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antyfona z jutrzni w Wielki Pi¹tek

„Wiel bi my krzy¿ Twój, Pa nie Je zu, wy s³a wia my Two je Œwiê te zmar twych wsta nie,
bo przez drze wo krzy ¿a przy sz³a radoœæ dla ca ³e go œwia ta.” 
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Droga Krzy¿owa w Wielkim Poœcie
Z ŻYCIA PARAFII
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KOCHANI PARAFIANIE, DRODZY GOŚCIE
Czę sto w na szych co dzien nych roz mo wach pa da stwier dze nie
„jak ten czas szyb ko pły nie”… Rze czy wi ście uświa da miam so -
bie, pa trząc na za war tość no we go nu me ru Gło su Bra ta, że jest
w tych sło wach wie le praw dy i mą dro ści. Jesz cze bo wiem nie
tak daw no skła da li śmy so bie ży cze nia Bo żo na ro dze nio we
a tym cza sem po chy la my się tre ścią Tri du um Pas chal ne go i ta -
jem ni cą Zmar twych wsta nia. 

Za chę cam wszyst kich, aby prze śle dzić  jak wie le pięk -
nych ini cja tyw dusz pa ster skich by ło re ali zo wa nych w na szej
Wspól no cie Pa ra fial nej. Dzie ci, mło dzież, do ro śli… każ dy mógł
zna leźć coś dla sie bie. Każ dy mógł po głę bić swo ją wia rę i jesz -
cze bar dziej przy lgnąć do Chry stu sa. Bar dzo dzię ku ję za świa -
do mość, iż pa ra fia to MY… ka pła ni, sio stry za kon ne i ca ła rze -
sza lu dzi świec kich o wiel kich ser cach i chę ci do współ pra cy. 

Na Świę ta Wiel ka noc ne ży czę wszyst kim, aby moc
Zmar twych wsta łe go Pa na wy peł ni ła na sze ser ca i by ła źró dłem
na tchnień w re ali za cji swo je go po wo ła nia.  

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

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII

03 XII 2017 – roz po czę li śmy Wi gi lij ne Dzie ło Po mo cy Dzie ciom. Od te -
go dnia za czę ła się ak cja „Tut ka cha ry ta tyw na”.
• W tę nie dzie lę go ści li śmy w na szej pa ra fii gór ni ków mor skich z Fir my
Lo tos Pe tro bal tic. Pod czas wspól nej Eu cha ry stii mo dli li śmy się razem z ca -
łym Za rzą dem i pra cow ni ka mi o bez pie czeń stwo, si ły i zdro wie dla wszyst -
kich, któ rzy na co dzień pra cu ją na plat for mach wiert ni czych. 
08 XII – W Uro czy stość Nie po ka la ne go Po czę cia NMP o godz. 20.00, po -
łą czo ne ze spo ły mu zycz ne wy ko na ły w na szym ko ście le Aka tyst ku czci
Bo gu ro dzi cy.
10 XII – pod czas Mszy św. o godz. 11.00 zo sta ły po świę ce nie me da li ki
dzie ci, któ re przy go to wu ją się do I Ko mu nii Św.
15 XII – pią tek przy pa dła 30. rocz ni ca po wsta nia na szej pa ra fii.
16-20 XII – Parafialne re ko lek cje ad wen to we pro wa dził ma ria ni n ks. An -
drze ja Gow kie le wi cz.
17 XII – przed ko ścio łem od by wał się kier masz świą tecz ny przy go to wa -
ny przez dzie ci ze wspól no ty „Iskier ki Mi ło sier dzia”, któ re wraz z Sio strą
Kla rą wy ko na ły ma łe pra ce. Ofia ry ze bra ne na kier ma szu prze zna czo ne są
na dzia łal ność tej że gru py dzie cię cej.
24 XII – za koń cze nie Ro ku św. Bra ta Al ber ta.
31 XII – ob cho dzi li śmy uro czy stość św. Ro dzi ny z Na za re tu. Tra dy cyj nie
już pod czas Mszy św. o godz. 13.00 go ści li śmy ro dzi ców księ ży pra cu ją -
cych w na szej pa ra fii.
* * * 
06 I 2018 – odbył się wspól ny kon cert ko lęd w wy ko na niu na sze go Chó -
ru Pa ra fial ne go i Gdań skiego Chó ruNa uczy ciel skiego
07 I – pro mo cja książ ki o. Pio tra Kwiat ka „W świe tle cie nia”
• pod czas Mszy św. o godz. 11.00 od by ło się po świę ce nie świec dzie ci,
przy go to wu ją cych się do I Ko mu nii Św.
11 I – wi zy ta Chó ru Pa ra fial ne go i kon cert ko lęd w Sto wa rzy sze niu Pro -
me te usz.
12 I – kon cert ko lęd w wyk. Ze spo łu „Li ght Ses sion”.
14 I – wydaliśmy 100. nu mer biu le ty nu „Źró dło i szczyt”;
• dzie ci z Przed szko la nr 62 wraz z wy cho waw ca mi za pre zen to wa ły przed -
sta wie nie bo żo na ro dze nio we przed Mszą św. o godz. 12.00
• pod czas Mszy św. o godz. 13.00 – mo dliliśmy się za uchodź ców pod czas
Świa to we go Dnia Mi gran ta i Uchodź cy.
18 I – w czwar tek roz po czął się Ty dzień Po wszech nej Mo dli twy o Jed ność
Chrze ści jan prze ży wa ny pod ha słem „Pra wi ca Two ja wsła wi ła się mo cą”.
21 I – nasz chór pa ra fial ny uczest niczył we Mszy św. i dał kon cert ko lęd
w pa ra fii pw. św. Sta ni sła wa Kost ki.
02 II – ob cho dzi li śmy świę to Ofia ro wa nia Pań skie go. Pod czas każ dej
Mszy św. od by wa ło się po świę ce nie świec grom nicz nych.
08 II – w czwar tek o godz. 11.00 na bo isku przy uli cy Me isne ra (w ba lo -
nie) zo stał ro ze gra ny mecz na szych lek to rów i mi ni stran tów z mi ni stran ta -
mi z pa ra fii św. Le ona w Wej he ro wie.
11 II – prze ży wa li śmy XXVI Świa to wy Dzień Cho re go pod ha słem: „Ma -
ter Ec c le siae: Oto syn Twój (…) Oto Mat ka two ja. I od tej go dzi ny uczeń
wziął Ją do sie bie”. Pod czas wszyst kich Mszy św. mo dli li śmy się o si łę i
moc w dźwi ga niu krzy ża przez cier pią cych.
• godz. 15.00 – odbyła się za ba wa kar na wa ło wa dla dzie ci.
11-17 II – 51. Ty dzień Mo dlitw o Trzeź wość Na ro du.
11-9.II – mło dzie ż z D.A.„Lux Cor dis” przebywała na Mar ty ni ce.
13 II – pod ję li śmy dzie ło „Skar bon ka wiel ko post na”.
18 II – w Nie dzie lę Po wo łań go ści li śmy kle ry ków z Gdań skie go Se mi na -
rium Du chow ne go, któ rzy mo dli li się wraz z na mi na każ dej Mszy Św. w
in ten cji po wo łań ka płań skich i za kon nych.
25 II – w pol skim Ko ście le prze ży wa li śmy Dzień Mo dli twy i So li dar no ści
z Mi sjo na rza mi po d ha słem „Ucznio wie -mi sjo na rze w mo cy Du cha Świę te -
go”. Mo dli li śmy się, aby Duch Świę ty wzbu dził no we po wo ła nia mi syj ne i
otwo rzył na sze ser ca na po trze by mi sji.
• po wi ta li śmy kle ry ka Łu ka sza Cha mier-Cie miń skie go, któ ry bę dzie od -
by wał w na szej pa ra fii prak ty kę dusz pa ster ską.
04 III – roz po czę ły się re ko lek cje wiel ko post ne dla dzie ci ze Szkół Pod -
sta wo wych. Na uki re ko lek cyj ne po pro wa dził ks. Piotr Wiec ki, któ ry na co
dzień po słu gu je w pa ra fii św. Flo ria na w z Kol bu dach.
11 III – go ści li śmy w na szej pa ra fii Ks. Krzysz tof Mu dlaf fa, dy rek to ra Ze -
spo łu Szkół Ka to lic kich im. Św. Ka zi mie rza na Za spie. Ks. Krzysz tof gło sił
Sło wo Bo że na każ dej Mszy Św. oraz za chę cał do pod ję cia edu ka cji w tej -
że pla ców ce.
18-21 III – Tegoroczne rekolekcje dla dorosłych prowadził franciszkanin
o. dr Tomasz Jank, Rektor Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku.
22-23 III – Rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich głosił
ks. Wiesław Mielewczyk.

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

Pragniemy poinformować, iż ks. Tyberiusz Kroplewski
został, przez ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia,
mianowany proboszczem w parafii św. Andrzeja Boboli 
w Sopocie. Gratulujemy ks. Tyberiuszowi, a jednocześnie
pięknie dziękujemy za wszelkie dobro i zaangażowanie 
w dzieła, które podejmował w naszej Wspólnocie, zwłaszcza
za piękne i niezapomniane Msze święte sprawowane dla
przedszkolaków i ich rodziców. Wspieramy modlitwą
ufając, iż doświadczenie nabyte w naszej parafii pomoże 
w nowych wyzwaniach. 

Raz jeszcze bardzo gorąco DZIĘKUJEMY !

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii prowadził
franciszkanin o. dr Tomasz Jank OFMConv., Rektor Kościoła pw.
Świętej Trójcy w Gdańsku.

. . . 
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Dro dzy Pa ra fia nie, od roz po czę cia No we go Ro ku mi nę ło już
kil ka ty go dni, ale zgod nie z tra dy cją pra gnę po dzie lić się 
z Wa mi re flek sją, któ ra jest zwią za na z tym, cze go wspól nie
do ko na li śmy w ostat nich 12 mie sią cach. 

Rok 2017 to czas, w któ rym po stać na sze go pa tro na
św. Bra ta Al ber ta moc no wpi sa ła się w ka len darz dusz pa ster -
ski. Rok de dy ko wa ny te mu wiel kie mu apo sto ło wi mi ło sier -
dzia spra wił, iż w na szej pa ra fial nej dzia łal no ści, mia ły miej -
sce hi sto rycz ne wy da rze nia. 17 czerw ca 2017 ro ku to dzień
uro czy ste go po świę ce nia na szej świą ty ni przez Ks. Abp Sła -
wo ja Lesz ka Głó dzia. Do te go nie za po mnia ne go wy da rze nia
przy go to wy wał nas od stro ny li tur gicz nej ks. dr Kry stian
Klet kie wicz, a od stro ny du cho wej o. Sta ni sław Mań ski, któ -
ry po pro wa dził Mi sje Pa ra fial ne. 

Dzię ki za an ga żo wa niu pa ra fian przy go to wa li śmy
tak że zna czek z wi ze run kiem św. Bra ta Al ber ta wy da ny
przez Pocz tę Pol ską w na kła dzie 360 tys. oraz oko licz no ścio -
wą wy sta wę pre zen tu ją cą do ro bek „Bie da czy ny z Kra ko wa”. 

Do peł nie niem Ro ku Ada ma Chmie low skie go był
cykl spo tkań „Je sień ze św. Bra tem Al ber tem”, pod czas któ -
re go za pro sze ni go ście (o. dr To masz Jank, ks. dr Kry stian
Wil czyń ski i brat Ka mil -al ber tyn) uka za li nam Bra ta Al ber ta
ja ko ar ty stę ma la rza, pa trio tę oraz Słu gę Ubo gich. Te
wszyst kie wy da rze nia zna la zły od bi cie w na szej pa ra fial nej
ak tyw no ści, któ rej te raz przy pa trzy my się nie co bli żej… 

Per so na lia
W dusz pa ster stwie pa ra fial nym w ro ku 2017 po słu gi wa ło
ośmiu ka pła nów. Ks. pro boszcz i czte rech wi ka riu szy (księ -
ża: Woj ciech, Ma te usz, Pa weł oraz ks. Krzysz tof, któ re go 
w po ło wie ro ku za stą pił ks. Da wid) a tak że trzech ka pła nów
do po mo cy dusz pa ster skiej: ks. Ty be riusz (w stycz niu zo stał
pro bosz czem pa ra fii św. An drze ja Bo bo li w So po cie), ks. Ma -
rek i ks. Krzysz tof (Wy kła dow ca Pi sma Św. w GSD). 

Współ pra cu ją z na mi czte ry Sio stry Be tan ki (Anie la
– za kry stian ka, Aman da – po słu gu je w kan ce la rii i kio sku pa -
ra fial nym, Do ro ta i Kla ra – ka te chet ki). Do po mo cy ma my
tak że per so nel świec ki, któ ry po ma ga nam za rów no w ko -
ście le jak i pra cach do mo wych. 

Ak tu al nie je den z na szych pa ra fian przy go to wu je się do ka -
płań stwa w za ko nie Oj ców Fran cisz ka nów.

Ży cie Sa kra men tal ne
Fun da men tem ży cia re li gij ne go w pa ra fii jest ży cie sa kra -
men tal ne. W mi nio nym 2017 ro ku Sa kra ment Chrztu św.
przy ję ło 82 (w mi nio nym ro ku – 96) dzie ci, sa kra ment mał -
żeń stwa 21 (w mi nio nym ro ku – 20) pa ra fian, ks. bp Zbi -
gniew Zie liń ski udzie lił Sa kra men tu Bierz mo wa nia 40 (w
mi nio nym ro ku - 72) mło dym lu dziom. Do wiecz no ści od -
pro wa dzi li śmy 159 (w mi nio nym ro ku – 136) na szych pa ra -
fian. 

Wiel ką ra do ścią jest fakt, iż w nie dziel nych Mszach
św. uczest ni czy 36 % pa ra fian, co w ska li Pol ski i du żych
miast jest bar dzo po zy tyw nym sy gna łem. Wie le z tych osób
przy stę pu je tak że do Ko mu nii Św. 

Za pro po no wa li śmy gra fik dy żu rów w kon fe sjo na le
umoż li wia ją cy wy bór sta łe go spo wied ni ka. 

Ka pła ni od wie dza ją rów nież cho rych z po słu gą w
pierw sze piąt ki i so bo ty mie sią ca. Tych cho rych co ro ku
nam przy by wa, ak tu al nie to oko ło 160 osób. 

War to tak że wspo mnieć, iż 36 par świę to wa ło Zło ty
Ju bi le usz Sa kra men tu Mał żeń stwa; 4 pa ry – 60-le cie.

Mo dli twa
Ży ciu sa kra men tal ne mu to wa rzy szy za wsze mo dli twa.
Oprócz sta łych wy da rzeń wpi sa nych w ka len darz li tur gicz ny
na uwa gę za słu gu ją ob cho dy Świa to we go Dnia Cho re go; od -
był się tak że Re jo no wy Dzień Wspól no ty Do mo we go Ko ścio -
ła. W li sto pa dzie, wpi su jąc się czas mo dli twy za zmar łych,
od pra wi li śmy uro czy stą Eu cha ry stię za tych, któ rzy ode szli
do wiecz no ści w ro ku 2017. Kon ty nu owa li śmy rów nież cykl
tzw. spo tkań „dla za bie ga nych” – by ła to m.in. mo dli twa ró -
żań co wa w paź dzier ni ku oraz ro ra ty w ad wen cie. Wiel kim
prze ży ciem du cho wym by ła tak że mo dli twa RÓŻANIEC DO
GRANIC po łą czo na z przej ściem nad brzeg mo rza i pięk nym
świa dec twem wia ry. Od by ły się tak że re ko lek cje wiel ko post -
ne i ad wen to we. Za pro si li śmy na szych pa ra fian rów nież na
Lu ce na ria i gru dnio wy Aka tyst ku czci NMP. 

God ny od no to wa nia jest tak że fakt, iż w li sto pa dzie
od by ła się tak że wi zy ta cja ka no nicz na, któ rej prze wod ni czył
ks. bp Wie sław Szla chet ka.

Piel grzym ki
Na si Pa ra fia nie od by li w ubie głym ro ku, z oka zji 100-le cia
Ob ja wień Fa tim skich i Ro ku św. Bra ta Al ber ta, piel grzym ki
do Sank tu ariów w Fa ti mie, Lo ur des, San tia go de Com po ste -
la oraz miejsc zwią za nych z dzia łal no ścią na sze go pa tro na.
Uda li się tak że na Kal wa rię Wej he row ską. Od by ła się, jak co
ro ku, piel grzym ka ro we ro wa (już XVII) do Sank tu arium 
w Ma tem ble wie. Mło dzież wzię ła udział w spo tka niu w Led -
ni cy, zaś se nio rzy uczest ni czy li w tzw. Led ni cy Se nio ra. Nie -
za po mnia ne prze ży cia po zo sta ły tak że w ser cach uczest ni -
ków pa ra fial nej piel grzym ki do Zie mi Świę tej.

Sprawozdanie duszpasterskie rok 2017 
Z ŻYCIA PARAFII
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Ko mu ni ka cja
Waż nym ele men tem bu do wa nia ja ko -
ści Wspól no ty jest umie jęt ność szyb -
kie go i sku tecz ne go ko mu ni ko wa nia
się. Ka pła ni i Sio stry za kon ne sta ra ją
się być do stęp ni dla na szych wier -
nych, ale ko rzy sta my też z róż nych
na rzę dzi, aby ten kon takt umoż li wić.
I tu taj war to wy mie nić kil ka na rzę dzi. 
Na szą pa ra fial ną stro nę in ter ne to wą
od wie dzi ło w mi nio nym ro ku bli sko
230 tys. osób (w 2016 r. – 150 tys.).
Pa ra fial ny pro fil na fa ce bo oku ma po -
nad 1000 po lu bień. Swo je pro fi le ma ją
tak że dusz pa ster stwa mło dzie ży i stu -
den tów. 

Po nad to wy da li śmy ko lej ne 4
nu me ry „Gło su Bra ta”, któ ry peł ni ro -
lę kro ni ki pa ra fial nej. Mło dzież wraz
z dusz pa ste rza mi, co ty dzień, wy da -
wa ła biu le tyn „Źródło i Szczyt”, któ ry
ma po móc w prze ży wa niu nie dziel nej
Eu cha ry stii. 

