotr Sa sin a opie ku -
na mi: kle ryk Bar tek i s. Ber na det ta.

Po ran na musz tra, dys cy pli na i po rzą dek to ce chy,
któ re nas wy róż nia ły i cze go bar dzo pil no wał kle ryk Bar tek.
Gry, za ba wy, spa ce ry po lny mi dro ga mi wśród ła nów zbóż
przy po mi na ły ewan ge licz ne ob ra zy a ziar na z kło sów wy łu -
ski wa ne przez dzie ci sma ko wa ły po dob nie jak uczniom Pa -
na Je zu sa.

Głów ną atrak cją go spo dar stwa od 7 lat jest bo ciek
(nie la ta z po wo du uszko dzo ne go skrzy dła), spa ce ru ją cy
na jed nym po dwó rzu z psem i ko tem. Pew ne go ra zu zda rzy -
ło się, że nie miał nic na ko la cję, więc wy ru szy li śmy z sie cia -
mi i wia drem po ryb ki do po bli skiej rze ki. Po łów był uda ny
– mo że nie ta ki jak po zmar twych wsta niu, pod czas spo tka -
nia z Pio trem, ale wy star czy ło. Gło śny kle kot był wy ra zem
za do wo le nia i chy ba po dzię ki.

Mi ło wspo mi na my jaz dę na ko niach i za ję cia mu ze -
al ne z ma lo wa niem na szkle w po bli skim skan se nie. Cóż po -
wie dzieć o póź nych po po łu dniach po obia do ko la cji z me -
czem ko men to wa nym na ży wo, praw dzi wym ki nie w miej -

sco wej sto do le, o ka ra oke, pod cho dach, ogni sku z pie cze -
niem kieł ba sek i naj waż niej sze – co dzien nej Mszy świę tej
tyl ko pod za da sze niem, gdzie naj dłu żej trwa ła mo dli twa
wier nych, bo nikt nie czuł skrę po wa nia, by wy ra zić wdzięcz -
ność i proś by.

Czas mi nął szyb ko, mo że za szyb ko, ale za rok bę -
dą zno wu wa ka cje.

Wy ra żam wdzięcz ność spon so rom – dzię ki wam
by ło nam tak do brze. Bóg za płać 

s. Ber na det ta

Kajaki

Z ŻYCIA PARAFII

Pa³ubin

„O jak do brze i mi ło, gdy bra cia miesz ka ją ra zem!”
(Ps 133, 1). 

Wspa nia ły czas wa ka cji, urlo pów, chwil wol nych
od szko ły i in nych obo wiąz ków po wo li zmie rzał do koń ca.
Dla ks. Ire ne usza i ks. Ta de usza roz po czę ły się ostat nie
chwi le przed pod ję ciem no wych wy zwań i za dań w ich ka -
płań skim ży ciu. Dla ks. Jac ka, ks. Krzysz to fa i dk. Ada ma
na to miast roz po czął się czas zwią za ny z za in au gu ro wa niem
pra cy dusz pa ster skiej w na szej wspól no cie pa ra fial nej. 

Ostat nie dni sierp nia by ły więc mo men tem kon -
tem pla cji i mo dli twy, ale jed no cze śnie by ły cza sem ra do -
snym, kie dy to po raz ko lej ny na si dusz pa ste rze, dzię ki ini -
cja ty wie ks. pro bosz cza Grze go rza, spę dzi li wspól nie dzień
na spły wie ka ja ko wym rze ką Słu pią. W wy pra wie wzię ło
udział sied miu ka pła nów i dia kon, po ko nu jąc z prą dem
ok. 10 ki lo me trów. 

Pod czas spły wu nie za bra kło emo cji zwią za nych
z po ko ny wa niem prze szkód na wo dzie, z umie jęt no ścią
utrzy ma nia ka ja ku na po wierzch ni wo dy i pły nię ciem z nur -
tem rze ki. Cen tral nym ele men tem spły wu był na to miast
„obiad”, przy go to wa ny przez księ ży przy ogni sku na le śnej
po la nie. Nie za bra kło rów nież te go, czym ka płan ży je – czy -
li mo dli twy. Wszy scy wspól nie złą czy li się na mo dli twie bre -
wia rzo wej, po le ca jąc Pa nu Bo gu ca łą wspól no tę pa ra fial ną.

Po do pły nię ciu do wy zna czo ne go ce lu po wró ci li do pa ra fii,
gdzie z tę sk no tą ocze ki wa li na nich: ks. Piotr Sa sin i ks. Ta -
de usz Po lak. 

Tak na praw dę dzię ki ich otwar to ści i do bro ci by ła
moż li wa owa wy pra wa, po nie waż po zo sta jąc na ple ba nii słu -
ży li swo im ka płań stwem wszyst kim wier nym. Po mi mo, że
omi nę ła ich wspa nia ła wy pra wa, to da li przy kład nie za stą -
pio nej i nie oce nio nej wię zi mię dzy wszyst ki mi dusz pa ste -
rza mi. 

dk. Adam Koł kie wicz
30. 08. 2008 r.



GŁOS BRATA NR 3(37)200812

Wa ka cyj ny wy jazd z przed szko la ka mi stał pod du żym zna -
kiem za py ta nia, szcze gól nie ze wzglę du na nie roz piesz cza -
ją ca nas te go la ta po go dę. Jed nak uda ło się!!!! 

W ostat nich dniach sierp nia po je cha li śmy do Przy -
wi dza, by przez trzy dni cie szyć się wspól ną obec no ścią i za -
ba wą. Go ści li śmy w du żym do mu u bar dzo mi łej ro dzin ki
Pań stwa Śpie wa ków, na cze le któ rej stoi 97-let nia bab cia
He len ka. Chłop cy – Da wid, Szcze pan, Woj tek, Mi chał,
Ignaś i Jaś – z przy szłym księ dzem Bart kiem za miesz ka li
w ko min ko wym po ko ju na par te rze. Dziew czyn ki zaś – Da -
ria, Wik to ria, Ola i Ma ry sia z pa nią Anią i sio strą Mi cha elą
na pię trze. Każ dy na ka ri ma cie, w swo im śpi wor ku, śnił
słod ko pod osło ną no cy – cóż to za wspa nia łe wa ka cyj ne do -
świad cze nie.

O za peł nie nie na szych po jem nych brzusz ków dba -
ła Bab cia i pa ni Ma ria – a sma ko ły ków nam nie oszczę dza -
ły speł nia jąc każ de ku li nar ne ży cze nia – na wet nie za bra kło
Igna sio wej ulu bio nej bi tej śmie ta ny.

A co wi dzie li śmy pod czas tych kil ku dni? Oj du żo,
du żo… Ale po ko lei. Od wie dzi li śmy po bli ską stad ni nę ko ni,
wę dro wa li śmy po pa stwi skach i za przy jaź nia li śmy się z ma -
ły mi źre ba ka mi i ich ro dzi ca mi. Przy ja zne nam ko ni ki po -
zwa la ły się gła skać, kar mić i oglą dać z każ dej stro ny. Nie
wró ci li śmy z tej wy pra wy z pu sty mi rę ka mi, a mia no wi cie
każ dy z nas do stał sta rą pod ko wę na pa miąt kę i … na szczę -
ście.

Ko lej ny dzień wy peł ni ła nam wi zy ta w le sie i spo -
tka nie z pa nem le śni kiem. Ty le ten pan wie o ro śli nach
i zwie rzę tach, że z wiel kim za in te re so wa niem słu cha li śmy
je go opo wie ści o mrów kach, naj star szych drze wach, szko -
dli wych ro śli nach… Spa cer za koń czy li śmy ką pie lą w ka łu -
żach, a by ło ich spo ro, bo ca łą noc kę deszcz pa dał i pa dał.

Po obiad ku i krót kim re ge ne ru ją cym od po czyn ku,
pod czas któ re go obej rze li śmy ko lej ny od ci nek „Ma gicz ne -
go drze wa”, ru szy li śmy do po bli skie go ośrod ka wcza so we -
go, gdzie cze ka ły na nas ko lej ne nie spo dzian ki. By ła tam
tram po li na, huś taw ki i du że bo isko, na któ rym chłop cy ro -
ze gra li szyb ki mecz a tak że do dat ko wa atrak cja – czy li prze -
jażdż ka ro we rem wod nym. Po tak wy czer pu ją cym dniu, baj -
ka czy ta na przez Bab cię by ła dla nas wy ma rzo ną ko ły san ką.

Na stęp ne go dnia ru szy li śmy od wie dzić far mę stru -
siów. A tam: ma lut kie, nie co więk sze i już do ro słe, sza re,
bia łe – ca ła ma sa tych, zno szą cych prze ogrom ne jaj ka, pta -
ków. Wra ca jąc, za trzy ma li śmy się u pa na rzeź bia rza, któ ry
wi dząc na sze za in te re so wa nie tym, co ro bi, roz dał każ de mu
de secz kę i dłu to i prze pro wa dził szyb ki kurs rzeź biar stwa
lu do we go. Cóż za pięk ne pra ce po wsta ły.

Żal by ło pa ko wać się i od jeż dżać, ale do ro dzi ców
też już trosz kę tę sk ni li śmy. Bab cia po da ro wa ła nam pa miąt -
ko we ksią żecz ki. Dzię ku jąc nam za ład ne za cho wa nie, za -
pro si ła z ko lej ną wi zy tą. W tak mi łe pro gi chęt nie wró ci my.
Dzię ku je my ser decz nie jesz cze raz Śpie wa ją cej Ro dzin ce
i ży czy my wszyst kim jej człon kom du żo, du żo zdrów ka.

Te raz roz po czął się już rok szkol ny, a my po wró ci -
li śmy do na szych so bot nich spo tkań w sal ce na ple ba nii. Co
ty dzień wspól nie z pa nią Anią i księ dzem dia ko nem (w tym
ro ku z księ dzem Ada mem) po przez roz mo wę, ry so wa nie,
ma lo wa nie, róż ne wy ciecz ki po zna je my Pa na Bo ga i je go
dzie ła. Za chę cam in ne dzie ci w wie ku przed szkol nym, by
do łą czy ły do nas i ubo ga ci ły na szą gru pę swo ją obec no ścią.

An na Si tar ska

Z wizyt¹ u babci Helenki
Z ŻYCIA PARAFII
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CUDOWNE WYDARZENIA

Dawno pla no wa ny wy jazd na sze go opie ku na re dak cyj ne go
ks. Ta de usza Po la ka na mi sje do Ja po nii zo stał po twier dzo -
ny przez na sze go Pro bosz cza. Ksiądz Ta de usz ofi cjal nie nie
jest już wi ka riu szem w na szej pa ra fii i zo stał skie ro wa ny
przez ks. abp. Głó dzia do Cen trum Mi syj ne go w War sza wie.
Ten ko mu ni kat zmo bi li zo wał mnie do po szu ki wa nia opi sów
cie ka wych wy da rzeń w Ja po nii. Po moc ny oka zał się no wy
nu mer dwu mie sięcz ni ka „Przy mie rze z Ma ry ją”, w któ rym
na tra fi łem na ar ty kuł Agniesz ki Stel mach, mó wią cy o nie -
zwy kłych wy da rze niach do ty czą cych ośmiu je zu itów oca la -
łych po wy bu chu bom by w Hi ro szi mie. Du chow ni prze ży li
wy buch bom by ato mo wej, któ ra znisz czy ła wszyst ko do -
oko ła. Jak wy tłu ma czyć to nie zwy kłe wy da rze nie? 

6 sierp nia 1945 r. ame ry kań ski bom bo wiec B -29
krą żył nad Hi ro szi mą. Nikt z miesz kań ców nie spo dzie wał
się, że ma on na po kła dzie śmier cio no śny ła du nek, któ re go
si ły ra że nia nikt so bie nie wy obra żał. Moc te go ła dun ku
mia ła zo stać wy pró bo wa na wła śnie na miesz kań cach Hi ro -
szi my. Zrzu co na bom ba w mgnie niu oka zmio tła mia sto
z po wierzch ni zie mi. Do my roz pa dły się a lu dzie zwy czaj nie
wy pa ro wa li. Ogrom na ku la ognia wznio sła się ku nie bu,
a po twor na fa la roz grza ne go ga zu roz nio sła zglisz cza w pro -
mie niu kil ku na stu ki lo me trów. 

Wśród miesz kań ców Hi ro szi my był je zu ita oj ciec
Hu bert Schif fer. Ran kiem po od pra wio nej Mszy św. wła śnie
za bie rał się do śnia da nia, gdy na gle coś bły snę ło. Po cząt ko -
wo du chow ny po my ślał, że pew nie ja kiś wy buch w por cie.
Hi ro szi ma by ła wów czas głów nym por tem, w któ rym ja poń -
skie ło dzie pod wod ne uzu peł nia ły pa li wo. Po tem oj ciec
Schif fer re la cjo no wał: „Na gle po tęż na eks plo zja wstrzą snę ła
po wie trzem. Nie wi dzial na si ła unio sła mnie w gó rę, wstrzą -
sa ła mną, rzu ca ła, wi ro wa ła ni czym li ściem pod czas je sien -
nej za wie ru chy”. 

Gdy oj ciec zna lazł się na zie mi i otwo rzył oczy, zo -
ba czył, że wo kół je go do mu nie ma nic. Tym cza sem on miał
tyl ko nie wiel kie za dra pa nia z ty łu szyi. Nie licz na wspól no ta,
ośmiu je zu itów, do któ rej na le żał oj ciec Schif fer, miesz ka ła
w do mu bli sko ko ścio ła pa ra fial ne go, od da lo ne go je dy nie
o osiem bu dyn ków od cen trum wy bu chu. W tym cza sie,
kie dy Hi ro szi ma by ła pu sto szo na przez wy buch, wszy scy je -
zu ici zdo ła li uciec nie tknię ci, pod czas gdy każ da in na oso ba
znaj du ją ca się w od le gło ści do pół to ra ki lo me tra od cen -
trum wy bu chu na tych miast umie ra ła. 

Dom, w któ rym miesz ka li ka to lic cy du chow ni, stał
na swo im miej scu, pod czas gdy wszyst kie in ne bu dyn ki roz -
pa dły się jak dom ki z kart. W tym cza sie oj ciec Schif fer
miał 30 lat. Ten je zu ita nie tyl ko prze żył, ale cie szył się rów -
nież do brym zdro wiem przez na stęp ne 33 la ta. W ja ki spo -
sób ka płan i po zo sta li mi sjo na rze mo gli prze żyć wy buch
ato mo wy, któ ry spo wo do wał śmierć wszyst kich in nych
w pro mie niu dzie się ciu ki lo me trów od epi cen trum wy bu -
chu pod czas gdy mi sjo na rze by li od da le ni od nie go za le d -
wie o je den ki lo metr? Jest to ab so lut nie nie wy tłu ma czal ne
z na uko we go punk tu wi dze nia. In te re su ją cy mo że oka zać
się fakt, że ta gru pa by ła szcze gól nie od da na prze sła niu fa -

tim skie mu. Je zu ici ży li nim. Co dzien nie od ma wia li ró ża niec
i czy ni li po ku tę. 

