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25 XII 2017 – ZAKOÑCZENIE ROKU ŒW. BRATA ALBERTA

œw. Brat Albert

„W myœlach o Bogu i o przysz³ych rzeczach znalaz³em szczêœcie 
i spokój, którego daremnie szuka³em w ¿yciu”.
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WIZYTACJA KANONICZNA, 2017
5 XI 2017

W dniu 5 li sto pa da go ści li śmy w na szej pa ra fii Ks. Bpa Wie sła -
wa Szla chet kę, któ ry prze pro wa dził wi zy ta cję ka no nicz ną. Od -
by wa się ona, zgod nie z pra wem, co 5 lat. Wi zy tu ją cy uczest -
ni czy we wspól nej mo dli twie, gło si Sło wo Bo że, spo ty ka się z
przed sta wi cie la mi grup dusz pa ster skich i do ko nu je prze glą du
kan ce la rii pa ra fial nej, a tak że od wie dza cho rych w pa ra fii.

Bar dzo dzię ku ję wszyst kim za co dzien ne za an ga żo -
wa nie w ży cie pa ra fii, któ re w cza sie wi zy ta cji pięk nie pod su -
mo wa li śmy. „Wszyst ko, co czy ni cie, czyń cie na chwa łę Naj -
wyż sze go”. Niech te sło wa sta no wią za chę tę do pie lę gno wa nia
te go, co już zbu do wa li śmy w na szej Wspól no cie oraz mo ty wu -
ją do dal sze go wy sił ku.  

Z wiel kim po dzię ko wa niem ks. Pro boszcz
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Rok 2017, któ ry do bie ga koń ca, to prze pięk ny czas róż nych pa -
ra fial nych uro czy sto ści. Na sze my śli bie gną ku wiel kie mu wy -
da rze niu ja kim by ło po świę ce nie Ko ścio ła. A wraz z tym wy da -
rze niem przy wo łu je my kil ka po ko leń na szych pa ra fian, któ rzy
two rzy li Wspól no tę św. Bra ta Al ber ta i dziel nie uczest ni czy li 
w bu do wa niu świą ty ni ma te rial nej. To ka pła ni, sio stry za kon -
ne, dzie ci i mło dzież, ro dzi ny i se nio rzy… wie lu lu dzi do brej
wo li. Im wszyst kim bar dzo dzię ku je my a zmar łych po le ca my
Bo że mu mi ło sier dziu. Pa mię taj my, że to wszyst ko dzia ło się 
w Ro ku de dy ko wa nym św. Bra tu Al ber to wi z oka zji 100-le cia
je go na ro dzin dla nie ba. I to wy da rze nie pięk nie upa mięt ni li -
śmy: uka zał się zna czek wy da ny przez Pocz tę Pol ską z wi ze -
run kiem Al ber ta z na sze go ko ścio ła; prze ży li śmy cykl „Je sień
ze św. Bra tem Al ber tem” oraz po głę bi li śmy wie dzę o pa tro nie
na oko licz no ścio wej wy sta wie umiesz czo nej w świą ty ni. Bo gu
niech bę dą dzię ki… wszyst kim za wszyst ko.

Na czas po głę bia nia Ta jem ni cy Bo że go Na ro dze nia 
i na ko lej ny rok ży czę, aby Sło wo Bo że, któ re sta ło się cia łem
i za miesz ka ło wśród nas i by ło źró dłem wszel kich na tchnień.
Niech Dzie cię Je zus bło go sła wi wszyst kich i wszyst kim… 

Z uśmie chem, życz li wo ścią i mo dli twą
Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII

23-24 IX – od by ła się XXXIII Ogól no pol ska Piel grzym ka Mał żeństw i Ro -
dzin na Ja sną Gó rę. Łą czy li śmy się z uczest ni ka mi tej piel grzym ki i pod -
czas każ dej Mszy św. by ła moż li wość od no wie nia ślu bów mał żeń skich.
23-29 IX – stu den ci z DA Lux Cor dis wy je cha li w Biesz cza dy. W cza sie
pra wie ty go dnio we go po by tu w Ustrzy kach Gór nych prze mie rzy li wszyst -
kie naj waż niej sze szla ki pro wa dzą ce na Po ło ni nę Ca ryń ską, Po ło ni nę We -
tliń ską, Ma łą i Wiel ką Raw kę oraz Ha licz i Tar ni cę.
24 IX – zo sta ła od pra wio na uro czy sta Msza św. dla kan dy da tów do bierz -
mo wa nia po łą czo na z udzie le niem bło go sła wień stwa przez ro dzi ców.
30 IX – pa no wie z Ko ściel nej Służ by „Sem per Fi de lis” wraz z ro dzi na mi
oraz z oso ba mi, któ re na co dzień po ma ga ją w na szym ko ście le od by li piel -
grzym kę do Sia no wa. 
30 IX – pod czas Mszy św. o godz. 11.00 zo sta ły po świę co ne ró żań ce dzie -
ciom, któ re przy go to wu ją się do I Ko mu nii św. 
1 X – Ks. Pro boszcz i Ks. Ma rek od pra wi li wspól nie Mszę św. dzięk czyn -
ną w 25. rocz ni cę otrzy ma nia Sa kra men tu Ka płań stwa.
2 X – od by ło się pierw sze spo tka nie wspól no ty po sta ka de mic kiej „Amen”
– no wej ga łę zi dusz pa ster stwa mło dzie ży „Lux Cor dis” skie ro wa nej do
mło dych osób po wy żej 25 ro ku ży cia.
7 X – włą czy li śmy się w ogól no pol skie dzie ło „RÓŻANIEC DO GRANIC”. 
7-9 X – pa ra fia nie z na szej pa ra fii od by li au to ka ro wą piel grzym kę do Sank -
tu arium Mat ki Bo żej Fa tim skiej na Krzep tów kach w Za ko pa nem w 100-le -
cie ob ja wień, oraz na wie dzi li Pu stel nię św. Bra ta Al ber ta w 100-le cie je go
śmier ci. Na piel grzy mim szla ku zna la zły się rów nież Wa do wi ce, Kal wa ria
Ze brzy dow ska, Ludź mierz, Ja sna Gó ra, a tak że Ko pal nia So li w Wie licz ce. 
8 X – ob cho dzi li śmy dzień re flek sji nad dzie łem, któ re go do ko nał w cza -
sie swo je go pon ty fi ka tu św. Jan Pa weł II, czy li tzw. DZIEŃ PAPIESKI. Ha -
sło te go rocz ne go dnia pa pie skie go: „Idź my na przód z na dzie ją”. Przy wyj -
ściu z Ko ścio ła skła da li śmy ofia rę na sty pen dia dla dzie ci i mło dzie ży przy -
zna wa ne przez Fun da cję Dzie ło No we go Ty siąc le cia.
19 X – wspo mi na li śmy 32. rocz ni cę śmier ci księ dza Je rze go Po pie łusz ki,
któ ry od dał swo je ży cie słu żąc Bo gu i Oj czyź nie. W cza sie ró żań ca i wie -
czor nej Mszy św. mo dli li śmy się w in ten cji na szej Oj czy zny.
21 X – ob cho dzi li śmy Świa to wy Dzień Mi syj ny, któ ry roz po czął Ty dzień
Mi syj ny. W tym ro ku prze ży wa li śmy go pod ha słem „Idź cie i gło ście”.
26 X – nasz Chór Pa ra fial ny uczest ni czył w nie co dzien nej uro czy sto ści w
Wa ple wie Wiel kim, a mia no wi cie w ob cho dach 200-le cia szkol nic twa pol -
skie go w tej miej sco wo ści. 
28 X – go ści li śmy w na szej pa ra fii kle ry ków Gdań skie go Se mi na rium Du -
chow ne go wraz z mo de ra to ra mi. Pod czas Mszy św. o godz. 18.00 ks. bp
Wie sław Szla chet ka uczy nił alum nów pią te go ro ku kan dy da ta mi do świę -
ceń dia ko na tu.
29 X – na sza wspól no ta pa ra fial na przy łą czy ła się do pro jek tu oby wa tel -
skie go „Za trzy maj abor cję”. Te go dnia przed ko ścio łem przed sta wi cie le
Wspól not ro dzin nych i aka de mic kich zbie ra li pod pi sy wspie ra ją ce ten oby -
wa tel ski pro jekt usta wo daw czy.
3-10 XI – przez ca ły ty dzień od ma wia li śmy ró ża niec za zmar łych po łą czo -
ny z wy po min ka mi. 
5 XI – od by ła się w na szej pa ra fii wi zy ta cja ka no nicz na, któ rą prze pro wa -
dził Ks. bp Wie sław Szla chet ka.
10-12 XI – Wspól no ta Mło dzie żo wa „Lux Cor dis” uczestniczyła w wy jeź -
dzie mo dli tew no -in te gra cyj nym w Swa rze nie.
11 XI – w dniu 99. rocz ni cy Od zy ska nia Nie pod le gło ści mo dli li śmy się w
in ten cji na szej Oj czy zny.
12 XI – dzię ko wa li śmy Bo gu za du cho we dzie dzic two św. Bra ta Al ber ta 
i pro si li śmy o opie kę nad na szą pa ra fią w dniu 28. rocz ni cy ka no ni za cji Św.
Bra ta Al ber ta.
– dzie ciom I Ko mu nij nym zo sta ły po świę co ne ksią żecz ki do na bo żeń stwa
17-19 XI – Dusz pa ster stwo Aka de mic kie „Lux Cor dis” spę dzi ło czas w
Opac twie Be ne dyk ty nek w Żar now cu.
18 XI – od li sto pa da 2016 ro ku ode szło do wiecz no ści 150 na szych pa ra -
fian. O godz. 15.00 mo dli li śmy się przy wo łu jąc ich z imie nia i na zwi ska pro -
sząc dla nich o ła skę ży cia wiecz ne go.
19 XI – w I Świa to wym Dniu Ubo gich za koń czy li śmy cykl, za ty tu ło wa ny
„Je sień ze św. Bra tem Al ber tem”.
25 XI – od by ła się tra dy cyj na za ba wa an drzej ko wa przy go to wa na przez
Wspól no tę Do mo we go Ko ścio ła.
2 XII – roz po czę li śmy ad wen to we na bo żeń stwa zwa ne Lu cer na ria mi.
6 XII – dzie ci pod czas Ro rat otrzy ma ły słodkie po da run ki od Mi ko ła ja.
8 XII – w uro czy stość Nie po ka la ne go Po czę cia Ma ryi po łą czo ne ze spo ły
mu zycz ne wy ko na ły Aka tyst ku czci Bo ga ro dzi cy.

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

Ks. Biskup Wie sław Szla chet ka pod czas wi zy ta cji pa ra fii: wi ta ny 
w drzwiach ko ścio ła przez księ dza pro bosz cza i gło szą cy sło wo
Bo że na am bo nie. 



Zespół muzyczny „White soul”
Ka me ral ny ze spół, któ ry współ two rzy 4 mu zy ków – wo ka li stów. Li der ką gru py jest
Kin ga Hor nik a opie ku nem du cho wym ks. Ma te usz Kon kol. Nasz re per tu ar sta no wią
głów nie śpie wy uwiel bie nio we. Zaj mu je my się opra wą mu zycz ną nie dziel nych Mszy
św. o godz. 18:00 i 20:00. Po nad to moż na nas usły szeć w cza sie róż nych na bo żeństw
i kon cer tów w cią gu ro ku.
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Ka te che za przed szko la ków
Spo tka nia od by wa ją się w sal ce na ple ba nii co so bo tę o godz. 10.00. Za pra sza my na
nie chęt ne dzie ci w wie ku od 2,5 do 6 lat. Ka te che zę pro wa dzą pa nie Ka ta rzy na Si tar -
ska i Do mi ni ka Miel nik, wy kwa li fi ko wa ni pe da go dzy. Du cho wą opie kę nad wspól no -
tą dzie ci i ro dzi ców spra wu je ks. Ty be riusz Kro plew ski. Wy ko rzy stu jąc zdol ność
dzie ci do twór cze go dzia ła nia, pró bu je my wspól nie pie lę gno wać i roz wi jać w nich tę
ce chę łą cząc ka te che zę z roz bu dza niem za in te re so wań sztu ką, pla sty ką, mu zy ką, od -
kry wa niem w naj młod szych na tu ral nych uzdol nień oraz wia ry we wła sne si ły.

Schole dziecięce
Za pew nia ją opra wę mu zycz ną Mszy nie dziel nych z udzia łem dzie ci. Młod szą scho lę
przed szko la ków pro wa dzi pa ni Ane ta Brat ke, któ ra spo ty ka się z dzieć mi na nie -
dziel nych pró bach, aby po nich pro wa dzić śpiew na Mszy o 12.00. Ta gru pa od po -
wia da rów nież za opra wę mu zycz ną re ko lek cji ad wen to wych i wiel ko post nych dla
dzie ci. Star sza scho la szkol na sku pia uczen ni ce szko ły pod sta wo wej oraz gim na -
zjum i jest pro wa dzo na przez pa nią Ja go dę We so łow ską. Do jej głów nych obo wiąz -
ków na le ży opra wa mu zycz na Mszy o go dzi nie 11.00 oraz cy klicz nych na bo żeństw
ad re so wa nych do dzie ci (ma jo we, ró żań co we, ape le Ma ryj ne, dro gi krzy żo we, Msze
dla dzie ci w I pią tek), a tak że uro czy sto ści I Ko mu nii św. i Mszy rocz ni co wej dzie ci
ko mu nij nych.

Eu cha ry stycz ny Ruch Mło dych
Ta wspól no ta dzie cię co -mło dzie żo wa ist nie je w na szej pa ra fii od 9 lat. Obec nie pro -
wa dzo na jest przez s. Do ro tę Wierz bic ką. W spo tka niach uczest ni czy bli sko 28 dzie -
ci. Po głę bia my na szą wia rę w Je zu sa Chry stu sa po przez: uczest nic two we Mszy św.,
ad o ra cję, po chy le nie się nad Sło wem Bo żym, ale też ma my czas na  za ba wę i wspól -
ne spę dza nie cza su. Bie rze my ak tyw ny udział w ży ciu na szej pa ra fii m.in. po przez
przy go to wy wa nie in sce ni zo wa nych ta jem nic ró żań co wych w paź dzier ni ku, Dro gi
Krzy żo wej w Wiel kim Po ście, mon ta że słow no -mu zycz ne i ja seł ka (wy stę py w SP 80
i w ko ście le). Bie rze my udział w bi blij nych kon kur sach mię dzysz kol nych, od wie dza -
my cho rych w Gdań skim Ho spi cjum im. E. Dut kie wi cza, or ga ni zu je my kier ma sze
świą tecz ne, prze ży wa my wspól nie pa ra fial ne wy jaz dy wa ka cyj ne.

Iskierki Miłosierdzia
Ta no wa wspól no ta dzie cię ca po wsta ła w na szej pa ra fii w bie żą cym ro ku, Ro ku św.
Bra ta Al ber ta. Gru pa spo ty ka się w czwart ki o godz.15.15 i zrze sza dzie ci z klas 0 - 4.
Na szym wzo rem jest Je zus Mi ło sier ny. Na szym ce lem jest po zna wa nie, czym jest mi -
ło sier dzie a na stęp nie ucze nie się – za przy kła dem pa tro na na szej pa ra fii – św. Bra ta
Al ber ta, św. Fau sty ny, św. Ja na Paw ła II i in nych świę tych – jak być mi ło sier nym.
Uczest ni cy chęt nie się spo ty ka ją, mo dlą się ko ron ką do Bo że go mi ło sier dzia, uczą,
ba wią, po dej mu ją no we za da nia i re ali zu ją twór cze po my sły, by sta wać się wraż li wy -
mi i otwar ty mi na dru gie go czło wie ka. Opie kun ką gru py jest s. Kla ra Het man. 

Z ŻYCIA PARAFII

Wizytacja – sk³adanie sprawozdañ przez

Chór „Do bre Sło wo”
Ze spół jest two rzo ny przez mło dych lu dzi, spo śród któ rych część wy wo dzi się z dusz -
pa ster stwa „Lux Cor dis”. Nasz obec ny skład li czy 9 mu zy ków – wo ka li stów – wy ko -
nu ją cych utwo ry o te ma ty ce uwiel bie nio wej. Li de rem gru py jest or ga ni sta Kac per
Dą brow ski, na to miast dusz pa ste rzem ks. Ma te usz Kon kol. Głów nym za da niem chó -
ru jest opra wa mu zycz na nie dziel nej Mszy św. aka de mic kiej o godz. 20:00.
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Z ŻYCIA PARAFII

Duszpasterstwo młodzieży przygotowującej się do bierzmowania 
Gru pa ta co ro ku zrze sza uczniów kl. III gim na zjum, przy go to wu ją cych się do przy ję -
cia sa kra men tu doj rza ło ści chrze ści jań skiej. Są oni po dzie le ni na ma łe 8-10 oso bo we
ze spo ły, w któ rych są for mo wa ni przez księ ży ka te che tów (ks. Ma te usza i ks. Da wi -
da) oraz świec kich ani ma to rów - mło dzież i stu den tów z dusz pa ster stwa „Lux Cor -
dis”. Obec nie do bierz mo wa nia w na szej pa ra fii przy go to wu je się 60 mło dych lu dzi.

Wspólnota młodzieży „Lux Cordis”
Opie ku nem tej wspól no ty jest ks. Da wid Ki jew ski. Jest ona pro po zy cją skie ro wa ną do
mło dych lu dzi po bierz mo wa niu al bo w trak cie przy go to wa nia do te go sa kra men tu.
Ce lem co ty go dnio wych spo tkań jest wspól no to we do świad cza nie wia ry, a tak że stwo -
rze nie przy ja zne go śro do wi ska dla mło de go czło wie ka, by mógł roz wi jać swo je ta len -
ty, prze żyć wia rę w gru pie przy ja ciół, od naj dy wać sens i ra dość w po słu dze w róż -
nych pa ra fial nych dzie łach. Spo tka nia od by wa ją się w ryt mie ty go dnio wym. Po nad to
prze ży wa my wspól ne dni sku pie nia.

Duszpasterstwo Młodszej Młodzieży „Lux Cordis”
Ist nie je ono w na szej pa ra fii od 2016 ro ku. Po ja wi ła się wów czas po trze ba, by utwo -
rzyć wspól no tę, któ ra zgro ma dzi wo kół sie bie oso by od V do VIII kla sy szko ły pod -
sta wo wej. Spo tka nia od by wa ją się w piąt ki o godz. 19:00. W za leż no ści od ty go dnia
skła da ją się na nie: Msza świę ta, ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu, spo tka nia bi -
blij ne, te ma tycz ne oraz czas na in te gra cję. W cią gu ro ku prze ży wa my tak że wspól ne
wy jaz dy wa ka cyj ne (spły wy ka ja ko we, wy pra wy gór skie, krę gle itd.) i for ma cyj ne
(spo tka nia na po lach led nic kich, re ko lek cje, Wie czo ry Mo dli twy Mło dych, Ró ża niec
do gra nic). Dusz pa ste rzem tej gru py jest ks. Pa weł Pie per.