Na uwa gę za słu gu je tak że cykl „Książ ka mie sią ca”.
Dzię ki tej ak tyw no ści w każ dym mie sią cu ok. 40 war to ścio -
wych ksią żek tra fia do czy tel ni ków. 
Sa mi wy da li śmy rów nież ma łą pu bli ka cję pt. „Spo wiedź świę -
ta. Sa kra ment Bo że go Mi ło sier dzia”. Pa mię ta my tak że o pra -
sie ka to lic kiej, któ ra jest do stęp na w kio sku pa ra fial nym. 

Wy da rze nia i Kul tu ra
Ka pła nom i Sio strom za kon nym za le ży na po głę bia niu oso bi -
ste go kon tak tu z wier ny mi. Te mu ce lo wi słu żą cy klicz ne
spo tka nia, któ re wpi su ją się w ka len darz dusz pa ster ski. Jest
wśród nich za ba wa kar na wa ło wa dla dzie ci oraz za ba wa an -
drzej ko wa dla do ro słych. 
Pa ra fia zor ga ni zo wa li kil ka wa ka cyj nych wy jaz dów dla róż -
nych grup wie ko wych. Se nio rzy mie li zaś moż li wość spo -
tkań w ra mach Klu bu Se nio ra. 
Przy go to wa li śmy tak że dwie wy sta wy: jed na de dy ko wa na
św. Ja no wi Paw ło wi II a dru ga Św. Bra tu Al ber to wi. 
Wiel ką ra do ścią jest tak że ist nie nie kil ku ze spo łów mu zycz -
nych sku pia ją cych dzie ci, mło dzież i do ro słych. Dzię ki ich
za an ga żo wa niu prze zy wa nie róż nych ce le bra cji jest jesz cze
owoc niej sze. 
W ubie głym ro ku po raz pierw szy go ści li śmy tak że gór ni -
ków mor skich z fir my „Lo tos Pe tro bal tic”, któ rzy w na szym
ko ście le prze ży wa li co rocz ną Bar bór kę. 

Dzie ła cha ry ta tyw ne
A te raz słów kil ka na te mat dzia łal no ści cha ry ta tyw nej. Pa ra -
fia nie na si wspar li: ak cję „Żon kil” – po moc na rzecz ho spi -
cjum; zbiór kę żyw no ści - tzw. „Tut kę mi ło sier dzia; Wi gi lij ne
Dzie ło Po mo cy Dzie ciom – za kup świe cy Ca ri ta su; Dzień Pa -
pie ski – zbiór kę sty pen dial ną. Po nad to od by ły się zbiór ki na
obia dy dla dzie ci z na szej pa ra fii. Wspar li śmy tak że po szko -
do wa nych w Mek sy ku, ka to li ków na Wscho dzie; od by ło się

tak że kil ka zbió rek na mi sje. Ja ko
pa ra fia włą czy li śmy się rów nież 
w pro jekt Ca ri tas „Ro dzi na Ro dzi -
nie” – czy li po moc po szko do wa nym
w Alep po. Po ma ga my tak że ma te -
rial nie kil ku ro dzi nom w pa ra fii.
Łącz nie na te ce le cha ry ta tyw ne
prze zna czy li śmy po nad 50 tys. zło -
tych. Bar dzo za wszel ką po moc
dzię ku je my.

Spra wy bu dow la ne -in we sty cyj ne
A te raz jesz cze kil ka słów o na szych
wspól nych, pa ra fial nych dzia ła -
niach w wy mia rze ma te rial nym.
Obej mu ją one z jed nej stro ny funk -
cjo no wa nie w ko ście le, na ple ba nii
oraz w klasz to rze – a za tem co -
dzien ną eks plo ata cję tych obiek tów
oraz ich bie żą ce re mon ty. Z dru giej
stro ny są zwią za ne z kon ty nu acją
na szych dzia łań in we sty cyj nych. 

W tym miej scu bar dzo dzię ku ję za wszyst kie ofia ry skła da ne
przy róż nych oka zjach oraz za ofia ry in dy wi du al ne. Dzię ki,
Wa szej Ko cha ni, ofiar no ści wie le pla nów uda ło się zre ali zo -
wać. Po zwo lę so bie je przy wo łać.

W stycz niu trwa ły in ten syw ne pra ce przy bap ty ste -
rium. Uro czy ste po świę ce nie te go dzie ła mia ło miej sce 12 lu -
te go 2017 r. i do ko nał go ks. bi skup Zbi gniew Zie liń ski. W
mar cu za mon to wa li śmy no we, bocz ne, dę bo we drzwi w na -
szej świą ty ni. Tak że w mar cu mia ło miej sce po świę ce nie
czte rech ob ra zów, na któ rych umie ści li śmy wi ze run ki pa tro -
nów kon fe sjo na łów.

Wie le prac wy ko na nych w ko ście le by ło zwią za nych
z uro czy sto ścią po świę ce nia ko ścio ła. Przy go to wu jąc się do
te go wy da rze nia, za mon to wa li śmy 12 za che usz ków; dwie ta -
bli ce kon se kra cyj ne; wy ma lo wa li śmy ca ły ko ściół oraz za -
mon to wa li śmy, ocze ki wa ny przez wie lu, su fit. To wią za ło się
rów nież z przy go to wa niem in sta la cji po trzeb nej do wen ty lo -
wa nia ko ścio ła i z re ali za cją ko lej nych eta pów oświe tle nia 
i na gło śnie nia.
Wspo mnia łem tyl ko te naj waż niej sze, choć wie le by ło dzia -
łań po dej mo wa nych z my ślą o do bru pa ra fii, dzie ci, mło dzie -
ży, se nio rów i na szych ro dzin. Bar dzo ser decz nie wszyst kim
za wszyst ko dzię ku ję w imie niu ka pła nów i sióstr be ta nek.

Trzy dzie ści lat ist nie nia na szej Wspól no ty to hi sto -
ria kil ku po ko leń od da nych, życz li wych i ofiar nych Pa ra fian.
Ogar nia my mo dli twą WSZYSTKICH – i tych, któ rzy już ode -
szli i tych, któ rzy za pi su ją kar ty naj now szej hi sto rii pa ra fii
pod we zwa niem św. Bra ta Al ber ta. Je ste śmy wdzięcz ni Bo -
gu, że mo że my z Wa mi i dla Was po słu gi wać. My – ka pła ni
i sio stry be tan ki raz jesz cze za wszyst ko dzię ku je my. 
Niech św. Brat Al bert pro wa dzi, wspie ra i wy pra sza ob fi tość
ła ski dla każ de go. Bóg za płać.

Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

Z ŻYCIA PARAFII



6

Z Dzien nicz ka św. s. Fau sty ny:
„Ka pła nom, któ rzy gło sić bę dą 
i wy sła wiać mi ło sier dzie Mo je,
dam im moc prze dziw ną i na -
masz czę ich sło wa, i po ru szę
ser ca, do któ rych prze ma wiać
bę dą”. (Dz. 1521)

W grud niu 2017 ro ku re ko lek cje ad -
wen to we gło sił, po cho dzą cy z na -
szej pa ra fii, ks. An drzej Gow kie le -
wicz MIC (Zgro ma dze nie Księ ży
Ma ria nów). Ks. An drzej jest dusz -
pa ste rzem w An glii i bę dąc dy rek to rem Apo sto la tu Mi ło sier -
dzia Bo że go, gło si Ewan ge lię w wie lu miej scach na świe cie.
Przy by wa jąc z mi sją for ma cyj ną do nas, chciał w ten spo sób
po dzię ko wać Bo gu i te mu lo kal ne mu Ko ścio ło wi za śro do wi -
sko i czas swo je go doj rze wa nia do ka płań stwa. Wspo mi nał
ze wzru sze niem swo ją Mszę pry mi cyj ną od by tą w tej świą ty -
ni, któ ra by ła wte dy w po cząt ko wym etapie bu do wy.

Te ma tem prze wod nim na szych re ko lek cji by ło gło -
sze nie orę dzia Bo ga Mi ło sier ne go. Ten te mat jest za wsze ak -
tu al ny, ale szcze gól nie w okre sie Ad wen tu, kie dy przy go to -
wu je my się do świę to wa nia wej ścia Je zu sa w dzie je czło wie -
ka, jak i w cza sie Wiel kie go Po stu, kie dy prze ży wa my mi ste -
rium pas chal ne Chry stu sa i świę tu je my Zmar twych wsta nie
Pań skie.

W tym ar ty ku le pra gnę przy po mnieć treść ka zań
gło szo nych pod czas re ko lek cji oraz cy to wać, od po wied nie
do tych tre ści frag men ty „Dzien nicz ka” św. sio stry Fau sty ny
Ko wal skiej, któ rej Je zus pod czas licz nych ob ja wień ze chciał
prze ka zać Swo je Orę dzie Mi ło sier dzia.

Sio stra Fau sty na za pi sa ła w „Dzien nicz ku” ta kie sło -
wa Je zu sa: „Mo ja naj mil sza se kre tar ko, na pisz, że pra -
gnę prze le wać Swe Bo skie ży cie w du sze ludz kie 
i uświę cać je, by le one ze chcia ły przy jąć Mo ją ła skę.
Naj więk si grzesz ni cy do cho dzi li by do wiel kiej świę to -
ści, gdy by tyl ko za ufa li Mo je mu mi ło sier dziu. Mo ją
roz ko szą jest dzia łać w du szy ludz kiej, na peł niać Ją
Swo im mi ło sier dziem i uspra wie dli wiać ją. Kró le stwo
Mo je na zie mi jest – ży cie Mo je w du szy ludz kiej. Na -
pisz, se kre tar ko Mo ja, że kie row ni kiem dusz je stem Ja
Sam, bez po śred nio – a po śred nio pro wa dzę je przez
ka pła na i każ dą pro wa dzę do świę to ści dro gą Mnie tyl -
ko wia do mą”. (Dz. 1784) 

Przez wszyst kie dni re ko lek cji to wa rzy szył nam ob -
raz „Je zu, ufam To bie”, aby śmy za je go przy czy ną zo ba czy li
i zro zu mie li, jak Je zus chce wejść w dia log z na mi oraz usły -
szeć to, co Bóg chce nam po wie dzieć w kon tek ście na sze go
ży cia.

Ob raz Je zu sa Mi ło sier ne go wią że się z wi zją, ja ką
sio stra Fau sty na mia ła 22 lu te go 1931 ro ku w ce li płoc kie go
klasz to ru. „Wie czo rem, kie dy by łam w ce li, uj rza łam
Pa na Je zu sa ubra ne go, w sza cie bia łej. Jed na rę ka
wznie sio na do bło go sła wień stwa, a dru ga do ty ka ła sza -
ty na pier siach. Z uchy le nia sza ty na pier siach wy cho -
dzi ły dwa wiel kie pro mie nie, je den czer wo ny, a dru gi

bla dy. (...) Po chwi li po wie dział mi
Je zus: Wy ma luj ob raz we dług ry sun -
ku, któ ry wi dzisz, z pod pi sem: Je zu,
ufam To bie”. (Dz. 47)

Re ko lek cjo ni sta za pra szał nas do
przy glą da nia się ob ra zo wi i do oso bi stej
re flek sji. Jed ni za uwa ża ją ła god ne spoj -
rze nie Je zu sa, in ni świa tło, któ re nie sie
sam Je zus. Jest tam też ciem ność – ob -
szar, gdzie dia beł ma nas w swo jej nie -
wo li. To my ma my od kryć, co jest na szą
ciem no ścią – uza leż nie nie, znie wo le nie,
strach? Dia beł stra szy nas róż ny mi lę ka -

mi, tak że lę kiem przed śmier cią. Ale ten ob raz przed sta wia
zmar twych wsta łe go Zba wi cie la, któ ry przy no si lu dziom po -
kój i od pusz cze nie grze chów, za ce nę Swej mę ki i śmier ci
krzy żo wej. Nie sie Do brą No wi nę – Je zus Zmar twych wsta ły
jest na szym świa tłem, ciem ność zo sta ła po ko na na Mi ło sier -
dziem.

*        *        *
Na stęp ne go dnia re ko lek cji sku pi li śmy się na

oczach Je zu sa. Dia beł wma wia nam, że Bóg pa trzy tyl ko na
na sze grze chy. Spoj rze nie Je zu sa z te go ob ra zu jest spoj rze -
niem z Krzy ża, peł nym mi ło ści. „Oj cze, prze bacz im, bo
nie wie dzą, co czy nią” (Łk 23, 34a) – ta mo dli twa Sy na do
Bo ga Oj ca zo sta ła wy słu cha na. Na sze grze chy zo sta ły od ku -
pio ne przez śmierć Je zu sa na Krzy żu. 

Pan Bóg do pusz cza róż ne sy tu acje w na szym ży ciu,
że by śmy zo ba czy li, co jest w na szym ser cu, co my je ste śmy
w sta nie ukrzy żo wać. Krzyż jest zwier cia dłem na sze go ser -
ca. Re ko lek cjo ni sta mó wi, że zo ba czyć wła sny grzech już
jest wiel ką ła ską, na stęp ny krok, ja ki ma my do wy ko na nia, to
zo sta wić ten grzech i się na wró cić. Na wró ce nie jest pro ce -
sem, któ ry zmie rza ku mi ło ści Bo ga. Szcze gól nym zna kiem
mi ło ści Bo ga jest  go dzi na 15.00, go dzi na Śmier ci Je zu sa, go -
dzi na Mi ło sier dzia. „O trze ciej go dzi nie bła gaj Mo je go
mi ło sier dzia, szcze gól nie dla grzesz ni ków i choć przez
krót ki mo ment za głę biaj się w Mo jej Mę ce, szcze gól nie
w Mo im opusz cze niu w chwi li ko na nia. Jest to go dzi na
wiel kie go mi ło sier dzia dla świa ta ca łe go. Po zwo lę ci
wnik nąć w Mój śmier tel ny smu tek, w tej go dzi nie nie
od mó wię du szy ni cze go, któ ra Mnie pro si przez Mę kę
Mo ją...” (Dz. 1320)

Przez na szą grzesz ność ze rwa li śmy kon takt z Bo -
giem. Bóg wcho dzi na Krzyż, by tam nas od na leźć. W zna ku
Krzy ża da je nam wszyst ko – da je nam ca łe go sie bie. Cze góż
mo że my chcieć wię cej?

*        *        *
Roz wa ża nia w ko lej nym dniu re ko lek cji do ty czyły

ser ca Je zu sa i roz cho dzą cych się pro mie ni. Je zus tak mó wi
do s. Fau sty ny: – „Wiedz, cór ko Mo ja, że Ser ce Mo je jest
mi ło sier dziem sa mym. Z te go mo rza mi ło sier dzia roz -
le wa ją się ła ski na świat ca ły. Żad na du sza, któ ra się
do mnie zbli ży ła, nie ode szła bez po ciech. Wszel ka nę -
dza to nie w Mo im mi ło sier dziu, a wszel ka ła ska try ska
z te go źró dła – zbaw cza i uświę ca ją ca. Cór ko Mo ja,
pra gnę, aby ser ce two je by ło sie dli skiem mi ło sier dzia
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Mo je go. Pra gnę, aby to mi ło sier dzie roz la ło się na
świat ca ły przez ser ce two je. Kto kol wiek się zbli ży do
cie bie, niech nie odej dzie bez tej uf no ści w mi ło sier -
dzie Mo je, któ rej tak bar dzo pra gnę dla dusz. Módl
się, ile mo żesz za ko na ją cych, wy pra szaj im uf ność 
w Mo je mi ło sier dzie, bo oni naj wię cej po trze bu ją uf no -
ści, a naj mniej jej ma ją”. (Dz. 1777) 

Ks. An drzej wy ja śnił nam zna cze nie prze bi cia bo ku
Je zu sa. Rzy mia nie, prze bi ja jąc bok ska zań ca, spraw dza li, czy
na stą pi ła śmierć. Po twier dze niem zgo nu by ło wy pły nię cie
krwi i wo dy. Prze bi cie bo ku Chry stu sa ozna cza po czą tek Ko -
ścio ła. Bóg, wcho dząc w dia log z Ma ry ją i za Jej zgo dą, wcho -
dzi tak że w dzie je czło wie ka. Ma ry ja jest no wą Ewą. Pierw -
szą Ewę stwo rzył Bóg z wy ję te go że bra z bo ku Ada ma. Bóg
za warł z pierw szy mi ludź mi przy mie rze, któ re go lu dzie nie
do trzy ma li i zo sta li wy gna ni z Ra ju, ale Bóg dał lu dziom też
obiet ni cę po wro tu do Nie go, któ rą Je zus za nas wy peł nia na
Krzy żu. Bóg da je po znać czło wie ko wi swą wiel ką ta jem ni cę
– pra gnie nie mi ło ści. Od chy le nie sza ty na ob ra zie ozna cza
za pro sze nie Bo ga do po zna nia ser ca Je zu sa, do po zna nia Je -
go Mi ło ści. Bóg jest na nas otwar ty ca ły czas, 24 go dzi ny na
do bę. 

Pan Je zus mó wi: „Kto zmie rzył do broć Mo ją? Dla
cie bie zstą pi łem z nie ba na zie mię, dla cie bie po zwo li -
łem przy bić się do krzy ża, dla cie bie po zwo li łem otwo -
rzyć włócz nią Naj święt sze Ser ce Swo je i otwo rzy łem ci
źró dło mi ło sier dzia; przy chodź i czerp ła ski z te go źró -
dła na czy niem uf no ści. Uni żo ne go ser ca ni gdy nie od -
rzu cę, nę dza two ja uto nę ła w prze pa ści Mi ło sier dzia
Mo je go. (…) Zrób mi przy jem ność, że mi od dasz
wszyst kie swe bie dy i ca łą nę dzę, Ja cię na peł nię skar -
ba mi łask”. (Dz.1485) 

Pan Je zus, za py ta ny przez s. Fau sty nę o zna cze nie
wi docz nych na ob ra zie pro mie ni, tak to wy ja śnia: „te dwa
pro mie nie ozna cza ją Krew i Wo dę. Bla dy pro mień
ozna cza Wo dę, któ ra uspra wie dli wia du sze; czer wo ny
pro mień ozna cza Krew, któ ra jest ży ciem du szy. Te
dwa pro mie nie wy szły z wnętrz no ści Mi ło sier dzia Mo -
je go wów czas, kie dy ko na ją ce Ser ce Mo je zo sta ło
włócz nią otwar te na krzy żu. Te pro mie nie osła nia ją du -
sze przed za gnie wa niem Oj ca Mo je go. Szczę śli wy, kto
w ich cie niu żyć bę dzie, bo nie do się gnie go spra wie -
dli wa rę ka Bo ga”. (Dz. 299)

Wie my, że du szę oczysz cza sa kra ment chrztu i po -
ku ty, a kar mi ją naj ob fi ciej Eu cha ry stia – więc te dwa pro -
mie nie ozna cza ją sa kra men ty świę te i wszyst kie ła ski Du cha
Świę te go, któ re go bi blij nym sym bo lem jest wo da oraz no we
przy mie rze Bo ga z czło wie kiem za war te we krwi Chry stu sa.

