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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

22-28.06 – Mło dzież wraz z ks. Paw łem i ks. Ada -
mem wy ru szy ła na pod bój Gór Sto ło wych i So wich
w Ko tli nie Kłodz kiej.
29.06-3.07 – Na wy po czy nek w Dzie mia nach uda ły
się dzie ci pod opie ką s. Ber na det ty.
1.07 – Zmia ny per so nal ne w na szej pa ra fii: ks. Pa weł
Na wrot zo stał skie ro wa ny do pra cy dusz pa ster skiej
w pa ra fii NSPJ w Gdy ni, ks. Piotr Sa sin – do pa ra fii
św. Mak sy mi lia na Ma rii Kol be go w Gdy ni Wi to mi -
nie. Przy wi ta li śmy zaś u nas no we go wi ka riu sza ks.
Mar ci na Mia now skie go.
10-13.07 – Licz na gru pa mło dzie ży z DM Lux Cor -
dis, dzię ki za pro sze niu ks. Ra fa ła Za lew skie go od by ła
swo je swo je Dni Sku pie nia i Wy tchnie nia w Li che niu.
27.07-12.08 – Kil ku na stu obo wa gru pa na szych pa -
ra fian czyn nie uczest ni czy ła w XXVII Gdań skiej Pie -
szej Piel grzym ce na Ja sną Gó rę, po ko nu jąc po -
nad 500 km. Za ra zem piel grzy mom to wa rzy szy ła du -
cho wo, po przez mo dli twę i po ku tę, licz na gru pa osób
z na szej pa ra fii w ra mach tzw. gru py bia ło -zło tej.
2-13.08 – Oka zję do wy po czyn ku i wy praw w sło -
wac kie Ta try mia ły dzie ci i mło dzież wraz z ks. Ja nu -
szem, ks. Jac kiem i s. Kla rą.
10-17.08 – Pod opie ką ks. Krzysz to fa od był się
obóz gór ski Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w Biesz cza -
dach. 
17.08 – Ro ze bra no do tych cza so wy sta ry kiosk pa ra -
fial ny, a w je go miej sce po sta wio no tym cza so wo
drew nia ny.
17-20.08 – Pa ra fial ni przed szko la cy mie li oka zję
wy po cząć pod opie ką ks. Pro bosz cza w Sza ble wie
na Ka szu bach.
26.08 – Pa na Bo ga i Mat kę Bo żą Czę sto chow ską
uczci li śmy na dru gim kon cer cie mu zy ki re li gij nej na -
sze go pa ra fial ne go ze spo łu mło dzie żo we go, wzmoc -
nio ne go o mu zy ku ją cych przy ja ciół spo za pa ra fii.
1.09 – Prak ty kę dusz pa ster ską przy na szej pa ra fii
roz po czął dia kon Jan Wój cik.
12.09 – Przy wy śmie ni tej po go dzie od by ła się IX Pa -
ra fial na Piel grzym ka Ro we ro wa do sank tu arium MB
Brze mien nej w Ma tem ble wie.
13.09 – Pod czas Mszy św. o godz. 11.00 po świę ci li -
śmy tor ni stry i przy bo ry szkol ne uczniom, któ rzy
w tym ro ku roz po czę li na ukę szkol ną.
26.09 – Mi ni stran ci, lek to rzy oraz scho la pa ra fial na
uczest ni czy ła w V Ar chi die ce zjal nej Piel grzym ce
Służ by Li tur gicz nej. Tym ra zem na szym ce lem by ła
ko le gia ta Naj święt sze go Ser ca Je zu so we go w Gdań -
sku Wrzesz czu. 

Zmia ny per so nal ne w na szej pa ra fii

W czerw co wym nu me rze „Gło su Bra ta” pi sa li śmy już
o zmia nach księ ży wi ka riu szy w na szej pa ra fii. Teraz
chce my na ła mach na szej ga ze ty przy wi tać no we go dia -
ko na, któ ry z dniem 1 wrze śnia br. roz po czął prak ty kę
dusz pa ster ską na Przy mo rzu. Dia kon Jan Pa weł Wój cik
uro dził się 7 kwiet nia 1982 r. w Gdy ni. Po cho dzi z So po -
tu. Ma tro je bra ci i jed ną sio strę. Przez dwa i pół ro ku
pra co wał w An glii – w ho spi cjum. Wol ne chwi le po świę -
ca na jaz dę kon ną. Po nad to jest en tu zja stą eks tre mal -
nych spor tów: la ta na pa ra lot ni. Jak sam mó wi o so bie:
jest „uza leż nio ny od ka wy, cie ka wych lu dzi, no i cza sem
od ad re na li ny”. Dia ko no wi Ja no wi ży czy my ob fi to ści
Bo że go bło go sła wień stwa oraz wsta wien nic twa św. Bra -
ta Al ber ta. 

S³owo od ksiêdza
Proboszcza
Ko cha ni Pa ra fia nie
Pięk ne wrze śnio we dni prze dłu ży ły nam te go rocz ne la -
to. Kie dy prze glą dam ko lej ny nu mer „Gło su Bra ta”, to
uświa da miam so bie, jak wie le pięk nych ini cja tyw uda ło
się zre ali zo wać w ostat nim cza sie. Po czy taj cie, pro szę,
o ak tyw no ści na szych ka pła nów i sióstr za kon nych
wspie ra nych przez oso by świec kie, któ rzy przy go to wa li
pięk ny wy po czy nek dla dzie ci i mło dzie ży. Po czy taj cie
o za an ga żo wa niu pa ra fian, któ rzy dzie lą się swo ją wie -
dzą na te mat Ko ścio ła i Je go bo gac twa. 

Ko cha ni, w czerw cu pa pież Be ne dykt XVI ogło -
sił Rok Ka płań ski. Pa mię taj cie o swo ich ka pła nach
w mo dli twie i przyj mij cie za pro sze nie na co mie sięcz ną
ad o ra cję (I czwar tek mie sią ca godz. 19.00) przy go to wa -
ną przez Sio stry Be tan ki i na szą mło dzież. Paź dzier nik
– mie siąc ró żań co wy. Do łącz my do gro na tych, któ rzy
bę dą mo dlić się w in ten cjach zwią za nych z ży ciem pa ra -
fii oraz na szej Oj czy zny. I jesz cze je den waż ny te mat.
W li sto pa dzie przy pa da 20 rocz ni ca ka no ni za cji św. Bra ta
Al ber ta. Już dzi siaj za pra szam do wspól ne go dzięk czy nie -
nia, któ re wpi su je my w nasz pro gram dusz pa ster ski. 
Ży cząc mi łej lek tu ry ufam, iż „Głos Bra ta” po mo że tak że
w po głę bie niu na szej przy jaź ni z Chry stu sem.

Z uśmie chem życz li wo ścią
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk
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Deszczowe podboje
Z ŻYCIA PARAFII

Po czą tek wa ka cji to czas bez tro skiej ra do ści i pierw szych
wy jaz dów. Ksiądz Pa weł Na wrot tra dy cyj nie za trosz czył się
o przy go to wa nie pro po zy cji wę drów ki po gó rach dla mło -
dzie ży z na szej pa ra fii. Wy jazd miał miej sce już pierw sze go
dnia te go rocz nych wa ka cji. Cel sta no wi ły Gó ry So wie, Sto -
ło we oraz oko licz ne atrak cje. Gru pa uczest ni ków, wśród
niej tak że ks. Adam Koł kie wicz, uda ła się w miej sce prze -
zna cze nia tym ra zem w spo sób nie ty po wy, czy li sa mo cho -
da mi. W ten spo sób moż na by ło, nie za leż nie od róż no ra kich
wa run ków, prze miesz czać się po mię dzy in te re su ją cy mi
punk ta mi po dró ży. 

Pierw szy noc leg miał miej sce w uro kli wej le śnej
chat ce o na zwie „Zyg mun tów ka”. Z po wo du nie zbyt przy ja -
znej au ry te go dnia (cią głe opa dy i wy so kie za mgle nie) trze -
ba by ło ra czej wejść pod zie mię niż wspi nać się na szczy ty.
Zwie dza li śmy więc pod ziem ne sztol nie z cza sów wo jen nych
o nie zwy kle cie ka wej i no wo cze snej, jak na owe cza sy, bu -
do wie. 

Ko lej ny dzień po wi tał nas nie koń czą cą, wy da wać
by się mo gło, mgłą. Nie sta nę ła ona jed nak na prze szko dzie
w pod ję ciu od waż nej de cy zji. Po sta no wi li śmy zdo być te go
dnia dwa szczy ty. Pierw szy z nich to Wiel ka So wa o wy so -
ko ści 1014,8 m n. p. m. Jest to naj wyż szy szczyt Gór So wich.
We szli śmy na nie go z dość du żym tru dem, bo to wa rzy szy ła
nam ule wa oraz od gło sy grzmo tów. Po chwi lo wym od po -
czyn ku, ze szli śmy do po ło żo ne go opo dal schro ni ska, któ re
by ło miej scem na sze go noc le gu. Zje dli śmy obiad, uda ło
nam się tak że choć tro chę osu szyć, po czym wy ru szy li śmy
w dal szą dro gę. Za nim zdo by li śmy ko lej ny szczyt, za wi ta li -
śmy do zam ku Książ, zwa ne go per łą Dol ne go Ślą ska. Chwi -
la wy tchnie nia i ko lej na wspi nacz ka – tym ra zem na szczyt
Chełm ca w oko li cach Wał brzy cha. Od te go mo men tu po go -
da za czę ła się stop nio wo zmie niać. Usta ły desz cze, a mgła
po wo li się roz war stwia ła. 

Na stęp ny dzień roz po czę li śmy zwie dza niem twier -
dzy Don żon w Srebr nej Gó rze. Jest to naj więk sza w Eu ro pie
twier dza wy so ko gór ska. Uda ło nam się tak że zna leźć bar -
dzo przy jem ny noc leg z sa lą ko min ko wą. Po po łu dnie spę -
dzi li śmy zwie dza jąc dwa oko licz ne wia duk ty ko le jo we o hi -
sto rycz nym zna cze niu. 

Ko lej ne go dnia zmie ni li śmy nie co ob szar za in te re -
so wa nia. Po je cha li śmy do sank tu arium ma ryj ne go w Wam -
bie rzy cach. Tam, po raz pierw szy pod czas te go wy jaz du, zza
chmur wy szło słoń ce, ku na szej wiel kiej ra do ści. Zwie dza -
nie sank tu arium, kal wa rii oraz słyn nej ru cho mej szop ki, za -
koń czy li śmy ma łym po sił kiem. Chwi le póź niej je cha li śmy
już w kie run ku Gór Sto ło wych. Tu taj za czę ła się pierw sza
so lid na wspi nacz ka wśród skał i gła zów. Prze szli śmy Szcze -
li niec Wiel ki, pięk ne sku pi sko skał z wie lo ma wą ski mi
szcze li na mi oraz Błęd ne Ska ły, czy li mó wiąc naj pro ściej
– skal ny la bi rynt. Na noc leg uda li śmy się do schro ni ska
PTTK „Pa ster ka” w Pa ster ce. 

Dzień ko lej ny to wi zy ta w Ku do wie Zdro ju. Tam
zwie dza li śmy pi jal nię wód i park zdro jo wy, od wie dzi li śmy
też ka pli cę cza szek w Czerm nej. Nie za bra kło tak że wspi -
nacz ki, tym ra zem na ma syw Śnież ni ka o wy so ko ści 1425 m
n. p. m. Uda ło nam się zejść ze szczy tu do słow nie kil ka mi -
nut przed bu rzą (dzię ki po mo cy drwa li i ich po jaz dom). Nie -
co prze mo cze ni, te go wie czo ru za do mo wi li śmy się w go spo -
dar stwie agro tu ry stycz nym w By strzy cy Kłodz kiej. 
Ostat ni już dzień na sze go po by tu w tych pięk nych oko li -
cach spę dzi li śmy wcho dząc na szczyt Iglicz na. Znaj du je się
tam pięk ne sank tu arium Mat ki Bo żej Śnież nej. Po dej ście
roz po czę li śmy w Mię dzy gó rzu. Po dro dze zwie dza li śmy
„Ogród ba jek”, miej sce, w któ rym znaj du ją się fi gu ry bo ha -
te rów ba jek i kre skó wek z róż nych lat. Na szczy cie uda ło
nam się od pra wić Mszę świę tą dla na szej gru py. Scho dząc
z Iglicz nej prze szli śmy przez słyn ną ta mę w Mię dzy gó rzu,
któ ra raz tyl ko, pod czas po wo dzi w 1997 ro ku, prze le wa ła
się od nad mia ru wo dy. Te go dnia na szej wę drów ce to wa rzy -
szy ła Ania Ma rzyń ska, miesz ka ją ca na co dzień w By strzy -
cy Kłodz kiej. Przez okres stu diów Ania miesz ka ła na te re -
nie na szej pa ra fii, ak tyw nie uczest ni cząc w ży ciu dusz pa -
ster stwa mło dzie ży. 

Wy jazd te go rocz ny z pew no ścią na le ży za li czyć
do uda nych. Był on bar dzo nie ty po wy ze wzglę du na środ ki
trans por tu, roz ma ite atrak cje oraz bar dzo uroz ma ico ną sy -
tu ację po go do wą. Trze ba jed nak umieć od na leźć się w każ -
dych wa run kach i my ślę, że te mu wy zwa niu na sza gru pa
zde cy do wa nia spro sta ła. 

To masz Ol szyń ski
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Rekolekcje „Lux Cordis“ w Licheniu
Z ŻYCIA PARAFII

Pięt na ście osób z Dusz pa ster stwa Mło dzie ży Lux Cor dis
oraz trzech za przy jaź nio nych ce re mo nia rzy wy je cha ło
na spe cjal nie przy go to wa ne dla nas Dni S ku pie nia i Wy -
tchnie nia do Sank tu arium Mat ki Bo żej Li cheń skiej. 

W piąt ko we przed po łu dnie ze bra li śmy się
przed ple ba nią, aby stam tąd wy ru szyć na dwo rzec ko le jo -
wy. Nie oby ło się bez nie spo dzia nek. Otóż po prze siad ce
w Gnieź nie oka za ło się, że po ciąg, w któ rym do pie ro co się
ulo ko wa li śmy, ma awa rię bez piecz ni ka. Cze ka ła nas pra wie
dwu go dzin na prze rwa na pe ro nie „cze cim”. Oczy wi ście my,
kre atyw na mło dzież, wy peł ni li śmy czas ocze ki wa nia za rów -
no so bie na wza jem, jak i in nym pa sa że rom – tak że tym in -
nej na ro do wo ści, da jąc kon cert mu zy ki róż no rod nej. Do je -
cha li śmy do Ko ni na, skąd wziął nas bus, a ra czej po win nam
po wie dzieć LU Xbus, któ ry bez naj mniej sze go pro ble mu po -
mie ścił ca łą na szą we so łą gro mad kę. Tu taj też przy wi ta li -
śmy się z na szy mi re ko lek cjo ni sta mi, księż mi Za ko nu Oj -
ców Ma ria nów – x. Ra fa łem Za lew skim (któ re go oka zję
mie li śmy po znać wcze śniej) oraz x. Rom kiem Frąc ko wia -
kiem. Za cie ka wie ni przy ci ska li śmy no sy do szyb, po dzi wia -
jąc ro sną cą w oczach ko pu łę Ba zy li ki oraz wie żę, któ re
z każ dą chwi lą sta wa ły się co raz bliż sze.

W koń cu do je cha li śmy do ce lu. Z ja ką ra do ścią
ode bra li śmy klu cze do swo ich apar ta men tów w „Pa pie żów -
ce”! Świa do mość te go, że w po ko ju obok prze by wał 10 lat
te mu sam Jan Pa weł II, by ła dla nas czymś nie zwy kłym. 

Po krót kim od po czyn ku i po sił ku przy szła po ra
na ofi cjal ne roz po czę cie re ko lek cji i tzw. „rund kę za po znaw -
czą”. Był to tak że czas na za sta no wie nie się, po co przy je -
cha li śmy, co chcie li by śmy, aby te re ko lek cje w nas wnio sły.
Na stęp nie mia ła miej sce ka te che za po kut na, przy go to wy -
wa li śmy się do sa kra men tu po jed na nia. Po krót kiej, ale jak -
że tre ści wej kon fe ren cji, mia ło miej sce wy sta wie nie Naj -
święt sze go Sa kra men tu. Dla więk szo ści ad o ra cja ta by ła
głę bo kim prze ży ciem, bar dzo bli skim spo tka niem z Je zu -
sem. Po tak emo cjo nu ją cym dniu pra wie od ra zu uda li śmy
się na spo czy nek.

So bot ni po ra nek roz po czę li śmy jutrz nią, po tem po -
szli śmy na śnia da nie, aby na brać sił na ko lej ny blok za ję cio -
wy. W oko li cy po łu dnia uda li śmy się do ba zy li ki na Mszę
św., któ ra zo sta ła ubo ga co na asy stą na szych chłop ców. 
Po obie dzie mie li śmy czas dla sie bie. Po sta no wi li śmy wy ko -
rzy stać go na pró bę scho li, dzię ki cze mu po zy ska li śmy jej
no wych człon ków  Czuj ne ucho x. Ra fa ła usły sza ło na sze
ćwi cze nia i… zo sta li śmy po pro sze ni o ubo ga ce nie śpie wem
nie dziel nej Eu cha ry stii. Po po łu dniu mie li śmy oka zję zo ba -
czyć i wejść do klasz to ru oj ców ma ria nów, gdzie oglą da li -
śmy film pt. „Bun tow nik z wy bo ru”, któ ry wzbu dził w nas
du żo emo cji. Wie czo rem dys ku to wa li śmy na te mat fil mu,
po czym księ ża przy go to wa li dla nas nie spo dzian kę – mo gli -
śmy wejść i obej rzeć ca ły apar ta ment Ja na Paw ła II. Dzień
za koń czy li śmy od śpie wa niem nie szpo rów. 