Hi sto ria po wtó rzy ła się kil ka dni póź niej w Na ga sa -
ki, dru gim ja poń skim mie ście do tknię tym wy bu chem bom -
by ato mo wej. Tak jak w Hi ro szi mie, tak w Na ga sa ki je dy ny -
mi, któ rzy oca le li, by li du chow ni ka to lic cy. Znisz czo nych
zo sta ło jesz cze wię cej bu dyn ków, jed nak w obu przy pad -
kach oca la ły pra wie nie tknię te do my mi sjo na rzy. Wszy scy
in ni znaj du ją cy się w od le gło ści trzy ra zy więk szej od miej -
sca wy bu chu, ani że li ci du chow ni, zgi nę li na tych miast. We -
dług praw fi zy ki je zu ici – na wet je śli uda ło im się ja kimś cu -
dem prze żyć – po win ni by li zgi nąć w cią gu kil ku mi nut
w na stęp stwie pro mie nio wa nia. Tym cza sem tak się nie sta -
ło…

Po ka pi tu la cji Ja poń czy ków ame ry kań scy le ka rze
po wie dzie li oj cu Schif fe ro wi, że je go cia ło wkrót ce za cznie
się roz kła dać w na stęp stwie na pro mie nio wa nia. Ku wiel kie -
mu zdzi wie niu le ka rzy cia ło oj ca Hu ber ta nie tyl ko nie za -
czę ło się psuć, ale przez 33 la ta nie wy ka zy wa ło naj mniej -
szych oznak na pro mie nio wa nia ani żad nych in nych skut -
ków ubocz nych spo wo do wa nych wy bu chem bom by ato mo -
wej. Na ukow cy prze ba da li gru pę je zu itów 200 ra zy w cią gu
na stęp nych lat i nie stwier dzi li u nich ni gdy żad nych skut -
ków ubocz nych. Czy mógł to być szczę śli wy traf? Czy kon -
struk to rzy tak zbu do wa li bom bę, że nie za bi ja ła ame ry kań -
skich oby wa te li? Ta kiej moż li wo ści nie ma, aby bom ba
skon stru owa na z ura nu 235 po zo sta wi ła nie tknię ty nie wiel -
ki ob szar, gdy do oko ła wszyst ko zni ka ło z po wierzch ni zie -

Wybuch bomby atomowej w Hiroszimie
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mi. Je zu ici do sko na le zda wa li so bie spra wę z te go, kto był
„spraw cą” te go cu du. Mó wi li: „Je ste śmy prze ko na ni, że
prze ży li śmy, po nie waż ży li śmy prze sła niem fa tim skim. Co -
dzien nie gło śno od ma wia li śmy ró ża niec w na szym do mu.
Świec cy na ukow cy nie da ją wia ry tym tłu ma cze niom”. Są
prze ko na ni, że mu si ist nieć ja kieś in ne „praw dzi we” wy ja -
śnie nie tej za gad ki. Po po nad 60-ciu la tach od zda rze nia nie
są w sta nie wy tłu ma czyć te go zja wi ska. Z na uko we go punk -
tu wi dze nia to, co się przy tra fi ło je zu itom w Hi ro szi mie i Na -
ga sa ki, prze kra cza wszel kie pra wa fi zy ki. Trze ba przy znać,
że mu sia ła tam być ja kaś in na si ła, któ rej moc by ła w sta nie
prze mie nić ener gię i ma te rię tak, aby by ły one zno śne dla
lu dzi. A to już prze kra cza na sze wy obra że nie. 

Dr. Ste phen Re ine hart z De par ta men tu Obro ny
USA, zna ny na ca łym świe cie eks pert w dzie dzi nie wy bu -
chów ją dro wych, tak to sko men to wał: „Bły ska wicz na kal ku -
la cja po ka zu je, że w od le gło ści jed ne go ki lo me tra od wy bu -
chu do mi nu je tem pe ra tu ra dwóch i pół do trzech ty się cy
stop ni Cel sju sza, a fa la cie pła ude rza z pręd ko ścią dźwię ku
na pie ra jąc z ogrom nym ci śnie niem. Je śli je zu ici znaj du ją cy
się w ob rę bie jed ne go ki lo me tra od epi cen trum wy bu chu
by li po za pla zmą bom by ato mo wej, to ich sie dzi ba po win na
być po nad wszel ką wąt pli wość znisz czo na. Wszyst kie ba -
weł nia ne ubra nia za pa la ją się w tem pe ra tu rze oko ło 200
stop ni Cel sju sza, a płu ca wy pa ro wu ją w cią gu mi nu ty
od wcią gnię cia tak go rą ce go po wie trza. W ta kich wa run -
kach nie jest moż li we, aby kto kol wiek prze żył. Nikt nie po -
wi nien zo stać przy ży ciu w od le gło ści jed ne go ki lo me tra,
ani w od le gło ści dzie sięć ra zy więk szej, do pięt na stu ki lo -
me trów od epi cen trum wy bu chu. Wi dzia łem jak roz pa da ły
się ce gla ne ścia ny szko ły pod sta wo wej. Są dzę, że za le d wie
kil ka osób, któ re nie ule gły cał ko wi te mu spa le niu prze ży ło.
Ale umar ły one w cią gu na stęp nych pięt na stu lat z po wo du
ra ka. Re ko ne sans zdjęć pa no ra micz ne go wi do ku z epi cen -
trum wy bu chu, gdzie znaj do wał się kie dyś szpi tal, w po bli -
żu do mu je zu itów, ujaw nił, że po zo sta ły
dwa bu dyn ki nie tknię te. Jed nym z nich
był ko ściół od da lo ny o kil ka set me trów
od pierw sze go bu dyn ku, któ re go ścia ny
wciąż sta ły, je dy nie znik nął dach. De par -
ta ment Obro ny ni gdy ofi cjal nie nie sko -
men to wał te go wy da rze nia i przy pusz -
czam, że to by ło skla sy fi ko wa ne, ale ni -
gdy nie po ru sza ne w li te ra tu rze przed -
mio tu. Są dzę, że jest moż li we, że je zu ici
zo sta li po pro sze ni o to, aby ni gdy nie
wy po wia da li się na ten te mat”. 

Dla Bo ga, któ ry stwo rzył ma te -
rię i ener gię, to kwe stia wo li. Dzia ła nie
praw, któ re rzą dzą ty mi zja wi ska mi, zo -
sta ło zwy czaj nie za wie szo ne.

To, co przy tra fi ło się je zu itom
w Hi ro szi mie i Na ga sa ki, przy tra fi ło się
tak że w daw nych cza sach wier nym słu -
gom Bo ga: Sza dra ko wi, Me sza ko wi
i Abed -Ne dze, o czym mó wi Księ ga Da -

nie la (3, 19 – 24) „Na to wpadł Na bu cho do no zor w gniew,
a wy raz je go twa rzy zmie nił się w sto sun ku do Sza dra ka,
Me sza ka i Abed -Ne ga. Wy dał roz kaz, by roz pa lo no piec sie -
dem ra zy bar dziej, niż by ło trze ba. Mę żom zaś naj sil niej -
szym spo śród swe go woj ska po le cił zwią zać Sza dra ka, Me -
sza ka i Abed -Ne gri wrzu cić ich do roz pa lo ne go pie ca. Zwią -
za no więc tych mę żów w ich płasz czach, obu wiu, tia rach
i ubra niach i wrzu co no do pie ca. Po nie waż roz kaz kró la był
sta now czy, a piec nad mier nie roz pa lo ny, pło mień ognia za -
bił tych mę żów, któ rzy wrzu ci li Sza dra ka, Me sza ka i Abed -
-Ne ga. Trzej zaś mę żo wie, Sza drak, Me szak i Abed -Ne ga,
wpa dli zwią za ni do środ ka roz pa lo ne go pie ca. I cho dzi li
wśród pło mie ni wy chwa la jąc Bo ga i bło go sła wiąc Pa na”. 

Hu bert Bar tel 
wg opr. A. Stel mach

Zgliszcza po wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie

Ocalałe mury budynku
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WYJAZDY NA GRZYBY, NA KAJAKI, NA WSPINACZKĘ

Wyjazd parafian na grzybobranie w Bory Tucholskie

Krótki odpoczynek na kajakach

Trudne podejścia wspinaczkowe na filarze wiaduktu w Rutkach
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MŁODZIEŻ Z NASZEJ PARAFII W GÓRACH

Na górnym zdjęciu młodzieżowa piramidka na Radziejowej 1262 m n.p.m.
Pozostałe zdjęcia młodzież z ks. Pawłem w Tatrach
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XXVI PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ



GŁOS BRATA NR 3(37)200818

VIII ROWEROWA PIELGRZYMKA DO MATEMBLEWA
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21. ROCZNICA MSZY ŒW. NA ZASPIE
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Na za pro sze nie Me tro po li ty Gdań skie go ab pa Sła wo ja Lesz -
ka Głó dzia 12 czerw ca br. miesz kań cy Gdań ska zgro ma dzi -
li się na Pla cu Trze cie go Ty siąc le cia na Gdań skiej Za spie,
aby w mo dli twie prze ży wać XXI rocz ni cę po by tu Oj ca Świę -
te go Ja na Paw ła II na Zie mi Gdań skiej. 
Zgro ma dze nie mia ło uro czy stą opra wę. Wzię li w nim udział
za pro sze ni go ście re pre zen tu ją cy wła dze sa mo rzą do we
i róż ne or ga ni za cje, któ rych obec ność pod kre śla ły pocz ty
sztan da ro we usta wio ne wzdłuż scho dów ko ścio ła pw.
Opatrz no ści Bo żej. Był tam rów nież po czet sztan da ro wy
KSM „Sem per Fi de lis” na szej pa ra fii. Uro czy sto ści roz po -
czę ły się spek ta klem po etyc kim przy go to wa nym przez
alum nów Gdań skie go Se mi na rium Du chow ne go. Na stęp -
nie o go dzi nie 18-ej roz po czę ła się Msza św. kon ce le bro wa -
na pod prze wod nic twem Me tro po li ty Gdań skie go ab pa Sła -
wo ja Lesz ka Głó dzia, pod czas któ rej mo dli li śmy się o ry chłe
wy nie sie nie na oł ta rze Słu gi Bo że go Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II.

W wy gło szo nej ho mi lii ks. abp na wią zał do za sad ni -
czych tre ści, ja kie prze ka zał nam Oj ciec Świę ty Jan Pa -
weł II w 1987 r. pod czas pa mięt nej Mszy św. na Gdań skiej
Za spie. Ar cy bi skup pod kre ślił, że by ły to tre ści, któ re od no -
si ły się do czło wie ka, do sen su pra cy, do wy mia ru eto su
ludz kie go lo su. Mó wił o zna cze niu na ucza nia Ja na Paw -
ła II dla kształ to wa nia się „So li dar no ści”. Stwier dził: „I trud -
no so bie wy obra zić czym by ła by „So li dar ność” bez pa trio -
tycz nych i re li gij nych tre ści. Dla te go one wciąż sta no wią
osno wę i ska łę, z któ rej wy ra sta jej etos.” Przy po mniał i roz -
wi nął frag ment ho mi lii Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II sprzed 21 lat: „Je den dru gie go brze mio na no ście – to
zwię złe zda nie Apo sto ła jest in spi ra cją dla mię dzy ludz kiej
i spo łecz nej so li dar no ści. So li dar ność – to zna czy je den

i dru gi, a sko ro brze mię, to brze mię nie sio ne ra zem, we
wspól no cie. A więc ni gdy: je den prze ciw dru gie mu. Jed ni
prze ciw dru gim. I ni gdy brze mię dźwi ga ne przez czło wie ka
sa mot nie. Bez po mo cy dru gich.” 

Ks. abp przy po mniał rów nież sło wa Oj ca Świę te go
Ja na Paw ła II skie ro wa ne do mło dych: „Mu si cie roz wa żyć:
czy bar dziej być czy wię cej mieć, ale ni gdy wię cej mieć nie
mo że zwy cię żyć”. W na wią za niu do tych słów ar cy bi skup
po wie dział: „je śli my dziś, te go po po łu dnia spo ty ka my się
tu taj, przy tym Świę tym Oł ta rzu, na tym Bło go sła wio nym
Miej scu, to po to, aby wejść we wła sne su mie nie i po my śleć
nad na szą god no ścią. Czło wiek nie mo że sprze dać swo je go
su mie nia i swo jej god no ści za okre ślo ne ko rzy ści ma te rial ne”. 

Po za koń cze niu Mszy św. zgro ma dze ni prze szli
z to wa rzy sze niem or kie stry do miej sca, w któ rym w 1987
ro ku stał słyn ny oł tarz pa pie ski. Dzi siaj miej sce to upa mięt -
nia „Zie lo ny Po mnik Ja na Paw ła II”. Przy po mni ku tym,
w obec no ści ks. ab pa Sła wo ja Lesz ka Głó dzia, wrę czo no wy -
róż nie nia i dy plo my pe da go gom za an ga żo wa nym w or ga ni -
zo wa nie kon kur sów, aka de mii i spek ta kli upa mięt nia ją cych
oso bę i na ucza nie na sze go Wiel kie go Ro da ka. Uro czy sto ści
za koń czy ły się w swo bod nej, nie mal pik ni ko wej at mos fe rze,
a to dzię ki kon cer to wi ze spo łu ar ty stycz ne go de dy ko wa ne -
mu miesz kań com Gdań ska.

Tekst i zdję cia Sta ni sław Ma zu rek

Poczet sztandarowy KSM  "Semper Fidelis" naszej parafii

Ks. abp Sławoj Leszek Głódź przy Zielonym Pomniku
Eucharystia Święta
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OD PO WIEDŹ:

Pa pież Jan Pa weł II prze ma wiał na na stę pu ją cych
fo rach or ga ni za cji mię dzy na ro do wych:

1.  Or ga ni za cja Na ro dów Zjed no czo nych (ONZ)1, USA –
No wy Jork, 2 X 1979,

2.  Or ga ni za cja Państw Ame ry kań ski ch2,  USA – Wa szyng- 
ton, 6 X 1979,

3.  Or ga ni za cja ds. Wy ży wie nia i Rol nic twa – FA O3, (Fo od 
and Agri cul tu ral Or ga ni za tion) Wło chy – Rzym, 

12 XI 1979, 
4.  ONZ ds. Wy cho wa nia, Na uki i Kul tu ry4 – UNE SCO (Uni -

ted Na tions Edu ca tio nal, Scien ti fic and Cul tural Or ga ni -
za tion), Fran cja – Pa ryż, 2 VI 1980, 

5.  Mię dzy na ro do wa Or ga ni za cja Pra cy5,6, Szwaj ca ria 
– Ge ne wa, 15 VI 1982, 

6.  Ogól no ame ry kań ski Try bu nał Praw Czło wie ka7,
Ko sta ry ka – San Jo se, 3 III 1983,

7.  Świa to wa Ra da Ko ścio łów8,, Szwaj ca ria – Ge ne wa,    
12 VI 1984, 

8.  Mię dzy na ro do wy Try bu nał Spra wie dli wo ści (ONZ)9,
Ho lan dia – Ha ga, 13 V 1985,

9.  Eu ro pej ska Wspól no ta Go spo dar cza10, Luk sem burg 
– Luk sem burg, 15 V 1985, 

10. Ko mi sja Go spo dar cza ONZ dla Ame ry ki Ła cińskiej  
i wysp Ka ra ib skich11, Chi le – San tia go, 3 IV 1987,

11.  FAD12, Włochy – Rzym, 26 I 1988,
12.  Parlament Europejski13,  Francja - Strasburg, 8 X 1988, 
13.  FAO14, Włochy – Rzym, 5 XII 1992, 
14.  ONZ15, USA – Nowy Jork, 5 X 1995,
15.  FAO16, Włochy – Rzym, 13 XI 1996,
16. Parlament Polski17, Warszawa, 11 VI 1999,
17. Parlament Włoski, Włochy – Rzym, 14 XI 2002.