Pod czas chrztu św. za nu rza ni je ste śmy w wo dzie,
czy li za nu rze ni w mę ce, śmier ci i Zmar twych wsta niu Je zu sa
Chry stu sa, jest to ob my cie du szy z grze chu pier wo rod ne go.
Spo wiedź świę ta to ma ły chrzest, dzię ki któ re mu je ste śmy
wskrze sza ni do no we go ży cia. Bóg, oczysz cza jąc du szę,
przy wra ca nam swo je ła ski. W dro dze do zba wie nia ma my
za przeć się sa me go sie bie, wziąć swój krzyż i na śla do wać
Je zu sa. 

Krew jest ży ciem dusz, po kar mem – Eu cha ry stia.
„Kto spo ży wa mo je Cia ło i pi je mo ją Krew, ma ży -
cie wiecz ne a Ja go wskrze szę w dniu osta tecz -
nym”. (J 6,54)

*        *        *
Ostat nie go dnia re ko lek cji roz wa ża li śmy zna cze nie

słów pod pi su na ob ra zie: „Je zu, ufam To bie”, któ re tak
brzmią z wo li Chry stu sa: „Ob raz ten ma przy po mi nać
żą da nia mo je go mi ło sier dzia, bo na wet wia ra naj sil -
niej sza nic nie po mo że bez uczyn ków”. (Dz. 742)

Te sło wa są za chę tą do wej ścia w re la cję z Bo giem,
są za pro sze niem do no we go przy mie rza. Pa trząc na ob raz,
mu si my so bie od po wie dzieć na py ta nie, czy my je ste śmy go -
to wi zło żyć swój pod pis pod tym wi ze run kiem. Je śli ufa my
Je zu so wi, to zna czy, że chce my od po wie dzieć mi ło ścią na Je -
go mi łość z wia rą i na dzie ją. Ma my uwie rzyć, że nie je ste śmy
sa mi, że je ste śmy cen ny mi w oczach Bo ga. Bóg cze ka na na -
szą od po wiedź. Bóg, daw ca ży cia, ma moc wy pro wa dzić nas
ze śmier ci, oczysz cza jąc z grze chu, aby dać nam ży cie wiecz -
ne. Ufa jąc Bo gu, wie rzy my, że On prze pro wa dzi nas przez
wszyst kie ciem ne spra wy na sze go ży cia dro gą na wró ce nia,
ku świa tło ści. Być w nie bie, to mi ło wać Bo ga z ca łych sił
swo ich, ca łą du szą swo ją. Do tak ro zu mia ne go kul tu ob ra zu,
po le ga ją ce go na chrze ści jań skiej po sta wie uf no ści i mi ło sier -
dzia, przy wią zał Pan Je zus spe cjal ne obiet ni ce: „wiecz ne go
zba wie nia, du żych po stę pów na dro dze chrze ści jań -
skiej do sko na ło ści, ła skę szczę śli wej śmier ci i wszel -
kie in ne ła ski, o któ re z uf no ścią lu dzie pro sić Go bę -
dą. Przez ob raz ten udzie lać bę dę wie le łask dla dusz,
a prze to niech ma przy stęp wszel ka du sza do nie go”.
(Dz. 570)

Sio stra Fau sty na mia ła szcze gól ną mi sję – to wa rzy -
szyć oso bom umie ra ją cym, któ re są oskar ża ne przez dia bła
o wszyst kie po peł nio ne przez nich grze chy a po zba wio ne na -
dziei - są ku szo ne do roz pa czy. Od ma wia nie Ko ron ki do Mi -
ło sier dzia Bo że go po ma ga oso bom umie ra ją cym uśmie rzyć
spra wie dli wość Bo żą.

W „Dzien nicz ku” s. Fau sty na pi sze: „Dziś uj rza łam
chwa łę Bo żą, któ ra pły nie z ob ra zu te go. Wie le dusz do zna je
łask, choć o nich gło śno nie mó wią. Choć róż ne są ko le je je -
go, Bóg otrzy mu je chwa łę prze zeń i wy sił ki sza ta na, i złych
lu dzi roz bi ja ją się i ob ra ca ją w ni cość. Mi mo zło ści sza ta na,
mi ło sier dzie Bo że za trium fu je nad ca łym świa tem i czczo ne
bę dzie przez wszyst kie du sze”. (Dz. 1789)

Te re ko lek cje by ły za pro sze niem do wej ścia w oso -
bi ste przy mie rze z Bo giem, do wzmoc nie nia fun da men tów
na sze go chrze ści jań stwa, do wia ry, że Bóg nas ko cha. Ja
wzię łam so bie do ser ca szcze gól nie ta kie zda nie: „Krzyż nie
za bi ja, ale ob ja wia Zmar twych wsta nie a pro mie nie wy cho -
dzą ce z ser ca Je zu sa osła nia ją du sze przed za gnie wa niem Oj -
ca Wszech mo gą ce go”.

*      *      *

Trwa my obec nie w ro ku 100-le cia od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści, więc na ko niec przy to czę jesz cze je -
den cy tat z „Dzien nicz ka” s. Fau sty ny do ty czą cy na szej Oj -
czy zny: „Gdy się mo dli łam za Pol skę, usły sza łam te sło wa: –
Pol skę szcze gól nie umi ło wa łem, a je że li po słusz na bę -
dzie wo li Mo jej, wy wyż szę ją w po tę dze i świę to ści. 
Z niej wyj dzie iskra, któ ra przy go tu je świat na osta tecz -
ne przyj ście Mo je”. (Dz. 1732)

Te re sa So wiń ska
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Pieœñ o Narodzeniu Pañskim
W okre sie bo żo na ro dze nio wym wy ko nu je my i słu cha my
wie lu ko lęd, czę sto nie zna jąc hi sto rii ich po wsta nia. Jed ną
z nich jest pieśń pt. „Bóg się ro dzi”, któ ra zo sta ła na pi sa na
pod ko niec XVIII w. przez Fran cisz ka Kar piń skie go, po etę
oświe ce nia, głów ne go przed sta wi cie la nur tu sen ty men tal ne -
go w pol skiej li ry ce. Nie kie dy tę ko lę dę na zy wa się hym nem
bo żo na ro dze nio wym lub kró lo wą pol skich ko lęd. Nie bez
po wo du. Ma ona bo wiem wy jąt ko wą treść i prze sła nie oraz
wy jąt ko wy styl (po łą cze nie wznio sło ści z po tocz no ścią) osią -
gnię ty dzię ki cie ka wym środ kom ar ty stycz ne go wy ra zu.
Pier wot nie no si ła ona ty tuł „Pieśń o na ro dze niu Pań skim” 
i wcho dzi ła w skład zbio ru 29 „Pie śni na boż nych”, wy da ne -
go w 1792 r. przez oj ców ba zy lia nów  z klasz to ru w Su pra -
ślu. Za brzmia ła na to miast po raz pierw szy w tym że ro ku 
w Sta rym Ko ście le Far nym w Bia łym sto ku. 

Jak moż na się do wie dzieć ze źró deł hi sto rycz nych
F. Kar piń ski na pi sał ów tekst na za mó wie nie żo ny mar szał -
ka wiel kie go ko ron ne go Sta ni sła wa Lu bo mir skie go – Iza be -
li Lu bo mir skiej z Czar to ry skich, pod czas jej po by tu w Du -
biec ku nad Sa nem. Znaj du je my tam też in for ma cję, że na
po cząt ku XIX w. ta pieśń by ła po wszech nie zna na w ca łej
Pol sce, cho ciaż śpie wa no ją, w za leż no ści od re gio nu, w róż -
nych wa rian tach me lo dycz nych. Obec nie uży wa na me lo dia,
utrzy ma na w ryt mie po lo ne za, przy pi sy wa na by wa Ka ro lo wi
Kur piń skie mu, acz kol wiek nie wy klu cza się też jej lu do we -
go po cho dze nia. We dług in nych źró deł me lo dią jest po lo nez
ko ro na cyj ny kró lów pol skich jesz cze z cza sów Ste fa na Ba to -
re go (XVI w.). 

Ko lę da „Bóg się ro dzi” zo sta ła na pi sa na kla sycz -
nym dla li ry ki i po ezji lu do wej ośmio zgło skow cem (to zna -
czy, że każ dy wers ma osiem sy lab). Au tor, chcąc ob ra zo wo
opo wie dzieć o cu dzie na ro dzin Chry stu sa i ta jem ni cy Wcie -
le nia oraz pla stycz nie od dać zna cze nie cu du, któ ry się do ko -
nał w Be tle jem, użył ję zy ka pro ste go i ła twe go w od bio rze,
ale jed no cze śnie peł ne go kunsz tu, wy ko rzy stu jąc do te go
ce lu fi gu ry re to rycz ne – an ty te zę i oksy mo ron.

An ty te za jest środ kiem sty li stycz nym po le ga ją cym
na ze sta wie niu dwóch frag men tów zna cze nio wo prze ciw -
staw nych w jed ną ca łość tre ścio wą dla uzy ska nia więk szej
eks pre sji; oksy mo ron – wy ra że niem zło żo nym z dwóch
prze ciw staw nych zna cze nio wo wy ra zów, wza jem nie się wy -
klu cza ją cych. Dla te go pierw szy wers „Bóg się ro dzi, moc
tru chle je” jed ni trak tu ją w ca ło ści ja ko an ty te zę, in ni od wo -
łu ją się je dy nie do zda nia dru gie go i wi dzą w nim oksy mo -
ron (moc – tru chle je). W na stęp nych wer sach od naj du je my
dal sze oksy mo ro ny: „ogień krzep nie” oraz „blask ciem nie -
je”. W dal szej czę ści po eta wy ko rzy stał an ty no mię (sprzecz -
ność): „ma gra ni ce – Nie skoń czo ny,/ Wzgar dzo ny – okry ty
chwa łą, / Śmier tel ny – król nad wie ka mi”.

Fran ci szek Kar piń ski na zy wa Bo ga „Pa nem nie bio -
sów” i „kró lem nad wie ka mi”, mó wi o nim „nie skoń czo ny”,
„okry ty chwa łą”, a jed no cze śnie trak tu je ja ko czło wie ka, za -
zna cza jąc, że ro dzi się „ob na żo ny”, „ma gra ni ce”, „jest
wzgar dzo ny”, bo na ro dził się w sta jen ce… i „śmier tel ny”.
Na ro dze nie Chry stu sa spra wi ło, że na świe cie dzie ją się rze -
czy nie wy obra żal ne: „moc tru chle je”, „ogień krzep nie, blask
ciem nie je”.

W zwrot ce dru giej pa da waż ne py ta nie za da ne przez po etę:
Cóż masz, nie bo nad Zie mia ny? Dzi siaj by śmy za py ta li: Cóż
masz nie bo nad zie mian, czy li: W czym, Nie bo, prze wyż -
szasz Zie mię? Od po wiedź mo że być tyl ko jed na: te raz już 
w ni czym nie prze wyż szasz, sko ro Bóg zszedł na zie mię 
w oso bie Je zu sa Chry stu sa i stał się czło wie kiem.

Tym spo so bem Sło wo, czy li za po wiedź, że Zba wi -
ciel przyj dzie kie dyś na świat, zi ści ło się, „Cia łem się
sta ło i miesz ka ło mię dzy na mi”. Pod kre śla to re fren na koń -
cu każ dej zwrot ki. Je go for mu ła za czerp nię ta zo sta ła 
z Ewan ge lii św. Ja na.

Na ko niec ko lę dy pro si się Bo że Dzie cię o bło go sła -
wień stwo dla Oj czy zny, opie kę nad do ma mi (cho dzi ło nie
tyl ko o lu dzi bied nych, ale rów nież o po sia dłość ksią żąt Lu -
bo mir skich) i wspie ra nie wszyst kich wio sek z mia sta mi.
Utwór tak po waż ny w tre ści, znacz nie od róż niał go od po pu -
lar nych wte dy ko lęd lu do wych. Au to ro wi uda ło się efek tow -
nie po łą czyć wznio słość z po tocz no ścią.

Sylwia Stankiewicz
*        *       *

Informacje w tym artykule zostały zaczerpnięte z portalu internetowego
Obcy język polski z opracowania doktora nauk humanistycznych, adiunkta
w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w
Krakowie, Macieja Malinowskiego.

Bibliografia:
• Teresa Kostkiewiczowa: Oświecenie. Słownik literatury polskiej. Gdańsk:
słowo/obraz/ terytoria; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007, s. 146/147.
• Mieczysław Klimowicz: Oświecenie. Wyd. IX - 5 dodruk. Warszawa: Wydawnictwo

Naukowe PWN, 2012, s. 401-402, seria: Wielka Historia Literatury Polskiej. 

*        *       *

Tekst pieśni „Bóg się rodzi”

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony,
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony:
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Cóż masz niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje;
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano.
Cóż jest, czem był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Z ŻYCIA PARAFII



Ministranci po kolêdach

Potem i Króle widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto;
Bóstwo to razem zmieszało,
Z wieśniaczymi ofiarami;
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław krainę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami. Amen.
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W czwar tek, 8 lu te go 2018 r. o godz. 11.00 na bo isku przy
uli cy Me is sne ra (w ba lo nie) zo stał ro ze gra ny mecz na szych
lek to rów i mi ni stran tów z mi ni stran ta mi z pa ra fii św. Le ona
w Wej he ro wie. Na szym za wod ni kom uda ło się wbić aż 13

bra mek, a tyl ko 4 go le zdo by li wej he ro wia nie. Po spor to -
wych zma ga niach wszy scy prze szli na ple ba nię, gdzie mo gli
wspól nie zjeść smacz ną piz zę.

ks. Woj ciech Lan ge



9 stycz nia 2018 r. Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi ze bra ła się na
spo tka niu opłat ko wo -świą tecz nym. W at mos fe rze ser decz -
no ści, mo dli twy i za cie śnia nia wspól no ty za sie dli śmy do ob -
fi cie za sta wio ne go sto łu, aby ra zem dzię ko wać Bo gu za dar
Wcie le nia Sło wa Bo że go. By ła ra dość, wspól ne ko lę do wa -
nie, ta niec i ży cze nia pły ną ce z głę bi ser ca.                               

ks. Marek Płaza

Op³atek grupy biblijnej

Op³atek wspólnoty „Jezusowej £odzi”

21 grud nia br. od by ło się na ple ba nii spo tka nie opłat ko we 
z udzia łem ks. Pro bosz cza i ks. Krzysz to fa Grzem skie go dla
osób, któ re uczęsz cza ją na „Spo tka nia Ewan ge li za cyj ne dla
do cie kli wych”. Na po cząt ku zo stał od czy ta ny frag ment
Ewan ge lii św. Łu ka sza o na ro dzi nach Je zu sa. Na stęp nie
dzie li li śmy się opłat kiem oraz skła da li śmy so bie wza jem nie
ży cze nia świą tecz ne. Przy sto le nie za bra kło sma ko ły ków 
i przy ja znej roz mo wy. Na za koń cze nie spo tka nia – nie spo -
dzian ka, zo sta li śmy ob da ro wa ni przez ks. Krzysz to fa pięk -
nie za pa ko wa ny mi świą tecz ny mi pre zen ta mi. By ło to pięk -
ne wej ście w zbli ża ją ce się Świę ta Bo że go Na ro dze nia.

Teresa Sowińska

Z ŻYCIA PARAFII

10



GŁOS BRATA NR 1(75)2018 11

Z ŻYCIA PARAFII

Op³atek chóru parafialnego

Op³atek „Semper Fidelis”
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Z ŻYCIA PARAFII

Przygotowania do I Komunii Œw.
– b³ogos³awieñstwo medalików

Jase³ka dla dzieci
12 grud nia w Szko le Pod sta wo wej nr 80 od by ły się ja seł ka
przygotowane przez sio strę Do ro tę Wierzbicką, do których
układ taneczny opraco wała pani Magdalena Okuniewska. 
Udział w przed sta wie niu bra ły dzie ci z Eu cha ry stycz ne go
Ru chu Mło dych z naszej parafii z klas 3 i 4, ale rów nież
maluszki z klas od 0 do 3. „Anioł ki”, któ re pięk nie tań czy ły,
zostały nagrodzone przez publiczność oklaskami.
Owacjami wyróżniono także wszystkich uczestników
widowiska.



Z ŻYCIA PARAFII
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Przygotowania do bierzmowania
Mi nio ny week end był dla kan dy da tów do bierz mo wa nia
bar dzo in ten syw ny. Pra wie 50-oso bo wa gru pa mło dzie ży 
z na szej pa ra fii wraz z ks. Da wi dem, ks. Ma te uszem i 12 ani -
ma to ra mi ze wspól no ty Lux Cor dis, uda ło się do Na do la nad
Je zio rem Żar no wiec kim, aby prze żyć re ko lek cje ke ryg ma -
tycz ne. „Ke ryg mat” to sło wo z ję zy ka grec kie go, któ re
ozna cza  „gło sze nie” lub „prze po wia da nie”, uro czy stą for mę
ogła sza nia dzie ła zba wie nia przez Bo ga. Po przez kon fe ren -
cje, fil my ewan ge li za cyj ne, krót kie for my te atral ne i świa -

dec twa kan dy da ci do bierz mo wa nia zo sta li prze pro wa dze ni
przez 5 punk tów ke ryg ma tu: mi łość Bo żą, praw dę o grze -
chu, zba wie nie, na wró ce nie i wspól no tę. 