Nie dzie lę tak że roz po czę li śmy jutrz nią. Po śnia da -
niu mie li śmy chwi lę cza su, by przy go to wać się do li tur gii

– LSO roz dzie la ła mię dzy sie bie funk cje, a scho la roz śpie -
wy wa ła się. Nie ukry wam, że wszy scy by li śmy bar dzo pod -
eks cy to wa ni i szczę śli wi, iż mo gli śmy tak ak tyw nie brać
udział we Mszy św. przed ob ra zem Mat ki Bo żej Li cheń -
skiej. Po Eu cha ry stii zwie dza li śmy za ka mar ki Sank tu arium
z prze wod ni kiem. Po obie dzie spo tka li śmy się z x. Pio trem
La chem, któ ry opro wa dził nas po ho spi cjum i przy bli żył
struk tu rę funk cjo no wa nia tej pla ców ki. 

Na stęp nie po szli śmy obej rzeć film pt. „Na zy wał się
Bag ger Van ce”. Po pro jek cji mie li śmy bar dzo mie sza ne
uczu cia, jed nak ale go rie po la gol fo we go, ja ko ży cia, doł ka
ja ko ce lu, pi łecz ki ja ko de cy zji i ty tu ło we go Bag ge ra ja ko
Bo ga uzna li śmy za jak naj bar dziej traf ną. Po se an sie uda li -
śmy się na wie żę przy ba zy li ce. 

Ostat ni wie czór spę dzi li śmy w ple ne rze przy gril lu
i za ba wach. Nie chcia ło nam się spać, więc dal szą część spo -
tka nia „prze nie śli śmy” na miej sce noc le gu, w efek cie cze go,
za koń czy li śmy je nad ra nem;)

W po nie dzia łek przed wy jaz dem ze bra li śmy się
w ora to rium, by pod czas Mszy św. po dzię ko wać Bo gu
za ten, jak że owoc ny i ra do sny, czas re ko lek cji. Wy je cha li -
śmy peł ni ener gii i do świad czeń, każ dy z nas wy niósł coś
dla sie bie i coś, czym chciał by dzie lić się z in ny mi. Dłu go
nie cze ka li śmy, aby po ka zać świa tu ra dość… a kon kret niej
współ pa sa że rom po cią gu… ale to już in na hi sto ria. W każ -
dym ra zie dro ga upły nę ła bar dzo we so ło. 

Dzię ku ję wszyst kim, za ten wspa nia ły czas,
za uśmiech, roz mo wy, za mo dli twę a przede wszyst kim
za do świad cze nie wspól no ty. Sło wa szcze gól ne go po dzię ko -
wa nia na le żą się Tom ko wi, bez któ re go ten wy jazd nie od -
był by się, a na pew no nie był by tak re we la cyj ny.

Mar le na Dudkowska
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Z wizyt¹ u Braci w wierze na Wschodzie
Z ŻYCIA PARAFII

Dzieci w Szablewie
Z ŻYCIA PARAFII

W dniach 16 – 19 lip ca br. gru pa skła da ją ca się z dwóch ce -
re mo nia rzy – Tom ka i Paw ła – oraz ni żej pod pi sa ne go or ga -
ni sty z na szej pa ra fii uda ła się wraz z księ dzem Pio trem Tar -
ta sem z pa ra fii pw. Naj święt sze go Ser ca Je zu so we go we
Wrzesz czu, die ce zjal nym opie ku nem Służ by Li tur gicz nej,
na wy pra wę na Bia ło ruś. Na szym ce lem by ła go ścin na pa ra -
fia Prze mie nie nia Pań skie go w Czasz ni kach, gdzie pra cu je
po cho dzą cy z na szej die ce zji ks. An drzej Bul czak, wie lo let -
ni dusz pa sterz Służ by Li tur gicz nej w Ar chi die ce zji Gdań -
skiej.

Nie by ło to jed nak je dy ne miej sce, któ re od wie dzi -
li śmy pod czas na szej czte ro dnio wej wy pra wy. Go ści li śmy
rów nież w pa ra fii w Szum sku na Li twie, gdzie więk szość pa -
ra fian sta no wi li Po la cy. Da ne mi by ło na wet za śpie wać pol -
skie pie śni wraz z miesz kań ca mi tej miej sco wo ści i za grać
na nie zbyt du żych, ale za to praw dzi wych wi leń skich or ga -
nach. Na Li twie obej rze li śmy rów nież wie le cie ka wych za -
byt ków, głów nie zwią za nych z po sta cią Ada ma Mic kie wi -
cza. By li śmy rów nież w Wil nie, by zwie dzić mia sto oraz
(wraz z księ dzem Pio trem) wziąć udział we Mszy Świę tej
w ka pli cy Mat ki Bo żej Ostro bram skiej.

Na sza wy pra wa sta łą się praw dzi wą piel grzym ką,
je śli wziąć pod uwa gę ilość ko ścio łów, któ re obej rze li śmy,
a by ło ich na praw dę wie le. Na Bia ło ru si do mi nu je pra wo sła -
wie, mie li śmy więc oka zję zo ba czyć róż ne, wspa nia łe cer -
kwie. Wie le z nich zwie dzi li śmy, w nie któ rych mo gli śmy
rów nież za ob ser wo wać pra wo sław ny ob rzą dek.

W pa ra fii Prze mie nia Pań skie go w Czasz ni kach do -
świad czy li śmy ogrom nej życz li wo ści lu dzi, któ rzy udo stęp -
ni li nam swo je miesz ka nie, za pro si li na gril la oraz ra zem
z na mi uczest ni czy li we Mszach Świę tych od pra wia nych
w ję zy ku bia ło ru skim. Za koń cze niem na szej wy ciecz ki by ła
wi zy ta w sto li cy Bia ło ru si, Miń sku. Z wie lo ma pa miąt ka mi
i nie sa mo wi ty mi wra że nia mi wró ci li śmy do na szych do -
mów. Bar dzo dzię ku je my księ dzu Pio tro wi za wspól nie
pięk nie spę dzo ny czas.

Krzysz tof Ży gow ski

W dniach 17 do 20 sierp nia gru pa czter na stu przed szko la -
ków wraz z opie ku na mi go ści ła w go spo dar stwie agro tu ry -
stycz nym w Sza ble wie. Na uwa gę za słu gu je fakt, iż naj młod -
si uczest ni cy mie li za le d wie pięć lat. Wspól ne prze by wa nie
na ło nie na tu ry po zwo li ło dzie ciom od po cząć od gwa ru du
że go mia sta. 

Dzie ci mia ły wie le atrak cji o czym moż na prze ko -
nać się oglą da jąc pięk ne zdję cia za rów no w Gło sie Bra ta,
jak rów nież na stro nie in ter ne to wej na szej pa ra fii.
Wszyst kich za in te re so wa nych za pra sza my do na ka te che zę
dla przed szko la ków, któ ra od by wa się na ple ba nii w każ dą
so bo tę o godz. 10, a w przy szłym ro ku na wa ka cyj ny wy jazd.



GŁOS BRATA NR 3(41)2009 7

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Wa ka cje już za na mi. Skoń czył się czas bez tro ski i słod kie -
go nic nie ro bie nia. Ale czy na pew no dwa mie sią ce wol ne go
ozna cza ją tyl ko spa nie do po łu dnia i za słu żo ny od po czy nek?
Nie dla mło dzie ży z Lux Cor dis! Nie co mniej licz ni niż w po -
przed nich la tach, ale za to peł ni za pa łu 28. lip ca br. sta wi li -
śmy się w Ba zy li ce Ma riac kiej, aże by wy ru szyć na XXVII
Gdań ską Pie szą Piel grzym kę na Ja sną Gó rę. 

Przez szes na ście dni nie stru dze nie wę dro wa li śmy.
Na swych bar kach nie śli śmy ple ca ki z pro wian tem na dro -
gę, a w ser cach proś by, po dzię ko wa nia. Mie li śmy wie le
szczę ścia, bo po go da nam do pi sy wa ła, nie mal ca ły czas
świe ci ło słoń ce. 

Pod czas ca łej piel grzym ki spo ty ka li śmy się z nie -
zwy kłą życz li wo ścią lu dzi. Nie do opi sa nia jest uczu cie, ja -
kie go do zna je się na wi dok kub ka zwy kłej, zim nej wo dy
ofia ro wa nej nam przez miesz kań ców mi ja nych wio sek
w upal ne po łu dnie. Do brzy lu dzie dba li też o to, aby pąt ni -
kom nie za bra kło chle ba i cia sta po wsze dnie go. 

W trak cie piel grzy mo wa nia na uczy li śmy się do ce -
niać to, co ma my na co dzień w do mach. Po do świad cze -
niach spa nia na pod ło dze, szczy tem luk su su wy da wa ły nam
się cho ciaż by ma te ra ce gim na stycz ne, czy cie pła wo da
w kra nie, któ re cze ka ły na nas w jed nej ze szkół. Wspól ne
piel grzy mo wa nie za cie śnia re la cje w gru pie. Czło wiek
otwie ra się na in nych i po wo li wy zby wa się wła sne go ego -
izmu dzie ląc się z in ny mi tym, co ma. 

Naj bar dziej wzru sza ją cym mo men tem ca łej piel -
grzym ki by ło oczy wi ście wej ście na Ja sną Gó rę. Do pie ro
tam uświa do mi łam so bie, ile ki lo me trów prze szłam. Wcze -
śniej o tym nie my śla łam, po pro stu szłam, nie zda jąc so bie
spra wy z te go, że prze mie rzam te re ny ko lej nych wo je -
wództw. Czas spę dzo ny na piel grzym ce za owo co wał wie lo -
ma no wy mi przy jaź nia mi i prze my śle nia mi na te mat ży cia.
To by ły pięk ne wa ka cje i w przy szłym ro ku na pew no też
pój dę na piel grzym ko wy szlak. 

Ma ria Ma tu siak 

Idziemy do Matki...
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W górach jest wszystko, co kocham...
Z ŻYCIA PARAFII

Gó ry ma ją w so bie coś ta kie go, że przy cią ga ją – nie za leż nie,
czy się miesz ka da le ko, czy bli sko nich. Pra wie każ dy, kto
raz po znał ich ma gię, nie bę dzie chciał wra cać z po wro tem
do „sza rej rze czy wi sto ści”, a je że li już wró ci, to za raz pla nu -
je, że by jak naj szyb ciej zna leźć się tam zno wu. 

W dniach 10 – 17 sierp nia br. ks. Krzysz tof po sta -
no wił zor ga ni zo wać dla pa ra fial nej Li tur gicz nej Służ by Oł ta -
rza wy jazd wła śnie w gó ry. Spo śród wie lu moż li wo ści wy bór
padł na Biesz cza dy ja ko jed no z nie wie lu spo koj nych miejsc
w Pol sce, gdzie jesz cze nie ma aż ta kich tłu mów na szla -
kach jak np. w Ta trach. Pierw szy dzień na sze go obo zu to
po dróż po cią giem. Ze bra li śmy się wszy scy po po łu dniu
na dwor cu ko le jo wym w Oli wie w skła dzie ks. Krzysz tof, kl.
Mar cin, 16 chło pów z LSO oraz … naj lep sze na ko niec;-) na -
wet ca łe 2 ko le żan ki – Ania i Na ta lia. Do sta cji w Za gó rzu
do je cha li śmy 11 sierp nia po dłu giej po dró ży. By li śmy chy ba
nie do koń ca wy spa ni, ale za to moc no zmo ty wo wa ni, aby
ru szyć na pod bój Biesz czad. Chwil kę póź niej uda ło nam się
za pa ko wać ba ga że do bu sa, któ ry miał za brać nas do na szej
do ce lo wej ba zy w We tli nie. 

Po za mel do wa niu w na szych dom kach i roz pa ko -
wa niu ba ga ży, na stał czas, że by w koń cu wy ru szyć w te ren.
Nasz pierw szy szlak nie był szcze gól nie trud ny, lecz mi mo
to pew na część gru py wraz z głów nym opie ku nem, zdą ży ła
już zbo czyć ze szla ku i pójść tro chę in ną dro gą niż by ło to
w pier wot nych pla nach. Ale bez obaw – w trak cie po wro tu
do na szej ba zy wszy scy się zna leź li śmy. Odro bi na du cha
przy go dy mu sia ła być. Nie ste ty, po go da te go dnia, jak
i przez więk szą część obo zu, nie roz piesz cza ła nas. Co ja kiś
czas po pa dy wał desz czyk, ale kto by się ta ką drob ną mżaw -
ką przej mo wał... Po po wro cie ze szla ku ką piel, obia dek i co -
dzien na Msza św., po któ rej czas wol ny w za leż no ści
od dnia wy ko rzy sty wa li śmy na grę w ty sią ca, ma fię czy też
pił kę noż ną. 

Na ko lej ny dzień za pla no wa na zo sta ła tra sa na Po -
ło ni nę We tliń ską – wi docz ki ład ne a szlak już tro chę bar -
dziej wy ma ga ją cy. Wszyst ko ukła da ło się ide al nie, do pó ki
nie za czę ło jak zwy kle lać. Odro bin kę prze mo cze ni zro bi li -
śmy so bie jesz cze po stój „ka nap ko wy” przy schro ni sku
„Chat ka Pu chat ka” a po tem nie ste ty wró ci li śmy do na szej
ba zy w We tli nie. 

War to też wspo mnieć o wie czor nej ak cji stra sze nia
ko le ża nek w jed nym z na szych dom ków. Otóż ko le dze Mar -
ko wi uda ło się nie po strze że nie wśli zgnąć pod łóż ko Ani i,
kie dy zga si li śmy świa tło, on de li kat nie za czął dra pać
po ścia nie i stu kać w pod ło gę, jak by imi tu jąc głos ta jem ni -
czych pod ło go wych zwie rzą tek. Oczy wi ście – nie trud no jest
wy obra zić so bie gwał tow ną i pi skli wą re ak cję Ani, któ ra, nie
wie dzieć cze mu, wy sko czy ła na gle na śro dek po ko ju. Pa rę
chwil póź niej po dob nie za re ago wa ła Na ta lia, a mia ry obu -
rze nia dziew cząt do peł ni ło prze ko ny wa nie, że to wszyst ko
by ło po my słem ks. Krzysz to fa. Oj, to by ła we so ła noc;) 

Na stęp ny dzień to atak na Ma łą i Wiel ką Raw kę.
Po go da do pi sy wa ła przez ca łą pierw szą go dzi nę. Póź niej się
roz pa da ło, a na od sło nię tym szczy cie roz hu lał się wiatr.
Do te go wi do ki by ły pra wie wszę dzie ta kie sa me – jed na

wiel ka mgła. Jed nak nam, za pra wio nym już nie co w bo jach,
nie wie le to prze szka dza ło – naj waż niej sze, że ko lej ny dzień
uda ło się spę dzić na szla ku. Nie ste ty, nie unik nę li śmy kon -
se kwen cji cho dze nia do gó rach w desz czu. Więk szość obo -
zo wi czów mia ła prze mo czo ne bu ty i ubra nia, więc ko lej ne -
go dnia zre zy gno wa li śmy ze zdo by wa nia gór skich szla ków
i po je cha li śmy na prze jażdż kę Biesz czadz ką Ko lej ką Wą -
sko to ro wą. Przy oka zji zwie dzi li śmy po ło żo ną nie opo dal Ci -
snę, a że zro bi ła się wy jąt ko wo ład na po go da, na stra ja ło nas
to po zy tyw nie na dzień na stęp ny. 

Przed ostat nie go dnia po sta no wi li śmy przejść naj -
dłuż szy szlak ze wszyst kich za pla no wa nych pod czas te go
obo zu. Cze ka ły tam na nas naj ład niej sze wi do ki. Osiem go -
dzin w tra sie przy pięk nej po go dzie za owo co wa ły zdo by -
ciem naj bar dziej ma low ni czych szczy tów ser ca Biesz czad
– Roz sy pań ca (1280 m.), Ha li cza (1333 m.) i Tar ni cy
(1346 m n.p.m.). Po ca ło dzien nej wę drów ce za do wo le ni
wró ci li śmy do dom ków. Cze ka ło nas jesz cze pa ko wa nie ba -
ga ży przed wy jaz dem a wie czo rem po że gnal ne ogni sko. 

Ostat nie go dnia, po nie dziel nej Mszy św. w ko ście -
le oo. fran cisz ka nów w We tli nie, opu ści li śmy na sze dom ki
i uda li śmy się bu sem nad Za lew So liń ski. Moż na tam by ło
po dzi wiać wiel ką za po rę wod ną oraz pięk ne wi do ki na za -
lew pe łen ża gló wek. Peł ni nie za po mnia nych wra żeń do je -
cha li śmy do dwor ca w Za gó rzu i po cią giem wró ci li śmy
szczę śli wie do Gdań ska. Moż na śmia ło po wie dzieć, że to,
co do bre, szyb ko się koń czy. Trze ba tyl ko mieć na dzie ję, że
nie był to nasz ostat ni wy jazd w gó ry. 

Ra fał Woj cie chow ski
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Tour di San Alberto
Z ŻYCIA PARAFII

Na sza te go rocz na piel grzym ka ro we ro wa do Ma tem ble wa
zgro ma dzi ła aż 150 uczest ni ków, wśród któ rych zna leź li się
na si księ ża, sio stry za kon ne, dia kon, kle ry cy oraz pa ra fia nie
w bar dzo du żym prze kro ju wie ko wym. Wpływ na tak wy so -
ką fre kwen cję mia ła za pew ne rów nież pięk na po go da, gdyż
po desz czo wym piąt ku – so bo ta po wi ta ła nas od sa me go ra -
na cie pły mi pro mie nia mi słoń ca. 