Zespół „Holy Wins”
Pro wa dzi go za stęp ca or ga ni sty Da wid Ka miń ski. Na dzień dzi siej szy ze spół li -
czy dzie się ciu człon ków. Zaj mu je się głów nie opra wą mło dzie żo wych Mszy
świę tych od pra wia nych w nie dzie le o godz. 9:30. Wspól nie z in ny mi for ma cja mi
mu zycz ny mi ist nie ją cy mi w na szej pa ra fii, ze spół włą czą się rów nież w opra wę
mu zycz ną waż niej szych uro czy sto ści pa ra fial nych. Obec nie część człon ków jest
za an ga żo wa na w przy go to wa nie Aka ty stu ku czci Naj święt szej Ma ryi Pan ny,
któ ry zo sta nie wy ko na ny 8 grud nia br. Człon ko wie ze spo łu dba ją o wła sny roz -
wój du cho wy, na le żą do dusz pa sterstw, dzia ła ją cych przy pa ra fii. Re gu lar ne pró -
by chó ru od by wa ją się w sal kach pa ra fial nych w so bo ty o godz. 18:00.

przedstawicieli wspólnot parafialnych

Liturgiczna Służba Ołtarza
Obec nie wspól no ta Służ by Li tur gicz nej Oł ta rza li czy 57 człon ków: 9 kan dy da tów, 
6 aspi ran tów, 6 mi ni stran tów oł ta rza, 2 mi ni stran tów świa tła, 4 kan dy da tów na lek to -
ra, 12 lek to rów, 9 lek to rów star szych, 6 mi ni stran tów se nio rów, 3 ce re mo nia rzy. Od -
po wie dzial nym za wspól no tę jest ks. Woj ciech Lan ge. LSO ak tyw nie bie rze udział 
w ży ciu pa ra fii, słu żąc do Mszy św. i pod czas na bo żeństw. Lek to rzy i mi ni stran ci po -
przez przy go to wa nie po szcze gól nych uro czy sto ści do kła da ją wszel kich sta rań, aby
wier ni na szej pa ra fii mo gli w jesz cze więk szym sku pie niu i w at mos fe rze mo dli twy
prze ży wać pięk no li tur gii. Po głę bia my na szą for ma cję li tur gicz ną, bi blij ną i du cho wą
po przez udział w zbiór kach, die ce zjal nym kur sie ce re mo nia rzy oraz w dniach sku pie -
nia w Gdań skim Se mi na rium Duchownym.
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Z ŻYCIA PARAFII

Spotkania biblijne dla dociekliwych
Od by wa ją się one w czwart ki o go dzi nie 19.00. Ad re so wa ne są do osób do ro słych 
i star szej mło dzie ży. Na prze mien nie ma ją for mę te ma tycz nych ka te chez bi blij nych
oraz roz wa ża nia i dzie le nia się Ewan ge lią. W ra mach ka te chez obec nie czy ta my
Ewan ge lię św. Ja na oraz po zna je my pro ro ków Sta re go Te sta men tu. Na spo tka niach
mo dli tew nych czy ta my wspól nie frag ment Ewan ge lii z nad cho dzą cej nie dzie li, roz -
wa ża my go in dy wi du al nie w per spek ty wie wła sne go ży cia oraz dzie li my się wza jem -
nie tym, co mo gli śmy od kryć w spo tka niu ze Sło wem.

Ruch Domowego Kościoła
Zrze sza kil ka na ście mał żeństw po dzie lo nych na trzy krę gi, z któ rych każ dy spo ty ka
się raz w mie sią cu w do mach pry wat nych. W spo tka niach tych uczest ni czy tak że
opie ku ją cy się da nym krę giem ksiądz. Na spo tka nie skła da się wspól ny po si łek, dzie -
le nie się do świad cze nia mi ży cio wy mi, wspól na mo dli twa oraz omó wie nie te ma tu for -
ma cyj ne go. Wy zna cza ją one szlak prak ty ko wa nia du cho wo ści mał żeń skiej opar tej na
sa kra men cie mał żeń stwa i zo bo wią za niach Ru chu Świa tło-Ży cie. Do świad cze nie
wspól no ty i wza jem ną więź pod trzy mu je tak że przy go to wy wa na raz w mie sią cu pa ra -
fial na li tur gia, pa ra fial ne i re jo no we dni wspól no ty oraz re ko lek cje wy jaz do we.

Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi
Opie ku nem jest ks. Ma rek Pła za. Gru pa ist nie je od szes na stu lat. Dzia ła w ra mach
Szko ły No wej Ewan ge li za cji, po dej mu je roz wa ża nie Sło wa Bo że go i dą ży do po głę bia -
nia ży cia chrze ści jań skie go. W skład gru py wcho dzą oso by w każ dym wie ku, ro dzi -
ny, dzie ci – wszy scy, któ rzy chcą po głę biać swo ją re la cję z Bo giem. Spo tka nia od by -
wa ją się w każ dy wto rek. W trze cią nie dzie lę mie sią ca gru pa przy go to wu je li tur gię
Mszy świę tej i pro wa dzi ad o ra cję Naj święt sze go Sa kra men tu po łą czo ną z mo dli twą
wsta wien ni czą.

Chór przy ko ście le św. Bra ta Al ber ta 
Chór po wstał w paź dzier ni ku 1998 r. z ini cja ty wy ks. pro bosz cza Eu ge niusz Stel ma -
cha. Oka zją do je go po wsta nia był przy jazd do Pol ski Oj ca Św. Ja na Paw ła II. W cią -
gu mi nio nych lat licz ba chó rzy stów zmie nia ła się. Obec nie w na szej wspól no cie jest
26 osób. Du cho wą opie kę nad na mi spra wu je Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk. Na
co dzień chór przy go to wu je opra wę mszy św. nie dziel nych oraz ubo ga ca śpie wem
uro czy sto ści pa ra fial ne. Dy ry gent ką chó ru jest An na Te rech. Po mo cą słu ży tak że so -
list ka – An na Ju rek. Na or ga nach to wa rzy szy nam or ga ni sta Kac per Dą brow ski.
Wszy scy na si człon ko wie czu ją się waż ną czę ścią wspól no ty pa ra fial nej.

Wizytacja – sk³adanie sprawozdañ przez

Duszpasterstwo Akademickie „Lux Cordis”
Opie ku nem gru py jest ks. Ma te usz Kon kol. Zrze sza my mło dzież w wie ku stu denc -
kim z róż nych trój miej skich uczel ni. Cen trum ży cia du cho we go tej wspól no ty sta -
no wi nie dziel na Msza św. o godz. 20:00. Po nad to spo ty ka my się we wtor ki i w nie -
dzie le na for ma cji, mo dli twie i in te gra cji (pa ne le dys ku syj ne, kon fe ren cje, ad o ra cje
Naj święt sze go Sa kra men tu, wspól ne wyj ścia i wy jaz dy). An ga żu je my się rów nież w
licz ne ini cja ty wy i dzie ła pa ra fial ne, przez co umac nia my swo ją więź ze wspól no tą
Ko ścio ła.

„Lux Cordis” – wspólnota postakademicka „Amen.”
Dusz pa ste rzem po sta kad mic kiej wspól no ty pra cu ją cych „Amen. Lux Cor dis” jest ks.
Ma te usz Kon kol. Je ste śmy ostat nią ga łę zią dusz pa ster stwa „Lux Cor dis”, któ rej
trzon sta no wią naj star si człon ko wie Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go. Na sza gru pa
sta no wi al ter na ty wę dla „tra dy cyj nych” form dusz pa ster stwa do ro słych i zrze sza oso -
by w wie ku 25+, któ re roz po czę ły już ży cie za wo do we. Spo ty ka my się w po nie dział -
ko we wie czo ry na krót kiej kon fe ren cji te ma tycz nej i dys ku sji w ma łych gru pach oraz
na ad o ra cji.
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Przed sta wi cie le grup mo dli tew nych. 
Opie ku nem tych grup jest ks. Pro boszcz. 
Wspól no ta Ży we go Ró żań ca, zło żo na jest z 15 Róż. Spo tka nia od by wa ją się w każ dą
ostat nią śro dę mie sią ca. Wspól no ta Ró żań co wa włą cza się tak że w ini cja ty wy kra jo -
we, ta kie jak: „Ro dzi na -Ro dzi nie” czy „Ró ża niec do Gra nic”. 
Wspól no ta Czci cie li Mi ło sier dzia Bo że go zło żo na jest z 16 grup 9-cio oso bo wych, któ -
re co dzien nie od ma wia ją No wen nę do Mi ło sier dzia Bo że go. 
Gru pa mo dli tew na Nie usta ją ce go Ró żań ca. W pa ra fii po wsta ły krę gi ty go dnio we a 17
dnia mie sią ca, okre ślo ne oso by mo dlą się w do bo wym Nie usta ją cym Ró żań cu.

„Głos Bra ta”. 
Opie ku nem re dak cji na sze go pi sma pa ra fial ne go jest ks. Krzysz tof Grzem ski. Ga ze -
ta uka zu je się 4 ra zy w ro ku i jest ro dza jem kro ni ki ca łej wspól no ty pa ra fial nej. Są 
w niej pu bli ko wa ne ar ty ku ły i zdję cia do ku men tu ją ce przede wszyst kim ży cie pa ra fii
i to, co dzie je się w licz nych gru pach dusz pa ster skich, ale tak że waż niej sze wy da rze -
nia z na szej die ce zji i ca łe go Ko ścio ła. W re da go wa nie nu me ru włą cza ją się oso by 
w bar dzo róż nym wie ku – od se nio rów po dzie ci i mło dzież. Pa trząc per spek ty wicz -
nie, od cza su po wsta nia pi sma, tj. 2002 ro ku ma my w nim hi sto rycz ny za pis bu do wa -
nia ma te rial ne go i wspól no to we go na sze go Ko ścio ła.

Klub Seniora
Po wstał w 2013 r. z ini cja ty wy ks. Ta de usza Po la ka ja ko pro po zy cja re kre acyj no -dusz -
pa ster ska dla osób w star szym wie ku. Na co ty go dnio we spo tka nia (śro dy 15.30-
17.30) uczęsz cza kil ka na ście osób. Roz po czy na ją się one mo dli twą. Na stęp nie ma
miej sce część to wa rzy ska przy her ba cie i ciast ku, a po niej po dej mo wa ne są te ma ty
zwią za ne z ży ciem pa ra fii, ko ścio ła, pro ble my mo ral ne, dusz pa ster skie oraz do ty czą -
ce ży cia ro dzin ne go i spo łecz ne go. Spo tka nie koń czy się śpie wem pie śni re li gij nych
i pa trio tycz nych. Nie kie dy w cza sie spo tkań oglą da my fil my re li gij ne w sal ce lub
idzie my do ki na. Obec nie opie ku nem gru py jest ks. Woj ciech Lan ge.

„Sem per Fi de lis” i Se nio rzy Mi ni stran ci
Dusz pa ster stwo Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” ist nie je od po cząt ku
po wsta nia na szej pa ra fii. Ak tu al nie li czy 30 bra ci. Opie ku nem gru py jest ks. Woj ciech
Lan ge. Wspól no ta ak tyw nie uczest ni czy w ży ciu za rów no pa ra fii jak i Ar chi die ce zji.
Po nad to, Dusz pa ster stwo KSM „Sem per Fi de lis”, słu żąc Pa nu Bo gu, Oj czyź nie i Ko -
ścio ło wi, za wsze jest go to we wspo ma gać i re ali zo wać wszel kie dzia ła nia dla do bra
wier nych.
Wspól no ta mi ni stran tów se nio rów roz po czę ła swo ja dzia łal ność z chwi lą po wsta nia
pa ra fii pod we zwa niem św. Bra ta Al ber ta tj. w lu tym 1988 ro ku. Ak tu al nie gru pa li czy
7 człon ków, któ rzy po ma ga ją na róż nych od cin kach ży cia pa ra fial ne go.

Księża w zakrystii
od le wej stro ny: ks. Ma te usz Kon kol, ks. Da wid Ki jew ski, Pro boszcz ks. kan. Grze -
gorz Stol czyk, ks. bi skup Wie sław Szla chet ka, ks. kan. Ma ciej Sob czak, kleryk
Przemysław Zocholl, ks. Pa weł Pie per, ks. kan. Ty be riusz Kro plew ski

przedstawicieli wspólnot parafialnych

Szkolne Koło Caritas przy Ogólnokształcącej Szkole Sportowej w
Gdańsku
Na zdjęciu pani Iza Żuk z synem (w żółtej koszulce „Caritas”). 
W ciągu roku – jako parafia – opłacamy obiady dla młodzieży z ubogich rodzin 
z gimnazjum, ale także pomagamy włączając się w dzieła „Caritas” Archidiecezji
Gdańskiej np. zbiórka żywności dla ubogich, czy „Pola Nadziei”.
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Dzieñ Papieski

Kandydaci do sakramentu œwiêceñ

XVII Dzień Pa pie ski w Pol sce od by wał się pod ha -
słem: „Idź my na przód z na dzie ją!”. 

Dzień Pa pie ski w Szko le Pod sta wo wej nr
80 w Gdań sku ob cho dzo ny był 17 paź dzier ni ka.
Dzie ci przed sta wi ły mon taż słow no -mu zycz ny po -
świę co ny wiel kie mu Po la ko wi – świę te mu Ja no wi
Paw ło wi II.

Gdań skie Se mi na rium Du chow ne w na szej pa ra fii. 
W so bo tę 28 paź dzier ni ka 2017 r. go ści li śmy w na szej pa ra -
fii mo de ra to rów i alum nów Gdań skie go Se mi na rium Du -
chow ne go. Pod czas uro czy stej Mszy świę tej, któ rej prze -
wod ni czył ks. bp Wie sław Szla chet ka, alum ni V ro ku zo sta -
li ka no nicz nie przed sta wie ni przez Rek to ra GSD ja ko kan -
dy da ci do sa kra men tu świę ceń. Ten li tur gicz ny ob rzęd
otwie ra ostat ni etap przy go to wa nia ośmiu kle ry ków do
świę ceń dia ko na tu i pre zbi te ra tu. Ja ko wspól no ta pa ra fial na
ży czy my kan dy da tom do świę ceń otwar to ści na Bo żą ła skę,
któ ra chce ich prze mie niać w uży tecz ne na rzę dzia w dzie le
gło sze nia kró le stwa Bo że go.
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DA „Lux Cordis” ZAPRASZA!

Rok aka de mic ki roz po czę ty! Msza świę ta, spo tka nie w sal ce na ple ba nii, pysz ne je dze nie i cie pła her ba ta – to wszyst ko, cze go do -
świad czy li śmy w ostat nią nie dzie lę, bo wiem 8 paź dzier ni ka ofi cjal nie roz po czę li śmy ko lej ny rok funk cjo no wa nia Dusz pa ster stwa Aka de -
mic kie go Lux Cor dis, któ re po raz ko lej ny otwo rzy ło swo je drzwi dla no wych człon ków. Ser decz nie wi ta my wszyst kich, któ rzy chcą two -
rzyć z na mi to Bo że dzie ło, ja kim jest na sza wspól no ta! Znów wy pły wa my na głę bię! Chwa ła Pa nu! :-) Agata Milewska

Je ste śmy już po paź dzier ni ko wym wie czer ni ku! Wspól na mo dli twa bre wia rzo wa, ko la cja i spa cer nad mo rze. Cze go chcieć wię cej w je -
sien ny wie czór? ;-) Ko lej ne ta kie spo tka nie w li sto pa dzie. Za pra sza my do Lux Cor dis! :-) ks. Mateusz

Msza świę ta, spo tka nie w sal ce na ple ba nii, pysz ne je -
dze nie i cie pła her ba ta – to wszyst ko, cze go do świad -
czy li śmy w ostat nią nie dzie lę, bo wiem 8 paź dzier ni ka
ofi cjal nie roz po czę li śmy ko lej ny rok funk cjo no wa nia
Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go Lux Cor dis, któ re
po raz ko lej ny po sze rzy ło się o gro no no wych
człon ków. Ser decz nie wi ta my wszyst kich, któ rzy
chcą two rzyć z na mi to Bo że dzie ło, ja kim jest na -
sza wspól no ta.

Znów wy pły wa my na głę bię! Chwa ła Pa nu! 

Aga ta Mi lew ska

*   *   *
W dniach 10-12 li sto pa da Wspól no ta Mło dzie żo wa „Lux Cor dis” uda ła się
na wy jazd mo dli tew no -in te gra cyj ny do Swa rze wa. Przy ję ły nas sio stry ze
zgro ma dze nia Mi sjo na rek Krwi Chry stu sa. Wspól nie mo dli li śmy się pod -
czas co dzien nych Eu cha ry stii, jutrz ni, nie szpo rów. Wspól nie roz wa ża li -
śmy rów nież Sło wo Bo że. W no cy z so bo ty nie dzie lę ad o ro wa li śmy Pa na
Je zu sa w Naj święt szym Sa kra men cie. Każ dy z nas miał pół go dzi ny na oso -
bi stą roz mo wę z Pa nem Bo giem.

Oprócz mo dli twy był czas na gry in te gra cyj ne, tań ce, go to wanie
i sprzą tanie. Rów nież obej rze li śmy fran cu ski film „Apo stoł”. Wy jazd spra -
wił, że sta li śmy się so bie bar dziej bli scy. Nasz opie kun ks. Da wid moc no
pod kre ślał wła śnie tę stro nę for ma cji. 

Ostatnie dni września DA „Lux Cordis” spędziło w Bieszczadach
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7 paź dzier ni ka w li tur gicz ne wspo mnie nie Naj święt -
szej Ma ryi Pan ny Kró lo wej Ró żań ca św. włą czy li śmy
się w pięk ne dzie ło mo dli tew ne o na zwie „Ró ża niec do
Gra nic”. 

Ja ko ko ściół sta cyj ny za pro si li śmy wier nych
na wspól ną Eu cha ry stię i ad o ra cję, a na stęp nie wy ru -
szy li śmy w ra do snym po cho dzie wia ry na pla żę, aby
tam w łącz no ści z Ko ścio łem w Pol sce, za po śred nic -
twem Ra dia Ma ry ja, od mó wić czte ry czę ści ró żań ca,
pro sząc o po kój w na szej Oj czyź nie i na świe cie. Ilość
uczest ni ków prze szła na sze naj śmiel sze ocze ki wa nia.
Bo gu niech bę dą dzię ki....

ks. Proboszcz

„Ró¿aniec Do Granic” na pó³nocy Polski
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OO. kar me li ci z ko ścio ła św. Ka ta rzy ny ja ko pierw si w Gdań sku otrzy ma li
re li kwie I stop nia św. Char be la, któ re przy wio zła im gru pa piel grzy mów 
z Li ba nu. Uro czy sta msza św. po łą czo na z bło go sła wień stwem ty mi re li -
kwia mi od by ła się we wspo mnia nym ko ście le w czwar tek 16.11.2017 r.  
Św. Char bel Ma kh lo uf [czy taj: Szar bel] (a wła ści wie Ju suf Ma kh lo uf) uro -
dził się w XIX w. w ubo giej li bań skiej ro dzi nie i po świę ce niach więk szość
swe go ka płań skie go ży cia (23 la ta) spę dził w pu stel ni, pro wa dząc asce tycz -
ny tryb ży cia. Zmarł w wi gi lię Bo że go Na ro dze nia 1898 r. na sku tek uda ru

mó zgu, ja kie go do stał ty dzień wcze śniej pod czas od pra wia nia mszy św. 
W Pol sce nie był on do tąd zbyt zna ny, ale na Bli skim Wscho dzie je go kult
trwa już od wie lu dzie sią tek lat, gdyż na wet po śmier ci uzdra wiał tam wie -
le osób, któ re mo dli ły się ko ło je go gro bu, do ty ka jąc wy dzie la ją cej się z je -
go (na wet już za bal sa mo wa ne go) cia ła cie czy przy po mi na ją cej pot zmie sza -
ny z krwią. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek

7.10.2017 r. więk szość ka to li ków w Pol sce włą czy ła się do or ga ni zo wa ne -
go w tym dniu „Ró żań ca do gra nic”. We wszyst kich przy gra nicz nych die -
ce zjach wy zna czo no tzw. ko ścio ły sta cyj ne, w któ rych gro ma dzi li się na
ogól no na ro do wym Ró żań cu piel grzy mi z róż nych za kąt ków da nej die ce zji
oraz z wie lu die ce zji z głę bi kra ju. 