Czas re ko lek cji po mógł uczest ni kom spoj rzeć świe -
żym okiem na waż ne kwe stie do ty czą ce wia ry i Ko ścio ła,
dzię ki cze mu dal sze przy go to wa nia do przy ję cia sa kra men -
tu bierz mo wa nia bę dą mo gły być jesz cze bar dziej owoc ne.

ks. Ma te usz Kon kol



Te go rocz ny kon cert ko lęd wy ko na ny
przez nasz Chór Pa ra fial ny 6 stycz nia, 
w świę to Trzech Kró li, wy glą dał nie co
ina czej niż to zwy kle by wa ło. Otóż po sta -
no wio no kon cer to wać wspól nie z za przy -
jaź nio nym Gdań skim Chó rem Na uczy -
ciel skim, któ ry pro wa dzi pa ni Te re sa Pa -
bjań czyk. Przed słu cha cza mi sta nę ła gru -
pa po nad sie dem dzie się ciu wy ko naw ców.
Wspól nie wy ko na li śmy na stę pu ją ce utwo -
ry: sta rą fran cu ską ko lę dę „Nad Be tle jem
w ciem ną noc”, w ję zy ku ka szub skim
„Gdy ślicz na Pan na” (Czej snoż no Pan -
na), w ję zy ku an giel skim i pol skim „Chri -
st mas is a ti me to lo ve” (Świę ta to jest
czas mi ło ści) oraz ko lę dę do słów i mu zy -
ki Ka ro la Pro sna ka „Coś się dzie je”. Par -
tie so lo we w ostat nim utwo rze wy ko na li: z Gdań skie go Chó ru Na uczy ciel skie go – Ja nusz Kę pa, z na sze go – An na Ju rek. Sa mi go ście za -
śpie wa li: ano ni mo wą pieśń „Gau de te! Gau de te!”, Fran ci sa Wa de’a „Ade ste Fi de les”, Ka zi mie rza Wił ko mir skie go „Chry stus Pan się na ro -
dził”, Re na ty Gle inert „Świat przed To bą klękł”, Pe te ra Dy so na „Ca rol for to day”, Frie dri cha Ha en dla „Joy to the world”, No sa Ga la na
„Deck the hall”, Ro mu al da Twar dow skie go „Oj, na mo ry, mo ry” i Ja ku ba Ko wa lew skie go „Jam jest dud ka”. 

Na to miast nasz pa ra fial ny chór pod dy rek cją An ny Te rech, roz po czął kon cert pie śnią „Ve ni, ve ni Ema nu el”, któ rej tekst jest za -
war ty w cho ra le gre go riań skim opar tym na pro roc twie bi blij nym z Księ gi Iza ja sza. Na stęp nie wi dzo wie usły sze li w na szym wy ko na niu ko -
lę dy: „Je zu, ślicz ny kwie cie”, „Ko ły san ka Mat ki Bo żej”, „Świę ta Pa nien ka”, „Bra cia, pa trz cie je no” i „Noc pa stusz ków”.
Nie za bra kło rów nież wspól ne go śpie wu z pu blicz no ścią, któ ra ocho czo pod chwy ty wa ła na stę pu ją ce utwo ry: „Wśród noc nej ci szy”, „Gdy
się Chry stus ro dzi”, „Ci cha noc”, „Mę dr cy świa ta” i na za koń cze nie kon cer tu, hymn bo żo na ro dze nio wy „Bóg się ro dzi”.

Sło wo wstęp ne i koń co we wy gło sił  ks. pro boszcz Grze gorz Stol czyk – opie kun na sze go chó ru. Sło wo wią żą ce pro wa dzi ła chó -
rzyst ka Syl wia Stan kie wicz. Na gło śnie nie i akom pa nia ment przy go to wał or ga ni sta Kac per Dą brow ski.

Są dząc z owa cji na sto ją co, wy da je się, że kon cert się po do bał na szej co rocz nie licz niej szej pu blicz no ści. Ma my na dzie ję, że spra -
wi li śmy słu cha czom tro chę ra do ści i że spo tka my się za rok w jesz cze szer szym gro nie!

Po uczcie du cho wej był też czas na coś dla cia ła. Za pro si li śmy na szych go ści na skrom ny po czę stu nek do sal ki. O pięk ne przy -
go to wa nie sto łu ze skrom nym po czę stun kiem za dba ły na sze chó rzyst ki – Ali na So wiń ska, Ur szu la Ro jek i An na Szy mań ska. Mo gli śmy
po ga wę dzić przy ka wie lub her ba cie oraz smacz nych wy pie kach człon kiń chó ru. Pod czas te go spo tka nia to wa rzy skie go na stą pi ły wza jem -
ne po dzię ko wa nia za uda ny wy stęp. Obu gru pom tak spodo ba ło się wspól ne śpie wa nie, że już zo sta ło za pla no wa ne na stęp ne.

Syl wia Stan kie wicz
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Wy stêp chó ru pa ra fial ne go 
w Do mu Sa mot nej Mat ki w Gdañsku

Kolêdowanie z przyjació³mi

Sto wa rzy sze nie Opie kuń czo -Re so cja li za cyj ne „Pro me te usz” po wsta ło
po to, by po ma gać oso bom wy klu czo nym spo łecz nie, a zwłasz cza bez -
dom nym mat kom oraz ich dzie ciom. Ofe ru je swo ją po moc nie tyl ko
ko bie tom z te re nu Gdań ska, ale rów nież ca łe go Trój mia sta i wo je wódz -
twa po mor skie go. Tak jak mi tycz ny Pro me te usz, pra cow ni cy sto wa -
rzy sze nia pra gną roz pa lać w ich ser cach świa tło na dziei i wia ry, któ re
po zwo li im zna leźć dro gę do zmia ny, wziąć od po wie dzial ność za wła -
sne ży cie, usa mo dziel nić się i „zbu do wać” swój wła sny dom na sta bil -
nych fun da men tach.

Po sta no wi li śmy uprzy jem nić czas miesz kan kom pla -
ców ki przy ul. Za ko piań skiej w Gdań sku w ich nie ła twej sy tu -
acji. Przy go to wa li śmy krót ki kon cert ko lęd. W sło wie wstęp nym
na sza dy ry gent ka - An na Te rech zwró ci ła się w cie płych sło -
wach do słu cha czy, przed sta wia jąc im nasz ze spół oraz za chę ca -
jąc do wspól ne go śpie wu. 

Wy ko na li śmy na stę pu ją ce utwo ry: „Bra cia, pa trz cie je -
no”, „Nad Be tle jem w ciem ną noc”, „Gdy ślicz na Pan na”, „Ko ły -
san ka Mat ki Bo żej”, „Je zu, ślicz ny kwie cie”. Do wspól ne go śpie -
wu za pro po no wa li śmy bar dziej zna ne ko lę dy: „Wśród noc nej ci -
szy”, „Bóg się ro dzi”, „Przy bie że li do Be tle jem”, „Lu laj że, Je zu -
niu”, „Gdy się Chry stus ro dzi”, „Ci cha noc”. Trze ba przy znać, że
słu cha cze bar dzo chęt nie włą czy li się w śpiew ko lęd. Jed na 
z pań na gry wa ła na wet ca ły prze bieg kon cer tu. Moż na by ło do -
strzec po wa gę i wzru sze nie na twa rzach obec nych. 

Na fi nał za pro po no wa li śmy wspól ny śpiew przy ko lę -
dzie „Świę ta to jest czas mi ło ści”. Ła twa me lo dia i pro sty rytm
utwo ru od ra zu wszyst kim się spodo ba ły. Śpie wa no peł nym gło -
sem i z ra do ścią. Na za koń cze nie zło ży li śmy so bie wza jem nie
ży cze nia no wo rocz ne i usły sze li śmy: „Do zo ba cze nia za rok!”

Syl wia Stan kie wicz
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Zabawa karnawa³owa przedszkolaków

Zabawa karnawa³owa „Lux Cordis”

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować małym
pociechom i ich rodzinom za obecność oraz wspólne,
uroczyste zakończenie karnawałowego szaleństwa w Szkole
Podstawowej nr 79 w Gdańsku. Czynimy zasłużony ukłon 
w stronę wodzireja Dominika, DJ Bartka oraz asystentki

Justyny za poprowadzenie tego niedzielnego popołudnia. 
Dziękujemy również Panu fotografowi za udostępnienie
zdjęć. 

Ks. Paweł Pieper

W ostat ni week end przed Śro dą Po piel co wą wszyst kie gru -
py wie ko we wspól no ty Lux Cor dis zor ga ni zo wa ły ra zem za -
ba wę kar na wa ło wą w sal kach na ple ba nii. Był to ide la ny
czas do in te gra cji mię dzy gru pa mi i wspól ne go wy ba wie nia

się, po ka zu jąc tym, że wspól no ta to nie tyl ko mo dli twa, 
ale też za ba wa, przy jaź nie i wspa nia ły czas.

Bar tek Szczy gieł



Pa mię ta cie ŚDM 2016 na Przy mo rzu i mło dzież z Mar ty ni ki, któ rą
go ści li śmy? Otrzy ma li śmy za pro sze nie do re wi zy ty! 

11 lu te go, za raz po za koń cze niu se sji eg za mi na cyj nej, 30-
oso bo wa gru pa li ce ali stów i stu den tów z dusz pa ster stwa „Lux Cor -
dis” wraz z ks. Ma te uszem i ks. Da wi dem wy ru szy ła w od wie dzi ny
na Ka ra iby do po cho dzą ce go z na szej pa ra fii ks. Jac ka Ossow skie -
go oraz je go bra ci -mi sjo na rzy: ks. Grze go rza Ja gow dzi ka, ks. Jó ze -
fa No wa ka i ks. Ja na Mie lew skie go, któ rzy od kil ku lat po słu gu ją
na Mar ty ni ce. 

Po dłu giej, bo po nad 24-go dzin nej po dró ży wy lą do wa li -
śmy na Mar ty ni ce. Po słu gu ją cy tu taj księ ża bar dzo cie pło nas przy -
wi ta li, dzię ki cze mu zmę cze nie od ra zu nie co zma la ło. Pierw szy
dzień upły nął nam na zwie dza niu ogro du bo ta nicz ne go, w któ rym
mie li śmy oka zję po znać tu tej szą przy ro dę oraz na uczest nic twie 
w ob cho dach kar na wa łu, bę dą ce go wie lo let nią tra dy cją miesz kań -
ców Mar ty ni ki. Zo sta li śmy tak że za pro sze ni na obiad do pa ni Ma -
rze ny i jej ro dzi ny, któ rzy na co dzień miesz ka ją i pra cu ją na zwie -
dza nej przez nas wy spie. By ło pysz nie! Go ścin ność na szych go spo -
da rzy nie zna gra nic, za co już te raz ser decz nie im dzię ku je my!

14 lu te go (śro da). Te go rocz ną Śro dę Po piel co wą spę -
dzi li śmy w… nie ty po wy spo sób. Miesz kań cy Mar ty ni ki nie ma ją
wy zna czo ne go kon kret ne go dnia na Po pie lec – po szczą i sy pią gło -
wy po pio łem w jed nym z ter mi nów od czwart ku do nie dzie li. Dzi -
siaj na wy spie miał więc miej sce ostat ni dzień kar na wa łu, a my
mie li śmy oka zję praw dzi wie za znać Ka ra ibów! Wy ru szy li śmy 
w krót ki rejs na są sied nią wy spę Che va lier i już wte dy roz cią ga ją -
ca się mor sko -oce anicz na pa no ra ma zu peł nie zdo by ła na sze ser ca.
Na miej scu zje dli śmy obiad, czę sto wa li śmy się eg zo tycz ny mi owo -
ca mi, oglą da li śmy tra dy cyj ną wal kę ko gu tów, a na wet za ini cjo wa li -
śmy tań ce, w któ re włą czy li się prze by wa ją cy tam tu ry ści in nych
na ro do wo ści. Ca ło ści do peł ni ła ką piel w cie płym, ale bar dzo sło -
nym Mo rzu Ka ra ib skim. Praw dzi we wa ka cje!

15 lu te go (czwar tek). Trze cie go dnia na sze go po by tu
na Mar ty ni ce zwie dza li śmy plan ta cję ba na nów, gdzie mie li śmy
oka zję do wie dzieć się, jak wy glą da pro ces doj rze wa nia i pa ko wa nia
wspo mnia nych owo ców. Po nad to by li śmy w ru miar ni, gdzie po -
zna li śmy jej hi sto rię i spo sób wy twa rza nia ru mu, któ ry jest re gio -
nal nym trun kiem na wy spie. 
W go dzi nach wie czor nych uczest ni czy li śmy we Mszy św. po piel -
co wej, pod czas któ rej zo sta li śmy przed sta wie ni tu tej szym pa ra fia -
nom. Wszy scy by li dla nas bar dzo życz li wi. Mo gli śmy oso bi ście
do świad czyć po wszech no ści Ko ścio ła, do któ re go wszy scy na le ży -
my. Je ste śmy go to wi na ko lej ne wy zwa nia!

16 lu te go (pią tek). Dzi siej szy dzień roz po czę li śmy nad -
zwy czaj ak tyw nie – wspię li śmy
się do po ło wy wul ka nu Mon ta -
gne Pelée. Mi mo że wul kan jest
czyn ny, od kil ku dzie się ciu lat
po zo sta je w uśpie niu. Je den 
z ostat nich je go wy bu chów ob -
ró cił mia sto Sa int Pier re w ru -
inę, o czym mie li śmy oka zję się
prze ko nać, prze cha dza jąc się
po oko li cy i słu cha jąc opo wie ści
księ dza Jó ze fa. Na miej scu zde -
wa sto wa nej ka te dry od mó wi li -
śmy dzie siąt kę ró żań ca w in ten -
cji wszyst kich ofiar. Mszę świę -
tą od pra wi li śmy w sank tu arium
Mat ki Bo żej w Mor ne Ro uge, 
w któ rym znaj du je się jej fi gu ra,

cu dow nie nie tknię ta mi mo znisz czeń po wsta łych na sku tek erup -
cji. Przy oka zji za opa trzy li śmy się w pa rę pa mią tek, któ re już nie -
dłu go uj rzą na si bli scy. 

17 lu te go (so bo ta). Dziś więk szość dnia spę dzi li śmy na
pla ży. Jed ni uda li się w rejs ło dzią, na to miast in ni po sta no wi li spró -
bo wać swo ich sił w… nur ko wa niu! Po za tym nie za bra kło oczy wi -
ście ką pie li w Mo rzu Ka ra ib skim oraz opa la nia się na pla ży. Wie -
czo rem wzię li śmy udział we mszy świę tej, pod czas któ rej spo tka li -
śmy się z wier ny mi jed nej z pa ra fii, na któ rej po słu gu je ksiądz Jan
– pol ski mi sjo narz. By ło to nie za po mnia ne prze ży cie, po nie waż
mo gli śmy czyn nie włą czyć się w da ne czę ści mszy, m.in. tań cząc 
i śpie wa jąc ra zem z tu tej szą mło dzie żą. Po wszyst kim uda li śmy się
na wspól ną ko la cję, na któ rej uczest ni czy li śmy w mię dzy kul tu ro -
wej in te gra cji, po le ga ją cej na roz mo wie oraz za ba wie ta necz nej.
By ło wspa nia le!

18 lu te go (nie dzie la). Cen tral nym punk tem na szej nie -
dzie li by ła msza świę ta we Fran co is – pa ra fii księ dza Jac ka. Pol sko -
-fran cu ska Eu cha ry stia przy po mnia ła nam ra do sne chwi le Świa to -
wych Dni Mło dzie ży w Kra ko wie i raz jesz cze wzbu dzi ła po czu cie
jed no ści Ko ścio ła. Na stęp nie spo tka li śmy się z mło dzie żą z pa ra fii
na wspól nych tań cach, śpie wie i je dze niu. Po po łu dnie upły nę ło
nam na rej sie stat kiem na wy spę Oskar, gdzie ko rzy sta li śmy ze
świą tecz ne go od po czyn ku – opa la jąc się i ką piąc w mo rzu. Ku na -
sze mu smut ko wi nad cho dzi po wo li czas po że gnań, więc dziś po -
dzię ko wa li śmy ró wie śni kom z Fran co is za cu dow ne przy ję cie nas,
ku cha rzom za trud wło żo ny w co dzien ne przy go to wy wa nie pysz -
nych po sił ków i wrę czy li śmy im drob ne upo min ki. To by ła uda na
nie dzie la!

19 lu te go (po nie dzia łek). Ostat nie go dnia po by tu na
Mar ty ni ce spo tka li śmy się z ar cy bi sku pem Da wi dem. Naj pierw
wspól nie prze ży li śmy ce le bro wa ną przez nie go mszę świę tą, po
czym uda li śmy się na zwie dza nie bi skup stwa i wspól ny obiad, po
któ rym ofi cjal nie po dzię ko wa li śmy wszyst kim go spo da rzom za
wspa nia łe ugosz cze nie nas na wy spie. Po wszyst kim mie li śmy
chwi lę, aby zro bić ostat nie za ku py i przejść się uli ca mi Fort de
Fran ce. To ostat nie chwi le na Mar ty ni ce – czas wra cać do co dzien -
nych obo wiąz ków. Wy jazd ten, oprócz spo tka nia z mło dzie żą i po -
słu gu ją cy mi tu mi sjo na rza mi, otwo rzył nas na ak cep ta cję od mien -
nej kul tu ry, no we do świad cze nie wia ry w je dy ne go Bo ga i myśl 
o po wszech no ści Ko ścio ła, do któ re go na le ży my. Chwa ła Pa nu za
tak ubo ga ca ją cy czas!

Ka ta rzy na Mar czak, Aga ta Mi lew ska

16

„Lux Cordis” na Martynice
Z ŻYCIA PARAFII
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Z ŻYCIA PARAFII

Rekolekcje dla dzieci

Studenci na wielkopostnym skupieniu

W dniach 9-11 marca 2018 roku studenci z duszpasterstwa
akademickiego „Lux Cordis” postanowili odciąć się od
otaczającej ich codzienności i problemów – z wyłączonymi
telefonami spędzili weekend wielkopostnego skupienia w
Nadolu nad Jeziorem Żarnowieckim. W rozmyślaniach
towarzyszył im św. Paweł Apostoł i jego droga nawrócenia.
Punktem kulminacyjnym była indywidualna nocna adoracja
Najświętszego Sakramentu. Wszyscy wrócili ubogaceni,
silniejsi i gotowi na nowe wyzwania. 