Wy ru szy li śmy spod na sze go ko ścio ła jak za wsze
w eskor cie po li cji. Tym ra zem to wa rzy szył nam jed nak wy -
jąt ko wo tyl ko je den po li cjant, po nie waż więk szość stró żów
pra wa za an ga żo wa na by ła przy dwóch kon ku ren cyj nych
uro czy sto ściach: spo tka niu Gru py Wy szeh radz kiej w So po -
cie i zjeź dzie or ga ni za cji pol sko -nie miec kich w Gdań sku.
Jed nak mi mo uszczu plo nej eskor ty czu li śmy się bez piecz -
nie na ca łej tra sie piel grzym ki. W do dat ku ja ko gru pa uprzy -
wi le jo wa na te go dnia mo gli śmy ko rzy stać ze spe cjal nie do -
sto so wa nych praw do ty czą cych prze pi sów ru chu dro go we -
go np. prze jeż dżać skrzy żo wa nia na czer wo nym świe tle. To
cza sem bu dzi ło za zdrość in nych użyt kow ni ków dróg. Pe -
wien zdzi wio ny tak sów karz na prze ciw nym pa sie ru chu, wi -
dząc tak ogrom ną rze szę ro we rzy stów, za py tał nas, co to
za im pre za. Je den z na szych ko le gów od po wie dział mu, że
to To ur de Po lo gne. Sły sząc to po my śla łam, że moż na by
ana lo gicz nie na zwać na szą piel grzym kę To ur di San Al ber -
to, choć w prze ci wień stwie o za wo do wych ko la rzy je cha li -
śmy z umiar ko wa ną pręd ko ścią, a co za tym idzie – bez ko -
li zyj nie i bez pro ble mo wo. Je dy nie na ostat nim, ostro idą -
cym pod gó rę od cin ku nie któ rzy mu sie li zsiąść ze swo ich
ro we rów, ale wszy scy i tak z uśmie chem na twa rzy do tar li
do ce lu. 

Pod czas Mszy św. mie li śmy oka zję uczest ni czyć
nie tyl ko w sa kra men cie Eu cha ry stii, lecz rów nież chrztu
pię cior ga ma lu chów, któ re dość gło śno za zna cza ły swo ją
obec ność w sank tu arium. 

Po uczcie du cho wej cze ka ły na nas jesz cze pysz ne,
słod kie droż dżów ki oraz spo ra daw ka ad re na li ny pod czas
me czu pił kar skie go ro ze gra ne go na po bli skim bo isku. Żal
by ło koń czyć tę wspa nia łą za ba wę. Jed nak gdy po ja kimś
cza sie ks. Pro boszcz dał nam sy gnał do od jaz du, po wo li za -
czę li śmy do sia dać na szych „sta lo wych ru ma ków”.

Każ da na sza ro we ro wa piel grzym ka do Ma tem ble -
wa ob fi tu je w wie le cie ka wych wy da rzeń. Mo że dla te go wła -
śnie z ro ku na rok wzra sta licz ba jej uczest ni ków. Za rok bę -
dzie ich za pew ne du żo wię cej, gdyż bę dzie to ju bi le uszo wa,
bo dzie sią ta już piel grzym ka pa ra fial na. Ks. Pro boszcz zdra -
dził nam, że pla nu je do dat ko we atrak cje z tej oka zji. Mo że
więc i Pań stwo wy bio rą się na tę piel grzym kę na stęp nym ra -
zem?

Ewa Wo ja czek
tekst i zdję cia

Dnia 12.09.2009 ro ku od by ła się IX Pa ra fial na Piel grzym ka
Ro we ro wa do sank tu arium Mat ki Bo żej Brze mien nej w Ma -
tem ble wie. Chęt nych do wspól ne go piel grzy mo wa nia na ro -
we rze co ro ku jest wię cej, tak by ło i te raz. 
Od go dzi ny 9.30 ro we ry za czę ły po ja wiać się na pla cu
przed ko ścio łem. Cze kał tam też ra tow nik me dycz ny i kil ka
sa mo cho dów, gdy by ktoś za słabł lub miał kło po ty z ro we -
rem. Po krót kiej mo dli twie każ dy piel grzym do stał spe cjal ny
zna czek i ksiądz Pro boszcz za rzą dził wy jazd. Po go da
na szczę ście do pi sy wa ła, by ło sło necz nie i chłod no za ra zem.
Eskor ta Pa na Po li cjan ta i po moc Pa na Bo ga spra wi ły, że nie -
strasz ne by ły nam żad ne skrzy żo wa nia. Jesz cze tyl ko ostat -
nie wzgó rza do po ko na nia i… Ma tem ble wo! Na resz cie! 

Po za par ko wa niu ro we rów był czas na po si łek i od -
po czy nek. Każ dy miał oka zję na spa cer po sank tu arium,

mo dli twę przed fi gu rą Ma ryi Brze mien nej czy na czer pa nie
wo dy z cu dow ne go źró deł ka. Na stęp nie o go dzi nie 12.00 za -
czę ła się Msza Świę ta po łą czo na z chrzci na mi. Po tem roz da -
ne zo sta ły pysz ne droż dżów ki. Mło dzież ro ze gra ła też tra dy -
cyj ny mecz. Oko ło pół go dzi ny po Mszy, trze ba by ło już
wra cać. Zjazd z gó rek ma tem blew skich to sa ma ra dość. Po -
tem prze jazd przez ma low ni czą uli cę Po lan ki i szyb ko zna -
leź li śmy się pod na szym ko ścio łem. 

Piel grzym ka by ła bar dzo uda na! Nie mo gę się już
do cze kać na stęp nej, za rok. Bę dzie to już dzie sią ta, ju bi le -
uszo wa, więc mo gą po ja wić się nie spo dzian ki. Miej my na -
dzie ję, że za rok bę dzie jesz cze wię cej chęt nych do tej wspa -
nia łej, wspól nej wy pra wy:)

Ma ria Kor nac ka 
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A mo¿e by tak gazetkê?
Z ŻYCIA PARAFII

Wy wiad z pa nią Kry sty ną Bar dzi szew -
ską, opie kun ką pa ra fial ne go kio sku

– Wi ta my bar dzo ser decz nie. Na szą
roz mo wę chcia ły by śmy za cząć od proś -
by, by opo wie dzia ła nam Pa ni, jak za -
czę ła się Pa ni współ pra ca z na szą Pa ra -
fią? 
– Skle pik pa ra fial ny pro wa dzę już od dzie -
się ciu lat. A jak to się za czę ło? Na po cząt ku
wspól nie z księ dzem Jó ze fem po my śle li -
śmy o ga ze tach, to on mnie w to wcią gnął.
Na po cząt ku sprze da wa łam na dwo rze.
Na po cząt ku by ło cięż ko, wów czas ksiądz
mnie pod pusz czał, że dam ra dę i tak to by -
ło. Ksiądz Jó zef du żo mi po ma gał, uczył. Gdy od szedł do in -
nej pa ra fii, sa ma by łam w sta nie za jąć się skle pi kiem.
Oprócz księ dza Jó ze fa mu szę wspo mnieć o lu dziach, któ rzy
– ku pu jąc ga ze ty – rów nież mi po ma ga li. In te re so wa li się
tym, co się dzie je w skle pi ku. Rów nież w mo men tach smut -
nych, kie dy prze ży wa łam wie le trosk, mo głam li czyć na ich
wspar cie. Za wsze są przy mnie, są ser decz ni. Bar dzo im
za to wszyst ko dzię ku ję. Są też bar dzo uczci wi. Je śli za po -
mną cze goś, za wsze na stęp ne go dnia wra ca ją – są ko cha ny -
mi ludź mi.
– Jak sa ma Pa ni po wie dzia ła, na sa mym po cząt ku

w skle pi ku moż na by ło ku pić tyl ko ga ze ty. A ja kie to
by ły ty tu ły? 
– „Nie dzie la”, „Głos Bra ta” – od pierw sze go wy da nia, „Gość
Nie dziel ny”. Ksiądz Jó zef bar dzo chciał, by rów nież moż -
na by ło ku pić „Nasz Dzien nik”, „Ró ża niec” oraz „Źró dło”.
Moż na by ło rów nież do stać ga ze ty dla dzie ci, aby je za chę -
cić do czy ta nia. A ja wpa dłam na po mysł, by tym dzie ciom
ku po wać li za ki. Gdy przy cho dzi ły do mnie po ga ze tę czy
książ kę, to z wdzięcz no ścią im je roz da wa łam. 
– Tak, ja też ostat nio do sta łam jed ne go:) 
– Bo wy wszy scy jesz cze dzie ci je ste ście. Mło dzież u nas
jest bar dzo uczyn na i grzecz na. Za wsze „dzień do bry” po -
wie. Pa mię tam jak to by ło, kie dy przy cho dzi li ście do mnie,
do kio sku i py ta li ście, czy mo że po móc w sprze da wa niu. By -
łam bar dzo za to wdzięcz na. Mu szę wam po wie dzieć, że kie -
dy wi dzę, jak się mo dli cie, to je stem bar dzo wzru szo na.
– Po wie dzia ła nam Pa ni, co moż na by ło ku pić w kio -
sku daw niej. Jak zmie nił się asor ty ment?
– Te raz są roz ma ite rze czy. Oprócz ga zet są rów nież anioł -
ki, ksią żecz ki do na bo żeń stwa dla dzie ci, pa miąt ki do chrztu
oraz pierw szo ko mu nij ne, ró żań ce, książ ki, pod ręcz ni ki,
świe ce. Cho dzi o to, by ten skle pik był pod ręcz ny. By lu dzie
nie mu sie li cho dzić i szu kać, a mie li po trzeb ne de wo cjo na -
lia i pra sę ka to lic ką w za się gu rę ki. W na szym skle pi ku
moż na ku pić na praw dę wie le rze czy, lu dzie na wet z in nych
osie dli przy cho dzą do mnie, po nie waż u mnie znaj dą to, cze -
go po trze bu ją. Oprócz przy jem no ści, któ rą mi ta po słu ga
spra wia, jest to rów nież du ży obo wią zek. Jeż dżę po to war
do hur tow ni na Ża bian kę, po tem roz kła dam wszyst ko.
Na szczę ście są lu dzie, któ rzy mi za wsze po ma ga ją. 

– Wie my, że oprócz sprze -
da ży w skle pi ku sa ma ro bi
Pa ni te wspa nia łe pal my
i bu kie ty kwia tów i ziół,
któ re moż na ku pić na Nie -
dzie lę Pal mo wą czy świę to
Mat ki Bo skiej Ziel nej. Czy
du żo pra cy wy ma ga przy go -
to wa nie ta kiej jed nej pal my
lub bu kie tu? 
– Trze ba za cząć od ze bra nia
po trzeb nych ziół. A po tem to
wie cie, po ko lei ro bi się je.
Tak oko ło mie sią ca po trze bu -
ję na zro bie nie za pa su na jed -

no świę to. Naj pierw cho dzę na łą ki i po la, zbie ram zio ła, po -
tem je so bie osob no ukła dam, aby ła twiej się wy szu ki wa ło
po trzeb nych. Wresz cie ukła dam je w od po wied nie bu kie ty.
– Zbie ra Pa ni kwia ty tu w oko li cy? 
– Tak, wszyst ko jest zbie ra ne tu, a jak trze ba gdzieś da lej
pójść al bo du żo jest do no sze nia, to po ma ga mi pa ni Ala. Je -
stem jej bar dzo wdzięcz na za po moc, ko cha ny czło wiek
z niej. 
– Sa ma Pa ni ro bi pal my? 
– Tak, ro bię je sa ma. To zna czy jest mo ja zna jo ma, któ ra mi
bar dzo w tym po ma ga, ukła da wszyst kie kwiat ki czy ży to,
któ re trze ba ku pić, w złot ko okrę ca. Ale ca ła pro duk cja
idzie przez mo je rę ce. Je śli cho dzi o ukła da nie, to mu si to
jed na rę ka ro bić, że by ta kie „trze pa ki” nie po wy cho dzi ły.
Mu szą prze cież ład ne być.
– Czy li każ da pa lem ka prze cho dzi przez Pa ni rę ce?
– Tak… nie dłu go Bo że Na ro dze nie i po tem za raz zno wu

bę dą pal my. 
– A czy na le ży Pa ni do ja kiejś wspól no ty przy pa ra fii? 
– Tak, do Ży we go Ró żań ca. 
– A jak wy glą da Pa ni czas wol ny? 
– Te go cza su wol ne go tak na praw dę mam bar dzo ma ło.
Opie ku ję się wnu kiem, po tem je stem w skle pi ku i… jak to
w do mu, trze ba po sprzą tać, za ku py zro bić, róż ne spra wy po -
za ła twiać. 
– Wi dzi my, że pra ce ru szy ły i nie dłu go bę dzie Pa ni
pra co wa ła w no wym skle pi ku. 
– Tak. Je stem bar dzo z te go za do wo lo na. Bę dzie cie plej

i bez piecz niej. Bar dzo je stem za do wo lo na, że ksiądz pro -
boszcz tak dba o nasz pa ra fial ny kiosk – za rów no przy oka -
zji tej obec nej bu do wy no we go jak i przez ca ły czas. Je stem
mu za to bar dzo wdzięcz na. 
– Skle pik po łą czo ny bę dzie z ka wia ren ką. Czy już
wia do mo, kto ma się za jąć ka wia ren ką? 
– Tym bę dzie się zaj mo wa ła mo ja zna jo ma, ta któ ra po ma ga
mi ro bić pal my. 
– Na pew no no wy skle pik oraz ka wia ren ka bę dą miej -
scem czę sto od wie dza nym przez pa ra fian za rów no
tych star szych jak i młod szych. Bar dzo dzię ku je my
za roz mo wę i ży czy my wie le si ły. 

roz ma wia ły An na Kwie cień i Mag da le na Cza piew ska 
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Historia Koœcio³a Gdañskiego cz. - 4

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 

KLASZ TOR DO MI NI KA NÓW W GDAŃ SKU

Wiel ką po sta cią pol skie go Ko ścio ła jest św. Ja cek Od ro wąż,
któ ry wniósł du ży wkład w roz wój chrze ści jań stwa w Gdań -
sku. W 1220 ro ku przy oka zji ślu bów w żeń skim klasz to rze
do mi ni ka nek św. Syk stu sa w Rzy mie, sta ła się nie zwy kła
rzecz, któ ra mia ła do nio słe skut ki dla przy szłych lo sów te -
go za ko nu w Pol sce. Św. Do mi nik miał przy jąć ślu by od no -
wych za kon nic. Do klasz to ru na de szła wieść, że spa da jąc
z ko nia, zgi nął tra gicz nie bra ta nek kar dy na ła Ste fa na de
Fos scu no va, któ ry miał wziąć udział w uro czy sto ściach. Do -
mi nik, go rą co pro szo ny przez współ bra ci za kon nych, do ko -
nał na oczach wszyst kich obec nych cu du wskrze sze nia
mło dzień ca. Świad ka mi te go wy da rze nia by ła też gru pa Po -
la ków. Ten cud za de cy do wał, że dwóch z nich – Ja cek i Cze -
sław po pro si ło Do mi ni ka o przy ję cie do za ko nu za twier dzo -
ne go czte ry la ta wcze śniej przez pa pie ża Ho no riu sza III.
Tak roz po czę ła się chwa leb na hi sto ria pol skich do mi ni ka -
nów. 

Ob cu jąc przez kil ka mie się cy ze św. Do mi ni kiem
w Rzy mie, Ja cek, „za ra ził” się je go en tu zja zmem i ener gią.
Zro zu miał, że lu dziom moż na do pie ro wte dy od po wie dzieć
na ich po trze by du cho we, kie dy sa me mu nie ustan nie szu ka
się Bo ga. „Miał on zwy czaj czę sto no ce spę dzać na mo dli -

twie, lecz gdy czuł zmę cze nie w człon kach, kładł się na go -
łej zie mi kła dąc gło wę na ka mien nym stop niu, da wał cia łu
chwi lę od po czyn ku. Każ dej no cy bi czo wał się aż do krwi
rze mien ną „dys cy pli ną” z wę zła mi. W piąt ki oraz w wi gi lie
świąt Ma ryi Pan ny i Apo sto łów po ścił o chle bie i wo dzie.
Przez ca łe swo je ży cie wol ny czas po świę cał Bo gu, gdyż „al -
bo stu dio wał, al bo gło sił ka za nia, słu chał spo wie dzi, mo dlił
się, od wie dzał cho rych, sło wem i przy kła dem bu do wał bliź -
nie go” (wg Zyg mun ta Ma zu ra OP – „Świę ty Ja cek”). 

Mło dy Ja cek Od ro wąż do sko na le zda wał so bie
spra wę z te go, że za kon do mi ni ka nów mo że się roz ra stać
dzię ki no wym klasz to rom. Ten mło dy do mi ni ka nin oka zał
się zna ko mi tym or ga ni za to rem. W la tach 1225 -1228 po -
wsta ło dzię ki nie mu na te re nie Czech i Pol ski sie dem klasz -
to rów, w tym w Gdań sku w 1227 ro ku. 

W la tach czter dzie stych XIII wie ku Ja cek osiadł
w klasz to rze w Kra ko wie, gdzie pro wa dził dzia łal ność ka -
zno dziej ską i dusz pa ster ską. Umarł tam 15 sierp nia 1257 r.

Do mi ni ka nin, któ ry za ży cia sły nął z nad zwy czaj -
nych cha ry zma tów, rów nież po śmier ci słu żył orę dow nic -
twem. W 1266 ro ku przy gro bie św. Jac ka w Kra ko wie zor -
ga ni zo wa no „Biu ro Cu dów”, któ re za pi sy wa ło ła ski otrzy -
ma ne za je go wsta wien nic twem. 

Zo stał ka no ni zo wa ny 1594 ro ku przez pa pie ża Kle -
men sa VIII. 

Za kon Ka zno dziej ski (Or da Pra edi ca to rum – OP)
po wstał na po cząt ku XIII wie ku w po łu dnio wej Fran cji. Je go
za ło ży cie lem był Hisz pan – Do mi nik de Gu zman ży ją cy
w la tach 1172 – 1221, ka no nik ka te dry w Osmie. Od je go
imie nia za kon przy jął dzi siej szą na zwę. Pierw szy klasz tor
do mi ni kań ski zo stał za ło żo ny w 1215 r. w Tu lu zie. W 1216
r. pa pież Ho no riusz III za twier dził no wy za kon w opar ciu
o re gu łę św. Au gu sty na. Pierw si do mi ni ka nie przy by li
do Gdań ska wraz ze św. Jac kiem w 1227 r. Spro wa dze ni zo -
sta li przez księ cia po mor skie go Świę to peł ka. Wy da rze nie to
mia ło miej sce za le d wie je de na ście lat po za ło że niu za ko nuŚw. Jacek Odrowąż, XVIII-wieczny obraz z klasztoru oo. dominikanów 

w Gidlach k/Częstochowy

Św. Jacek otrzymuje habit z rąk św. Dominika. 
Anonimowy obraz z kaplicy św. Jacka w bazylice św. Sabiny w Rzymie.
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przez św. Do mi ni ka i pięć lat po przy by ciu pierw szych za -
kon ni ków do Pol ski. Bra cia otrzy ma li wów czas nie wiel ki
drew nia ny ko ściół pod we zwa niem św. Mi ko ła ja, któ ry był
zlo ka li zo wa ny na miej scu, w któ rym obec nie znaj du je się
Ha la Tar go wa. W jej pod zie miach moż na dziś oglą dać po zo -
sta ło ści fun da men tów ów cze sne go ko ścio ła. 