1 Na 34. Zgromadzeniu Ogólnym
2 Wizyta
3 Na 20 Konferencji
4 Na Konferencji Generalnej
5 W 1969 r. MOP otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.
6 Na 68 Konferencji.
7 Wizyta.
8 Na posiedzeniu roboczym.
9 Wizyta.
10 Wizyta.
11 Wizyta. Z rąk chilijskiego dziecka Jan Paweł II otrzymał 

Medal Pokoju.
12 International Fund for Agricultural Development – 

Agencja ONZ. Jan Paweł II przemówił do 142 członków 
Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa.  
Obchody X rocznicy powstania.

13 Wizyta
14 Na konferencji
15 Z okazji 50-lecia ONZ
16 Światowe spotkanie na szczycie nt. Wyżywienia (194 

przedstawicieli)
17 Podczas VII pielgrzymki do Polski

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE:

RE LA CJE DY PLO MA TYCZ NE WA TY KA NU ZE 174 KRA -
JA MI – 12.05.2005

Sto li ca Apo stol ska ma obec nie peł ne re la cje dy plo ma tycz ne
ze 174 pań stwa mi a po za tym z Unią Eu ro pej ską i z Su we -
ren nym Za ko nem Mal tań skim. Re la cje spe cjal ne utrzy mu je
z Fe de ra cją Ro syj ską i z Or ga ni za cją Wy zwo le nia Pa le sty ny.
Po nad to współ pra cu je z licz ny mi mię dzy na ro do wy mi or ga -
ni za cja mi mię dzy rzą do wy mi. Ma w nich sta łe go ob ser wa to -
ra – jak na przy kład w ONZ – a w pew nych przy pad kach jest
ich człon kiem, jak cho ciaż by w Wy so kim Ko mi sa ria cie Na -
ro dów Zjed no czo nych dla Uchodź ców czy w Mię dzy na ro -
do wej Agen cji do spraw Ener gii Ato mo wej.

18. Wymień co najmniej trzy organizacje
międzynarodowe, na forum których

przemawiał Jan Paweł II.

Pytania o Jana Paw³a II – ci¹g dalszy

CZY WIESZ ŻE...

.  .  . 
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RO LA WA TY KAŃ SKIEJ DY PLO MA CJI – WY WIAD
Z ABP. G. LA JO LO
Kie ru ją ce mu nią ar cy bi sku po wi Gio van nie mu La jo lo py ta -
nie to za da ła wło ska agen cja te le wi zyj na Ro me re ports. 

RR: Ja ką ro lę od gry wa obec nie wa ty kań ska dy plo ma -
cja? 
Abp La jo lo: Za pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II licz ba nun cja tur
wzro sła ze 107 do 174, nie li cząc 17 pa pie skich przed sta wi -
cielstw przy or ga ni za cjach mię dzy na ro do wych. Każ dy nun -
cjusz apo stol ski re pre zen tu je pa pie ża w da nym kra ju. Zna -
czy to, że wy ra ża on przede wszyst kim po wszech ną tro skę
Bi sku pa Rzy mu, wy ni ka ją cą ze słów „Paś owce mo je”, któ re
Chry stus skie ro wał do Pio tra nad Je zio rem Ty be riadz kim.
Do dam jesz cze: otwar cie nun cja tu ry apo stol skiej na stę pu je
za zwy czaj na ży cze nie rzą du za in te re so wa ne go utrzy ma -
niem sto sun ków dy plo ma tycz nych ze Sto li cą Świę tą.
A ozna cza to, że dzia łal ność pa pie ża i Sto li cy Apo stol skiej
na po lu mię dzy na ro do wym oce nia na jest po zy tyw nie. 

RR: W ja ki spo sób, zda niem Sto li cy Apo stol skiej, Or -
ga ni za cja Na ro dów Zjed no czo nych mo gła by się stać
bar dziej sku tecz nym na rzę dziem in ter wen cji w kry zy -
sach mię dzy na ro do wych?
Abp La jo lo: Trwa pro ces re for my ONZ. Do ty czy pew nych
dys po zy cji sta tu to wych o cha - rak te rze tech nicz no -po li tycz -
nym, na przy kład co do skła du Ra dy Bez pie czeń stwa.
W tych spra wach Sto li ca Świę ta nie in ter we niu je. Re for ma
do ty czy jed nak rów nież norm zwią za nych z sa mą obec no -
ścią Na ro dów Zjed no czo nych na sce nie świa to wej, gdy cho -
dzi o re ali za cję wła ści wych ONZ -owi ce lów po ko ju i zgo dy
mię dzy na ro da mi. W tym wzglę dzie Sto li ca Apo stol ska opo -
wia da się za przy zna niem Na ro dom Zjed no czo nym no wych
pre ro ga tyw, któ re na le ży okre ślić bar dzo wy raź nie. Uła twią
one dzia ła nie tej or ga ni za cji w za po bie ga niu kon flik tom.
Umoż li wią tak że „in ter wen cję hu ma ni tar ną”, czy li dzia ła nie
ma ją ce na ce lu roz bro je nie agre so ra.

RR: Czy mógł by ksiądz ar cy bi skup wy mie nić przy kła -
dy sku tecz nej me dia cji Sto li cy Apo stol skiej?
Abp La jo lo: Przy pad ków, któ re moż na przy to czyć jest nie -
ma ło. W hi sto rii słyn ne jest po śred nic two Alek san dra VI.
W ro ku 1493 wy ty czył on li nię de mar ka cyj ną na Atlan ty ku
mię dzy zie mia mi, któ re mia ły od kryć Hisz pa nia i Por tu ga -
lia. W ten spo sób za po biegł kon flik to wi mię dzy obu mo car -
stwa mi. In ny słyn ny przy kład do ty czy cza sów Le ona XIII,
któ ry w ro ku 1885 po śred ni czył mię dzy Pru sa mi a Hisz pa -
nią w spra wie Wysp Ka ro liń skich. Bliż szy nam jest przy pa -
dek Ja na Paw ła II, któ ry w ro ku 1978 za pro po no wał Ar gen -
ty nie i Chi le me dia cję Sto li cy Świę tej w spo rze o Ka nał Be -
agle’a. Okrę ty wo jen ne obu kra jów by ły już go to we do wal -
ki. Me dia cja za koń czy ła się trak ta tem po ko ju i przy jaź ni,
pod pi sa nym w Wa ty ka nie w li sto pa dzie 1984 ro ku.

RR: Czy moż na wy mie nić ja kiś przy pa dek, kie dy me -
dia cja Sto li cy Apo stol skiej by ła nie sku tecz na?
Abp La jo lo: Nie ste ty, ta kich przy pad ków nie bra ku je. Zna -

ne są in ten syw ne za bie gi wa ty kań skiej dy plo ma cji i sa mych
pa pie ży, jak choć by Be ne dyk ta XV, by za po biec I woj nie
świa to wej, Piu sa XII – dru giej, a ostat nio Ja na Paw ła II, by
unik nąć woj ny w Ira ku. Po mi mo ogrom nych wy sił ków dzia -
ła nia Sto li cy Świę tej z róż nych po wo dów nie po wio dły się.
Hi sto ria przy zna ła jed nak ra cję pa pie żom. Nie ste ty, kie dy
dy plo ma cja zmu szo na jest mil czeć, prze ma wia ją ar ma ty.
Chciał bym jed nak do dać, że prócz do brze zna nych przy pad -
ków po wo dze nia i nie po wo dze nia wa ty kań skiej dy plo ma cji
ist nie je ca ła sfe ra dzia łal no ści dy plo ma tycz nej Sto li cy Świę -
tej oto czo na dys kre cją. Ma ona na ce lu ła go dze nie róż nic
zdań, przed sta wie nie ar gu men tów i ocze ki wań dru giej stro -
ny, uka za nie zbież no ści. Cho dzi za tem o da nie do zro zu mie -
nia, że po kój i zgo da są do brem po żą da nym w sy tu acjach
kon flik tu mię dzy na ro do we go. Po wie dział bym, że po wo ła -
nie na szej dy plo ma cji ma cha rak ter ści śle chrze ści jań ski.
Ma ona być ra czej nie wiel kim zia ren kiem po ko ju niż pro ta -
go ni stą mię dzy na ro do wej sce ny po li tycz nej.

RR: Ja ką wo lę po li tycz ną wy ra ża Sto li ca Apo stol ska
wo bec kon flik tu na Bli skim Wscho dzie?
Abp La jo lo: Lud ność Zie mi Świę tej i Ira ku jest już za bar -
dzo udrę czo na nad mia rem krwa wej, śle pej prze mo cy, któ ra
po wo du je nie po żą da ne skut ki. Sto li ca Apo stol ska pra gnie
przede wszyst kim, by wszel ka prze moc usta ła. Ko niecz ne
jest, by za czął się po waż ny dia log mię dzy wła dza mi izra el -
ski mi i pa le styń ski mi. Cho dzi o ta ki dia log, w któ rym każ dy
z roz mów ców nie tyl ko przed sta wia wła sne żą da nia – co jest
oczy wi ste – ale też zo bo wią zu je się zro zu mieć ra cje dru giej
stro ny. Szcze gól ne ży cze nie Sto li cy Świę tej do ty czy lud no -
ści chrze ści jań skiej. Jest ona mniej szo ścią na róż ne spo so -
by za gro żo ną, co skła nia ją do opusz cze nia wła snej zie mi,
w któ rej jest obec na od cza sów apo stol skich. Z te go wzglę -
du Ko ściół i Sto li ca Apo stol ska nie mo gą czuć się ob ce
w od nie sie niu do pro wa dzo nych ro ko wań. In ny kraj Bli skie -
go Wscho du, sta no wią cy dla Sto li cy Świę tej prio ry tet, to Li -
ban. Ko niecz ne jest, by od zy skał peł ną nie pod le głość i był
zno wu – jak w ubie głych stu le ciach – zie mią przy kład nych,
przy ja znych re la cji mię dzy gru pa mi o róż nych in spi ra cjach
re li gij nych. 

CZY WIESZ ŻE...

Ojciec Święty Jan PAweł II przed Zdromadzeniem Narodowym 11 czerwca 1999 r.
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RR: Ja kie jesz cze re jo ny świa ta dy plo ma cja wa ty kań -
ska uwa ża za prio ry te to we?
Abp La jo lo: Afry kę, przede wszyst kim kra je re gio nu Wiel -
kich Je zior. Mó wię „przede wszyst kim”, gdyż nie tyl ko o nie
cho dzi. Sy tu acja po li tycz no -spo łecz na po ludz ku jest tam nie
do znie sie nia. To nasz prio ry tet. Jed nak z dnia na dzień sy -
tu acje alar mu dy plo ma tycz ne go mo gą się po ja wić w któ -
rym kol wiek kra ju świa ta, czy to z uwa gi na wy da rze nia
o cha rak te rze ogól nym, czy też do ty czą ce po je dyn czych
osób.

RR: Ja kie po stu la ty wy su wa Sto li ca Apo stol ska wo bec
wspól no ty mię dzy na ro do wej, gdy cho dzi o od bu do wę
kra jów znisz czo nych przez tsu na mi?
Abp La jo lo: Dzię ki środ kom prze ka zu, przede wszyst kim
te le wi zji, gi gan tycz nej fa li tsu na mi z 26 grud nia uda ło się
prze ciw sta wić po tęż ną fa lę so li dar no ści w ska li świa to wej.
Wy zwo li ła ona na tych mia sto wą mo bi li za cję ochot ni ków
i bez pre ce den so wą zbiór kę fun du szy. Znisz cze nia spo wo -
do wa ne przez tsu na mi znacz nie utrud ni ły sku tecz ną po -
moc. Mi mo to moż na by ło spro stać wie lu naj pil niej szym po -
trze bom. Jed nak dzie ło po mo cy i od bu do wy mu si być jesz -
cze kon ty nu owa ne z wiel kim za an ga żo wa niem. W naj bliż -
szych la tach po win ny nim kie ro wać od no śne rzą dy. Po trze -
ba by ło by zwłasz cza pro jek tów sze ro ko za kro jo nych i dłu -
go ter mi no wych, uzgod nio nych z kra ja mi go to wy mi do in -
we sty cji. Oprócz te go – co bę dą mo gły uczy nić rzą dy i or ga -
ni za cje mię dzy na ro do we – spon ta nicz na po moc cha ry ta tyw -
na sze re gu hoj nych lu dzi (za rów no bez po śred nia, jak i zwią -
za na z dzie ła mi do bro czyn ny mi) po zo sta je nie za stą pio na.

01/03/2005 18.09.09 r., Ra dio Wa ty kań skie

OD PO WIEDŹ: 

Mat ka Te re sa z Kal ku ty by ła sio strą za kon ną, któ ra uczest -
ni czy ła dnia 21 ma ja 1988 r. w uro czy sto ści otwar cia i po -
świę ce nia przez Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II schro ni ska dla
ubo gich, bied nych i bez dom nych. Schro ni sko zo sta ło zbu -
do wa ne na po le ce nie Pa pie ża, w ob rę bie Mu rów Le oniań -
skich, na te re nie Wa ty ka nu. Opie kę nad schro ni skiem Pa -
pież po wie rzył sio strom ze Zgro ma dze nia Mi sjo na rek Mi ło -
ści, któ re go za ło ży ciel ką i prze ło żo ną by ła Mat ka Te re sa
z Kal ku ty. 
Dom – schro ni sko no si na zwę „Dar Ma ryi” (DO NUM MA -
RIAE) i sta no wi upa mięt nie nie Ro ku Ma ryj ne go, któ ry był

ogło szo ny przez Pa pie ża od 7 VI 1987 do 15 VIII 1988 r. ja -
ko dru gi w hi sto rii Ko ścio ła Rok Ma ryj ny.

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE:

MAT KA TE RE SA Z KAL KU TY – ŻY CIO RYS

Mat ka Te re sa z Kal ku ty uro dzi ła się 26 VIII 1910 r. w Sko -
pje (Ma ce do nia), w po boż nej ro dzi nie al bań skiej. Już ja -
ko 12-let nia dziew czy na za czę ła my śleć o pra cy mi syj nej
wśród ubo gich. Ma jąc 18 lat opu ści ła dom ro dzin ny i wstą -
pi ła do ir landz kie go Zgro ma dze nia Sióstr Lo re ta nek w Du -
bli nie, gdzie roz po czę ła swo ją for ma cję za kon ną, a w rok
póź niej wy je cha ła do In dii. Tam też, w Dar je eling, w 1937 r.
zło ży ła ostat nie ślu by za kon ne. W Kal ku cie przez kil ka lat
pra co wa ła ja ko na uczy ciel ka i dy rek tor ka w jed nej ze szkół
dla dziew cząt, pro wa dzo nej przez sio stry lo re tan ki.

W 1948 r. otrzy ma ła po zwo le nie Sto li cy Apo stol -
skiej na opusz cze nie Zgro ma dze nia Sióstr Lo re ta nek i cał -
ko wi te po świę ce nie się w służ bie dla naj uboż szych. Za -
miesz ka ła w slum sach Kal ku ty. Wkrót ce za czę ło się przy łą -
czać do niej wie le dziew cząt. Tak po wsta ło w 1950 r. Zgro -
ma dze nie Sióstr Mi sjo na rek Mi ło ści, któ re mu w 1965 r. Sto -
li ca Apo stol ska nada ła pra wa pa pie skie. Oprócz ślu bu ubó -
stwa Sio stry Mi sjo nar ki Mi ło ści skła da ły do dat ko wy ślub
słu że nia „naj uboż szym z ubo gich”.