Kinga Szczygieł
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Rekolekcje DM „Lux Cordis”

Wielkopostne dni skupienia DMM „Lux Cordis”
W dniach 9-11.03.2018 Duszpasterstwo Młodszej Młodzieży
"Lux Cordis" przeżywało swoje wielkopostne dni skupienia
w Swarzewie. Temat brzmiał: Pinokio, czyli od marionetki
do człowieka wolnego. Nasz czas wypełniały: Msza święta;
Adoracja Najświętszego Sakramentu; Liturgia Godzin;
Droga Krzyżowa brzegiem Zatoki Puckiej; Gorzkie Żale;
Koronka do Bożego Miłosierdzia; praca w grupach;

projekcja filmu pt.: "Pinokio"; wspólna integracja oraz
odwiedziny domu rodzinnego duszpasterza wspomnianej
grupy. :) 

Dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu za ten
błogosławiony czas umocnienia naszej wiary i więzi między
sobą. 

ks. Paweł Pieper

Pod czas ostat nie go week en du (16-18 mar ca) by -
li śmy wraz z ks. Da wi dem na wiel ko post nych re -
ko lek cjach w Swa rze wie. Był to bar dzo owoc ny
czas dla każ de go z nas. Mo gli śmy wy ci szyć się 
i po głę bić na szą oso bi stą re la cje z Bo giem.

Monika Krefft
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Z ŻYCIA PARAFII

Gorzkie ¯ale

Koncerty wielkopostne

W tym ro ku, pod czas na bo żeń stwa Gorz kich ża li,
przez sześć nie dziel ka za nia pa syj ne gło sił ks. ka no nik
Woj ciech Mi cha lak z pa ra fii NMP Kró lo wej Ró żań ca
Św. z Gdań ska -Przy mo rza. Oparł on swo je roz wa ża nia
na Ewan ge lii wg św. Łu ka sza. Ka zno dzie ja, w swo jej
wni kli wej ana li zie pa sji Je zu sa, nie ogra ni czał się tyl ko
do sa me go opo wia da nia o mę ce (Łk 22-23), ale obec -
ne w nim mo ty wy uka zy wał w szer szym kon tek ście
ca łej Ewan ge lii. Po zwo li ło to słu cha czom i uczest ni -
kom na bo żeństw głę biej wejść w mi ste rium mę ki 
i śmier ci Chry stu sa. 

18 mar ca w nie dzie lę o godz. 15.30 i 21 mar ca w śro dę o godz. 18.45 od -
by ły się kon cer ty wiel ko post ne we wspól nym wy ko na niu na sze go chó -
ru pa ra fial ne go z Chó rem Can to res Mi no res Ge da nen ses. Pierw szy zo -
stał za pre zen to wa ny w na szym ko ście le, na to miast dru gi w ko ście le pw.
Bo że go Cia ła w Gdań sku Mo re nie, skąd po cho dzi dru gi chór, któ re go
dy ry gent ką jest Ewa Ma zur. Za przy jaź nio ne chó ry przed sta wi ły ten sam
pro gram w obu ko ścio łach. Kil ka pie śni śpie wa no wspól nie, a po zo sta łe
– po szcze gól ne ze spo ły. Re per tu ar wy glą dał na stę pu ją co: „Ogro dzie
Oliw ny”, „Pa mię taj czło wie cze”, „Pan Je zus grze chy na sze”, „Za wi taj
Ukrzy żo wa ny”, „Je zu, Tyś ca ły krwią zbro czo ny”, „Bo że mój”, „Na krzy -
żu”, „Pa nie, dziś bok Twój ra ni”, „Bądź mi li to ściw”, „ Oto Je zus umie -
ra”, „Co nver te nos”, „Pa nis an ge li cus”, „Pie ta”, „Sta bat Ma ter”, „Do bra -
noc, Gło wo Świę ta”, „Per Cru cem”, „Krzy żu Świę ty”, „Ja śnie je Krzyż
Chwa leb ny”, „To Mi łość”. 

Z re ak cji pu blicz no ści, za rów no w jed nym, jak i dru gim miej -
scu, moż na by ło wy wnio sko wać, że kon cer ty się po do ba ły. Spra wio no
chó rom owa cję na sto ją co i bi so wa no dwa ra zy. Re fren ostat niej pie śni
wpadł w ucho i wszy scy śpie wa li go wspól nie. Na za koń cze nie ks. pro -
boszcz Grze gorz Stol czyk, któ ry pod czas kon cer tu w na szym ko ście le
wy gło sił sło wo wią żą ce, za pro sił ze bra nych na kon cert za rok.

Syl wia Stan kie wicz



GŁOS BRATA NR 1(75)2018 21

Z ŻYCIA PARAFII

Ksi¹¿ka miesi¹ca

Pro po zy cja książ ko wa na ma rzec, to pu bli ka cja oj ca An -
sel ma Grün’a pt. „Oj cze, prze bacz im. Sie dem ostat nich
słów Je zu sa na krzy żu”. Au tor uka zu je, jak głę bo ko Je -
zus ro zu mie na sze nie do le, co to zna czy być w peł ni czło -
wie kiem i dla cze go mo że my za wie rzyć Chry stu so wi cał -
ko wi cie, ca łym umy słem, ser cem i du szą.
Au tor pro po nu je, na każ dy ty dzień Wiel kie go Po stu, roz -
wa że nie jed ne go z sied miu słów wy po wie dzia nych przez
Je zu sa ko na ją ce go na krzy żu: 
• „Oj cze, prze bacz im, bo nie wie dzą, co czy nią”
• „Za praw dę, po wia dam ci, jesz cze dziś bę dziesz 

ze mną w ra ju”

• „Nie wia sto, oto twój syn; oto two ja 
mat ka”

• „Bo że mój, Bo że mój, cze muś mnie 
opu ścił”

• „Pra gnę”
• „Wy ko na ło się”
• „Oj cze, w rę ce Two je od da ję du cha 

mo je go”
Oj ciec Ja mes Mar tin wy ja śnia, z wła ści -
wym mu cie płem i mą dro ścią, dla cze go
ukrzy żo wa nie i śmierć Je zu sa na krzy żu
są waż ną na uką w Ewan ge liach.

W lu tym pro po nu je my książ kę Księ dza Jo na -
tha na Mor ris’a, któ ra za chę ca czy tel ni ków do
kon tem pla cji mo dli twy o po go dę du cha. Co -
dzien ne stre sy – pod kre śla autor – po tra fią
znisz czyć czło wie ko wi ży cie. Ksiądz Mor ris
po ka zu je, że ta pro sta mo dli twa po ma ga od -

zy skać bez cen ny po kój
du cha. Ana li zu jąc ją sło wo
po sło wie, po zwa la zo ba czyć na dzie ję i speł nie nie.
Świa to wy be st sel ler! Książ ka zna la zła się m.in.
na li stach be st sel le rów „New York Ti me sa” 
i Ama zo na. 

Parafialna propozycja lektury na styczeń, to książka
„W świetle cienia. Trudności w drodze do szczęścia”
ojca Piotra Kwiatka OFMCap. Autor w niej pisze, że
nie tyl ko suk ce sy i zwy cię stwa przy bli ża ją nas do po -
zna nia ta jem ni cy Bo ga i czło wie ka, ale rów nież trud -
no ści i sła bo ści. Sztu ka ra do sne go ży cia po le ga na

od kry wa niu sa crum w co dzien no ści, na -
wet na zna czo nej cie niem ludz kiej eg zy -
sten cji. Trud no ści w dro dze do szczę ścia
w rze czy wi sto ści mo gą oka zać się cen -
nym źró dłem in for ma cji o nim.

„TAK, POMAGAM!”
W dniach 9-10 mar ca 2018 od by ła się już po raz XIV
ogól no pol ska zbiór ka żyw no ści pod ha słem „TAK.
POMAGAM!”. Wszyst kim wo lon ta riu szom za an ga -
żo wa nym w zbiór kę dla bied nych i wszyst kim dar -
czyń com, któ rzy ofia ro wa li za ku py w skle pie

„Piotr i Pa weł” w Ga le rii Han dlo wej „ALFA
CENTRUM” skła da my ser decz ne po dzię ko wa -

nie. Bóg za płać!

ks. Wojciech Lange

*   *   *

*   *   *
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Z oka zji 31. rocz ni cy po wo ła nia Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem -
per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej w ko ście le pw. Mat ki Bo żej
Nie usta ją cej Po mo cy i św. Pio tra Ry ba ka w Gdy ni zo sta ła od pra -
wio na 25 lu te go 2018 r. uro czy sta Msza św. Mszy św. kon ce le bro -
wa nej prze wod ni czył ks. bp Zbigniew Zie liń ski. Kon ce le bran sa mi
by li: go spo darz uro czy sto ści o. Eu ge niusz Le śniak, Ar chi die ce zjal -
ny Dusz pa sterz KSM „Sem per Fi de lis” ks. kan. Zdzi sław Róż oraz
ka pe la ni grup pa ra fial nych.

We Mszy św. dzię ko wa li śmy Bo gu za 31 lat ist nie nia
Służ by i za wszyst kich, któ rzy tę Służ bę wzbo ga ca ją. Mo dli li śmy
się za du sze śp. abp. Ta de usza Go cłow skie go, za ło ży cie la Służ by,
księ ży pra ła tów śp. An drze ja Ru ra rza i śp. Bru no na Kę dzior skie go,
któ rzy przez wie le lat spra wo wa li du cho wą opie kę nad Służ bą, ka -
pe la nów i mo de ra to rów grup pa ra fial nych oraz sze re go wych człon -
ków. We Mszy św. uczest ni czy li rów nież przed sta wi cie le władz sa -
mo rzą do wych Gdy ni i So po tu. 
Uro czy stość uświet nia ły licz ne pocz ty sztan da ro we. Eu cha ry stię
św. po prze dzi ła pro ce du ra przy ję cia no wych człon ków KSM i zło -
że nie przez nich ślu bo wa nia. Po tym frag men cie uro czy sto ści zo -
stał po raz pierw szy od śpie wa ny Hymn KSM.

Świę to wa nie 31. rocz ni cy po wo ła nia służ by, naj pierw pa -
pie skiej, po rząd ko wej, a po dwóch la tach ja ko dusz pa ster stwa Ko -
ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” to oka zja do się gnię cia
do zró deł  te go wy da rze nia i uświa do mie nia so bie czym dla nas by -
ło to Dusz pa ster stwo i czym jest dla nas obec nie. Mó wił o tym sze -
ro ko w swo jej ho mi lii ks. bp Zbi gniew Zie liń ski, któ ry przez wie le
lat był Ar chi die ce zjal nym Dusz pa ste rzem KSM. 

To w pa mięt nym ro ku 1987 bra cia na Bo skie we zwa nie
od po wie dzie li jak Abra ham: „oto je stem”. Rów nież w na stęp nych
la tach i obec nie, wie lu po wo ła nych bra ci od po wie dzia ło tak sa mo.
Bra cia ci by li świa do mi za dań ja kie sto ją przed KSM, „któ re z jed -
nej stro ny wią żą się z po słu gą przy róż ne go ro dza ju wy da rze niach
od by wa ją cych się w Ko ście le, w Ar chi die ce zji, ale z dru giej stro ny
są oka zją do jesz cze więk sze go uświa do mie nia so bie jak wiel ką

war to ścią jest po dej mo wa nie za dań na grun cie oso bi stej, roz wi ja ją -
cej się i po głę bio nej wia ry.”

Ks. Bi skup mó wił da lej: „Dzi siaj, w 31. rocz ni cę po wo ła -
nia KSM, od wo łu je my się do róż nych wy da rzeń, któ re sta no wią na -
szą toż sa mość. Wspo mi na my to wszyst ko co wy peł ni ło 31 lat ist -
nie nia nie zwy kłej, bo ga tej i chlub nej hi sto rii na szej for ma cji dusz -
pa ster skiej. Wśród nich z pew no ścią, nie pod wa żal nie na na pierw -
szym miej scu, są obie pa pie skie piel grzym ki: ta z 1987 ro ku i ta 
z ro ku 1999. To wła śnie te wy da rze nia sta no wią ja kieś zwień cze -
nie, in spi ra cje, ale też i  ko rze nie na sze go dusz pa ster stwa i do nich
cią gle się od wo łu je my. Na szą oso bi stą for ma cję dusz pa ster ską,
nasz roz wój wia ry, na sze wzra sta nie w cno tach bu du je my na jesz -
cze moc niej szym  i bar dziej sys te ma tycz nym po głę bia niu te go, co
sta no wi spu ści znę tych pa pie skich piel grzy mek”.

W za koń cze niu swo jej ho mi lii ks. Bi skup przy wo łał sło wa
św. Paw ła z li stu do Rzy mian (Rz 14, 7-12): „Nikt z nas nie ży je dla
sie bie...”. Ja ko wspól no ta bra ci KSM po dej mu je my we zwa nia nie
tyl ko dla sie bie sa mych. Na sza for ma cja jest na sta wio na na służ bę
Ko ścio ło wi, dru gie mu czło wie ko wi, sio strom i bra ciom w Ko ście -
le. Sło wa św. Paw ła zo bo wią zu ją nas do od po wie dzial no ści za prze -
ka za nie na stęp nym po ko le niom te go co za czerp nę li śmy z wy da -
rzeń, do któ rych się od wo łu je my, z dzie dzic twa, któ re otrzy ma li -
śmy. „Tym dzie dzic twem jest rów nież to, co otrzy ma li śmy od na -
szych ro dzi ców w du chu wia ry, w któ rej wy cho wa li śmy się, od
wspól not pa ra fial nych, któ re na uczy ły nas ko chać Ko ściół i od kry -
wać war tość wia ry”.

Po za koń cze niu Mszy św. ks. Bi skup udzie lił bło go sła -
wień stwa wszyst kim obec nym: Ar chi die ce zjal ne mu Dusz pa ste rzo -
wi KSM, Ar chi die ce zjal nej Ra dzie KSM, ka pe la nom grup pa ra fial -
nych, o. Eu ge niu szo wi, wspól no tom pa ra fial nym KSM oraz dzie -
łom, któ re bę dą w tym ro ku po dej mo wa ne. Prze ka zał rów nież po -
zdro wie nia od ks. abp. Lesz ka Sła wo ja Głó dzia, Me tro po li ty Gdań -
skie go.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA GDAŃSKIEGO

XXXI. rocznica KSM „Semper Fidelis” 

Koncelebransi Złożenie darów. Moderator J. Kreft

Poczet sztandarowy KSM naszej parafiiPoczty sztandarowe grup parafialnych
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XX Re ko lek cje Wiel ko post ne bra cia Ko ściel nej Służ by Męż -
czyzn „Sem per Fi de lis” prze ży wa li w dniach 16-17 lu te go
2018 ro ku. Tra dy cyj nie, miej scem re ko lek cji był Dom Re ko -
lek cyj ny w Stra szy nie. Du cho wym opie ku nem re ko lek cji,
po dob nie jak w la tach ubie głych , był ks. ka no nik Zdzi sław
Róż, Ar chi die ce zjal ny Dusz pa sterz KSM. Re ko lek cje gło sił
o. Ma riusz Więc kie wicz, re demp to ry sta. Na co dzień o. Ma -
riusz pra cu je w pa ra fii Mat ki Bo żej Nie usta ją cej Po mo cy 
i św. Pio tra Ry ba ka w Gdy ni, a po nad to jest ka pe la nem 
w Szpi ta lu św. Win cen te go, rów nież w Gdy ni.

Po byt w Do mu Re ko lek cyj nym stwa rzał wa run ki do
peł ne go od izo lo wa nia się od oto cze nia. Za słu cha niu się 
w treść na uk re ko lek cyj nych sprzy ja ły: po ran ne i wie czor ne
mo dli twy bre wia rzo we, Msza świę ta, Ko ron ka do Bo że go
Mi ło sier dzia, Apel Ja sno gór ski i in.

Aby przy bli żyć nam cel re ko lek cji o. Ma riusz po słu -
żył się ob ra zem, w któ rym po zor nie bez war to ścio we skrzyp -
ce, po na stro je niu przez mi strza, na bra ły war to ści i wy da ły
pięk ny dźwięk. Re ko lek cje to czas, w któ rym pra gnie my, by
do tknął nas Mistrz, by na stro ił nasz umysł, na sze ser ce – po -
przez sło wo, po przez mo dli twę, po przez sa kra ment po jed na -
nia, po przez udział w Mszy św., po przez za słu cha nie się 
w głos Pa na Bo ga.

Mo dli twa, to bar dziej słu cha nie niż mó wie nie. Na -
sza wia ra ro dzi się ze słu cha nia, sta je się moc na wte dy, kie -
dy ży ję nie sło wem ludz kim, lecz sło wem Bo ga.

Ko mu nia świę ta to nie jest pa miąt ka po Chry stu sie,
któ ry żył dwa ty sią ce lat te mu. To jest praw dzi wy Chry stus,
tu i te raz, praw dzi we Cia ło.

Msza świę ta to nie jest tyl ko wspo mnie nie ży cia Je -
zu sa. Msza świę ta to jest ła do wa nie aku mu la to rów, to jest
stro je nie mo je go umy słu i mo je go ser ca.

Jed nym z wie lu wąt ków, któ re po ru szał o. Ma riusz,
by ło wy ja śnie nie, co zna czy „być do brym czło wie kiem”. Ja
chcę czy nić do bro nie dla te go, że by mnie okla ski wa no, ja ki
je stem wspa nia ły. Ja je stem do bry, bo Bóg jest do bry. To do -
bro jest we mnie. Ja chcę być mi ło sier ny, bo Bóg jest mi ło -
sier ny. We zwa nie do by cia do brym jest we zwa niem do by -
cia czło wie kiem prze ba cze nia. Wy ba czyć in nym jest ła twiej.
Trud niej jest wy ba czyć so bie wła sne grze chy i po mył ki.
Trze ba to wy znać na spo wie dzi, aby nie cią gnąć te go jak ku -
lę u no gi. To, co wy zna łem na spo wie dzi, już nie ist nie je.
Wy ba czam sio strze, bra tu ze wzglę du na sie bie. Prze ba cze -
nie jest mo im uzdro wie niem.