Do mi ni ka nie za wsze za kła da li swo je klasz to ry
w cen trach miast. Utrzy my wa li się z dat ków wier nych
i – po dob nie jak fran cisz ka nie – by li na zy wa ni za ko nem że -
bra czym.

W XIV wie ku przy stą pio no do bu do wy no we go,
mu ro wa ne go, więk sze go ko ścio ła, zlo ka li zo wa ne go na po -
łu dnie od pier wot nej świą ty ni. W je go skład we szło pre zbi -
te rium (część ko ścio ła prze zna czo na wy łącz nie dla za kon ni -
ków) oraz trzy na wo wa ha la z gwiaź dzi stym skle pie niem,
opar ta na dzie się ciu fi la rach. Ca łość za bu do wań, łącz nie
z przy le ga ją cą od po łu dnio wej stro ny za kry stią i ośmio kąt -
ną wie żą, two rzy dzi siej szy kształt ko ścio ła.

Szcze gól nym po słan nic twem za kon ni ków by ło ka -
zno dziej stwo opar te na so lid nym przy go to wa niu teo lo gicz -
nym. Mię dzy in ny mi dla te go pa pież Grze gorz IX w 1231 r.
prze ka zał w rę ce do mi ni ka nów po wo ła ny kil ka lat wcze śniej
urząd in kwi zy cji, któ ry spra wo wa li do koń ca śre dnio wie cza.
Po par cie pa pie ży dla za ko nu, któ ry wzię li pod spe cjal ną
opie kę, za po trze bo wa nie spo łecz ne na je go dzia łal ność
i otwar ta po sta wa wo bec po trzeb spo łe czeń stwa za pew ni ły
do mi ni ka nom po pu lar ność i roz wój. 

Oko ło 1320 r. by ło już oko ło 600 klasz to rów. Wy bu -
do wa ny przez do mi ni ka nów ko ściół św. Mi ko ła ja przy Pla -
cu Do mi ni kań skim ucho dzi za naj star szy mu ro wa ny ko -
ściół w Gdań sku. Nie zmien nie przy na le żał on do za ko nu do -

mi ni ka nów. W nie dłu gim
cza sie po osa dze niu za -
ko nu w Gdań sku dla na -
kło nie nia wier nych
do uczest nic twa w na bo -
żeń stwach, za kon za czął
ubie gać się o przy wi lej
urzą dza nia w dniu pa tro -
na za ko nu – św. Do mi ni -
ka (tj. 4 sierp nia) – od pu -
stu i jar mar ku. Po zwo le -
nie to uzy ska no od pa pie -
ża Alek san dra IV w 1260
r. Od tam tej po ry każ de -
go ro ku 4 sierp nia,
w dzień św. Do mi ni ka
o godz. 12-tej roz brzmie -
wa ły w mie ście dzwo ny,
sy gna li zu jąc roz po czę cie
jar mar ku. 

Po cząt ko wo jar -
mark od by wał się wy -
łącz nie na Pla cu Do mi ni -
kań skim, ale wkrót ce
prze niósł się w oko li ce
Wa łów Ja giel loń skich

i na uli cę Dłu gą. Na jar mar ku moż na by ło na być ka szub ską
ce ra mi kę, cze skie szkło, to ruń skie pier ni ki, ro syj skie fu tra,
bursz ty ny itd. Na sierp nio we jar mar ki przy pły wa ło
do Gdań ska ok. 400. stat ków. In te re sy za ła twia no w róż -
nych ję zy kach, za czę ło bra ko wać miej sca na han del.
W związ ku z czym po wsta wa ły no we miej sca na han del ta -
kie jak: Targ Drzew ny, Sien ny, Wę glo wy, Wą cha ny, Ryb ny
i in ne. Na zwy po cho dzi ły od to wa rów, ja ki mi na nich han -
dlo wa no. Jar mark św. Do mi ni ka stał się waż nym świę tem
dla mia sta, na któ rym po ja wia ła się szlach ta, a na wet sam
król. 

Dla gdańsz czan, naj bar dziej pa mięt nym był jar -
mark w 1310 r. kie dy to, ko rzy sta jąc z nie obec no ści w mie -
ście kró la Wła dy sła wa Ło kiet ka, Krzy ża cy po raz pierw szy
złu pi li mia sto, mor du jąc część kup ców i lud ność znaj du ją cą
się na jar mar ku. 

Jar mark św. Do mi ni ka trwał w Gdań sku bez prze -
rwy do II Woj ny Świa to wej. Po trzydziestu trzech la tach,
w 1972 r. po wró co no do tra dy cji jar mar ku. Tak jak przed la -
ty, rów nież dziś, po mi mo że ofi cjal nie or ga ni za to rem jar -
mar ku jest mia sto i róż ne świec kie or ga ni za cje, oj co wie do -
mi ni ka nie ma ją rów nież du ży udział w je go or ga ni za cji. Jest
tra dy cyj ny od pust, pro ce sja za kon ni ków przy by łych stat -
kiem przez mia sto do ba zy li ki św. Mi ko ła ja, uro czy sta od pu -
sto wa Msza św. Udo stęp nio na jest pod czas trwa nia jar mar -
ku część świą ty ni na co dzień nie do stęp na, jak pod zie mia ze
sta rym, od kry tym du żym miej scem po chów ku i po miesz -

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 

Figura św. Jacka z ołtarza głównego
bazyliki św. Mikołaja oo. dominikanów 

w Gdańsku

Apoteoza św. Jacka. 
Obraz z prezbiterium bazyliki Świętej Trójcy oo. dominikanów w Krakowie.
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cze nia na pod da szu ko ścio ła. O wszyst kich tych miej scach
cie ka wie opo wia da ją opro wa dza ją cy gru py za kon ni cy. 

W XVI wie ku ko ściół kil ka krot nie prze cho dził
z „rąk do rąk” na prze mian użyt ko wa li go prze śla do wa ni
w Gdań sku ka to li cy i do mi nu ją cy w mie ście pro te stan ci.
Na po cząt ku XIX wie ku pod czas wo jen na po le oń skich, cał -
ko wi te mu znisz cze niu uległ przy le ga ją cy do ko ścio ła klasz -
tor i stop nio wo usu wa no z mia sta za kon ni ków. Ostat ni
z nich opu ścił Gdańsk w 1838 r. Do mi ni ka nie po wró ci li
do swo je go ko ścio ła do pie ro w 1945 r. 

W okre sie mię dzy wo jen nym w 1928 r. ko ściół
otrzy mał ty tuł Ba zy li ki Mniej szej, ja ko pierw szy w Gdań -
sku. W cza sie II Woj ny Świa to wej ba zy li ką św. Mi ko ła ja wła -
da li księ ża nie miec cy. 

Ba zy li ka ja ko je dy ny ko ściół w Gdań sku nie ule gła
znisz cze niu. Cu dem moż na na zwać fakt ura to wa nia się wie -
lu miesz kań ców mia sta w mu rach świą ty ni, gdy do oko ła

mia sto pło nę ło, a w niej miesz kań cy trwa jąc na mo dli twie,
w wy so kiej tem pe ra tu rze spo wo do wa nej po ża ra mi za bu do -
wań do oko ła ba zy li ki, w dra ma tycz nych wa run kach bła ga li
Bo ga o prze trwa nie. Bóg wy słu chał tych mo dlitw. 

Po 1945 ro ku ba zy li ka zo sta ła ko ścio łem pa ra fial -
nym dla bar dzo du że go te re nu mia sta. By łem kie dyś jej pa -
ra fia ni nem, gdy miesz ka łem w re jo nie pę tli tram wa jo wej
przy uli cy Kli nicz nej. Ta ka sy tu acja trwa ła do dru giej po ło -
wy lat sześć dzie sią tych. 

Dziś w ist nie ją cym przy ba zy li ce klasz to rze ży je
wspól no ta li czą ca ok. 10 za kon ni ków. Zaj mu ją się głów nie
gło sze niem sło wa Bo że go. Za kon ni cy od lat spe cja li zu ją się
w dusz pa ster stwie stu den tów i mło dzie ży, dusz pa ster stwie
mał żeństw ży ją cych w po wtór nych związ kach. 

Hu bert Bar tel

wg Księ gi Świę tych nr 32
Prze wod nik „Ba zy li ka św. Mi ko ła ja

oo. Do mi ni ka nów w Gdań sku”
www.pol skie dzie je. pl 

art 63. do mi ni ka nie. pl. hi sto ria. php
www.mtg sa.pl 744 hi sto ria jar mark

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 

Jarmark Dominikański

Od wielu już wieków
europejski i gdański
Jarmark Dominikański
jarmark dominikański.
I chić czasem fortepian 
sięga bruku
to ciągle 
kto dobrze 
patrzy i słucha
wie
że kultura materii
rodzi się z Ducha...

Gdańsk 1.08.2009 r. 
Teresa Fidera

Kościół św. Mikołaja w Gdańsku

Nawa główna kościóła św. Mikołaja w Gdańsku
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WYJAZD DO KOTLINY KŁODZKIEJ 22-28 VI 09 r.

WYJAZD NA LITWĘ I BIAŁORUŚ 16-21 VII 09 r.

Odwiedziny naszych lektorów wraz z ks. Piotrem Tartasem u ks. Andrzeja Bulczaka 
w Czasznikach na Białorusi.

Na zdjęciu powyżej przed kaplicą Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie
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WAKACJE W DZIEMIANACH 29 VI - 3 VII 09 r.
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„LUX CORDIS“ W LICHENIU 10-13 VII 09 r.
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MINISTRANCI I LEKTORZY W BIESZCZADACH 10-17 VIII 09

KONCERT ZESPOŁU MŁODZIEŻOWEGO 26 VIII 09 r.
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WYPOCZYNEK W SŁOWEŃSKIM RAJU 2-13 VIII 09 r.
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DZIECI W SZABLEWIE 17-20 VIII 09 r.
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OTWARCIE BOISK SZKOLNYCH

Jak pi sał Ju we na lis: 
„W zdro wym cie le, zdro wy duch.”
Cie szy my się, że od kil ku już mie się cy i na te re nie na szej
przy mor skiej pa ra fii sen ten cja ta jest co raz czę ściej wpro wa -
dza na w ży cie przez dzie ci, mło dzież a tak że nie co star -
szych. Obok bo iska „Or lik” przy ul. Ko ło brze skiej (zob.
m.in. re la cję z me czu księ ża kon tra pa ra fia nie w po przed -
nim nu me rze GB) przed pa ro ma ty go dnia mi przy by ły dwa
no we obiek ty spor to we. Z no wo cze snych, wie lo funk cyj nych
bo isk ze sztucz ną na wierzch nią i oświe tle niem cie szą się te -
raz Szko ły Pod sta wo we nr 80 i 79. Bo iska uda ło się wy bu do -

wać w ra mach pro gra mu „Ju nior Eu ro 2012” dzię ki za an ga -
żo wa niu Dy rek cji obu szkół, władz Gdań ska oraz spon so -
rów. No we obiek ty zo sta ły uro czy ście otwar te 15 i 21 wrze -
śnia br. Ksiądz pro boszcz Grze gorz Stol czyk, die ce zjal ny
dusz pa sterz spor tow ców, po bło go sła wił oba bo iska. Po zo -
sta je mieć na dzie ję, że obiek ty te przez wie le lat bę dą słu żyć
nie tyl ko uczniom, ale i ca łej na szej lo kal nej spo łecz no ści.

Dzię ku je my pa nu Ma cie jo wi Ko sy ca rzo wi/www.kfp.pl 
za udo stęp nie nie zdjęć z otwar cia bo isk.

ROWEROWA PIELGRZYMKA DO MATEMBLEWA 12 IX 09 r.
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PRACE BUDOWLANE
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Czego uczy nas Katechizm cz-5

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Ta część cy klu przy bli ża nam praw dy wia ry od no szą -
ce się do tej fa zy na sze go ży cia, któ ra na stę pu je
po roz sta niu się z na szym ziem skim cia łem.

KO MU NIA ŚWIĘ TYCH

W Sym bo lu Apo stol skim wy zna je my wia rę w „świę tych ob -
co wa nie”, to zna czy w „ko mu nię świę tych”. Po ję cie „ko mu -
nia świę tych” ma dwa zna cze nia: „ko mu nia w rze czach
świę tych” i „ko mu nia mie dzy oso ba mi świę ty mi”. Ko mu nia
w rze czach świę tych ozna cza zjed no cze nie wszyst kich
człon ków Ko ścio ła w wie rze, w sa kra men tach, w spo sób
szcze gól ny w Eu cha ry stii, w cha ry zma tach i in nych da rach
du cho wych. U jej pod staw le ży mi łość, któ ra „nie szu ka
swe go” (1 Kor 13, 5). Ko mu nia mie dzy oso ba mi świę ty mi
ozna cza wspól no tę mię dzy ty mi, któ rzy dzię ki ła sce zjed no -
czy li się z Chry stu sem. Nie któ rzy są piel grzy ma mi na zie -
mi; in ni, któ rzy ode szli z te go ży cia, pod da wa ni są oczysz -
cze niu, wspie ra ni przez na sze mo dli twy; in ni wresz cie za ży -
wa ją chwa ły Bo żej i wsta wia ją się za na mi. Wszy scy ra zem
sta no wią jed ną ro dzi nę w Chry stu sie.

MA RY JA – MAT KA CHRY STU SA, MAT KA KO ŚCIO ŁA

Ma ry ja Dzie wi ca jest mat ką Ko ścio ła w po rząd ku ła ski, po -
nie waż wy da ła na świat Je zu sa, Sy na Bo że go, Gło wę Cia ła,
któ rym jest Ko ściół. Je zus umie ra jąc na krzy żu od dał Ją ja -
ko mat kę swo je mu ucznio wi ty mi sło wa mi: „Nie wia sto, oto
syn Twój” (J 19, 27). Po Wnie bo wstą pie niu Je zu sa Ma ry ja
wspie ra ła swo imi mo dli twa mi po cząt ki Ko ścio ła. Wzię ta
do nie ba, po przez swo je wie lo ra kie wsta wien nic twa usta -
wicz nie wy jed nu je nam da ry wiecz ne go zba wie nia. Dla te go
do Ma ryi sto su je się w Ko ście le w we zwa niach ty tu ły: Orę -
dow nicz ki, Wspo mo ży ciel ki, Po śred nicz ki. Wier ni wi dzą
w Ma ryi ob raz i pier wo wzór zmar twych wsta nia, któ re go
ocze ku ją. Kult od da wa ny Ma ryi nie jest kul tem uwiel bie nia
(ten przy słu gu je je dy nie Trój cy Prze naj święt szej). Wy ra ża
się on w świę tach li tur gicz nych po świe co nych Mat ce Bo żej
oraz w mo dli twie ma ryj nej, ta kiej jak ró ża niec, któ ry jest
stresz cze niem ca łej Ewan ge lii.

WIE RZĘ W OD PUSZ CZE NIE GRZE CHÓW

Sym bol Apo stol ski łą czy wia rę w od pusz cze nie grze chów
z wia rą w Du cha Świę te go, a tak że z wia rą w Ko ściół i w ko -
mu nię świę tych. Chry stus Zmar twych wsta ły da jąc Apo sto -
łom Du cha Świę te go udzie lił im swo jej Bo skiej wła dzy od -
pusz cza nia grze chów: „Weź mij cie Du cha Świę te go! Któ rym
od pu ści cie grze chy, są im od pusz czo ne, a któ rym za trzy ma -
cie, są im za trzy ma ne” (J 20, 22-23). Chrzest jest pierw szym
i pod sta wo wym sa kra men tem od pusz cze nia grze chów. „...
Z wo dą chrzciel ną zo sta je bo wiem udzie lo ne peł ne prze ba -
cze nie i nie po zo sta je już żad na wi na: ani pier wo rod na, ani
in na po peł nio na póź niej; nie po zo sta je już żad na ka ra do od -
po ku to wa nia, by za dość uczy nić za grze chy...” (Ka te chizm

Rzym ski). „Po nie waż by ło ko niecz ne, aby Ko ściół miał moc
od pusz cza nia grze chów tak że w in ny spo sób niż przez sa -
kra ment chrztu, zo sta ły mu da ne <<klu cze>> Kró le stwa nie -
bie skie go, mo cą któ rych mo że prze ba czyć każ de mu grzesz -
ni ko wi ża łu ją ce mu za grze chy po peł nio ne po chrzcie świę -
tym aż do ostat nie go dnia ży cia” (Ka te chizm Rzym ski).
Ochrzczo ny mo że być po jed na ny z Bo giem i Ko ścio łem
przez sa kra ment po ku ty. Nie ma ta kiej wi ny, na wet naj cięż -
szej, któ rej nie mógł by od pu ścić Ko ściół. „Nie ma ni ko go
tak nie go dzi we go i win ne go, kto nie po wi nien być pew ny
prze ba cze nia, je śli tyl ko je go żal jest szcze ry” (Ka te chizm
Rzym ski). 