W die ce zji sie dlec kiej usta no wio no kil ka ko ścio łów sta cyj nych
po ło żo nych nad sa mą gra ni cą, m.in. ko ściół pa ra fial ny p.w. św. Lu dwi ka
we Wło da wie, któ ra od nie pa mięt nych cza sów by ła mia stem trzech wiel -
kich re li gii: rzym sko ka to lic kiej, pra wo sław nej i ży dow skiej. Po mszy św. 
o godz. 11.00 roz po czę to w nim od ma wia nie I czę ści Ró żań ca, po czym
wszy scy zgro ma dze ni tam piel grzy mi zo sta li skie ro wa ni do trzech przy -
gra nicz nych pa ra fii, by kon ty nu ować w nich od ma wia nie dwóch ko lej nych
czę ści Ró żań ca. Do ko ścio ła w Ró żan ce nad Bu giem skie ro wa ni zo sta li
m.in. piel grzy mi z Lu bli na i Sie dlec. Ze wzglę dów lo gi stycz nych nie uda ło
się wpraw dzie stwo rzyć wzdłuż ca łej rze ki Bug „ży we go łań cu cha” z piel -
grzy mów, lecz dzię ki tej pięk nej idei po wstał „mo dli tew ny łań cuch” opla ta -
ją cy ca ły nasz kraj. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek

Relikwie œw. Charbela s¹ ju¿ w Gdañsku

„Ró¿aniec Do Granic” na wschodzie Polski
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Włodawa - miasto trzech religii

Msza św. w kościele stacyjnym we Włodawie nad BugiemRóżaniec do granic w kościele p.w. św. Augustyna w Różance nad Bugiem
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„Od Ba³tyku po gór szczyty”
Na piel grzy mim szla ku. 
We wspo mnie nie Mat ki Bo żej Ró żań co wej, 7 paź dzier ni -
ka, z na szej pa ra fii wy ru szy ła au to ka ro wa piel grzym ka.
Pod czas gdy wzdłuż gra nic Pol ski pły nę ła mo dli twa ró -
żań co wa, prze mie rza jąc dro gę z pół no cy na po łu dnie
Pol ski, piel grzy mi jed no czy li się w tej szcze gól nej mo dli -
twie. Ce lem po dró ży by ło na wie dze nie Sank tu arium
Mat ki Bo żej Fa tim skiej na Krzep tów kach w Za ko pa nem
w 100-le cie ob ja wień, a tak że Pu stel ni św. Bra ta Al ber ta
w 100-le cie je go śmier ci. Oprócz te go na trzy dnio wym,
piel grzy mim szla ku zna la zły się Wa do wi ce, Kal wa ria Ze -
brzy dow ska, Ludź mierz, Ja sna Gó ra, a tak że Ko pal nia
So li w Wie licz ce.

ks. Wojciech Lange
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Pielgrzymka do Lourdes, Santiago 
de Compostela, Fatimy
W dniach 11-21.10.2017 r., na piel grzym kę do Hisz pa nii, Por tu -
ga lii i Fran cji – w ro ku ob cho dów 100-le cia ob ja wień fa tim skich
– wy ru szy li piel grzy mi z pa ra fii z Gdań ska i z So po tu. W imie niu
or ga ni za to ra opie kę nad na mi spra wo wa ła pa ni An na Bi ziuk 
a dusz pa ste rza mi by li księ ża: Jan Rze sze wicz i Pa weł Pie per. Cie -
ka wy był po mysł zin te gro wa nia gru py skła da ją cej się z nie zna ją -
cych się do tąd osób po przez krót kie przed sta wie nie się po zo -
sta łym uczest ni kom piel grzym ki. Na gro dą był ob ra zek M.B.
Fa tim skiej.

Szlak piel grzy mi obej mo wał wie le miejsc waż nych dla
każ de go chrze ści ja ni na. By ły rów nież bar dzo cie ka we punk ty na
tra sie przy jaz du, któ re zwie dza li śmy nie ja ko przy oka zji. Pierw -
szym ta kim miej scem by ła śre dnio wiecz na twier dza obron na 
w Car cas son ne po ło żo na na te re nie daw nej pro win cji – Lan gwe -
do cji mię dzy Fran cją i Ara go nią. 

Na stęp ne go dnia przy je cha li śmy do Sank tu arium Ma -
ryj ne go w Lo ur des. Przy gro cie Mas sa biel skiej uczest ni czy li śmy
we Mszy św., na stęp nie zwie dzi li śmy wszyst kie ba zy li ki: Ró żań -
co wą, Nie po ka la ne go Po czę cia i św. Piu sa X. Od pra wi li śmy tak -
że na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej, na wie dza jąc sta cje po ło żo ne
na wzgó rzu, przy sank tu arium. Póź niej zwie dza li śmy do my zwią -
za ne z ży ciem św. Ber na de ty. W cza sie wol nym mie li śmy czas
na in dy wi du al ną mo dli twę i ką piel w słyn nych ba se nach. Wie -
czo rem uczest ni czy li śmy w pro ce sji ró żań co wej, w któ rej wie lo -
ty sięcz ny po chód, ze śpie wem, mo dli twą i ze świe ca mi w dło -
niach po dą żał za fi gu rą Mat ki Bo żej z Lo ur des. Na stęp ne go dnia
uczest ni czy li śmy we Mszy św. w ka pli cy św. Mi cha ła Ar cha nio -
ła.

Ko lej ne go dnia za wi ta li śmy do Bur gos i tam zwie dzi li -
śmy ka te drę pw. Świę tej Ma rii, umiesz czo ną na li ście UNESCO,
z gro bem jed ne go z bo ha te rów re kon kwi sty – Cy dem. W miej -
scu, gdzie mie ści się obec nie ka te dra, znaj do wa ła się wcze śniej
świą ty nia ro mań ska. Bu do wa ka te dry zo sta ła ukoń czo na w XVI
wie ku. Ogrom ne wra że nie zro bi ła na nas fa sa da ozdo bio na ażu -
ro wy mi ma swer ka mi mi ster nie wy ko na ny mi z ka mie nia oraz go -
tyc ki mi wie ża mi o ośmio kąt nych igli cach.

Ko lej ny waż ny punkt na szej wę drów ki to San tia go de
Com po stel la, cel nie zli czo nych piel grzy mek do gro bu św. Ja ku -
ba, pa tro na Hisz pa nii. Szlak pąt ni czy, czy li „Ca mi no” moż na po -
ko nać pie szo, ro we rem lub kon no. Jest zna czo ny mu szel ka mi 
i żół ty mi strzał ka mi. Bar dzo wie le jest tras piel grzy mo wa nia 
a wszyst kie wio dą do ka te dry z re li kwia mi świę te go Apo sto ła 
Ja ku ba. 

Ka te dra bu do wa na by ła stop nio wo na prze strze ni wie -
ków. Jej za ląż kiem by ła ka pli ca, któ rej bu do wę roz po czę to po
813 ro ku, gdy zo sta ły zna le zio ne szcząt ki do cze sne Apo sto ła.

Bu do wę ka te dry w kształ cie, ja ki zna my dzi siaj, roz po -
czę to w ro ku 1075, kie dy to świą ty nia otrzy ma ła sta tus ko ścio ła
ka te dral ne go. Ka te dra w San tia go de Com po ste la jest jed ną 
z naj więk szych świą tyń w Hisz pa nii, jest też za li cza na do naj waż -
niej szych dzieł ar chi tek tu ry w śre dnio wie czu. Bo ga ta jest w licz -
ne dzie ła sztu ki, przede wszyst kim ro mań skiej rzeź by, ta kie jak
Pu er ta de las Pla te rias (Bra ma Złot ni ków), czy Pór ti co da Glo ria
(Por tal Chwa ły). Przy wej ściu do ka te dry znaj du je się oł tarz ze
zło tą musz lą, sym bo lem piel grzy mów i ich pa tro na – Św. Ja ku ba.
Nad oł ta rzem jest umiesz czo na rzeź ba Apo sto ła, do któ rej każ dy
pąt nik mógł się przez chwi lę przy tu lić.

Oso bli wo ścią ka te dry jest Bo ta fu me iro – wiel ka ka -
dziel ni ca o po nad 700-let niej hi sto rii. Za wie szo na jest we wnątrz

ko pu ły na skrzy żo -
wa niu naw i nad sto -
łem oł ta rzo wym,
gdzie od by wa się li -
tur gia Eu cha ry stii.
Jej wiel kość umoż li -
wia oka dze nie ca łe -
go wnę trza ka te dry.

Po wyj ściu
ze świą ty ni od by li -
śmy po hi sto rycz nej
czę ści mia sta spa -
cer, w cza sie któ re -
go za ku pi li śmy róż -
ne pa miąt ki, w tym
musz le z na ma lo wa -
nym czer wo ną far bą
cha rak te ry stycz nym
krzy żem św. Ja ku ba. 

Dal sza dro -
ga za pro wa dzi ła nas
do ce lu piel grzym ki
– Fa ti my. Przed wjaz dem do mia sta od pra wi li śmy w Al ju strel –
Dro gę Krzy żo wą, czy li Via -Sa cra na zy wa na jest też Dro gą Wę -
gier ską, po nie waż zo sta ła ufun do wa na przez uchodź ców wę gier -
skich w 1956 ro ku. Po mię dzy sta cja mi stoi pięk na fi gu ra Mat ki
Bo żej z Va lin hos. Miej sce to upa mięt nia czwar te ob ja wie nie fa -
tim skie z dnia 19 sierp nia 1917 ro ku. Na tra sie na szej wę drów ki
od wie dzi li śmy rów nież miej sce zwa ne Lo ca do An jo gdzie dwu -
krot nie pa stusz kom ob ja wił się Anioł Po ko ju, na zy wa ny też Anio -
łem Por tu ga lii.

Ko lej nym punk tem pro gra mu był ko ściół pa ra fial ny
świę tych Pa stusz ków i do my, w któ rych miesz ka li. Obec nie mie -
ści się tam mu zeum. Do sko na le za cho wa ło się do dnia dzi siej -
sze go wie le ory gi nal nych sprzę tów two rzą cych wy po sa że nie po -
miesz czeń miesz kal nych. Dzię ki te mu mo gli śmy zo ba czyć śro -
do wi sko, w któ rym ży li Pa stusz ko wie i ich ro dzi ny.

Każ de go dnia po by tu w Fa ti mie, w miej scu ob ja wień 
w Co va da Iria, od ma wia li śmy Ró ża niec w ka pli cy z fi gu rą Mat ki
Bo żej Fa tim skiej po łą czo ny z pro ce sją świa tła. W sank tu arium
Mat ki Bo żej Fa tim skiej uczest ni czy li śmy dwa ra zy we Mszy św.
w Ba zy li ce Mat ki Bo skiej Ró żań co wej. Są tam zło żo ne re li kwie
św. Fran cisz ka i Hia cyn ty. Zwie dzi li śmy tak że ba zy li kę Trój cy
Prze naj święt szej i mu zeum usy tu owa ne w bu dyn ku Rek to ra tu.
Po śród wie lu cen nych eks po na tów znaj du je się tam ko ro na Mat -
ki Bo żej Fa tim skiej z umiesz czo nym w niej po ci skiem wy strze -
lo nym w Rzy mie pod czas za ma chu na Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II.

Dru gie go dnia po by tu w Fa ti mie od wie dzi li śmy Li zbo -
nę, sto li cę i naj więk sze mia sto Por tu ga lii, po ło żo ne nad rze ką
Tag, przy jej uj ściu do Oce anu Atlan tyc kie go. Ob szar dzi siej szej
Li zbo ny za miesz ka ny był co naj mniej od cza sów rzym skich. 
W VIII wie ku mia sto zo sta ło za ję te przez Mau rów z Afry ki pół -
noc nej, ale 1147 ro ku zo sta ło zdo by te przez pierw sze go wład cę
Por tu ga lii, Al fon sa I Zdo byw cę. W 1255 ro ku król Al fons III prze -
niósł sto li cę Por tu ga lii do Li zbo ny.

W okre sie wiel kich od kryć geo gra ficz nych (XV-XVII
wiek) z Li zbo ny, a ści ślej z jej por tu Belém, wy ru sza ło wie le wy -
praw mor skich, któ re przy czy ni ły się do roz wo ju kró le stwa i je -

Z ŻYCIA PARAFII

Katedra w Burgos, Hiszpania
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Figura św. Apostoła Jakuba w ołtarzu katedry 
w Santiago de Compostela

Lo ca do An jo, miejsce w którym dzieciom fatimskim
ob ja wił się Anioł Po ko ju 

Droga pokutna prowadząca do miejsca objawień 
Matki Bożej w Fatimie

go sto li cy. Mia sto dwu krot nie zo sta ło do tknię te przez trzę sie nie
zie mi – w ro ku 1531 i 1755. Ka ta klizm po chło nął wów czas ok. 60
tys. ofiar i prak tycz nie zruj no wał Li zbo nę. Prze trwa ły je dy nie za -
bu do wa nia dwóch dziel nic. Mia sto zo sta ło jed nak od bu do wa ne.

Zwie dza nie mia sta roz po czę li śmy od sta tui Chry stu sa
Kró la znaj du ją cej się na wzgó rzu. For ma rzeź by ko piu je po mnik
Chry stu sa Od ku pi cie la w Rio de Ja ne iro. Gdy do tar li śmy na
wzgó rze z po mni kiem, mo gli śmy stam tąd zo ba czyć sze ro ką pa -
no ra mę sto li cy. 

Na stęp nie uda li śmy się do sta re go cen trum mia sta i ko -
ścio ła św. An to nie go i Hie ro ni mi tów. W dniu 12 ma ja 1982 ro ku
pa pież Jan Pa weł II od wie dził ten ko ściół i od sło nił po sąg świę te -
go An to nie go na pla cu przed ko ścio łem. Mo dlił się w kryp cie,
któ ra wy zna cza miej sce, gdzie świę ty się uro dził. Mo gli śmy się
tam za opa trzyć w chleb ki św. An to nie go, ofia ry w ten spo sób ze -
bra ne prze zna czo ne są na po trze by bied nych.

Na stęp nie zo ba czy li śmy wie żę Belém w Li zbo nie, czy li
Tor re de Be lem. To jed na z naj waż niej szych atrak cji tu ry stycz -
nych w Li zbo nie. Na le ży ona rów nież do naj cen niej szych za byt -
ków ca łej Por tu ga lii. Wi dzie li śmy po mnik Od kryw ców, a przed
nim, na po wierzch ni pla cu ma pę z za zna czo ny mi miej sca mi, do -
kąd do tar li wiel cy od kryw cy świa ta.

Na pla cu Ros sio w Li zbo nie, obec nie znaj du je się Te atr
Na ro do wy Ma rii II, któ ry w prze szło ści był Pa ła cem In kwi zy cji 
i w nim od by wa ły się pu blicz ne eg ze ku cje oraz in ne dzia ła nia
zwią za ne z Sanc tum of fi cium.

Ko lej ne go dnia wy ru szy li śmy do Ba tal hi, by zwie dzić
naj pięk niej szy klasz tor w Por tu ga lii, na stęp nie uda li śmy się do
Na zaré. We dług le gen dy mia sto wy wo dzi swo ją na zwę od nie -
wiel kiej fi gu ry Mat ki Bo skiej, Czar nej Ma don ny, przy nie sio nej
przez mni cha w IV wie ku z Na za re tu do klasz to ru w po bli żu
Méri dy, a spro wa dzo nej do Na zaré w 711 ro ku przez mni cha Ro -
ma no.

Na zaré jest tak że po pu lar ną atrak cją tu ry stycz ną. Miej -
sco wość ta, po ło żo na na wy brze żu Atlan ty ku, ma sze ro kie, piasz -
czy ste pla że. Tu taj li czy li śmy na ką piel w oce anie, nie ste ty fa le
by ły na ty le wy so kie, że ra tow nik prze strze gał nas przed nie bez -
pie czeń stwem wej ścia do wo dy.

W ko lej nym dniu roz po czę ła się po dróż po wrot na. Te -
go dnia do je cha li śmy do Ma dry tu, by zo ba czyć pla ce: Espa na,
Orien te, May or oraz sta dion Re alu. Na stęp ne go dnia przy by li -
śmy do Sank tu arium Mont ser rat z cu dow ną sta tuą Czar nej Ma -
don ny – pa tron ki Ka ta lo nii. Ma ry ja z ma łym Je zu sem trzy ma 
w rę ku jabł ko, a Jej Syn ana na sa – sym bol ży cia wiecz ne go. Po
zwie dze niu świą ty ni uczest ni czy li śmy we Mszy św. w ka pli cy
usy tu owa nej po dru giej stro nie oł ta rza głów ne go, jed nak przed
fi gu rą Mat ki Bo żej. Na stęp nie po je cha li śmy do Bar ce lo ny, gdzie
prze wod nik po ka zał nam przez okna au to ka ru Plac Ka ta lo nii, po -
mnik Ko lum ba i Ram blę, czy li pro me na dę, przy któ rej znaj du ją
się dwa bu dyn ki za pro jek to wa ne przez An to nie go Gau die go. Je -
dy nie grup ka od waż nych, ze wzglę du na ulew ny deszcz, po szła
obej rzeć ka te drę Gau die go – Sa gra da Fa mi lia.

Da lej po dró żu jąc przez Fran cję, do tar li śmy do Ars,
miej sco wo ści słyn nej dzię ki świę te mu pro bosz czo wi, któ ry zo -
stał pa tro nem wszyst kich pro bosz czów. W świą ty ni, w któ rej
spo czy wa świę ty Jan Ma ria Van ney, uczest ni czy li śmy we Mszy
św. przez sar ko fa giem z do sko na le za cho wa nym je go cia łem.

Pro gram piel grzym ki zo stał wy peł nio ny. Przede
wszyst kim był czas na po ku tę, mo dli twę. Po wie rza li śmy Pa nu
Bo gu swo je in ten cji przez wsta wien nic two wie lu świę tych, przy
któ rych re li kwiach mo dli li śmy się. Co dzien nie uczest ni czy li śmy
w Eu cha ry stii. Pod czas prze jaz dów au to ka rem od ma wia li śmy
wspól nie Bre wiarz, Ko ron kę i Ró ża niec.

W cza sie dro gi po wrot nej, pod czas dłu gich prze jaz dów
mo gli śmy oglą dać cie ka we fil my, słu chać mu zy ki cha rak te ry -
stycz nej dla kra ju, przez któ ry aku rat prze jeż dża li śmy. Na za koń -
cze nie or ga ni za to rzy zor ga ni zo wa li „grę o mi lion”. Wy lo so wa ni
piel grzy mi mu sie li speł nić trzy wa run ki. Od po wie dzieć na py ta -
nie za da ne przez ks. Ja na zwią za ne z te ma ty ką re li gij ną, na stęp -
nie od po wie dzieć na py ta nie pa ni Ha ni zwią za ne z od wie dza ny -
mi miej sca mi oraz za śpie wać pio sen kę lub opo wie dzieć coś cie -
ka we go. Czas więc szyb ko nam upły nął. Wra żeń by ło tak wie le,
że trze ba tro chę cza su, aby się wszyst ko uło ży ło w pa mię ci. Na
ko niec usta li li śmy ter min spo tka nia po piel grzym ko we go i już te -
raz się na to spo tka nie cie szę.

tekst: Te re sa So wiń ska
zdję cia: To masz Ol szyń ski

Z ŻYCIA PARAFII
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Wspólne zdjęcie pielgrzymów w Santiago de Compostela Ks. Paweł i ks. Jan ze służbą ołtarza przed Mszą św. w zakrystii

Modlitwa różańcowa w kaplicy Matki Bożej w Fatimie Procesja światła w Fatimie

Bazylika Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie Pomnik Pereiry przed klasztorem Matki Boskiej Zwycięskiej w Batalha

Ołtarz główny w kościeleśw. Antoniego w Lizbonie Lizbona, kościół św. Antoniego



Mo ja te go rocz na piel grzym ka
do Fa ti my by ła spon ta nicz ną
de cy zją w cza sie bar dzo krót -
kie go wy jaz du służ bo we go do
San tia go de Com po ste la we
wrze śniu br. W ten spo sób mia -
łam oka zję stać się piel grzy -
mem do obu naj waż niej szych
sank tu ariów na Pół wy spie Ibe -
ryj skim. I to piel grzy mem dość
oso bli wym, bo nie do tar łam do
San tia go wę dru jąc jed nym z kil -
ku eu ro pej skich Szla ków Ja ku -
bo wych, a do Fa ti my po je cha -
łam z San tia go de Com po ste la
li nio wym au to bu sem na kil ka -
na ście za le d wie go dzin. Był to
bar dzo krót ki czas (wię cej go -
dzin spę dzi łam w po dró ży 
w obie stro ny niż na miej scu),
ale by ło war to, gdyż uczest ni czy łam w ju bi le uszo wych uro czy -
sto ściach, któ re trwa ły w tym ro ku od po łu dnia 12. do po łu dnia
13. dnia każ de go mie sią ca od ma ja do paź dzier ni ka.