Ostat ni dzień re ko lek cji za koń czył się Mszą św. 
i pod su mo wa niem, w któ rym ks. Zdzi sław przy wo łał frag -
ment Księ gi Ro dza ju: „Ja za wie ram z wa mi przy mie rze...”
mó wi Pan (Rdz 9.8). To od no si się rów nież do nas. Do peł -
nie niem te go cza su re ko lek cyj ne go jest za war cie przy mie -
rza Pa na Bo ga z na mi, a na szą od po wie dzią jest za war cie
przy mie rza z Pa nem Bo giem. Co czy nić, aby to przy mie rze
mia ło si łę i moc, że by trwa ło przez ca ły rok? Ta ką si łę i moc
mo że my czer pać z mo dli twy ró żań co wej, a w okre sie Wiel -
kie go Po stu uczest ni czyć w na bo żeń stwie Dro gi Krzy żo wej
i Gorz kich ża lach, po wie dział ks. Zdzi sław.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek 

XX Rekolekcje Wielkopostne KSM

Uczestnicy rekolekcji

O. Mariusz

O. Mariusz i ks. kan. Zdzisław
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I – Indywidualna Droga Krzy¿owa
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

• To na sza no wa pro po zy cja, aby w sku pie niu do trzeć 
z Chry stu sem do miejsc, któ re znasz i któ re mi jasz w co -
dzien nym ży ciu. Św. Brat Al bert pi sał: „Krzyż jest ta jem ni cą,
wy ma ga wia ry. Krzyż jest świa tłem, któ re oświe ca umysł.
Szczę śli wy, kto mu od da ży cie i do sta nie ła skę mi ło wa nia” –
mó wił ks. Grze gorz Stol czyk.

Od spo tka nia w ko ście le pw. św. Bra ta Al ber ta na
gdań skim Przy mo rzu roz po czę ła się 16 mar ca pierw sza In -
dy wi du al na Dro ga Krzy żo wa. Na li czą cą 23 ki lo me try tra sę,
łą czą cą 14 znaj du ją cych się w oko li cy świą tyń, wy ru szy ło
120 osób. By li wśród nich za rów no lu dzie mło dzi, jak i star -
si, któ rych wiek się gał na wet lat 70.

Or ga ni za to rzy nie ukry wa ją, że in spi ra cją do zor ga -
ni zo wa nia wy da rze nia by ła dla nich Eks tre mal na Dro ga
Krzy żo wa.
• EDK jest pięk ną i bar dzo cen ną ideą.
Więk szość jej tras prze bie ga jed nak la sa mi
czy też in ny mi nie za miesz ka ły mi miej sca -
mi. Po my śla łem so bie, że war to mo dli twą
uświę cić tak że prze strzeń mia sta, na sze
uli ce, miej sca, któ re mi ja my, w któ rych po -
ru sza my się na co dzień – mó wi ks. kan.
Grze gorz Stol czyk, pro boszcz pa ra fii św.
Bra ta Al ber ta i głów ny po my sło daw ca wy -
da rze nia.

Wszy scy uczest ni cy Dro gi Krzy -
żo wej otrzy ma li od po wied ni pa kiet star to -
wy, w któ rym oprócz oko licz no ścio we go
znacz ka i od bla sko wej opa ski zna la zły się
tak że roz wa ża nia i szcze gó ło wy plan tra -
sy. Co cie ka we, In dy wi du al na Dro ga
Krzy żo wa zor ga ni zo wa na zo sta ła w łącz -
no ści z ma ją ca się od być wkrót ce EDK.
Dzię ki uprzej mo ści or ga ni za to rów tej
dru giej, uzy ska no po zwo le nie na sko rzy -
sta nie z tych sa mych roz wa żań, co – zda -
niem uczest ni ków – jest ja snym wy ra -
zem jed no ści Ko ścio ła.
• Je ste śmy bar dzo za do wo le ni z fre -
kwen cji. Do koń ca nie wie dzie li śmy, ile
osób zde cy du je się na udział w In dy wi -

du al nej Dro dze Krzy żo wej. Na tra sę wy ru szy li nie tyl ko na -
si pa ra fia nie. Z wy peł nia nych na miej scu kart uczest nic twa
wie my, że nie któ rzy przy by li na wy da rze nie z od le głych
miej sco wo ści – mó wi ks. Grze gorz Stol czyk.
Dla cze go or ga ni za to rzy zde cy do wa li się na tę for mę
mo dli twy?
• W na szym ko ście le ma my ca łą ga mę ta kich na bo żeństw
dla za bie ga nych i póź no wra ca ją cych z pra cy. Od pra wia my
je w póź nych go dzi nach wie czor nych, aby lu dziom by ło ła -
twiej w nich uczest ni czyć. Za leż nie od okre su li tur gicz ne go
są to Ro ra ty, Ró ża niec, na bo żeń stwa ma jo we, są tak że na bo -
żeń stwa pierw szo piąt ko we... – wy ja śnia pro boszcz.

Jak za zna cza, trze ba dzi siaj szu kać no wych form
prze ka zy wa nia współ cze sne mu czło wie ko wi du cho wych
tre ści. A noc ne spo tka nia cie szą się du żym za in te re so wa -
niem spo łe czeń stwa. Wi dać to tak że w wy da rze niach, któ re
nie do ty czą du cho wo ści, cho ciaż by po fre kwen cji, ja ką cie -
szy się or ga ni zo wa na rok rocz nie Noc Mu ze ów.

Ni ska tem pe ra tu ra i prze ni kli wy wiatr nie roz piesz -
cza ły te go rocz nych uczest ni ków wy da rze nia. – Dzi siej sza
po go da nie uła twia te go piel grzy mo wa nia. Ale wpi su je się to
prze cież w trud dźwi ga nia krzy ża – mó wi pro boszcz.
• Mi mo chło du i sil ne go wia tru, szło mi się bar dzo do brze
– mó wi s. Pau la, jed na z uczest ni czek wy da rze nia. – Uda ło
mi się przejść ca łą dro gę. Prze trwa łam kry zys, któ ry do padł
mnie mniej wię cej przy X sta cji. Ale mia łam świa do mość, że
zo sta ły jesz cze tyl ko czte ry, a Dro ga Krzy żo wa koń czy się
prze cież zmar twych wsta niem – do da je.
• My ślę, że Dro ga Krzy żo wa w mie ście to bar dzo do bry po -

mysł. Dla wie lu wra ca ją -
cych z piąt ko wych im prez
mło dych lu dzi by li śmy zna -
kiem za py ta nia, któ ry być
mo że po zwo li im na chwi lę
za sta no wie nia się nad wła -
snym ży ciem. Spo ty ka ły nas
przy tym tak że nie przy jem -
ne sy tu acje. By ła to więc i
dla nas oka zja do śmia łe go
przy zna nia się do Chry stu sa
– stwier dza sio stra.

Piel grzy mi ok. godz. 23
wy ru szy li z ko ścio ła św. Bra -
ta Al ber ta, na stęp nie od wie -
dzi li 14 ko ścio łów znaj du ją -
cych się w oko li cy. Prze szli
przez Przy mo rze, Ża bian kę,
Oli wę i So pot. Póź niej przez
Je lit ko wo i Za spę wró ci li do
ko ścio ła na Przy mo rzu.
Pierw si z nich do tar li na miej -
sce już ok. godz. 4.00.

za www.gdansk.gosc.pl
ks. Rafał Starkowicz
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Œwiêty Ojciec Pio – dwa jubileusze 

Droga Ojca Pio do Nieba

W 2018 ro ku Ko ściół ka to lic ki ob -
cho dzi 100. rocz ni cę otrzy ma nia
styg ma tów i 50-le cie śmier ci Oj ca
Pio. Głów nym or ga ni za to rem ju -
bi le uszo wych ob cho dów w Pol -
sce pod ha słem „Do nie ba z Oj -
cem Pio” jest kra kow ska pro win -
cja Za ko nu Bra ci Mniej szych Ka -
pu cy nów. 

Z oka zji ju bi le uszu o. Pio,
od 10 do 13 paź dzier ni ka od bę -
dzie się Na ro do wa piel grzym ka
do Włoch. W Pol sce za pla no wa no
m.in. czu wa nie z o. Pio w Sank tu -
arium Bo że go Mi ło sier dzia w
Kra ko wie -Ła giew ni kach 16 i 17
czerw ca, by uczcić da tę ka no ni za -
cji św. o. Pio. Od 20 do 22 wrze -
śnia na Ja snej Gó rze od by wać się
bę dzie Ju bi le uszo wy Kon gres
Grup Mo dli twy Oj ca Pio. W no cy
z 22 na 23 wrze śnia, a więc w dniu
rocz ni cy śmier ci o. Pio na Ja snej
Gó rze pod ha słem „Czy ści my czy -
ściec” trwać bę dzie mo dli twa w in ten cji tych osób, któ re
ode szły, a któ rym nie prze ba czy li śmy. 

„Oj ciec Pio jest jed nym z naj po pu lar niej szych świę -
tych Ko ścio ła na świe cie. To był czło wiek po pierw sze wiel -

kiej mo dli twy, był bar dzo po kor -
ny, cho dził w obec no ści Bo ga” –
mó wił ka pu cyn brat Ro man Ru sek
pod czas spo tka nia za po wia da ją ce -
go ob cho dy ju bi le uszu w Pol sce.
Pod kre ślił, że o. Pio to czło wiek,
któ ry się mo dlił i ta mo dli twa by ła
po par ta wiel kim cier pie niem.
„Świat po trze bo wał i po trze bu je oj -
ca. Oj ciec Pio stał się ta kim oj cem
dla mi lio nów lu dzi” – do dał brat
Ro man Ru sek. 

Wśród ini cja tyw ro ku ju -
bi le uszo we go pro wa dzo ne bę dą
rów nież kam pa nie spo łecz ne,
m.in. kam pa nia pod na zwą „Nie -
styg ma ty cy”. Na stro nie in ter ne to -
wej pod ta ką na zwą pu bli ko wa ne
są  hi sto rie osób, któ re po ka zu ją,
że war to być otwar tym na dru gie -
go czło wie ka, nie oce nia jąc go.
Na zwa kam pa nii na wią zu je do po -
ję cia styg ma ty za cji spo łecz nej, jej
ce lem jest skło nie nie do re flek -

sji nad styg ma ty zo wa niem osób bez dom nych. Głów ne
ha sło ak cji brzmi: „Zo bacz we mnie ko goś wię cej niż bez -
dom ne go”.

za KEP

Fran ce sco For gio ne (o. Pio) przy szedł na świat w mia -
stecz ku Pie trol ci nie, w po łu dnio wych Wło szech, 25 ma ja 1887 r.
Jako mały chłopiec, od pią te go ro ku ży cia mie wał wi zje Nie ba i był
przed mio tem prze śla do wań przez sza ta na; w wi dze niach roz ma -
wiał z Pa nem Je zu sem, Je go Mat ką, oraz ze swo im Anio łem Stró -
żem.

W 1903 r. przy jął fran cisz kań ski ha bit Ka pu cy nów, roz po -
czy na jąc ży cie za kon ne i no wi cjat – a wraz z nim in ten syw ne ży cie
na uki, mo dli twy i po ku ty. W 1909 r., na sku tek cho ro by zna lazł się
znów w Pie trol ci nie. ,,Wszyst ko sta ło się tu taj'' mó wił po tem, ca ła
je go przy szłość zo sta ła tu przy go to wa na. Je de na ste go stycz nia
1910 r. otrzy mał świę ce nia ka płań skie w ka te drze Be ne ven to. 
W ro ku 1916 przy był ksiądz Pio do San Gio van ni Ro ton do. Tu taj
stał się ,,ofia rą mi ło ści'', na prze bła ga nie za grze chy, ja ko od ku -
pień cza ofia ra. Styg ma ty otrzy mał 20 wrze śnia 1918 r. gdy mo -
dlił się przed kru cy fik sem w startm ko ściół ku – 5 ran, na rę kach,
bo ku i no gach. Jak ob li czy li le ka rze, któ rzy go wie lo krot nie ba da -
li, z tych ran w cią gu 50 lat wy pły nę ło 3 400 li trów krwi. Ra ny krwa -
wi ły szcze gól nie, gdy od pra wiał Mszę Świę tą. Zwy kle bu dził się
wcze snym ran kiem aby przy go to wać się do Mszy Świę tej. Po
Mszy Świę tej więk szość cza su po świę cał mo dli twie i słu cha niu
spo wie dzi. Zmarł 23 wrze śnia 1968 ro ku. W li ście da to wa -
nym 22 paź dzier ni ka 1918 r, oj ciec Pio tak opo wie dział o swo im do -
świad cze niu krzy ża: ,, ...Cóż mo gę po wie dzieć ci o mo im ukrzy żo -
wa niu? Mój Bo że! Co za wstyd i co za upo ko rze nie od czu wam gdy
pró bu ję opo wie dzieć ko muś co uczy ni łeś mi, twe mu nędz ne mu
stwo rze niu!”. 

W cią gu lat wier ni, piel grzy mu jąc z każ dej czę ści świa ta,
przy by wa li do księ dza -styg ma ty ka aby otrzy mać od nie go wsta -
wien nic two u Bo ga. Przez pięć dzie siąt lat w mo dli twie, po ko rze, 
i w ofiar nym cier pie niu re ali zo wał po sła nie mi ło ści. Czy nił to w
swo ich ini cja ty wach skie ro wa nych w dwu kie run kach: pio no wym
– ku Bo gu – po przez usta no wie nie ,,grup mo dli tew nych'' i po zio -
mym – ku cier pią cej wspól no cie – po przez bu do wę no wo cze sne go
szpi ta la ,,Do mu ulgi w cier pie niu''.

We wrze śniu 1968 r. ty sią ce piel grzy mów du cho wych
dzie ci o. Pio ze bra ło się w S. Gio van ni Ro ton do na IV Mię dzy na ro -
do wej Kon fe ren cji Grup Mo dli tew nych, by ob cho dzić pięć dzie sią -
tą rocz ni cę otrzy ma nia styg ma tów przez O. Pio. Nikt nie mógł prze -
wi dzieć, że o 2:30, 23 wrze śnia 1968 r. ziem skie ży cia Oj ca Pio 
z Pie trel ci na do bie gło koń ca.

Począwszy od roku 1990 Kongregacja do Spraw
Kanonizacyjnych debatowała nad życiem ojca Pio. W roku 1997
papież Jan Paweł II ogłosił go czcigodnym Sługą Bożym.
Następnie dyskutowano o jego wpływie na życie innych, w tym 
o domniemanym uzdrowieniu Włoszki Consiglii de Martino. To
uzdrowienie miało się dokonać dzięki modlitwie wstawienniczej
ojca Pio. 2 maja 1999 roku, za radą Kongregacji Nauki Wiary,
Jan Paweł II ogłosił ojca Pio błogosławionym. W dalszym toku
rozważań nad cnotami ojca Pio, jego zdolności do czynienia dobra
(nawet po śmierci) i o uzdrowieniach przypisywanych jego
wstawiennictwu; Kongregacja Nauki Wiary uznała, że zasługuje on
na miano świętego.
16 czerwca 2002 roku Jan Paweł II ogłosił ojca Pio – Świętym. 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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„Jak Je zu sa weź w obro nę
dzi siaj nas”.

Bal la da o św. Jó ze fie

Każ dy chrze ści ja nin wie, kto to
ta ki. Opie kun Ma rii i Je zu sa,
cie śla z za wo du. Sta ry Jó zef.
Ten, co do nie go anioł we śnie
ga dał; po tem ucie kał ze swo ją
świę tą ro dzi ną do Egip tu. A po -
nad to każ dy ma w pa mię ci stan -
dar do wy ob raz sta jen ki, a w niej
„Jó ze fek, wo łek i osio łek”. Jak
na dwa ty sią ce lat hi sto rii
chrze ści jań stwa, zgrzeb na to
wie dza.

Trwa mie siąc ma rzec,
któ ry jest po świę co ny św. Jó ze -
fo wi, jak maj Mat ce Bo żej. Tyl -
ko, że mniej „po pu lar ny” od ma -
jo we go. Nie spra wie dli wie. Czy
Jó zef, ja ko gło wa Świę tej Ro dzi -
ny, Ob lu bie niec Naj święt szej
Pa nien ki, nie za słu gu je na na szą
uwa gę, na po świę ce nie chwi li 
w cią gu ty go dnia, że by za sta no wić się nad je go świę tą i wy -
jąt ko wą oso bą? Prze cież rów nież on, Wiel ki Świę ty Jó zef,
ode grał zna czą cą ro lę w Zba wie niu lu dzi przez Je zu sa. 

W Ewan ge liach świę tych Ma te usza i Łu ka sza uka -
zy wa ny jest za wsze ja ko mąż Dzie wi cy i oj ciec Sło wa Wcie -
lo ne go. Ro la ta okre śla po nad cza so wość Jó ze fa. Po dob nie
jak je go mo ral na kon sty tu cja. Ewan ge lia wspo mi na Jó ze fa,
uży wa jąc jed ne go okre śle nia – „mąż spra wie dli wy”, co zna -
czy, że po sia dał wszyst kie cno ty: czy stość, wia rę, do kład ne
po słu szeń stwo, po ko rę, umi ło wa nie od osob nie nia. Pro wa -
dził ży cie ukry te w oczach lu dzi. „Ci sza i po ko ra ser ca na -
uczy was ule gło ści wo bec Bo żej Opatrz no ści, a wa sze
czy ny bę dą świad czyć o wa szej mą dro ści i roz trop no ści”.
Por. (JK 3,13)

Był po słusz ny wo li Bo ga, słu chał, co mó wił do nie -
go Pan i cze go ocze ki wał od nie go. Wia ra i wier ność Pa nu
Bo gu po zwo li ły stać się Jó ze fo wi naj lep szym opie ku nem dla
Je zu sa i naj mil szej Bo gu – Ma rii Dzie wi cy. „Świę ty Ob lu bie -
niec Ob lu bie ni cy Dzie wi czej. Przy bra ny oj ciec ocze ki wa ne -
go Me sja sza, umi ło wa ny Przy ja ciel je dy ne go Bo ga, słu ga
do bry Pa na Wszech mo gą ce go”... jak gło si „Aka tyst ku czci
św. Jó ze fa”.