WIE RZĘ W CIA ŁA ZMAR TWYCH WSTA NIE

Czas jest mia rą na sze go ży cia; w je go bie gu zmie nia my się
i sta rze je my. Jak w przy pad ku wszyst kich istot ży ją cych
na zie mi, śmierć ja wi się ja ko nor mal ny ko niec ży cia. Ten
aspekt śmier ci jest pew nym przy na gle niem dla na sze go ży -
cia; pa mięć o na szej śmier tel no ści słu ży tak że ja ko przy po -
mnie nie, że ma my ogra ni czo ny czas, by zre ali zo wać na sze
ży cie. W śmier ci, bę dą cej „roz dzie le niem du szy i cia ła, cia -
ło czło wie ka ule ga znisz cze niu”, pod czas gdy je go du sza
idzie na spo tka nie z Bo giem, cho ciaż trwa w ocze ki wa niu
na po now ne zjed no cze nie ze swo im cia łem. Bóg w swo jej
wszech mo cy przy wró ci osta tecz nie na szym cia łom nie -
znisz czal ne ży cie, jed no cząc je z na szy mi du sza mi mo cą
Zmar twych wsta nia Je zu sa. To przy wró ce nie ży cia na szym
cia łom Ko ściół na zy wa „zmar twych wsta niem cia ła”. Zmar -
twych wsta ną wszy scy lu dzie, któ rzy umar li: „Ci, któ rzy peł -
ni li do bre czy ny, pój dą na zmar twych wsta nie ży cia: ci, któ -
rzy peł ni li złe czy ny – na zmar twych wsta nie po tę pie nia”
(J 5, 29). Zmar twych wsta nie zmar łych na stą pi „w dniu osta -
tecz nym” (J 6, 39-40. 44. 54; 11, 24); po łą czo ne jest ono z po -
wtór nym Przyj ściem (Pa ru zją) Chry stu sa.

WIE RZĘ W ŻY CIE WIECZ NE

Chrze ści ja nin, któ ry łą czy wła sną śmierć ze śmier cią Je zu -
sa, wi dzi ją ja ko przyj ście do Chry stu sa i ja ko wej ście do ży -
cia wiecz ne go. Śmierć koń czy ży cie czło wie ka ja ko czas
otwar ty na przy ję cie lub od rzu ce nie ła ski Bo żej uka za nej
w Chry stu sie. Za raz po śmier ci na stą pi sąd szcze gó ło wy.
Na są dzie tym każ dy otrzy ma wiecz ną za pła tę sto sow nie
do je go czy nów i wia ry. Po le ga ona na wej ściu do szczę ścia
nie ba (bez po śred nio lub po od po wied nim oczysz cze niu) al -
bo na bez po śred nim po tę pie niu na wie ki.

Nie bo jest sta nem naj wyż sze go i osta tecz ne go szczę ścia.
Nie ba do stą pią ci, któ rzy umie ra ją w ła sce i przy jaź ni z Bo -
giem oraz są do sko na le oczysz cze ni. Żyć w nie bie ozna cza
być w sta łej ko mu nii z Bo giem i z ty mi wszyst ki mi, któ rzy
są w Chry stu sie. Ta jem ni ca tej ko mu nii prze kra cza wszel -
kie moż li wo ści na sze go zro zu mie nia i wy obra że nia. Pi smo
świę te mó wi o niej w ob ra zach: ży cie, świa tło, po kój, uczta
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we sel na, wi no kró le stwa, dom Oj ca, nie bie skie Je ru za lem,
raj: „To, cze go ani oko nie wi dzia ło, ani ucho nie sły sza ło,
ani ser ce czło wie ka nie zdo ła ło po jąć, jak wiel kie rze czy
przy go to wał Bóg tym, któ rzy Go mi łu ją” (1 Kor 2, 9). Nie bo
jest ce lem osta tecz nym i speł nie niem naj głęb szych dą żeń
czło wie ka.

Ci, któ rzy umie ra ją w ła sce i przy jaź ni z Bo giem, ale nie są
cał ko wi cie oczysz cze ni, cho ciaż są już pew ni swo je go zba -
wie nia, prze cho dzą po śmier ci oczysz cze nie, by uzy skać
świę tość ko niecz ną do wej ścia do ra do ści nie ba. To koń co -
we oczysz cze nie Ko ściół na zy wa czyść cem. Na ukę wia ry
do ty czą cą czyść ca sfor mu ło wał Ko ściół przede wszyst kim
na So bo rze Flo renc kim i na So bo rze Try denc kim. Wie rząc
w ko mu nię świę tych, wier ni piel grzy mu ją cy jesz cze na zie -
mi mo gą po móc du szom w czyść cu, ofia ro wu jąc za nich mo -
dli twy, w szcze gól no ści Ofia rę eu cha ry stycz ną, od pu sty
i dzie ła po kut ne.

Do pie kła idą du sze tych, któ rzy umie ra ją w sta nie grze chu
śmier tel ne go. Za sad ni cza ka ra pie kła po le ga na wiecz nym
od dzie le niu od Bo ga. Stwier dze nia Pi sma świę te go i na -
ucza nie Ko ścio ła na te mat pie kła są we zwa niem do od po -
wie dzial no ści, z ja ką czło wiek po wi nien wy ko rzy sty wać
swo ją wol ność ze wzglę du na swo je wiecz ne prze zna cze nie.
Bóg nie prze zna cza ni ko go do pie kła, do ko nu je się to przez
do bro wol ne od wró ce nie się od Bo ga po przez grzech śmier -
tel ny i trwa nie w nim do koń ca ży cia. W li tur gii eu cha ry -
stycz nej Ko ściół bła ga o mi ło sier dzie Bo ga: „... za cho waj
nas od wiecz ne go po tę pie nia i do łącz do gro na swo ich wy -
bra nych” (Mszał Rzym ski).

Zmar twych wsta nie wszyst kich zmar łych, „spra wie dli wych
i nie spra wie dli wych” (Dz 24, 15) po prze dzi Sąd Osta tecz ny.
Na stą pi on pod czas chwa leb ne go po wro tu Chry stu sa.
W ob li czu Chry stu sa, któ ry jest praw dą, zo sta nie osta tecz -
nie ujaw nio na praw da o re la cji czło wie ka z Bo giem (por.
J 12, 48). Sąd Osta tecz ny ujaw ni to, co każ dy uczy nił do bre -
go i to, cze go za nie chał w cza sie swe go ziem skie go ży cia,
łącz nie z wszyst ki mi te go kon se kwen cja mi. Sąd Osta tecz ny
na stą pi przy koń cu świa ta: je dy nie Bóg zna je go dzień i go -
dzi nę. Praw da o Są dzie Osta tecz nym wzy wa do na wró ce nia.
Na koń cu świa ta Kró le stwo Bo że osią gnie swo ją peł nię.
Po są dzie po wszech nym spra wie dli wi bę dą kró lo wać na za -
wsze z Chry stu sem, a sam wszech świat bę dzie od no wio ny.
Pi smo świę te na zy wa to ta jem ni cze od no wie nie „no wym
nie bem i no wą zie mią” (2 P 3, 13). Bę dzie to osta tecz na re -
ali za cja za my słu Bo że go, „aby wszyst ko na no wo zjed no -
czyć w Chry stu sie ja ko Gło wie: to, co w nie bio sach i to, co
na zie mi” (Ef 1, 10). W tym no wym świe cie, w nie bie skim
Je ru za lem, Bóg bę dzie miał swo je miesz ka nie po śród lu dzi.
„I otrze z ich oczu wszel ką łzę, a śmier ci już od tąd nie bę -
dzie” (Ap 21, 4). 

AMEN

Wy zna nie wia ry, tak sa mo jak ostat nia księ ga Pi -
sma świę te go, jest za koń czo na he braj skim sło wem „Amen”.
W ję zy ku he braj skim Amen po cho dzi od te go sa me go rdze -
nia co sło wo „wie rzyć”. Wy ra ża ono trwa łość, nie za wod -
ność, wier ność. Koń co we „Amen” w Cre do po dej mu je i po -
twier dza je go pierw sze sło wo: „wie rzę”. Wie rzyć, zna czy od -
po wia dać „Amen” na sło wa, obiet ni ce, przy ka za nia Bo że,
zna czy po wie rzyć się cał ko wi cie Te mu, któ ry jest „Amen”
nie skoń czo nej mi ło ści i do sko na łej wier no ści.

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

Ni niej szy ar ty kuł za my ka cykl roz wa żań na te mat prawd
wia ry skła da ją cych się na Cre do i wy ło żo nych w pierw szej
czę ści Ka te chi zmu Ko ścio ła Ka to lic kie go za ty tu ło wa nej
„Wy zna nie wia ry”. Na stęp ny cykl ar ty ku łów bę dzie omó -
wie niem dru gie go roz dzia łu Ka te chi zmu: „Ce le bra cja mi -
ste rium chrze ści jań skie go”. Jak za zna czo no we Wstę pie,
ich ce lem jest za chę ce nie Czy tel ni ka do świa do mej lek tu ry
te go wiel kie go dzie ła, ja kim jest Ka te chizm. 
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Św. Fran ci szek z Asy żu wła ści wie na zy wał się Gio van ni Ber -
nar do ne, zwa ny był Bie da czy ną z Asy żu. Uro dzo ny 26 wrze -
śnia 1181 r. w Asy żu, zmarł 3 paź dzier ni ka 1226 r. w Por -
cjun ku li ko ło Asy żu. Za ło ży ciel za ko nu fran cisz ka nów i kla -
ry sek, mi sjo narz, mi styk śre dnio wiecz ny, styg ma tyk, uwa -
ża ny za pre kur so ra eko lo gii, od 1939 r. pa tron Włoch. 

Fran ci szek z Asy żu przy szedł na świat w ro dzi nie
za moż ne go kup ca, su kien ni ka um bryj skie go. Je go mat ka,
nada ła mu na chrzcie imię Jan, któ re oj ciec zmie nił na Fran -
ce sco. Pierw sze la ta swe go ży cia spę dził w ro dzin nym Asy -
żu. Uczęsz czał tam do pa ra fial nej szko ły przy ko ście le św.
Je rze go, gdzie otrzy mał pod sta wo we wy kształ ce nie. 

Ma jąc 21 lat, wziął udział w woj nie po mię dzy Asy -
żem a Pe ru gią. Na prze ło mie 1202 i 1203 ro ku, w wy ni ku
zdra dy to wa rzy sza, zo stał uwię zio ny w Pe ru gii. Uwol nio ny
w 1204 r., ze wzglę du na cięż ką cho ro bę, po wró cił do Asy -
żu. Rok 1205 jest po cząt kiem po wol ne go pro ce su na wró ce -
nia Fran cisz ka. W cza sie wy pra wy wo jen nej do Apu lii,
w Spo le to miał wi zję, któ ra za de cy do wa ła o dal szych ko le -
jach je go ży cia. Z po wo du na wro tu cho ro by po now nie wró -
cił do Asy żu, gdzie hoj nie ob da ro wał spo tka ne go po dro dze

trę do wa te go i dał mu po ca łu nek po ko ju. W asy skim ko ście -
le San Da mia no je sie nią te go sa me go ro ku usły szał głos
Chry stu sa, prze ma wia ją ce go z iko ny krzy ża, któ ry ka zał mu
iść i od bu do wać ko ściół. Wy da rze nie to opi su ją bio gra fo wie
fran cisz kań scy To masz z Ce la no i Bo na wen tu ra z Ba gno re -
gio. By do koń czyć re mont ko ścio ła, sprze dał ko nia i za brał
z ro dzin ne go skle pu kil ka be li suk na, przez co po padł
w kon flikt z oj cem, któ ry naj pierw uwię ził go a po tem,
w 1206 ro ku, za pro wa dził przed sąd bi sku pi. Sta ło się to
zresz tą na ży cze nie sa me go Fran cisz ka, któ ry uwa żał, że ża -
den in ny try bu nał nie jest dla nie go mia ro daj ny. Bi skup
orzekł, że Fran ci szek po wi nien zwró cić oj cu kosz ta. Od po -
wie dzią Fran cisz ka by ło oświad cze nie, iż już nie ma oj ca
i sym bo licz ne zdję cie odzie nia. Po zo stał w sa mej wło sie ni -
cy. Ubra nie zło żył i ra zem z pie niędz mi od dał oj cu. 

Roz po czął ży cie po ku ty, m.in. asy stu jąc w le pro zo -
rium. W la tach 1206-1208 od re stau ro wał po da sy skie ka pli -
ce: San Da mia no, San Pie tro i ka pli cę Mat ki Bo żej Aniel -
skiej w Por cjun ku li pod Asy żem. 24 lu te go 1208 ro ku Fran -
ci szek, pod wpły wem usły sza nych w cza sie Mszy św. słów,
do ty czą cych sty lu ży cia apo stol skie go, zdjął ha bit ere mic ki
i obu wie. Za czął no sić pro stą brą zo wą tu ni kę – strój uwa ża -
ny w ów cze snej Um brii za ty po wo ple bej ski. Na bo so
i w nędz nym odzie niu wzy wał lu dzi do czy nie nia po ku ty. 16
kwiet nia 1208 ro ku przy łą czy li się do nie go Ber nard z Qu in -
ta val le (któ ry spie nię żył ca ły swój ma ją tek a pie nią dze roz -
dał wdo wom i sie ro tom) i ka no nik Piotr z Cat ta ni. W kil ka
dni póź niej do grup ki pierw szych fran cisz ka nów do łą czył
brat Idzi z Asy żu. 

Wio sną 1209 ro ku Fran ci szek po pro sił w Rzy mie
o za twier dze nie na pi sa nej przez sie bie re gu ły. Pa pież In no -
cen ty III, zgod nie z wcze śniej szy mi usta le nia mi miał od mó -
wić i wrę czyć Fran cisz ko wi na po mnie nie, ale, jak mó wią po -
da nia, pod wpły wem snu z po przed niej no cy po sta no wił za -
twier dzić przed ło żo ną re gu łę, tzw. Re gu łę Nie za twier dzo ną.
W śnie tym pa pież In no cen ty wi dział wa lą ce się mu ry ba zy -
li ki la te ra neń skiej i ob szar pa ne go mło dzień ca, któ ry w je go
oczach urósł do ol brzy ma i oca lił La te ran. We Fran cisz ku
In no cen ty III roz po znał mło dzień ca ze swe go snu i za twier -
dził fran cisz kań ski spo sób ży cia, po le ca jąc bra ciom mniej -
szym gło sze nie na wró ce nia i po ku ty. 

Wra ca jąc z Rzy mu, Fran ci szek z pierw szy mi to wa -
rzy sza mi za trzy mał się w Ri vo tor to, a na stęp nie w Por cjun -
ku li pod Asy żem, któ ra sta ła się ko leb ką fran cisz ka nów.
W nie dzie lę pal mo wą w 1211 r. Fran ci szek przy jął w Por -
cjun ku li Kla rę Ofre duc cio, któ ra pod wpły wem na uk świę te -
go rów nież po sta no wi ła po świę cić się Bo gu. Ich wspól nym
dzie łem jest utwo rze nie za ko nu ko bie ce go – kla ry sek, żeń -
skie go od po wied ni ka za ko nu fran cisz ka nów. W ko lej nych
la tach Fran ci szek in for mo wał oso bi ście pa pie ża o sta nie
roz wo ju za ło żo nej przez sie bie wspól no ty fran cisz kań skiej.

W 1219 r. Fran ci szek wy ru szył na Bli ski Wschód.
Był w Egip cie, a w 1220 r. na wie dzał miej sca świę te Pa le sty -
ny. Po po wro cie do Włoch zrzekł się prze wod nic twa za ko -

Biedaczyna z Asy¿u
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Wizerunek św. Franciszka z bazyliki pw. św. Franciszka w Asyżu
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no wi, wy zna cza jąc na swe go na stęp cę – bra ta Pie tro Cat ta -
nie go. 29 li sto pa da 1223 r., na proś bę Fran cisz ka, pa pież
Ho no riusz III bul lą So let an nu ere za twier dził re gu łę na pi sa -
ną przez Bie da czy nę z Asy żu, tzw. Re gu łę Za twier dzo ną. 

W no cy z 24 na 25 grud nia 1223 r. Fran ci szek urzą -
dził w Grec cio pierw szą w hi sto rii Ko ścio ła bo żo na ro dze nio -
wą szop kę. 

14 al bo 15 wrze śnia 1224 ro ku otrzy mał w gro cie
na szczy cie La Ver ny świę te styg ma ty. W cza sie mo dli twy
po padł w eks ta zę, uj rzał ko goś po dob ne go do „ukrzy żo wa -
ne go ar cha nio ła o sied miu skrzy dłach, al bo do apo ka lip -
tycz nej wi zji ukrzy żo wa nej po tę gi osta tecz nej”. Prze bił go
strasz li wy ból, a gdy ock nął się, uj rzał, że sto py i nad garst -
ki ma prze bi te gwoź dzia mi, bok zaś otwar ty. W 1225 ro ku
Fran ci szek za czął co raz bar dziej od czu wać do le gli wo ści
zwią za ne z cho ro bą oczu. Za na mo wą bra ta Elia sza pod dał
się za bie gom le kar skim, jed nak oka za ły się one bez sku tecz -
ne. 

Ostat nie mie sią ce swe go ży cia spę dził po dró żu jąc
od mia sta do mia sta. Pod ko niec la ta 1226 r. po wró cił
do Asy żu. Umarł, po ło żo ny – na wła sne ży cze nie – bez
ubrań, na go łej zie mi. Mia ło to miej sce w so bo tę, 3 paź dzier -
ni ka 1226 ro ku. Na stęp ne go dnia miesz kań cy Asy żu prze -
nie śli je go cia ło do ko ścio ła San Gior gio w cen trum mia sta.

Z miej sca pier wot ne go po chów ku cia ło Fran cisz ka
zo sta ło prze nie sio ne 25 ma ja 1230 r. do wy bu do wa nej spe -

cjal nie przez Elia sza Bom ba ro ne ba zy li ki na Col le del Pa ra -
di so w Asy żu. 

Du cho wość św. Fran cisz ka z Asy żu opie ra się
w głów nej mie rze na jak naj wier niej szym na śla do wa niu
Chry stu sa w Je go po słu szeń stwie wo bec pla nów Zba wie nia,
ubó stwie i czy sto ści. Świę ty Fran ci szek żył gło sząc Sło wo
Bo że, w bra ter skiej wspól no cie lu dzi i stwo rzeń, w sza cun -
ku dla ludz kie go cier pie nia. Swo im po czu ciem oso bi stej
grzesz no ści i za leż no ści od do bre go Stwór cy mo bi li zu je
bra ci mniej szych do wstę po wa nia na dro gę po ku ty i za chę -
ca do pój ścia tą dro gą in nych lu dzi.