Po od mó wie niu o godz. 21.30 mię dzy na ro do we go Ró -
żań ca w Ka pli cy Ob ja wień wzię li śmy udział w uro czy stej pro -
ce sji na Pla cu Mo dli twy, któ ry roz świe tlił się pło mie nia mi wie -
lu ty się cy świec, któ re od pa la ne by ły ko lej no od Świe cy Ma ryj -
nej przez piel grzy mów, po czy na jąc od ku sto sza Sank tu arium.
Pro ce sję otwie ra ła trzy oso bo wa asy sta z krzy żem. Za nią szło
w dwóch rzę dach mnó stwo ka pła nów ze wszyst kich nie mal
kra jów świa ta, a za ni mi nie sio no bo ga to ukwie co ny fe re tron 
z fi gu rą MB Fa tim skiej. Te go wie czo ra w po ło wie dro gi mię -
dzy ba zy li ką Trój cy Prze naj święt szej a ba zy li ką MB Ró żań co -
wej wło żo no do ko ro ny na gło wie Ma ryi ory gi nal ną ku lę, któ -
rą św. Jan Pa weł II zo stał tra fio ny pod czas za ma chu na je go ży -
cie w dniu 13.05.1981 r. Ry tu ał ten po wta rza ny jest od tąd każ -
de go 12-ego dnia mie sią ca, ale dzie je się to tak szyb ko, że wie -
le osób, na wet sto ją cych bli sko fe re tro nu, na wet te go nie do -
strze ga. Nam po wie dział o tym zna jo my piel grzym z Li zbo ny,
któ ry bar dzo czę sto by wa w Fa ti mie i wie do sko na le, gdzie na -
le ży sta nąć, by móc to zo ba czyć. Fi gu ra Ma ryi z ku lą w Jej ko -
ro nie wnie sio na zo sta ła na stęp nie uro czy ście na oł tarz po
scho dach przed ko lum na dą, gdzie za raz po tem za czę ła się
Msza Św., po któ rej fi gu ra prze nie sio na zo sta ła rów nie uro czy -
ście do Ka pli cy Ob ja wień. 

O pół no cy roz po czę ło się noc ne czu wa nie, w któ re go
pro gra mie zna la zły się na stę pu ją ce wy da rze nia: ad o ra cja Naj -
święt sze go Sa kra men tu w ba zy li ce MB Ró żań co wej (24.00 -
02.00), Dro ga Krzy żo wa na Pla cu Mo dli twy (02.00-03.15), Ró -
ża niec w Ka pli cy Ob ja wień (03.30-04.15), Msza Św. (04.30-
05.30) a na stęp nie w ba zy li ce MB Ró żań co wej (05.30-07.00)
ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu, po któ rej piel grzy mi wy -
szli z ba zy li ki w pro ce sji eu cha ry stycz nej wo kół Pla cu Mo dli -
twy. Po nie waż nie uda ło nam się zna leźć żad ne go miej sca noc -
le go we go (w tym dniu mie sią ca i to jesz cze w ro ku ju bi le uszo -
wym wszyst kie miej sca są po zaj mo wa ne!), si łą rze czy uczest -

ni czy li śmy w tym ca ło noc nym czu wa niu. Na szczę ście je go or -
ga ni za to rzy za dba li o cie płe na po je dla piel grzy mów, or ga ni zu -
jąc o godz. 03.15 prze rwę na ka wę lub her ba tę i ciast ko. Na -
stęp ne go dnia (tj. 13.09) chcie li śmy wziąć jesz cze udział 
w mię dzy na ro do wej po ran nej Mszy Św. o godz. 10.00 na Pla cu
Mo dli twy, pod czas któ rej udzie lo no bło go sła wień stwa cho -
rym, a w cza sie po że gnal nej pro ce sji wy pusz czo no mnó stwo
bia łych go łę bi, ale mu sie li śmy nie ste ty wra cać do San tia go de
Com po ste la, gdyż po dróż au to bu sem trwa ła aż 6 go dzin.

W San tia go de Com po ste la mie li śmy oka zję uczest ni -
czyć w kil ku wie czor nych Mszach Św., pod czas któ rych 6 ro -
słych męż czyzn wpra wia ło w ruch wa ha dło wy naj więk szą ka -
dziel ni cę świa ta, a tak że w po ran nych Mszach Św. dla pol skich
piel grzy mów w Ka pli cy Św. An drze ja. Nie po ko na li śmy
wpraw dzie pie szo wy ma ga nych mi ni mum 100 km szla ku Ja ku -
bo we go, ale do sta li śmy cer ty fi kat piel grzy ma z ra cji do tar cia
do ka te dry w San tia go.

Cie ka wym do świad cze niem by ła też wi zy ta w pro wa -
dzo nym przez Po la ków Cen trum Piel grzym ko wym w San Mar -
co, gdzie piel grzy mi z ca łe go świa ta spo ty ka ją się, by od po cząć
przed ostat nim eta pem swej piel grzym ki, pod jed nym 
z dwóch tam tej szych po mni ków: po mni kiem apo sto łów Ja ku -
ba i An drze ja lub po mni kiem św. Ja na Paw ła II. Wie lu piel grzy -
mów zo sta wia tam „pa miąt ki” po tru dach swe go piel grzy mo -
wa nia (np. znisz czo ne bu ty, ple ca ki lub rę ka wicz ki, po ła ma ne
ki je itp.). 

Tuż przed od lo tem do Pol ski uda ło mi się jesz cze
zwie dzić Por to. To cu dow ne mia sto sły nie nie tyl ko z wy bor ne -
go wi na, któ re moż na zde gu sto wać tam w jed nej ze słyn nych
wi niar ni na brze gach Zło tej Rze ki, lecz tak że z fa sad bu dyn -
ków wy ło żo nych ozdob ny mi płyt ka mi ce ra micz ny mi. Pięk ne
bia ło -nie bie skie płyt ki ce ra micz ne z wie lo ma cie ka wy mi mo -
ty wa mi hi sto rycz ny mi i re li gij ny mi zdo bią od we wnątrz i z ze -
wnątrz ścia ny wszyst kich tam tej szych ko ścio łów i dwor ców. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek
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200 lat szkolnictwa w Waplewie Wielkim
26 paź dzier ni ka br. nasz Chór Pa ra fial ny uczest ni czył w nie -
co dzien nej uro czy sto ści w Wa ple wie Wiel kim, a mia no wi cie
w 200-le ciu szkol nic twa pol skie go w tej miej sco wo ści. 

Wa ple wo Wiel kie po ło żo ne jest w po wie cie sztum -
skim, opo dal zam ku mal bor skie go. Sły nę ło przez wie ki ja ko
waż ne ogni sko kul tu ry pol skiej, nad któ rym opie kę spra wo -
wał ród hra biów Sie ra kow skich. Wła ści cie le ma jąt ku Wa ple -
wo na le że li do eli ty władz, peł ni li oni funk cje od sta ro stów 
i pod ko mo rzych do kasz te la nów, wo je wo dów i se na to rów
bio rą cych zna czą cy udział w ży ciu daw nej Rze czy po spo li tej.
Gdy stra ci ła ona nie pod le głość, ich na stęp cy an ga żo wa li się
w ży cie na ro du wal czą ce go o prze trwa nie nie wo li po li tycz -
nej. Dla przy kła du: Ka je tan Sie ra kow ski (1753 – 1841), po -
seł na Sejm Czte ro let ni, w bro szu rze po li tycz nej „Do uprze -
dzo nych wzglę dem Kon sty tu cji dnia 3 ma ja 1791 ro ku za pa -
dłej” bro nił jej, gdyż „ra do ścią na peł nia ła wszyst kie sta ny
pol skie go lu du”. Adam Sie ra kow ski (1846 – 1912), po seł do
par la men tu Rze szy Nie miec kiej, za słu żył się m.in. ja ko
współ twór ca i dzia łacz To wa rzy stwa Na uko we go w To ru -
niu. W epo ce za bo ru pru skie go świa dec twem uzna nia i sza -
cun ku dla go spo da rzy Wa ple wa by ła go ści na u nich zna ko -
mi tych Po la ków: Fry de ry ka Cho pi na (1827), Jó ze fa Igna ce -
go Kra szew skie go (1867), Oska ra Kol ber ga (1875), Ja na
Ma tej ki (1877), Ste fa na Że rom skie go (1920). Ostat ni wła ści -
cie le Wa ple wa, Sta ni sław i He le na Sie ra kow scy, od no to wa -
ni w „Wiel kiej en cy klo pe dii po wszech nej PWN”, zo sta li 
w paź dzier ni ku 1939 ro ku be stial sko za mor do wa ni przez na -
jeźdź cę hi tle row skie go w Do mu Kaź ni w Ry pi nie, a ich po -
tom ko wie roz pro sze ni po świe cie.

Je den z ro du – hr. An to ni Sie ra kow ski był jed nym 
z pierw szych na Po mo rzu Nad wi ślań skim, któ ry wy bu do wał
i wy po sa żył wła snym kosz tem szko łę pol ską w Wa ple wie
Wiel kim w 1817 r., a rok póź niej w Kra snej Łą ce. Prze zna -
czył rów nież środ ki na utrzy ma nie na uczy cie li w tych szko -
łach. Po nad to po sta wił wa ru nek, że by na uczy ciel był ka to li -
kiem i znał ję zyk pol ski. Tak więc 26 X br. ob cho dzo no dwu -
set ną rocz ni cę te go wy da rze nia. Je go ho no ro wy mi pa tro na -
mi by li: Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
oraz Po mor ski Ku ra tor Oświa ty Mo ni ka Koń czyk, na to -
miast człon ka mi ko mi te tu ho no ro we go – Wo je wo da Po mor -

ski Da riusz Dre lich, hra bian ka Iza bel la Sie ra kow ska -To ma -
szew ska (żo na nie daw no zmar łe go zna ne go dzien ni ka rza
spor to we go – Boh da na) i wójt gmi ny Sta ry Targ Wie sław
Kaź mier ski. Pa tro na tem me dial nym zaś ob ję ła tę uro czy -
stość TVP 3 Gdańsk i Kwar tal nik Spo łecz no -Kul tu ral ny Dol -
ne go Po wi śla i Żu ław „Pro win cja”. Kon fe ren cję na uko wą po -
świę co ną te mu za gad nie niu zor ga ni zo wa li: Mu zeum Na ro -
do we w Gdań sku, Mu zeum Zam ko we w Mal bor ku i dy rek -
tor Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go im. Ro dzi ny Sie ra kow -
skich w Wa ple wie Wiel kim – Ha li na Rut kow ska. Ca ła im pre -
za mia ła miej sce w Mu zeum Tra dy cji Szla chec kiej w Wa ple -
wie Wiel kim, fi lii Mu zeum Na ro do we go w Gdań sku. Kon fe -
ren cja prze bie ga ła we dług na stę pu ją ce go po rząd ku:
• otwar cie kon fe ren cji przez dy rek to ra szko ły Ha li nę Rut -
kow ską i ku ra to ra Mu zeum Tra dy cji Szla chec kiej Ma cie ja
Kra iń skie go;
• od śpie wa nie hym nu szko ły i „Ro ty” przez Chór Pa ra fii św.
Bra ta Al ber ta z Gdań ska;
• mi ni kon cert pie śni pol skich w wy ko na niu uczniów szko ły
wa plew skiej, pie śni spi sa nych przez Oska ra Kol ber ga w cza -
sie po by tu u Sie ra kow skich w Wa ple wie Wiel kim we wrze -
śniu 1875 ro ku;
• wy kład mgr. M. Kra iń skie go „Wa ple wo Wiel kie – waż ny
ośro dek kul tu ry pol skiej na Po mo rzu”;
• wy kład prof. dr. hab. Ja nu sza Ho chle it ne ra „Po li ty ka pań -
stwa pru skie go wzglę dem szkol nic twa pol skie go”;
• wy kład mgr. An drze ja Lu biń skie go (pre ze sa To wa rzy stwa
Przy ja ciół Sztu mu) pt. „He le na Sie ra kow ska i jej dzia łal ność
na rzecz oświa ty pol skiej”;
• wy kład mgr. Ada ma Lan gow skie go (na uczy cie la hi sto rii,
by łe go ucznia szko ły wa plew skiej) pt. „Szko ły pol skie na Po -
wi ślu w la tach 1800 – 1939”;
• wy kład mgr. Kry stia na Zdzien nic kie go „Lud ność pol ska
na zie mi sztum skiej w świe tle ba dań księ dza Wła dy sła wa
Łę gi”. 

Mie dzy wy kła da mi za pla no wa no prze rwę ka wo wą,
pod czas któ rej mie li śmy oka zję do krót kie go spo tka nia z pa -
nią Iza bel lą Sie ra kow ską -To ma szew ską i za śpie wa nia jej kil -
ku pie śni. Na stęp nie po dzie lo no go ści na dwie gru py i opro -
wa dzo no ich po mu zeum. 

Z ŻYCIA PARAFII

Dwór Sierakowskich Od lewej Cecylia Rey i Izabella Sierakowska-Tomaszewska
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Z ŻYCIA PARAFII

Tydzieñ Misyjny – „IdŸcie i g³oœcie”
Ty dzień Mi syj ny: 22 – 28 paź dzier ni ka 2017

22 paź dzier ni ka 2017 r. Ko ściół na wszyst kich kon ty nen tach
– za rów no w kra jach bo ga tych jak i bied nych – ob cho dził
Świa to wy Dzień Mi syj ny. W Pol sce zna ny jest on ja ko Nie -
dzie la Mi syj na. W tym ro ku to wa rzy szy ło jej ha sło „Idź cie i
gło ście”.
Te go dnia we wszyst kich ko ścio łach i ka pli cach świa ta ka to -
li cy swo imi mo dli twa mi i ofia ra mi ma te rial ny mi mo gli wspo -
ma gać mło de i bied ne Ko ścio ły na te ry to riach mi syj nych.
Wszyst kie ini cja ty wy mi syj ne po dej mo wa ne w tym dniu, we -
dług za my słu i wska zań Sto li cy Apo stol skiej, po win ny mieć
cha rak ter po wszech ny. Ten świa to wy dzień so li dar no ści 
w mo dli twie i po mo cy ma te rial nej był ob cho dzo ny już po raz
91.
„Pa pie skie Dzie ła Mi syj ne wspie ra ją wspól no ty, aby wzra -
sta ły ra zem w wie rze, bu du jąc Ko ścio ły, dzie ląc się sło wem
Bo żym, a tak że za pew nia jąc udzie la nie sa kra men tów” – po -
wie dział o. Vin cent Mwa kh wa wa, dy rek tor Pa pie skich Dzieł
Mi syj nych w Ma la wi.

Pa pie skie Dzie ła Mi syj ne za chę ca ją wszyst kich ka to li ków,
aby so li da ry zu jąc się z ca łym Ko ścio łem, za dba ły o to, aby 
w ich pa ra fiach i wspól no tach nie po mi nię to te go dnia mil -
cze niem. Po moc ne mo gą być w tym na sze Mi syj ne Ma te ria -
ły Li tur gicz ne na Ty dzień Mi syj ny 2017.

ks. Pro boszcz

Nas wzię ła pod swo ją opie kę ku stosz mu zeum – pa ni Do bro -
mi ła Rzy ska – Lau be. W bar dzo przy stęp ny i pro fe sjo nal ny
spo sób prze ka za ła nam wia do mo ści na te mat hi sto rii ro dzi -
ny Sie ra kow skich, dwo ru i je go wy po sa że nia.

Po uro czy sto ści w mu zeum od by ło się od sło nię cie
ta bli cy pa miąt ko wej, umiesz czo nej na bu dyn ku szkol nym,
przez Iza bel lę Sie ra kow ską -To ma szew ską i Ce cy lię Rey –
cór kę Ja dwi gi Sie ra kow skiej -Rey owej, rów nież wnucz kę
ostat nich wła ści cie li Wa ple wa, za miesz ka łej obec nie 
w Mon tre so rze, we Fran cji. Uro czy stość za szczy ci li swo ją
obec no ścią jesz cze in ni człon ko wie ro dzi ny, mia no wi cie ze
stro ny mat ki Iza bel li Sie ra kow skiej -To ma szew skiej, Zo fii
Her burt -Sie ra kow skiej, ar chi tekt An drzej Her burt i tech nik
Oli wia Her burt. Ci ostat ni nie od płat nie wy ko na li (dla cier -
pią cej od lat na brak sa li gim na stycz nej) „Pro spekt pla nu od -
no wy Szko ły Pod sta wo wej w Wa ple wie Wiel kim.”

Po czę ści ofi cjal nej wszy scy go ście prze szli do sa li
szkol nej, gdzie przy go to wa no pysz ny obiad, pod czas któ re -
go od by wa ły się po ga węd ki to wa rzy skie. Na to miast na ko -
ry ta rzu szkol nym moż na by ło po dzi wiać pięk ną wy sta wę
prac pla stycz nych uczniów za ty tu ło wa ną „Dwo rek szla chec -
ki je sie nią”. My nie omiesz ka li śmy jesz cze raz po roz ma wiać
z pa nią Iza bel lą Sie ra kow ską i dy rek tor ką szko ły – pa nią Ha -
li ną Rut kow ską, dzię ku jąc za za pro sze nie i go ści nę. A naj -
lep szym po dzię ko wa niem z na szej stro ny by ło za śpie wa nie
pio sen ki „Ży czy my, ży czy my” i ulu bio nej przez wa ple wian
pie śni  „Czar na Ma don na”.

Przez 32 la ta by łam na uczy ciel ką w szko le wa plew -
skiej i stąd kon tak ty na sze go chó ru z tą pla ców ką.

Syl wia Stan kie wicz

Chór Parafialny przed występem Chórzyści z dyr. H. Rutkowską (trzecia od prawej) i I. Sierakowską
(czwarta od prawej)



20

Ko lej na część wy kła dów 
z cy klu: „Je sień ze św.
Bra tem Al ber tem” od by ła
się w nie dzie lę 15 paź -
dzier ni ka pod czas każ dej
Eu cha ry stii. Część, za ty -
tu ło wa ną „Św. Brat Al bert
– pa trio ta”, przed sta wił
w ho mi lii ks. dr Kry stian
Wil czyń ski z Gdań skie -
go Se mi na rium Du chow -
ne go.

Z te go wzglę du,
iż nie był to zwy kły wy -
kład, a ho mi lia, bę dą ca
czę ścią Eu cha ry stii, ks.
Wil czyń ski przed sta wił
pa trio tyzm św. Bra ta Al -
ber ta w per spek ty wie je go
świę to ści. Uka zał on czło -
wie ka, w któ rym re ali zo wa ło się Sło wo Bo że, bo – jak pi sał pa pież
Be ne dykt XVI –  „świę ci to jest ży wa księ ga Sło wa Bo że go”. Ich
hi sto ria ży cia, de cy zje, któ re po dej mo wa li, war to ści, któ re wy zna -
wa li są otwar tą Bi blią. 

Ks. Wil czyń ski pod kre ślił, że św. Brat Al bert zna ny jest
z róż nych od słon je go bo ga te go ży cia, ale dziś po pa trz my na nie -
go jak na go rą ce go pa trio tę, któ ry mi ło wał swo ją Oj czy znę i jej
po świę cił swo je ży cie. Mów ca za pre zen to wał krót ko dzie ciń stwo
Ada ma, któ ry od naj młod szych lat chło nął obec ne w ro dzi nie
Chmie low skich tra dy cje ry cer skie i pa trio tycz ne. Jej człon ko wie
peł ni li urzę dy pań stwo we, na wet w okre sie za bo rów.  

Kie dy zmarł oj ciec Ada ma, wy cho wa niem sy na za ję ła
się mat ka. Ma jąc na wzglę dzie je go wszech stron ny roz wój i wy -
kształ ce nie, wy sła ła go do do brej szko ły w Pe ters bur gu. Tam,
m.in. uczył się fech tun ku, w czym osią gał znacz ne suk ce sy. Jed -
nak że kie dy mat ka za uwa ży ła, że Adam bar dziej za czął chło nąć
kul tu rę i oby cza je za bor cy niż wła sne go kra ju (po wi ta nie „Ko cha -
na Ma mo” na pi sał w li ście w ję zy ku ro syj skim), na tych miast za -
bra ła go do gim na zjum w War sza wie. Tu wzra stał w du chu kon -
spi ra cji, do świad cza jąc war szaw skie go kli ma tu pa trio tycz ne go.
Wzbu dzał on w ser cu Ada ma chęć uczy nie nia cze goś waż ne go
dla Pol ski, dla swo je go kra ju, mi mo że nie ist niał on wów czas na
ma pie świa ta, roz gra bio ny przez za bor ców. Po śmier ci mat ki za -
ję ła się nim ciot ka, dzię ki któ rej roz po czął na ukę na tzw. Po li tech -
ni ce Pu ław skiej. Po świę cał się tu nie tyl ko na uce i roz wo jo wi in -
te lek tu al ne mu, ale tak że, za ci chym przy zwo le niem pro fe so rów,
przy go to wy wał się wraz z in ny mi stu den ta mi do wal ki prze ciw ko
za bor cy, w ra zie wy bu chu po wsta nia. 