Czy my speł nia my – po dob nie jak Jó zef – wo lę Bo -
żą, nie ba cząc na oto cze nie, na prze szko dy? Ra czej ma my
pro blem, że by pod po rząd ko wać się pro wa dze niu przez czu -
łą rę kę Bo ga. A prze cież Bóg jest mi ło ścią i chce tyl ko na -
sze go do bra. Dla św. Jó ze fa by ło to oczy wi ste, dla te go war -
to mo dlić się co dzien nie do nie go. Do za ufa nia spra wie dli -
we mu Jó ze fo wi pięk nie prze ko nu je nas ks. Giu sep pe Mi li -
tel lo. W opra co wa nym przez sie bie mo dli tew ni ku do św. Jó -

ze fa pod kre śla ak tu al ność tej
wiel kiej po sta ci. Sil na wia ra 
i po ko ra wy róż nia ły Jó ze fa,
co po ma ga ło mu ro ze zna wać
wo lę Bo ga, w peł ni po świę cić
się Bo żym pla nom zbaw -
czym: „Ak tu al ność je go przy -
kła du ży cia prze ja wia się wła -
śnie w wie rze, któ ra ma moc
oży wić każ dą sy tu ację ludz -
kiej eg zy sten cji, w po słusz -
nym wsłu chi wa niu się w sło -
wo Bo że i w udzie la niu na nie
wier nej od po wie dzi ca łym ży -
ciem”. 

War to, że by śmy mo dli li
się do św. Jó ze fa, „do bre go  
i wier ne go” słu gi, (Mt.25,23)
i z nim przy bli ża li się do nie -
prze nik nio nych ta jem nic Bo -
żych, ucząc się jak on – mil -
czeć, aby sły szeć sło wo Bo -
ga, móc je przy jąć i zgod nie
dzia łać pod czas tej ziem skiej
wę drów ki, (Mk 4,20). Ks. G.

Mi li tel lo sta wia Jó ze fa za naj wyż szy wśród lu dzi wzór. „Pa -
trząc na te go czło wie ka peł ne go cnót, wszy scy mo gą uczyć
się sztu ki, „jak ko chać, nie bio rąc w po sia da nie” i ży wić na -
dzie ję, że otrzy ma ją dar uzdro wie nia z ran emo cjo nal nych,
pod wa run kiem, że wej dą, jak św. Jó zef, w plan Bo ga, któ ry
On pro po nu je każ de mu ze swo ich dzie ci”.

Ogrom ne zna cze nie po sta ci św. Jó ze fa dla Ko ścio ła
i je go wier nych oma wia ad hor ta cja za ty tu ło wa na „Opie kun
Zba wi cie la” (Re demp to ris Cu stos) Ja na Paw ła II. 

Św. Jan Chrzci ciel de La Sal le szcze gól nie umi ło wał
so bie  na bo żeń stwo do św. Jó ze fa i wła śnie je go ob rał so bie
za pa tro na zgro ma dze nia. 

Sto lat te mu pa pież Le on XIII we zwał świat ka to -
lic ki do mo dli twy o opie kę św. Jó ze fa, pa tro na ca łe go Ko -
ścio ła. 

Św. Te re sa z Avi la mó wi ła o św. Jó ze fie: „Cho ciaż
od da je cie cześć wie lu świę tym ja ko wa szym opie ku nom,
prak ty kuj cie szcze gól ne na bo żeń stwo do św. Jó ze fa, któ ry
ma wiel kie za słu gi 
u Bo ga”.        

I na ko niec coś ze świec kie go po dwór ka. Eli za beth
Tay lor po wie dzia ła o ko bie tach: ”Cięż ki jest los współ cze -
snej ko bie ty. Mu si ubie rać się jak chło pak, wy glą dać jak
dziew czy na, my śleć jak męż czy zna i pra co wać jak koń”.

Sko ro tak, to – współ cze sna ko bie to - któ ra rów nież
ob cho dzisz swo je świę to w mar cu, obierz św. Jó ze fa za swo -
je go Wiel kie go Pa tro na – oby był dla cie bie tak waż ny jak tu -
li pan na ósme go mar ca. 

Te re sa An drze jak

Œwiêty Józef
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Narodowy Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia 

Dzień Świętości Ży cia ob cho dzo ny jest w ce lu pod kre śla nia
nad rzęd nej war to ści ży cia ludz kie go. W od po wie dzi na apel
Ja na Paw ła II, któ ry in spi ro wał do ob cho dów ta kie go świę -
ta, Ze bra nie Ple nar ne Epi sko pa tu Pol ski uchwa li ło w 1998
ro ku da tę ob cho dów na 25 mar ca.

Podczas 378. Ze bra nia Ple nar nego Kon fe ren cji Epi -
sko pa tu Pol ski, które od by ło się w dniach 13-14 mar ca 2018
r. w War sza wie, uczest ni cy przy po mi na ją o ko niecz no ści
bez wa run ko we go sza cun ku na leż ne go każ dej isto cie ludz -
kiej we wszyst kich chwi lach jej ist nie nia, bi sku pi ape lu ją
tak że o nie zwłocz ne pod ję cie prac le gi sla cyj nych nad pro -
jek tem oby wa tel skim „Za trzy maj abor cję”.

*  *  *
W związ ku z Na ro do wym Dniem Ży cia, ob cho dzo nym 24
mar ca, oraz Dniem Świę to ści Ży cia, ob cho dzo nym w uro -
czy stość Zwia sto wa nia, któ re w tym ro ku wy jąt ko wo wy pa -
da 9 kwiet nia, Pol ska Fe de ra cja Ru chów Obro ny Ży cia zwra -
ca się do wszyst kich o wspól no to we i oso bi ste za an ga żo wa -
nie w ich ob cho dy.

W sej mo wej uchwa le usta na wia ją cej Na ro do wy
Dzień Ży cia pod kre ślo no, że dzień ten jest „oka zją do na ro -
do wej re flek sji nad od po wie dzial no ścią władz pań stwo wych,

spo łe czeń stwa i opi nii pu blicz nej za ochro nę i bu do wa nie
sza cun ku dla ży cia ludz kie go, szcze gól nie lu dzi naj mniej -
szych, naj słab szych i zda nych na po moc in nych”.

Na to miast ce lem Dnia Świę to ści Ży cia jest „bu dze -
nie w su mie niach, w ro dzi nach, w Ko ście le i spo łe czeń stwie
świec kim wraż li wo ści na sens i war tość ludz kie go ży cia w
każ dym mo men cie i w każ dej kon dy cji”.

Nie po ko ją ce orze cze nie Są du Naj wyż sze go o nie na ro -
dzo nych

Pol ska Fe de ra cja Ru chów Obro ny Ży cia ape lu je, by oby dwa
dni by ły oka zją szcze gól ne go dzięk czy nie nia i na dziei za
„za trzy ma nie w na szej Oj czyź nie po stę pów kul tu ry śmier ci i
wpro wa dza nie po li ty ki spo łecz nej słu żą cej ży ciu i ro dzi nie
(„pro gram 500+”, usta wa „Za ży ciem”), na dziei na wzmoc -
nie nie pol skie go pra wa chro nią ce go ży cie od po czę cia po -
przez ob ję cie tą ochro ną tak że dzie ci pre na tal nie cho rych”.
„Słu żyć te mu bę dzie szyb kie uchwa le nie oby wa tel skie go
pro jek tu „Za trzy maj abor cję”, o któ re go pil ne uchwa le nie
ape lu je my” – do da ją człon ko wie PFROŻ (Polska Federacja
Ruchów Obrony Życia).

Da lej pod kre śla ją, że wiel kim wy zwa niem sto ją cym
przed obroń ca mi ży cia w Pol sce jest kom pleks spraw zwią -
za nych z roz wi ja ją cą się dy na micz nie tech no lo gią in vi tro.
„Cho dzi tu o uświa do mie nie dra ma tycz nych skut ków, ja kie
pro ce du ra ta przy no si za rów no dzie ciom w ten spo sób po -
czę tym, jak i ich ro dzi com” – zwra ca ją uwa gę obroń cy ży cia.
Cho dzi też o zmia ny w po dej ściu do ro dzi ciel stwa – dziec ko
co raz czę ściej trak to wa ne jest nie ja ko dar i oso ba, ale ja ko
to war i spo sób na za spo ko je nie wła snych po trzeb. „Dla te go,
w związ ku z co raz po wszech niej szą prak ty ką fi nan so wa nia
za bie gów in vi tro z bu dże tu sa mo rzą dów, ape lu je my do rzą -
dzą cych o praw ne za blo ko wa nie moż li wo ści wy dat ko wa nia
pie nię dzy po dat ni ków na ten cel” – czy ta my w ape lu PFROŻ
pod pi sa nym przez Paw ła Wo sic ke go, An to nie go Szy ma ńa -
skie go i An nę Dyn dul.

Za EKAI

Marsz dla Życia

Marsz za Życiem w Zurichu
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W ra mach ob cho dów 100-le cia od zy -
ska nia nie pod le gło ści Pol ski, 16
grud nia 2017 r., w ba zy li ce św. Bry -
gi dy w Gdań sku od śpie wa niem hym -
nu na ro do we go roz po czę to uro czy -
stą Eu cha ry stię. W trak cie jej trwa -
nia - przez Nun cju sza Apo stol skie go
w Pol sce ks. abp Sa lva to re Pen nac -
chio - zo stał po świę co ny i po bło go -
sła wie nia uni ka to wy bursz ty no wy oł -
tarz. Me tro po li ta Gdań ski abp Sła -
woj Le szek Głódź wy gło sił ho mi lię,
w któ rej pod kre ślił, że „od sło nię ty
pod czas dzi siej szej uro czy sto ści
Bursz ty no wy Oł tarz Oj czy zny to na -
sze gdań skie wo tum za Nie pod le głą,
któ ra przed stu la ty od rzu ci ła pę ta
nie wo li. (…) To jest na sze wo tum
wdzięcz no ści Bo gu za je go obec ność
na dro gach na szej hi sto rii. Za wia no pol skich dzie jów, za dar
oj czy zny, za ewan ge licz ny siew Ko ścio ła, z któ re go wy ra sta -
ło to, co wiel kie i twór cze na pol skiej dro dze, za po ko le nia
idą ce przez swój czas z Chry stu sem i je go mat ką, za tych co
bro ni li do mo wych pro gów i Bo żych oł ta rzy, za lu dzi wier -
nych, mi łu ją cych, co Pol skę ko cha ją, a nie zło rze czą”.

Ks. Ar cy bi skup przed sta wił w dal szych sło wach ho -
mi lii ideę stwo rze nia bursz ty no we go oł ta rza. W 2000 ro ku
ów cze sny pro boszcz ko ścio ła św. Bry gi dy i ka pe lan „So li -
dar no ści” – ks. Hen ryk Jan kow ski oraz gdań scy bursz tyn ni -
cy za ini cjo wa li bu do wę no we go oł ta rza ja ko wy raz wdzięcz -
no ści za dar wol no ści i za pon ty fi kat Ja na Paw ła II. Oł tarz za -
pro jek to wał prof. Sta ni sław Ra dwań ski, by ły rek tor gdań -
skiej Aka de mii Sztuk Pięk nych, współ au to rem pro jek tu i za -
ra zem je go głów nym wy ko naw cą zo stał słyn ny po mor ski ar -
ty sta bursz tyn nik Ma riusz Dra pi kow ski. 

Bu do wa na sta wy oł ta rza zo sta ła za po cząt ko wa na 
w 2001 ro ku. W pre zbi te rium, na me ta lo wym ste la żu, za -
kom po no wa ne zo sta ły licz ne ele men ty. W cen tral nym miej -
scu oł ta rza jest umiesz czo ny ob raz Mat ki Bo żej – Opie kun -
ki Lu dzi Pra cy, na ma lo wa ny przez ks. Fran cisz ka Zna niec -
kie go po ma sa krze ro bot ni ków Wy brze ża, do któ rej do szło
w grud niu z 1970 r. Ma don na i Dzie ciąt ko Je zus otrzy ma ły
bursz ty no we ko ro ny (po świę co ne 6 lip ca 2001 r. przez Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II) oraz wspa nia łą rzeź bio ną su kien kę
z uni ka to wej od mia ny bia łe go bursz ty nu. Po ni żej płasz cza
Ma ryi umiesz czo no bursz ty no wy kon tur Pol ski, w któ re go
gór nej czę ści znaj du je się lo go „So li dar no ści”. Po obu bo -
kach ob ra zu Mat ki Bo żej są umiesz czo ne fi gu ry ko bie ce:
św. Bry gi dy Szwedz kiej, pa tron ki Eu ro py i św. Elż bie ty Hes -
sel blad. W oł ta rzu znaj du je się tak że mon stran cja z bursz ty -
nu wy ko na na na zle ce nie ks. Hen ry ka Jan kow skie go już w
2000 r. Naj wy żej umiesz czo ny jest orzeł, pięk nie wy rzeź bio -
ny z bia łe go bursz ty nu „wzbi ja ją cy się do lo tu”, sym bol na -
sze go nie za leż ne go kra ju. 

W oł ta rzu wkom po no wa no tak że dwa krzy że -re li -
kwie. W jed nym umiesz czo no frag ment ko ści bł. ks. Je rze -
go Po pie łusz ki, w dru gim jest krew św. Ja na Paw ła II. 

Po 14 la tach z ideą kon ty nu acji
bu do wy bursz ty no wej na sta wy
wy szedł Me tro po li ta Gdań ski,
któ ry ze brał na no wo twór ców oł -
ta rza. Pra ce re ali za cyj ne otrzy ma -
ły no wy im puls a pro jekt zo stał
wzbo ga co ny o no we ele men ty.
Ca łość kom po zy cji do peł nia
krzew win ny z wy so ki mi na kil ka
me trów, pną cy mi się ku gó rze
licz ny mi la to ro śla mi w srebr nych,
zło co nych opra wach z bursz ty no -
wy mi gro na mi sym bo li zu ją cy mi
Win ni cę Pań ską. W gór nej czę ści
oł ta rza umiesz czo no róż nej wiel -
ko ści krzy że oj czyź nia ne: nie pod -
le gło ścio we, so li dar no ścio we,
par ty zanc kie i te z przy droż nych
ka pli czek. Wszyst kie są hoł dem

zło żo nym lu dziom, któ rzy od da li swe ży cie dla Pol ski. 
W pre zbi te rium, po obu bo kach oł ta rza, umiesz czo -

no fi gu ry z brą zu – św. Ja na Paw ła II i Czci god ne go Słu gi
Bo że go kard. Ste fa na Wy szyń skie go, któ re zo sta ły za pro -
jek to wa ne przez prof. Sta ni sła wa Ra dwań skie go. 

Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej An drzej Du da,
prze ma wia jąc na za koń cze nie uro czy sto ści, dzię ko wał za to,
że mógł od sło nić – ra zem z prze wod ni czą cym NSZZ „So li -
dar ność” Pio trem Du dą - jak mó wił: „ten wspa nia ły oł tarz,
oł tarz Oj czy zny pe łen wiel kich waż nych dla Po la ków sym -
bo li wia ry i wy da rzeń, któ re na zna czy ły ostat nie dzie się cio -
le cia na szej hi sto rii”. Pre zy dent dzię ko wał tak że za to, że „są
na tym oł ta rzu obec ni, obok Mat ki Naj święt szej z Ja snej Gó -
ry, na si wiel cy ro da cy pa trzą cy dziś na nas z nie bio sów,
gdzie sie dzą obok tro nu Pa na Bo ga – je stem o tym prze ko -
na ny – nasz świę ty Jan Pa weł II, pa pież i nasz bło go sła wio -
ny ksiądz Je rzy”.

*      *      *
Bursz ty no wy Oł tarz Oj czy zny w ba zy li ce św. Bry gi -

dy już jest po dzi wia ny przez wier nych i licz nych tu ry stów.
Wiel kim wa lo rem oł ta rza jest uży cie uni ka to we go ma te ria łu
– bursz ty nu, su row ca szcze gól nie ce nio ne go. Już od cza sów
sta ro żyt nych był on ce lem od wiecz nych wę dró wek do
Gdań ska kup ców grec kich, rzym skich i arab skich. 

Oł tarz moż na po dzi wiać za za pro jek to wa ną z wiel -
kim roz ma chem wspa nia łą for mę pla stycz ną, bo ga tą w sym -
bo le ko ściel ne i na ro do we, z kunsz tem zre ali zo wa ną w pra -
cow niach rzeź biar skich i ju bi ler skich. Śmia ła kom po zy cja
na sta wy oł ta rzo wej o wy so ko ści mie rzą cej po nad 11 me trów
i bie gną cej pół ko lem dłu go ści 12 me trów zo sta ła umie jęt nie
wkom po no wa na w pre zbi te rium świą ty ni. Trze ba przy znać,
że ar ty ści har mo nij nie do sto so wa li pro jekt dzie ła do ar chi -
tek to nicz ne go cha rak te ru świą ty ni. Stocz niow cy i tech ni cy
róż nych spe cjal no ści zre ali zo wa li har mo nij ną kon struk cję
się ga ją cą skle pie nia, któ ra nie sie nie ma ły cię żar wszyst kich
za in sta lo wa nych ele men tów na sta wy. Za sto so wa ne no wo -
cze sne oświe tle nie po zwa la wy do być ca ły urok bursz ty nu
prze świ tu ją ce go róż ny mi bar wa mi.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Bursztynowy O³tarz Ojczyzny w Gdañsku
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Pro jekt Oł ta rza bę dzie ukoń czo ny, gdy zo sta ną do da ne bra -
ku ją ce jesz cze ele men ty. U pod nó ża oł ta rza „wy ro sną fa lu ją -
ce na wie trze” ła ny zbo ża z bursz ty no wy mi kło sa mi – sym -
bo li zu ją ce Eu cha ry stię. 

Rok ob cho dów stu le cia od zy ska nia przez Pol skę
nie pod le gło ści bę dzie ob fi to wać w licz ne uro czy sto ści. Ta
Eu cha ry stia od pra wio na w pierw szych dniach ju bi le uszu

wspa nia le po łą czy ła bli skie Po la kom tra dy cje na ro do we 
i ko ściel ne. Niech mo dli twy za no szo ne za wsta wien nic twem
Naj święt szej Ma ryi Pan ny, wy pra sza ją po moc w obro nie
wia ry Chry stu so wej i wol no ści Na ro du.  

tekst: Te re sa So wiń ska
zdję cia: Woj ciech Mi lew ski
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Maryjna wêdrówka po Gdañsku
Śro da Po piel co wa, Wiel ki Post, Dro ga Krzy żo wa
co pią tek, Gorz kie Ża le co nie dzie lę, Wiel ki Ty -
dzień, Tri du um Pas chal ne, ta jem ni ca Zmar twych -
wsta nia Je zu sa Chry stu sa. 