Jed nym z wy ra zów tro ski Mat ki Te re sy o ubo gich
by ło za ło że nie przez nią w 1952 r., w Kal ku cie schro ni ska
dla umie ra ją cych. Zgro ma dze nie Sióstr Mi sjo na rek Mi ło ści
pro wa dzi i roz wi ja swą dzia łal ność na wszyst kich kon ty nen -
tach (630 pla có wek w 123 kra jach – da ne z 1997 r.). 

W 1963 r. Mat ka Te re sa ra zem z by łym je zu itą, Au -
stra lij czy kiem, o. An drew Tra vers--Bal lem utwo rzy ła mę ską
ga łąź zgro ma dze nia, któ re przy ję ło na zwę Bra ci Mi sjo na rzy
Mi ło ści. In sty tut ten sku pia dzi siaj oko ło 500 człon ków. 

W 1969 r. pa pież Pa weł VI za apro bo wał ist nie nie
mię dzy na ro do we go eku me nicz ne go sto wa rzy sze nia współ -
pra cow ni ków dzie ła Mat ki Te re sy. W 1990 r. z przy czyn
zdro wot nych Mat ka Te re sa zło ży ła re zy gna cje z funk cji
prze ło żo nej ge ne ral nej Sióstr Mi sjo na rek Mi ło ści, jed nak
na proś bę sióstr peł ni ła ten urząd do 12 mar ca 1997 r. 

Jej na gła śmierć, na atak ser ca, 5 wrze śnia 1997 r.
od bi ła się sze ro kim echem w ca łym świe cie. Oj ciec Świę ty
Jan Pa weł II po jej śmier ci po wie dział: „Mat ka Te re sa głę bo -
ko na zna czy ła hi sto rię na sze go wie ku. Z wiel ką od wa gą bro -
ni ła war to ści ludz kie go ży cia”. Nie stru dzo na orę dow nicz ka
mi ło ści „naj uboż szych z ubo gich” oprócz Po ko jo wej Na gro -
dy No bla (1979) otrzy ma ła Po ko jo wa Na gro dę Ja na XXIII,
Mię dzy na ro do wą Na gro dę Joh na F. Ken ne dy’ego (1971)
oraz kil ka na ście in nych wy róż nień, przy zna wa nych za wy -
sił ki na rzecz po ko ju i bra ter stwa. Rząd In dii nadał jej naj -
wyż sze od zna cze nie pań stwo we: or der Pad ma sh ri. 

Po grzeb Mat ki Te re sy od był się w Kal ku cie w so -
bo tę 13 wrze śnia 1997 r. Uro czy sto ści be aty fi ka cyj ne mia ły
miej sce 19 paź dzier ni ka 2003 ro ku w Rzy mie.

opra co wał An drzej Wit kow ski

CZY WIESZ ŻE...

19. Po daj imię sio stry za kon nej, mi sjo nar -
ki mi ło ści, nie stru dze nie piel grzy mu ją cej

po świe cie z mi sją mi ło ści bliź nie go, któ ra
w 1988 ro ku z Ja nem Paw łem II do ko na ła
otwar cia w Wa ty ka nie do mu dla bied nych

i bez dom nych? 

.  .  . 
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NASZA WIARA

Œwiadectwo
Świa dec two o wy ko rzy sta niu opra co wa nej przez An drze ja
Wit kow skie go ksią żecz ki p. t.:

„RÓ ŻA NIEC ŚWIĘ TY WE DŁUG LI STU APO STOL -
SKIE GO „RO SA RIUM VIR GI NIS MA RIAE” PA PIE ŻA
JA NA PAW ŁA II”

„Nasz Dzien nik” Nr 24 (2737) 
Po nie dzia łek, 29 stycz nia 2007 r.

In for ma cja z pierw szej stro ny ga ze ty: 
* Świa dec two na wró ce nia dzię ki mo dli twie wsta wien ni czej
słu gi Bo że go Ja na Paw ła II. 

In for ma cja z szes na stej stro ny ga ze ty:
Od mie ni łeś mo je ży cie
Moc mo dli twy ró żań co wej

Dnia 10 lu te go 2006 r. mo ja ko le żan ka – Da nu ta Ro piak
– miesz ka ją ca na sta łe w No wym Jor ku, zo sta ła po trą co na
przez sa mo chód cię ża ro wy i w dro dze do szpi ta la zmar ła.
W li sto pa dzie 2005 r. da łam jej w pre zen cie ksią żecz kę pt.
„Ró ża niec świę ty we dług Li stu Apo stol skie go Ro sa rium Vir -
gi nis Ma rie Pa pie ża Ja na Paw ła II”. 

Za ksią żecz kę bar dzo mi dzię ko wa ła. By ła nią bar -
dzo za chwy co na. 

Po lek tu rze tej ksią żecz ki, po wie lu la tach prze rwy,
za czę ła się ser decz nie mo dlić, przy stą pi ła do sa kra men tu
po ku ty i za czę ła przyj mo wać Ko mu nię Świę tą. Od te go cza -
su pra wie co dzien nie cho dzi ła do ko ścio ła. Jej dal sza żar li -
wa mo dli twa spo wo do wa ła, że jej mąż Bo le sław za czął cho -
dzić z nią do ko ścio ła. Nie wiem, czy w tym cza sie przy stą -
pił do sa kra men tu po ku ty, ale osiem mie się cy póź niej, kie -
dy przed śmier cią prze by wał w szpi ta lu, po pro sił o księ dza.
Zmarł w paź dzier ni ku 2006 ro ku. 

Co przy tym wszyst kim cie ka we, że kie dy by ła
u mnie z mę żem 7 lu te go 2006 r., trzy dni przed jej wy pad -
kiem, roz ma wia li śmy wła śnie o śmier ci, o cier pie niach, cho -
ro bach i sła bo ściach. Pa dło też py ta nie: czy le piej umrzeć
na gle, czy cier pli wie po go dzić się z cier pie niem, cho ro bą,
tak jak ro bił to nasz Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II, któ ry
do koń ca był ta ki po god ny. Da nu sia za da ła też py ta nie, dla -
cze go mo dli my się: „Od na głej i nie spo dzie wa nej śmier ci
za cho waj nas, Pa nie”?

Elżbieta Odrzywołek,
Nowy Jork, 10 stycznia 2007 r.

WIERSZE
Sierpień 2008 r.
(dedykowany Lucynie i Tomkowi)

Bóg
między Niebem z Ziemią
Honor
w rękach przyjaciół
Ojczyzna
ciągle jeszcze, we mgle, we mgle...

Gdańsk, 31 sierpień 2008 r.

Stary człowiek i natura

Chce już dusza do raju
lecz póki co...
Kiedy ranne wstają zorze...
makatte cappuccino
stawia mnie na nogi
i podpierając się tą trzecią
wyruszam na spacer, do lasu;
na spotkanie ze sobą.
A hojna przyroda jak zwykle
obdarza mnie tym razem
dwoma grzybkami w barszcz...
Natura!
zawsze na nią mogę liczyć
bo daje mi tyle ile mi trzeba...

18.08.2008 r. Sępólno Kr.
Teresa Fidera



GŁOS BRATA NR 3(37)200824

Sło wa wy po wie dzia ne przez Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II są
dla nas bar dzo istot ne. Szcze gól nie przy oka zji róż nych
rocz nic się ga my do te go źró dła bo ga te go w tre ści. W tym
ro ku ob cho dzi my 90. rocz ni cę po wro tu pań stwa pol skie go
na ma py Eu ro py, po 123 la tach za bo rów. Mi ja rów nież 30 lat
od wy bo ru kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża. Świę to wać
te rocz ni ce bę dzie my w róż ny spo sób. Nie za leż ny Sa mo -
rząd ny Zwią zek Za wo do wy „So li dar ność” ogło sił rok 2008
– Ro kiem Ja na Paw ła II. W pro gra mie ob cho dów od by wa
się wie le im prez, m.in. Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja pt.
„So li dar ność Świa ta – Glo ba li za cja i So li dar ność a na ucza -
nie Ja na Paw ła II”, któ ra mia ła miej sce w War sza wie 30
sierp nia br. Piel grzym ka związ kow ców do Rzy mu jest za pla -
no wa na na 16. paź dzier ni ka, czy li dzień rocz ni cy wy bo ru
kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły na na stęp cę św. Pio tra.

Dla cze go o tym wspo mi nam? Dar wol no ści wy pro -
sił nam Oj ciec Świę ty pod czas Mszy św. w War sza wie wy -
po wia da jąc nie za po mnia ne sło wa: „Niech zstą pi Duch Twój
i od no wi ob li cze zie mi. Tej zie mi”.

Wie le osób o tym wie, ale nie wie le osób wią że to
z od zy ska niem wol no ści ze znie wo le nia ko mu ni stycz ne go.
So li dar ność o tym pa mię ta. W obec nych cza sach pa no wa nia
e ty ki li be ral nej, to ten Zwią zek upo mi na się o god ną pra cę,
god ną eme ry tu rę, o god ne ży cie. Te ha sła nie śli związ kow -
cy z ca łej Pol ski na wie lu trans pa ren tach pod czas ma ni fe sta -
cji or ga ni zo wa nej w sto li cy 29 sierp nia. Prze marsz 40-ty -
sięcz ne go po cho du mu si wy wo ły wać re flek sję. Mam rów -
nież na dzie ję, że tak że wśród rzą dzą cych.

Po ni żej przy ta czam wy bra ne frag men ty ho mi lii
i prze mó wień Oj ca Świę te go od no szą ce się do oj czy zny,
wol no ści, so li dar no ści i ko ścio ła. Są to bar dzo waż ne sło wa
wy po wie dzia ne z oj cow ską mi ło ścią, z tro ską o trwa nie na -
sze go by tu pań stwo we go, o je go so lid ne pod sta wy, w in ten -
cji po myśl nej przy szło ści na szej oj czy zny. Wczy taj my się
w te tre ści, aby śmy umoc nie ni ich prze ka zem nie za gu bi li
się w po to ku róż nych wy po wie dzi po da wa nych nam upar cie
przez na tręt ne me dia, ja ko je dy nie słusz ne, ale nie ko niecz -
nie ma ją ce na uwa dze do bro ca łe go na ro du.

I PIEL GRZYM KA (2-10 czerw ca 1979 r.)
GAU DE MA TER PO LO NIAGAU DE MA TER PO LO NIA

Prze mó wie nie do przed sta wi cie li władz pań stwo wych
wy gło szo ne w Bel we de rze – War sza wa, 2 czerw ca 1979 r.

Na wią zu jąc kon takt re li gij ny z czło wie kiem, Ko -
ściół utwier dza te go czło wie ka w je go na tu ral nych wię zach
spo łecz nych. Hi sto ria Pol ski po twier dzi ła to w wy bit nym
stop niu, że Ko ściół w na szej Oj czyź nie sta rał się na róż nych
dro gach o wy cho wa nie war to ścio wych sy nów i có rek na ro -
du, do brych oby wa te li, po ży tecz nych i twór czych pra cow ni -
ków w róż nych dzie dzi nach ży cia spo łecz ne go, za wo do we -
go, kul tu ral ne go. Pły nie to z pod sta wo wej mi sji Ko ścio ła,
któ ry wszę dzie i za wsze za bie ga o to, aby uczy nić czło wie ka
lep szym, bar dziej świa do mym swej god no ści, peł niej od da -

nym swo im za da niom ży cio wym, ro dzin nym, spo łecz nym,
pa trio tycz nym. Aby uczy nić go uf nym, męż nym, świa do -
mym swo ich praw i obo wiąz ków, spo łecz nie od po wie dzial -
nym, twór czym i po ży tecz nym.

II PIEL GRZYM KA (16-23 czerw ca 1983 r.)
PO KÓJ TO BIE, OJ CZY ZNO MO JAPO KÓJ TO BIE, OJ CZY ZNO MO JA

Ho mi lia wy gło szo na pod czas Mszy św. na Sta dio nie
Dzie się cio le cia – War sza wa 17 czerw ca 1983 r.

Jak czło wiek czu je, że po wi nien od nieść mo ral ne zwy cię -
stwo, je śli je go ży cie ma po sia dać wła ści wy sens – po dob nie
i na ród, któ ry jest wspól no tą lu dzi. Stąd po przez ca ły
wiek XIX trwa ły nie stru dzo ne wy sił ki zmie rza ją ce do od bu -
do wy mo ral nej oraz do od zy ska nia nie pod le gło ści po li tycz -
nej, co na stą pi ło w wy ni ku pierw szej woj ny świa to wej. Mó -
wię o tym dla te go, że dzie je Na ro du wpi su ją się w nasz oj -
czy sty Ju bi le usz sze ściu wie ków obec no ści Ma ryi – Kró lo -
wej Pol ski na Ja snej Gó rze. Tam też znaj du ją swój głę bo ki
re zo nans zwy cię stwa i klę ski. Stam tąd sta le idzie we zwa nie,
aże by nie pod da wać się klę sce, ale szu kać dróg do zwy cię -
stwa. Chry stus jest „Oj cem przy szłe go wie ku”, a Kró le stwo
Bo że prze kra cza wy miar spraw do cze snych. Rów no cze śnie
jed nak Chry stus jest „wczo raj i dzi siaj” – i tu spo ty ka się
z każ dym z nas, z czło wie kiem każ de go po ko le nia, tu spo ty -
ka się rów nież z na ro dem, któ ry jest wspól no tą lu dzi. Z te -
go spo tka nia po cho dzi owo we zwa nie do zwy cię stwa
w praw dzie, wol no ści, spra wie dli wo ści i mi ło ści, o któ rym
mó wi Jan XXIII w en cy kli ce Pa cem in terris.

Tyl ko zwy cię stwo mo ral ne mo że wy pro wa dzić spo -
łe czeń stwo z roz bi cia i przy wró cić mu jed ność. Ta ki ład mo -
że być za ra zem zwy cię stwem rzą dzo nych i rzą dzą cych. Trze -
ba do nie go do cho dzić dro gą wza jem ne go dia lo gu i po ro zu -
mie nia, je dy ną dro gą, któ ra po zwa la Na ro do wi żyć peł nią
praw oby wa tel skich i po sia dać struk tu ry spo łecz ne od po wia -
da ją ce je go słusz nym wy mo gom; wy zwo li to po par cie, któ re -
go pań stwo po trze bu je, aby mo gło speł nić swo je za da nia,
i przez któ re Na ród rze czy wi ście wy ra zi swo ją su we ren ność.

Ho mi lia w cza sie Mszy św. be aty fi ka cyj nej o. Ra fa ła
Ka li now skie go i Bra ta Al ber ta 

– Kra ków, 22 czerw ca 1983 r.

„Mu si cie być moc ni, dro dzy bra cia i sio stry! Mu si cie być
moc ni tą mo cą, któ rą da je wia ra! Mu si cie być moc ni mo cą
wia ry! Mu si cie być wier ni! Dziś tej mo cy bar dziej wam po -
trze ba niż w ja kiej kol wiek epo ce dzie jów. Mu si cie być moc -
ni mo cą na dziei, któ ra przy no si peł ną ra dość ży cia i nie po -
zwa la za smu cać Du cha Świę te go!

Mu si cie być moc ni mo cą mi ło ści, któ ra jest po tęż -
niej sza niż śmierć, któ ra „wszyst ko zno si, wszyst kie mu wie -
rzy, we wszyst kim po kła da na dzie ję, wszyst ko prze trzy ma”
– tej mi ło ści, któ ra „ni gdy nie usta je” (1 Kor 13, 7-8).

