


GŁOS BRATA NR 4(38)20082

Z ŻYCIA PARAFII - NOWY OŁTARZ 



Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

22.09 – W ra mach ob cho dzo ne go w Ko ście le po wszech -
nym Ro ku Świę te go Paw ła Apo sto ła ks. Piotr Sa sin roz po -
czął w na szej pa ra fii cykl ka te chez nt. Apo sto łów Na ro dów. 
05.10 – Przed ko ścio łem mo gli śmy otrzy mać ko per tę
z na pi sem „Dar ser ca na bu do wę oł ta rza”. 
19.10 – W ra mach Ty go dnia Mi syj ne go dzie ci z Ko ła Mi -
syj ne go wraz z s. Ber nar det tą, przy go to wa ły „kier masz
ciast”. Ofia ry ze bra ne pod czas kier ma szu zo sta ły prze zna -
czo ne na  mi sje.
26.10 – Go ści li śmy w na szym ko ście le pe re gry nu ją cy
Krzyż Kru cja ty Wy zwo le nia Czło wie ka. Z tej oka zji od pra -
wi li śmy ró ża niec, wie czor ną Mszę św. oraz ad o ra cję Krzy -
ża, pro wa dzo ną przez Wspól no tę Do mo we go Ko ścio ła.
28.10 – Wspól nie uda li śmy się do ki na, aby  obej rzeć film
„Świa dec two”, opar ty na wspo mnie niach ks. kard. Sta ni sła -
wa Dzi wi sza o Ja nie Paw le II.
1.11 – Mło dzież z DM „Lux Cor dis” wzię ła udział w ko lej -
nej już Li ta nii Miast or ga ni zo wa nej na pla cu Trzech Krzy -
ży przy Stocz ni Gdań skiej.
16.11 – Nasz pa ra fial ny chór ob cho dził dzie się cio le cie
swo je go ist nie nia. Swo je dzięk czy nie nie, pod prze wod nic -
twem ks. Pro bosz cza Grze go rza oraz or ga ni sty p. Zbi gnie -
wa Bi ziu ka, wy śpie wał pod czas uro czy stej su my w Sank tu -
arium Li cheń skim.
16.11 – Mło dzież z na szej pa ra fii uczest ni czy ła w IX Dniu
Mo dli twy Mło dych, któ ry od był się w Gdań skim Se mi na -
rium Du chow nym. 
20.11 – Usta wi li śmy w na szym ko ście le dłu go ocze ki wa -
ny no wy oł tarz, am bo nę i chrzciel ni cę. W skom pli ko wa nej
ope ra cji usta wia nia 5-to no wej bry ły oł ta rza wy dat nie po mo -
gło wie lu na szych nie za wod nych Pa ra fian.
22.11 – Od by ła się tra dy cyj na pa ra fial na za ba wa an drzej -
ko wa, zor ga ni zo wa na przez Wspól no tę Do mo we go Ko -
ścio ła w Gim na zjum nr 21.
29.12 – Odbyliśmy parafialną pielgrzymkę do kościoła
jubileuszowego św. Piotra i Pawła w Jelitkowie.
7-10.12 – Od pra wi li śmy na sze pa ra fial ne ad wen to we re -
ko lek cje. Prze wod ni czył im ks. dr Ja cek So cha, zaś wspo -
ma ga li go mo dli twą, oso bi stym świa dec twem i śpie wem
człon ko wie Wspól no ty „Be tle jem” z Gdań ska Uje ści ska.
7.12 – Dzie ci wraz z wy cho waw ca mi ze SP nr 80 przy go -
to wa ły kier masz ozdób świą tecz nych.
14.12 – Ks. abp Sła woj Leszk Głódź Me tro poli ta Gdań ski
po bło go sła wił w na szym ko ście le no wy oł tarz, am bo nę
i chrzciel ni cę.

S³owo
od ksiêdza
Proboszcza
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Ks. abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański święci nowy
ołtarz w naszym kościele.

Ko lej ny rok ka len da rzo wy do bie ga koń ca.
Na pod su mo wa nie na szych pa ra fial nych do -
ko nań za pew ne przyj dzie jesz cze czas. Ak tu al -
nie z ra do ścią prze ży wa my czas Ad wen tu
choć na sze my śli bie gną już do be tle jem skiej
sta jen ki, gdzie ro dzi się ŻY CIE – Je zus Chry -
stus Zba wi ciel świa ta. Re ko lek cje, ro ra ty, sa -
kra ment po ku ty to wszyst ko po to, aby jesz cze
bar dziej tej Praw dy do świad czyć. Pan jest bli -
sko nie cze kaj...

Ostat nie ty go dnie to, w na szej wspól -
no cie pa ra fial nej, wie le waż nych wy da rzeń.
Na ła mach Gło su Bra ta raz jesz cze raz po wra -
ca my do hi sto rycz ne go przed się wzię cia zwią -
za ne go z usta wie niem i po świę ce niem no we -
go oł ta rza, lek to rium i chrzciel ni cy. Po świę ce -
nia do ko nał, po raz pierw szy obec ny w na szej
wspól no cie, Ks. Ar cy bi skup Sła woj Le szek
Głódź. Nasz chór pa ra fial ny ob cho dził 10
rocz ni cę swe go po wsta nia; mło dzież uczest ni -
czy ła w róż ne go ro dza ju wy da rze niach a dzie -
ci pięk nie przy go to wa ły kil ka przed sta wień.
O tym wszyst kim mo żesz prze czy tać w tym
nu me rze i zo ba czyć na opu bli ko wa nych zdję -
ciach. Wszyst kim za za an ga żo wa nie bar dzo
ser decz nie dzię ku ję.

Na ra do sne Świę ta Bo że go Na ro dze -
nia ży czę ca łej wspól no cie pa ra fial nej – do ro -
słym, mło dzie ży i dzie ciom po ko ju, mi ło ści,
cier pli wo ści oraz wia ry i na dziei...

Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk
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Œw. Pawe³ – krótka historia ¿ycia cz-1

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ROK ŚW. PAWŁA

Wpro wa dze nie

Świę ty Pa weł uro dził się po mię dzy 5 a 10 ro kiem w Tar sie,
mie ście le żą cym na te re nie dzi siej szej Tur cji, bli sko gra ni cy
z Sy rią. W mie ście tym prze ni ka ły się róż ne kul tu ry: hel leń -
ska, rzym ska, ju da istycz na. Z te go też po wo du wie lu Ży dów
po słu gi wa ło się po dwój nym imie niem. W przy pad ku Paw ła
by ło to ży dow skie imię Saul (upro szo ny u Bo ga) i ła ciń skie
Pau lus (drob ny). Dzię ki wy cho wa niu w wie lo kul tu ro wym
mie ście, Saul bie gle wła dał ję zy ka mi ara mej skim i grec kim. 

Na stra ży ju da izmu

Oko ło 28 ro ku Saul przy był do Je ro zo li my, aby po głę bić
zna jo mość To ry. Tam tra fił do jed nej z naj lep szych szkół ra -
bi nicz nych, pro wa dzo nych przez mi strza Ga ma lie la. 

Po jej ukoń cze niu stał się za go rza łym tro pi cie lem
i prze śla dow cą chrze ści jan. We dług świa dec twa Dzie jów
Apo stol skich, oko ło 34 ro ku był świad kiem ka mie no wa nia
Szcze pa na: Wy rzu ci li go po za mia sto i ka mie no wa li, a świad -
ko wie zło ży li swe sza ty u stóp mło dzień ca, zwa ne go Szaw łem.
Sza weł zaś zga dzał się na za bi cie go (Dz 7,58; 8,1b). Póź niej
Saul an ga żo wał się w prze śla do wa nie chrze ści jan w Je ro zo -
li mie: Wy bu chło wów czas wiel kie prze śla do wa nie w Ko ście le
je ro zo lim skim. A Sza weł nisz czył Ko ściół, wcho dząc do do -
mów po ry wał męż czyzn i ko bie ty, i wtrą cał do wię zie nia
(Dz 8,1b. 3).

Bar dzo ła two ne ga tyw nie oce nia my ta ką po sta wę
Sau la. Jed nak że mu si my wziąć pod uwa gę je go głę bo kie
prze ko na nie o słusz no ści swo je go po stę po wa nia – uwa żał
on za swój obo wią zek tę pić sek tę (któ rą w je go mnie ma niu
by ło chrze ści jań stwo), ponieważ za gra ża ła po zy cji ju da -
izmu. 

Prze śla do wa nia chrze ści jan ste ro wa ne przez Sau la
trwa ły do ro ku 35, kie dy to wy po sa żo ny w li sty po le ca ją ce
od San he dry nu udał się do Da masz ku z na ka zem aresz to -
wa nia zwo len ni ków Je zu sa: Sza weł cią gle jesz cze siał gro zę
i dy szał żą dzą za bi ja nia uczniów Pań skich. Udał się do ar cy -
ka pła na i po pro sił go o li sty do sy na gog w Da masz ku, aby
mógł uwię zić i przy pro wa dzić do Je ro zo li my męż czyzn i ko bie -
ty, zwo len ni ków tej dro gi, je śli by ja kichś zna lazł (Dz 9,1-2).

Dla cze go mnie prze śla du jesz?

Pod Da masz kiem do świad czył spo tka nia z Je zu sem. Wy da -
rze nie to za de cy do wa ło o zmia nie je go do tych cza so wych
po glą dów: Gdy zbli żał się już w swo jej po dró ży do Da masz ku,
olśni ła go na gle świa tłość z nie ba. A gdy upadł na zie mię,
usły szał głos, któ ry mó wił: „Szaw le, Szaw le, dla cze go Mnie
prze śla du jesz?” „Kto je steś, Pa nie?” – po wie dział. A On: „Ja je -
stem Je zus, któ re go ty prze śla du jesz. Wstań i wejdź do mia sta,
tam ci po wie dzą, co masz czy nić” (Dz 9, 3-6).

Od te go dnia za wzię ty prze śla dow ca Chry stu sa stał
się Je go naj więk szym Apo sto łem. Moż na po wie dzieć, że
w za sa dzie dzię ki nie mu chrze ści jań stwo roz prze strze ni ło
się na te re nie prak tycz nie ca łe go im pe rium rzym skie go.

Ob rze za ni i nie obrze za ni

Swo ją pra cę mi sjo nar ską Pa weł roz po czął oko ło 36 ro ku
w An tio chii. W mie ście tym ży ło wów czas 300 ty się cy lu dzi,
wy wo dzą cych się z ca łe go Im pe rium. Tu taj chrze ści jań stwo
za czę ło znaj do wać zwo len ni ków tak że po śród po gan. Szyb -
ko po ja wił się kon flikt po mię dzy chrze ści ja na mi wy wo dzą -
cy mi się z ju da izmu a na wró co ny mi po ga na mi, głów nie

Nawrócenie św. Pawła - obraz z kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ROK ŚW. PAWŁA
na tle prze strze ga nia Pra wa moj że szo we go. Do pro wa dzi ło
to do zwo ła nia tzw. So bo ru Je ro zo lim skie go (oko ło 49 ro -
ku), na któ rym to Apo sto ło wie i Star si jed no znacz nie okre -
śli li, iż prze pi sy Pra wa nie obo wią zu ją na wró co nych
na chrze ści jań stwo po gan.

Pod czas So bo ru Pa weł spo tkał się z nie któ ry mi
apo sto ła mi. Wte dy do szło do po dzia łu ról na po lu dzia łal no -
ści mi syj nej apo sto łów. Ja kub, Piotr i Jan za czę li gło sić
Ewan ge lię wśród Ży dów, na to miast Pa weł i Bar na ba zo sta li
skie ro wa ni do po gan.

W dro dze

Pa weł za sły nął ja ko mi sjo narz, któ ry prze był nie mal ca łe
ów cze sne im pe rium rzym skie. Od był trzy po dró że, któ re
okre śla my ja ko mi syj ne, po nad to był tak że na Mal cie,
w Hisz pa nii (praw do po dob nie) i w Rzy mie (gdzie zgi nął
śmier cią mę czeń ską).

Pierw szą po dróż od był w la tach 45-49 w to wa rzy -
stwie Bar na by. Bar na ba i Pa weł zo sta li wy sła ni z An tio chii
do Se leu cji. Stam tąd skie ro wa li się na Cypr; w po dró ży to -
wa rzy szył im Jan Ma rek (Ewan ge li sta). Pro wa dzi li dzia łal -
ność w sy na go gach w Sa la mi nie. W Pa fos zo sta li we zwa ni
przez pro kon su la Ser giu sza Paw ła. Przed je go ob li czem
star li się z Eli ma sem Bar Je zu sem. Po opusz cze niu Pa fos
uda li się do Per ge. Tam Ma rek pod jął de cy zję o po wro cie
do Je ro zo li my, zaś Pa weł i Bar na ba prze szli do An tio chii Pi -
zy dyj skiej, by póź niej pójść do Iko nium. Pro wa dzi li dzia łal -
ność w tam tej szych sy na go gach, gdy jed nak część Ży dów
pod bu rzy ła prze ciw ko nim znacz niej szych oby wa te li, ucie -
kli do Li stry. Jed nak i tam do tar li prze ciw ni cy Apo sto łów,
któ rzy pod bu rzy li tłum prze ciw ko Paw ło wi i do pro wa dzi li
do ka mie no wa nia Apo sto ła. Pa weł jed nak prze żył i wraz
Bar na bą od szedł do Der be. W dro dze po wrot nej Apo sto ło -
wie od wie dzi li Li strę, Iko nium i An tio chię Pi zy dyj ską, by
wresz cie z At ta lii od pły nąć do An tio chii Sy ryj skiej. Pierw sza
po dróż mi syj na opi sa na jest w Dz 13-14.

Pod czas dru giej po dró ży, w la -
tach 50-52, Pa weł za mie rzał wraz z Bar na -
bą od wie dzić chrze ści jań skie gmi ny,
w któ rych dzia ła li w cza sie pierw szej po -
dró ży mi syj nej. Bar na ba chciał za brać ze
so bą Ja na Mar ka, cze mu sprze ci wił się
Pa weł. W efek cie Bar na ba za brał Mar ka
i udał się z nim na Cypr, zaś Pa weł wy ru -
szył w to wa rzy stwie Sy la sa. Przez Sy rię
i Cy li cję do tar li do Der be. Na stęp nie od -
wie dzi li Li strę, gdzie do łą czył do nich Ty -
mo te usz. Póź niej prze szli Fry gię, Ga la cję
i My zję. W Tro adzie do łą czył do nich Łu -
kasz – od te go mo men tu nar ra cja w Dzie -
jach Apo stol skich utrzy ma na jest w pierw -
szej oso bie licz by mno giej. Z Tro ady po -
pły nę li do Sa mo tra ki i Ne apo lu. W Fi lip pi
spę dzi li kil ka dni; wte dy Pa weł ochrzcił Li -
dię i uzdro wił opę ta ną nie wol ni cę. Ścią -

gnął tym na sie bie gniew jej wła ści cie li, któ rzy oskar ży li je -
go i Sy la sa przed pretorianami. Ci ska za li ich na chło stę,
a na stęp nie wtrą ci li do wię zie nia. Noc ne trzę sie nie zie mi
przy nio sło wol ność Paw ło wi i Sy la so wi; na stęp ne go dnia zo -
sta li tak że ofi cjal nie uwol nie ni. Przez Am fi po lis i Apo lo nię
do tar li do Tes sa lo ni ki, gdzie Pa weł na wró cił gru pę Ży dów
i Gre ków. Na sku tek starć z gmi ną ży dow ską, Apo stoł skie -
ro wał się do Be rei; po zo sta wiw szy tam Sy la sa i Ty mo te usza.
Następnie udał się do Aten. Tam na wró cił Dio ni ze go Are -
opa gi tę i Da ma ris. Z Aten udał się do Ko ryn tu, gdzie prze -
by wał przez pół to ra ro ku. W Ko ryn cie do Paw ła do łą czy li
Akwi la i Pry scyl la oraz Sy las i Ty mo te usz. Paw ło wi uda ło
się na wró cić Kry spu sa, prze ło żo ne go sy na go gi. Pa weł, opu -
ściw szy Ko rynt, po pły nął w stro nę Sy rii, za trzy mał się
w Efe zie, gdzie zo sta wił Akwi lę i Pry scyl lę, po czym po wró -
cił do An tio chii. Opis dru giej po dró ży za wie ra Dz 15,36
– 18,22.

Trze cia, naj dłuż sza po dróż, mia ła miej sce w la -
tach 53-58. Pa weł od wie dził gmi ny chrze ści jań skie w Ga la -
cji i Fry gii, skąd skie ro wał się do Efe zu. W Efe zie prze by wał
przez dwa la ta. Naj pierw uda ło mu się po zy skać zwo len ni -
ków Apol lo sa z Alek san drii, ucznia Ja na Chrzci cie la. Za nie -
po ko jo ny sy tu acją w Ko ryn cie na pi sał tzw. przed ka no nicz ny
list do Ko ryn tian. Dal sze wie ści o pro ble mach w Ko ryn cie
spra wi ły, że wio sną 55 ro ku Pa weł na pi sał 1. List do Ko ryn -
tian, a wresz cie sam udał się do tej gmi ny. Znie wa żo ny
przez jed ne go z tam tej szych star szych, po wró cił z koń -
cem 57 ro ku do Efe zu, skąd wy słał ko lej ny list do Ko ryn tian
(List we łzach). Przy pusz cza się, że w tym cza sie na pi sał
tak że List do Fi li pian, krót ko po tem wy ru szył do Ma ce do nii.
Tam też, pod ko niec 57 ro ku, na pi sał 2. List do Ko ryn tian.
Z Ma ce do nii udał się do Gre cji, za trzy mał się w Tro adzie,
a na stęp nie po szedł do As sos, skąd skie ro wał się pro sto
do Mi le tu. Omi nął Efez i skie ro wał się do Je ro zo li my
na Świę to Pięć dzie siąt ni cy. Trze cią po dróż mi syj ną opi su je
(Dz 18,23 – 21,6). 

ks. Piotr Sa sin

Piotr i Paweł - mozaika z Rawenny ok. 500 r.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Czego uczy nas Katechizm cz-2

WIE RZĘ W BO GA OJ CA

Ta część cy klu roz wi ja tre ści za war te w sło wach wy zna nia
wia ry: „Wie rzę w Bo ga, Oj ca Wszech mo gą ce go, Stwo rzy -
cie la nie ba i zie mi”.

BÓG

„Wie rzę w Bo ga” jest pierw szym i naj bar dziej pod -
sta wo wym wy zna niem wia ry. Ca ły sym bol wia ry mó wi o Bo -
gu, a je śli mó wi rów nież o czło wie ku i o świe cie, to czy ni to
w od nie sie niu do Bo ga. Bóg ob ja wił się Izra elo wi, swe mu
na ro do wi wy bra ne mu ja ko Je dy ny: „Słu chaj Izra elu, Pan
jest na szym Bo giem – Pa nem je dy nym. Bę dziesz mi ło wał
Pa na, Bo ga two je go, z ca łe go swe go ser ca, z ca łej du szy
swo jej, ze wszyst kich swych sił” (Pwt, 4-5). Bóg ob ja wił się
Izra elo wi, swe mu lu do wi, po zwa la jąc mu po znać swo je imię.
Imię wy ra ża isto tę, toż sa mość oso by i sens jej ży cia. Ob ja -
wia jąc swo je ta jem ni cze imię JAH WE tzn. „Ja Je stem Tym,
Któ ry Jest, „Ja Je stem Tym, Któ ry Je stem” lub „Ja Je stem,
Któ ry Je stem”, Bóg mó wi, kim jest i ja kim imie niem na le ży
Go wzy wać. Na ród izra el ski przez sza cu nek dla świę to ści
Bo ga, nie wy po wia da imie nia Bo ga. W cza sie czy ta nia Pi -
sma Świę te go imię ob ja wio ne jest za stę po wa ne Bo skim ty -
tu łem „Pan” (Ado naj, po grec ku Ky rios). Bóg, „Ten, Któ ry
Jest” ob ja wił się Izra elo wi ja ko ten, któ ry jest „bo ga ty w ła -
skę i wier ność” (Wj 34, 6). Po ję cia te wy ra ża ją bo gac two
imie nia Bo że go. We wszyst kich swych dzie łach Bóg po ka -
zu je swo ją życz li wość, do broć, ła skę, mi łość, ale tak że swo -
ją wia ry god ność, sta łość, wier ność, praw dę. Bóg jest Praw -
dą. Po śle On swe go Sy na, „aby dać świa dec two praw dzie”
(J 18, 37). Bóg jest Mi ło ścią. „Tak bo wiem umi ło wał świat,
że Sy na swe go jed no ro dzo ne go dał” (J 3, 16).