Na stał rok 1863. Wy bu chło po wsta nie stycz nio we.
Wszy scy stu den ci z pu ław skiej szko ły, łącz nie z Ada mem Chmie -
low skim, uda li się do od dzia łów par ty zanc kich, aby wal czyć 
z oku pan tem ro syj skim. W po wsta niu Adam zo stał do tkli wie zra -
nio ny i utra cił no gę. No sił więc wy raź ny znak swej pa trio tycz nej
mi ło ści, za an ga żo wa nia w wal kę na rzecz Oj czy zny. Tę ży wą,
praw dzi wą hi sto rię pi sał Bóg w je go ży ciu, tak że przez de cy zje lu -
dzi, któ rzy mie li na nie wpływ. 

Wi dzi my więc, jak istot ne jest wy cho wy wa nie na szych
dzie ci, przede wszyst kim przez ro dzi ców, ale i przez współ pra cu -
ją cych z ni mi do brych na uczy cie li w szko le. Mo że my mieć od -
mien ne zda nia i opi nie na róż ne te ma ty, ale co do war to ści, któ re
za wie ra ją się w sło wach „Bóg, Ho nor, Oj czy zna” – nie wol no nam

się róż nić, pod kre ślał
ks. Wil czyń ski. Pol skę
trze ba ko chać i sza no -
wać. I te go na le ży uczyć
na sze dzie ci. Do pie ro
po la tach się oka że, co
tak na praw dę im wpo ili -
śmy. Wi dzi my to do -
brze, śle dząc ży cie św.
Bra ta Al ber ta, ja kie bo -
gac two gro ma dzi ło się
w nim przez la ta i jak
ono po tem uświę ci ło je -
go dzia ła nia. 

Ks. Kry stian po -
rów nał dzia łal ność Bra -
ta Al ber ta do dzia ła nia
Pro ro ka Iza ja sza. 600 lat
przed Chry stu sem Izra -
eli ci, roz bi ci we wnętrz -

nie i skłó ce ni, czę ścio wo na wet boż kom skła da li ofia ry, nie sta wi -
li opo ru kró lo wi ba bi loń skie mu i po pa dli w je go nie wo lę. Iza jasz
był da ny te mu lu do wi ja ko głos Bo ga, bu dzą cy opty mi stycz ne go
du cha na trud ny czas znie wo le nia. W po dob nym to nie brzmi
treść czy ta ne go Li stu św. Paw ła do Fi li pian. Li stu, któ ry uwa ża ny
jest za naj bar dziej ra do sny i prze peł nio ny wia rą w Bo ga, mi mo że
św. Pa weł pi sał go w wię zie niu, gdy był sku ty kaj da na mi. 

Kie dy A. Chmie low ski założył Zgro ma dze nie Al ber ty -
nów, wy szu ki wał lu dzi nie tyl ko po to, że by im po móc, ale przede
wszyst kim po to, by od na leźć w nich czło wie czeń stwo, ich ludz ką
god ność. Uświa da miał im, że są Po la ka mi, że są zdol ny mi być
kimś. Wie dział bo wiem, że je śli Pol ska od zy ska nie pod le głość,
po trze ba bę dzie oby wa te li, któ rzy bę dą mo gli wziąć za nią od po -
wie dzial ność. Bu dził więc du cha w na ro dzie, któ ry uci ska ny
przez trzech za bor ców, znaj do wał się w okre sie ogrom ne go kry -
zy su. I ci lu dzie, któ rzy się z nim sty ka li, prze mie nia li się – w do -
brą stro nę – re li gij nie, in te lek tu al nie i pa trio tycz nie.

Na wią zu jąc jesz cze do frag men tu Ewan ge lii we dług św.
Ma te usza, ks. Wil czyń ski przy po mniał, że w cza sie uczty we sel -
nej król zro bił prze gląd za pro szo nych bie siad ni ków. Zo ba czył on
czło wie ka, któ ry nie był ubra ny w sza tę go do wą, był nie przy go to -
wa ny. Zna lazł się wśród za pro szo nych, ale nie był przy go to wa ny.
Naj star si oj co wie i teo lo go wie Ko ścio ła chrze ści jań skie go upa tru -
ją w tych sza tach sym bol cnót, war to ści, któ re czło wiek w so bie
no si –  re li gij nych, mo ral nych i spo łecz nych. Moż na więc po wie -
dzieć, że kie dy św. Brat Al bert sta nął przed Bo giem, był ubra ny
w sza tę go do wą. Bóg na gro dził go za je go dzia ła nia re li gij ne,
ale tak że i pa trio tycz ne, któ re w na szej Oj czyź nie czę sto się ze
so bą łą czą. 

Oby śmy i my po tra fi li oraz mo gli za słu żyć na to, by zna -
leźć się w gro nie zba wio nych, tych we sel ni ków z sza tą do brze
wy peł nio ne go po wo ła nia, cnót, któ re roz wi ja li śmy w swo im ży -
ciu, moż li wo ści, po któ re się ga li śmy, aby do brze wy kształ cić mło -
de po ko le nie. „Przy szłość za czy na się dzi siaj” – po wie dział ks.
Kry stian – i dla te go już dzi siaj na le ży ją kształ to wać. Zwró cił uwa -
gę, że nie wy star czy tyl ko za po znać się z  Pi smem Świę tym, bo
jest to o wie le ła twiej sze niż utwier dzić i po móc utrzy mać te war -
to ści, któ re są w nim za war te. 

Syl wia Stan kie wicz

Jesieñ ze œw. Bratem Albertem, cz.-2
Z ŻYCIA PARAFII

Adam Chmielowski z grupą powstańców styczniowych
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Z ŻYCIA PARAFII

Katecheza dla przedszkolaków

Anioł Stróż

Dzieje Abrahama

Wskrzeszenie córki Jaira
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Z ŻYCIA PARAFII

Przygotowania do I Komunii Œw.

Poświęcenie Książeczek do Nabożeństwa – 17 XI  2017

Poświęcenie przyborów szkolnych – 10 IX 2017

Roraty – losowanie serduszek z wypisanymi dobrymi uczynkami dzieci i odbiór nagrody
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Kandydaci do Bierzmowania

Nowi ministranci w naszej wspólnocie
W uro czy stość Chry stu sa Kró la, któ ra jest pa tro nal nym
świę tem mi ni stran tów, Służ ba Li tur gicz na w na szej pa ra fii
prze ży wa ła ra do sną chwi lę. W nie dzie lę 26 li sto pa da 2017
cza sie Mszy św. o godz. 9.30 do gro na aspi ran tów do łą czy ło
pię ciu kan dy da tów, któ rzy wy ra zi li pra gnie nie, by stać się
mi ni stran ta mi – to Mi chał Kam raj, Mi chał Kro gu lec, Alex
De ni siuk, Igor Je wu siak oraz Ja kub Bu rek. Mi ni stran ta mi
oł ta rza zo sta li do tych cza so wi aspi ran ci: Jan Ro ga la, Sta ni -
sław Na łęcz, Mi chał Ma zu row ski, Szy mon Jar muż i Szy mon
Dud kow ski. Służ bę mi ni stranc ką w stop niu mi ni stran ta

świa tła roz po czę li czte rej mi ni stran ci: Mi chał Na zi mek, Da -
mian Woj cie szak, Do mi nik Przy bo row ski i Wik tor Ma lek.
Na to miast lek to ra mi, czy li mi ni stran ta mi Sło wa Bo że go 
zo sta li usta no wie ni: Grze gorz Ba ran, Ja ro sław Ko bie la 
i Krzysz tof Za lew ski.

Gra tu lu je my i ży czy my wy trwa ło ści w służ bie Je zu -
so wi Chry stu so wi, któ ry jest na szym Kró lem. 

Kró luj nam Chry ste – za wsze i wszę dzie!

ks. Woj ciech Lange

Z ŻYCIA PARAFII
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¯YCIE ŒW. BRATA ALBERTA W OBRAZACH
cz. – 4

ROK ŚW. BRATA ALBERTA

Opracowanie na podstawie książki wydanej przez oo. albertynów

AUTORZY:
Zygmunt Wierciak – obrazy

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

hrabia Władysław Zamoyski
Wśród wiel kich Po la ków, któ rzy da rzy li swą przy jaź nią Bra ta Al ber ta, trze ba wska -
zać przede wszyst kim na szla chet ną po stać hra bie go Wła dy sła wa Za moy skie go,
wła ści cie la Za ko pa ne go. Głę bo ki my śli ciel, go rą cy pa trio ta, oszczęd ny nie mal do
skąp stwa – po mi mo że był jed nym z naj bo gat szych lu dzi  w Pol sce, skrom ny w ży -
ciu oso bi stym pra wie do dzi wac twa – hra bia od pierw sze go wej rze nia wła ści wie oce -
nił in dy wi du al ność Bra ta Al ber ta i na brał dla nie go czci nie mal re li gij nej.
W ci szy za ko piań skich la sów pro wa dzi li dwaj wiel cy przy ja cie le dłu gie „roz ho wo ry”,
na pa wa jąc się ma je sta tem gór i po dzi wia jąc Te go, któ ry hoj ną rę ką roz sy py wał 
w świe cie śla dy swej wiel ko ści i do bro ci, pra gnąc, by wszy scy lu dzie mie li spra wie -
dli wy udział w do brach tej zie mi.
Pew ne go dnia Brat Al bert opo wia dał przy ja cie lo wi o wiel kim szczę ściu, ja kie od czu -
wa, gdy mo że w sa mot no ści roz ma wiać z Bo giem i wy ra ził pra gnie nie urzą dze nia 
w gó rach pu stel ni. Wów czas hra bia wska zał gó ry i la sy, bę dą ce je go wła sno ścią, mó -
wiąc: „Wy bie raj przy ja cie lu, co chcesz, tę lub in ną gó rę”. Brat Al bert nie chciał jed -
nak ni cze go na wła sność, je dy nie pro sił o po zwo le nie po bu do wa nia pu stel ni na Ka -
la tów kach.

Listy Brata Alberta

Li sty w ży ciu każ de go czło wie ka sta no wią waż ny ma te riał do po zna nia je go cha rak te -
ru. W książ kach, pu blicz nych prze mó wie niach i wy stą pie niach wi dzi my jak by wy re -
tu szo wa ny ob raz au to ra; na to miast w li stach, za zwy czaj pi sa nych pod wpły wem
pierw sze go, bez po śred nie go wra że nia, od naj du je my peł ne go czło wie ka – z je go uczu -
cia mi, wła ści wy mi po bud ka mi je go czy nów; po zna je my praw dzi we, nie raz sta ran nie
skry wa ne przed ludź mi ry sy cha rak te ru. Dla te go też bio gra fo wie wiel kich lu dzi
skrzęt nie zbie ra ją ich li sty, aby na ich pod sta wie przed sta wić wier ny ob raz du szy bo -
ha te ra.
Brat Al bert pi sał li sty w róż nych okre sach swe go ży cia. W li stach tych uwi docz nia ła
się je go moc na, a za ra zem po god na i pło mien na du sza. Pi sa ne pro stym, nie raz ru -
basz nym sty lem, oprócz przed sta wia nych szcze gó łów sza re go, co dzien ne go ży cia,
wy ra ża ją wznio słość, ory gi nal ne my śli, któ re Brat Al bert umiał w prze dziw ny spo sób
po łą czyć z naj bar dziej po spo li ty mi spra wa mi.
Nie ste ty wie le z tych li stów za gi nę ło bez pow rot nie, wie le znaj du je się w pry wat nym
po sia da niu; tyl ko zni ko mą cząst kę – jak dro go cen ną re li kwię – prze cho wu ją bra cia al -
ber ty ni i sio stry al ber tyn ki.

Pobożność Brata Alberta
Brat Al bert był wro giem bez dusz nej de wo cji i mno że nia dru go rzęd nych na bo -
żeństw. 
Ale od naj wcze śniej szej mło do ści ce cho wa ła go głę bo ka po boż ność i umi ło wa nie
mo dli twy, któ ra do pro wa dza ła go do eks ta zy.
Kie dy pew ne go dnia mo dlił się przed umi ło wa nym kru cy fik sem w ka pli cy na Ka la -
tów kach w Za ko pa nem, miał to szczę ście, że usły szał Zba wi cie la prze ma wia ją ce go
z krzy ża do nie go. Ja ko pra wy Po lak głę bo ko czcił Mat kę Bo ską Czę sto chow ską.
Ob raz Jej po le cał umiesz czać we wszyst kich do mach al ber tyń skich, na zy wa jąc Ją
„Fun da tor ką” zgro ma dze nia.
Szcze gól nie cha rak te ry stycz na w ży ciu du cho wym Bra ta Al ber ta jest je go cześć od -
da wa na Bo skie mu Dzie ciąt ku, jak kol wiek mo gło by się to wy dać dziw ne u te go po -
tęż ne go wzro stu star ca, nie gdyś po wstań ca, przez dłu gie la ta ocie ra ją ce go się o naj -
bru tal niej sze for my ży cia. Brat Al bert za wsze czcił Bo że Dzie ciąt ko, szu kał u Nie go
po mo cy w naj trud niej szych chwi lach ży cia i – fakt zna mien ny – zmarł w dniu Bo że -
go Na ro dze nia.

Ku wyżynom
Brat Al bert, któ ry we dług po wie dze nia Wit kie wi cza „wiecz nie cze goś szu kał”, zna -
lazł szczę śli we roz wią za nie za gad ki ży cio wej w Bo gu. Osią gnął wów czas spo kój i po -
go dę du cha, któ ry mi dzie lił się z każ dym, kto się z nim spo tkał.
Prze wod ni kiem w ży ciu we wnętrz nym Bra ta Al ber ta był kar me li ta bo sy św. Jan od
Krzy ża, ogło szo ny przez Ko ściół Dok to rem. Je go dzie ło „Wej ście na gó rę Kar mel”
– w ję zy ku fran cu skim – ja ko je dy ną książ kę z daw niej po sia da nych, Al bert za cho -
wał do koń ca ży cia.
Dla za ło żo nych przez sie bie zgro ma dzeń prze tłu ma czył Brat Al bert „Ostroż no ści
du cho we” św. Ja na od Krzy ża i czę sto na nich kan wie osnu wał na uki do bra ci 
i sióstr, mó wiąc, że świę te wska zów ki świę te go mi strza ży cia du cho we go za stę po -
wać ma ją re gu łę zgro ma dze niom al ber tyń skim.
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Duch kontemplacji
Gdy w róż nych miej sco wo ściach Pol ski po wsta ły do my bra ci i sióstr, Brat Al bert
mi mo swe go ka lec twa i wie ku jeź dził od jed ne go do dru gie go, ba cząc pil nie, by
wszę dzie prze strze ga no za sad ewan ge licz ne go ubó stwa i du cha za kon ne go. 
W ci chych za kąt kach do mów swe go zgro ma dze nia Brat Al bert od po czy wał po
tru dach ży cia wiel ko miej skie go, a pa trząc na pięk no przy ro dy, nie jed no krot nie
wpa dał w za chwyt i uczył bra ci i sio stry, jak w świe cie stwo rzo nym przez Bo ga wi -
dzieć wspa nia łość Stwór cy i jed no czyć się z nim w dzie cię cym umi ło wa niu.

W zaciszu karmelitańskim

Po upad ku po wsta nia stycz nio we go Kra ków przy gar nął wie lu roz bit ków, któ rzy
by li ści ga ni przez Mo ska li lub nie mo gli pa trzeć na ru iny ży cia na ro do we go pod
za bo rem ro syj skim. Wie lu z nich szu ka ło uko je nia za mu ra mi klasz tor ny mi al bo
w pra cy dusz pa ster skiej.
Po nad wszyst kich wy bi ja ły się po sta cie Bra ta Al ber ta Chmie low skie go i Ra fa ła
Ka li now skie go – kar me li ty bo se go i o. Wa cła wa No wa kow skie go – ka pu cy na. By -
wa ło, że w ustro niu klasz to ru kar me li tań skie go w Czer nej ko ło Kra ko wa, gdzie 
o. Ra fał był prze orem, spo ty ka li się daw ni obroń cy oj czy zny i snu jąc po wstań cze
wspo mnie nia, za chę ca li się wza jem nie do ży cia dla Bo ga i na ro du.

Brat Albert miłośnik zwierząt

Brat Al bert po rzu cił sztu kę, aby nie po dziel nie od dać się pra cy nad ubo gi mi; ni gdy jed -
nak nie prze stał być ar ty stą. Je go wraż li wa, ar ty stycz na du sza od czu wa ła pięk no wszę -
dzie, a zwłasz cza w przy ro dzie. Zmę czo ny tru da mi wiel ko miej skie go ży cia, rad jeź dził
do Za ko pa ne go, aby tam w ci szy pu stel ni na Ka la tów kach roz ma wiać z Bo giem, od zy -
wa ją cym się do nie go gło sem przy ro dy. Nie raz wi dzia no Bra ta Al ber ta, jak w le sie za -
trzy mał swe go ko ni ka, aby przy słu chi wać się śpie wo wi pta ków. Bra ciom – pół żar tem,
pół se rio – po wta rzał, że mo że do bry Bóg i zwie rzę tom za pew nił miej sce na dru gim
świe cie.
Duch św. Fran cisz ka i wier ne go je go na śla dow cy Bra ta Al ber ta udzie lił się rów nież
pierw szym bra ciom, któ rzy z po dob ną ser decz no ścią od no si li się do zwie rząt. 
W za ko piań skiej pu stel ni cho wa ły się trzy owiecz ki, z któ rych jed na tak by ła do bra ci
przy wią za na, że to wa rzy szy ła im wszę dzie, gdzie by li zgro ma dze ni. Słyn ny był tak że 
w Za ko pa nem osio łek Bra ta Al ber ta, po da ro wa ny mu przez wła ści ciel kę Rusz czy, któ -
ry jed nak wzbu dzał ta kie za nie po ko je nie wśród gó ral skich koników, że Brat Albert 
z żalem zmuszony był pozbyć się ulubionego wierzchowca.

Życie św. Brata Alberta w obrazach

Założenie nowych domów

Wia do mość o dzia łal no ści Bra ta Al ber ta nie po zo sta ła w ob rę bie mu rów Kra ko wa, ale
ro ze szła się po ca łej Pol sce, wszę dzie bu dząc po dziw i pra gnie nie za ło że nia po dob nych
in sty tu cji; bo któ re wiel kie mia sto nie ma u sie bie bie do ty wszel kie go ro dza ju, któ re nie
za sta na wia się nad tym, jak za ra dzić bez dom no ści i gło do wi...
Mia sta pol skie od wie ków two rzy ły ochron ki, przy tu li ska i szpi ta le, to też kie dy w dzie -
le Bra ta Al ber ta zre ali zo wa ła się no wa idea opie ki nad naj bied niej szy mi w Kra ko wie, in -
ne miej sco wo ści rów nież za pra gnę ły stwo rzyć u sie bie po dob ne przy tu li ska.
Po pły nę ły więc proś by do Bra ta Al ber ta, by w róż nych mia stach po za kła dał swe do my.
Brat Al bert cie szył się ser decz nie z te go po wo du, lecz po stę po wał roz trop nie i przy chy -
lał się do proś by do pie ro wte dy, gdy w da nej miej sco wo ści zo sta ły stwo rzo ne od po -
wied nie wa run ki. Za ży cia Bra ta Al ber ta po wsta ły na stę pu ją ce za kła dy: w Kra ko wie –
przy tu li sko dla męż czyzn przy uli cy Kra kow skiej oraz ko biet przy uli cy Ska wiń skiej,
tak że za kład dla opusz czo nej mło dzie ży na Zwie rzyń cu; we Lwo wie - za kład dla męż -
czyzn i ko biet; do my – w Tar no wie, So ka lu, Prze my ślu, Sta ni sła wo wie, Za ko pa nem,
Tar no po lu i Kiel cach; pu stel nia w Mo ma styr ku, dom na Zgo rajsz czyź nie oraz kil ka in -
nych obiek tów.
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Brat Albert przepowiada powstanie Polski

W ser cu Bra ta Al ber ta za wsze pło nę ło uczu cie mi ło ści do oj czy zny, odzie dzi czo -
ne po bo ha ter skich przod kach. To uczu cie po wio dło sie dem na sto let nie go mło -
dzień ca – z ław szkol nych do la sów świę to krzy skich, a utra ce nie w po wsta niu no -
gi by ło naj lep szym do wo dem sto sun ku mło de go Ada ma do Pol ski. W mia rę upły -
wu cza su zro zu miał, że słu żąc Bo gu, naj le piej po mo że spra wie oj czy stej.
W la tach póź niej szych ma ło o Pol sce mó wił, ale w głę bi ser ca ży wił na dzie ję, 
że Pol ska do by tu nie za leż ne go – z Bo żą po mo cą – po wsta nie. 
Zda rzy ło się w 1914 ro ku, że do przy tu li ska przy uli cy Kra kow skiej przy szedł
ksiądz Ba braj z ko ścio ła Bo że go Cia ła. Brat Al bert za py tał go o no wi ny, a wów -
czas prze ra żo ny ksiądz za wo łał: „Strasz ne rze czy – Ka lisz spa lo ny. Czę sto cho wa
w pło mie niach! Co bę dzie?!”„Co bę dzie?” – po wie dział ja kimś dziw nym, uro czy -
stym, nie mal pro ro czym gło sem Brat Al bert – „Pol ska bę dzie, Pol ska bę dzie!” –
po wtó rzył do bit nie.