Tą wia rą, na dzie ją i mi ło ścią by li moc ni: Mak sy mi -
lian i Ra fał, Ur szu la i Al bert – dzie ci te go na ro du.

Ojczyzna, Wolnoœæ, Solidarnoœæ, Koœció³
Fragmenty homilii wygłoszonych przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski

JAN PAWEŁ II
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Oni też te mu na ro do wi są da ni ja ko zna ki zwy cię -

stwa. Na ród bo wiem ja ko szcze gól na wspól no ta lu dzi jest
rów nież we zwa ny do zwy cię stwa: do zwy cię stwa mo cą wia -
ry, na dziei i mi ło ści; do zwy cię stwa mo cą praw dy, wol no ści
i spra wie dli wo ści.

Je zu Chry ste! Pa ste rzu lu dzi i lu dów! W imię Two -
jej Naj święt szej Mat ki, na Jej ja sno gór ski ju bi le usz, pro szę
Cię o ta kie zwy cię stwo!

Je zu Chry ste! Do bry Pa ste rzu! po le cam Ci trud ne
dziś i ju tro mo je go Na ro du: po le cam Ci je go przy szłość!

III PIEL GRZYM KA (8-14 czerw ca 1987 r.) 
DO KOŃ CA ICH UMI ŁO WAŁDO KOŃ CA ICH UMI ŁO WAŁ

Ho mi lia wy gło szo na w cza sie Mszy św. od pra wio nej
dla świa ta pra cy – Gdańsk, 12 czerw ca 1987 r.

„Je den dru gie go brze mio na no ście” – to zwię złe
zda nie Apo sto ła jest in spi ra cją dla mię dzy ludz kiej i spo łecz -
nej so li dar no ści. So li dar ność – to zna czy: je den i dru gi,
a sko ro brze mię, to brze mię nie sio ne ra zem, we wspól no -
cie. A więc ni gdy: je den prze ciw dru gie mu. Jed ni prze ciw
dru gim. I ni gdy „brze mię” dźwi ga ne przez czło wie ka sa mot -
nie. Bez po mo cy dru gich. Nie mo że być wal ka sil niej sza
od so li dar no ści. 

W kró le stwie Bo żym spra wie dli wość jest do peł nio -
na. Jest „prze wyż szo na” mi ło ścią. Jest to mi łość przy gar nia -
ją ca czło wie ka, pod no szą ca go, choć by na wet był mar no -
traw nym sy nem. Nie ma peł nej spra wie dli wo ści bez mi ło -
ści. Mi łość jest więk sza niż wszyst ko, co ty, czło wie ku, mo -
żesz po my śleć. Mi łość po zwo li ła „Oj cu po słać Sy -
na na świat” (por. A 4,4), aże by nikt z nas nie zgi nął. Na to -
miast Syn „zgi nął” na krzy żu: dał ży cie. I zmar twych wstał:
„Do koń ca... umi ło wał”. Niech ta mi łość, któ rą Syn „do koń -
ca umi ło wał” – trwa! Niech idzie po przez dzie je czło wie ka
ja ko sa kra ment! Niech bę dzie po kar mem i na po jem du cho -
wym ludz kich serc! 

Przyj mij Bo ga, któ ry jest Mi ło ścią. Czerp z tej Mi ło -
ści du cho wą si łę do pra cy. Do „pra cy nad pra cą”. Do so li -
dar no ści...

Wi zy ta w Pol sce (22 ma ja 1995 r.)
ZŁO DO BREM ZWY CIĘ ŻAJZŁO DO BREM ZWY CIĘ ŻAJ

Ho mi lia wy gło szo na w cza sie Mszy św. od pra wia nej
na wzgó rzu „Ka pli ców ka” – Sko czów, 22 ma ja 1995 r.

Wbrew po zo rom, praw su mie nia trze ba bro nić tak -
że dzi siaj. Pod ha sła mi to le ran cji, w ży ciu pu blicz nym
i w środ kach ma so we go prze ka zu sze rzy się nie raz wiel ka,
mo że co raz więk sza nie to le ran cja. Od czu wa ją to bo le śnie
lu dzie wie rzą cy. Za uwa ża się ten den cje do spy cha nia ich
na mar gi nes ży cia spo łecz ne go, ośmie sza się i wy szy dza to,
co dla nich sta no wi nie raz naj więk szą świę tość. Te for my
po wra ca ją cej dys kry mi na cji budzą nie po kój i mu szą da wać
wie le do my śle nia. Bra cia i Sio stry! Czas pró by pol skich su -
mień trwa! Mu si cie być moc ni w wie rze! 

VI PIEL GRZYM KA (31 ma ja – 10 czerw ca 1997 r.)
JE ZUS CHRY STUS WCZO RAJ, DZIŚJE ZUS CHRY STUS WCZO RAJ, DZIŚ II NA WIE KINA WIE KI

Ho mi lia wy gło szo na w cza sie Mszy św. koń czą cej
Kon gres Eu cha ry stycz ny – Wro cław, 1 czerw ca 1997 r.

To praw da, ład wol no ści bu du je się w tru dzie. Praw -
dzi wa wol ność za wsze kosz tu je! Każ dy z nas mu si cią gle
od no wa ten trud po dej mo wać. I tu ro dzi się na stęp ne py ta -
nie: Czy czło wiek mo że ów ład wol no ści zbu do wać sam, bez
Chry stu sa czy na wet wbrew Chry stu so wi? Py ta nie nie zwy kle
dra ma tycz ne, ale jak że ak tu al ne w kon tek ście spo łecz nym
prze sy co nym kon cep cja mi de mo kra cji in spi ro wa nej ide olo -
gią li be ral ną! Usi łu je się bo wiem dzi siaj wmó wić czło wie ko wi
i ca łym spo łe czeń stwom, iż Bóg jest prze szko dą na dro dze
do peł nej wol no ści, że Ko ściół jest wro giem wol no ści, że wol -

no ści nie ro zu mie, że się jej lę ka.
Jest tu taj ja kieś nie słycha ne po -
my le nie po jęć. Ko ściół bo wiem
nie prze sta je być w świe cie gło si -
cie lem ewan ge lii wol no ści! To
jest je go mi sja. „Ku wol no ści wy -
swo bo dził nas Chry stus”
(Ga 5,1)!

Dla te go chrze ści ja nin nie
lę ka się wol no ści, przed wol no -
ścią nie ucie ka! Po dej mu je ją
w spo sób twór czy i od po wie -
dzial ny, ja ko za da nie swo je go
ży cia. Bo wol ność nam da na jest
przez Bo ga, jest nam nie tyl ko
przez Bo ga da na, jest nam tak że
za da na!

Praw dzi wa wol ność mie -
rzy się stop niem go to wo ści
do służ by i do da ru z sie bie. Tyl -
ko tak po ję ta wol ność jest praw -
dzi wie twór cza, tak po ję ta wol -
ność bu du je na sze czło wie czeń -

Ojciec Święty Jan Paweł II na Zaspie, 12 czerwca 1987 r.
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stwo, bu du je wię zi mię dzy ludz kie. Bu du je i jed no czy, a nie
dzie li! Jak bar dzo tej jed no czą cej wol no ści po trze ba świa tu,
po trze ba Eu ro pie, po trze ba Pol sce!

Ho mi lia wy gło szo na pod czas Mszy św. be aty fi ka cyj nej 
– Za ko pa ne, 6 czerw ca 1997 r.

Dzię kuj my Bo żej Opatrz no ści za to, że krzyż po -
wró cił do szkół, urzę dów pu blicz nych, szpi ta li. Niech on
tam po zo sta nie! Niech przy po mi na o na szej chrze ści jań skiej
god no ści i na ro do wej toż sa mo ści, o tym, kim je ste śmy i do -
kąd zmie rza my, i gdzie są na sze ko rze nie. Niech przy po mi -
na nam o mi ło ści Bo ga do czło wie ka, któ ra w krzy żu zna la -
zła swój naj głęb szy wy raz.

VII PIEL GRZYM KA (5-17 czerw ca 1999 r.) 
BÓG JEST MI ŁOŚ CIĄBÓG JEST MI ŁOŚ CIĄ

Ho mi lia wy gło szo na pod czas Mszy św. w So po cie
– So pot, 5.06.1999 r.

Czy jest miej sce bar dziej sto sow ne, gdzie by moż -
na o tym mó wić, jak nie tu, w Gdań sku. W tym bo wiem mie -
ście przed dzie więt na stu la ty na ro dzi ła się „So li dar ność”.
By ło to prze ło mo we wy da rze nie w hi sto rii na sze go Na ro du
i dzie jach Eu ro py. „So li dar ność” otwo rzy ła bra my wol no ści
w kra jach znie wo lo nych sys te mem to ta li tar nym, zbu rzy ła
mur ber liń ski i przy czy ni ła się do zjed no cze nia Eu ro py roz -
dzie lo nej od cza sów dru giej woj ny świa to wej. Nie wol no
nam te go ni gdy za trzeć w na szej pa mię ci. To wy da rze nie
na le ży do na sze go dzie dzic twa na ro do we go. Sły sza łem wte -
dy w Gdań sku od was: „nie ma wol no ści bez so li dar no ści”.
Dzi siaj trze ba po wie dzieć: „nie ma so li dar no ści bez mi ło -
ści”. Wię cej, nie ma szczę ścia, nie ma przy szło ści czło wie ka
i na ro du bez mi ło ści, tej mi ło ści, któ ra prze ba cza, choć nie
za po mi na, jest wraż li wa na nie do lę in nych, nie szu ka swe -
go, ale pra gnie do bra dla dru gich; mi ło ści, któ ra słu ży, za -
po mi na o so bie i go to wa jest do wspa nia ło myśl ne go da wa -
nia. Je ste śmy za tem we zwa ni do bu do wa nia przy szło ści
opar tej na mi ło ści Bo ga i bliź nie go. Do bu do wa nia „cy wi li -
za cji mi ło ści”. Dzi siaj po trze ba świa tu i Pol -
sce lu dzi moc nych ser cem, któ rzy w po ko -
rze słu żą i mi łu ją, bło go sła wią, a nie zło rze -
czą i bło go sła wień stwem zie mię zdo by wa ją.
Przy szło ści nie da się zbu do wać bez od nie -
sie nia do źró dła wszel kiej mi ło ści, ja kim
jest Bóg, któ ry „tak umi ło wał świat, że Sy -
na swe go Jed no ro dzo ne go dał, aby każ dy,
kto w Nie go wie rzy, nie zgi nął, ale miał ży -
cie wiecz ne” (J 3, 16). 

Homilia wygłoszona podczas Mszy

św. na Biskupiej Górze w Pelpinie

– 6 czerwca 1999 r.

W cią gu dwu dzie stu stu le ci Ko ściół po chy -
lał się nad kar ta mi Ewan ge lii, aby je do kład -
nie od czy tać, jak naj do kład niej od czy tać to,
co Bóg ze chciał w nich ob ja wić. Wy do by -
wał naj głęb sze tre ści słów i wy da rzeń, for -

mu ło wał praw dy, ogła sza jąc je ja ko pew ne i zba wien ne.
Świę ci wpro wa dza li te praw dy w ży cie i dzie li li się wła snym
do świad cze niem spo tka nia ze sło wem Chry stu sa. W ten
spo sób na fun da men cie świa dec twa apo sto łów roz wi ja ła się
Tra dy cja Ko ścio ła. Je że li dziś się ga my po Ewan ge lię, nie
mo że my jej od ry wać od te go dzie dzic twa stu le ci, od tej Tra -
dy cji.

Mó wię o tym dla te go, że ist nie je po ku sa, aby in ter -
pre to wać Pi smo Świę te w ode rwa niu od wie lo wie ko wej Tra -
dy cji Ko ścio ła, sto su jąc klu cze wła ści we dla współ cze snej li -
te ra tu ry czy pu bli cy sty ki. Ro dzi to nie bez pie czeń stwo
uprosz czeń, za fał szo wa nia ob ja wio nej praw dy, a na wet na gi -
na nia jej do po trzeb z gó ry przy ję tej, in dy wi du al nej fi lo zo fii
ży cia czy też ide olo gii. Już św. Piotr Apo stoł wy stę po wał
prze ciw ta kim pró bom, gdy pi sał: „To przede wszyst kim
miej cie na uwa dze, że żad ne pro roc two Pi sma nie jest dla
pry wat ne go wy ja śnie nia” (2 P 1,20).

Prze mó wie nie wy gło szo ne w Pa rl men cie
– War sza wa, 11 czerw ca 1999 r.

Dziś, w tym miej scu, w ja kiś spo sób szcze gól ny uświa da -
mia my so bie za sad ni czą ro lę, ja ką w de mo kra tycz nym pań -
stwie speł nia spra wie dli wy po rzą dek praw ny, któ re go fun -
da men tem za wsze i wszę dzie wi nien być czło wiek i peł -
na praw da o czło wie ku, je go nie zby wal ne pra wa i pra wa ca -
łej wspól no ty, któ rej na imię na ród. Wszy scy zda je my so bie
spra wę z te go, że to dzi siej sze spo tka nie w Par la men cie by -
ło by nie moż li we bez zdecy do wa ne go sprze ci wu pol skich
ro bot ni ków na Wy brze żu w pa mięt nym sierp niu 1980 r. Nie
by ło by moż li we bez „So li dar no ści”, któ ra wy bra ła dro gę po -
ko jo wej wal ki o pra wa czło wie ka i na ro du. Wy bra ła tak że za -
sa dę, jak że po wszech nie wte dy ak cep to wa ną, że „nie ma
wol no ści bez so li dar no ści”: so li dar no ści z dru gim człowie -
kiem, so li dar no ści prze kra cza ją cej róż ne go ro dza ju ba rie ry
kla so we, świa to po glą do we, kul tu ro we, a na wet geo gra ficz -
ne, cze go świa dec twem by ła pa mięć o lo sie na szych
wschod nich są sia dów. Pa mięć o mo ral nych prze sła niach

JAN PAWEŁ II

Ojciec Święty Jan Paweł II w Sejmie przed połączonymi izbami polskiego Parlamentu
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„So li dar no ści”, a tak że o na szych, jak że czę sto tra gicz nych
do świad cze niach hi sto rycz nych, win na dziś od dzia ły wać
w więk szym stop niu na ja kość pol skie go ży cia zbio ro we go,
na styl upra wia nia po li ty ki czy ja kiej kol wiek dzia łal no ści pu -
blicz nej, zwłasz cza ta kiej, któ ra jest spra wo wa na na mo cy
spo łecz ne go wy bo ru i za ufa nia. 

Służ ba na ro do wi mu si być za wsze ukie run ko wa -
na na do bro wspól ne, któ re za bez pie cza do bro każ de go
oby wa te la. (…) W szcze gól ny jed nak spo sób ta tro ska o do -
bro wspól ne jest wy ma ga na w dzie dzi nie po li ty ki. Mam tu
na my śli tych, któ rzy od da ją się cał ko wi cie dzia łal no ści po -
li tycz nej, jak i po szcze gól nych oby wa te li. Wy ko ny wa nie
wła dzy po li tycz nej, czy to we wspól no cie, czy to w in sty tu -
cjach re pre zen tu ją cych pań stwo, po win no być ofiar ną służ -
bą czło wie ko wi i spo łe czeń stwu, nie zaś szu ka niem wła -
snych czy gru po wych ko rzy ści z po mi nię ciem do bra wspól -
ne go ca łe go na ro du.