OJ CIEC

W Izra elu Bóg jest na zy wa ny Oj cem dla te go, że jest
Stwór cą Świa ta. Bóg jest Oj cem z ra cji Przy mie rza i da ru
Pra wa da ne go Izra elo wi. Dla chrze ści jan Bóg jest „Oj cem”
w nie zwy kłym sen sie, jest Nim nie tyl ko ja ko Stwór ca, jest
On wiecz nie Oj cem w re la cji do swo je go je dy ne go Sy na,
któ ry wza jem nie jest Sy nem tyl ko w re la cji do swe go Oj ca:
„Nikt nie zna Sy na tyl ko Oj ciec, ani Oj ca nikt nie zna, tyl ko
Syn i ten, ko mu Syn ze chce ob ja wić” (Mt 11, 27). Ta praw -
da zo sta ła ob ja wio na przez Je zu sa.

Przed swo ją Pas chą Je zus za po wia da ze sła nie Du -
cha Świę te go. Duch, któ ry dzia ła po cząw szy od stwo rze nia,
bę dzie te raz z ucznia mi, aby ich na uczyć wszyst kie go i pro -
wa dzić do „ca łej praw dy”. (J 16, 13) W ten spo sób Duch
Świę ty jest ob ja wio ny ja ko od ręb na Oso ba Bo ska w re la cji
do Je zu sa i do Oj ca. Duch Świę ty zo sta je po sła ny do Apo sto -
łów i do Ko ścio ła, za rów no przez Oj ca w imie niu Sy na, jak
i przez Sy na po Je go po wro cie do Oj ca. Po sła nie Oso by Du -

cha po uwiel bie niu Je zu sa ob ja wia w peł ni ta jem ni cę Trój cy
Świę tej. W nie dziel nym wy zna niu wia ry mó wi my o Du chu
Świę tym, „któ ry od Oj ca i Sy na po cho dzi”. Tra dy cja
wschod nia wy ra ża tę sa mą ta jem ni cę w sło wach, że Duch
po cho dzi od Oj ca przez Sy na. Ta jem ni ca Trój cy Świę tej sta -
no wi cen trum wia ry i ży cia chrze ści jań skie go. Ko ściół na -
ucza, że Trój ca jest jed no ścią. Nie wy zna je my trzech bo -
gów, ale jed ne go Bo ga w trzech Oso bach: Trój cę współ -
istot ną. Oso by Bo skie nie dzie lą mię dzy sie bie je dy nej bo -
sko ści, ale każ da z nich jest ca łym Bo giem. Róż nią się mię -
dzy so bą re la cja mi po cho dze nia: Oj ciec jest Tym, któ ry ro -
dzi; Syn Tym, któ ry jest ro dzo ny; Duch Świę ty Tym, któ ry
od Nich po cho dzi. Jed ność Bo ska jest try ni tar na.

WSZECH MO GĄ CY 

Wie rzy my, że wszech moc Bo ża jest po wszech na,
po nie waż Bóg wszyst ko stwo rzył, wszyst kim rzą dzi
i wszyst ko mo że; jest mi łu ją ca, po nie waż Bóg jest na szym
Oj cem; jest ta jem ni cza, po nie waż tyl ko wia ra mo że ją roz po -
znać. Bo ża wszech moc nie jest jed nak sa mo wol na: „W Bo -
gu moc i isto ta, wo la i ro zum, mą drość i spra wie dli wość są
tym sa mym, tak że nic nie mo że być w mo cy Bo żej, co nie
mo gło by być w spra wie dli wej wo li Bo żej czy w mą drym ro -
zu mie.” (św. To masz z Akwi nu).

Wia ra w Bo ga Oj ca wszech mo gą ce go mo że być
wy sta wio na na pró bę przez do świad cze nie zła i cier pie nia.
Nie kie dy Bóg mo że wy da wać się nie obec ny i nie zdol ny
do prze ciw sta wie nia się złu. Bóg Oj ciec ob ja wił jed nak swo -
ją wszech moc w spo sób naj bar dziej ta jem ni czy w do bro wol -
nym uni że niu i zmar twych wsta niu swe go Sy na, przez któ re
zwy cię żył zło. W zmar twych wsta niu i wy wyż sze niu Chry -
stu sa Oj ciec oka zał „prze moż ny ogrom mo cy wzglę dem nas
wie rzą cych” (Ef 1 19).

STWÓR CA

Skąd po cho dzi my? Do kąd idzie my? Te py ta nia sta -
wia ją so bie lu dzie wszyst kich cza sów. Od po wiedź na nie da -
je ka te che za o stwo rze niu. „Na po cząt ku Bóg stwo rzył nie -
bo i zie mię” (Rdz 1.1). Te sło wa otwie ra ją ce Pi smo Świę te
mó wią, że Bóg dał po czą tek te mu wszyst kie mu, co ist nie je
po za Nim. No wy Te sta ment ob ja wia, że Bóg stwo rzył
wszyst ko przez od wiecz ne Sło wo, przez swo je go umi ło wa -
ne go Sy na. Wia ra Ko ścio ła przyj mu je rów nież stwór cze
dzia ła nie Du cha Świę te go. On jest „Oży wi cie lem, Du chem
Stwo rzy cie lem”. Stwo rze nie jest za tem dzie łem Trój cy
Świę tej. Nie moż na rów nież po mi nąć py ta nia: po co Bóg
stwo rzył świat? Pi smo Świę te i Tra dy cja na ucza ją, że świat
zo stał stwo rzo ny dla chwa ły Bo żej, ale nie po to, by ją po -
więk szyć, ale po to, by ją uka zać i udzie lić. Wie rzy my, że
Bóg stwo rzył świat we dług swo jej mą dro ści. Świat nie po -
wstał w wy ni ku ja kiejś ko niecz no ści, śle pe go prze zna cze nia
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

czy przy pad ku. Wie rzy my, że po cho dzi z wol nej wo li Bo ga,
któ ry chciał dać stwo rze niom uczest nic two w swo im by cie,
w swo jej mą dro ści i do bro ci. Bóg stwo rzył świat w spo sób
wol ny, „z ni cze go” (So bór La te rań ski IV, 1215 r. oraz So bór
Wa ty kań ski I, 1870 r.). Wia ra w stwo rze nie z ni cze go jest
peł na obiet ni cy i na dziei – na dziei udzie le nia ży cia zmar łym
przez zmar twych wsta nie.

Stwo rze nie ma wła ści wą so bie do broć i do sko na -
łość, ale nie wy szło cał ko wi cie wy koń czo ne z rąk Stwór cy.
Jest ono stwo rzo ne „w dro dze” do osta tecz nej do sko na ło ści,
któ rą ma do pie ro osią gnąć i do któ rej Bóg ją prze zna czył.
Zrzą dze nia, przez któ re Bóg pro wa dzi swo je stwo rze nia
do tej do sko na ło ści, na zy wa my Bo żą Opatrz no ścią. Tro ska
Opatrz no ści Bo żej obej mu je wszyst ko  – od rze czy naj mniej -
szej aż do wiel kich wy da rzeń świa ta i hi sto rii. Bóg, sza nu jąc
wol ność swe go stwo rze nia, do pusz cza zło. Mo że jed nak
w swej wszech moc nej Opatrz no ści wy pro wa dzić do bro ze
skut ków zła. Z naj więk sze go zła, z od rzu ce nia i za bi cia Sy -
na Bo że go Bóg, w nad mia rze swej ła ski, wy pro wa dził naj -
więk sze do bro: uwiel bie nie Chry stu sa i na sze Od ku pie nie.
Zło nie sta je się mi mo to do brem.

NIE BO I ZIE MIA

Sym bol Apo stol ski stwier dza, że Bóg jest „Stwór cą
nie ba i zie mi”, a Sym bol Ni cej sko -Kon stan ty no po li tań ski
uzu peł nia: „Wszyst kich rze czy wi dzial nych i nie wi dzial -
nych”. Wy ra że nie „nie bo i zie mia” w Pi śmie Świę tym ozna -
cza to wszyst ko, co ist nie je – ca łe stwo rze nie. „Zie mia” jest
świa tem lu dzi, „nie bo” ozna cza wła sne „miej sce” Bo ga
i stwo rzeń du cho wych – anio łów. Czło wiek, zło żo ny z du szy
i cia ła łą czy w so bie świat du cho wy i ma te rial ny. (So bór La -
te rań ski IV)

Ist nie nie istot du cho wych – anio łów jest praw dą
wia ry. Anio ło wie są stwo rze nia mi i wy słan ni ka mi Bo ga
w wy peł nia niu za my słu zba wie nia wszyst kich lu dzi. Kon -
tem plu ją ob li cze Bo ga, są wy ko naw ca mi Je go roz ka zów.
„Każ dy wier ny ma anio ła ja ko na uczy cie la i pa ste rza pro wa -
dzą ce go przez ży cie” (św. Ba zy li Wiel ki).

Świat wi dzial ny jest dzie łem Stwór cy, któ re Pi smo
Świę te przed sta wia sym bo licz nie ja ko ciąg sze ściu dni Bo -
skiej „pra cy”. Po rzą dek „sze ściu” dni wy ra ża hie rar chię
stwo rzeń: od te go, co naj mniej do sko na łe do te go, co bar -
dziej do sko na łe. Szczy tem dzie ła stwo rze nia jest czło wiek.
Siód my dzień Bóg uczy nił „świę tym”, dzień prze zna czo ny
na kult i ad o ra cję Bo ga. Za tem kult Bo ga jest wpi sa ny w po -
rzą dek stwo rze nia.

CZŁO WIEK

Bóg stwo rzył czło wie ka na swój ob raz, za tem czło wiek po -
sia da god ność oso by. Nie jest tyl ko czymś, ale kimś. Isto ta
ludz ka jest rów no cze śnie isto tą cie le sną i du cho wą. Po ję cie
„du sza” ozna cza w Pi śmie Świę tym „ży cie” ludz kie lub ca łą
„oso bę” ludz ką. Ozna cza tak że to wszyst ko, co w czło wie ku

jest naj bar dziej we wnętrz ne i naj bar dziej war to ścio we; to,
co spra wia, że czło wiek jest w spo sób szcze gól ny ob ra zem
Bo ga. „Du sza” ozna cza „za sa dę du cho wą” w czło wie ku. Ko -
ściół na ucza, że każ da du sza jest bez po śred nio stwo rzo -
na przez Bo ga – nie jest ona dzie łem ro dzi ców – i jest nie -
śmier tel na; nie gi nie więc po jej od dzie le niu od cia ła w chwi -
li śmier ci, a po łą czy się na no wo z cia łem w chwi li osta tecz -
ne go zmar twych wsta nia. Cia ło czło wie ka uczest ni czy
w god no ści „ob ra zu Bo że go”; jest ono cia łem ludz kim wła -
śnie dla te go, że jest oży wio ne przez du szę. Ca ła oso ba ludz -
ka jest prze zna czo na, by stać się w Cie le Chry stu sa świą ty -
nią Du cha.
Bóg stwo rzył męż czy znę i ko bie tę w do sko na łej rów no ści
ja ko oso by ludz kie. Bóg stwo rzył ich jed no dla dru gie go.
Ra zem we zwa ni, po łą cze ni w mał żeń stwie, mo gą prze ka zy -
wać ży cie ludz kie. Prze ka zu jąc ży cie ludz kie, męż czy zna
i ko bie ta ja ko mał żon ko wie i ro dzi ce, współ dzia ła ją w wy jąt -
ko wy spo sób z dzie łem Stwór cy.

UPA DEK

Grzech stał się obec ny w hi sto rii czło wie ka z chwi -
lą, gdy czło wiek ku szo ny przez Sza ta na zła mał da ny mu
przez Bo ga za kaz spo ży wa nia z drze wa po zna nia do bra i zła.
Drze wo to sym bo li zu je gra ni cę, któ rą czło wiek ja ko stwo -
rze nie po wi nien w spo sób wol ny uznać i z uf no ścią sza no -
wać. Po peł nia jąc ten grzech, czło wiek „chciał być jak Bóg”
„ale po za Bo giem i przed Bo giem, a nie we dług Bo ga”. Kon -
se kwen cją te go nie po słu szeń stwa by ła utra ta przez Ada ma
i Ewę pier wot nej świę to ści, któ rą otrzy ma li od Bo ga nie tyl -
ko dla sie bie, ale dla wszyst kich lu dzi. Grzech Ada ma i Ewy
jest grze chem oso bi stym, ale do ty ka on na tu ry ludz kiej.
Grzech ten bę dzie prze ka zy wa ny ca łej ludz ko ści przez zro -
dze nie, to zna czy przez prze ka zy wa nie na tu ry ludz kiej po -
zba wio nej świę to ści i spra wie dli wo ści. To po zba wie nie na -
zy wa ne jest grze chem pier wo rod nym. Grzech pier wo rod ny
na zy wa ny jest grze chem „za cią gnię tym”, a nie „po peł nio -
nym”, jest sta nem, a nie ak tem. Chrzest gła dzi grzech pier -
wo rod ny i na no wo kie ru je czło wie ka do Bo ga. 

Po swo im upad ku czło wiek nie zo stał opusz czo ny
przez Bo ga. Prze ciw nie, Bóg wzy wa go i za po wia da mu zwy -
cię stwo nad złem i pod nie sie nie go z upad ku. Frag ment
Księ gi Ro dza ju (na zy wa ny Pro to ewan ge lią) jest pierw szą
za po wie dzią Me sja sza Od ku pi cie la, wal ki mię dzy wę żem
i Nie wia stą oraz osta tecz ne go zwy cię stwa Jej po tom ka (por
Rdz 3, 15).

Wy brał i po łą czył: Sta ni sław Ma zu rek
Współ pra ca: ks. Krzysz tof Grzem ski

W na stęp nym nu me rze Gło su Bra ta zo sta ną przed sta wio ne
te praw dy wia ry, któ re od no szą się do Je zu sa: Je go ty tu ły,
mi ste rium Je go Wcie le nia, Je go Pas chy i Je go uwiel bie nia.
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Nazwa³em was przyjació³mi
7 czerw ca 2008 ro ku na brze gach je zio ra Led ni ca mło dzież
z na szej pa ra fii z ks. Paw łem oraz za przy jaź nio na mło dzież
z No we go Por tu wraz z ks. Pio trem wzię ła udział w dwu na -
stym ogól no pol skim spo tka niu mło dych. 

O go dzi nie 10, gdy do je cha li śmy na po le, za -
ję li śmy miej sce w sek to rze i ode bra li śmy sym bo le le -
gnic kie. Te go rocz ny mi sym bo la mi są dwie ry by,
krzyż le gnic ki oraz Li sty św. Paw ła. Ry ba sym bo li zu je
chrze ści jań stwo – Je sus Chri stos Theu Hy jos So ter,
czy li Je zus Chry stus, Bo ga Syn, Zba wi ciel („ICH -
THYS” – po grecku ry ba). 

Sie dząc na po lu za ło ży li śmy Krzyż Le gnic ki,
re pli kę krzy ża zna le zio ne go na wy spie Ostrów Le -
gnic ki, naj star sze go krzy ża zna le zio ne go na zie miach
pol skich. Do dat ko wo każ dy z nas otrzy mał Li sty św.
Paw ła, gdyż rok 2008 ogło szo ny zo stał Ro kiem Św.
Paw ła. 

Przed Ko ron ką do Mi ło sier dzia Bo że go uda -
li śmy się do na mio tu ad o ra cji, w któ rym mie li śmy
moż li wość oso bi ste go spo tka nia z Chry stu sem wy sta -
wio nym w pięk nej trzy me tro wej mon stran cji. 

W ocze ki wa niu na ofi cjal ne roz po czę cie spo -
tka nia tań czy li śmy i śpie wa li śmy pie śni led nic kie. Po ofi cjal -
nym roz po czę ciu, któ re mia ło miej sce o godz. 17 wzię li śmy
udział w Na bo żeń stwie Praw dzi we go Ob li cza. Na po cząt ku
na bo żeń stwa każ dy z nas za ło żył wy ko na ną wcze śniej ma -
skę sym bo li zu ją cą po dwój ne ob li cze czło wie ka oraz od da le -
nie od Bo ga. W trak cie na bo żeń stwa ma ski zo sta ły zdję te
i spa lo ne, a my od no wi li śmy na szą przy jaźń z Pa nem Bo -
giem. Jak co ro ku wzię li śmy udział we Mszy św., a na stęp -
nie wy słu cha li śmy prze sła nia Oj ca Świę te go Be ne dyk -
ta XVI. 

Na stęp nie mia ła miej sce Ad o ra cja Naj święt sze go
Sa kra men tu, pod czas któ rej wy słu cha li śmy Hym nu o Mi ło -

ści, w któ rym sło wo „mi łość” zo sta ło za stą pio ne sło wem „Je -
zus”. 

Po pod ję ciu de cy zji o nie prze cho dze niu przez Bra -
mę Ty siąc le cia uda li śmy się do au to ka ru i o go dzi nie 4 ra no

zmę cze ni, ale i bar dzo za do wo le ni, i szczę śli wi do tar li śmy
do do mu.

Wie lu mo że za sta na wiać, cze mu ty le mło dzie ży
wraz z dusz pa ste rza mi uda je się na po la led nic kie. Led ni ca
jest miej scem, gdzie od czu wa się praw dzi wą obec ność Bo -
ga. Wra ca jąc z niej czło wiek czu je się prze peł nio ny mi ło ścią
Pa na, czu je, że nie jest sam na świe cie. 

Ania Kwie cień i Agniesz ka Cza piew ska

MŁODZIEŻ

Mło dzież z na szej pa ra fii z ks. Paw łem nad brze giem je zio ra Led ni ca na Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych
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„Lux cordis“ na Litanii Miast
MŁODZIEŻ

„Uwolnij mnie“
MŁODZIEŻ

Dnia 1 li sto pa da na sze dusz pa ster stwo mło dzie ży, dzia ła ją -
ce te raz pod ofi cjal ną na zwą Lux Cor dis („Świa tło ser ca”),
wy bra ło się na Plac So li dar no ści, aby uczest ni czyć w Li ta nii
Miast. Ze bra li śmy się o usta lo nej po rze przed naszym ko -
ścio łem. Ja ko iż licz ba osób po po dzie le niu na czte ry rów na -
ła się jed ne mu sa mo cho do wi, prze gru po wa li śmy się i ru szy -
li śmy na spo tka nie ze Wszyst ki mi Świę ty mi. Na miej sce do -
tar li śmy do syć wcze śnie, więc mo gli śmy się usta wić pod sa -
mą sce ną, gdzie w na pię ciu ocze ki wa li śmy roz po czę cia Na -
bo żeń stwa. Wie lu z nas (w tym ni żej pod pi sa na) by ło na Li -
ta nii pierw szy raz.