Brat Albert żegna się z górami

Nad szedł rok 1916. Brat Al bert od dłuż sze go cza su prze czu wał zbli ża ją cy się ko -
niec swej ziem skiej wę drów ki. Scho rze nia we wnętrz ne do le ga ły mu co raz bar -
dziej. Le ka rze, wie dząc, że je go or ga nizm na le ży cie nie tra wi, po le ci li mu, by
zwięk szył pa le nie ty to niu.
Brat Al bert za sto so wał się do ich ży czeń, jak kol wiek lu dzie, nie zna ją cy go bli żej,
mo gli uwa żać sam fakt pa le nia ty to niu za brak umar twie nia. Świą to bli wy za kon -
nik czuł jed nak, że wo bec gło su Bo że go, wzy wa ją ce go go do sie bie, żad ne ludz -
kie środ ki wspo móc je go or ga ni zmu już nie mo gą. Bra ciom, któ rzy go po cie sza -
li, mó wiąc, że dłu go jesz cze bę dzie żył, po wta rzał: „Umarł Le on XII, umarł 
o. Mo na rat, umarł ce sarz Fran ci szek Jó zef, te raz ko lej na mnie, bo ja do tam tych
na le żę”.
Za pra gnął jesz cze ostat ni raz przed swo ją śmier cią po mo dlić się na ulu bio nych
Ka la tów kach. Po je chał więc do Za ko pa ne go, spę dzić tam kil ka na ście dni, po tem
po że gnał się ser decz nie ze wszyst ki mi, spoj rzał na uko cha ne gó ry. Bra cia ze
wzru sze niem pa trzy li na swe go Oj ca i przy po mi na li so bie św. Fran cisz ka, że gna -
ją ce go przed śmier cią uko cha ny Asyż.

Na łożu śmierci

Sio stry i bra cia, wi dząc du że osła bie nie Bra ta Al ber ta, chcie li go dłu żej za trzy mać w Za -
ko pa nem, on jed nak po wie dział: „Nie chcę wam spra wić kło po tu swo ją cho ro bą i śmier -
cią, po ja dę do Kra ko wa i tam umrę”. Po wró ciw szy do Kra ko wa, po ło żył się od ra zu na
swój tap czan, aby już z nie go wię cej nie po wstać. Bar dzo cier piał, jed nak do ostat nich
chwil za cho wał po god ne uspo so bie nie. Gdy w so bo tę roz ma wiał z Mat ką Ber nar dy ną,
na gle jęk nął i chwy ta jąc się za bok, po wie dział: „O, jak bo li, te go jesz cze nie do świad -
czy łem”.
We zwa no ka pła na. Brat Al bert wy spo wia dał się przed o. Le wan dow skim, po czym ks.
opat Gór ny z ko ścio ła Bo że go Cia ła udzie lił świę to bli we mu za kon ni ko wi ostat nie go na -
masz cze nia, któ ry ten przy jął ze spo ko jem i bu du ją cym sku pie niem du cha. Na proś bę
o. Le wan dow skie go Brat Al bert po bło go sła wił bra ci i sio stry, ubo gich i sie ro ty, a kie dy
wi dział łzy w oczach obec nych, po wie dział: „Co tu pła kać, z wo lą Bo żą ma cie się zga -
dzać i za wszyst ko Bo gu dzię ko wać, za cho ro bę i za śmierć”. Po tem do dał: „Na wet za
tę woj nę trze ba Bo gu dzię ko wać i trze ba mó wić Te Deum”. „Co Bóg dzia ła, świę te jest
i do bre”.

Ostatni raport

Świę to Bo że go Na ro dze nia wy pa dło w tym ro ku (1916) w po nie dzia łek. Ra no Brat
Al bert od zy skał przy tom ność i po pro sił o szklan kę wo dy, któ rą po da ła mu sio stra
Mag da le na, wi ka ria ss. Al ber ty nek. Na py ta nie, czy jesz cze cze goś nie po trze bu -
je, od po wie dział: „Te raz już mi nic nie po trze ba”.
To by ło ostat nie sło wa Bra ta Al ber ta; pro ste, bez pa to su, jak że do brze od da ją ce
po wa gę chwi li. Roz po czę ło się ko na nie, spo koj ne i ci che. Od dech sta wał się co raz
słab szy, chwi la mi zu peł nie usta wał.
W chwi li gdy z ko ścio ła Bo ni fra trów ode zwał się dzwon na Anioł Pań ski w po rze
po łu dnio wej, Brat Al bert wy dał ostat nie tchnie nie.
W sa mo świę to Bo że go Na ro dze nia wier ny żoł nierz Ko ścio ła i Pol ski za niósł
ostat ni ra port Naj święt szej Pa nien ce z Ja snej Gó ry i Jej Bo skie mu Dzie ciąt ku.

Życie św. Brata Alberta w obrazach
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Pogrzeb

Dzień był sza ry i desz czo wy, lecz mi mo to wiel kie tłu my zgro ma dzi ły się wo kół ko ścio -
ła Bo że go Cia ła, gdzie zło żo no cia ło Bra ta Al ber ta. Po mszy św. ża łob nej, od pra wio nej
przez ks. opa ta Gór ne go, ksią żę -bi skup Sa pie ha od pra wił eg ze kwie i wy pro wa dził trum -
nę z cia łem przed ko ściół. Tam ocze ki wał ks. bi skup No wak w to wa rzy stwie ks. ar cy -
bi sku pa Sy mo na, wy gnań ca z Ro sji, pro bosz cza ko ścio ła Naj święt szej Pan ny Ma rii 
w Kra ko wie i licz ne go or sza ku du cho wień stwa die ce zjal ne go i za kon ne go. Nie przej rza -
ne za stę py szły za trum ną, dłu gie szpa le ry two rzy ły się na uli cach, przez któ re prze su -
wał się ża łob ny po chód.
Nad mo gi łą na Cmen ta rzu Ra ko wic kim za brał głos, wzru szo ny do głę bi, ks. bi skup No -
wak. Wy mow ny do stoj nik ko ścio ła w go rą cych sło wach przed sta wił po stać Wiel kie go
Zmar łe go. Mó wił o je go wal kach za oj czy znę, o je go po świę ce niu się, ła god no ści i czy -
sto ści ser ca, wiel kiej wie rze, umi ło wa niu Bo ga oraz bliź nie go. Ka za nie za koń czył, wy -
ra ża jąc na dzie ję, iż na dej dzie czas, gdy Ko ściół tę świe tla ną po stać wy nie sie na oł ta rze,
aby Brat Al bert da lej urze czy wist niał swe dzie ło.

U grobu sługi Bożego

Ro ze szły się tłu my po za koń cze niu ża łob nych ob rzę dów, ale grób nie po zo stał pu -
sty. Nie zna ne rę ce kła dą na nim kwia ty, za pa la ją świecz ki i lamp ki, aby w ten spo -
sób po dzię ko wać Pa nu Bo gu za ła ski otrzy ma ne za po śred nic twem Bra ta Al ber -
ta. W Dniu Za dusz nym przy by wa ją tu bra cia al ber ty ni z wy cho wan ka mi i mo dlą
się, wy słu chaw szy re flek sji przed sta wio nych przez upro szo ne go wcze śniej ka pła -
na o cno tach Bra ta Al ber ta.
Mo dlą się – nie jak za in nych zmar łych o wiecz ne od po czy wa nie, gdyż są pew ni,
że ich uko cha ny oj ciec kró lu je w chwa le nie bie skiej; mo dlą się nie do nie go, bo
jesz cze ko ściół świę ty nie wy po wie dział ofi cjal nie swe go zda nia w spra wie świę to -
ści Bra ta Al ber ta, ale pro szą Bo ga, aby ła ska wie przy spie szył tę chwi lę, by dał po -
znać cu dow ny mi zna ka mi, że Słu ga Bo ży Brat Al bert za li czo ny zo stał w po czet
świę tych. 
[Tekst został napisany jeszcze przed beatyfikacją i kanonizacją Brata Alberta]

Dziwny sen
Ko ściół ka to lic ki, za nim po zwo li ko goś czcić na oł ta rzach, do ma ga się stwier dze nia je -
go he ro icz nych cnót. Oprócz te go żą da, aby przed sta wio no przy naj mniej dwa cu da,
zdzia ła ne za ży cia lub po śmier ci za po śred nic twem Słu gi Bo że go. O świę to ści Bra ta Al -
ber ta pol ska opi nia już daw no mia ła zda nie pew ne. Czy Brat Al bert dzia łał cu da? 
Za ży cia nie moż na wska zać wy raź ne go zna ku, jak kol wiek ci, któ rzy go zna li, skłon ni
by li przy pi sy wać mu moc cu do twór czą. Nie brak w ży ciu Bo że go za kon ni ka fak tów
prze dziw ne go prze wi dy wa nia przy szło ści.
Na to miast mno żą się nie zwy kłe ła ski, ja kich wier ni do zna ją, gdy wzy wa ją w swych kło -
po tach Bo ga – za po śred nic twem Bra ta Al ber ta. Wśród wie lu praw dzi wych wy da rzeń
war to przy to czyć fakt prze dziw ne go wy le cze nia sio stry K. – al ber tyn ki. Cier pia ła ona
od wie lu lat na gruź li cę ko ści i kie dy sztu ka le kar ska wy czer pa ła wszyst kie swe środ ki
i zda wa ło się, że nie ma już ra tun ku, wów czas sio stra K. roz po czę ła no wen nę do św. Te -
re sy od Dzie ciąt ka Je zus. W cza sie no wen ny mia ła dziw ny sen; uj rza ła w nim św. Te re -
sę, któ ra wska zu jąc Bra ta Al ber ta, mó wi ła: „Cze mu nie wzy wasz Bo ga za po śred nic -
twem swe go oj ca?”. Sio stra K. roz po czę ła więc no wen nę do Bra ta Al ber ta i nie ba wem
po wró ci ła do zdro wia w spo sób cu dow ny, jak stwier dzi li pi sem nie kra kow scy le ka rze.

Papież Jan Paweł II o św. Bracie Albercie
„Ja ką ro lę ode gra ła w mo im po wo ła niu po stać św. Bra ta Al ber ta? Brat Al bert, któ re go
na zwi sko brzmi Adam Chmie low ski, nie był ka pła nem. Wszy scy w Pol sce wie dzą, kim
był. Na eta pie mo je go zwią za nia z Te atrem Rap so dycz nym, ze sztu ką, ta po stać czło -
wie ka peł ne go od wa gi, uczest ni ka Po wsta nia Stycz nio we go (1863), któ ry w po wstań -
czej bi twie stra cił no gę, po sia da ja kiś szcze gól ny du cho wy urok.
Wia do mo, że Brat Al bert był ar ty stą ma la rzem: stu dia ukoń czył w Mo na chium. Do ro -
bek ar ty stycz ny, ja ki po zo sta wił, wska zu je na to, że był to wiel ki ta lent ma lar ski. I oto
ten czło wiek w pew nym okre sie ży cia zry wa ze sztu ką, gdyż do cho dzi do wnio sku, że
Bóg da je mu za da nie waż niej sze. Za po znaw szy się ze śro do wi skiem kra kow skich nę -
dza rzy, zbie ra ją cych się wo kół tzw. «Ogrze wal ni» przy ul. Kra kow skiej, Adam Chmie -
low ski po sta na wia stać się po nie kąd jed nym z nich, a więc nie jał muż ni kiem przy cho -
dzą cym z ze wnątrz, aby roz dzie lać da ry, ale czło wie kiem, któ ry da je ca łe go sie bie, aby
tym wy dzie dzi czo nym lu dziom słu żyć.”

Życie św. Brata Alberta w obrazach

Beatyfikacja Brata Alberta. W dniu 22 czerwca 1983 roku na Błoniach krakowskich Ojciec Święty Jan Paweł II, który doskonale znał dzieło Brata Alberta,
beatyfikował tego, o którym swego czasu napisał sztukę pod tytułem: „Brat naszego Boga”.
Kanonizacja Brata Alberta. Sześć lat później, w 1989 roku w Rzymie, Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizował bł. Brata Alberta. Modlitwy zostały wysłuchane.
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Nie dzie la 19 li sto pa da 2017 r., z wo li pa pie ża Fran cisz ka, po raz
pierw szy by ła prze ży wa na w Ko ście le Po wszech nym ja ko Świa to wy
Dzień Ubo gich. W tym dniu, w ra mach cy klu „Je sień ze św. Bra tem
Al ber tem”, go ści li śmy w na szym ko ście le bra ta ze Zgro ma dze nia
Bra ci Al ber ty nów z Kra ko wa. Brat Ka mil przy bli żył nam na sze go
pa tro na ja ko słu gę ubo gich, a tak że po dzie lił się z na mi swo im do -
świad cze niem po słu gi wśród bez dom nych. 

Pan Bóg pro wa dził Ada ma Chmie low skie go róż ny mi dro -
ga mi, o któ rych by ła mo wa w po przed nich wy kła dach. Po przez
tam te – ma lar skie, pa trio tycz ne – do świad cze nia kształ to wał je go
wraż li wość, do pro wa dził do te go, że Adam za czął re ali zo wać naj -
trud niej sze za da nie, a mia no wi cie nie tyl ko po znał tre ści Pi sma
Świę te go, ale prze obra żał je w czyn. Kie dy po krót kim po by cie w za -
ko nie je zu itów A. Chmie low ski przy był na sta łe do Kra ko wa, za -
uwa żył (ja ko wraż li wy ar ty sta), że oprócz pięk na mia sta ist nie je je -
go dru gie ob li cze. Spo ty kał na swej dro dze bie da ków, bez dom nych
i cho rych, za pra szał ich do wła snej pra cow ni ma lar skiej, sta rał się
im po móc. Jed na z tych osób za pro wa dzi ła go do miej skiej ogrze -
wal ni, w któ rej ist nia ły wa run ki po ni żej ludz kiej god no ści. Wi dząc
to, A. Chmie low ski do znał głę bo kie go szo ku. Po sta no wił po móc
tym lu dziom, jed nak sa ma po moc ma te rial na oka za ła się nie wy star -
cza ją ca. Ob da ro wy wa ni nie do ce nia li je go ge stów, a wręcz za rzu ca -
li mu, że ży jąc w do stat ku i przy no sząc im – wg nich – ja kieś ochła -
py, uspo ka ja je dy nie swo je wła sne su mie nie.

Św. Jan Pa weł II w swej mło do ści na pi sał dra mat po świę -
co ny św. Bra tu Al ber to wi pt. „Brat na sze go Bo ga”. Jest w nim mo -
tyw spo tka nia A. Chmie low skie go z ubo gi mi, któ ry jest przed sta -
wio ny w kon tek ście ma lo wa nia przez nie go naj słyn niej sze go ob ra -
zu „Ec ce ho mo”, przed sta wia ją ce go umę czo ne go Chry stu sa, sto ją -
ce go przed Pi ła tem. W twa rzy ma lo wa ne go przez sie bie Chry stu sa
Adam wi dział jed no cze śnie twa rze bie da ków z ogrze wal ni. Mó wi
się na wet, że twarz Chry stu sa na ob ra zie jest jed ną z twa rzy bie da -
ka, na po tka ne go na uli cy. Wte dy po wo li za czę ło w nim doj rze wać
prze ko na nie, że je śli tak na praw dę ma pod nieść lu dzi z tej nę dzy,
nie mo że być tyl ko ze wnętrz nym uczest ni kiem ich ży cia; mu si stać
się jed nym z nich. Tak więc po pew nym cza sie przy wdział sza ry ha -
bit i ja ko brat Al bert za miesz kał ra zem z nę dza rza mi w miej skiej
ogrze wal ni. Po pew nym cza sie wła dze miej skie od da ły mu to miej -
sce pod opie kę, aby ja ko go spo darz mógł ła twiej za pa no wać nad
tym, co tam się dzia ło, aby mógł ja koś od dzia ły wać na jej miesz kań -
ców, oca lać ich god ność ludz ką, god ność dziec ka Bo że go.

Brat Al bert uwa żał, że jed ną z naj waż niej szych war to ści,
od ra dza ją cych god ność czło wie ka i wy zwa la ją cych go z nę dzy, jest
pra ca. Naj le piej uczci wa pra ca za rob ko wa, któ ra po zwa la czło wie -
ko wi do war to ścio wać się i unie za leż nić. Dla te go or ga ni zo wał dla
tych lu dzi róż ne za ję cia. Na je go proś bę wła dze miej skie ze zwo li ły
na otwar cie w przy tu li sku za kła du wy pla ta nia me bli. Uzy ska ne ze
sprze da ży sprzę tów środ ki by ły czę ścio wo prze zna cza ne na po trze -
by przy tu li ska, zwłasz cza tych osób, któ re z róż nych po wo dów by -
ły nie zdol ne do pra cy, a po zo sta łą część wy pła ca no pra cow ni kom.
Dru gim czyn ni kiem od ro dze nia się czło wie ka by ła dla Bra ta Al ber -
ta mo dli twa. Dla te go w przy tu li skach or ga ni zo wał re ko lek cje dla
ubo gich, uczył ka te chi zmu, od ma wiał z ni mi mo dli twy.

Nie któ rzy z je go przy ja ciół obu rza li się, że zdra dził sztu -
kę. Jed nym z nich był Sta ni sław Wit kie wicz, któ ry pew ne go ra zu za -
dał mu py ta nie: „Tyś prze cież żył ma lar stwem, mo głeś tak cał kiem
prze rwać?” Brat Al bert od po wie dział: „ Gdy bym miał dwie du sze, to
bym jed ną z nich ma lo wał, ale że mam jed ną je dy ną, więc mu sia łem
wy brać to, co naj waż niej sze.” 

Św. Brat Al bert zmarł w kra kow skim przy tu li sku w świę -
to Bo że go Na ro dze nia 1916 ro ku, oto czo ny ubo gi mi i swo imi współ -
brać mi.

*   *   *

Brat Ka mil pra cu je w miej scu śmier ci św. Bra ta Al ber ta i wraz ze
swo imi współ brać mi sta ra się kon ty nu ować dzie ło za ło ży cie la. Pro -
wa dzą przy tu li sko dla bez dom nych męż czyzn, w któ rym znaj du je
schro nie nie 80 osób. Pro wa dzą też kuch nię dla ubo gich, z któ rej
ko rzy sta ją nie tyl ko bez dom ni, ale i oso by star sze. Za pew nia jąc bez -
dom nym pod sta wo we po trze by, sta ra ją się do pro wa dzić do te go, by
ci lu dzie za sta no wi li się nad głęb szy mi war to ścia mi, któ re w swo im
ży ciu utra ci li. Np., by mo gli za dbać o swe zdro wie, by sta ra li się
zna leźć ja kąś pra cę, pró bo wa li od bu do wać sto sun ki z ro dzi ną, po -
pra co wa li nad swo imi na ło ga mi, by mo gli wy ro bić w so bie mo ty wa -
cję do sta wia nia czo ła ży cio wym wy zwa niom. Naj waż niej sze jest
jed nak to, by ta ka oso ba od zy ska ła na no wo po czu cie wła snej war -
to ści i że by każ da z nich do świad czy ła, że jest umi ło wa nym dziec -
kiem Bo ga. Bo to osta tecz nie Pan Bóg nas le czy i pod no si. I w nim
mu si my szu kać sen su ży cia. Waż na jest świa do mość te go, że mi mo
do zna ne go lub uczy nio ne go w prze szło ści zła, nie jest się kimś
prze gra nym, że trze ba i moż na na pra wiać zło, któ re się wy rzą dzi ło.
Każ da oso ba po trze bu je in dy wi du al ne go po dej ścia, to wa rzy sze nia
jej, aby dla każ dej zna leźć ja kieś do bre roz wią za nie jej pro ble mów.
Cza sa mi trze ba sta wiać kon kret ne wy ma ga nia, mo bi li zo wać do
dzia ła nia, a cza sem – nie tak jak w przy sło wiu – dać bie da ko wi naj -
pierw ry bę, bo na po cząt ku on sam so bie z sa mą węd ką nie po ra dzi
i kie dy już sta nie ja ko ta ko na no gi, to moż na mu wte dy dać węd kę,
że by on sam już tę ry bę mógł zło wić. Nie ste ty, w tej szcze gól nej mi -
sji, czę sto na po ty ka się na wie lo ra kie trud no ści. Wy ma ga ona du że -
go wy sił ku, cier pli wo ści i po ko ry, bo jej efek ty nie za wsze są wi -
docz ne. Te trud ne pro ce sy są moż li we dzię ki lu dziom, któ rzy
współ pra cu ją z brać mi. Są to le ka rze, psy cho lo dzy, te ra peu ci, du -
chow ni, wspo ma ga ją cy pra cę nad so bą –  za rów no po trze bu ją cych,
jak i sa mych bra ci.