16 lip ca 1228 r. św. Fran ci szek zo stał ka no ni zo wa -
ny w Asy żu przez pa pie ża Grze go rza IX.

Z oka zji ju bi le uszu fran cisz ka nów Be ne dykt XVI po wie dział
m. in.: „Z wiel ką ra do ścią wi tam was wszyst kich z oka zji te -
go ra do sne go i hi sto rycz ne go wy da rze nia, któ re zgro ma dzi -
ło was ra zem: osiem set lat od za twier dze nia „Pro to re gu ły”
św. Fran cisz ka przez pa pie ża In no cen te go III.

Cha ry zmat i in sty tu cja uzu peł nia ją się za wsze
w bu do wa niu Ko ścio ła... Z ma łe go stru mie nia wy pły wa ją ce -
go u stóp gó ry Sub a sio ufor mo wa ła się wiel ka rze ka, któ ra
przy czy ni ła się znacz nie do po wszech ne go gło sze nia Ewan -
ge lii. Wszyst ko wzię ło po czą tek od na wró ce nia św. Fran -
cisz ka, któ ry za przy kła dem Je zu sa „ogo ło cił sa me go sie -
bie” (por. Flp 2,7) a po ślu bia jąc Pa nią Ubó stwo, stał się
świad kiem i he rol dem Oj ca, któ ry jest w nie bie”. „Re gu ła
i ży cie bra ci mniej szych po le ga na za cho wy wa niu świę tej
Ewan ge lii Pa na na sze go Je zu sa Chry stu sa” – tak pi sze
Fran ci szek na po cząt ku Re gu ły za twier dzo nej (Rb 1,1). On
zro zu miał sie bie w peł ni w świe tle Ewan ge lii. To jest je go
nie ustan na ak tu al ność. To masz z Ce la no pi sze, że Bie da czy -
na „Je zu sa no sił za wsze w ser cu. Je zu sa miał na ustach, Je -
zu sa w uszach, Je zu sa w oczach, Je zu sa na rę kach, Je zu sa
w ca łym cie le (...). Po wie le ra zy, gdy szedł dro gą, roz my śla -
jąc i śpie wa jąc o Je zu sie, za po mi nał o po dró ży i wszyst kie
ży wio ły za pra szał do po chwa ły Je zu sa” (1 Cel 115). W ten
spo sób Bie da czy na stał się ży wą Ewan ge lią, po cią ga jąc ku
Chry stu so wi męż czyzn i ko bie ty swo ich cza sów, a szcze gól -
nie mło dych, któ rzy wo lą ra czej ra dy ka lizm niż pół środ ki. 

„Niech każ dy brat i niech każ da sio stra strze że za -
wsze du cha kon tem pla cji, pro ste go i ra do sne go, wy ru sza jąc
po now nie od Chry stu sa, jak Fran ci szek wy ru szył od spoj -
rze nia Ukrzy żo wa ne go z San Da mia no i od spo tka nia z trę -
do wa tym, aby uj rzeć ob li cze Chry stu sa w bra ciach, któ rzy
cier pią i za nieść wszyst kim Je go po kój. Bądź cie świad ka mi
„pięk na” Bo ga, któ re Fran ci szek po tra fił wy śpie wać, kon -
tem plu jąc pięk no stwo rze nia i któ re ka za ło mu za wo łać
do Naj wyż sze go: „Tyś jest pięk no ścią” (Uwiel bie nie Bo ga
Naj wyż sze go 4,6). 

Frag men ty prze mó wie nia pa pie ża Be ne dyk ta XVI
do fran cisz ka nów – uczest ni ków Ka pi tu ły Na mio tów, 

Ca stel Gan dol fo, 18 kwie cień 2009 r.

Teresa Sowińska
na podstawie: www.franciszkanie.pl

Krucyfiks, z którego Pan Bóg przemówił do św. Franciszka
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800-lecie franciszkanów
Za kon Bra ci Mniej szych (łac. Or do Fra trum Mi no rum),
pot. fran cisz ka nie to ka to lic ka wspól no ta za kon na z gru py
za ko nów że brzą cych. Za ło żo na zo sta ła w 1209 r. przez św.
Fran cisz ka z Asy żu. Za kon ten w 1517 r. na mo cy bul li Ite et
vos ad vi ne am me am zo stał po dzie lo ny na Za kon Bra ci
Mniej szych zwa nych Ob ser wan ta mi oraz Za kon Bra ci
Mniej szych Kon wen tu al nych. W 1619 r. peł ną nie za leż ność
uzy ska ła trze cia ga łąź: Za kon Bra ci Mniej szych Ka pu cy -
nów. Wszyst kie trzy za ko ny są opar te na tej sa mej re gu le,
na pi sa nej przez św. Fran cisz ka i za twier dzo nej przez pa pie -
ża Ho no riu sza III 29 li sto pa da 1223 r. Po sia da ją wspól ne
dzie dzic two hi sto rycz ne i du cho we. Ma ją róż ne kon sty tu -
cje, któ re sta no wią o ich od ręb no ści praw nej. Fran cisz ka nie
po zdra wia ją się sło wa mi: Po kój i do bro.

Isto tę cha ry zma tu i dzia łal no ści na śla dow ców św.
Fran cisz ka wy zna cza ją sło wa Re gu ły Za twier dzo nej: „Re gu -
ła i ży cie bra ci mniej szych po le ga na za cho wa niu świę tej
Ewan ge lii Pa na na sze go Je zu sa Chry stu sa przez ży cie w po -
słu szeń stwie, bez wła sno ści i w czy sto ści.” Jej uni wer sal -
ność po wo du je, że Bra cia Mniej si pro wa dzą bar dzo zróż ni -
co wa ną dzia łal ność: po moc ubo gim, mi sje, ka zno dziej stwo,
pro wa dze nie pa ra fii i sank tu ariów, dzia łal ność na uko wa
– war to wspo mnieć śre dnio wiecz ny nurt fi lo zo ficz no -teo lo -
gicz ny (szko ła fran cisz kań ska), do któ rej za li cza ni są m. in:
św. An to ni Pa dew ski czy św. Bo na wen tu ra. Jed nak
przed dzia łal no ścią ze wnętrz ną pierw szeń stwo przy zna je
się ży ciu w mo dli twie. Cha ry zmat fran cisz kań ski jest więc
kon tem pla cyj no -czyn ny. 

Fran cisz ka nie przy by li do Pol ski po przez Niem cy
i Cze chy. Pierw sze klasz to ry zo sta ły za ło żo ne we Wro cła -
wiu (1236) i w Kra ko wie (1237). Obie pla ców ki za wdzię cza -
ją swe po wsta nie księ ciu Hen ry ko wi Po boż ne mu. W po ło -
wie XIII w. fran cisz ka nie po sia da li już 9 klasz to rów na zie -
miach pol skich. Ich dzia łal ność w znacz nym stop niu przy -
czy ni ła się do chry stia ni za cji oby cza jów lud no ści pol skiej.
Dru ga po ło wa wie ku przy nio sła im dal szy, bar dzo in ten syw -
ny roz wój. Ogó łem na ob sza rze od po wia da ją cym dzi siej sze -
mu te ry to rium Pol ski ma my po ko niec XIII w. 40 klasz to -
rów fran cisz kań skich. 

U schył ku śre dnio wie cza tj. w XIV i XV w. wa run ki,
w ja kich roz wi ja ło się ży cie za kon ne na zie miach pol skich,
ule gły w znacz nym stop niu zmia nie. W skład od no wio ne go
pań stwa pol skie go w cza sach Ło kiet ka i Ka zi mie rza Wiel -
kie go nie we szły Śląsk i Po mo rze, a wsku tek te go więk -
szość klasz to rów po wsta łych w XIII w. zna la zła się po za ob -
rę bem pań stwa. Nie po cią gnę ło to jed nak skut ków or ga ni -
za cyj nych. Tra dy cyj ne związ ki z Cze cha mi przez ca ły
wiek XIV i XV mia ły du że zna cze nie dla pod trzy ma nia sil nej
wię zi klasz to rów na zie miach Kró le stwa Pol skie go z klasz -
to ra mi na Ślą sku, pod le ga ją cy mi Cze chom. Z dru giej stro ny
przy łą cze nie Ru si Czer wo nej do Pol ski i unia z Li twą otwo -
rzy ły przed za ko nem sze ro kie moż li wo ści dzia ła nia
na Wscho dzie. 

Fran cisz ka nie do Gdań ska przy by li w 1420 ro ku.
Oko ło po ło wy XV w. ruch ob ser wanc ki, któ ry w ob rę bie za -
ko nu do pro wa dził do je go po dzia łu, po dzie lił tak że fran cisz -
ka nów w Pol sce na dwa od ręb ne za ko ny – fran cisz ka nów

kon wen tu al nych oraz ob ser wan tów, zwa nych u nas ber nar -
dy na mi. Do koń ca XV w. po wsta ło łącz nie 18 klasz to rów
ber nar dyń skich: w Ma ło pol sce, Wiel ko pol sce i na Ma zow -
szu. Bar dzo in ten syw nie roz wi ja li się ob ser wan ci na Ślą sku,
dzia ła jąc tu u schył ku XV w. 12-tu klasz to rach. 

Po waż ną ro lę od gry wa li rów nież na Ru si, gdzie
ufor mo wa ło się co naj mniej 8 klasz to rów, m.in. we Lwo wie
i w Prze my ślu. Kon wen ty ru skie sta no wi ły od ręb ną jed nost -
kę or ga ni za cyj ną, tzw. Wi ka rię, pod le głą do 1430 r. wprost
ge ne ra ło wi za ko nu. Póź niej włą czo ne zo sta ły do pro win cji
pol sko -cze skiej, gdzie two rzy ły od ręb ną ku sto dię, z sie dzi -
bą we Lwo wie. 

W XVI w. i na po cząt ku XVII w. pro win cja pol ska
zo sta ła zre for mo wa na. Osta tecz nym wy ra zem tej re for my
by ły kon sty tu cje urbań skie uchwa lo ne dla ca łe go za ko nu
na ka pi tu le ge ne ral nej w 1625 r., a za twier dzo ne przez Urba -
na VIII w 1626 r. Kon sty tu cje zo sta ły szyb ko wpro wa dzo ne
w Pol sce i po ło ży ły kres re for mie w ło nie za ko nu. Od dzia ły -
wa nie fran cisz ka nów ob ję ło wów czas głów nie zie mie li tew -
sko -ru skie, na któ rych ist nia ły już klasz to ry i tra dy cje dzia -
łal no ści od śre dnio wie cza. W su mie za kon fran cisz kań ski
w Pol sce pod ko niec XVIII w. li czył 1254 za kon ni ków. Licz -
by tej nie osią gnię to już ni gdy po tem. 

W dwóch ostat nich stu le ciach po li tycz nej nie pod le -
gło ści Rzecz po spo li tej szla chec kiej, trzy pro win cje roz wi ja ły
oży wio ną dzia łal ność dusz pa ster ską i kul tu ral ną. Za kon ni cy
prze szcze pia li na grunt sło wiań ski na bo żeń stwa cha rak te ry -
stycz ne dla za ko nu: Żłób ka i Dro gi Krzy żo wej. Pro wa dzi li
brac twa, trze ci za kon, po słu gi wa li w pa ra fiach. 

Roz bio ry Pol ski (1772-1918) za ha mo wa ły roz wój
kwit ną cych pro win cji. No we gra ni ce po li tycz ne od dzie li ły
nie któ re klasz to ry od pro win cji ma cie rzy stych i spa ra li żo -
wa ły łącz ność za kon ni ków ze swo imi pro win cja mi. Wła dze
za bor cze stop nio wo za my ka ły lub ogra ni cza ły do my no wi -
cjac kie i se mi na ria za kon ne; unie moż li wia ły wy bo ry pro -
win cja łów; ży cie za kon ne nor mo wa ły swo imi de kre ta mi.

Naj wcze śniej znie sio no klasz to ry fran cisz kań skie
w za bo rze pru skim. Kon wen ty pół noc ne daw nej pro win cji
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pol skiej ule gły ka sa cie jesz cze przed po wsta niem Księ stwa
War szaw skie go. W Gnieź nie w 1836 r. wła dze pru skie ska -
so wa ły ostat ni klasz tor. 

Pod za bo rem ro syj skim po po wsta niu li sto pa do -
wym w 1832 r. wła dze car skie znio sły wszyst kie klasz to ry
fran cisz kań skie na tzw. Zie miach Za bra nych (Kre sy
Wschod nie). Oca lał je dy nie klasz tor w Grod nie, któ ry zo -
sta wio no, prze zna cza jąc go na za mknię cie, przez wy mar cie
sta rych za kon ni ków. W tzw. Kró le stwie Pol skim klasz to ry
za cho wa ły swój byt jesz cze przez 30 lat. Po po wsta niu stycz -
nio wym w 1864 r. znie sio no wszyst kie klasz to ry oca la łe
pod czas po przed niej ka sa ty z wy jąt kiem klasz to ru w Ka li -
szu, któ ry po dob nie jak w Grod nie prze zna czo no na na tu ral -
ne wy mar cie za kon ni ków. 

Pol skie klasz to ry fran cisz kań skie oca la ły je dy nie
pod za bo rem au striac kim. Ska so wa no 7 klasz to rów. In -
nych 7, do któ rych w 1865 r. ge ne rał za ko nu do łą czył klasz -
tor fran cisz kań ski w Kra ko wie (ja ko je dy ny oca la ły z daw -
nej pro win cji pol skiej), sta no wi ło do 1919 r. tzw. pro win cję
ga li cyj ską. Ży cie i dzia łal ność tej mi nia tu ro wej pro win cji by -
ły bar dzo ogra ni czo ne. 

Do pie ro za rzą dów pro win cja ła o. Sa mu ela Rajs sa
(1883-1892) prze pro wa dzo no we wnętrz ną re for mę po le ga ją -
cą na przy wró ce niu ży cia wspól ne go wśród za kon ni ków. O.
Sa mu el utwo rzył przy klasz to rze lwow skim tzw. bur sę fran -
cisz kań ską, w któ rej miesz ka li ucznio wie gim na zjal ni, kan -
dy da ci do za ko nu. Bur sa ta póź niej prze kształ ci ła się we
wła sne gim na zjum, z któ re go wy szły dzie siąt ki mło dych
fran cisz ka nów, two rzą cych już no wą, po tęż ną pro win cję.
W 1892 r. pro win cja otwar ła wła sne stu dium fi lo zo ficz no -
-teo lo gicz ne w Kra ko wie. Pierw szym re gen sem (rek to rem)
te go stu dium zo stał o. Re mi giusz Du da, za słu żo ny od no wi -
ciel ży cia wspól no to we go. 

W 1904 r. ośmiu mło dych fran cisz ka nów z pro win -
cji ma ło pol skiej wy je cha ło do Sta nów Zjed no czo nych, aby
po móc tam przy or ga ni za cji osob nej pro win cji pol skiej. Ci
pierw si fran cisz ka nie sta no wi li za czą tek dwóch póź niej -
szych pro win cji pol skich w Ame ry ce.

Od zy ska nie nie pod le gło ści przez na ród pol ski
przy czy ni ło się do po wro tu fran cisz ka nów do klasz to rów
w Ra dom sku, Ka li szu i Ła giew ni kach. W ro ku 1919 od zy -
ska no klasz to ry w War sza wie, Grod nie, Nie sza wie oraz pla -
ców kę w Wil nie. W ro ku 1921 o. Kar wac ki przy jął od kar dy -
na ła Dal bo ra klasz tor w Po zna niu.

Dzię ki od dzia ły wa niu o. Mak sy mi lia na Kol be go
przy by wa ły no we po wo ła nia za kon ne. W ro ku 1927 o. Mak -
sy mi lian Kol be otwo rzył klasz tor -wy daw nic two Nie po ka la -
nów, a w ro ku 1930 po dob ny ośro dek w Na ga sa ki – Mu gen -
zai no So no. 

Do ro ku 1939 licz ba do mów wzro sła do 32, a licz ba
za kon ni ków do 1190. Na sku tek przede wszyst kim trud no -
ści ad mi ni stra cyj nych, zwią za nych z roz le głym ob sza rem
jed nej pro win cji, któ ra obej mo wa ła po wierzch nię ca łe go
pań stwa, na ka pi tu le pro win cjal nej 23 sierp nia 1939 r. do ko -
na no po dzia łu do tych cza so wej jed nost ki ad mi ni stra cyj nej
na dwie rów no rzęd ne. Pro win cja po łu dnio wa ob ję ła ob szar
me tro po lii kra kow skiej i lwow skiej. Pro win cja pół noc na od -
da na zo sta ła pod pa tro nat Mat ki Bo żej Nie po ka la nej i ob ję ła
me tro po lie: gnieź nień sko -po znań ską, war szaw ską i wi leń ską.

Po cięż kich do świad cze niach z okre su dru giej woj -

ny świa to wej za kon ni cy pro win cji Mat ki Bo żej Nie po ka la nej
prze su nę li za kres swej dzia łal no ści z te re nów wschod nich
na te re ny pol skich Ziem Za chod nich. Włą czo no się na wiel -
ką ska lę w nurt or ga ni za cji ży cia ko ściel ne go na Po mo rzu
i w daw nych Pru sach Wschod nich. Przy ję to wów czas no we
pla ców ki. In ne z ra cji gwał tow ne go przy ro stu za dań i obo -
wiąz ków oraz z po wo du bra ku no wej ka dry ka pła nów, po sta -
no wio no zli kwi do wać. Ob sa dze nie do mów na Za cho dzie, ab -
sor bu ją cych licz ny per so nel, unie moż li wi ło po wrót do tych
fun da cji, któ re pro win cja stra ci ła w la tach roz bio rów. 