At mos fe ra by ła wspa nia ła, pod po mni kiem pa li ły
się zni cze, dym uno sił się ku gó rze, ze spół śpie wał, na te le -
bi mie po ja wia ły się fil mi ki z in nych miast, gdzie mło dzież
przy bli ża ła nam róż nych świę tych ze swo je go re gio nu. Mo -
im zda niem za bra kło jed nak mo dli twy. Szcze rze mó wiąc ja -
dąc tam spo dzie wa łam się od mó wie nia (jak mo gła by su ge -
ro wać na zwa) Li ta nii do Wszyst kich Świę tych. My ślę, że
mo gło by to być cu dow nym do peł nie niem na bo żeń stwa. Ale
i tak by ło bar dzo mi ło. 

Oczy wi ście na sze Dusz pa ster stwo bra ło czyn ny
udział w przed się wzię ciu. Pa weł Grzy ma ła czy tał jed no
z we zwań mo dli twy, zaś ca ła resz ta wy po ży czy ła sto ją ce
pod po mni kiem zni cze i utwo rzy ła Pro ce sję Świa tła. Dziew -
czę ta ze zni cza mi wpa trzo ne w nie bo wy glą da ły tak ma low -
ni czo, że urze kły fo to gra fa Dzien ni ka Bał tyc kie go i tra fi ły
do ga ze ty. Na za koń cze nie wszy scy trzy ma jąc się za rę ce za -
śpie wa li śmy pieśń „Ab ba – Oj cze” i... po je cha li śmy do za -
przy jaź nio nej piz ze rii świę to wać w du cho wej łącz no ści ra -
zem ze wszyst ki mi któ rzy są w Nie bie. 
W koń cu to ra do sne świę to. :) 

Po nad to pod czas tej krót kiej „wy ciecz ki” mo gli śmy
się wie le na uczyć: 

To, że sa mo chód jest ma ły, nie zna czy że nie mo że
mieć czte rech par drzwi. 

Im bar dziej szu ka się w sie dze niu te goż au ta Ta kie -
go Cze goś Co Skła da Sie dze nie, tym bar dziej te go tam nie
ma. 

W li sto pa dzie mo gą jesz cze kwit nąć sto krot ki. Mi -
mo ni skich tem pe ra tur. 

Pra wo i le wo to po ję cia względ ne. Bar dzo. 
Bat man jest wszę dzie.

Roz miar lo ka lu ga stro no micz ne go jest od wrot nie
pro por cjo nal ny do ilo ści osób ja kie chcą się w nim zmie ścić. 

Ma ria Ma tu siak

Lux Cor dis na XIX Dniu Mo dli twy Mło dych w Gdań -
skim Se mi na rium Du chow nym

W tym ro ku po raz dru gi mie li śmy oka zję ubo ga cić
Dzień Mo dli twy Mło dych, or ga ni zo wa ny co rocz nie w Gdań -
skim Se mi na rium Du chow nym, poprzez zaprezentowanie
pan to mi my za ty tu ło wa nej „Uwol nij mnie”. 

Bar dzo cie szy my się z fak tu, że nasz wy stęp spo tkał
się z po zy tyw nym od bio rem.  Był pełe n wzru szeń i refleksji.
Je ste śmy szczę śli wi, gdyż mi mo licznych obowiązków i wie -
lu in nych trud no ści, uda ło nam się wy wią zać z po wie rzo ne -
go za da nia.

W trak cie te go już dzie więt na ste go z ko lei Dnia
Mo dli twy Mło dych mie li śmy również oka zję wy słu chać
kon fe ren cji wy gło szo nej przez ks. Ni ko sa Sku ra sa. Jej te -
mat po kry wał się z te ma tem te go rocz nych Świa to wych Dni

Mło dzie ży: „Duch Świę ty zstą pi na was, otrzy ma cie je go
moc i bę dzie cie mo imi świad ka mi” (Dz 1,8). 

Pa pież Be ne dykt XVI tak wy ja śnił w Sydney in ten -
cje te ma tu: świat wciąż cze ka na Ewan ge lię, a mło dzi lu dzie
są we zwa ni do jej nie sie nia przez gło sze nie rów nie śni kom
ra do ści, ja ką czer pią z po dą ża nia za Chry stu sem.

Pod czas kon fe ren cji szcze gól ną uwa gę zwró co no
wspól no tom na wartość ich dzia łal ności oraz na ro lę ja ką
peł nią w ży ciu każ de go czło wie ka. Po wysłuchaniu
konferencji i świa dec twach człon ków róż nych wspól not
szcze gól nie od czu li śmy obec ność Du cha Świę te go. 

Ma my na dzie ję, że czas poświęcony modlitwie
przy czy ni się rów nież do umoc nie nia Dusz pa ster stwa Mło -
dzie ży, ko rzyst nie wpły wa jąc na na szą więź z Pa nem Bo -
giem i re la cje mię dzy na mi.

Mar le na Dud kow ska
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Byæ ministrantem
Z ŻYCIA  LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

Oto wy po wie dzi dwóch z dzie wię ciu chłop ców, któ rzy 23 li -
sto pa da 2008 r., w Uro czy stość Chry stu sa Kró la Wszech -
świa ta, zo sta li przy ję ci na aspi ran tów w na szej pa ra fii:

,,Zo stać mi ni stran tem” – ta myśl cho dzi ła mi po gło wie już
od kil ku lat. Jed nak nie by łem jesz cze go to wy. Po przy ję -
ciu I Ko mu nii św. doj rza łem do tej służ by. Po czu łem we -
wnętrz ny głos, któ ry skie ro wał mnie do służ by przy oł ta rzu.
Przez 3 mie sią ce w każ dą so bo tę przy cho dzi łem na spo tka -
nia z księ dzem dia ko nem Ada mem, któ ry nas przy go to wy -
wał do te go waż ne go i od po wie dzial ne go za da nia. W któ rąś
so bo tę na wet gra li śmy z księ dzem w pił kę noż ną! Aż nad -
szedł dzień 23 li sto pa da 2008 r, kie dy to zo sta li śmy włą cze -
ni do gro na mi ni stran tów. Na pa miąt kę tej uro czy sto ści do -
sta li śmy krzy żyk. Jest on dla mnie bar dzo waż ny. No szę go
co dzien nie na szyi i przy po mi na mi on o mo jej po słu dze.
Chciał bym w tej służ bie wy trwać jak naj dłu żej. Je stem dum -
ny, że mo gę słu żyć przy oł ta rzu i być bli żej Pa na Bo ga. 

Oskar

Do by cia mi ni stran tem za chę cił mnie ksiądz pro boszcz.
Przy go to wy wa łem się do te go cho dząc na spo tka nia w so -
bo tę do sal ki na godz. 12. Opie ku je się na mi ksiądz Adam.
W tym za da niu naj bar dziej po do ba mi się to, że mo gę słu żyć
Bo gu. Gdy bym miał wy bie rać, co ro bić pod czas Mszy św.,
to chęt nie trzy mał bym pa te nę pod czas udzie la nia Ko mu nii
świę tej. Je śli ktoś my śli o by ciu mi ni stran tem, to niech
przyj dzie do nas. Chcę, że by w za kry stii by ło wię cej osób. 

Jaś

Jed ną z czę ści uro czy stej ce le bra cji by ło zło że nie
przez aspi ran tów ta kiej oto przy się gi:

„Pa nie Je zu Chry ste! Ty wo łasz nas do służ by li tur -
gicz nej. Spoj rzyj na na sze do bre chę ci. Umac niaj na szą do -
brą wo lę. Za cho waj od znie chę ce nia. Szcze gól nie pro si my
Cię, Pa nie Je zu, po mna żaj na szą po boż ność i strzeż nas
przed le ni stwem. Po bło go sław na szym ro dzi com i wy cho -
waw com, aby po mo gli nam do brze przy go to wać się do peł -
nie nia za szczyt nej służ by przy oł ta rzu. Św. Ja nie Berch man -
sie, pa tro nie mi ni stran tów, módl się za na mi. Amen.” 

Chłop com na ło żo no bia łe kom że i krzy ży ki na znak
roz po czę tej służ by. Dzie ci przy go to wy wa ne by ły przez ks.
Ada ma od wrze śnia. Uczy ły się o okre sach li tur gicz nych
i ko lo rach w li tur gii. Ko lor bia ły na przy kład sym bo li zu je
czy stość, nie win ność, ra dość i świa tło oraz na strój świą tecz -
ny. W tym ko lo rze uży wa się szat li tur gicz nych w okre sie
Bo że go Na ro dze nia.

Chłop cy za po zna wa li się ze zna cze niem przed mio -
tów umiesz czo nych w ko ście le, a tak że z prze zna cze niem
wypo sa że nia oł ta rza i pre zbi te rium: pal ki, głę bo kiej pa te ny,
am pu łek, la wa bo, ręcz nicz ki, ka dziel ni cy czy łód ki. By cie
mi ni stran tem to praw dzi we wy zwa nie. 

W mi ni stranc kim ko dek sie czy ta my mię dzy in ny -
mi: „Mi ni strant ko cha Bo ga i dla Je go chwa ły wzo ro wo speł -
nia swo je obo wiąz ki. Mi ni strant słu ży Chry stu so wi w lu -
dziach. Mi ni strant zwal cza swo je wa dy i pra cu je nad swo im
cha rak te rem. Mi ni strant jest pil ny i su mien ny w na uce
i pra cy”. 

Po zo sta je je dy nie ży czyć kan dy da tom, aby sło wa te
sta wa ły się ich udzia łem.

Agniesz ka Kor nac ka

.  .  . 
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Dnia 15 li sto pa da w Ha li MRKS w Gdań sku-Za spie od był
się IV Tur niej Te ni sa Sto ło we go Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza
w trzech ka te go riach wie ko wych: szko ła pod sta wo wa, gim -
na zjum oraz star si.    

Na sze za wo dy roz po czę li śmy o godz. 9.30 w na -
szym pa ra fial nym ko ście le pw. św. Bra ta Al ber ta na Przy -
mo rzu. Od czy ta li śmy naj pierw frag ment Li stu świę te go
Paw ła do Fi li pian oraz od mó wi li śmy krót ką mo dli twę o do -
brą at mos fe rę i o du cha współ za wod nic twa przy wza jem -
nym sza cun ku dla sie bie. By ły tak że po dzię ko wa nia w imie -
niu ca łej LSO dla ks. An drze ja Bul cza ka za je go czte ro let nią
po słu gę ja ko Die ce zjal ne go Dusz pa ste rza Mi ni stran tów
oraz ży cze nia wszyst kie go naj lep sze go no we mu dusz pa ste -
rzo wi – księ dzu Pio tro wi Tar ta so wi.

Do sa mych za wo dów sta nę ło 92 za wod ni ków z 34
pa ra fii. Szko łę pod sta wo wą re pre zen to wa ło 33 za wod ni ków,
gim na zjum – 34, a gru pę naj star szych 25 za wod ni ków. 

Z na szej pa ra fii by li to To masz Fi jał kow ski i Adam
Le wan dow ski. Po trzech go dzi nach zma gań wy ło nio no zwy -
cięz ców. Sę dzio wał pan Bro ni sław Zy ma now ski z Gdań skie -
go Okrę go we go Związ ku Te ni sa Sto ło we go. Wszy scy
uczest ni cy otrzy ma li na gro dy od po wied nio do za ję tych
miejsc. Co rocz ny Tur niej te ni so wy jest jed ną z wie lu im prez
spor to wych dla mi ni stran tów or ga ni zo wa nych w na szej
archidie ce zji. Te go ty pu im pre zy z pew no ścią jed no czą
wspól no tę die ce zjal ną oraz po zwa la ją na wią zać no we zna jo -
mo ści w krę gu Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza.

To masz Ol szyń ski

W so bo tę 29 li sto pa da stu dwu dzie stu czte rech chło pa ków
z róż nych za kąt ków na szej ar chi die ce zji zgro ma dzi ło się
w Gdań skim Se mi na rium Du chow nym, aby prze żyć swój
dzień sku pie nia. By li to ce re mo nia rze, lek to rzy, psał te rzy -
ści i mi ni stran ci, któ rzy przy by li do Oli wy na co rocz ne spo -
tka nie mo dli tew ne. 

Zgod nie z punk ta mi pro gra mu plan spo tka nia re ali -
zo wa ny był w dwóch gru pach. Na po cząt ku w au li se mi na -
ryj nej wspól nie od mó wi li śmy mo dli twę bre wia rzo wą,
po któ rej głos za brał ks. dr Jan Uchwat, od nie daw na Ar chi -
die ce zjal ny Dusz pa sterz Po wo łań. Mó wił on o wiel kiej od -
po wie dzial no ści i za szczy cie ja ki stoi przed na mi – po słu gu -
ją cy mi przy oł ta rzu. W tym du chu wy po wia da li się rów nież
kle ry cy trze cie go i czwar te go ro ku opo wia da jąc o swo jej
służ bie przed wstą pie niem w pro gi Se mi na rium. 

Po tym spo tka niu po ło wa uczest ni ków uda ła się
na obiad, po zo sta li zaś na ad o ra cję Naj święt sze go Sa kra -

men tu do ka pli cy se mi na ryj nej. By ły śpie wy i oka zja do spo -
wie dzi. Po pół go dzi nie gru py wy mie ni ły się, aby o 13.30
wszy scy na sy ce ni, za rów no du cho wo jak i cie le śnie mo gli
wziąć udział w spo tka niu z Paw łem – dwu dzie sto pię cio let -
nim, nie wi do mym ma gi strem eko no mii, któ ry w lu tym te go
ro ku od był wy pra wę na Ki li man dża ro. 

Zwień cze niem dnia by ła Msza św. w ko ście le świę -
te go Ja ku ba, któ rej prze wod ni czył i ho mi lię wy gło sił ksiądz
bi skup Ry szard Ka sy na. War to tu wspo mnieć, że asy stę li -
tur gicz ną przy go to wa li lek to rzy ar chi die ce zji pod kie row -
nic twem ce re mo nia rzy z na szej pa ra fii. Jak co ro ku dzień
sku pie nia ob fi to wał w mo men ty re flek sji i za du my, ale tak -
że w sym pa tycz ne spo tka nia i od no wie nie daw nych zna jo -
mo ści.

To masz Ol szyń ski

Dnia 13 wrze śnia 2008 r. od by ła się piel grzym ka Li tur gicz -
nej Służ by Oł ta rza do Wej he ro wa, gdzie w cza sie Mszy
świę tej zo sta li przy ję ci no wi ce re mo nia rze oraz psał te rzy ści.

Ty dzień przed uro czy sto ścią spo tka li śmy się
na pró bie, w cza sie któ rej oma wia no wszel kie szcze gó ły do -
ty czą ce prze bie gu te go spo tka nia. Usta lo no mię dzy in ny mi,
kto ma peł nić da ną funk cje w cza sie li tur gii oraz po da no do -
kład ny plan prze bie gu piel grzym ki. 

Na spo tka nie w Wej he ro wie przy by li mi ni stran ci
i lek to rzy z róż nych pa ra fii Ar chi die ce zji Gdań skiej. Na po -
cząt ku wszy scy zgro ma dzi li śmy się o go dzi nie 11 w klasz to -
rze fran cisz kań skim św. An ny, gdzie wy słu cha li śmy kon -
cer tu kle ry ków Gdań skie go Se mi na rium Du chow ne go. Na -
stęp nie uda li śmy się na po si łek przy go to wa ny przez za kon -
ni ków. Po zje dze niu smacz nych kieł ba sek i gro chów ki skie -

ro wa li śmy się w stro nę wej he row skiej Kal wa rii, aby uczest -
ni czyć w dro dze krzy żo wej pro wa dzo nej przez o. Ty be riu -
sza i ks. Pio tra Tar ta sa (die ce zjal ne go opie ku na LSO). Na -
szą szcze gól ną uwa gę zwró cił du ży drew nia ny krzyż, nie sio -
ny przez kil ku mi ni stran tów. 

Póź niej od by ła się Msza świę ta, spra wo wa na przez
Ks. Bi sku pa Zyg mun ta Paw ło wi cza, w cza sie któ rej do po -
sług zo sta ło przy ję tych 42 ce re mo nia rzy oraz 23 psał te rzy -
stów i psał te rzy stek. No wo mia no wa ni ce re mo nia rze otrzy -
ma li ja ko pa miąt kę krzy że św. Be ne dyk ta, na to miast psał te -
rzy ści księ gi psal mów. Po za koń czo nych uro czy sto ściach,
za do wo le ni i peł ni wra żeń wró ci li śmy się do swych do mów.

Ma rek Lau da

Z ŻYCIA  LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

Pielgrzymka LSO do Wejeherowa

Ministrancki turniej ping-ponga

Dzieñ skupienia LSO
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Intencje do œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

Roz po czę li śmy okres Ad wen tu  – czas ocze ki wa nia na przyj -
ście Pa na.

W na szym ser cu ży je wiel ka tę sk no ta za mi ło ścią,
przy jaź nią, za szczę ściem. Tak na praw dę  – to tę sk no ta
za Bo giem, któ ry jest mi ło ścią i po ko jem. I tyl ko On mo że
za spo ko ić na sze pra gnie nia i po trze by. Tyl ko w Nim mo że -
my od na leźć ra dość i sens ży cia.

W Ro ku Świę te go Paw ła po chyl my się jesz cze
z więk szą uwa gą nad Sło wem Bo żym, któ re jest ży we i któ -
re ma moc prze mie nić na sze ży cie.

Nasz Pa tron Świę ty Brat Al bert rów nież żył Bo żym
Sło wem i dzię ki ła sce Bo żej był zdol ny zo ba czyć i spo tkać
Chry stu sa w naj uboż szych i naj bar dziej po trze bu ją cych.
W tej służ bie od na lazł sens i głę bo ką ra dość.

Świę ty Bra cie Al ber cie, peł nią ży cia ewan ge licz ne -
go ży ją cy – módl się za na mi.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie dla mnie
i mo jej ro dzi ny. O zgo dę.

Uko cha ny Bra cie Al ber cie, z wia rą pro szę o zdro -
wie, bło go sła wień stwo i po moc Bo żą dla Dziad ka Mi ko ła ja
w Dniu Imie nin.

Pa nie Je zu Chry ste, za wsta wien nic twem św. Bra ta
Al ber ta, pro szę Cie bie o ła skę Du cha Świę te go w pi sa niu
pra cy ma gi ster skiej.

Dzię ku ję, św. Bra cie Al ber cie, za ura to wa ne ży cie
Oleń ki i in ne spra wy. Dzię ku ję za wia rę i pro szę o nią dla
bli skich.

Świę ty Bra cie Al ber cie,
z wia rą pro szę o uzdro wie nie rę ki
Mi ko ła ja i o uwol nie nie Ada ma
z pi jań stwa. O zdro wie i Bo że bło -
go sła wień stwo dla Ani w jej no wej
pra cy. O wy jazd do Me dju go rie
i po moc pie nięż ną dla Jo asi.

Świę ty Bra cie Al ber cie,
To bie dzię ku ję i na dal po wie rzam
ca łą mo ją ro dzi nę. Ota czaj nas
opie ką, wsta wiaj się i proś za na mi.
Pro szę o zdro wie i świa tło Du cha
Świę te go na czas eg za mi nów.

Świę ty Bra cie Al ber cie,
pro szę o ży wą wia rę i ła skę za ufa -
nia Bo gu.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o Bo że bło go sła -
wień stwo dla to ruń skich od wier tów.

Przez za słu gi św. Bra ta Al ber ta, pro szę o da ry Du -
cha Świę te go i wy ci sze nie ser ca dla Li lia ny w eg za mi nach
ma tu ral nych.

Świę ty Bra cie Al ber cie, dziękuję za Twoje
wstawiennictwo i opiekę nad moją rodziną. Strzeż nas od
złego i umacniaj w  wierze.

Świę ty Bra cie Al ber cie, wzmoc nij wia rę w ro dzi nie,
wy proś po kój we wnętrz ny, mi łość, prze ba cze nie i da ry Du -
cha Świę te go.

Świę ty Bra cie Al ber cie uproś u Bo ga da ry Du cha
Świę te go dla mło dzie ży trze cich klas gim na zjal nych, o god -
ne przy go to wa nie się do sa kra men tu Bierz mo wa nia. 