Pró bą kon ty nu acji idei św. Bra ta Al ber ta jest za ło że nie
przez zgro ma dze nie fun da cji, dzię ki któ rej bra cia mo gą two rzyć
miej sca pra cy w przy tu li skach. 

Na za koń cze nie brat Ka mil przy to czył sło wa św. Bra ta Al -
ber ta: „Pa trzę na Je zu sa w Je go Eu cha ry stii. Czyż Je go mi łość mo -
gła by ob my śleć jesz cze coś pięk niej sze go? Sko ro jest chle bem i my
bądź my chle bem. Ską py jest ten, kto nie jest jak On. Da waj my sie -
bie sa mych. Po win no się być jak chleb, któ ry dla wszyst kich le ży na
sto le, z któ re go każ dy mo że dla sie bie kęs ukro ić i na kar mić się, je -
śli jest głod ny.”

Syl wia Stan kie wicz

Z ŻYCIA PARAFII

Jesieñ ze œw. Bratem Albertem, cz.-3

Brat Kamil, ze Zgromadzenia Braci Albertynów z Krakowa
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Mie sią ce wrze sień, paź dzier nik i li sto pad przy po mi na ją naj waż niej -
sze da ty w ży ciu bł. ks. Je rze go Po pie łusz ki, mę czen ni ka, któ ry 
w trud nych la tach prze mo cy i bez pra wia przy po mi nał, czym jest
praw da, wol ność, god ność i pra wa czło wie ka. 

Ks. Je rzy uro dził się 14 wrze śnia 1947 ro ku, a za le d wie w
wie ku 37 lat, 27 paź dzier ni ka 1984 ro ku zgi nął śmier cią mę czeń ską
z rąk funk cjo na riu szy Służ by Bez pie czeń stwa. Je go po grzeb od był
się 3 li sto pa da. W ostat niej dro dze to wa rzy szy ły Mu ty sią ce lu dzi. 

Ro dzi ce ks. Je rze go po sia da li go spo dar stwo rol ne we wsi
Oko py ko ło Su cho wo li na Pod la siu. Oko py to miej sce uro dze nia
ks. Je rze go. Su cho wo la to miej sce chrztu świę te go i  Mszy św. pry -
mi cyj nej, miej sce gdzie mło dy Je rzy (wów czas no sił imię Al fons)
uczęsz czał do szko ły pod sta wo wej i li ceum. Co dzien nie po ko ny wał
kil ku ki lo me tro wą od le głość, aby przed roz po czę ciem lek cji słu żyć
do Mszy św. w pa ra fial nym ko ście le.

Ro dzi ce ks. Je rze go rzu ca jąc ziar no w zo ra ną zie mię pod -
czas sie wu, zbie ra li „plon sto krot ny” (Mt 23,8) pod czas żniw, ale
czy przy pusz cza li, że ziar no, któ re Pan wrzu ci do ży znej gle by, wy -
da cha ry zma tycz ne go ka pła na? Ta ży zna gle ba to tra dy cyj ny dom
ro dzin ny, gdzie wspól nie mo dlo no się, ota cza no mi ło ścią i sza cun -
kiem. To w tym do mu kształ to wa ła się wraż li wość i du cho wość ks.
Je rze go. Sprzy ja ły te mu po boż ność ży ją cych obok sie bie chrze ści -
jan ob rząd ku rzym sko -ka to lic kie go, bi zan tyj sko -sło wiań skie go 
i pra wo sław ne go oraz ży dów i ma ho me tan.

Ma te rial nym prze ja wem tej po boż no ści są licz ne świą ty -
nie: ko ścio ły, cer kwie, sy na go gi i me cze ty oraz przy droż ne krzy że
i ka plicz ki. Moc no za ko rze nio ny jest tu kult Mat ki Bo żej. Świad czą
o tym sank tu aria ma ryj ne Pod la sia. Moż na wy mie nić tyl ko nie któ -
re: sank tu arium Mat ki Bo żej Stu dzie ni czań skiej – Mat ki Ko ścio ła
w Stu dzie nicz nej ko ło Au gu sto wa, sank tu arium Mat ki Bo żej Kró -
lo wej Mło dzie ży w Płon ce Ko ściel nej, sank tu arium Mat ki Bo żej
Pod la sia – Kró lo wej Po jed na nia w Ho dy sze wie, sank tu arium Mat -
ki Bo żej Po cie sze nia w Kryp nie, Sank tu arium Mat ki Bo żej Par -
czew skiej – Kró lo wej Ro dzin w Par cze wie.

Rów nież trud no wy mie nić wszyst kie cer kwie Pod la sia. 
W sa mym Bia łym sto ku jest ich kil ka na ście. Nie moż na jed nak po -
mi nąć cer kwi Zwia sto wa nia NMP w Su pra ślu. Jest to re kon struk -
cja wy sa dzo nej przez Niem ców w cza sie dru giej woj ny świa to wej
go tyc ko -bi zan tyj skiej cer kwi o cha rak te rze obron nym, je dy nej 
w Pol sce i jed nej z trzech w Eu ro pie. Szcze gól nym sank tu arium
jest Świę ta Gó ra Gar bar ka. Po ło żo ną tam cer kiew ota cza las krzy -
ży sta wia nych ja ko wo ta za otrzy ma ne ła ski. Gar bar ka dla pra wo -
sław nych jest tym, czym Czę sto cho wa dla ka to li ków.

Cer kiew w Ko stom ło tach jest świą ty nią je dy nej w Pol sce
pa ra fii neo unic kiej. Neo uni ci to wier ni, któ rzy za cza sów ro syj -
skich zo sta li zmu sze ni do wy zna wa nia pra wo sła wia, a po od zy ska -
niu przez Pol skę nie pod le gło ści po pierw szej woj nie świa to wej we -
szli do Ko ścio ła pod po rząd ko wa ne go pry ma so wi Pol ski. Za cho wa -
li jed nak ob rzą dek bi zan tyj sko -sło wiań ski.

Przed woj ną te re ny Pod la sia za miesz ki wa ło wie lu Ży dów.
Licz ne sy na go gi ule gły znisz cze niu pod czas woj ny, a te któ re po zo -
sta ły ro ze bra no lub zmie nio no ich prze zna cze nie. Za cho wa ła się
Wiel ka Sy na go ga z 1642 ro ku w Ty ko ci nie. Jest to jed na z naj star -
szych sy na gog w Pol sce i dru ga co do waż no ści po kra kow skiej.
Obec nie speł nia funk cje mu ze al ne. Po sia da bo ga ty zbiór ju da ików
i wie le ory gi nal nych ele men tów wy po sa że nia. Ma lo wi dła ścien ne,
w tym he braj skie tek sty mo dli tew ne i sto ją ca po środ ku bi ma (od -
po wied nik ka zal ni cy w ko ście le chrze ści jań skim) stwa rza ją na strój
bar dziej re li gij ny niż mu ze al ny.

Bo ho ni ki i Kru szy nia ny to naj star sze w obec nych gra ni -
cach Pol ski sku pi ska wy znaw ców is la mu. Pa mię ta ją one pierw -

szych Ta ta rów osa dzo nych przez kró la Ja na III So bie skie go. 
We wsiach tych czyn ne są me cze ty i cmen ta rze (mi za ry). Ob cho -
dzo ne są tu kil ka ra zy w ro ku świę ta mu zuł mań skie (baj ra my). Pa -
nu ją ca tu at mos fe ra kre sów daw nej Rze czy po spo li tej Oboj ga Na ro -
dów, at mos fe ra to le ran cji, przy cią ga rze sze od wie dza ją cych.

Hi sto ria nie by ła ła ska wa dla Pod la sia z wy jąt kiem okre -
su, kie dy Rzecz po spo li tą Oboj ga Na ro dów wła da li Ja giel lo no wie.
Król Zyg munt Au gust upodo bał so bie Kny szyn – mia sto kró lew -
skie Ko ro ny Kró le stwa Pol skie go. Tu taj chęt nie wy po czy wał, stąd
wła dał Kró le stwem Pol skim i Wiel kim Księ stwem Li tew skim. Tu -
taj też zmarł 7 lip ca 1572 ro ku. Przy go to wa nia do po grze bu mia ły
miej sce w po bli skim Ty ko ci nie, rów nież mie ście kró lew skim. 
W Ty ko ci nie prze by wa li wie lo krot nie kró lo wie i ksią żę ta. Ty ko cin
to wro ta Pod la sia – jed no z naj pięk niej szych i naj star szych miast 
w re gio nie li czą ce 600 lat. Na zy wa ne by wa per łą ba ro ku, po nie waż
za cho wa ły się tu taj XVIII wiecz ne za byt ki. Zwra ca ją uwa gę: Ko -
ściół Trój cy Prze naj święt szej z oka za łą fa sa dą i klasz tor z XVIII
wie ku, Ry nek z za cho wa ną za bu do wą i po mni kiem Ste fa na Czar -
niec kie go - naj star szym świec kim mo nu men tem po ko lum nie Zyg -
mun ta w War sza wie, za mek kró lew ski – re kon struk cja bu dow li
wznie sio nej w XVI wie ku przez kró la Zyg mun ta Au gu sta oraz
wspo mnia na Wiel ka Sy na go ga. Atrak cją dla tu ry stów jest Eu ro pej -
ska Wieś Bo cia nia z kil ku dzie się cio ma gniaz da mi tych pta ków.

W okre sie za bo rów Pod la sie prze cho dzi ło z rąk do rąk:
pru skich, ro syj skich i au striac kich. W 1919 ro ku wró ci ło do Pol ski.
Dru ga woj na świa to wa za pi sa ła się szcze gól nie tra gicz nie w hi sto -
rii Pod la sia. La ta 1939 - 41 to la ta oku pa cji so wiec kiej, la ta aresz to -
wań, prze słu chań, eg ze ku cji i wy wó zek na Sy bir. Jesz cze bar dziej
krwa wa by ła oku pa cja nie miec ka (1941-44). Nie spo sób wy mie nić

Z ŻYCIA PARAFII

Kraina dzieciñstwa i m³odoœci
b³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszki

Supraśl. Cerkiew Zwiastowania NMP
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wszyst kich zbrod ni do ko na nych przez Niem ców na miesz kań cach
te go re gio nu, jak rów nież ak cji obron no -wy zwo leń czych prze pro -
wa dzo nych przez od dzia ły par ty zanc kie. Wspo mnę tyl ko o dra ma -
cie wsi Grzę dy zlo ka li zo wa nej w Do li nie Bie brzy w po bli żu Su cho -
wo li. Wieś stwo rzy li w la tach roz bio rów zsy ła ni tam w ra mach ro -
syj skich re pre sji Po la cy. Uwa ża no ten te ren za tak nie do stęp ny 
i nie go dzi wy, że mo że być na miast ką Sy bi ru. Przy ję ła się na wet na -
zwa „Pol ski Sy bir”. W okre sie po wsta nia stycz nio we go wieś by ła
już do brze roz wi nię ta i zor ga ni zo wa na. W okre sie mię dzy wo jen -
nym wieś za miesz ki wa ło oko ło 200 miesz kań ców w 40 go spo dar -
stwach. Dzię ki trud no do stęp nym miej scom roz wi jał się tu taj ruch
par ty zanc ki. Spo wo do wa ło to, że 16 sierp nia 1943 ro ku Niem cy do -
ko na li pa cy fi ka cji wsi. Spa lo no wszyst kie go spo dar stwa i roz strze -
la no 36 osób, w tym 14 nie let nich i dzie ci. Po zo sta łych miesz kań -
ców wy wie zio no na przy mu so we ro bo ty do III Rze szy lub do obo -
zów kon cen tra cyj nych. Wieś ni gdy się nie od bu do wa ła. Po zo sta ły
po niej tyl ko zdzi cza łe sa dy i fun da men ty daw nych do mostw.

Grzę dy i oko li ce by ły rów nież miej scem naj więk szej par -
ty zanc kiej bi twy Ar mii Kra jo wej w okrę gu bia ło stoc kim z od dzia ła -
mi nie miec ki mi. Spo śród 400 żoł nie rzy 9. puł ku Strzel ców Kon -
nych AK po le gło100. Stra ty nie miec kie to1 400 ran nych i po le -
głych.

W ra mach ak cji „Bu rza” par ty zan ci na Pod la siu sto czy li
wie le zwy cię skich bi tew i wy zwo li li kil ka na ście miast. Ko niec tej
ak cji był dla par ty zan tów tra gicz ny. Po wkro cze niu Ar mii Czer wo -
nej na zie mie pol skie od dzia ły AK zo sta ły roz bro jo ne a do wód cy
in ter no wa ni.

Oko py i Su cho wo la nie mal sty ka ją się z wy jąt ko wym ob -
sza rem Pod la sia – Bie brzań skim Par kiem Na ro do wym. Bie brzań -

ski Park Na ro do wy o po wierzch ni pra wie 60 tys. hek ta rów obej mu -
je znacz ną część  Ko tli ny Bie brzań skiej i Bie brzę pra wie na ca łej
dłu go ści. Jest to naj więk szy w środ ko wej Eu ro pie kom pleks tor fo -
wisk i mo kra deł. Po sia da róż no rod ną sza tę ro ślin ną. Stwier dzo no
oko ło 680 ga tun ków ro ślin, z cze go wie le pod le ga ochro nie ga tun -
ko wej. Park jest wy jąt ko wą w ska li eu ro pej skiej osto ją pta ków wod -
nych i błot nych. Za ob ser wo wa no tu po nad 260 ga tun ków w tym 21
uzna nych w Pol sce za za gro żo ne. W gra ni cach Par ku Na ro do we go
wy dzie lo no je den z naj więk szych ści słych re zer wa tów – wspo -
mnia ne już Czer wo ne Ba gno (4 tys. ha). Sta no wi on waż ną osto ję
ło sia, bo bra, wy dry i in. Znaj du je się tu rów nież ośro dek re ha bi li ta -
cji zwie rząt umoż li wia ją cy opie kę nad cho ry mi i ran ny mi zwie rzę -
ta mi.

Na prze wę że niu Ko tli ny Bie brzań skiej w Osow cu znaj du -
ją się ru iny twier dzy wy bu do wa nej przez Ro sjan w la tach 1880-90.
Pod czas pierw szej woj ny świa to wej by ło to miej sce za cię tych walk
pru sko -ro syj skich, pod czas któ rych Pru sa cy uży li ga zu, ale twier -
dzy nie zdo by li.

Pod la sie to przy ja zna kra ina o prze bo ga tych wa lo rach
przy rod ni czo -tu ry stycz nych, gdzie moż na wy po czy wać w licz nie
roz sia nych go spo dar stwach agro tu ry stycz nych, gdzie lu dzie są
ser decz ni i go ścin ni. Ośrod ki tu ry stycz ne pro po nu ją wie le szla ków
pie szych, ro we ro wych i ka ja ko wych.

Ar ty kuł opra co wa no w opar ciu o in for ma cje zdo by te pod -
czas na wie dza nia wspo mnia nych miejsc i uzu peł nio ne ze źró deł za -
miesz czo nych w in ter ne cie.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Z ŻYCIA PARAFII

Tykocin. Wnętrze Synagogi Wielkiej

Tykocin. Fasada kościoła Trójcy Przenajświętszej 
i Pomnik Stefana Czarnieckiego

Biebrzański Park Narodowy

Tykocin. Zrekonstruowany Zamek Królewski
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Po raz ko lej ny Wspól no ta Do mo we go Ko ścio ła zor ga ni zo -
wa ła pa ra fial ną za ba wę an drzej ko wą. Jak co ro ku do tań ca
przy gry wał ze spół „Saks”, a na „par kie cie” tań czy li wszy scy:
mło dzież i do ro śli, se nio rzy i dzie ci. W trak cie za ba wy moż -
na by ło na uczyć się też no wych tań ców. Na sto łach oprócz
ka na pek, sa ła tek, słod ko ści oraz zim nych i go rą cych na po -
jów po ja wił się spe cjal nie na tę oka zję przy go to wa ny tort.

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim, któ rzy przy go to wa li za -
ba wę oraz tym, któ rzy wzię li w niej udział: za sym pa tycz ną
i ro dzin ną at mos fe rę.

Za ba wa do by ła się w so bo tę 25 li sto pa da 2017 w go -
ścin nym Gim na zjum nr 21 na Przy mo rzu. 

ks. Woj ciech

Z ŻYCIA PARAFII

Zabawa andrzejkowa
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Z ŻYCIA PARAFII

Œw. Miko³aj odwiedzi³ dzieci i m³odzie¿

AKATYST ku czci Bogurodzicy
8 grud nia mło dzież wraz z dusz pa ste rza mi pięk nie wy śpie wa ła
Aka tyst ku czci Bo gu ro dzi cy. 

Aka tyst po cho dzi naj praw do po dob niej z V -VI wie ku. Oko -
ło VIII wie ku. Dzię ki kon tak tom We ne cjan ze Wscho dem Akatyst
zo stał prze nie sio ny tak że na Za chód do Włoch. Zo stał na stęp nie
prze tłu ma czo ny na wie le ję zy ków, w wy ni ku cze go wy warł ogrom ny
wpływ na po ezję ma ryj ną ca łe go Ko ścio ła. Pol ski prze kład Aka ty stu
zo stał do ko na ny w 1965 roku przez je zu itę Mie czy sła wa Bed na rza.

Za sad ni czym te ma tem Aka ty stu jest udział Mat ki Bo skiej
w ziem skim ży ciu Chry stu sa i w Je go Ko ście le. Pierw sza po ło wa
Aka ty stu do ty czy na ro dze nia Chry stu sa oraz zda rzeń z nim zwią za -
nych i je po prze dza ją cych. Dru ga po ło wa ma za przed miot nad -
przy ro dzo ne skut ki przyj ścia Zba wi cie la na zie mię.

ks. Proboszcz
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Na YouTubie moż na oglą -
dać no wy film o św. Bra cie
Al ber cie. Po wstał on na zle -
ce nie Mu zeum Hi sto rii 
Pol ski i por ta lu dzie je.pl, 
z oka zji Ro ku św. Bra ta Al -
ber ta.

W ofi cjal nym opi -
sie fil mu mo że my m.in.
prze czy tać: „«Adam
Chmie low ski – Brat Al -
bert. 7 ob ra zów z ży cia» to
fil mo wa opo wieść o nie -
zwy kłym ma la rzu, któ ry
zo stał świę tym. Skła da się na nią sie dem świa dectw osób,
któ re idą je go śla da mi. O Bra cie Al ber cie opo wia da ją sio -
stry Al ber tyn ki i bra cia Al ber ty ni, abp Grze gorz Ryś, a tak -
że Ci, dla któ rych po sta wa bra ta Al ber ta jest in spi ra cją 
w ich ży ciu: An na Dym na, Jan Me la i Krzysz tof Za nus si.
(...) «Brat Al bert uczy nas wszyst kich, jak zo stać czło wie -
kiem w nie ludz kich cza sach. Ta kie cza sy przy cho dzą i od -
cho dzą. Na to miast jest py ta nie jak z nich wy cho dzi czło -
wiek» – mó wi w fil mie abp Grze gorz Ryś, me tro po li ta łódz -
ki. (...) Krzysz tof Za nus si za uwa ża, że «W ży ciu im szla -
chet niej czło wiek po stę pu je, tym bę dzie mu trud niej. A jed -
nak war to».