Ko ściół w Pol sce, któ ry na prze strze ni ca łe go po -
wo jen ne go okre su pa no wa nia to ta li tar ne go sys te mu wie lo -
krot nie sta wał w obro nie praw czło wie ka i praw na ro du, tak -

że i te raz, w wa run kach de mo kra cji, pra gnie sprzy jać bu do -
wa niu ży cia spo łecz ne go, w tym rów nież re gu lu ją ce go je po -
rząd ku praw ne go, na moc nych pod sta wach etycz nych. 

VIII PIEL GRZYM KA (16 -19 sierp nia 2002 r.) 
BÓG BO GA TY WBÓG BO GA TY W MI ŁO SIER DZIEMI ŁO SIER DZIE

Ho mi lia wy gło szo na pod czas Mszy św. 
w sank tu arium Bo że go Mi ło sier dzia 
– Kra ków -Ła giew ni ki 17 czerw ca 2002 r. 

Go rą co wie rzę, że ta no wa świą ty nia po zo sta nie na za -
wsze miej scem, w któ rym lu dzie bę dą sta wać przed Bo giem
w Du chu i w praw dzie. Bę dą przy cho dzić tu z uf no ścią, ja ka to -
wa rzy szy każ de mu, kto z po ko rą otwie ra swe ser ce na dzia ła -
nie mi ło sier nej mi ło ści Bo ga – tej mi ło ści, któ rej naj więk szy
grzech nie zdo ła prze zwy cię żyć. Tu w ogniu Bo żej mi ło ści
ludz kie ser ca pa łać bę dą pra gnie niem na wró ce nia, a każ dy, kto
szu ka na dziei, znaj dzie uko je nie.

wy bór tek stów 
Te re sa So wiń ska

Intencje parafian
„W my ślach o Bo gu i przy szłych rze czach – zna la -
złem szczę ście i spo kój – któ re go da rem nie szu ka -
łem w ży ciu”. 

Św. Brat Al bert

*Uko cha ny Św. Bra cie Al ber cie, pro szę po móż mi
w trud nych spra wach.

*Z po ko rą pro szę o wy peł nie nie wo li Bo żej w mo im
ży ciu, a tak że o wy jazd do Me dju go rie dla Jo asi.

*O ła ski i bło go sła wień stwo, o mą drość, dar wia ry
i mo dli twy, o uwol nie nie z pi jań stwa i złych na wy ków Ada -
ma i Pio tra.

*Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę wsta wiaj się za na -
mi. Pro szę o po jed na nie, zgo dę i mi łość, a tak że o po trzeb -
ne Da ry Du cha Świę te go na czas eg za mi nów cór ki. To bie
je ste śmy od da ni. Twoi czci cie le.

*Uko cha ny Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o po -
moc pie nięż ną, zdro wie i Bo że bło go sła wień stwo dla Jo asi
i jej bli skich: An ny, Pio tra, Ada ma i Mi ko ła ja.

*Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o uwol nie nie mnie
z cięż kiej cho ro by no wo two ro wej i pro szę o zdro wie dla mo -
jej ro dzi ny i zgo dę. Dzię ku ję za wszyst kie ła ski, któ re otrzy -
ma łam ja i mo ja ro dzi na.

*Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o wsta wien nic -
two do Mi ło sier dzia Bo że go i Mat ki Pia sec kiej; o zdro wie

dla Bart ka, dla mnie, mo ich dzie ci i wnu ków. Pro szę o na -
wró ce nie dla Ewy, Lesz ka, Mir ka i Oli, że by ochrzci li swo je
dzie ci i wzię li ślub.

*Cie bie, Bo że Oj cze Mi ło sier ny, pro szę za wsta -
wien nic twem Świę te go Bra ta Al ber ta, ob darz Ewe li nę i To -
ma sza – w pierw szą rocz ni cę ślu bu – wza jem ną mi ło ścią.
Św. Bra cie Al ber cie, swo im orę dow nic twem, po mna żaj ich
zdro wie i si ły, aby wier nie słu ży li Bo gu i szli przez ży cie
z Bo giem, po mna ża jąc mi łość do Nie go. Pro si Cio cia.

*Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o wsta wien nic -
two; o ła skę zdro wia dla mnie, dla dzie ci. Pro szę o Da ry Du -
cha Świę te go na no wy rok szkol ny i po myśl ne zda nie eg za -
mi nu dla cór ki.

*Uko cha ny Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę po móż
w trud nych spra wach Jo asi, Pio tra i Ada ma.

*Pro szę o zdro wie i Bo że bło go sła wień stwo dla An -
ny, Mi ko ła ja, Ma rii, Pio tra, Jo asi, Ada ma, Ta de usza, Ewy,
Ra fa ła i Ani.

„Świę ty Bra cie Al ber cie, któ re go Bóg dał na szym cza -
som za Pa tro na i Po śred ni ka (…). Ty, któ ry we wszyst kich
trud no ściach ufa łeś bez gra nicz nie Bo żej Opatrz no ści i ni gdy
nie zo sta łeś za wie dzio ny, na ucz nas uf ne go za wie rze nia Bo gu
na sze go trud ne go „dziś” i nie pew ne go ju tra. Umac niaj w nas
wia rę i uf ność w nie skoń czo ne Mi ło sier dzie Bo że, któ re ogar -
nia wszyst kich lu dzi i ca ły świat”. (Z mo dli twy do św. Bra ta
Al ber ta)

Opra co wa ła: s. Anie la

.  .  .   

.  .  . 

Z ŻYCIA PARAFII
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Czego uczy nas Katechizm cz-1

NASZA WIARA

Re dak cja Gło su Bra ta pod ję ła trud opra co wa nia cy klu ar ty -
ku łów, w któ rych pre zen to wa ne bę dą w skró co nej for mie
tre ści za war te w Ka te chi zmie Ko ścio ła Ka to lic kie go, dzie ła
wy da ne go w Pol sce w 1994 ro ku (wy da nie 1.) i w 2002 ro ku
(wy da nie 2.). 

Każ dy z nas, po zna wał praw dy wia ry na ka te che -
zach w róż nych okre sach swe go ży cia, czy tał sto sow ną lek -
tu rę dla po głę bie nia wie dzy w tej dzie dzi nie, jed nak że Ka te -
chizm, po dob nie jak Pi smo Świę te, po sia da tę ce chę, że
przy każ dym czy ta niu od sła nia uważ ne mu czy tel ni ko wi co -
raz to no we tre ści. Dla te go ce lem tych ar ty ku łów jest za chę -
ce nie Czy tel ni ka do czy ta nia dzie ła sta no wią ce go po most
po mię dzy ewan ge licz ny mi praw da mi a na szym ży ciem
w wie rze.

WSTĘP
Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go sta no wi wy kład

ca łej na uki ka to lic kiej w dzie dzi nie wia ry i mo ral no ści.
Wier nie przed sta wia na ucza nie Pi sma Świę te go, ży wej Tra -
dy cji w Ko ście le i Urzę du Na uczy ciel skie go. Czer pie rów -
nież z du cho we go dzie dzic twa Oj ców, Dok to rów i Świę tych
Ko ścio ła. Ka te chizm po wstał z ini cja ty wy Nad zwy czaj ne go
Zgro ma dze nia Sy no du Bi sku pów (1985 r.) i z po le ce nia Oj -
ca Świę te go Ja na Paw ła II (1986 r.). Zo stał opra co wa ny
w prze cią gu 6 lat przez Ko mi tet Re dak cyj ny. Pra ca mi kie ro -
wa ła Ko mi sja pod prze wod nic twem kar dy na ła Jo se pha Rat -
zin ge ra. Ka te chizm przej mu je tra dy cyj ny układ sto so wa ny
we wcze śniej szych opra co wa niach (Ka te chizm Rzym ski),
ale treść uję ta jest w ta ki spo sób, aby od po wia dać na py ta -
nia sta wia ne przez na szą epo kę.

W 2005 ro ku zo sta ło wy da ne „Kom pen dium Ka te -
chi zmu Ko ścio ła Ka to lic kie go”. Kom pen dium zo sta ło opra -
co wa ne Przez Ko mi sję tak że pod prze wod nic twem kar dy na -
ła J. Rat zin ge ra po wo ła ną w 2004 ro ku przez Ja na Paw ła II.
Sta no wi wier ną syn te zę Ka te chi zmu Ko ścio ła Ka to lic kie go.
Obej mu je w spo sób zwię zły wszyst kie istot ne i pod sta wo we
ele men ty wia ry Ko ścio ła. Kom pen dium nie jest dzie łem od -
ręb nym i nie za stę pu je Ka te chi zmu Ko ścio ła Ka to lic kie go.
Dia lo go wa for ma wcią ga czy tel ni ka pro wo ku jąc go do od -
kry wa nia no wych aspek tów prawd wia ry.

Treść Ka te chi zmu za wie ra się w czte rech czę -
ściach: Wy zna nie wia ry, Sa kra men ty wia ry, Ży cie wia ry
(przy ka za nia) i Mo dli twa w ży ciu wia ry.

Część pierw sza: Wy zna nie wia ry
Ka te chizm wy kła da naj pierw, co to jest Ob ja wie nie,

przez któ re Bóg zwra ca się do czło wie ka i udzie la się czło -
wie ko wi oraz na czym po le ga wia ra, przez któ rą czło wiek
od po wia da Bo gu. Wy zna nie wia ry (Sym bol) stresz cza da ry,
któ rych Bóg udzie la czło wie ko wi i for mu łu je je wo kół
„trzech roz dzia łów” na sze go chrztu, czy li wia ry w jed ne go
Bo ga: Oj ca wszech mo gą ce go, Stwór cę; Je zu sa Chry stu sa,
Je go Sy na, na sze go Pa na i Zba wi cie la i Du cha Świę te go
w świę tym Ko ście le.

Część dru ga: Sa kra men ty wia ry
W tej czę ści Ka te chizm wy kła da jak zba wie nie Bo -

że do ko na ne raz na za wsze przez Je zu sa Chry stu sa i Du cha
Świę te go jest uobec nia ne w świę tych czyn no ściach li tur gii
Ko ścio ła, a szcze gól nie w sied miu sa kra men tach.

Część trze cia: Ży cie wia ry
Ta część Ka te chi zmu uka zu je cel osta tecz ny czło -

wie ka stwo rzo ne go na ob raz Bo ży – szczę ście oraz dro gi
wio dą ce do nie go: pra we i wol ne dzia ła nie z po mo cą pra wa
i ła ski Bo żej; dzia ła nie, któ re wy peł nia po dwój ne przy ka za -
nie mi ło ści wy ra żo ne w dzie się ciu przy ka za niach Bo żych.

Część czwar ta: Mo dli twa w ży ciu wia ry
Ostat nia część Ka te chi zmu mó wi o sen sie i zna cze -

niu mo dli twy w ży ciu wie rzą cych. Koń czy się krót kim ko -
men ta rzem do sied miu próśb Mo dli twy Pań skiej. Znaj du je -
my w nich ca łość tych dóbr, któ rych po win ni śmy ocze ki wać
w na dziei i któ rych Oj ciec nie bie ski pra gnie nam udzie lić.

Część pierw sza: WY ZNA NIE WIA RY 

„WIE RZĘ” – WIE RZY MY”
Gdy wy zna je my na szą wia rę, za czy na my od słów:

„Wie rzę” lub „Wie rzy my”. Dla te go wy kład wia ry Ko ścio ła
za czy na się od py ta nia, co to zna czy „wie rzyć”. W roz wa ża -
niach, któ re zbli ża ją nas do od po wie dzi na to py ta nie, au to -
rzy Ka te chi zmu wy mie nia ją trzy pod sta wo we re la cje po mię -
dzy Bo giem i czło wie kiem:

* Czło wiek po szu ku je Bo ga
Dro ga mi pro wa dzą cy mi do po zna nia Bo ga jest

stwo rze nie: świat ma te rial ny i oso ba ludz ka. Świat: po rzą -
dek i pięk no świa ta pro wa dzą do po zna nia Bo ga ja ko po -
cząt ku i ce lu wszech świa ta. Czło wiek: za da je so bie py ta nie
o ist nie nie Bo ga swo ją otwar to ścią na praw dę i pięk no, swo -
im zmy słem mo ral nym, swo ją wol no ścią i gło sem su mie nia,
swo im dą że niem do nie skoń czo no ści i szczę ścia.

* Bóg wy cho dzi na prze ciw czło wie ko wi
Bóg z mi ło ści ob ja wił się i udzie lił czło wie ko wi.

Przy no si w ten spo sób osta tecz ną od po wiedź na py ta nie, ja -
kie sta wia so bie czło wiek o sens i cel swe go ży cia. Bóg ob -
ja wił się na szym pierw szym ro dzi com, za warł przy mie rze
z No em. Wy brał Abra ha ma i za warł z nim i je go po tom -
stwem przy mie rze. Ufor mo wał swój lud, któ re mu przez
Moj że sza ob ja wił swo je Pra wo. Przez pro ro ków przy go to -
wy wał ten lud na przy ję cie zba wie nia prze zna czo ne go dla
ca łej ludz ko ści. Bóg ob ja wił się w peł ni po sy ła jąc swe go Sy -
na, w któ rym usta no wił wiecz ne Przy mie rze. Jest On osta -
tecz nym Sło wem Oj ca; nie bę dzie już po nim in ne go ob ja -
wie nia.

Ob ja wie nie Bo że prze ka zy wa ne jest przez Tra dy cję
Apo stol ską i Pi smo Świę te. Tra dy cja Apo stol ska to ży we
prze ka zy wa nie te go, co Apo sto ło wie otrzy ma li z na ucza nia
i przy kła du Je zu sa oraz te go, cze go na uczył ich Duch Świę -
ty. Kon ty nu ato ra mi na ucza nia apo stol skie go są bi sku pi ja ko
ich na stęp cy. Pi smo Świę te jest mo wą Bo żą, utrwa lo ną
pod na tchnie niem Du cha Świę te go na pi śmie. Tra dy cja apo -
stol ska po zwo li ła Ko ścio ło wi roz po znać, ja kie pi sma po win -
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ny być za li czo ne do ksiąg świę tych. Peł na ich li sta zo sta ła
na zwa na „ka no nem” Pi sma Świę te go. Skła da się on z 46
ksiąg Sta re go Te sta men tu i 27 ksiąg No we go Te sta men tu.
Sta ry Te sta ment jest nie od łącz ną czę ścią Pi sma Świę te go.
Je go księ gi są na tchnio ne przez Bo ga i za cho wu ją trwa łą
war tość. 

No wy Te sta ment prze ka zu je nam osta tecz ną Praw -
dę Ob ja wie nia Bo że go. Je go cen tral nym przed mio tem jest
Je zus Chry stus, wcie lo ny Syn Bo ży oraz Je go czy ny, Je go
na ucza nie, Je go mę ka i Je go zmar twych wsta nie, a tak że po -
cząt ki Je go Ko ścio ła pod dzia ła niem Du cha Świę te go. 

Oba Te sta men ty po zo sta ją w jed no ści. Sta ry Te sta -
ment przy go to wu je No wy, a No wy wy peł nia Sta ry. Sta ry
i No wy Te sta ment wy ja śnia ją się wza jem nie; oby dwa są
praw dzi wym Sło wem Bo żym.