Po le ca jąc się wsta wien nic twu Świę te go Bra ta Al -
ber ta, weź my do ser ca Sło wo Bo że. Niech Ono ży je w nas,
bę dzie opar ciem i wy da w na szym ży ciu do bre owo ce.
„Ra duj cie się za wsze w Pa nu; jesz cze raz po wta rzam: ra duj -
cie się! Niech bę dzie zna na wszyst kim lu dziom wa sza wy ro -
zu mia ła ła god ność: Pan jest bli sko!” (Flp 4, 4-5)

Przy go to wa ła s. Anie la.

.  .  . 
.  .  . 
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Wy wiad z pa nem Zbi gnie wem Bi ziu kiem, or ga ni stą
i pro wa dzą cym chór w na szej pa ra fii. 

Dzień do bry, mo że za cznij my od te go, jak dłu go po -
słu gu je Pan w na szej pa ra fii?
W stycz niu mi nie 11 lat. Nie ste ty już 11 lat.

Nie ste ty?
Tak, cho dzi o to, że to czas tak szyb ko pły nie. Och! 
Jak szyb ko to mi nę ło? 
Pa mię tam jak dziś ja ki był te go po czą tek.

Mo że opo wie dział by nam Pan o tym?
Na or ga nach gra łem już od dziec ka. Mia łem 9 mo że 10 lat
gdy po raz pierw szy po zwo lo no mi za grać na tym in stru -
men cie. Póź niej bę dąc w szko le śred niej gra łem już
na Mszach św. i rów nież w trak cie stu diów praw ni czych
w To ru niu mia łem sta ły kon takt z or ga na mi.

A jak roz po czę ła się Pa na ka rie ra ja ko or ga ni sty
w Gdań sku?
Naj pierw gra łem w So bie sze wie (1979 rok). Póź niej w pa ra -
fii Św. Fran cisz ka z Asy żu w Gdań sku (Emaus) gdzie z nie -
ma łą do zą nie pew no ści przy szło mi pro wa dzić dzia ła ją cy
tam od wie lu lat chór pa ra fial ny. Wte dy jesz cze nie wi dzia -
łem, że owo „przy mu sze nie” do dy ry go wa nia sta nie się
praw dzi wą pa sją w mo im ży ciu. Był to rów nież okres kie dy
po raz pierw szy ze tkną łem się z chó ra mi zjednoczo ny mi.

Czym są chó ry zjed no czo ne?
In ny mi sło wy chó ry po łą czo ne w je den du ży chór. Chó ry
z Gdań ska i oko lic spo ty ka ły się kil ka ra zy w ro ku uświet -
nia jąc śpie wem róż ne ko ściel ne uro czy sto ści. W daw nych
la tach ta ki zjed no czo ny chór li czył na wet kil ka set osób.
Dziś nie ste ty jest du żo go rzej. Co raz mniej jest śpie wa ją -
cych...

A jak to jest z na szym chó rem pa ra fial nym? Czy pro -
wa dził go Pan od po cząt ku je go po wsta nia?
Tak, a na wet wię cej. Al bo wiem Ks. Eu ge niusz Stel mach po -
parł mo ją ini cja ty wę, wy ra ża jąc zgo dę na po wsta nie chó ru
w tej pa ra fii. (A tak na mar gi ne sie – to za ło ży łem 3 chó ry
w róż nych pa ra fiach, z cze go 2 śpie wa ją do dzi siaj.)

Czy li był to Pa na po mysł?
Tak. I te raz pro wa dzę chór ja ko dy ry gent.

Ile osób li czy nasz chór?
Po nad 40.

Czy są oso by, któ re śpie wa ją w nim od sa me go po -
cząt ku?
Tak, są ta kie oso by. A ile...? Mu siał bym się za sta no wić.
Na 100% dwie!

Ja ki jest skład na sze go chó ru, je śli cho dzi o gło sy?
Nasz chór jest 4-gło so wym chó rem mie sza nym skła da ją -
cym się z gło sów żeń skich (so pra ny i al ty) i gło sów mę -
skich (te no ry i ba sy).

Mo że nam Pan opo wie dzieć, ja kie wa run ki trze ba
speł nić, by zo stać człon kiem chó ru?
Naj waż niej sza jest chęć śpie wa nia Bo gu na chwa łę. A je że li
do te go doj dzie dar mu zy kal no ści po zwa la ją cy po wtó rzyć
wła ści wie usły sza ną me lo dię – to wy star czy. Nie trze ba
znać nut!!! Chó rzy ści to w znacz nej więk szo ści ama to rzy,
któ rzy nie zna jąc nut śpie wa ją przy ich po mo cy. Z bie giem
cza su umie jęt ność czy ta nia nut przy cho dzi sa mo czyn nie.
To tak jak z jaz dą sa mo cho dem. Po cząt ki są trud ne, a póź -
niej ro bi się to au to ma tycz nie. A ra dość z te go jest tym
więk sza, że nie zna jo mość nut wca le nie prze szka dza nam
wy ko ny wać utwo ry o pro fe sjo nal nej trud no ści.

W tym ro ku chór ob cho dzi swój ju bi le usz – dzie się cio -
le cie ist nie nia.
Z tej oka zji po je cha li śmy z na szym opie ku nem Ks. Pro bosz -
czem do Li che nia po dzię ko wać śpie wem Mat ce Bo żej
w prze pięk nej li cheń skiej ba zy li ce. A po po wro cie kon ty nu -
owa li śmy świę to wa nie na sze go ju bi le uszu pod czas uro czy -
stej aga py w sal ce pa ra fial nej. By ło prze cu dow nie!!!

Zmie nia jąc te mat, jak spę dza Pan czas wol ny, ja kieś
in ne hob by?
Kie dyś upra wia łem węd kar stwo, a te raz spo ro cza su spę -
dzam przed kom pu te rem pi sząc m.in. nu ty i po szu ku jąc no -
we „hi ty” dla chó ru, cze go już zre ali zo wa nym przy kła dem
jest Agnus Dei – chor wac kie go kom po zy to ra Bru no na Vla -
he ka i Je zus Mój Pan – utwór na ba zie pre lu dium C -dur 
J. S. Ba cha z wła sną aran ża cją tek stu – kom po zy cja Han sa

Ny ber ga ze Szwe cji. Wy ko na nie ich w na szej świą ty ni by ło
pre mie rą w Gdań sku, a mo że i w Pol sce.

A co z pla na mi na przy szłość?
W okre sie Bo że go Na ro dze nia ma rzy mi się du ży kon cert
ko lę do wy z udzia łem nie tyl ko sta łych człon ków chó ru ale
rów nież z dzieć mi i mło dzie żą. Mo że ten wy wiad spo wo du -
je, że speł nią się mo je ma rze nia. A naj bliż sze oso bi ste pla ny,
to chrzest mo je go pierw sze go wnucz ka – Pio tru sia.

Gra tu lu je my wnucz ka:)
A co z ma rze nia mi? Czy ma pan ja kieś ma rze nie, któ -
rym mógł by się pan po dzie lić z czy tel ni ka mi?

Przygoda, czy pasja?
Z ŻYCIA PARAFII
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Z ŻYCIA PARAFII
Te raz to są one zwią za ne z Pio tru siem. Chcę jak naj szyb ciej
na uczyć go ło wić ry by. Ostat nio my ślę tyl ko o tym jak by go
za cząć roz piesz czać,(hi hi hi) Je stem prze cież świe żo upie -
czo nym dziad kiem.

A wra ca jąc do mu zy ki, któ ra jest prze cież wiel ką czę -
ścią pań skie go ży cia, to czy ma Pan ulu bio ne go kom -
po zy to ra?
Jest wie le utwo rów wiel kich kom po zy to rów z któ ry mi się

nie mal nie roz sta ję ale mu szę tu wy mie nić na zwi sko mo je -
go przy ja cie la i za ra zem nie oce nio ne go do rad cy w za kre sie
chó ra li sty ki, gdań skie go kom po zy to ra -or ga ni sty Sta ni sła wa
Kwiat kow skie go. To mię dzy in ny mi dzię ki je go wspa nia łym
kom po zy cjom re per tu ar na sze go chó ru jest tak bo ga ty.

Wie my, że cho ciaż jest pan zwią za ny z na szą pa ra fią,
to nie jest to pań ska pa ra fia.

Ow szem. Na le żę do Pa ra fii św. Ka zi mie rza na Za spie, po są -
siedz ku. A tu pra cu ję pra wie 11 lat dzię ki at mos fe rze ja ką
stwa rza ją pa ra fia nie; ty le mi łych słów, przy ja znych ge stów,
nie usta ją cych uśmie chów i wdzięcz no ści. A po nad to, a mo -
że przede wszyst kim dzię ki Ks. Pro bosz czo wi Grze go rzo wi,
któ ry swo ją po sta wą im po nu je nie tyl ko mnie.
Za da jąc so bie sa me mu py ta nie: Przy go da czy pa sja?
Ci śnie się ja ko od po wiedź ko lej ne py ta nie: A mo że po wo ła -
nie...? Pra gnę po dzię ko wać wszyst kim mo im chó rzy stom
za wy trwa łość i rów nież tym, któ rym le ży na ser cu pięk no
mu zy ki w Ko ście le. 

Dzię ku je my bar dzo za udzie le nie wy wia du.:)

Z pa nem Zbi gnie wem Bi ziu kiem roz ma wia ły 
Mag da Cza piew ska i Ania Kwie cień

Cantate Domino!
Dwa ra zy w ty go dniu, przed dzi więt na stą (we
wtor ki i w czwart ki!), choć ciem no
za oknem, a są sie dzi wła ści wie szy ku ją się
już do snu, grup ka na szych pa ra fial nych
za pa leń ców wę dru je na pró bę chó ru.
Więk szość z nich za koń czy ła już pra cę
za wo do wą i ko rzy sta z do bro dziejstw
eme ry tu ry, ale sił i opty mi zmu po zaz -
dro ścić by im mógł nie je den mło dy
czło wiek. Są też oczy wi ście chó rzy ści
mło dzi nie tyl ko du chem. Ci z ko lei
cza sem pro sto z pra cy wpa da ją na pró -
by, i choć mo że wo le li by zjeść smacz -
ną ko la cję z bli ski mi, nie ża łu ją cza su
po świę co ne go na przy go to wa nie śpie wu
na nie dziel ną li tur gię. 

By wa cięż ko... Wes tchnie nia umę -
czo ne go pa na Zbysz ka Bi ziu ka (dy ry gen ta
chó ru oczy wi ście) mo gły by na pę dzać nad mor -
skie wia tra ki... A to te nor śpie wa so pra nem, a to
so pran ma „spłasz czo ne e”, alt bur czy, bas nie mo że
się do pa trzyć, czy „to pu ste kó łecz ko z la secz ką w dół” (czy -
taj: pół nu ta) ma być na pierw szej li nii, czy mo że wy żej. Nie -
wie lu na szych śpie wa ków od róż nia „mo de ra to” od „al le -
gro”. Pa nu Bo gu to śpie wa nie naj wy raź niej się jed nak po do -
ba (ma prze cież ogrom ne po czu cie hu mo ru), sko ro po zwa -
la, że by chór w pa ra fii św. Bra ta Al ber ta ist niał już 10 lat. Mi -
mo róż nych za wi ro wań, trud no ści, któ re po ja wia ją się prze -
cież w każ dej wspól no cie. 

Oka zją do po wsta nia chó ru w 1999 ro ku by ła wi zy -
ta Ja na Paw ła II w Gdań sku – chó rzy ści przy łą czy li się wte -
dy do ogrom ne go ze spo łu uświet nia ją ce go pa pie ską li tur gię
na so poc kim hi po dro mie. Po tem wie lo krot nie śpie wa li
na pa ra fial nych Mszach świę tych, od wie dza li też in ne pa ra -
fie, kil ka ra zy przy go to wa li mu zycz ną opra wę ra dio wych
Mszy świę tych w gdań skim ko ście le św. Elż bie ty. 

Ostat nio (w dniach od 15 do 16 li sto pa da), z oka -

zji 10-le cia dzia łal no ści chó ru wspól no ta
wraz ze swo im opie ku nem księ dzem pro -

bosz czem Grze go rzem Stol czy kiem wy -
bra ła się na dwu dnio wą piel grzym kę
do Li che nia. Po dro dze chó rzy ści
zwie dzi li pięk ny ko ściół w Mar ko wi -
cach ze sły ną cą ła ska mi fi gu rą Mat -
ki Bo żej i ro mań skie świą ty nie
w Strzel nie, od wie dzi li roz gło śnię
Ra dia Ma ry ja 
w To ru niu (a na wet prze ka za li
z tam tej sze go stu dia ser decz ne po -
zdro wie nia dla ca łej pa ra fii). Nie zwy -

kłym prze ży ciem był dla wszyst kich
uczest ni ków piel grzym ki wy stęp

w no wej ba zy li ce li cheń skiej pod czas
nie dziel nej Su my. 

Jak pod czas in nych wy -
jaz dów chó ru, w po dró ży zna lazł się czas

na wspól ną mo dli twę, ale też ra do sny śpiew
i za baw ne opo wie ści. 
Pod su mo wa niem ob cho dów 10-le cia chó ru by ło

uro czy ste spo tka nie chó rzy stów 25 li sto pa da w sal ce pa ra -
fial nej, któ re mu prze wod ni czył ksiądz pro boszcz. 

Ak tu al nie wspól no ta przy go to wu je pie śni na okres
Bo że go Na ro dze nia, te zna ne, i te mniej po pu lar ne, pięk ne
ko lę dy i pa sto rał ki róż nych kom po zy to rów. Za pra sza my 
do współ pra cy wszyst kie oso by pra gną ce swo im śpie wem
ubo ga cać li tur gię. Jak wi dać, aby do łą czyć do na sze go chó -
ru, nie trze ba mieć mu zycz ne go wy kształ ce nia, wy star czy
względ nie do bry słuch, któ ry po zwa la obiek tyw nie oce nić
wła sne umie jęt no ści śpie wa cze, sym pa tia do mu zy ki i mo że
tro chę otwar to ści. Pan Bóg po świę co ny dla Nie go czas wy -
na gra dza dzie się cio krot nie, mię dzy in ny mi ra do ścią czy
wspa nia ły mi przy jaź nia mi, co po twier dzi nie je den do świad -
czo ny chó rzy sta!

Gra ży na Chrap czyń ska
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¯yczenia dla s. Michaeli
Z ŻYCIA PARAFII

Z oka zji świę ta pa tro nal -
ne go sio stry Mi cha eli, ks. pro -
boszcz Grze gorz Stol czyk, ks.
Ja nusz Maj kow ski – opie kun
KSM „Sem per Fi de lis” na szej
pa ra fii, Jo achim Kreft – mo de -
ra tor KSM oraz: Zyg munt Fli -
sek, Ana sta zy Jank i Er win Naj -
da uda li się do do mu sióstr Be -
ta nek we Wrzesz czu gdzie
prze by wa sio stra Mi cha ela,
aby zło żyć Jej ży cze nia. Sio stra
Mi cha ela ze wzru sze niem
wspo mi na wszyst kich, z któ ry -
mi współ pra co wa ła w urzą dza -
niu ko ścio ła i mo dli się za nich.

Naj le piej od da je to prze -
ka za ny przez Nią list.

Jo achim Kreft

WARTOŚĆ UŚMIECHU

Darząc uśmiechem – uszczęśliwiasz serce. 

Uśmiech bogaci obdarzonego nie zubożając dającego.
Nie trwa dłużej niż chwila, ale jego wspomnienie zostaje na długo. 
Nikt nie jest tak bogaty, by mógł nim pogardzić,
ani tak ubogi, by nie mógł nim darzyć.
U śmiech niesie radość rodzinie, umacnia w pracy, świadczy o przyjaźni.
U śmiech podnosi na duchu zmęczonych, leczy ze smutku.
Gdy więc napotkasz kogoś o twarzy ponurej, obdarz go hojnie uśmiechem;
któż bowiem bardziej go potrzebuje, niż ten, co nie potrafi go dawać?

Faber (Faber Frederick William)
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Zielonka Pas³êcka i Gietrzwa³d 2008
Z ŻYCIA PARAFII

18. paź dzier ni ka wspól no ta bra ci KSM „Sem per Fi de lis”
wraz z ro dzi na mi piel grzy mo wa ła do sank tu ariów w Zie lon -
ce Pa słęc kiej i Gie trz wał dzie, aby w tych świę tych miej -
scach dzię ko wać Bo gu za otrzy ma ne ła ski, a w szcze gól no -
ści za si ły, któ re po zwo li ły czyn nie uczest ni czyć w ży ciu pa -
ra fii. Je sien ne piel grzy mo wa nie do wy bra nych miejsc sta ło
się już tra dy cją pil nie prze strze ga ną, po nie waż każ da piel -
grzym ka, oprócz za sad ni cze go ce lu ja kim jest mo dli twa, da -
je moż li wość po zna nia no wych miejsc i znaj du ją cych się
tam obiek tów sa kral nych. Pod czas tych piel grzy mek za cie -
śnia ją się też wię zy przy jaź ni, za rów no w gru pie bra ci jak
i mię dzy ro dzi na mi. Do tych czas po zna li śmy już sank tu aria
i ko ścio ły, a czę sto i oko li ce w Swa rze wie, Przy wi dzu, Sia no -
wie, Sze mu dzie, Żar now cu, Świę tej Lip ce i Trąb kach Wiel -
kich. W te go rocz nej piel grzym ce du cho wą opie kę spra wo -
wał no wy opie kun na szej wspól no ty ks. Ja nusz Maj kow ski.

Zie lon ka Pa słęc ka to wieś po ło żo na na tra sie
z Gdań ska do War sza wy w po bli żu Pa słę ka. Znaj du je się
tam sank tu arium Tar no brudz kie go Je zu sa Mi ło sier ne go.
Sank tu arium, ja ko cel piel grzy mek, po wsta ło nie daw no
(1987 r.), ale przed miot kul tu, ob raz sły ną ce go ła ska mi Je -
zu sa Mi ło sier ne go, ma dłu gą i wzru sza ją cą hi sto rię, moc no
wple cio ną w lo sy miesz kań ców Po do la i Wo ły nia. Tra dy cja
gło si, że ob raz po ja wił się na wzgó rzu po ro śnię tym tar ni ną
w Tar no ru dzie (oko li ce Ka mień ca Po dol skie go), a od krył
go po lu ją cy tam my śli wy. Z ini cja ty wy miej sco we go pro -
bosz cza ob raz umiesz czo no w wy bu do wa nej na ten cel ka -
pli cy. Wkrót ce ob raz za sły nął ła ska mi, a wzgó rze w Tar no -
ru dzie sta ło się miej scem licz nych piel grzy mek. 

W okre sie świet no ści I Rzecz po spo li tej roz wi jał się
kult Je zu sa Mi ło sier ne go. Wy bu do wa no ko ściół z bo ga tym
wy stro jem sied miu oł ta rzy. W świę ta wo kół ko ścio ła gro ma -
dzi ły się ogrom ne rze sze pąt ni ków z Po do la, Wo ły nia i dal -
szych stron. W okre sie po roz bio ro wym, w trud nych dla Pol -
ski cza sach, miesz kań cy Tar no ru dy si łę do prze trwa nia
czer pa li u stóp Pa na Je zu sa Mi ło sier ne go. Cho rzy i ka le cy
do zna wa li wie lu łask i uzdro wień. 