(...) Scho ro wa ny brat Al bert
zmarł przed 101 la ty, 25 grud -
nia 1916 r. w Kra ko wie. Na
po grze bie Bra ta Al ber ta pa -
dły sło wa: «Nie trze ba się mo -
dlić za Bra ta Al ber ta, trze ba
się mo dlić do Bra ta Al ber ta».
W 1938 r. pre zy dent Igna cy
Mo ścic ki na dał mu po śmiert -
nie Wiel ką Wstę gę Or de ru
Po lo nia Re sti tu ta za wy bit ne
za słu gi w dzia łal no ści nie pod -
le gło ścio wej i na po lu pra cy
spo łecz nej.

(...)Pa pież Jan Pa weł II be aty fi ko wał go w Kra ko wie w 1983
r., a sześć lat póź niej w Rzy mie ka no ni zo wał. Re li kwie Świę -
te go znaj du ją się w Sank tu arium Świę te go Bra ta Al ber ta Ec -
ce Ho mo w Kra ko wie.”.
„Adam Chmie low ski – Brat Al bert. 7 ob ra zów z ży cia”
Pro duk cja: ©Mu zeum Hi sto rii Pol ski, 2017
Re ali za cja: To pro duc tion
Sce na riusz i re ży se ria: Grze gorz Sa jór, To masz Płu cien nik, Ma rek
Stre mec ki

Film jest do stęp ny w In ter ne cie pod ad re sem:
https://www.youtube.com/watch?v=yGpRJ4mlUIc

POLECAMY

Film o naszym Patronie

Msza œw. z górnikami

kadr z filmu „Adam Chmie low ski – Brat Al bert. 7 ob ra zów z ży cia” 

W nie dzie lę, 3 grud nia, go ści li śmy w na szej pa ra fii gór ni ków mor skich z fir my
„Lo tos Pe tro bal tic”. Pod czas wspól nej Eu cha ry stii mo dli li śmy się wraz z ca łym
Za rzą dem i pra cow ni ka mi o bez pie czeń stwo, si ły i zdro wie dla wszyst kich, któ rzy
na co  dzień pra cu ją na plat for mach wiert ni czych, wy do by wa jąc ro pę i gaz, oraz o
Bo że bło go sła wień stwo dla tych, któ rzy ko or dy nu ją tę pra cę na lą dzie. Nie za po -
mnie li śmy tak że o ro dzi nach gór ni ków mor skich, któ re tak że po le ca li śmy, za
wsta wien nic twem św. Bar ba ry, Opatrz no ści Bo żej. 

Dla wie lu na szych pa ra fian by ło to no we do świad cze nie – gór ni cy w Gdań sku...
Bo gu niech bę dą dzię ki. Za pra sza my za rok!

ks. Proboszcz

https://www.youtube.com/watch?v=yGpRJ4mlUIc
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

100-rocznica powstania Rycerstwa
Niepokalanej

„Jesteœmy nape³nieni Duchem Œwiêtym”

Z oka zji set nej rocz ni cy po wsta nia Ry cer stwa Nie po ka la nej
Epi sko pat Pol ski wy sto so wał list prze zna czo ny do wy ko rzy -
sta nia dusz pa ster skie go w pa ra fiach w Uro czy stość Nie po -
ka la ne go Po czę cia, 8 grud nia. 

Jak czy ta my w li ście Epi sko pa tu, za ło że nie przez o.
Mak sy mi lia na Ma rię Kol be go Ry cer stwa Nie po ka la nej wy -
ni ka ło przede wszyst kim z pra gnie nia ra to wa nia dusz i z po -
trze by cza su, sta no wi ło for mę wcie le nia ma ryj ne go do gma -
tu w prak ty kę ży cia co dzien ne go. „Wów czas bo wiem do ga -
sa ła I woj na świa to wa, roz pa la ło się za rze wie Re wo lu cji Paź -
dzier ni ko wej i na si la ły się an ty ko ściel ne dzia ła nia ma so ne -
rii”. Ce lem Ry cer stwa jest wy peł nia nie mi sji Ko ścio ła – we -
zwa nie do na wró ce nia wszyst kich grzesz ni ków oraz ich
uświę ce nie. Ry ce rze Nie po ka la nej re ali zu ją swoje cele m.in.
po przez cał ko wi te od da nie się Ma ryi za „na rzę dzie 
w Jej nie po ka la nych rę kach”, no sze nie „Cu dow ne go Me da -
li ka” i po przez to kształ to wa nie sie bie na wzór Ma ryi Nie po -
ka la nej. Ruch ist nie je obec nie w oko ło 50 kra jach i jest
otwar ty na wszyst kich. Szacuje się, że od jego założenia, do
Rycerstwa zapisały się ponad 4 miliony osób z całego
świata. 

Dwadzieścia lat temu Kościół uznał Rycerstwo
Niepokalanej za publiczne, powszechne i międzynarodowe
stowarzyszenie wiernych i zatwierdził jego Statuty.

(źródło: episkopat.pl)

Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Roku zaproponowała
wspólnocie Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce dwuletni program
duszpasterski (2017-2019) pod hasłem „Duch, który umacnia miłość...”,
zaczerpniętym z jednej z modlitw eucharystycznych z Mszału
rzymskiego. W zamierzeniach ma on kontynuować czteroletni program
z lat 2012-2017, który koncentrował się wokół tematyki chrzcielnej.
Obecny program pragnie pomóc wiernym poznać i przeżyć prawdę o
darze Ducha Świętego. Zmierza zatem do pogłębienia świadomości
związanej z sakramentem bierzmowania – zarówno przez młodzież
przygotowującą się, jak i dorosłych, którzy już ten sakrament przyjęli. 

Pierwszy rok (2017/2018), rozpoczęty Adwentem br. pod hasłem
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4), skupia się na
odkrywaniu Osoby i darów Ducha Świętego. Symbolem tego roku
będzie olej krzyżma, a także znak namaszczenia i nałożenia rąk. Rok

kolejny (2018/2019) będzie miał na celu wprowadzenie wiernych w misję w mocy Bożego Ducha, a jego symbolem będą
języki ognia. 

Program zakłada wyakcentowanie tematyki związanej z Duchem Świętym w ramach przepowiadania w parafii,
katechez, rekolekcji, a także w towarzyszeniu i formacji indywidualnej oraz grup duszpasterskich. W ramach
kalendarium program uwzględni przypadające w przyszłym roku rocznice ważnych wydarzeń historycznych, w tym 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada) i 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki (15
sierpnia).

(źródło: episkopat.pl)
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WIERSZE PARAFIAN

W so bo tę 21 paź dzier ni ka br. pod czas Mszy św. o godz. 15.00, Krzysz tof 
i Ja dwi ga Bra nic cy świę to wa li wśród ro dzi ny i przy ja ciół 50-tą rocz ni cę ślu -
bu. Wśród za pro szo nych go ści zna leź li się rów nież chó rzy ści z na sze go
Chó ru Pa ra fial ne go, po nie waż „Pan Mło dy” jest je go dłu go let nim człon -
kiem (bas). Wy ko nał on też pod czas mszy psalm re spon so ryj ny. Chór na -
to miast, na ży cze nie Ju bi la tów, wy ko nał na stę pu ją ce utwo ry: „Dzwo ne -
czek”, Ama zing Gra ze”, „Gwiaz da za ran na”, „Pieśń dzięk czyn na”, „Mo dli -
twa” i „Czar na Ma don na”. Nie za stą pio na so list ka chó ru za pre zen to wa ła
pieśń „Ave Ma ria”, wzbu dza jąc wzru sze nie wśród ze bra nych. No wym zwy -
cza jem wśród chó rzy stów sta ło się ob da ro wy wa nie Ju bi la tów ró żań cem,
stwo rzo nym z oka zji 100-le cia Ob ja wień Mat ki Bo skiej w Fa ti mie, przez In -
sty tut Ks. Pio tra Skar gi w Kra ko wie.
Mszę ce le bro wał, ka za nie wy gło sił i wrę czył ró ża niec opie kun chó ru –
ksiądz pro boszcz Grze gorz Stol czyk. Prze ka zał on rów nież Zło tym Ju bi la -
tom ży cze nia i bło go sła wień stwo od ks. Ar cy bi sku pa Lesz ka Sła wo ja Głó -
dzia. Do szcze rych ży czeń do łą cza się rów nież Re dak cja „Gło su Bra ta”.
Niech Pan Bóg ob da rza Was po trzeb ny mi ła ska mi na ko lej ne 50 lat!

Jeszcze jedna 50-tka!

Modlitwa Brata Alberta

I zwrotka i refren – 
św. Brat Albert

II i III zwrotka –
Sylwia Stankiewicz 

Muz. I.O. Mański

I
Królu niebios, Królu, 
cierniem ukoronowany,
ubiczowany, w purpurę odziany,
Królu niebios, znieważony 
i oplwany. 

Ref.
Bądź Królem i Panem naszym,
Bądź Królem i Panem naszym,
Bądź Królem i Panem naszym.
Tu i na wieki. Amen.

II
Królu niebios, Królu,
za nas sromotnie zbrukany,
ukrzyżowany, przybity
gwoździami.
Królu niebios, zmiłuj, 
zmiłuj się nad nami.

III
Królu niebios, Królu,
w Hostii białej Tyś schowany,
umiłowany i oczekiwany.
Królu niebios, przyjdź 
i ulecz nasze rany.

Ktoś poprowadził tę kulę

Ktoś poprowadził tę kulę,
a strzałem kierował człowiek.
Spojrzałeś na niego z bólem
spod obolałych powiek.

Ten strzał miał być dla Cię
śmiertelny.
Nie pierwszy, to drugi i trzeci.
Dziw Agcę ogarnął niezmierny,
kiedy nie ujrzał Twej śmierci. 

Miotał się w celi jak w matni,
Matki Fatimskiej nie znając.
A Ty wiesz, nie raz ostatni 
w opiekę Jej się oddając.

Jej macierzyńska ręka
muska Twą skroń z wielka troską.
Twa, jak na krzyżu, udręka,
Lżejsza z pomocą Boską.

Przywrócił Cię Ojciec do życia.
Dar niebios cudowny to dla nas.
Niepojęta ta Tajemnica
pozwala Ci wstawiać się za nas.

Sylwia Stankiewicz
05.2014

A G A P E

Grudzień  nad  Motławą

ślady  na  białym  dywanie

wiodą  Drogą  Królewską

ośnieżony  Neptun

i  świerkowa  dama

w  świątecznej  biżuterii,

brodaty  Dobroczyńca

z  orszakiem  aniołów

zapraszają  samotnych

na  wigilijną  wieczerzę

„Wśród  nocznej  ciszy”...

zwiastuje  niezwykły  czas -

czas  dzielenia  się  Miłością

Grażyna Brylska
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KĄCIK DLA DZIECI
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Intencje do œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

„Matkę Najświętszą obieram za opiekunkę 
w moich trudnościach. Chcę Ją czcić osobnym
nabożeństwem przez cały ciąg życia i całą
wieczność.” 

Św. Brat Albert

• Święty Bracie Albercie, proszę o uproszenie łask 
u Boga: wiary, miłości, pokoju, radości, darów Ducha
Świętego, pomocy Bożej dla Piotra w dniu urodzin.
Prosi Asia.
• Święty Bracie Albercie, proszę o Boże łaski,
zdrowie, miłość, pokój, pomoc i ratunek dla Ani,
Piotra, Adama i Asi. O łaskę wiary i środki do życia.
• Święty Bracie Albercie, proszę o łaski, miłość,
radość i pokój dla Ewy w dniu urodzin.
• Święty Bracie Albercie, proszę o łaskę miłości dla
każdego dziecka, by czuło się kochane: o zdrowie, 
o błogosławieństwo dla rodziców i błogosławieństwo 
w mojej rodzinie.

• Święty Bracie Albercie, proszę o środki i wyjazd do
Medjugoria dla Asi.
• Święty Bracie Albercie, proszę o uproszenie łask 
u Boga: wiary, miłości, uwolnienia z nałogów, pokoju,
zdrowia, pomocy i ratunku oraz darów Ducha
Świętego dla Adama w dniu urodzin.
• Prośba o zdrowie dla Celestyna i całej rodziny.
• Święty Bracie Albercie, proszę Cię, módl się za
mnie. Proś dla mnie o miłość, abym umiała panować
nad moimi myślami i słowami, abym nie okazała się
„cymbałem brzmiącym”. Prosi Jola.
• Święty Bracie Albercie, dziękuję z całego serca za
łaski, które nam wypraszasz – za moje zdrowie, o które
dalej proszę; polecam siostrę Krysię chorą na raka; 
o Miłosierdzie Boże dla najbliższych, którzy w dniu
wczorajszym nie uczestniczyli we Mszy Świętej i nie
żyją zgodnie z przykazaniami Bożymi i kościelnymi.
Święty nasz Patronie, wstawiaj się za nami.

s. Aniela

Z ŻYCIA PARAFII

Ksi¹¿ka miesi¹ca

Na paź dzier nik po le ca my książ kę „Je -
zus”, któ ra jest bar dzo oso bi stą opo wie ścią

Jam sa Mar ti na SJ o do świad cze niach wia ry pod czas
swo jej piel grzym ki do Zie mi Świę tej. Au tor oma wia tek sty
ewan ge licz ne zwią za ne z ko lej no od wie dza ny mi miej sca mi.
W roz wa ża niach od wo łu je się do naj now szych ba dań hi sto -
rycz nych i bi bli stycz nych. Dzie li się swo ją ży wą wia rą, któ -
rą łą czy z opi sem wła snych do świad czeń i z cel ny mi spo -
strze że nia mi. Ta książ ka mo że być wy jąt ko wym prze wod ni -
kiem po Zie mi Świę tej, jak i wspa nia łym uzu peł nie niem na -
szej lek tu ry Pi sma Świę te go. War to ten opa sły tom do czy tać
do koń ca, aby po znać za koń cze nie opo wie ści.

Na li sto pad po le ca my ksią żę za ty tu ło wa ną, „Przy -
szli śmy na świat, by ni gdy już nie umrzeć”. Książ ka jest hi -
sto rią Chia ry, któ ra mło do umie ra. Gdy ko bie ta by ła w pią -
tym mie sią cu cią ży, wy kry to u niej ra ka. Nie pod da ła się jed -
nak te ra pii, od kła da jąc ją na póź niej. My śla ła przede wszyst -
kim o do bru ma leń stwa, któ re no si ła w swo im ło nie. Lek tu -
ra sta wia sze reg py tań i od po wie dzi na fun da men tal ne spra -
wy do ty czą ce ży cia ja ko cu dow ne go da ru i ro li wia ry w sy tu -
acji cier pie nia. Stro ni ce książ ki wy peł nio ne są sło wa mi 
i wspo mnie nia mi tych, któ rzy zna li Chia rę i dzie li li z nią głę -
bo kie do świad cze nie wia ry.

Na lekturę grudniową proponujemy książkę Joanny
Bątkiewicz-Brożek „Je zu, Ty się tym zaj mij” o ojcu Do lin do
Ru oto lo, ka płanie i mistyku, któ re mu Je zus po dyk to wał jed -
ną z naj sku tecz niej szych chrze ści jań skich mo dlitw. Ojciec
Do lin do po sia dał prze dziw ny wgląd w du szę czło wie ka – na -
pi sał po nad 220 ty się cy ima gi net te – ob raz ków z pro ro czym
sło wem skie ro wa nym do kon kret nej oso by. Nie zwy kle ce -
nio ny przez o. Pio, któ ry czę sto od sy łał do nie go pe ni ten -
tów. Ka płan he ro icz nie wier ny Ko ścio ło wi, mi mo że był
szcze gól nie do świad cza ny: z po wo du oskar żeń nie przy chyl -
nych mu osób, wie lo krot nie sta wia ny przez Świę tym Ofi -
cjum, oskar ża ny o he re zję, z wie lo let nim za ka zem od pra wia -
nia Mszy Świę tej i gło sze nia ho mi lii. Jest Słu gą Bo żym.
Trwa je go pro ces be aty fi ka cyj ny. Lek tu ra tej książ ki jest
bar dzo po ru sza ją ca. Roz pa la ser ce mi ło ścią ku Bo gu i mo-
tywuje do po świę ce nia Je mu wszyst kie go, bez wy jąt ku.
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Barbara i Józef Jaroszek 15 października
Jadwiga i Krzysztof Braniccy 21 października
Kazimiera i Gerard Wojowscy 5 listopada
Maria i Eugeniusz Karwowscy 25 grudnia
Anna i Janusz Mirbach 30 grudnia

Robert Mazur i Aleksandra Barbara Białas –
23.09.2017 r. 

Łukasz Borkowski i Małgorzata Mróz –
7.10.2017 r. 

Marcin Rychter i Aleksandra Pieniak –
25.11.2017 r. 

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

„Głos Brata” – pismo wydawane przez parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta, adres: 80−395 Gdańsk, ul. Olsztyńska 2, tel.

058 556 42 40;  e−mail:albert@diecezja.gda.pl;  www.bratalbert.com.pl

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

Amelia Mazur 23.09.2017 r. 
Barbara Modesta Czapiewska     23.09.2017 r. 
Anna Bogdańska 24.09.2017 r. 
Antoni Wawrzyniak 24.09.2017 r. 
Aleksandra Martyna Spinek         24.09.2017 r. 
Aleksandra Małgorzata Nowak     8.10.2017 r. 
Rozalia Maria Konieczka 8.10.2017 r. 
Lena Ogrodowczyk 8.10.2017 r. 
Tobiasz Węglarz 8.10.2017 r. 
Wit Cilulko 22.10.2017 r. 
Zuzanna Tomczyk 22.10.2017 r. 
Jagna Maria Polak 22.10.2017 r. 
Laura Małgorzata Sacharczuk     22.10.2017 r. 
Iwona Małgorzata Korduła 12.11.2017 r. 
Halina Kamila Gos 12.11.2017 r. 
Laura Mech 12.11.2017 r. 
Lea Dominika Zapisek 26.11.2017 r. 

JUBILEUSZE 50-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:

Śp.  Lucyna Czupryn, lat 76 
Śp. Lech Olszewski, lat 71 
Śp. Wojciech Patalan, lat 52 
Śp. Jacek Żuławski, lat 54 
Śp. Regina Skawińska, lat 90 
Śp. Helena Półgrabia ,lat 73 
Śp. Mieczysław Jędrzejewski, lat 86 
Śp. Krystyna Thomas, lat 69 
Śp. Ryszard Nitschke, lat 69 
Śp. Jan Bożyk, lat 79 
Śp. Cecylia Karaś, lat 87 
Śp. Beata Gajos, lat 56 
Śp. Halina Rybacka, lat 85 
Śp. Irena Matusiak, lat 69 
Śp. Marian Wołujewicz, lat 80 
Śp. Zofia Witkowska, lat 81 
Śp. Zbigniew Ćwikła, lat 83 
Śp. Stanisława Balicka, lat 75 
Śp. Wiesław Trojanowski , lat 70 
Śp. Stanisław Szpanko, lat 90 
Śp. Krystyna Dzierżanowska, lat 74 
Śp. Krystyna Maciejewska, lat 80 
Śp. Edward Konkel, lat 76 
Śp. Alicja Rybicka, lat 87 
Śp. Alicja Jesionowska, lat  68 
Śp. Ewa Małłek, lat 70 
Śp. Eugeniusz Okupski, lat 83 
Śp. Zdzisław Bogdański, lat 87 
Śp. Łucja Przymus, lat 71 
Śp. Bogusława Kąkol, lat  56 
Śp. Jadwiga Wysocka, lat 83 
Śp. Stanisław Miller, lat 77 
Śp. Irena Piwowarska, lat 74 

Teresa i Jerzy Kolenderscy 26 grudnia

Maria i Henryk Gosz 31 grudnia

JUBILEUSZE 60-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.



SREBRNY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA 
Ks. Proboszcza Grzegorza Stolczyka i Ks. Marka Płazy

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE
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Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło.

(Iz 9,1)

Drogim Parafianom i Gościom

życzymy gotowości do przyznawania prawdy o mroku własnego
życia, tak byście w rezultacie mogli Wszyscy doświadczyć błysku
światła, które przynosi nowo narodzone Dziecię Jezus.
Światło to jest silniejsze nawet od śmierci, a jego blask nigdy 
nie gaśnie. Jak pisze bowiem prorok został nam dany Syn, a Bóg
złamał ciężkie jarzmo niewoli i pręt ciemięzcy (por. Iz 9,3.5).

Niech radość z narodzin Boga pośród nas stanie się Waszym
udziałem!

redakcja Głosu Brata wraz z księdzem proboszczem 
i wszystkimi duszpasterzami