800-le cie cha ry zma tu fran cisz kań skie go ra zem świę to wać
bę dą je go trzy ga łę zie. Plan głów nych ob cho dów w Pol sce,
któ re otrzy ma ły na zwę „Fran cisz kań ski Kra ków – X 2009”
prze wi du je m.in.: 
– 30 wrze śnia – roz po czę cie ob cho dów z kwe stą za kon ni -
ków przed czte re ma du ży mi cen tra mi han dlo wy mi na rzecz
ubo gich w Kra ko wie. 
– 1 paź dzier ni ka – „Ka pi tu ła na mio tów”, czy li spo tka nie
wszyst kich fran cisz ka nów. O 16.30 Msza św. w ba zy li ce
fran cisz ka nów, ce le bro wa na przez bi sku pów fran cisz kań -
skich z Pol ski. 
– 2 paź dzier ni ka – se sja na uko wa na te mat wkła du za ko nu
fran cisz ka nów w kul tu rę i ży cie Kra ko wa i Pol ski. 
– 3 paź dzier ni ka – na bo żeń stwo „Trans i tus” w ba zy li ce św.
Fran cisz ka. O godz. 20-ej na Ryn ku Głów nym – ora to rium
o śmier ci św. Fran cisz ka z Asy żu w wy ko na niu kra kow -
skich or kiestr, ze spo łów mu zycz nych. Po ora to rium „Ogól -
no pol ska Noc Mi syj na”. 
– 4 paź dzier ni ka – uro czy stość św. Fran cisz ka z Asy żu;
Głów na Msza św. w sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go w Ła -
giew ni kach pod prze wod nic twem me tro po li ty kra kow skie -
go ks. kard. Sta ni sła wa Dzi wi sza; na Ryn ku Głów nym wy -
stę py fran cisz kań skich ze spo łów mu zycz nych, wy sta wa wy -
daw nictw, płyt, al bu mów, pre zen ta cje dzia łal no ści mi syj nej
i dusz pa ster skiej.

Po mor ski pro gram ob cho dów 800-le cia za ko nu fran cisz ka -
nów roz po czął się w Gdań sku, 8 czerw ca br. kon cer tem
w ko ście le Świę tej Trój cy. Wy ko naw ca mi te go wie czo ru by -
li ar ty ści z ze spo łu „Cap pel la Mu si ca le del la Ba si li ca Pa pa le
di San Fran ce sco As si si” z Włoch (Ze spół Mu zycz ny Ba zy -
li ki św. Fran cisz ka z Asy żu dzia ła ją cy od 1230 r.) i Or kie stra
Miej ska ze Lwo wa. 
Dru gim punk tem pro gra mu był kon cert chó ru „Deus
Meus” po świę co ny po ko jo wi, mi ło ści i po szu ki wa niu sze ro -
ko ro zu mia ne go po jed na nia mię dzy ludź mi. 
Pod su mo wa nia ro ku ju bi le uszo we go ob cho dzo ne go na Po -
mo rzu do ko na ją pro win cja ło wie wszyst kich ga łę zi fran cisz -
kań skich i pro win cji w Pol sce pod czas mię dzy re li gij ne go
spo tka nia „Asyż w Gdań sku” – 27 paź dzier ni ka br. 
W ra mach ju bi le uszo wych ob cho dów, zor ga ni zo wa ny zo -
stał rów nież kon kurs pla stycz ny dla dzie ci i mło dzie ży za ty -
tu ło wa ny „Św. Fran ci szek z Asy żu i je go za kon – 800 lat ist -
nie nia”. W je go re ali za cję za an ga żo wa ny jest za przy jaź nio ny
z na szą pa ra fią o. To masz Jank – rek tor ko ścio ła Świę tej
Trój cy w Gdań sku (pro jek tant wnę trza ka pli cy, Dro gi Krzy -
żo wej i wi tra ży w klasz tor ku na szych Sióstr Be ta nek). 

opra co wa nie Te re sa So wiń ska 
na pod stwie: www.fran cisz ka nie.pl 

. . . 

. . . 
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OD PO WIEDŹ:

List apo stol ski Ja na Paw ła II „Ter tio mil len nio ad ve -
nien te” zaj mu je się przy go to wa nia mi do ob cho dów
dwu ty sięcz nej rocz ni cy na ro dze nia na zie mi Sy na Bo -
że go Je zu sa Chry stu sa i zo stał opu bli ko wa ny 10 li sto -
pa da 1994 ro ku. 

Oj ciec Świę ty uka zu je w nim głę bo ką pro ble ma ty kę teo lo gicz -
ną i hi sto rycz ną Wiel kie go Ju bi le uszu. Kre śli bo ga ty pro gram
je go ob cho dów w Ko ście le, kła dzie na cisk na kon kret ne za da -
nia dusz pa ster skie, ma ją ce na ce lu po głę bie nie wia ry, umoc -
nie nie na dziei, oży wie nie mi ło ści w ca łym Lu dzie Bo żym. Ju -
bi le usz po wi nien stać się wiel kim ak tem uwiel bie nia Trój cy
Świę tej, a za ra zem we zwa niem do na wró ce nia i od no wy ży -
cia in dy wi du al ne go i spo łecz ne go. Jan Pa weł II pi sze: „Trze -
ba, aże by przy go to wa nie do Wiel kie go Ju bi le uszu prze szło po -
nie kąd przez każ dą ludz ką ro dzi nę. Czyż Bóg nie ze chciał
wejść w dzie je czło wie ka wła śnie przez ro dzi nę – Ro dzi nę Na -
za re tań ską?” 

OD PO WIEDŹ:

W Ma ni li (sto li cy Re pu bli ki Fi li pin) pod czas
Mszy Św. (15 I 1995 r.), w cza sie X Świa to we go Dnia Mło -
dzie ży (Por. z roz dzia łem „SPO TKA NIA MŁO DZIE ŻY
Z OJ CEM ŚWIĘ TYM JA NEM PAW ŁEM II”).  
Uczest ni czy ła wówczas re kor do wa licz ba wier nych, po -
nad 4 mi lio ny. By li to głów nie lu dzie mło dzi, któ rzy w od po -
wie dzi na za pro sze nie Pa pie ża przy by li ze 105 kra jów świa -
ta i wszyst kich kon ty nen tów. 

Te mat X Świa to we go Dnia Mło dzie ży brzmiał: „Jak
Oj ciec Mnie po słał, tak i Ja was po sy łam” (J 20,21). 

Do dat ko wym sym bo lem te go Dnia, oprócz „Piel -
grzy mu jac go Krzy ża”, był barw ny ob raz pły ną cej po mo rzu
ło dzi, któ rej masz tem jest krzyż. 

Ten Dzień miał rów nież swój hymn, któ re go ty tuł
brzmi: „Gło śmy mi łość na ca ły świat.” 

Uro czy stą Eu cha ry stię z Oj cem Świę tym kon ce le -
bro wa ło 500 ar cy bi sku pów i bi sku pów oraz set ki ka pła nów.
Spo tka nie w Ma ni lii na Fi li pi nach by ło dzie sią tym wśród
spo tkań do rocz nych i szó stym z ko lei, je śli cho dzi o spo tka -
nia świa to we. 

OD PO WIEDŹ:

En cy kli ka Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II o dzia łal no ści
eku me nicz nej no si na zwę „UT UNUM SINT”(łac. Aby
by li jed no). Zo sta ła opu bli ko wa na 25 ma ja 1995 ro ku, w uro -
czy stość Wnie bo wstą pie nia Pań skie go. 

En cy kli ka ta jest pierw szym do ku men tem pa pie skim, wy da -
nym po So bo rze Wa ty kań skim II, któ ry po dej mu je w spo -
sób sys te ma tycz ny pro ble ma ty kę jed no ści wśród wy znaw -
ców, uka zu je prze by tą dro gę, a tak że dzi siej szą sy tu ację
eku me ni zmu oraz po trze bę je go dal sze go roz wo ju w per -
spek ty wie gło sze nia Ewan ge lii wszyst kim na ro dom. 

OD PO WIEDŹ:

Sło wa te są te ma tem orę dzia Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II na XXIX Świa to wy Dzień Po ko ju, któ ry ob cho dzo ny
był 1 stycz nia 1996 ro ku. We zwa nie to Pa pież skie ro wał
„z uf no ścią do lu dzi do brej wo li, za chę ca jąc wszyst kich, aby
po ma ga li dzie ciom wzra stać w kli ma cie praw dzi we go po ko -
ju. To jest ich pra wem, to jest na szym obo wiąz kiem”. 

Pytania o Jana Paw³a II – ci¹g dalszy

CZY WIESZ ŻE...

26. Powiedz, czym zajmuje się papieski list
apostolski „Tertio millennio adveniente” 

i kiedy został opublikowany?

27. Gdzie, podczas Mszy Świętej 
z udziałem Jana Pawła II, w czasie

Światowego Dnia Młodzieży, uczestniczyła
rekordowa liczba wiernych, przeszło 4

miliony osób?

28. Podaj nazwę encykliki papieskiej 
o ekumenizmie.

29. Tematem jakiego orędzia papieskiego
na 1996 rok były słowa: „Zapewnijmy

dzieciom przyszłość w pokoju”?
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Ideę Świa to we go Dnia Po ko ju dał w 1967 ro ku Pa pież Pa -
weł VI, w prze ko na niu, że po kój jest spra wą wszyst kich lu -
dzi bez wy jąt ku i że każ dy wi nien pod jąć tę ini cja ty wę jak
swo ją wła sną. 

Pierw szym Świa to wym Dniem Po ko ju był dzień 1
stycz nia 1968 ro ku.

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE:

TE MA TY ŚWIA TO WYCH DNI PO KO JU 
OGŁO SZO NE PRZEZ PA PIE ŻA PAW ŁA VI

I Dzień Po ko ju, 1968 r. 
– Dzień Po ko ju.

II Dzień Po ko ju, 1969 r. 
– Obro na praw czło wie ka dro gą ku po ko jo wi.

III Dzień Po ko ju, 1970 r. 
– Po jed na nie wy cho wu je do po ko ju.

IV Dzień Po ko ju, 1971 r. 
– Każ dy czło wiek jest mo im bra tem.

V Dzień Po ko ju, 1972 r. 
– Je że li pra gniesz po ko ju, pra cuj dla spra wie dli wo ści.

VI Dzień Po ko ju, 1973 r. 
– Po kój jest moż li wy.

VII Dzień Po ko ju, 1974 r. 
– Po kój za le ży tak że od cie bie.

VIII Dzień Po ko ju, 1975 r. 
– Po jed na nie dro gą do po ko ju.

IX Dzień Po ko ju, 1976 r. 
– Praw da bro ni po ko ju.

X Dzień Po ko ju, 1977 r. 
– Je śli pra gniesz po ko ju, broń ży cia;.

XI Dzień Po ko ju, 1978 r. 
– Nie – prze mo cy, tak – po ko jo wi. 

ORĘ DZIA PA PIE ŻA JA NA PAW ŁA II
NA ŚWIA TO WY DZIEŃ PO KO JU 1 STYCZ NIA: 

XII Dzień Po ko ju, 1979 r. 
– Osią gnie my po kój wy cho wu jąc do po ko ju.

XIII Dzień Po ko ju, 1980 r. 
– Praw da si łą po ko ju.

XIV Dzień Po ko ju, 1981 r. 
– Chcesz słu żyć spra wie po ko ju – sza nuj wol ność.

XV Dzień Po ko ju, 1982 r. 
– Po kój – dar Bo ga po wie rzo ny lu dziom. 

XVI Dzień Po ko ju, 1983 r. 
– Dia log na rzecz po ko ju – wy zwa niem na szych cza sów.

XVII Dzień Po ko ju, 1984 r. 
– Po kój ro dzi się z ser ca no we go.

XVIII Dzień Po ko ju, 1985 r. 
– Po kój i mło dzi idą ra zem.

XIX Dzień Po ko ju, 1986 r. 
– Po kój jest war to ścią, któ ra nie zna po dzia łów na Pół noc
– Po łu dnie, Wschód – Za chód, jest tyl ko je den po kój.

XX Dzień Po ko ju, 1987 r. 
– Roz wój i so li dar ność: dwie dro gi wio dą ce do po ko ju.

XXI Dzień Po ko ju, 1988 r. 
– Wol ność re li gij na wa run kiem po ko jo we go współ ist nie nia.

XXII Dzień Po ko ju, 1989 r. 
– Po sza no wa nie mniej szo ści wa run kiem po ko ju.

XXIII Dzień Po ko ju, 1990 r. 
– Po kój z Bo giem Stwór cą, Po kój z ca łym stwo rze niem.

XXIV Dzień Po ko ju, 1991 r. 
– Po sza no wa nie su mie nia każ de go czło wie ka wa run kiem
po ko ju. 

XXV Dzień Po ko ju, 1992 r. 
– Wie rzą cy zjed no cze ni w bu do wa niu po ko ju. 

XXVI Dzień Po ko ju, 1993 r. 
– Je śli pra gniesz po ko ju, wyjdź na prze ciw ubo gim.

XXVII Dzień Po ko ju, 1994 r. 
– Ro dzi na źró dłem po ko ju dla ludz ko ści.

XXVIII Dzień Po ko ju, 1995 r. 
– Ko bie ta wy cho waw czy nią do ży cia w po ko ju.

XXIX Dzień Po ko ju, 1996 r. 
– Za pew nij my dzie ciom przy szłość w po ko ju.

XXX Dzień Po ko ju, 1997 r. 
– Prze bacz, a za znasz po ko ju.

XXXI Dzień Po ko ju, 1998 r. 
– Spra wie dli wość każ de go czło wie ka źró dłem po ko ju dla
wszyst kich. 

XXXII Dzień Po ko ju, 1999 r. 
– Po sza no wa nie praw czło wie ka wa run kiem praw dzi we go
po ko ju.

XXXIII Dzień Po ko ju, 2000 r. 
– Na zie mi po kój lu dziom, któ rych Bóg mi łu je (por.
Łk 2,14).

XXXIV Dzień Po ko ju, 2001 r. 
– Dia log mię dzy kul tu ra mi dro gą do cy wi li za cji mi ło ści i po -
ko ju.

XXXV Dzień Po ko ju, 2002 r. 
– Nie ma po ko ju bez spra wie dli wo ści, nie ma spra wie dli wo -
ści bez  prze ba cze nia.

XXXVI Dzień Po ko ju, 2003 r. 
– En cy kli ka „Pa cem in te ris” – nie ustan ne zo bo wią za nie.

XXXVII Dzień Po ko ju, 2004 r. 
– Za wsze ak tu al ne za da nie: wy cho wy wać do po ko ju.

XXXVIII Dzień Po ko ju, 2005 r. 
– Nie daj się zwy cię żyć złu, ale zło do brem zwy cię żaj. 

War to zwró cić uwa gę, że wszyst kie orę dzia na Świa to wy
Dzień Po ko ju Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II pod pi sy wał (pu bli -
ko wał) 8 grud nia po przed nie go ro ku, w li tur gicz ne Świę to
Nie po ka la ne go Po czę cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny. 

opra co wał: An drzej Wit kow ski 

CZY WIESZ ŻE...

16 października 2009 r. przypada 31. rocznica
wyboru ks. kardynała Karola Wojtyły na papieża.

IX DZIEŃ PAPIESKI będzie obchodzony 
11 X 2009 r. pod hasłem: 

Jan Paweł II – Papież Wolności.
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12.11.1989 r. w Rzy mie, Ba zy li ce św. Pio tra, Oj ciec Św. Jan
Pa weł II ka no ni zo wał bł. Bra ta Al ber ta Chmie low skie go.
Pod czas ho mi lii Papież po wie dział:
„A oto Brat Al bert. Po stać tak moc no wpi sa na w dzie je Kra -
ko wa, Na ro du Pol skie go, w dzie je zba wie nia. Trze ba «du -
szę dać» – ta ka by ła zda je się myśl prze wod nia Ada ma
Chmie low skie go już od mło dych lat. Ja ko sie dem na sto let ni
stu dent szko ły rol ni czej wziął udział w wal ce po wstań czej
o wy zwo le nie swej oj czy zny od ob ce go jarz ma – i od tąd po -
zo stał ka le ką bez no gi do koń ca ży cia.

Praw dy swo je go po wo ła nia szu kał na dro dze twór -
czo ści ar ty stycz nej, po zo sta wia jąc po so bie dzie ła, któ re
do dzi siaj prze ma wia ją ja kąś szcze gól ną głę bią wy ra zu.
Chry stus prze ma wiał do Nie go gło sem in ne go po wo ła nia
i ka zał mu co raz bar dziej szu kać: «ucz się ode Mnie... że je -
stem ci chy i po kor ny ser cem... Ucz się».

Adam Chmie low ski był uczniem go to wym na każ -
de we zwa nie swe go Mi strza i Pa na. 

O tym we zwa niu – o tym de fi ni tyw nym we zwa niu,
któ re wy zna czy ło je go dro gę do świę to ści w Chry stu sie,
zda ją się mó wić na de wszyst ko sło wa Iza ja sza z pierw sze go
czy ta nia dzi siej szej li tur gii: «ro ze rwać kaj da ny zła, roz wią -
zać wię zy nie wo li, wy pu ścić wol no uci śnio nych i wszel kie
jarz mo po ła mać» (Iz 58, 6) – oto teo lo gia me sjań skie go wy -
zwo le nia: za wie ra się zaś w nim to, co dziś przy wy kli śmy na -
zy wać «opcją na rzecz ubo gich»: «dzie lić swój chleb z głod -
nym, wpro wa dzać w dom bied nych tu ła czy, na gie go któ re -
go uj rzysz, przy odziać, nie od wró cić się od współ ziom -
ków»(Iz 58, 7).

To wła śnie czy nił Brat Al bert. W tej nie stru dzo nej,
he ro icz nej po słu dze na rzecz naj bar dziej upo śle dzo nych
i wy dzie dzi czo nych, zna lazł osta tecz nie swą dro gę. Zna lazł
Chry stu sa. Przy jął Je go jarz mo i brze mię. Nie był tyl ko «mi -
ło sier ni kiem». Stał się jed nym z tych, któ rym słu żył. Ich
bra tem. Sza ry brat. Po szli w ślad za nim in ni: sza rzy bra cia
i sza re sio stry. Dzień dzi siej szy jest ich wspól nym świę tem.“

Intencje do œw. Brata Alberta

20-rocznica kanonizacji b³. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

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

Św. Brat Al bert

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

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

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

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

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

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

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o wsta wien nic -
two do Mi ło sier dzia Bo że go i Mat ki Pia sec kiej; o zdro wie
dla Bart ka, dla mnie, mo ich dzie ci i wnu ków. Pro szę o na -
wró ce nie dla Ewy, Lesz ka, Mir ka i Oli, że by ochrzci li swo je
dzie ci i wzię li ślub.