W 1920 ro ku, ze wzglę du na nie spo koj ne cza sy
(w tym okre sie trwa ła woj na pol sko -bol sze wic ka), ob raz
prze wie zio no do Tar no po la, a na stęp nie do Kra ko wa, gdzie
po zo sta wał w ko ście le św. Ka zi mie rza przez 9 lat. W 1929
ro ku prze by wał krót ko w Łuc ku, a na stęp nie, aż do za koń -
cze nia woj ny, w Ro żysz czach (po wiat Łuck). W tych tra gicz -
nych dla miesz kań ców Wo ły nia cza sach gro ma dzo no się
przy wi ze run ku Je zu sa Tar no brudz kie go szu ka jąc w nim
wspar cia i na dziei. Na stęp ne miej sca po by tu ob ra zu to: Mal -
bork (do 1950 r.), Ostró da (do 1986 r.), krót ko Olsz tyn,
a od 1987 r. Zie lon ka Pa słęc ka. 

De kre tem z 26 lu te go 1997 ro ku ko ściół pa ra fial ny
w Zie lon ce Pa słęc kiej usta no wio ny zo stał Die ce zjal nym
Sank tu arium Je zu sa Mi ło sier ne go. Hi sto ria tu łacz ki wi ze -
run ku Je zu sa Mi ło sier ne go – Tu ła cza Tar no brudz kie go
i zwią za na z nią ludz ka wier ność niech sta no wią, dla nas
piel grzy mów, za chę tę do po głę bia nia wia ry w nie ogra ni czo -
ne mi ło sier dzie Je zu sa. W ko ście le znaj du ją się re li kwie św.

Jo an ny Be ret ta Mol la, bł. Ka ro li ny Kóz ków ny, bł. An ny Ka -
ta rzy ny Em me rich i bł. Ma rii Ko złow skiej. Na ko ściel nym
dzie dziń cu wy sił kiem miesz kań ców zo sta ła wy bu do wa na
Gol go ta (na wzór Gol go ty li cheń skiej) oraz po mnik upa -
mięt nia ją cy żoł nie rzy kre so wych po le głych na fron tach
ostat niej woj ny, w par ty zant ce i na pla ców kach sa mo obro ny
na Wo ły niu. 

Na stęp nym ce lem na szej piel grzym ki by ło sank tu -
arium Naj święt szej Ma rii Pan ny w Gie trz wał dzie. Po cząt ki
kul tu Ma ryi w Gie trz wał dzie się ga ją XV wie ku dzię ki znaj -
du ją cej się tam rzeź bio nej w drew nie fi gu rze go tyc kiej Pie -
ty. Sła wa sank tu arium wzro sła, gdy pod ko niec XVI wie ku
po ja wił się ob raz Naj święt szej Ma ryi Pan ny. Ob raz ten za -
sły nął ła ska mi jesz cze przed na stą pie niem ob ja wień. Mia ły
one miej sce w 1877 ro ku. Ma ry ja uka za ła się wów czas w ko -
ro nie klo no we go drze wa dwom dziew czyn kom. Przed sta wi -
ła się ja ko „.. Naj święt sza Ma ry ja Pan na Nie po ka la nie Po -
czę ta”. Wy ra zi ła ży cze nie, aby co dzien nie od ma wiać Ró ża -
niec, a w miej scu ob ja wień usta wić ka plicz kę. W ko lej nych
ob ja wie niach po bło go sła wi ła wy pły wa ją ce nie opo dal źró deł -
ko i oznaj mi ła, że cho rzy do zna ją uzdro wie nia, je że li, pro -
sząc o ła skę zdro wia, bę dą od ma wiać Ró ża niec. 

W księ gach od no to wa no wie le cu dow nych uzdro -
wień, co do któ rych me dy cy na by ła bez sil na. Bar dziej
szcze gó ło wo o cu dach uzdro wień mó wił nam w ka pli cy Oj -
ciec z za ko nu Ka no ni ków Re gu lar nych La te rań skich spra -
wu ją cych pie czę nad sank tu arium. W tej że ka pli cy na sto le
pań skim stoi krzyż wy ko na ny z drze wa klo no we go „...
na któ rym Mat ka Bo ska się ob ja wi ła w ro ku 1877” wy ko na -
ny przez Ja ku ba Wie czor ka z Gie trz wał du. Au ten tycz ność
po cho dze nia krzy ża po twier dził Piotr Klatt. 

Na sze mu po by to wi w sank tu arium to wa rzy szy ła
obec ność wie lu in nych grup piel grzym ko wych, dla te go Ró -
ża niec, Ko ron ka do Je zu sa Mi ło sier ne go i Eu cha ry stia
Świę ta od pra wia ne by ły wspól nie. Mszę Świę tą kon ce le bro -
wa ną od pra wia ło sied miu ka pła nów, a jed nym z nich był ks.
Ja nusz. Na przy le ga ją cym do pla cu ko ściel ne go wzgó rzu
wy bu do wa ne zo sta ły pięk ne sta cje Dro gi Krzy żo wej.
Przy sta cjach tych, pro wa dze ni przez ks. Ja nu sza mo dli li -
śmy się we wszyst kich in ten cjach, z któ ry mi przy by li śmy
do te go świę te go miej sca. Nasz po byt w sank tu arium za -
koń czył się spo tka niem przy ogni sku. 

Dzię ku je my ks. Pro bosz czo wi i ks. Ja nu szo wi
za zor ga ni zo wa nie piel grzym ki, dzię ki któ rej mo gli śmy mo -
dlić się w miej scach bli skich Je zu so wi i Ma ryi.

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

Zdjęcia: ks. Janusz Majkowski i Stanisław Mazurek

W przy go to wa niu ar ty ku łu ko rzy sta no z na stę pu ją -
cych opra co wań: Ma ry na Okęc ka -Brom ko wa: „Sank tu -
arium Tar no brudz kie go Je zu sa Mi ło sier ne go, Olsz tyn 1989
r., Ma rek H. Ko tlarz: Gie trz wałd – Pol skie Lo ur des,
Gdańsk 2007 r. 
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Z ŻYCIA PARAFII

Obraz Tarnobrudzkiego Jezusa Miłosiernego

Pielgrzymi w miejscu objawień Naj święt szej Ma rii Pan ny w Gie trz wał dzie

Podstawa krzyża z drzewa klonu z miejsca objawień

Golgota w sanktuarium w Zielonce Pasłęckiej

Trzy re li kwiarze w sanktuarium w Zielonce Pasłęckiej.

Eucharystia Święta w sanktuarium NMP w Gietrzwałdzie
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POŚWIĘCENIE  MODLITEWNIKÓW 16.XI.08

KIERMASZ NA RZECZ MISJI 17.X1.08

Dzieci z Koła Misyjnego wraz z S. Bernardettą przygotowały „kiermasz ciast”. Przy wyjściu z kościoła można skosztować i zabrać do domu pyszne ciasta przygotowane przez
rodziców i naszych parafian. Ofiary zebrane podczas kiermaszu przeznaczone są na misje.



GŁOS BRATA NR 4(38)2008 19

PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁONKÓW DO ERM

INSCENIZACJA NA ROZPOCZĘCIE ADWENTU
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MŁODZIEŻ I DOROŚLI Z NASZEJ PARAFII 

Święty Mikołaj przywiózł prezenty dla dzieci oraz dla dorosłych

Przyjęcie nowych członków do Eucharystycznego Ruchu Młodych

Zabawa Andrzejkowa zorganizowana przez Wspólnotę Domowego Kościoła w gościnnym Gimnazjum nr 21 przy ul. Kołobrzeskiej 
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LSO W WEJHEROWIE I OLIWIE

OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO 16 X i 26 X 08

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 80 i młodzież z naszej parafii w inscenizacjach przygotowanych z okazji 30. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.
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Historia Koœcio³a Gdañskiego cz-1

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

HI STO RIA KO ŚCIO ŁA W GDAŃ SKU I NA PO MO RZU
GDAŃ SKIM

Gdańsk to po nad dzie sięć wie ków cie ka wej hi sto rii. War to
w nią wnik nąć i po znać bo ga te dzie je Ko ścio ła w na szym
mie ście i w re gio nie. 

Z ini cja ty wy księ cia Miesz ka I, któ ry przy łą czył Po -
mo rze Gdań skie i Szcze ciń skie do pań stwa pol skie go, po -
wstał w la tach 970-980 wa row ny gród ksią żę cy. Pierw sza hi -
sto rycz na wzmian ka o Gdań sku po cho dzi z 999 r. i znaj du je
się w „Ży wo cie Świę te go Woj cie cha” Ja na Ko na po riu sza.
Au tor opi su je tam po byt bi sku pa Woj cie cha w „urbs Gyd da -
nyzc” (urbs – mia sto) i in for mu je, że bi skup Woj ciech w cza -
sie swo je go po by tu w Gdań sku „ochrzcił tłu my lu dzi”. Opis
ten po da je, że ist niał wów czas gród za miesz ka ły przez lud -
ność sło wiań ską. Gród i port znaj do wał się w re jo nie dzi siej -
szych ulic: Grodz kiej, Ry cer skiej i Su kien ni czej. (po ni żej
miejsce za zna czo ne na pla nie mia sta ciem niej szym tłem) 

Po po by cie w Gdań sku bi skup Woj ciech udał się
na te ren Pru sów, gdzie po niósł śmierć mę czeń ską w 997 r.
Je go zwło ki zo sta ły wy ku pio ne przez kró la Bo le sła wa Chro -
bre go i prze wie zio ne przez Gdańsk do Gnie zna. 

W na wią za niu do te go wy da rze nia, mia sto Gdańsk
ob cho dzi ło w 1997 r. ty siąc le cie swo je go ist nie nia, a Ko ściół

gdań ski ty siąc le cie chrztu gdańsz czan. 
Już w X wie ku lud ność Gdań ska by ła w ja kiejś mie -

rze ob ję ta chrze ści jań ską ewan ge li za cją. Wraz z nią po wsta -
wa ły miej sca kul tu – ko ścio ły. Ba da nia ar che olo gicz ne po -
twier dza ją, że ok. 980 r. zo sta ła zbu do wa na w Gdań sku ka -
pli ca gro do wa. By ła to pierw sza ka to lic ka świą ty nia w gro -
dzie Gyd da nyzc. 

Dwa la ta po mę czeń skiej śmier ci bi sku pa Woj cie -
cha w 999 ro ku pa pież Syl we ster II ka no ni zo wał bi sku pa
Woj cie cha. Od tąd świę ty Woj ciech do zna wał co raz więk szej
czci, a je go kult roz wi jał się na Zie mi Gdań skiej, a tak że
w ca łej Pol sce, na Zie mi Cze skiej i w czę ści Eu ro py np.
w Niem czech ja ko s. Adal bert. 

Rów no cze śnie z ka no ni za cją św. Woj cie cha pa pież
utwo rzył no wą me tro po lię w Gnieź nie, z któ rą od tąd zwią za -
ne zo sta ło Po mo rze Gdań skie. Ko ściół pro wa dził od koń -
ca X wie ku do po ło wy XII na Po mo rzu, a tak że w Gdań sku
in ten syw ną dzia łal ność ewan ge li za cyj ną. Po mo rze Gdań -
skie w tym cza sie zo sta ło zwią za ne z bi skup stwem w Ko ło -
brze gu do ok. 1013 r. Po tym okre sie Po mo rze od pa dło
od Pol ski, a w za kre sie ad mi ni stra cji ko ściel nej na stą pi ła
zmia na przy na leż no ści die ce zjal nej. 

Ok. 1013 r. Po mo rze Gdań skie zo sta ło przy łą czo ne
do bi skup stwa ku jaw skie go z sie dzi bą w Krusz wi cy. Die ce zja ta
prze sta ła ist nieć w 1123 r., a zo sta ła ery go wa na die ce zja wło -
cław ska, do któ rej zo sta ło włą czo ne Po mo rze Gdań skie. W 1198
r. bi skup wło cław ski usta no wił ar chi dia ko nat po mor ski z sie dzi -
bą w Gdań sku. Pod ko niec XIII w. bi sku pi wło cław scy peł ni li

GDAŃSK - CENTRUM
KOŚCIOŁY

1. kościół św. Jakuba
2. kościół św. Bartłomieja
3. kościół św. Elżbiety
4. kościół św. Józefa
5. kościół św. Katarzyny
6. kościół św. Brygidy
7. kościół św. Mikołaja
8. kościół św. Jana
9. kościół Najsw. Marii Panny
10. kościół Św. Trójcy
11. kościół św. Piotra i Pawła

1110

7

8

9

54
3

6

2

1

Relikwiarz św.Wojciecha wykonany w XVII wieku
przez gdańszczanina Piotra van der Rennena 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
tak że funk cje ofi cja łów w są dach re zy du ją cych w Gdań sku.

W tym okre sie ko ścio ły bu do wa no w gro dach,
gdyż mia ły one sta no wić bez piecz ne i pręż ne ośrod ki ak cji
chry stia ni za cyj nej ca łe go te re nu. Wpływ chrze ści jań stwa
spo wo do wał, że w lo kal nej ad mi ni stra cji obok po dzia łu
na dziel ni ce i okrę gi gro do we po wsta ły no we okrę gi ko -
ściel ne: die ce zje i pa ra fie. 

W Gdań sku pierw sze pa ra fie po wsta ły
po roku 1120. Naj star szym ko ścio łem Gdań ska był ko ściół
gro do wy. Dru gim z ko lei był ko ściół pw. św. Mi ko ła ja zbu -
do wa ny z ini cja ty wy księ cia Sam bo ra lok. 1190 r. Do 1227 r.
dzia łal ność dusz pa ster ską przy tym ko ście le spra wo wa li ka -
pe la ni ksią żę cy. W tym  też ro ku ksią żę Świę to pełk II prze -
ka zał ten ko ściół za ko no wi do mi ni ka nów, dzię ki cze mu stał
się ko ścio łem klasz tor nym. Do Gdań ska do mi ni ka nie przy -
by li z Kra ko wa i pod le ga li pro win cji kra kow skiej. W la -
tach 1227-1236 w miej sce ko ścio ła drew nia ne go zbu do wa li
no wą świą ty nię z ce gły. Zaistnia ła sy tu acja wy mu si ła ko -
niecz ność wy bu do wa nia no we go ko ścio ła pa ra fial ne go, któ -
rym zo stał ko ściół pw. św. Ka ta rzy ny. Do 1342 r. ko ściół ten
był je dy nym ko ścio łem pa ra fial nym w Gdań sku. W dru giej
po ło wie XIII wie ku zbu do wa no też praw do po dob nie ko ściół
Naj święt szej Ma ryi Pan ny, po któ rym nie za cho wa ły się
żad ne śla dy hi sto rycz ne. 

W II po ło wie XII w. ber nar dy ni z Mo gil na otrzy ma -
li opac two w Świę tym Woj cie chu i zbu do wa li tam klasz tor
oraz ko ściół, w któ rym dusz pa ste rzo wa li do pierw szej po ło -
wy XVI w. 

Ksią żę Sam bor I w ro ku 1186 spro wa dził do Oli wy

cy ster sów z Koł ba cza na Po mo rzu Za chod nim. Oko ło 1200
r. cy ster si zbu do wa li ma łe ora to rium, któ re sta ło się miej -
scem śpie wów i mo dlitw za kon ni ków. Roz bu do wa no je
w póź niej szych la tach XIII wie ku. Pra wo grze ba nia zmar -
łych na cmen ta rzach przy ko ściel nych otrzy ma li do mi ni ka -
nie w Gdań sku i cy ster si w Oli wie. Ko ściół cy ster ski w Oli -
wie stał się ne kro po lią ksią żąt Po mo rza Gdań skie go. W opi -
sa nym okre sie licz ba miesz kań ców gro du gdań skie go wy -
no si ła: w X-XI w. – ok. 1 500, w XII-XIII w. – ok. 2 000,
a w koń cu XIII wie ku już ok. 10 000 miesz kań ców. 

XII i XIII wiek to okres roz bi cia dziel ni co we go Pol -
ski. Po mo rzem wła da li wów czas lo kal ni ksią żę ta. Ok. 1240
r. ksią żę Świę to pełk na da je Gdań sko wi pra wa miej skie. Naj -
star szy za cho wa ny do ku ment władz miej skich po cho dzi
z r. 1299. Pie częć na do ku men cie za wie ra na pis: 
„Si gii lum Bur gen cium in Dant zi ke”. 

Wła dy sław Ło kie tek usi ło wał zjed no czyć roz bi ty
kraj i zwią zać Gdańsk z Pol ską. W la tach 1299 i 1306 Wła dy -
sław Ło kie tek przy był do Gdań ska wi ta ny ja ko pra wo wi ty
wład ca. Do po ło wy XIV w. Gdańsk był mia stem zde cy do wa -
nie sło wiań skim, lecz ja ko mia sto por to we, ży ła w nim tak -
że spo ra spo łecz ność cu dzo ziem ska. W po cząt kach XIV w.
mia sto zo sta ło za gro żo ne ze stro ny Bran den bur czy ków.
We zwa ni na po moc Krzy ża cy od pę dzi li najeźdźców, ale sa -
mi w 1308 r. opa no wa li mia sto i pa no wa li w Gdań sku
przez 146 lat. W tym okre sie Gdańsk in ten syw nie się roz wi -
jał i za ra zem do zna wał wzmo żo ne go na pły wu miesz czan
nie miec kich. Do koń ca XIV w. Gdańsk li czył już ok. 20 000
miesz kań ców. Roz wi nę ło się rów nież go tyc kie bu dow nic -
two sa kral ne. W II po ło wie XIV w. zbu do wa no ko ścio ły; św.
Ja na, św. Bar tło mie ja, św. Pio tra i Paw ła oraz roz po czę to bu -
do wę ko ścio ła Ma riac kie go. Zbu do wa no też kil ka mniej -
szych ko ścio łów i ka plic szpi tal nych; św. Du cha, św. Elż bie -
ty, św. Ja ku ba, św. Anio łów i św. Ro cha oraz po za ob rę bem
miej skim: św. Ger tru dy, Bo że go Cia ła i św. Bar ba ry. Ja ko
ko ściół za kon ny zbu do wa no też ko ściół św. Bry gi dy. 

Na po cząt ku XV w. Gdańsk po sia dał 16 ka plic i ko -
ścio łów, w tym pa ra fial ne: św. Ka ta rzy ny i Ma riac ki. W wie -
ku XIV zbu do wa no ko ściół św. Trój cy. Rozbudowa kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku ok.1400 roku.

Kościół św. Mikołaja w Gdańsku
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
W wie ku XIV i XV na dal utrzy ma na by ła przy na leż -

ność ko ściel na Gdań ska do die ce zji wło cław skiej, do któ rej
na le ża ło Po mo rze Gdań skie, sta no wią ce tzw. ar chi dia ko nat
po mor ski. W imie niu bi sku pa wła dzę spra wo wa li ar chi dia -
ko ni, a w za kre sie spraw są do wych ofi cja ło wie. W Gdań sku
by li ni mi z re gu ły pro bosz czo wie pa ra fii św. Ka ta rzy ny. 

Od dru giej po ło wy XIV w. krzy ża cy ob sa dza li urząd
pro bosz cza pa ra fii św. Ka ta rzy ny człon ka mi swo je go za ko -
nu. Dą ży li do utrzy ma nia funk cji ofi cja ła gdań skie go, dzię ki
któ re mu uni ka li po zy wa nia swo ich pod da nych przed sąd bi -
sku pi w Pol sce. W la tach 1411 -1422 Krzy ża cy usi ło wa li do -
pro wa dzić do uwol nie nia Gdań ska spod ju rys dyk cji bi sku pa
wło cław skie go, czy niąc sta ra nia w tym za kre sie w Rzy mie.
Zde cy do wa ne sta no wi sko Pol ski, wy ra ża ją cej sprze ciw wo -
bec tych sta rań, spo wo do wa ło oba le nie te go pro jek tu.
W okre sie pa no wa nia za ko nu krzy żac kie go na pły nę ła
do Gdań ska lud ność nie miec ka, któ ra wkrót ce za czę ła do -
mi no wać w miej skiej struk tu rze wła dzy. 