Za da nie au ten tycz nej in ter pre ta cji Sło wa Bo że go,
spi sa ne go czy prze ka za ne go przez Tra dy cję, zo sta ło po wie -
rzo ne Urzę do wi Na uczy ciel skie mu Ko ścio ła, to zna czy bi -
sku pom w ko mu nii z pa pie żem. Urząd Na uczy ciel ski nie
jest po nad Sło wem Bo żym, lecz je mu słu ży, na ucza jąc tyl ko
te go, co zo sta ło prze ka za ne.

* Czło wiek od po wia da Bo gu
Wia ra jest od po wie dzią czło wie ka da ną Bo gu, któ ry

mu się ob ja wia i udzie la. Pi smo Świę te na zy wa to po słu szeń -
stwem wia ry. Być po słusz nym w wie rze ozna cza pod dać się
w spo sób wol ny usły sza ne mu Sło wu, po nie waż je go praw da
zo sta ła za gwa ran to wa na przez Bo ga, któ ry jest sa mą Praw -
dą. Wzo rem te go po słu szeń stwa jest Abra ham. Dzie wi ca
Ma ry ja jest je go naj do sko nal szym urze czy wist nie niem.
Wia ra w Bo ga jest nie od łącz na od wia ry w Te go, któ re go
On po słał, Je go umi ło wa ne go Sy na Je zu sa Chry stu sa. Nie
moż na wie rzyć w Je zu sa Chry stu sa nie ma jąc udzia łu w Je -
go Du chu. To wła śnie Duch Świę ty ob ja wia lu dziom, kim
jest Je zus.

W Ka te chi zmie wy mie nio ne zo sta ły i roz wi nię te na -
stę pu ją ce przy mio ty wia ry: wia ra jest ła ską, wia ra jest ak tem
ludz kim, wia ra i ro zum, wia ra i na uka, wol ność wia ry, ko -
niecz ność wia ry, wy trwa nie w wie rze, wia ra – po czą tek ży -
cia wiecz ne go.

Wia ra jest ak tem oso bo wym, ale nie jest ak tem wy -
izo lo wa nym. Nikt nie dał wia ry sa me mu so bie, tak jak nikt
nie dał sam so bie ży cia. Wie rzą cy otrzy mał wia rę od Bo ga
przez in nych – tak jak ży cie, dla te go po wi nien prze ka zy wać
ją in nym. Każ dy wie rzą cy jest ogni wem w łań cu chu wie rzą -
cych. „Wie rzę” to wia ra Ko ścio ła wy zna wa na oso bi ście
przez każ de go wie rzą ce go, przede wszyst kim w chwi li
chrztu. „Wie rzy my” to wia ra Ko ścio ła wy zna wa na przez
zgro ma dze nie li tur gicz ne wie rzą cych.

„SYM BO LE WIA RY”

Ko mu nia w wie rze po trze bu je wspól ne go ję zy ka
wia ry, nor ma tyw ne go dla wszyst kich i jed no czą ce go w tym
sa mym wy zna niu wia ry. „Wy zna nie wia ry” na zy wa ne rów -
nież „Cre do” al bo „sym bo lem wia ry” zo sta ło uło żo ne
w opar ciu o Pi smo Świę te, z któ re go wy bra no to, co naj waż -
niej sze, aby po dać w ca ło ści jed ną na ukę wia ry. Sym bol wia -

ry jest za tem zbio rem pod sta wo wych prawd wia ry. „Sym bol
wia ry” jest naj pierw sym bo lem chrzciel nym. Po nie waż
chrzest jest udzie la ny „w imię Oj ca i Sy na, i Du cha Świę te -
go”, praw dy wia ry wy zna wa ne pod czas chrztu są uło żo ne
we dług ich od nie sie nia do trzech Osób Trój cy Świę tej. Sym -
bol jest więc po dzie lo ny na trzy czę ści: „pierw sza jest po -
świę co na pierw szej Oso bie Bo skiej i prze dziw ne mu dzie łu
stwo rze nia, na stęp na dru giej Oso bie Bo skiej i ta jem ni cy
Od ku pie nia lu dzi, ostat nia na to miast trze ciej Oso bie Bo -
skiej bę dą cej źró dłem i za sa dą na sze go uświę ce nia” (Ka te -
chizm Rzym ski). Te praw dy, w któ re szcze gól nie i w spo sób
od ręb ny ma my wie rzyć, na zwa no ar ty ku ła mi. 

We dług sta ro żyt nej tra dy cji wy mie nia się za zwy -
czaj dwa na ście ar ty ku łów „wy zna nia wia ry” sym bo li zu ją -
cych po przez licz bę Apo sto łów ca łość wia ry apo stol skiej.

W dzie jach Ko ścio ła po wsta wa ły róż ne sym bo le,
z któ rych dwa zaj mu ją szcze gól ne miej sce:

– Sym bol Apo stol ski, tak na zy wa ny, po nie waż jest
uwa ża ny za wier ne stresz cze nie wia ry Apo sto łów. Sta no wi
sym bol chrzciel ny Ko ścio ła Rzym skie go.

– Sym bol Ni cej sko -Kon stan ty no po li tań ski jest owo -
cem dwóch pierw szych so bo rów po wszech nych (325 i 381
r.). Do dzi siaj jest wspól ny wszyst kim wiel kim Ko ścio łom
Wscho du i Za cho du. We dług te go sym bo lu wy zna je my wia -
rę pod czas li tur gii Mszy świę tej.

Wy kład wia ry za war ty w Ka te chi zmie zo stał opar ty
na Sym bo lu Apo stol skim. Po sia da jed nak wie le od nie sień
do Sym bo lu Ni cej sko -Kon stan ty no po li tań skie go.

Wy brał i po łą czył: Sta ni sław Ma zu rek
Współ pra ca: ks. Ta de usz Po lak, ks. Krzysz tof Grzem ski

Ko lej ne czę ści te go
cy klu bę dą za wie ra -
ły tre ści z dzia łu
WY ZNA NIA WIA -
RY CHRZE ŚCI JAŃ -
SKIEJ:
– WIE RZĘ W BO -
GA OJ CA
– WIE RZĘ W JE ZU -
SA CHRY STU SA,
SY NA BO ŻE GO
JED NO RO DZO NE -
GO
– WIE RZĘ W DU -
CHA ŚWIĘ TE GO

W na stęp nym nu me rze Gło su Bra ta znaj dą się roz wa ża -
nia o tym, co po win ni śmy wie dzieć, gdy wy zna je my:
„Wie rzę w Bo ga, Oj ca wszech mo gą ce go, Stwo rzy cie la
nie ba i zie mi”.
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„Przyjdź cie pić do Źró dła i ob my waj cie się w nim”, to są sło -
wa Naj święt szej Ma ryi Pan ny a tak że ha sło Ro ku Ju bi le -
uszo we go Sank tu arium w Lo ur des. W bie żą cym ro ku upły -
wa 150. rocz ni ca Ob ja wień Mat ki Bo żej, któ ra w Lo ur des
prze ka za ła swe Orę dzie Ber na de cie So ubi rou. 

W dniach od 29. VI do 12. VII od by ła się Piel grzym -
ka Ar chi die ce zji Gdań skiej do Lo ur des. Moż li wość wzię cia
udzia łu w niej by ło dla mnie wiel ką ra do ścią. Trud jej zor ga -
ni zo wa nia pod ję li się Księ ża Pra ła ci: Sta ni sław Ła da i Ry -
szard Bu gaj ski oraz pra co wi te pa nie z se kre ta ria tu. By ło to
du że przed się wzię cie lo gi stycz ne. Trze ba by ło za pew nić
noc le gi i wy ży wie nie dla 400 osób ja dą cych ośmio ma au to -
ka ra mi. Każ dy au to kar miał swo je go opie ku na. W mo im au -
to ka rze opie ku nem był ks. Ka zi mierz Ra dom ski, któ ry pod -
czas dłu giej po dró ży wspa nia le przy go to wał nas du cho wo
po przez wspól ną mo dli twę i śpiew pie śni oraz gło sze nie
kon fe ren cji na te mat sa kra men tów.

Pod czas prze jaz du przez Niem cy i Fran cję, od wie -
dzi li śmy na stę pu ją ce mia sta: Ber lin, Bo urg en Bres se,
Schönen berg, Ars oraz La Sa let te, gdzie znaj du je się Sank -
tu arium Mat ki Bo żej Sa le tyń skiej. Sank tu arium La Sa let te
po ło żo ne jest w bar dzo pięk nym miej scu, wśród ma je sta -
tycz nych gór al pej skich, wy da wa ło by się „na koń cu świa ta”.
Opie ku ją się nim Mi sjo na rze Sa le ty ni. Tu Mat ka Bo ża pod -
czas ob ja wie nia w 1846 ro ku za da ła dwoj gu pa stusz kom
mię dzy in ny mi ta kie py ta nie: „Czy do brze się mo dli cie, mo je
dzie ci?” W swo im orę dziu Naj święt sza Dzie wi ca na wo łu je
do po ku ty, do wy trwa ło ści w mo dli twie, a szcze gól nie
do świę to wa nia nie dzie li. My wy słu cha li śmy kon fe ren cji,
któ rej te ma tem by ła do bra mo dli twa.

Uczest ni czy li śmy rów nież w Dro dze Krzy żo wej,
któ ra prze bie ga ła w nie co dzien nych wa run kach. Kie dy roz -
po czy na li śmy na bo żeń stwo, za czął pa dać nie wiel ki deszcz.
Kie dy do szli śmy do sta cji XII za grzmia ły pio ru ny, po czym
bu rza uci chła. Ana lo gia do Gol go ty po głę bi ła na sze prze ży -
cia mo dli tew ne. Rów nie wy mow ny był Ró ża niec od ma wia ny
przy fi gu rze pła czą cej Mat ki Bo żej pod czas pa da ją ce go
desz czu.

By ło to wspa nia łe przy go to wa nie do prze żyć, któ re
cze ka ły nas w Sank tu arium Lo ur deń skiem. W ju bi le uszo -
wym ro ku przy by wa ją tu pąt ni cy z ca łe go świa ta, głów nie
z Eu ro py. W Lo ur des do łą czył do nas ks. abp Ta de usz Go -
cłow ski. Przez pięć dni wspól nie się mo dli li śmy. Wy słu cha -
li śmy dwóch kon fe ren cji wy gło szo nych przez ks. ab pa.
Wspól nie też sta li śmy w ko lej ce po po sił ki i ro bi li śmy pa -
miąt ko we zdję cia.

Z oka zji ju bi le uszu ob ja wień w Lo ur des Oj ciec
Świę ty Be ne dykt XVI udzie lił piel grzy mom od pu stu zu peł -
ne go. W Sank tu arium w cza sie trwa nia ob cho dów Ro ku Ju -
bi le uszo we go moż na go by ło uzy skać pod zwy kły mi wa run -
ka mi: spo wie dzi sa kra men tal nej, Ko mu nii Świę tej, mo dli -
twy w in ten cji Oj ca Świę te go oraz od wie dza jąc wy zna czo ne
miej sca zwią za ne ze św. Ber na de tą: ko ściół pa ra fial ny,
gdzie by ła ochrzczo na; Ca chot – jej dom ro dzin ny; bra mę
św. Mi cha ła i Gro tę Mas sa biel ską oraz ka pli cę ho spi cyj ną,
w któ rej przy stą pi ła do Pierw szej Ko mu nii Świę tej. 

Wszy scy piel grzy mi mie li spe cjal ne pla kiet ki.
Po na wie dze niu każ de go eta pu Dro gi Ju bi le uszo wej i od mó -
wie niu wy zna czo nych mo dlitw, na kle ja li śmy otrzy ma ne
znacz ki na wła ści we miej sca na pla kiet ce.

Co dzien nie uczest ni czy li śmy w Mszy św., w pro ce -
sjach: Eu cha ry stycz nej i Ró żań co wej. Trze cie go dnia na sza
gru pa piel grzym ko wa prze wod ni czy ła pro ce sji Ró żań co wej.
Na jej cze le pa no wie nie śli fi gu rę Mat ki Bo żej, za ni mi po zo -
sta li wier ni mo dląc się i śpie wa jąc pie śni ma ryj ne szli z lam -
pio na mi w dło niach sta ra jąc się utrzy mać pło mień świe cy
pod czas pa da ją ce go desz czu, jak by chro niąc naj cen niej szy
skarb, ogień wia ry. Na za koń cze nie ser decz ny znak po ko ju
prze ka za ny róż no ję zycz nym bra ciom.

Du żym prze ży ciem by ło dla mnie uczest ni cze nie
we Mszy św. Mię dzy na ro do wej. Nie zwy kłe by ło miej sce
mo dli twy – ba zy li ka św. Piu sa X. Scho dzi się do tej świą ty ni
pod zie mię. Tam na roz wi dlo nych pod po rach roz pię te jest
pła skie skle pie nie. Na środ ku umiesz czo ny jest kwa dra to -
wy oł tarz. Świą ty nia mie ści 30 tys. osób. Nam przy pa dło
miej sce pod por tre tem św. Ber na de ty. Wnę trze ko ścio ła
na pierw szy rzut oka wy da wa ło się nie sprzy ja ją ce sku pie -
niu. Jed nak, kie dy roz po czę ła się Msza św. lu dzie zjed no -
cze ni wspól ną mo dli twą two rzy li je den Ko ściół. Na ro do -
wość wów czas nie jest waż na. Sło wo Bo że i mo dli twa wier -
nych czy ta na by ła w wie lu ję zy kach, rów nież po pol sku. Mo -
dlitw od ma wia nych po ła ci nie uczy li śmy się ja dąc au to bu -
sem. Ta Eu cha ry stia po zo sta wi ła nie zwy kłe wra że nie. 

W mo jej pa mię ci po zo sta ną tak że licz ni cho rzy
i opie ku ją cy się ni mi wo lon ta riu sze. Za sko czy ła mnie wśród
nich du ża ilość mło dych lu dzi. To jest bu du ją ce po łą cze nie
cier pie nia i na dziei ze słu że niem i po ko rą.

Mat ka Bo ża pod czas 9-go ob ja wie nia prze ka za ła
Ber na de cie naj waż niej sze prze sła nie: „Przyjdź cie pić do Źró -
dła i ob my waj cie się w nim”. Znak wo dy z Lo ur des sym bo li -
zu je mi łość Chry stu sa, któ ry od dał ży cie za grzesz ni ków.
Przy po mi na Chrzest, któ ry dał nam ży cie dzie ci Bo żych
oraz od sy ła do sa kra men tu po ku ty, kie dy Bóg da je nam
prze ba cze nie, oczysz cze nie i po jed na nie.

Nie zwy kłym prze ży ciem by ła ką piel w źró dla nej
wo dzie lo ur deń skiej. Śpie wa jąc pie śni Ma ryj ne cze ka li śmy
w dłu giej ko lej ce na swo ją ko lej. Dzień był desz czo wy. By li -
śmy tro chę zmar z nię ci, ale nikt z ką pie li nie zre zy gno wał.
Kie dy za nu rza li śmy się w zim nej wo dzie ocze ku ją cy pąt ni cy
śpie wa li aku rat pieśń ze sło wa mi: „Jesteś tuż obok mnie,
jesteś ze mną...“ (Dobra Matko i Królowo). 