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

Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za Two je wsta -
wien nic two w mo ich in ten cjach, za opie kę du cho wą w co -
dzien nych sprawach. Pro szę Cię, wy pra szaj dar zdro wia dla
mo jej ro dzi ny oraz przyjaciół, i aby wzrastali w wierze. 

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

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

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

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

(Z mo dli twy do św. Bra ta Al ber ta)

opracowała s. Aniela

. . . 

. . . 
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„Wiernoœæ Chrystusa, wiernoœæ kap³ana“

Jubileuszowe spotkanie

ROK KAPŁAŃSKI

OD REDAKCJI

Oj ciec Świę ty Be ne dykt XVI po sta no wił,
aby po za koń cze niu Ro ku św. Paw ła,
w uro czy stość Naj święt sze go Ser ca Pa -
na Je zu sa bie żą ce go ro ku, tj. 19 czerw -
ca 2009, Ko ściół roz po czął Rok Ka płań ski.
Pa pież wy zna czył dwa ce le prze ży wa nia te -
go cza su: dla du chow nych jest nim po głę -
bie nie toż sa mo ści ka płań skiej, zaś dla
wszyst kich wier nych świec kich ma on sta -
no wić za chę tę do więk szej mo dli twy za ka -
pła nów. In spi ra cją te go wy da rze nia
jest 150. rocz ni ca śmier ci św. Ja na Ma rii
Vian ney'a, pro ste go wiej skie go pro bosz -
cza nie wiel kiej wio ski Ars we Fran cji. Zmar ły 4 VIII 1859 r.
ks. Jan Ma ria Vian ney po przez wy trwa łą mo dli twę, po ku tę
oraz mi łość pa ster ską do swo ich pa ra fian prze kształ cił nie -
mal kom plet nie obo jęt ną re li gij nie wio skę w ży wą ko mór kę
Ko ścio ła oraz za sły nął ja ko nie zwy kle wy trwa ły spo wied nik.

Wy zna czył tym sa mym wzór od da nia
się Chry stu so wi oraz pra cy dusz pa -
ster skiej dla każ de go księ dza.
Od 1929 r. jest on pa tro nem pro bosz -
czów, zaś w obec nym ro ku ma być
ogło szo ny pa tro nem wszyst kich księ -
ży. 

Niech prze ży wa ny Rok Ka płań ski,
któ ry za koń czy się 19 czerw ca 2010
r., bę dzie oka zją dla nas wszyst kich
do re flek sji i po głę bie nia ro zu mie nia
ro li księ ży we wspól no cie Ko ścio ła
– za rów no po wszech ne go, jak i na sze -

go lo kal ne go. Za ra zem niech to bę dzie czas szcze gól nej mo -
dli twy o świę tość dla ka pła nów, tak, aby mo gli oni dzie lić
się jej owo ca mi ze wszyst ki mi – mo dli twy, o któ rą w imie niu
księ ży pra cu ją cych w na szej pa ra fii bar dzo pro szę.

ks. Krzysz tof Grzem ski

Re dak cja Gło su Bra ta, na za pro sze nie ks. Pro bosz cza, spo -
tka ła się na ple ba nii z oka zji wy da nia 40. nu me ru na sze go
pi sma pa ra fial ne go. W tak licz nym gro nie nie wi du je my się
czę sto, po nie waż kom pu te ry i pocz ta elek tro nicz na wy rę cza
nas wte dy, kie dy nie mo że my przyjść na ze bra nie re dak cyj -
ne do bi blio te ki. 

Spo tka nie to by ło rów nież do sko na łą oka zją, aby
po dzię ko wać ks. Ta de uszo wi Po la ko wi za wie lo let nią opie -
kę – od cza su po wsta nia pi sma do wy da nia pierw szych kil -
ku dzie się ciu nu me rów. Re dak cja w tym dniu mia ła rów nież
moż ność zło że nia Księ dzu Ta de uszo wi (któ ry ak tu al nie
przy go to wu je się do ko lej nych mi sji) naj ser decz niej szych
ży czeń na dal szą dro gę ka płań ską. 

Za miesz cza my obok trzy zdję cia ze spo łu re dak cyj -
ne go od naj wcze śniej sze go po ostat nie. W wy da wa niu Gło -
su Bra ta bra ło udział wie le osób – do ro słych, mło dzie ży
i dzie ci. Wszyst kich wy mie nić nie spo sób, ale im wszyst kim
tj. au to rom tek stów, zdjęć i ilu stra cji skła da my ser decz ne
„Bóg za płać”, bo dzię ki ich wkła do wi od lat two rzy się uni -
ka to wa kro ni ka pa ra fial na. 
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. . . . . . . 

Ser decz nie za pra sza my wszyst kich „sTwór ców” do współ pra cy. 
Ocze ku je my na cie ka we zdję cia i do bre wier sze. ka ze k821@wp.pl
Więcej utworów Kazimierza Sakowicza na stronach: 
www.portalsukcesu.pl i http://kazekpoeta.blogspot.com

“sTWORZENIE”

wiersze i zdjęcia kazimierza sakowicza

KĄCIK POETYCKI

odwieczne utrapienie człowieka

wieczność tak odległa że nierealna
przestała pociągać nawet poetów
zmysłowość słów i obrazów
zaciera granicę czytelności znaków
dobro i zło w tej samej ławce edukują od małego
miłość i seks znaczy to samo a nawet inaczej
uprawiana w internecie wymusza reakcje
nawet śmierć stała się atrakcją przed kamerami
obdarta z sacrum zdziczała niepoczytalnością
podglądaczy

ten sam został nam lęk
przed cierpieniem
powolną utratą zależności od siebie
ta pycha bycia ponad własną słabością
od zawsze próbuje zbudować wieżę babel
gdzie życie ma być długie i piękne
bez oznak starości i cierpienia
to odwieczne utrapienie ludzkości
popycha ją ku przepaści

niewieczność istnieje upadkiem 
wiary w Oczywistość

jak ziarnko gorczycy
(odwiedziny Boga na zapiecku)

tu gdzie nikt nie zagląda
na obrzeżach wiary w miłość prawdziwą
ukrzyżowaną i zmartwychwstałą
przybytek najświętszy owinięty w całun
staje się aktem zbawienia świata
w małym kawałku chleba

a miłość pokorna nie ma adresu
omija z daleka wielkie budowle
gdzie słowo ma koić wyrzuty sumienia
z dala od książąt mocarzy teologii
przychodzi szukać co zagubione

tu gdzie granica wszechświata ukryta w dłoni
staje się niczym przed tak wielkim momentem
gdzie Słowo Wcielone przychodzi znienacka
siada na zapiecku i słucha starej kobiety
taka jest miłość gdy ma w sobie ducha
tak obecna że niewidoczna
tylko wiarą zobaczyć można wciąż krwawiące
rany

niepojęte dzieją się sprawy
gdy Bóg władca wszystkiego
ma czas na długą rozmowę
z dala od zgiełku wydarzeń
przychodzi pisać historię zbawienia
ustami starej kobiety
która ma wiarę jak ziarnko gorczycy

we mgle

za oknem deszcz góry we mgle
trawa zielona mokra od rosy
a ja w oczekiwaniu na powrót słońca
ze słowem się zmagam
próbuję zrozumieć istotę szczęścia
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rebus nr 23                          

Jednowyrazowy, o początkowej li te rze
roz wią za nia : K. 

„BARYT“

ROZRYWKA

Do po da nej fi gu ry na le ży wpi sać pio no -
wo 13 wy ra zów.
Li te ry w za zna czo nym rzę dzie utwo rzą
roz wią za nie, któ re wy star czy przy słać
bez wy ra zów po moc ni czych.

1) wy go lo ne miej sce na gło wie du -
chow ne go ka to lic kie go.
2) zbiór ka pie nięż na na cel do bro czyn -

ny; ofia ra.
3) wy od ręb nio ny ele ment, część skła -

do wa urzą dze nia.
4) zbiór, ze spół przed mio tów, ele men -

tów, sta no wią cych pew ną ca łość.
5) po pra wia nie, usu wa nie błę dów, wad,
nie pra wi dło wo ści, uste rek; po pra wa.

6) świę ci, któ rych imio na nada wa ne są
przy chrzcie.
7) dział sztuk pla stycz nych obej mu ją cy

dzie ła wy ko na ne tech ni ką po wie la nia
od bi tek na do wol nym pod ło żu (mo że

być ar ty stycz na, użyt ko wa,
kom pu te ro wa).
8) ze spół wie rzeń do ty czą cych ist nie nia
Bo ga (chrze ści jań ska, ma ho me tań ska).
9) jed na z wiel kich re li gii świa to wych.

10) w niej nie tyl ko list.
11) na czy nie li tur gicz ne.
12) mo dli twa co dzien na chrze ści jan.
13) ge nial ny, na tchnio ny po eta.

Opra co wał: BA RYT

logogryf nr 3

Roz wią za nie logogryfu albo re bu su z nr 40
Gło su Bra ta pro si my skła dać w kio sku pa ra -
fial nym lub wrzu cić do skrzyn ki na drzwiach
wej ścio wych do ple ba nii, w ter mi nie jed ne go
mie sią ca od uka za nia się te go nu me ru. Za
nadesłane prwidłowe rozwiązanie wylosujemy
nagrodę.

Życzymy powodzenia!

Rozwiązanie logogryfu nr 2

Hasło: MAJOWE NABOŻEŃSTWO
Animusz, litania, brojler, kanonik, folwark,
kapelan, gaśnica, judaizm, herbata, katolik,
próżnia, nowenna, Gliński, apostoł, furtian,
konwikt, dzwonki. 

Rozwiązanie rebusu nr 22:
SIWA MGŁA (sowa, igła)

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

p. Inge Czarniak
p. Elżbieta Wiącek

Serdecznie gra tu lu je my!

Od autora cd. 
O krzyżówkach.
De fi ni cji krzy żów ki nie bę dę po da wał, gdyż jest to dziś za da nie sza ra dziar skie tak po pu lar ne, iż każ dy, kto na wet nie in te -
re su je się je go roz wią zy wa niem wie, jak krzy żów ka wy glą da. W krat ki fi gu ry (dia gra mu) prze waż nie kwa dra to wej lub pro -
sto kąt nej (a tak że nie fo rem nej) na le ży wpi sać wy ra zy po zio mo i pio no wo na pod sta wie po da nych okre śleń (zna czeń); wy -
ra zy te mu szą się jed nak krzy żo wać przy naj mniej jed ną li te rą (stąd na zwa: krzy żów ka). Oczy wi ście im sil niej sze jest krzy -
żo wa nie, czy li im mniej jest czar nych pól w dia gra mie, tym krzy żów ka ła twiej sza jest do roz wią za nia, ale to za le ży już od au -
to ra krzy żów ki. Je że li dia gram krzy żów ki nie za wie ra żad ne go czar ne go po la, wów czas jest to krzy żów ka bia ła. W sza ra -
dziar stwie rza dziej spo ty ka na, z uwa gi na więk szy kło pot z jej uło że niem. 

Fundatorem nagród jest:

HURTOWNIA KSIĄŻEK 
I  DEWOCJONALIÓW „ŚW.
PAWEŁ“
80-339 Gdańsk, ul. Bitwy Oliwskiej 40 
tel. 5541834
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Ś.p. Jerzy Lemaniak, lat 79, zm. 20.06.2009 r. 
Ś.p. Maria Janowska, lat 69, zm. 22.06.2009 r.

Ś.p. Zygmunt Altenhof, lat 73, zm. 25.06.2009 r. 
Ś.p. Marek Piotr Bubinko, lat 53, zm. 27.06.2009 r. 

Ś.p. Stefan Wojciech Dąbek, lat 36, zm. 28.06.2009 r. 
Ś.p. Tadeusz Orzeszek, lat 66, zm. 29.06.2009 r. 

Ś.p. Urszula Elżbieta Gol, lat 75, zm. 29.06.2009 r. 
Ś.p. Eugeniusz Franciszek Chojnacki, lat 55, zm. 5.07.2009 r. 

Ś.p. Eliza Woźniak, lat 78, zm. 7.07.2009 r. 
Ś.p. Janina Robaczyńska, lat 85, zm. 13.07.2009 r. 

Ś.p. Bolesław Bryczkowski, lat 68, zm. 14.07.2009 r. 
Ś.p. Kazimierz Franciszek Stark, lat 81, zm. 15.07.2009 r. 

Ś.p. Jolanta Barbara Badełek, lat 49, zm. 18.07.2009 r.  
Ś.p. Bronisława Bukowska, lat 90, zm. 20.07.2009 r. 
Ś.p. Wanda Teresa Nycz, lat 71, zm. 23.07.2009 r. 
Ś.p. Irena Józefa Sarba, lat 84, zm. 24.07.2009 r. 
Ś.p. Mieczysława Stark, lat 77, zm. 27.07.2009 r. 
Ś.p. Stanisław Matusiak, lat 72, zm. 29.07.2009 r. 

Ś.p. Kazimierz Florian Fronczak, lat 86, zm. 6.08.2009 r. 
Ś.p. Czesław Owczarek, lat 83, zm. 10.08.2009 r. 

Ś.p. Marian Stanisław Skulski, lat 57, zm. 16.08.2009 r. 
Ś.p. Irena Ożarowska, lat 61, zm. 17.08.2009 r. 

Ś.p. Zygmunt Wysocki, lat 72, zm. 18.08.2009 r. 
Ś.p. Kazimierz Bierżyński, lat 73, zm. 19.08.2009 r. 

Ś.p. Mariusz Wojciech Łangowski, lat 48, zm. 24.08.2009 r. 
Ś.p. Jacek Kamiński, lat 36, zm. 25.08.2009 r. 

Ś.p. Brygida Kurpanik, lat 73, zm. 26.08.2009 r.  
Ś.p. Regina Stulgis-Pająk, lat 68, zm. 29.08.2009 r. 

Ś.p. Julian Kalamat, lat 82, zm. 31.08.2009 r.
Ś.p. Leokadia Wrzyszcz, lat 92, zm. 2.09.2009 r. 
Ś.p. Ryszard Milewski, lat 68, zm. 2.09.2009 r. 

Ś.p. Alicja Złotek, lat 37, zm. 7.09.2009 r. 
Ś.p. Roman Jan Kasper, lat 69, zm. 10.09.2009 r. 

Ś.p. Stefania Kotula, lat 90, zm. 14.09.2009 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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Fabian Marcin Krawczyk 28.06.2009 r. 
Maja Julia Chmielowska 28.06.2009 r. 
Hanna Kuźniarek 28.06.2009 r. 
Krzysztof Stefan Wróbel 28.06.2009 r. 
Wiktoria Mariola Siupa 4.07.2009 r. 
Amelia Aleksandra Makiła 12.07.2009 r. 
Emilia Maria Kopczyńska 19.07.2009 r.
Katarzyna Marzena Pyrzak 26.07.2009 r. 
Mateusz Tadeusz Skałuba 26.07.2009 r. 
Karol Józef Żebrowski 9.08.2009 r. 
Jakub Juralewicz 9.08.2009 r. 
Marcel Andrzej Huk 9.08.2009 r. 
Alicja Wróblewska 9.08.2009 r. 
Oskar Piotr Maluszycki 22.08.2009 r. 
Roksana Sandra Maluszycka 22.08.2009 r. 
Patryk Łukasz Krasnowski 23.08.2009 r.
Wiktor Robert Tymcio 23.08.2009 r. 
Maksymilian Bartosz Pajda 23.08.2009 r. 
Hanna Wanda Orlicka 23.08.2009 r. 
Daria Marcinkiewicz 23.08.2009 r. 
Szymon Piotr Rugieł 23.08.2009 r. 
Emilia Strycharczyk 23.08.2009 r. 
Piotr Andrzej Chwal 29.08.2009 r. 
Gaja Laskowska 30.08.2009 r. 
Szymon Szczepański 30.08.2009 r. 
Jakub Maciej Staniszewski 13.09.2009 r. 
Kacper Lica 13.09.2009 r. 
Cecylia Kosecka 13.09.2009 r. 
Bartłomiej Stanisław Różycki 13.09.2009 r.

Maciej Łukasz Gamaracki i Marzena Maria Pogorzelska 20.06.2009 r. 
Łukasz Mirosław Kuberna i Żaneta Kankowska 27.06.2009 r. 
Dawid Dariusz Przystawko i Karolina Natalia Krzemińska 3.07.2009 r. 
Leszek Roman Zieliński i Magda Teresa Krasiejko 11.07.2009 r. 
Grzegorz Krzysztof Wojcieszak i Joanna Magdalena Szczepocka   

16.07.2009 r. 
Krzysztof Sławomir Klunder i Aneta Monika Buszka           18.07.2009 r. 
Krzysztof Jan Lehman i Iwona Krajewska 25.07.2009 r. 
Robert Tadeusz Cemka i Marta Joanna Dampc 1.08.2009 r.  
Łukasz Jan Kamracki i Agnieszka Maciążek 15.08.2009 r. 
Karol Jan Kobiela i Patrycja Sylwia Puszkarz 22.08.2009 r.
Dawid Stasiewcz i Agata Kuczkowska 5.09.2009 r. 
Rafał Tomasz Baj i Monika Jędrajczyk 12.09.2009 r. 
Wojciech Józef Kurowski i Marzena Anna Urbańska 12.09.2009 r. 

28 VIII - Jadwiga i Stanisław Waluk 

4 X - Helena i Feliks Miąskowscy
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KONCERT ZESPOŁU MŁODZIEŻOWEGO 26 VIII 09 r.

„LUX CORDIS“ W LICHENIU 10 - 13 VII 09 r.

PIELGRZYMKA ROWEROWA DO MATEMBLEWA 12 IX 09 r.

WYJAZD NA LITWĘ I BIAŁORUŚ  16-21 VII 09 r.
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DZIECI W DZIEMIANACH I SZABLEWIE

MŁODZIEŻ W BIESZCZADACH I NA SŁOWACJI 