Z ko ścio ła mi by ły zwią za ne róż ne in sty tu cje ko -
ściel ne, któ re wy wie ra ły zna czą cy wpływ na ży cie re li gij ne,
spo łecz ne i kul tu ral ne miesz kań ców. Ów cze sne szko ły by ły
zlo ka li zo wa ne przy ko ścio łach pa ra fial nych. Ja ko pierw sza
po wsta ła w 1350 r. szko ła przy ko ście le Ma riac kim, na stęp -
nie przy ko ście le św. Ka ta rzy ny, a pod ko niec XIV w.
przy ko ścio łach św. Ja na, św. Pio tra i Paw ła oraz św. Bar tło -
mie ja. Z ko ścio ła mi zwią za ne by ły fun da cje szpi tal ne prze -
zna czo ne dla cho rych, lu dzi sta rych i po dróż nych. W tym
okre sie by ły to szpi ta le: św. Du cha, św. Je rze go, Bo że go
Cia ła, św. Elż bie ty, św. Bar ba ry, św. Anio łów, św. Ja ku ba
i św. Ro cha. 

Miesz kań cy Gdań ska włą czali się w róż ne ist nie ją -
ce spo łecz no ści. Za moż ni kup cy two rzy li Brac twa św. Je rze -

go, rze mieśl ni cy łą czy li się w ce chy, cze lad ni cy two rzy li
Brac twa Cze lad ni cze. Gru py spo łecz ne zwią za ne by ły z róż -
ny mi ko ścio ła mi, a szcze gól nie z ko ścio łem Ma riac kim, po -
sia da li swo je ka pli ce ce cho we przez sie bie fun do wa ne, swo -
je świę ta, pro ce sje i piel grzym ki. Bu dow nic two sa kral ne,
wy strój wnętrz – dzie ła gdań skich ar ty stów to efekt dzia ła -
nia bractw, ce chów i miesz kań ców Gdań ska. Re li gij ność
miesz kań ców Gdań ska w XIV w. uwy dat nia ła się przez
udział w nie dziel nej Mszy św., w na bo żeń stwach ce cho -
wych, pro ce sjach, piel grzym kach, w kulcie Ma ryj nym
i kulcie Mę ki Chry stu so wej. 

Ele ment escha to lo gicz ny wy ra żał się w tro sce o do -
brą śmierć i wiecz ne zba wie nie oraz w trak to wa niu wo jen
i klęsk ży wio ło wych ja ko ka ry Bo żej za grze chy. Do ta kich
na le ża ła mię dzy in ny mi wiel ka epi de mia w 1382 r., któ ra po -
chło nę ła znacz ne ofia ry w lu dziach. 

Wy ra zem oso bi stej asce zy i mi sty cy zmu by ło ży cie
i dzia łal ność Do ro ty z Mą tew (1347 -1394) żo ny gdań skie go
płat ne rza Adal ber ta. Jej re li gij ność cha rak te ry zo wa ła się
prze ży cia mi mi stycz ny mi, umar twie nia mi i wy rze cze nia mi
oraz żar li wym kul tem Eu cha ry stii. Wraz z mę żem od by ła
piel grzym ki do Akwi zgra nu, Ein sie deln i Rzy mu. Po śmier -
ci męża prze nio sła się do Kwi dzy na, gdzie po nad rok ży ła ja -
ko pu stel ni ca w za mu ro wa nej ce li przy ka te drze. Tam też
za czę ła do zna wać mi stycz nych wi zji, spi sa nych po tem
przez jej spo wied ni ka Ja na z Kwi dzy na. Rów nież tam
– po swej śmier ci w ro ku 1394 – zo sta ła po grze ba na. Wkrót -
ce po tem roz wi nął się na Zie mi Gdań skiej jej kult, któ ry do -
pie ro w cza sie re for ma cji zo stał za rzu co ny. Od no wio no go,
gdy Sto li ca Apo stol ska ka no ni zo wa ła św. Do ro tę z Mą tew
w 1976 r.

Hu bert Bar tel

Kościół św. Katarzyny w Gdańsku

Wizerunek św. Doroty podczas ekstazy
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Mi nę ła 30. rocz ni ca wstą pie nia Oj ca Świę te go Ja -
na Paw ła II na tron pio tro wy. Chcie li by śmy z jed nej stro ny,
aby jak naj szyb ciej nasz Wiel ki Pa pież zo stał przez Ko ściół
wyniesiony na ołtarze, ale ma my prze cież w ser cu wiel ką
mi łość i cierpliwie poczekamy na Jego beatyfikację. Z dru -
giej stro ny, my ślę, że czas ocze ki wa nia na ogło sze nie Ja -
na Paw ła II świę tym, po win ni śmy wy peł nić zgłę bia niem Je -
go wiel kiej du cho wo ści i poznawa niem ogrom nej spu ści zny
za pi sa nej w Je go dzie łach. 

W tym ar ty ku le chcę przy to czyć sło wa, któ re 3 lip -
ca 1963 r. zostały wy po wie dziane pod czas ka za nia w ka te -
drze na Wa we lu, przez wów cze snego wi ka riusza ka pi tu lar -
nego ar chi die ce zji kra kow skiej Ka rola Woj ty łę, z oka zji
Mszy św. za du szę świę tej pa mię ci pa pie ża Ja na XXIII, trzy -
dzie ści dni po je go śmier ci:

„Trze ba nam na chwi lę, moi dro dzy, wnik nąć w mi -
ste rium Mszy świę tej, w ta jem ni cę, któ ra jest naj rze czy wist -
szą rze czy wi sto ścią. Stoi czło wiek, stoi ka płan, ale ofia rę
skła da Chry stus. Jest to Je go wła sna, oso bi sta ofia ra, skła -
da na Oj cu wprost.

Na gó rze Kal wa rii w go dzi nach ko na nia skła da tę
ofia rę Chry stus w spo sób krwa wy, ja ko żer twa ocie ka ją ca
krwią aż do mo men tu sko na nia. Na oł ta rzu tę sa mą ofia rę
skła da Oj cu Przed wiecz ne mu, Stwór cy i Pa nu na sze mu
Chry stus Syn Bo ży w spo sób bez kr wa wy. Ho stia nie ocie ka
krwią, ofia ra jest ta sa ma. I tak naj święt sza za praw dę ofia ra
ma moc tra fia nia pro sto do Bo ga. Ona prze cho dzi po -
nad wszyst kim, co mo że po my śleć i uczy nić czło wiek. Wo -
bec Bo ga, wo bec Je go ma je sta tu, wo bec Je go świę to ści
czło wiek był by bez sil ny. Bóg miesz ka w świa tło ści nie przy -
stęp nej, a w ofie rze Mszy świę tej przy stę pu je do Bo ga, bo
ofia rę skła da Syn Bo ży, któ ry ma przy stęp do Oj ca. I ten
przy stęp swój oso bi sty do Oj ca otwie ra lu dziom. Otwie ra
przede wszyst kim te mu ka pła no wi, któ ry stoi przy oł ta rzu
i jak by in stru ment speł nia myśl i wo lę Chry stu sa. Jest więc
w tej ofie rze Mszy św. ja kaś moc nad przy ro dzo na, ja kieś je -
dy ne sku tecz ne przej ście czło wie ka do Bo ga. Jest w niej
rów nież ja kieś: bar dzo sze ro kie otwar cie. Mo że się zda wać,
ka płan, stoi przy oł ta rzu i od pra wia Mszę św. za mknię ty.

Tak, jest sku pio ny, ale w isto cie te go, znaj du je się naj szer -
szy za sięg, naj szer sze moż li we spra wy ludz kie. Dla cze go?
Dla te go, że Syn Bo ży przy stę pu je do Oj ca i przy stę pu je doń
za wsze z ca ło kształ tem ludz kich spraw. Jest prze cież na -
szym Od ku pi cie lem.

Wy szedł od Bo ga, że by szu kać każ de go czło wie ka,
i dla te go we Mszy św. jest za war te ja kieś wiel kie wo ła nie
każ de go czło wie ka. My te go wo ła nia nie sły szy my, jak nie
wi dzi my te go sze ro kie go otwar cia, ale ono we Mszy św.
jest. Spo tka nie naj głęb sze Bo ga i czło wie ka, spo tka nie w ak -
cie, w któ rym stwo rze nie zy sku je przy stęp do Stwór cy,
a Stwór ca po chy la się nad stwo rze niem i przyj mu je je. Przyj -
mu je je i czy ni So bie po dob nym, bo oto ofia ra ludz ka sta je
się we Mszy św. Cia łem i Krwią Sy na Bo że go, te go Sy na,
na któ re go Oj ciec cze ka, któ re go Oj ciec przy jąć mu si, bo
idzie do Nie go z ca łym ba la stem ludz kich spraw. Bo ludz kie
spra wy są ba la stem, bo ludz kie spra wy są krzy żem. Dla te go
Msza św. jest po wtó rze niem i od no wie niem ofia ry Krzy ża.
To wszyst ko jest jesz cze tyl ko skrom ną cząst ką praw dy
o tej rze czy wi sto ści, ja ką sta no wi Msza św.

Jest ona rze czy wi -
sto ścią nie zgłę bio ną, nad -
przy ro dzo ną, do głę bi bo ską
i rów no cze śnie do głę bi ludz -
ką. Wszyst ko w niej na bie ra
zna mion praw dy. Wszel ka
umo wa, kon wen cja, po zór
od pa da. Czło wiek i Bóg. Bóg
i czło wiek sta ją wo bec sie bie
i idą ku so bie na za sa dzie sa -
mej praw dy, a w ofie rze spo -
ty ka ją się przez mi łość.”

opra co wa nie 
Te re sa So wiń ska

Jesteœmy uczniami Chrystusa
JAN PAWEŁ II

„San to Sub i to” – czy li świę ty na tych miast, ta kie trans pa ren ty wzno si li wier ni Ko ścio -
ła uczest ni czą cy w uro czy sto ściach po grze bo wych Ja na Paw ła II na pla cu św. Pio tra
na Wa ty ka nie

Krypta św. Leonarda w katedrze na Walelu, w której Karol Wojtyła odprawił swoją Mszę św. prymicyjną 2.11.1946 r.
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OD PO WIEDŹ:

1 grud nia 1989 r. w Wa ty ka nie od by ło się spo tka nie
Pa pie ża Ja na Paw ła II z prze wod ni czą cym Pre zy dium
Ra dy Naj wyż szej ZSRR i se kre ta rzem ge ne ral nym KC
KPZR Mi cha iłem Gor ba czo wem.

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE:

– Wi zy tę Mi cha iła Gor ba czo wa w Wa ty ka nie Oj ciec Świę ty
okre ślił ja ko „waż ne wy da rze nie w hi sto rii sto sun ków mię -
dzy Związ kiem Ra dziec kim a Sto li cą Apo stol ską” i ja ko
„Znak cza sów”. Prze bieg wi zy ty trans mi to wa ły te le wi zje 50
kra jów, oglą da ło je 0,5 mi liar da te le wi dzów. Jan Pa -
weł II i Mi cha ił Gor ba czow od by li go dzin ną roz mo wę w pry -
wat nej bi blio te ce Pa pie ża. W tym sa mym cza sie se kre tarz
sta nu kar dy nał Ago sti no Co sa ro li roz ma wiał z mi ni strem
spraw za gra nicz nych Edwar dem Sze ward na dze. W roz mo -
wach po ru szo no tak że ak tu al ne pro ble my bu dzą ce szcze -
gól ny nie po kój. Oj ciec Świę ty wy ra ził ży cze nie, by no we

usta wo daw stwa ZSRR sku tecz nie gwa ran to wa ły wszyst kim
wie rzą cym wol ność prak ty ko wa nia wia ry. Po ło żył szcze gól -
ny na cisk na sy tu ację i po trze by ka to li ków, nie tyl ko ob rząd -
ku ła ciń skie go, ale tak że ob rząd ku wschod nie go, po zo sta ją -
cych w jed no ści z Rzy mem. Mi cha ił Gor ba czow skie ro wał
do Pa pie ża za pro sze nie do od wie dze nia ZSRR, na któ re Oj -
ciec Świę ty po dzię ko wał, wy ra ża jąc na dzie ję, że roz wój sy -
tu acji po zwo li mu to za pro sze nie przy jąć.
– Mo zai ka, o któ rej jest mo wa w py ta niu wy ko na na zo sta ła
przez pra cow nię wa ty kań ską. Na stro ni cach otwar tej księ gi
Ewan ge lii wid nie ją ła ciń skie sło wa: 

„JAM jest dro gą, praw dą i ży ciem. Kto wie rzy we
MNIE, żyć bę dzie.”

Oprócz mo zai ki Pa pież ofia ro wał trzy me da le upa -
mięt nia ją ce 11 lat pon ty fi ka tu.

Ra is sa Gor ba czo wa otrzy ma ła ró ża niec z pe reł
i zło ta. 
– Da rem Gor ba czo wa by ły dwa wiel kie to my „Psał te rza Ki -
jow skie go”, jed ne go z naj star szych za byt ków ję zy ka sta ro -
-cer kiew no -sło wiań skie go.
– 16 paź dzier ni ka 1990 r. Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II prze słał
te le gram gra tu la cyj ny do pre zy den ta ZSRR M. Gor ba czo wa
lau re ata Po ko jo wej Na gro dy No bla 1990.
– 18 li sto pa da 1990 r. Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II przy jął po -
now nie w Wa ty ka nie pre zy den ta ZSRR Mi cha iła Gor ba czo -
wa. Roz mo wa, któ ra trwa ła nie co po nad 40 mi nut, do ty czy -
ła roz wo ju sy tu acji we wnętrz nej w Związ ku Ra dziec kim ze
szcze gól nym uwzględ nie niem pro ble mów wol no ści re li gij -
nej, a tak że spraw mię dzy na ro do wych.

OD PO WIEDŹ:

Na ucza nie Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II w cza sie czwar tej
piel grzym ki do Pol ski, od 1 do 9 czerw ca 1991 r. opar te by -
ło na DE KA LO GU – dzie się cior gu przy ka zań Bo żych oraz
na Przy ka za niu Mi ło ści, „naj więk szym przy ka za niu i za ra -
zem dwo istym: obej mu ją cym Bo ga i lu dzi, a wśród lu dzi
– bliź nich i sie bie sa me go. W ten spo sób Bóg spo ty ka się
w tym przy ka za niu ze swym ob ra zem i po do bień stwem, któ -
rym jest każ dy czło wiek”.

NA UCZA NIE OJ CA ŚWIĘ TE GO JA NA PAW ŁA II OPAR -
TE NA DE KA LO GU

20.  Z przywódcą jakiego państwa, po raz
pierwszy w historii, spotkał się Papież
1 grudnia 1989 roku i ofiarował mu

mozaikę, która przedstawia PANA JEZUSA
z Ewangelią (na otwartej księdze widnieją

słowa „JA jestem Drogą, Prawdą i Życiem”)

21.  Nauczanie Jana Pawła II, podczas
pielgrzymki w Polsce w 1991 roku,

dotyczyło spraw moralnych. 
Podaj, na jakich zasadach oparte było

nauczanie papieskie?

Pytania o Jana Paw³a II – ci¹g dalszy

CZY WIESZ ŻE...

.  .  . 



GŁOS BRATA NR 4(38)2008 27

CZY WIESZ ŻE...
I. NIE BĘ DZIESZ MIAŁ BO GÓW CU DZYCH
PRZEDE MNĄ!!!
W Ko sza li nie – 1 czerw ca – pod czas Mszy św. od pra wia nej
przy ko ście le Świę te go Du cha, w ho mi lii Jan Pa weł II mó wił
o pierw szym przy ka za niu Bo żym, uka zu jąc je ja ko pod sta -
wę bu do wa nia praw dzi we go hu ma ni zmu. Wzy wał: „pro szę
was, wszy scy moi ro da cy, aby ście nie po zwo li li roz bić na -
czy nia, któ re za wie ra Bo żą Praw dę i Bo że Pra wo. Pro szę
aby ście nie po zwo li li go znisz czyć. Aby ście skle ja li je z po -
wro tem, je śli po pę ka ło.”

II. NIE BĘ DZIESZ BRAŁ IMIE NIA PA NA BO GA
TWE GO NADA REM NO!!!
W Rze szo wie – 2 czerw ca – pod czas Mszy św. be aty fi ka cyj -
nej od pra wia nej w po bli żu ko ścio ła Naj święt sze go Ser ca Pa -
na Je zu sa, w ho mi lii Jan Pa weł II mó wił o dru gim przy ka za -
niu Bo żym. „Za tem je śli je steś chrze ści ja ni nem, niech to nie
bę dzie wzy wa nie Imie nia Pań skie go nada rem no. Bądź
chrze ści ja ni nem na praw dę, nie tyl ko z na zwy.”

Na oł ta rze zo stał wy nie sio ny bł. bp Jó zef Se ba stian Pel czar.

III. PA MIĘ TAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘ TY ŚWIĘ CIŁ!!!
W Lu ba czo wie – 3 czerw ca – pod czas Mszy Św. od pra wia -
nej na sta dio nie w ho mi lii na wią zu ją cej do trze cie go przy ka -
za nia Bo że go Jan Pa weł II pod jął ak tu al ny w Pol sce te mat
neu tral no ści świa to po glą do wej pań stwa. Po stu lat neu tral no -
ści jest słusz ny, nie mo że jed nak ozna czać ate iza cji ży cia
pań stwo we go i spo łecz ne go. Z jed nej stro ny, obec ność
w ży ciu pań stwa i spo łe czeń stwa te go, co świę te, nie mo że
czy nić ni ko go ob cym we wła snej oj czyź nie, z dru giej zaś
– ka to li cy czu li by się nie swo jo w pań stwie, z któ re go struk -
tur wy rzu co no by Bo ga..

IV. CZCIJ OJ CA TWE GO I TWO JĄ MAT KĘ!!!
W Kiel cach – 3 czerw ca po po łu dniu – pod czas Mszy Św.
od pra wia nej na lot ni sku Ae ro klu bu w Ma sło wie (k/Kielc),
ho mi lia Ja na Paw ła II na wią zu ją ca do czwar te go przy ka za -
nia Bo że go po świę co na by ła ro dzi nie. W dra ma tycz nych,
wy po wie dzia nych z wiel ką si łą w sło wach Oj ciec Świę ty
prze strze gał przed „po zor ną wol no ścią, któ ra czło wie ka
znie wa la”. Kry zys nie omi nął pol skiej ro dzi ny. Od po wie -
dzial nych za ży cie spo łe czeń stwa Pa pież prze strze gał
przed lek ko myśl nym pod cho dze niem do spraw ro dzi ny
i mał żeń stwa: „Ła two jest znisz czyć, trud niej od bu do wać.
Zbyt dłu go nisz czo no. Trze ba in ten syw nie od bu do wy wać.”

V. NIE ZA BI JAJ!!!
W Ra do miu – 4 czerw ca – pod czas Mszy Św. od pra wia nej
na lot ni sku woj sko wym, ho mi lia przy ka za nia Ja na Paw -
ła II osnu ta by ła wo kół pią te go Bo że go. Prze ciw ko uzur pa -
cji Bo żej wła dzy nad ży ciem i śmier cią. Z na ci skiem stwier -
dził, że nie ist nie je ludz ka in stan cja, któ ra ma pra wo za le ga -
li zo wa nia za bój stwa nie win nej i bez bron nej isto ty. Pią te
przy ka za nie na ka zu je tak że tro skę o ochro nę ży cia. Pa pież
we zwał do roz wi ja nia tej tro ski tak że w for mie in sty tu cjo nal -
nej po mo cy ro dzi com znaj du ją cym się w trud nych sy tu -
acjach. 