150. rocznica objawieñ w Lourdes
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Plakietka pielgrzyma Drogi Jubileuszowej w Lourdes
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Pielgrzymi z naszej parafii w Lourdes

Miejsce objawień Matki Bożej Płaczącej w La Salette

Msza św. przy grocie w Lourdes

Nasza pielgrzymka przewodniczy procesji Różańcowej

Msza św. międzynarodowa w bazylice św. Piusa X

Ży cie piel grzy ma by ło bar dzo in ten syw ne, od wie -
dzi li śmy dwa miej sca ob ja wień Ma ryi i wie le in nych miejsc
świę tych, w któ rych pa no wa ła at mos fe ra mo dli twy. Wi dzie -
li śmy rów nież wspa nia łe ko ścio ły we Fran cji i w Niem -
czech, w któ rych nie by ło ży cia. Jed nak Mat ka Bo ża nie za -
po mi na o swo ich dzie ciach. W za te izo wa nej Eu ro pie po ja -
wia ją się lu dzie, któ rzy re agu ją na przy pad ki chry stia no fo -
bii, któ rzy nie go dzą się na prze śla do wa nia chrze ści jan
i dys kry mi na cję chrze ści jań skich war to ści. Za ło ży li oni
stro nę in ter ne to wą: www.eu ro pe 4christ.net, na któ rej pre -
zen tu ją szcze gó ły po dej mo wa nych ak cji. Ich zna kiem roz -
po znaw czym jest eu ro ry ba.

Pod czas tej ju bi le uszo wej piel grzym ki w mo dli twie
po le ca li śmy Mat ce Bo żej swo je in ten cje, ale przede wszyst -
kim wzra sta li śmy du cho wo. Za moż li wość piel grzy mo wa -
nia pra gnę po dzię ko wać wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do te go wy jaz du oraz najbliższym pątnikom.

Ser decz ne Bóg za płać.
Te re sa So wiń ska

Mat ko Bo ża z Lo ur des
Dzie wi co Naj święt sza! Kró lu jąc w chwa le i ra -

do ści Nie ba, pa mię taj o na szych smut kach. Skie ruj peł -
ne do bro ci spoj rze nie na cier pią cych i wal czą cych
z trud no ścia mi, i na wszyst kich, któ rzy nie prze sta ją
uczest ni czyć w kie li chu go ry czy ziem skie go ży cia. 

Uli tuj się nad ty mi, któ rych łą czy ła mi łość,
a któ rzy są roz łą cze ni. Uli tuj się nad sła bo ścią na szej
wia ry. Uli tuj się nad ty mi, któ rych ko cha my. Uli tuj się
nad pła czą cy mi, nad peł ny mi obaw, i nad ucie ka ją cy mi
się do Cie bie. Daj wszyst kim na dzie ję i po kój. Amen



GŁOS BRATA NR 3(37)200832

po drugiej stronie miłości  

miłość ma drugą stronę
której nie widać od razu

niezrozumiana 
zagięta na rogach 
zamknięta w sobie na klucz pamięci
szczególnie tej najbardziej bolesnej 
niewtajemniczona w sztukę przebaczania
krok za krokiem powoli
po równi pochyłej podąża ku tej drugiej stronie
gdzie jednym pchnięciem rozwiązuje się problemy

po drugiej stronie miłości
czai się lęk nienawiści 

niezmienna

miłość sama w sobie nie zbawia 
nie przynosi zysków ani żadnych korzyści
które można przeliczyć według czegokolwiek
nie ma możliwości poprawy losu biedaków
i niewolników systemów w krótkim czasie 
nawet nie spełnia marzeń naszych ukrytych 
a czasem odbiera rozum i natchnienie 
gdy się jej uzbiera nadmiar a nie znajdzie ujścia 
można ją opisać na tysiąc sposobów
zawsze mając rację 
w jednym jest niezmienna
spełnia się gdy w człowieku zobaczy Stwórcę
któremu zawsze z nami po drodze 

bezradna 

miłość jest bezradna jak mówił ksiądz Twardowski
niewiele może gdy sama a zawsze we dwoje
uczy widzieć więcej czterema źrenicami 
w których nawet śmierć ma smak zwycięstwa
daje nową możliwość

jak trudno jest wierzyć w proste bez udziwnień 
tylko zły zawsze ubarwia by nie widzieć istoty 

słów kilka o zapominaniu 

zapomniałem oddać co nie moje było
pomóc po drodze aniołom przebranym za ludzi
przebaczyć tym co mi nie przebaczyli 
napisać wiersz który nie wart chwili zadumy 
być sobą na przekór wszelkiemu sądowi

zapomniałem że można miłość znaleźć w ukryciu 
właśnie wtedy gdy wszystko stało się małe
zapomniałem że jesteś dla mnie czym ja dla ciebie
tajemnicą tego co trzeba stracić aby siebie odnaleźć 

pamięć ma jedną zaletę zawsze może powrócić 

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”

. . . . . . . 

wiersze i zdjęcia kazimierza sakowicza

KĄCIK POETYCKI
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Po zio mo:
1) makler, który przez czas pobytu statku 

w porcie opiekuje się tym statkiem, będąc
w stałym kontakcie z jego kapitanem.

7) duży wąż z rodziny dusicieli.
8) duża moneta srebrna bita od XV w.
9) wykaz, lista.

10) roślina z rodziny złożonych; cynia.
11) wiecznie zielony krzew lub drzewo,

którego owoców używa się do sporzą-   
dzania aromatycznego napoju.

14) bawół indyjski; przodek bawołu
domowego.

19) ptak z rodziny chruścieli; kureczka
nakrapiana.

20) dawna nazwa tataraku.
21) mała w atlasie kieszonkowym.
22) krzew lub drzewo cierniste;

azjatycki gatunek śliwy.
23) śmiertelnie jadowity wąż; poluje nocą.

Pio no wo:
1) fular; cienka tkanina jedwabna; chustka 

na szyję z takiej tkaniny.
2) trefniś, błazen, pajac lub pies z rasy 

dogów niemieckich.
3) renifer z rodziny jeleniowatych (tundry 

i lasy Ameryki Północnej).
4) leśny i ogrodowy krzew owocowy.
5) zwierzę drapieżne z grupy lisów właści-

wych (stepy i pustynie Eurazji).
6) selekcja, eliminacja.

12) krzew lub drzewo; wiśnia wonna.
13) bylina z rodziny liliowatych; lilia 

afrykańska.
15) przestarzale: stręczyciel.
16) samica ryb gotowa do tarła.
17) choroba roślin, głównie z rodziny 

krzyżowych, prowadząca do zamierania
roślin.

18) północnoamerykański gryzoń ziemno-
wodny; piżmoszczur.

Opra co wał: BA RYT.

rebus                        krzy¿ówka nr 20
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Roz wią za nie krzy żów ki i re bu su z nr 37 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.

Życzymy powodzenia!

Uwa ga:
Litery w kratkach ponumerowanych dodatkowo
od 1 do 10 utworzą wyraz, który wystarczy podać
jako rozwiązanie krzyżówki.

Rozwiązanie krzyżówki nr 19

Hasło: BAZYLIKA

Poziomo: Hotel, kontrola, Bytom, biskup,
ostryga, biomasa, intrata, Bastiat, intruz,
mango, Nagasaki, Rosja.
Poziomo: Donini, atakamit, gosposia, habit,
Tatry, lambada, Santiago, rarytasy, babimór,
trutka, senes, ikona.

Rozwiązanie rebusu nr 19:

ZUCHY NA WARCIE. (muchy na narcie)

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

p. Inge Czarniak

Serdecznie gra tu lu je my!

Od au to ra (cd): Są to jed nak wy ra zy ma ło po pu lar ne, bar -
dzo wy szu ka ne (czę sto atla so we na zwy geo gra ficz ne), stąd
też roz wią za nie ta kie go za da nia jest zwią za ne z mo zol nym
od szu ki wa niem wy ra zów w źró dłach na uko wych (en cy klo -
pe die, atla sy). Nie zaj mo wa łem się  nig dy ukła da niem kwa -
dra tów ma gicz nych, choć uda ło mi się raz uło żyć kwa drat
trzy li te ro wy, lecz na zwał bym go ar cy ma gicz nym, gdyż wy ra zy w nim moż -
na czy tać jed na ko wo po zio mo i pio no wo, oraz wspak, czy li od pra wa do le -
wa i od do łu do gó ry. (c. d. n.)

K O T

O K O

T O K

ROZRYWKA
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Ś.p. Władysław Eugeniusz Puszkarz, lat 77, 
zm. 10.06.2008 r. 

Ś.p. Honorata Janina Różycka, lat 75, zm. 12.06.2008 r. 
Ś.p. Stanisław Wiśniewski, lat 70, zm. 15.06.2008 r. 

Ś.p. Monika Michałek, lat 62, zm. 25.06.2008 r. 
Ś.p. Małgorzata Jolanta Leginowska, lat 55, zm. 28.06.2008 r. 

Ś.p. Celestyn Marciniak, lat 62, zm. 29.06.2008 r. 
Ś.p. Andrzej Michalski, lat 53, zm. 30.06.2008 r. 
Ś.p. Aleksander Sowa, lat 65, zm. 2.07.2008 r. 

Ś.p. Józef Jasiński, lat 80, zm. 4.07.2008 r. 
Ś.p. Apolonia Kołacz, lat 84, zm. 5.07.2008 r. 
Ś.p. Henryka Hołota, lat 71, zm. 8.07.2008 r. 

Ś.p. Alicja Andrzejuk, lat 69, zm. 11.07.2008 r. 
Ś.p. Zygmunt Gapiński, lat 80, zm. 15.07.2008 r. 

Ś.p. Łucja Ragin, lat 84, zm. 17.07.2008 r. 
Ś.p. Antoni Krauz, lat 73, zm. 21.07.2008 r. 
Ś.p. Karol Kosel, lat 67, zm. 23.07.2008 r. 

Ś.p. Gertruda Plata, lat 82, zm. 24.07.2008 r. 
Ś.p. Roman Wiśniewski, lat 39, zm. 25.07.2008 r. 

Ś.p. Irena Radka, lat, 82, zm. 26.07.2008 r. 
Ś.p. Edward Jeruminiak, lat 81, zm. 27.07.2008 r. 
Ś.p. Czesław Dawczak, lat 57, zm. 29.07.2008 r. 

Ś.p. Edmund Dolny, lat 67, zm. 30.07.2008 r. 
Ś.p. Olimpia Chmielowska, lat 79, zm. 31.07.2008 r. 

Ś.p. Franciszek Gohra, lat 78, zm. 7.08.2008 r. 
Ś.p. Edward Wszołek, lat 78, zm. 13.08.2008 r. 
Ś.p. Ryszard Puszko, lat 60, zm. 16.08.2008 r. 

Ś.p. Anastazja Malinowska, lat 72, zm. 24.08.2008 r. 
Ś.p. Kazimierz Giza, lat 74, zm. 24.08.2008 r. 

Ś.p. Anna Zolun, lat 45, zm. 27.08.2008 r. 
Ś.p. Mariola Garasz, lat 49, zm. 29.08.2008 r. 
Ś.p. Józefa Stefaniak, lat 85, zm. 5.09.2008 r. 

Ś.p. Lucyna Łukasiak, lat 74, zm. 10.09.2008 r. 
Ś.p. Irena Moskwa, lat 65, zm. 21.09.2008 r. 

Ś.p. Ryszard Kloskowski, lat 67, zm. 25.09.2008 r. 
Ś.p. Jerzy Kurdelski, lat 61, zm. 26.09.2008 r. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

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

Opiekun redakcji – ks. Krzysztof Grzemski. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii parafialnej.
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. Korekta: Anna Jaśkowiak.
Zdjęcia: młodzież, ks. Janusz Majkowski, ks. Piotr Sasin, kl. Bartosz Kanka, Mirosław Jaśkowiak, Stanisław
Mazurek, ks. Grzegorz Stolczyk, archiwum. Okładka i ilustracje: Andrzej Sowiński.

Andrzej Lipiszko i Mariola Zdzisława Scheibe 10.06.2008 r. 
Jarosław Kania i Magdalena Bandzul 14.06.2008 r. 
Robert Siupa i Aleksandra Scheibe 14.06.2008 r. 
Grzegorz Kolos i Aleksandra Agnieszka Michalska 14.06.2008 r. 
Dariusz Zbigniew Błaszkowski i Agnieszka Zofia Ukleja 21.06.2008 r. 
Grzegorz Leon Załoga i Karolina Anna Kreft 28.06.2008 r. 
Karol Przemysław Łukawski i Beata Monika Bobkowska 28.06.2008 r. 
Jarosław Tomasz Rabiczko i Dagmara Joanna Wesołowska 28.06.2008 r. 
Łukasz Paweł Chwojnicki i Natalia Konkol 12.07.2008 r. 
Jacek Piątek i Katarzyna Zdzisława Chmielowska 2.08.2008 r. 
Zbigniew Piwowarski i Agnieszka Dorota Bancarz 9.08.2008 r. 
Bogdan Stefan Żebrowski i Urszula Kuryłek 9.08.2008 r. 
Mateusz Karol Filipiak i Emilia Bohdziewicz 15.08.2008 r. 
Grzegorz Kitowski i Magdalena Zofia Zajkowska 23.08.2008 r. 
Kazimierz Czesław Wieczorek i Czesława Daniela Komosińska 30.08.2008 r. 
Piotr Mariusz Markowski i Monika Teresa Detlaf 6.09.2008 r. 
Paweł Kaczmarek i Joanna Nowak 13.09.2008 r. 
Sławomir Marcin Poślada i Katarzyna Agnieszka Kołodziejczyk 13.09.2008 r. 

Krzysztof Marszalec 8.06.2008 r. 
Weronika Filipek 8.06.2008 r. 
Milena Łucja Mądraszewska 8.06.2008 r. 
Emilia Julia Sambor 8.06.2008 r. 
Dawid Damian Dubiak 22.06.2008 r. 
Stanisław Piotr Rogalski 22.06.2008 r. 
Julia Anna Banaszek 22.06.2008 r. 
Igor Robert Kulmanowski 22.06.2008 r. 
Bartosz Grzenkowicz 22.06.2008 r. 
Szymon Tomasz Rozmiarek 22.06.2008 r. 
Zuzanna Anna Załoga 28.06.2008 r. 
Celestyna Katarzyna Litwińska 13.07.2008 r. 
Wiktoria Grzela 13.07.2008 r. 
Rozalia Szymańska 13.07.2008 r. 
Mikołaj Ryszard Grzesiak 13.07.2008 r. 
Oliwier Wiczling 19.07.2008 r. 
Małgorzata Karolina Chmielewska 27.07.2008 r. 
Robert Grzegorz Jachym 27.07.2008 r. 
Jakub Sokołowski 27.07.2008 r. 
Filip Słomowski 27.07.2008 r. 
Filip  Aleksander Być 27.07.2008 r. 
Natalia Zofia Dąbrowska 10.08.2008 r. 
Maja Barbara Ciążyńska 10.08.2008 r. 
Amelia Anna Ciążyńska 10.08.2008 r. 
Tiffany Donnary-Kosciuch 12.08.2008 r. 
Bartosz Michał Kaczkowski 24.08.2008 r. 
Aniela Diana Frąckowiak 31.08.2008 r. 
Emilia Maria Posobkiewicz 31.08.2008 r. 
Martyna Alicja Koehn 7.09.2008 r. 
Michał Jakub Wincek 14.09.2008 r. 
Olaf Zbigniew Trojanowski 21.09.2008 r. 

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

PRZYJĘLI 
SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:
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Z ŻYCIA PARAFII 

Prace wykończeniowe przy ołtarzu dla naszej parafii

Poświęcenie tornistrów uczniom pierwszych klas szkół podstawowych

Prace przy porządkowaniu terenu przed zakrystią
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WAKACYJNE WYJAZDY DZIECI – PAŁUBIN I PRZYWIDZ
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