VI. NIE CU DZO ŁÓŻ!!!
W Łom ży – 4 czerw ca – pod czas Mszy Św. od pra wia nej
przy Ko ście le Bo że go Mi ło sier dzia, ho mi lia pa pie ska po -
świę co na szó ste mu przy ka za niu Bo że mu, na wią zy wa ła
do ewan ge li za cyj nej przy po wie ści o siew cy. „Czy pod sta wo -
we za sa dy mo ral no ści nie zo sta ły wy ko rze nio ne z na szej
gle by przez Złe go, któ ry pod róż ny mi ukry wa się po sta cia -
mi?” – za py tał Pa pież. I ostrzegł przed złu dze niem wol no ści,
wol nej mi ło ści, któ rą usi łu je się prze sło nić rze czy wi stość
cu dzo łó stwa i roz wią zło ści. Zbyt du żo kosz tu je ta ułu da.

VII. NIE KRAD NIJ!!!
W Bia łym sto ku – 5 czerw ca – pod czas Mszy Św. od pra wia -
nej na lot ni sku Ae ro klu bu, siód me przy ka za nie Bo że sta ło
się w ho mi lii Ja na Paw ła II jed nym z punk tów wyj ścia me dy -
ta cji na te mat związ ków za cho dzą cych mię dzy kry zy sem
eko no micz nym, odzie dzi czo nym po mi nio nym okre sie,
a kry zy sem etycz nym. Pa pież oma wia jąc spra wę etycz nych
aspek tów pra wa do wła sno ści, wska zał na nie bez pie czeń -
stwo zwią za ne z wol nym ryn kiem: „Mu si my się uczyć two -
rzyć spra wie dli we spo łe czeń stwo przy za ło że niu wol ne go
ryn ku.”

VIII. NIE MÓW FAŁ SZY WE GO ŚWIA DEC TWA!!!
W Olsz ty nie – 6 czerw ca – pod czas Mszy Św. od pra wio nej
na sta dio nie „Sto mi lu”, ho mi lia Ja na Paw ła II po świę co na
by ła ósme mu przy ka za niu Bo że mu. Pa pież mó wił o praw -
dzie w ży ciu ludz kim, przede wszyst kim w ży ciu pu blicz -
nym. Jak jesz cze nie daw no wol no ści sło wa za gra żał cen zor,
tak dziś na tę wol ność czy ha ją in ne za gro że nia, jak ego cen -
tryzm, kłam stwo, pod stęp, czy na wet nie na wiść. Na rzę -
dziem prze mo cy mo gą stać się tak że środ ki prze ka zu, je śli
nie słu żą praw dzie. Po za praw dą wol ność nie jest wol no ścią.
Jest po zo rem. Jest na wet znie wo le niem.

IX. NIE PO ŻĄ DAJ ŻO NY BLIŹ NIE GO SWE GO!!!
Do te go przy ka za nia Jan Pa weł II na wią zał w ho mi lii wy gło -
szo nej pod czas Mszy św. od pra wio nej na lot ni sku wło cław -
skie go Ae ro klu bu, dnia 7 czerw ca. Pa pież mó wił o kul tu rze,
praw dzi wej kul tu rze, „któ ra czy ni czło wie ka bar dziej czło -
wie kiem.” Ostrzegł przed an ty cy wi li za cją i an ty kul tu rą „po -
żą da nia i uży cia, któ ra pa no szy się wśród nas i na da je so bie
na zwę eu ro pej skiej.”

X. NIE PO ŻĄ DAJ ŻAD NEJ RZE CZY BLIŹ NIE GO
TWE GO!!!
To ostat nie przy ka za nie De ka lo gu by ło te ma tem ho mi lii
wy gło szo nej pod czas Mszy Św. od pra wio nej na sta dio nie
OSIR -u w Płoc ku, dnia 7 czerw ca. Pa pież mó wił o uczci wo -
ści. Aby nikt nie bo ga cił się kosz tem bliź nie go. Aby nie za -
po mi nać o pra wie BO ŻYM, bez któ re go nie da się osią gnąć
na wet zwy czaj nej sta bi li za cji. Trze ba tak być wol nym, że by
wol ność nie sta wa ła się nie wo lą, znie wo le niem sie bie ani
też przy czy ną znie wo le nia in nych.

PRZY KA ZA NIE MI ŁO ŚCI!!!
To naj więk sze przy ka za nie by ło punk tem wyj ścia w ho mi lii
Ja na Paw ła II, wy gło szo nej 9 czerw ca, w cza sie be aty fi ka cyj -
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nej Mszy Św. od pra wio nej w par ku Agry ko la, w War sza wie.
Ho mi lia za wie ra ła re flek sję nad „szcze gól nym mo men tem
hi sto rycz nym”, któ ry Pol ska w tym cza sie prze ży wa ła.

Be aty fi ko wa nym był o. Ra fał Chy liń ski.

OD PO WIEDŹ:

No wym pod ręcz ni kiem do na uki prawd wia ry i mo ral no ści
jest: „KA TE CHIZM KO ŚCIO ŁA KA TO LIC KIE GO.” 

 IN FOR MA CJE DO DAT KO WE:

– Ry su nek obok jest umiesz czo ny na okład ce Ka te chi zmu
Ko ścio ła Ka to lic kie go (wyd. PAL LOT TI NUM) przed sta wia
frag ment chrze ści jań skiej pły ty na grob nej z koń ca III wie -
ku, znaj du ją cej się w ka ta kum bach Do mi tyl li, w Rzy mie.

Ten bu ko licz ny1 ob raz po cho dze nia po gań skie go
jest u chrze ści jan sym bo lem od po czyn ku i szczę ścia, któ re
du sza zmar łe go znaj du je w ży ciu wiecz nym.

Ob raz su ge ru je rów nież ca ło ścio we zna cze nie Ka -
te chi zmu: Chry stus Do bry Pa sterz, któ ry swo im au to ry te -
tem (la ska) pro wa dzi i strze że swo ich wier nych (owca),
przy cią ga ich me lo dyj ną sym fo nią praw dy (flet) oraz po zwa -
la im spo cząć w cie niu „drze wa ży cia”, swe go od ku pień cze -
go krzy ża, któ ry otwie ra na no wo raj.
– Przy go to wa nie i ogło sze nie po wszech ne go Ka te chi zmu
na uki ka to lic kiej by ło jed nym z po stu la tów II Nad zwy czaj -
ne go Zgro ma dze nia Ge ne ral ne go Sy no du Bi sku pów, któ ry
ob ra do wał w Rzy mie w dniach 24 XI  - 8 XII 1985 r.

25 VI 1992 r. zo stał za twier dzo ny przez Pa pie ża Ka -
te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go, owoc 6 lat pra cy Ko mi te tu
Re dak cyj ne go, po wo ła ne go przez Ja na Paw ła II w 1986 ro -
ku.
– 26 VI 1992 r. kard. Jo seph Rat zin ger na kon fe ren cji pra so -
wej przed sta wił cel i zna cze nie no we go Ka te chi zmu. 
– 11 X 1992 r. Jan Pa weł II pod pi sał Kon sty tu cję Apo stol ską
„Fi dei de po si tum”, pro mul gu ją cą Ka te chizm, w trzy dzie stą
rocz ni cę otwar cia Eku me nicz ne go So bo ru Wa ty kań skie -
go II.
– 16 XI 1992 r. opu bli ko wa no Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic -
kie go w ję zy ku fran cu skim, w któ rym zo stał pier wot nie zre -
da go wa ny.
– 7 XII 1992 r. w Sa li Kró lew skiej Pa ła cu Apo stol skie go na -
stą pi ło ofi cjal ne prze ka za nie Ka te chi zmu Ko ścio ło wi. 

Jan Pa weł II wrę czył eg zem pla rze Ka te chi zmu 5-
ciu bi sku pom re pre zen tu ją cym pięć kon ty nen tów, a tak że
przed sta wi cie lom wier nych świec kich – do ro słych, mło -
dzie ży i dzie ci.
– W prze mó wie niu Jan Pa weł II po wie dział: „Świę ty Ko ściół
Bo ży prze ży wa dziś wiel ką ra dość, bo dzię ki szcze gól nej ła -
sce Bo żej Opatrz no ści mo że uro czy ście świę to wać ogło sze -
nie no we go Ka te chi zmu, przed sta wia jąc go ofi cjal nie wier -
nym ca łe go świa ta.”
– 8 XII 1992 r. w ho mi lii wy gło szo nej w uro czy stość Nie po -
ka la ne go Po czę cia Oj ciec Świę ty mię dzy in ny mi po wie dział:
„Wspól no ta lu dzi wie rzą cych dzię ku je dzi siaj za po so bo ro -
wy Ka te chizm, któ ry sta no wi kom pen dium praw dy na ucza -
nej przez Ko ściół na ca łym okrę gu Zie mi.”

1  Bu ko licz ny – tzn. sie lan ko wy, idyl licz ny, pa ster ski, do ty -
czą cy bu ko li ki, ma ją cy jej ce chy. 
Bu ko li ka – z grec kie go: pa ster ski, krót ki utwór li rycz no -
opi so wy przed sta wia ją cy w spo sób wy ide ali zo wa ny sce ny 
z ży cia pa ste rzy, uro ki ży cia wiej skie go.

opra co wał An drzej Wit kow ski

CZY WIESZ ŻE...

22. W grudniu 1992 roku w Watykanie
Papież oficjalnie ogłosił nowy podręcznik

do nauki prawd wiary i moralności.  
Podaj jego tytuł.

.  .  . 
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W Pe ters bur gu, w lu tym 1918 ro ku, z ini cja ty wy
rek to ra tam tej szej Aka de mii Du chow nej ks. Idzie go Ra dzi -
szew skie go za wią zał się wśród po lo nii ko mi tet or ga ni za cyj -
ny uni wer sy te tu ka to lic kie go. Na sie dzi bę no wej uczel ni
wy bra no Lu blin. Kon fe ren cja bi sku pów pol skich w War sza -
wie w lip cu 1918 r. za ak cep to wa ła po wo ła nie uni wer sy te tu
ka to lic kie go. War to zwró cić uwa gę, że wy da rze nia te mia ły
miej sce jesz cze przed 11 li sto pa da, czy li przed od zy ska niem
przez Pol skę nie pod le gło ści po 123 la tach nie obec no ści na -
szej oj czy zny na ma pach świa ta.

Pierw szym rek to rem uczel ni zo stał mia no wa ny ks.
Idzi Ra dzi szew ski (1918-1922). Ce lem no wo utwo rzo nej in -
sty tu cji by ło kształ ce nie ka dry in te li gen cji ka to lic kiej oraz
pro wa dze nie ba dań na uko wych w du chu har mo nii mię dzy
na uką i wia rą. De wi zą Uczel ni sta ło się ha sło „Deo et Pa -
triae” – „Bo gu i Oj czyź nie”.

In au gu ra cja pierw sze go ro ku aka de mic kie go od by -
ła się 8 grud nia 1918 r. w gma chu Die ce zjal ne go Se mi na -
rium Du chow ne go w Lu bli nie, tym cza so wej sie dzi bie Uni -
wer sy te tu. Uru cho mio no 4 wy dzia ły: Teo lo gicz ny, Pra wa
Ka no nicz ne go, Pra wa i Na uk Spo łecz no -Eko no micz nych
oraz Na uk Hu ma ni stycz nych. Wy dzia ły ko ściel ne uzy ska ły
pod sta wę praw ną na mo cy ak tu ar cy bi sku pa mo hy lew skie -
go Edwar da Rop pa. Dal sze upraw nie nia dla tych wy dzia łów
zna la zły się w ak cie erek cyj nym wy da nym przez pa pie ża
Be ne dyk ta XV, co wią za ło się z pra wem nada wa nia stop nia
li cen cja tu i dok to ra tu. W 1921 r. Uni wer sy tet uzy skał wła -
sną sie dzi bę w gma chu przy Ale jach Ra cła wic kich, do któ -
re go zo stał prze nie sio ny w stycz niu 1922 r.

Osią gnię ciem KUL by ło utwo rze nie przez Mi ni ster -
stwo Wy znań Re li gij nych i Oświe ce nia Pu blicz ne go
w czerw cu 1922 r. Ko mi sji Eg za mi na cyj nej dla stu den tów
Wy dzia łu Pra wa i Na uk Spo łecz no -Eko no micz nych. Po zda -
niu eg za mi nów mo gli oni uzy skać dy plo my ukoń cze nia stu -
diów Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie, gdzie funk -
cjo no wa ła wspo mnia na Ko mi sja. 

W grud niu 1922 r. po wo ła no To wa rzy stwo Uni wer -
sy te tu Lu bel skie go (od 1928 r. zwa ne To wa rzy stwem Przy -
ja ciół KUL), któ re go ce lem by ło sze rze nie idei wyż szych
uczel ni ka to lic kich i fi nan so we wspie ra nie Wszech ni cy Lu -
bel skiej. Pro blem re mon tu gma chu Uczel ni zo stał w du żej
mie rze roz wią za ny dzię ki fun do wa niu po szcze gól nych sal,
głów nie przez licz nych przed sta wi cie li du cho wień stwa oraz
zie miań stwa. W 1928 r. prze kształ co no na zwę uczel ni
na Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski. Ka to lic ki Uni wer sy tet
Lu bel ski – ja ko uczel nia – zdo by wał upraw nie nia pań stwo -
we eta pa mi. 

W la tach 1925-1933 sy tu acja Uni wer sy te tu za czę ła
się nor mo wać. Ba za ma te rial na zo sta ła usta bi li zo wa na dzię -
ki re gu lar nym do ta cjom pie nięż nym z die ce zji oraz do cho -
do wi z Fun da cji Po tu lic kiej (dar hr. Anie li Po tu lic kiej z 1925
r.). W 1928 r. Mi ni ster stwo za twier dzi ło Sta tut Uni wer sy te -
tu. W 1933 r. KUL, dzię ki usta wie sej mo wej, uzy skał pra wo
nada wa nia stop nia ma gi stra na obu wy dzia łach świec kich.
W tym okre sie zo stał też pra wie sfi na li zo wa ny re mont gma -
chu uni wer sy tec kie go.

Stop nio wo wzra sta ła licz ba pra cow ni ków na uko -
wych, z 25 osób w la tach 1918/19 do 1440 w la tach 1937/38.
W 1934 r. po wsta ło To wa rzy stwo Na uko we KUL, któ re pro -
wa dzi ło se rię wy daw nictw na uko wych, or ga ni zo wa ło
od 1935 r. co rocz ne trzy dnio we wy kła dy dla du cho wień stwa
z ca łej Pol ski. W cza sie „Ty go dni Spo łecz nych” od by wa ły
się zjaz dy mło dzie ży aka de mic kiej i in te li gen cji ka to lic kiej
ce lem prze dys ku to wa nia ak tu al nych za gad nień do ty czą -
cych ży cia na ro do we go oraz me tod roz wią zy wa nia pro ble -
mów spo łecz nych zgod nie z na uką Ko ścio ła. Zwią zek In te -
li gen cji Ka to lic kiej po krył ca ły kraj sie cią swych pla có wek
w róż nych mia stach. W 1938 r. utwo rzo no In sty tut Wyż szej
Kul tu ry Re li gij nej. Uni wer sy tet współ pra co wał z ogól no pol -
ski mi, a tak że za gra nicz ny mi ośrod ka mi na uko wy mi.
Na mo cy usta wy sej mo wej z 9 kwiet nia 1938 r. uzy skał peł -
ne pra wa nada wa nia dok to ra tów i prze pro wa dza nia ha bi li ta -
cji na wszyst kich wy dzia łach.

W okre sie mię dzy wo jen nym w pra cę na uko wą i dy -
dak tycz ną na KUL -u by ło za an ga żo wa nych wie lu wy bit nych
uczo nych. Pla no wa no zor ga ni zo wa nie no wych wy dzia łów:
fi lo zo fii, me dy cy ny, na uk ma te ma tycz no -przy rod ni czych
oraz szko ły dzien ni kar skiej. Zna ko mi cie za po wia da ją cy się
roz wój Uni wer sy te tu prze rwał wy buch dru giej woj ny świa -
to wej.

Po wkro cze niu do Lu bli na 17 IX 1939 r. Niem cy za -
ję li gmach KUL -u i prze mia no wa li go na szpi tal woj sko wy.
Roz po czę li ra bu nek i nisz cze nie do rob ku Uczel ni. Za sto so -
wa li areszt do mo wy wo bec ks. rek to ra, uwię zi li 15 pro fe so -
rów, ma so wo aresz to wa li stu den tów, wy wo żąc ich na przy -
mu so we ro bo ty do Nie miec oraz do obo zów kon cen tra cyj -
nych. By ły tak że ofia ry re żi mu so wiec kie go w Ka ty niu. Mi -
mo tych re pre sji Uni wer sy tet pro wa dził taj ne na ucza nie,
któ re od by wa ło się w Lu bli nie, War sza wie, Kiel cach, Ję -
drze jo wie i Na wa rzy cach.

Ofi cjal nie po wy zwo le niu Lu bli na spod oku pa cji
nie miec kiej KUL wzno wił swą dzia łal ność 21 sierp nia 1944
r. ja ko pierw szy Uni wer sy tet w Pol sce. Jed nak je go or ga ni -
zo wa nie trze ba by ło za czy nać nie mal od po cząt ku. Ka drę
wy kła dow ców za si li li pro fe so ro wie Uni wer sy te tu Ste fa -
na Ba to re go w Wil nie i Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza we
Lwo wie, prze sie dla ni przy mu so wo w 1945 r. 

Mi mo wie lu trud no ści KUL za czął się roz wi jać. Na -
pły wa ła mło dzież z ca łej Pol ski, któ rą przyj mo wa no bez
ogra ni czeń. Jej licz ba sys te ma tycz nie wzra sta ła. Od bu do wa -
nie KUL po woj nie by ło owo cem wspól nych wy sił ków spo -
łecz nych. Ku ria Bi sku pia prze ka za ła Uni wer sy te to wi bu dy -
nek przy ul. Cho pi na, prze zna czo ny na Bi blio te kę Uni wer -
sy tec ką i na miesz ka nia dla pra cow ni ków. W do pro wa dze -
niu do po rząd ku zde wa sto wa ne go gma chu uni wer sy tec kie -
go przy Ale jach Ra cła wic kich do po mo gły w pierw szych la -
tach po wo jen nych lo kal ne wła dze mia sta oraz Mi ni ster stwo
Oświa ty i Szkol nic twa Wyż sze go. Uni wer sy tet czer pał fun -
du sze z do ta cji Epi sko pa tu, ze zbió rek na ta ce i do pu szek
w okre ślo ne dni ro ku w ca łym kra ju. 

Wła dze pań stwo we, w okre sie sta li ni zmu usi ło wa ły
po zy skać spo łe czeń stwo dla no wo utwo rzo ne go rzą du so -

90 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Z ŻYCIA  KOŚCIOŁA
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cja li stycz ne go, któ re go za da niem by ło na rzu ce nie sys te mu
to ta li tar ne go i mark si stow skiej ide olo gii ma te ria li stycz nej.
Ko ściół ka to lic ki i KUL sta no wi ły prze szko dę w re ali za cji
tych za mie rzeń. Róż ny mi me to da mi usi ło wa no za tem dą żyć
do za ha mo wa nia roz wo ju uczel ni i ogra ni cze nia jej od dzia -
ły wa nia na spo łe czeń stwo. Szcze gól ne na si le nie szy kan wo -
bec niej na stą pi ło w la tach 50. i 60. Ak cja prze ciw Uni wer sy -
te to wi by ła po dej mo wa na mi mo ofi cjal ne go po ro zu mie nia
mię dzy Rzą dem a Epi sko pa tem, któ re zo sta ło za war te
w 1950 r. Na je go pod sta wie KUL miał za pew nio ną swo bo -
dę dzia ła nia. Aby pod wa żyć je go byt ma te rial ny upań stwo -
wio no Fun da cję Po tu lic ką. Na mo cy roz po rzą dze nia Mi ni -
ster stwa Szkol nic twa Wyż sze go za bro nio no przyj mo wa nia
kan dy da tów na I rok stu diów na Wy dzia le Pra wa i Na uk
Spo łecz no -Eko no micz nych w 1949 r., co mia ło w efek cie do -
pro wa dzić do li kwi da cji te go wy dzia łu. 

Kon ty nu ując fa lę re pre sji – w 1953 r. za ka za no
przyj mo wa nia mło dzie ży na I rok stu diów pe da go gicz nych.
Wy dzia ło wi Hu ma ni stycz ne mu ode bra no pra wo prze pro wa -
dza nia prze wo dów dok tor skich i ha bi li ta cyj nych. Blo ko wa -
no wy jaz dy za gra nicz ne. Uni wer sy tet był sta le in wi gi lo wa ny
przez taj ne służ by Urzę du Bez pie czeń stwa. Z po wo du dłu -
gów za re kwi ro wa no wie le bu dyn ków i te re nów uni wer sy -
tec kich. 

Po 1956 r. na sku tek na si le nia pro te stów spo łecz -
nych prze ciw dyk ta tu rze ko mu ni stycz nej zo sta ła zła go dzo -
na po li ty ka pań stwa wo bec Ko ścio ła ka to lic kie go, a tak że
wo bec KUL. 

Wła dze Uni wer sy te tu kła dły du ży na cisk na pod nie -
sie nie po zio mu na uko we go uczel ni. Po więk sza no ka drę
pra cow ni ków na uko wych i two rzo no no we, spe cja li stycz ne
ze spo ły ba daw cze. Uni wer sy tet stał się człon kiem Mię dzy -
na ro do wej Fe de ra cji Uni wer sy te tów Ka to lic kich (FIUC)
w 1958 r. i Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Uni wer sy te -
tów (AIU) w 1960 r.

Wiel kim ubo ga ce niem dla wspól no ty aka de mic kiej
by ły dwa zjaz dy z oka zji Mil len nium chrztu Pol ski w 1966 r.

i 50-le cia KUL w 1968
r. W 1976 r. KUL był
te re nem ob rad Ra dy
Mię dzy na ro do wej Fe -
de ra cji Uni wer sy te tów
Ka to lic kich i Kon fe -
ren cji Rek to rów Eu ro -
pej skich Uni wer sy te -
tów Ka to lic kich. 

Po wy bo rze
ks. kard. Ka ro la Woj -
ty ły na Sto li cę Pio tro -
wą, na je go cześć po -
wo ła no na KUL w 1982
r. In sty tut Ja na Paw -
ła II. Zo stał on po świę -
co ny ba da niom Je go
my śli i dzie ła. W 1983
r. Oj ciec Świę ty otrzy -
mał ty tuł dok to ra ho -
no ris cau sa od wszyst -
kich wy dzia łów KUL.

W 1989 r. do ko nał się ra dy kal ny prze łom w ży ciu
spo łecz no -po li tycz nym i eko no micz nym w Pol sce. 11 kwiet -
nia 1990 r. zo sta ła znie sio na cen zu ra. W związ ku z ga lo pu ją -
cą in fla cją i re ce sją go spo dar czą KUL zna lazł się w kry tycz -
nej sy tu acji fi nan so wej. Dzię ki ener gicz nym za bie gom
władz Uczel ni uda ło się uchro nić KUL przed ru iną. Po mo cy
fi nan so wej udzie lił rów nież Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II. Pod -
ję to tak że usil ne sta ra nia o do ta cje z bu dże tu pań stwa. Efek -
tem dzia łań władz uni wer sy tec kich z rek to rem na cze le,
a tak że wie lu przy ja ciół KUL, by ło przy ję cie przez Sejm i Se -
nat Rze czy po spo li tej Pol skiej usta wy z 14 czerw ca 1991 r.
o przy zna niu KUL od 1 stycz nia 1992 r. do ta cji z bu dże tu
pań stwa na bie żą ce po trze by dy dak tycz ne i sty pen dia dla
stu den tów we dług za sad do ty czą cych uczel ni pań stwo -
wych. Wy klu czo no jed nak do ta cje na in we sty cje bu dow la -
ne. Pod ję to rów nież sta ra nia o zwrot Uni wer sy te to wi ma jąt -
ku za gra bio ne go przez wła dze PRL.

4 kwiet nia 2005 r. Se nat Aka de mic ki Ka to lic kie go
Uni wer sy te tu Lu bel skie go uro czy ście nadał Uczel ni imię
Ja na Paw ła II.

Obec nie swo ją dzia łal ność na uko wo -dy dak tycz ną
KUL pro wa dzi w ra mach ośmiu Wy dzia łów – każ dy z nich
ofe ru je kil ka kie run ków stu diów. Ist nie je rów nież moż li -
wość pod ję cia na uki na Mię dzy wy dzia ło wych In dy wi du al -
nych Stu diach Hu ma ni stycz nych. 31 ma ja bie żą ce go ro ku
w Lu bli nie od był się rocz ni co wy Zjazd Ab sol wen tów Uni -
wer sy te tu.

90. lat ist nie nia KUL owo cu je ogrom nym do rob -
kiem na uko wym uczel ni, wy cho wa niem w du chu war to ści
chrze ści jań skich wie lu rocz ni ków in te li gen cji ka to lic kiej
w har mo nii mię dzy na uką a wia rą, współ two rząc współ cze -
sną kul tu rę chrze ści jań ską nie tyl ko w na szym kra ju.

Gra tu lu jąc osią gnięć, życz my Uczel ni dal sze go roz -
wo ju i sze ro kie go od dzia ły wa nia na spo łe czeń stwo.

Teresa Sowińska
na pod sta wie ar ty ku łu Gra ży ny Ka ro le wicz 

ze stro ny www.kul.lu blin.pl 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 

Uczestnicy Zjazdu Absolwentów KUL z okazji 90-lecia Uniwersytetu, Lublin 31 maja br.



GŁOS BRATA NR 4(38)2008 31

o miłości 

o miłości można różnie 
długo i niezbyt życzliwe 
zwyczajnie dzieląc chleb na czworo
z przymrużeniem oka pisząc
wiersze na pokaz
z wiarą że możliwe jest kochanie
wbrew sobie 
aby tajemnica wieczności dokonała
się w nas 
głupio ukazując światu jej nazbyt
widoczną twarz 
w wielu wymyślonych pozycjach 

o miłości można przeróżnie
lecz miłość posiąść można 
gdy się wszystko straci 
w czym pokładamy ufność zbytliwą 
miłość tak mała jak biały opłatek
naga samotna i opuszczona
staje się miarą świętości  

wrzeciono czasu

nie ma jednego pytania 
i odpowiedzi
zawsze dwoje równa się jedno
gdy chcą tego oboje 

miłość jest trudna 
wszyscy o tym wiedzą
lecz dzisiaj świat łatwe wybiera
rozwiązania
trudne tematy odkłada na potem
a potem już tylko niechęć 
ukryte słowa 
i zazdrość o każdą myśl osobną

gdy zanika z życia cień pierwocin
wrzeciono czasu się cofa
do punktu wyjścia 
czasami trzeba upaść 
aby z dołu zobaczyć niebo 

tajemnicą wcielenia ukryty  

tajemnicą wcielenia ukryty
przychodzi codziennie po prośbie
z wyciągniętym skrzydłem anioła 
stoi w kolejce po naszą miłość 

umówiłem się z nią jedenastego 

umówiłem się z nią jedenastego
że wstanę rano z uśmiechem na ustach
potem zjem z rodziną śniadanie
pojedziemy na cmentarz pomodlić się za ojca
który umarł za nią po ciężkiej chorobie
potem wiersz o niej napiszę 
że kochać ją trzeba normalnie
tak jak chleb na który trzeba pracować 
a gdy go braknie 
lub gdy będzie zagrożona jej wolność
to trzeba będzie się o nią upomnieć 
jak to robili nasi ojcowie 
a gdy wieczór mnie wreszcie zastanie 
to umówię się z nią jutro 
na kolejne spotkanie

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) dam ski strój no szo ny daw niej do kon nej 
jaz dy.

8) dra pież ny ptak ko smo po li tycz ny o ubar -
wie niu bru nat nym lub sza rym.

9) ssak afry kań ski z ro dzi ny świń;  gu ziec.
10) wład ca i sę dzia zmar łych w mi to lo gii

egip skiej.
11) mia sto na pół noc ny wschód od Su cho mi 

(Ab cha zja nad Mo rzem Czar nym), ana -
gram wy ra zu MET KAL.

13) sta ro grec ka ga le ra o trzech rzę dach wio -
seł (try re ma).

16) skraj na de ska z klo ca; ob la der.
20) okre ślo na ilość su row ca wkła da ne go jed -

no ra zo wo do urzą dze nia prze rób cze go.
21) wer bo wa nie ochot ni ków do ja kiejś pra cy, 

zwłasz cza do woj ska.
22) krze win ka z ro dzi ny to ino wa tych o zi mo -

tr wa łych, skó rza stych li ściach; w Pol sce 
upra wia na ja ko ro śli na ozdob na.

23) by li na azja tyc ka; rze wień.
24) du ży ptak mor ski z rzę du rur ko no sych

(głów nie mo rza po łu dnio we).

Pio no wo:
1) nawierzchnia drogowa z czarnej masy.
2) żołnierze włoskich i niemieckich wojsk

kolonialnych w Afryce, rekrutowani
z tubylców; anagram wyrazu KASARI.

3) ograniczona część przestrzeni, teren.
4) żartobliwie lub ironicznie o czymś 

niejasnym, niezrozumiałym, popląta-
nym, skomplikowanym.

5) mechanik radziecki (1906-1966).
6) barwnik niebieski; dziś otrzymywany

syntetycznie.
7) łodygi roślin pozbawione liści.

12) małpa wąskonosa (środkowa i zachod-
nia Afryka).

14) miasto w Rosji nad Oką.
15) według Biblii jeden z trzech przyjaciół

Hioba.
17) nasze kąpielisko nad Bałtykiem.
18) architekt austriacki (ur. 1910 r.).
19) mieszkaniec grodu z Wawelem.

Opra co wał: BA RYT.

rebus                        krzy¿ówka nr 21
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Roz wią za nie krzy żów ki i re bu su z nr 38 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 11 utworzą wyraz, który wtarczy
podać jako rozwiązanie krzyżówki.

Roz wią za nie krzy żów ki nr 20

Ha sło: MI SJO NA RZE

Po zio mo: Klark, ana kon da, ta lar, spis, ja ko -
bin ka, ka wa, ar ni, kro piat ka, ajer, map ka, lu -
basz ka, kra it.
Po zio mo: Ki taj ka, ar le kin, ka ri bu, ma li na, kor -
sak, od siew, an typ ka, aga pant, raj fur, ikrzak,
fo mo za, piż mak.

Roz wią za nie re bu su nr 20:

SŁOD KA MA LI NA

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

p. In ge Czar niak

Ser decz nie gra tu lu je my!

Od au to ra (cd): W światku szaradzistów znany jest
kwadrat arcymagiczny 5 x 5 rzymskiego pisarza
starożytnego Pliniusza Starszego (patrz obok). 

Jak widać dzisiejsze kwadraty magiczne mają
swoich przodków w tak odległych czasach! 

Pliniusz posługiwał się łaciną, dlatego jedynie
słowo OPERA jest dziś dla nas zrozumiałe.  (c. d. n.)

ROZRYWKA

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S
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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Wi taj cie Ko cha na Ro dzi no 
i Księ że Pro bosz czu!!! 

Kil ka słów z Wiecz ne go Mia sta!!!

Dziś w Rzy mie już pierw sze przed sma ki Wi gi lii... Wiem, że
tro chę wcze śnie, ale dla nas (księ ży stu den tów) jest to je dy -
na oka zja się spo tkać, po tem pra wie wszy scy się roz jeż dża -
ją po ca łej Ita lii. „Tra dy cja” – pięk ne sło wo! Wia do mo, że tu
w Rzy mie to nie tak jak w Pol sce, ale ja kieś zrę by te go pięk -
ne go cza su sta ra my się i tu taj prze ży wać. Na co rocz nym
spo tka niu by li pro fe so ro wie, księ ża i za kon ni cy stu diu ją -
cy oraz świec cy. Trze ba przy znać, że je ste śmy dość licz ną
gru pą na Pa pie skim Uni wer sy te cie Sa le zjań skim w Rzy mie.

Na tej na szej „Bo żej im pre zie” by ły i ko lę dy, i ży cze nia,
opła tek, pie ro gi, etc. … Wow... tu taj to praw dzi wy ra ry tas ta -
kie po tra wy... By ło mi ło i sym pa tycz nie i przede wszyst kim
tro chę po na sze mu. 

Ar ty kuł któ ry rok te mu na pi sa łem do ga zet ki pa ra -
fial nej nic nie tra ci z war to ści..

Po zdra wiam Was wszyst kich i ży czę do bre go przy -
go to wa nia się do te go pięk ne go świę ta ro dzin ne go...
Po zdro wie nia bra ter skie dla ks. Pro bosz cza Grze go rza!!!!

fr. Piotr Kwia tek OFM Cap.

Oj ciec Piotr Kwia tek, ka pu cyn, jest na szym pa ra fia ni nem,
obec nie od by wa ją cym stu dia spe cja li stycz ne w Rzy mie.

„Kie dy prze by wa li w Be tle jem, nad szedł dla Ma ryi czas roz wią za nia.
Po ro dzi ła swe go pier wo rod ne go Sy na, owi nę ła Go w pie lusz ki i po ło ży ła
w żło bie, gdyż nie by ło dla nich miej sca w go spo dzie.” (Łk 2, 6-7)

Któż by prze wi dział, że Pan Bóg ze chce wejść w nasz świat w spo sób tak ci chy, ubo -
gi i skrom ny? Wo bec ta jem ni cy Bo żych na ro dzin za milk nąć mu szą usta i ro zum. Po zo sta je
nam je dy nie ży wa wia ra oraz cier pli we spoj rze nie na szych serc. Tyl ko dzię ki nim mo że my
do strzec tę Ta jem ni cę w zgieł ku pę dzą ce go świa ta oraz po chy lić się w za chwy cie
nad No wo Na ro dzo nym. 

Ta kiej wła śnie wia ry i ta kie go spoj rze nia ser ca chce my ży czyć w ten ra do sny dzień
Wam, Dro dzy Pa ra fia nie i Sza now ni Czy tel ni cy, w imie niu ca łej re dak cji „Gło su Bra ta” oraz
wszyst kich dusz pa ste rzy. Niech w Wa szych do mach za go ści Bo ża dzie ci na, przy no sząc
Wam we wnętrz ny po kój, iskrę ra do ści oraz zdro wie i si ły na każ dy dzień!

Bóg się rodzi

Moc truchleje
Bóg się rodzi
znów do naszych 
serc przychodzi.
Błogosławi nas
Bóg Mały
mej Ojczyźnie
życzy chwały!

Teresa Fidera
Sępólno Krajeńskie

4.12.2008 r.



Ś.p. Stanisław Andrzej Goljanek, lat 84, zm. 08.10.2008 r. 

Ś.p. Henryk Witkowski, lat 88, zm. 11.10.2008 r. 

Ś.p. Henryk Drążkiewicz, lat 72, zm. 12.10.2008 r. 

Ś.p. Franciszek Budziński, lat 68, zm. 12.10.2008 r. 

Ś.p. Maksymilian Wojciech Bieniszewski, lat 53, 

zm. 12.10.2008 r. 

Ś.p. Halina Wdowiak, lat 86, zm. 13.10.2008 r. 

Ś.p. Lidia Maciejewska, lat 54, zm. 15.10.2008 r. 

Ś.p. Władysław Antoni Litwin, lat 74, 18.10.2008 r. 

Ś.p. Jan Sokołowski, lat 75, zm. 18.10.2008 r. 

Ś.p. Tomasz Tadeusz Szczepański, lat 71, zm. 25.10.2008 r. 

Ś.p. Danuta Szczodruch, lat 46, zm. 25.10.2008 r. 

Ś.p. Marianna Majkrzak, lat 91, zm. 25.10.2008 r. 

Ś.p. Halina Krystyna Witczak, lat 73, zm. 27.10.2008 r. 

Ś.p. Tadeusz Krygier, lat 74, zm. 27.10.2008 r. 

Ś.p. Helena Bielińska, lat 87, zm. 31.10.2008 r. 

Ś.p. Franciszek Mysłowski, lat 84, zm. 1.11.2008 r. 

Ś.p. Adriana Setzke, lat 65, zm. 2.11.2008 r. 

Ś.p. Władysława Adadyńska, lat 93, zm. 3.11.2008 r. 

Ś.p. Eugeniusz Stypułkowski, lat 65, zm. 7.11.2008 r. 

Ś.p. Waldemar Lużyn, lat 54, zm. 7.11.2008 r. 

Ś.p. Elżbieta Dobrzyńska, lat 67, zm. 9.11.2008 r. 

Ś.p. Jan Drążkiewicz, lat 68, zm. 15.11.2008 r. 

Ś.p. Kamil Marek Bosiacki, lat 18, zm. 26.11.2008 r. 

Ś.p. Czesława Andrysiak, lat 79, zm. 26.11.2008 r. 

Ś.p. Maria Wiśniewska, lat 59, zm. 26.11.2008 r. 

Ś.p. Łucja Małgorzata Wyżlic, lat 57, zm. 27.11.2008 r. 

Ś.p. Janina Stanisława Mazanowicz, lat 67, zm. 28.11.2008 r. 

Ś.p. Zofia Katarzyna Kułaga, lat 67, zm. 1.12.2008 r. 

Ś.p. Jan Wojsz, lat 71, zm. 2.12.2008 r.

Ś.p. Jadwiga Sulęcka, lat 87, zm. 4.12.2008 r. 

Ś.p. Czesław Beśko, lat 68, zm. 4.12.2008 r. 

Ś.p. Eugeniusz Różański, lat 72, zm. 10.12.2008 r. 

Ś.p. Franciszek Małecki, lat 80, zm. 12.12.2008 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, Mirosław Jaśkowiak, Ryszard Magulski, Stanisław Mazurek, ks. Grzegorz Stolczyk, ks. Janusz
Majkowski, archiwum. Okładka i ilustracje: Andrzej Sowiński.

Mirosław Jacek Brzeski i Katarzyna Celina Koniecko
27.09.2008 r. 

Piotr Rożak i Monika Małgorzata Spanowska
4.10.2008 r. 

Brunon Józef Klawikowski i Zofia Klawikowska 
(z d. Gajewska)

6.10.2008 r. 

Krzysztof Zdyb 11.09.2008 r. 

Nikola Chylińska 28.09.2008 r. 

Błażej Szczebiot 28.09.2008 r. 

Miłosz Szczebiot 28.09.2008 r. 

Hanna Iga Sapała 28.09.2008 r. 

Aniela Maria Bartosiak 28.09.2008 r. 

Monika Wiktoria Owczarska 3.10.2008 r. 

Kinga Helena Sojka 12.10.2008 r. 

Nikola Kozioł 12.10.2008 r. 

Maja Weronika Hetmanowska 9.11.2008 r.

Angelika Jadwiga Mokijewska 9.11.2008 r. 

Maksymilian Flis 9.11.2008 r.

Zofia Kinga Kałużyńska 9.11.2008 r. 

Kinga Małgorzata Weiher 23.11.2008 r. 

Krzysztof Andrzej Kucharski 23.11.2008 r. 

Maria Katarzyna Skopczyńska 6.12.2008 r. 

Piotr Zbigniew Toczek 7.12.2008 r. 

Maciej Damian Hanc 13.12.2008 r. 

PRZYJĘLI 
SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:
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WIADOMOŚCI PARAFIALNE
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Z ŻYCIA PARAFII

Wspól no ta bra ci KSM „Sem per Fi de lis” wraz z ro dzi na mi w sank tu arium w Gie trz wał dzie.

Święty Mikołaj odwiedził dzieci z naszej parafii
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PRACE BUDOWLANE NA TERENIE PARAFII

Budowa dróg i zieleni na wewnętrznym placu przy zakrysti

Prace przy ociepleniu wieży kościoła i ścian nad zakrystią