Przy wo łu ję w my ślach kil ka na ście szcze -
gól nych ty go dni dla chrze ści ja ni na, sto jąc na przej -
ściu w po bli żu Błęd ni ka. Mo ją gło wę otwie ra roz le -
gła pa no ra ma mia sta; przed ocza mi roz po ście ra się
wi dok na Śród mie ście z Ba zy li ką Naj święt szej Ma -
ryi Pan ny. Ci cho nu cę sło wa pio sen ki: „Ma ry jo,
pro szę, spraw, aby ży cie mi nie by ło obo jęt ne, (…)
Abym po zo sta wił cie pły ślad na czy jejś rę ce”.

Jest wcze sna po ra, sło necz ne świa tło po -
ran ne na sy ca ca łe oto cze nie przej rzy sto ścią. Ser ce
też się otwie ra i du sza ra du je, a wszyst ko przez po -
sta no wie nie przyj rze nia się cu dow nym wi ze run -
kom Mat ki Bo żej w Gdań sku. Za sta na wiam się, jak
przed sta wia się obec ność Mat ki Je zu sa w na szym
mie ście. 

Na pew no war to i na pew no nie bę dzie to
szko dzić świę te mu wi ze run ko wi Ma ryi, je że li na
chwi lę za pro po nu je my, że by prze szła z na mi uli ca mi mia sta, 
w któ rym miesz ka my, pra cu je my, roz wią zu je my na sze pro ble -
my, za mar twia my się, nie ste ty, i na szczę ście prze ży wa my też
ra do sne chwi le.

*        *        *

Wspól ną wę drów kę pro po nu ję za cząć od ko ścio ła św.
Ka ta rzy ny Alek san dryj skiej. To wy jąt ko we miej sce, gdzie sil -
nie sku pia się kult ma ryj ny. Tu taj szcze gól nie czci się Mat kę
Bo ską Szka plerz ną; w każ dy 16. dzień mie sią ca wier ni wspól -
nie mo dlą się Li ta nią Szka plerz ną. Je że li szka plerz – to oczy wi -
ście bra cia kar me li ci, czy li Za kon Bra ci Naj święt szej Ma rii
Pan ny z Gó ry Kar mel. Szka plerz zo stał ofia ro wa ny w ob ja wie -
niu św. Szy mo no wi Stoc ko wi, prze ło żo ne mu ge ne ral ne mu za -
ko nu kar me li tów. By ło to w no cy z 15 na 16 lip ca 1251 r. w Ay -
les for (An glia).

War to przy po mnieć, że za kon od sa me go po cząt ku
jest zwią za ny z Zie mią Świę tą i znaj du ją cą się tam – Gó rą Kar -
mel. Za swo je go za ło ży cie la i prze wod ni ka bra cia kar me li ci
uwa ża ją pro ro ka Elia sza, któ ry sta no wi wzór ere mic kiej do sko -
na ło ści. Eliasz przed sta wia ny jest ja ko pierw szy mnich. Kar -
me li ci, przy by wa jąc po woj nie do zruj no wa ne go Gdań ska,
przy wieź li ze so bą ob raz Mat ki Bo żej z Trem bow li, dzi siaj to
ob wód tar no pol ski w za chod niej Ukra inie. Wi ze ru nek ten jest
bar dzo wy mow ny: przed sta wia kon se kwen cje grze chu dla
czło wie ka i do mi nu ją cą nad tym upad kiem „na dzie ję i dro gę
oczysz cze nia” – Mat kę Je zu sa: „Nie po ka la na Dzie wi co, któ ra
nam w Szka ple rzu świę tym znak zba wie nia da łaś, Cie bie z uf -
no ścią bła ga my”.

*        *        *
Dru gim kre so wym ob ra zem jest wi ze ru nek Mat ki Bo -

żej Boł szo wiec kiej. W swo ich ro dzin nych Boł szo wi cach oto -
czo ny szcze gól ną czcią już od XVII wie ku. W gdań skim ko ście -
le znaj du je się on nad Ta ber na ku lum, obok oł ta rza. Ma ria Pan -
na trzy ma Dzie ciąt ko po środ ku, obej mu je obie ma rę ka mi.
Oby dwo je kie ru ją wzrok na wprost, przy czym ucho Mat ki Bo -

żej jest od sło nię te na znak, że nie ustan nie wy słu chu je na szych
próśb. 

Kie dy po zna my bli żej hi sto rię te go wi ze run ku, ser ce
na pew no za bi je nam moc niej ze wzru sze nia. W cią gu czte rech
stu le ci ob raz współ od czu wał wraz z kar me li ta mi i miesz kań ca -
mi Boł szo wiec wo jen ną burz li wą rze czy wi stość; szcze gól nie tę
nie przy ja zną Ko ścio ło wi i wier nym na po cząt ku XX wie ku. 

*       *       *

Przejdź my te raz do ko ścio ła św. Mi ko ła ja sto ją ce go
dwie ście me trów da lej. Kie dy wcho dzi my do środ ka, wpa da my
w sam śro dek ma ryj ne go kul tu do mi ni kań skie go. To zna czy,
że pa trzy my na iko nę Mat ki Bo żej Zwy cię skiej. Przed ma je sta -
tycz nym, ale też cie płym wi ze run kiem Mat ki z Je zu sem no gi
sa me zgi na ją się od ru cho wo, a usta szep czą sie dem po zdro -
wień Naj święt szej Ma ryi Pan ny: 

„Tyś ze Lwo wa przy wie zio na, Mat ko w cu dow nym ob ra zie,
Co nas wspie rasz w każ dym ra zie.
Ma ry jo, bądź po zdro wio na! Zdro waś Ma ry jo…
Jak by łaś nie gdyś uczczo na aniel skim po zdro wie niem,
Tak dziś od nas z uwiel bie niem:
Ma ry jo, bądź po zdro wio na! Zdro waś Ma ry jo…
Czci ła Cię Pol ska Ko ro na, dziś Cię czczą wszel kie na ro dy
Za roz licz nych łask do wo dy.
Ma ry jo bądź po zdro wio na! Zdro waś Ma ry jo…
Ty jak Sy na nas do ło na tu lisz w każ dym utra pie niu,
Nie prze bra ny Łask Stru mie niu.
Ma ry jo bądź po zdro wio na! Zdro waś Ma ry jo…
Tyś na dzie ja, Tyś obro na, Ty się wsta wiasz za Twym lu dem,
Ty na uczasz wier nych cu dem.
Ma ry jo, bądź po zdro wio na! Zdro waś Ma ry jo…
Mat ko cu da mi wsła wio na,
Uciecz ko na sza je dy na! Co za na mi bła gasz Sy na,
Ma ry jo, bądź po zdro wio na! Zdro waś Ma ry ja…
Mat ko, nim śmierć nas po ko na, idzie my do Twe go tro nu;
a w ostat niej chwi li sko nu:

Ma ry jo, bądź po zdro wio na! Zdro waś Ma ry jo…”

240-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Zwycięskiej Pani Szkaplerza,
fot. Bartłomiej Jasiński
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Mo dląc się przed cu dow ną iko ną Mat ki Bo żej Zwy cię -
skiej, czu je my pew ność, że nie odej dzie my nie po cie sze ni. Le -
gen da gło si, że ob raz na ma lo wał św. Łu kasz a wi ze ru nek prze -
ka zał do mi ni ka nom ksią żę ha lic ki Lew. Tym cza sem zgod nie 
z rze czy wi sto ścią to do mi ni ka nie za mó wi li iko nę pod ko niec
XIV wie ku. Ob raz znaj do wał się we Lwo wie, w ko ście le Bo że -
go Cia ła. W 1946 r. zo stał, przez opusz cza ją cych Lwów do mi -
ni ka nów, prze wie zio ny do Gdań ska, gdzie prze by wa do dziś.

*       *       *

Ko lej ny wi ze ru nek Mat ki Bo żej cze ka na nas w ko -
ście le św. Pio tra i Paw ła. To Mat ka Bo ża Ła ska wa. To rów nież
kre so wy ob raz – ze Sta ni sła wo wa; mia sta, któ re znaj du je się na
te re nie dzi siej szej za chod niej Ukra iny i no si na zwę Iwa no -
-Fran kowsk. W ów cze snym Sta ni sła wo wie miesz ka li Po la cy,
Or mia nie, Ru si ni, Niem cy i Ży dzi. Ob raz Mat ki Bo żej Ła ska -
wej jest wier ną ko pią ja sno gór skie go ob ra zu - tyl ko bez dwóch
cha rak te ry stycz nych rys na twa rzy. Na ma lo wa ny zo stał z ini -
cja ty wy or miań skiej gmi ny do jej pierw szej drew nia nej świą ty -
ni. W 1724 r. – wg kro ni ki ko ścio ła sta ni sła wow skie go – na ob -
ra zie po ja wi ły się łzy, co przy cią ga ło wie lu piel grzy mów. Pa -
pież Pius VI na dał ko ścio ło wi sta ni sła wow skie mu przy wi lej od -
pu stu zu peł ne go. Ob raz zo stał wy wie zio ny ze Sta ni sła wo wa
przez ks. Ka zi mie rza Fi li pia ka, ostat nie go pro bosz cza pa ra fii,
za raz po za koń cze niu woj ny w 1946 r., kie dy przy szedł no wy
czas, w któ rym za bra kło miej sca dla wia ry w Bo ga.

Ob raz zna lazł swo je sta łe miej sce w Gdań sku w 1958
r. w ko ście le Pio tra i Paw ła. W 2007 r. wi ze ru nek Mat ki Bo żej
umiesz czo no w oł ta rzu głów nym. 

*       *       *

Trzy wspo mnia ne wi ze run ki ma ryj ne sta no wią pięk -
ne świa dec two nie ro ze rwal ne go splo tu kul tu ma ryj ne go z hi -
sto rią na sze go kra ju. Z da le kich Kre sów Wschod nich do tar ły
do le ci we go Dan ti scum, mia sta go ścin ne go, gdzie zna la zły
schro nie nie i gdzie się za ko rze ni ły. Są jak przy bysz z ba ga żem
do świad czeń i wła sną ta jem ni cą.

Wy obraź nia – jak so ko ły – po no si swo ją si łą aż na kre -
sy. A tym cza sem w tej wę drów ce ko lej na wi zy tę w Ba zy li ce
Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma rii Pan ny, że by sta nąć przed
naj star szym lo kal nym wi ze run kiem Mat ki Bo żej. Fi gu ra Pięk -
nej Ma don ny to wa rzy szy miesz kań com w mo dli twie od ro ku
1420, czy li już pra wie okrą głe sześć stu le ci. Jej po stać wraz 
z trzy ma nym na rę ku Dzie ciąt kiem za chwy ca ar ty zmem, przy -
cią ga wy jąt ko wym spoj rze niem prze peł nio nym spo ko jem i ra -
do ścią jed no cze śnie. Zwra ca uwa gę na wy jąt ko wą jed ność
dwóch osób. Au tor tej rzeź by nie jest zna ny, lecz wia do mo, że
przez nie go zo sta ła wy ko na na rów nież Pie ta, któ ra znaj du je się
bli sko bocz ne go wej ścia do ba zy li ki.

*       *       *

We wszyst kich wy żej przed sta wio nych miej scach to -
czy się zwy czaj ne ludz kie ży cie, nie bra ku je ogrom ne go smut -
ku, trau my, któ ra nie po tra fi omi jać na wet naj młod szych. Czy
świa do mość, że tak bli sko znaj du je się mi łe każ de mu wie rzą -
ce mu ser cu ma cie rzyń skie spoj rze nie, nie bu dzi wy jąt ko wych
emo cji? Czy nie przy cią ga cier pli wym ocze ki wa niem każ de go? 
Miesz ka my w wy jąt ko wym mie ście. Ma ryj nym mie ście.

tekst i zdję cia: Te re sa An drze jak

Obraz Matki Bożej Trembowelskiej
w kościele pw. św. Katarzyny w Gdańsku

Iko na Mat ki Bo żej Zwy cię skiej w bazylice oo.
dominikanów pw. św. Mikołaja w Gdańsku

„Piękna Madonna Gdańska” w kaplicy św. Anny
Bazyliki Mariackiej w Gdańsku



32

Wit ten ber ga, nie wiel kie mia sto po ło żo ne w środ ko wych Niem czech, za sły -
nę ło przed 500 la ty z 95 tez, któ re sta ły się wów czas za cząt kiem ru chu re -
for ma cyj ne go w ca łej Eu ro pie. 31.10.1517 r. Mar cin Lu ter wy wie sił je na
bocz nych drzwiach ko ścio ła zam ko we go (ów cze sne drew nia ne drzwi nie
za cho wa ły się, więc dziś za stę pu je je ich mo sięż na re pli ka). W ko ście le tym
znaj du je się dziś grób sa me go Lu tra oraz je go naj bliż sze go współ pra cow ni -
ka, Fi li pa Me lanch to na, pro fe so ra tam tej sze go uni wer sy te tu, na któ rym
stu dio wa ło wie le zna nych osób (oprócz Lu tra i Tho ma sa Müntze ra ukoń -
czył go tak że np. Wil helm Edward We ber, kon struk tor te le gra fu). Na ko -
ściel nych wi tra żach wid nie ją her by eu ro pej skich miast (m.in. Po zna nia,
Wro cła wia i Gdań ska), któ re ja ko pierw sze przy ję ły no wą re li gię. W na -
szym mie ście ośrod kiem lu te ra ni zmu stał się wów czas na dłu gi czas Ko -
ściół Ma riac ki. Do pie ro pra wie 200 lat póź niej, w ro ku 1681, król Jan III So -
bie ski po le cił wy bu do wać tuż obok nie go Kaplicę Królewską, tymczasowe
miejsce kultu dla gdańskich katolików.  

Choć więk szość z nas ko ja rzy Wit ten ber gę tyl ko z ko ścio łem zam -
ko wym i 95 te za mi Lu tra, to tak na praw dę du żo istot niej szą ro lę od gry wa
tam zu peł nie in ny ko ściół, a mia no wi cie ko ściół miej ski, w któ rym moż na
po dzi wiać naj bo gat szą chy ba ko lek cję prze pięk nych ob ra zów pędz la
dwóch słyn nych ma la rzy, Łu ka sza Cra na cha Star sze go i Młod sze go (przede
wszyst kim tryp tyk oł ta rzo wy), któ re wpi sa ne są na li stę świa to we go dzie dzic -
twa UNESCO. To w tym wła śnie ko ście le od pra wio no bo wiem pierw sze na -
bo żeń stwa lu te rań skie. Dziś cha rak ter te go mia sta zmie nił się, gdyż obok
dwóch ko ścio łów pro te stanc kich jest też  w nim ko ściół ka to lic ki.

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek
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Wittenberga – kolebka reformacji
wczoraj i dziœ

słynne drzwi z 95 tezami Lutra 

tryptyk ołtarzowy Łukasza Cranacha Starszego i Młodszego 

ratusz i kościół miejski

symbol ekumenizmu w Wittenberdze



Dzię ku je my!
W ostat nią nie dzie lę na ław kach w na szym ko ście le mło dzież z dusz pa ster stwa „Lux
Cor dis” wy ło ży ła 100-tny już nu mer biu le ty nu li tur gicz ne go „Źró dło i Szczyt”! Z tej oka -
zji przy go to wa li śmy dla na szych czy tel ni ków nie spo dzian kę. Spo śród 1000 wy dru ko -
wa nych eg zem pla rzy kil ka zo sta ło ozna czo nych pa ra fial ną pie czę cią. Po sia da cze
„szczę śli wych” biu le ty nów mo gli ode brać w za kry stii drob ne upo min ki. Ser decz nie
gra tu lu je my!

Jak pa mię ta my - bro szur ka po raz pierw szy po ja wi ła się w na szej pa ra fii we wrze -
śniu 2015 ro ku w związ ku z przy go to wa nia mi do Świa to wych Dni Mło dzie ży w Kra -
ko wie. Po mysł, aby ją wy da wać, zro dził się w gło wach mło dzie ży i dusz pa ste rzy. 
W ten spo sób chcie li oni po móc uczest ni kom Eu cha ry stii w do brym prze ży wa niu
nie dziel nej li tur gii oraz nie śmia ło li czy li, że po przez zbiór kę do bro wol nych ofiar,
oprócz zwro tu kosz tów dru ku, uda się po zy skać ma łe do fi nan so wa nie na bi le ty do
sto li cy Ma ło pol ski. Biu le tyn spo tkał się z ogrom nym za in te re so wa niem pa ra fian,
więc po „ŚDM-ach” mło dzież zde cy do wa ła się kon ty nu ować swo ją pra cę, któ ra
trwa aż do dziś. 

Z tej oka zji ser decz nie dzię ku je my ogrom ne mu szta bo wi re dak to rów
oraz kol por te rów, któ rzy przed każ dą nie dziel ną Mszą św. wy kła da ją no we eg -

zem pla rze biu le ty nu. Dzię ku je my tak że Wam, Dro dzy Pa ra fia nie, któ rzy ko rzy sta cie 
z na sze go pi sma za to, że swo ją ofia rą wspie ra cie dusz pa ster stwo „Lux Cor dis”!

w imie niu re dak cji biu le ty nu – ks. Ma te usz Kon kol

Z ŻYCIA PARAFII

100. numer biuletynu parafialnego
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Œwi¹teczne, i nie tylko, zwyczaje
kulinarne W³ochów
Ita lia to kraj sły ną cy z ma ka ro nów. Nie jest to slo gan, prze -
ko na się o tym każ dy, kto za wi ta do te go kra ju. Znaj du ją się
w nim ogrom ne skle py, w któ rych moż na się za opa trzyć 
w ma ka ro ny wszel kie go au to ra men tu; o róż nych kształ tach,
gru bo ści, sma ku i ko lo rze (po czy na jąc od bia łe go, po przez
żół ty, zie lo ny, brą zo wy, koń cząc na czar nym). Z róż no ko lo -
ro wych ma ka ro nów ukła da ne są wszel kie go ro dza ju po sta -
cie, któ re usta wia ne są w wi try nach skle po wych, ma jąc za
za da nie przy cią ga nie klien tów. A kon su men tów nie brak,
po nie waż ma ka ron spo ży wa ny jest na mięt nie z róż ny mi do -
dat ka mi; je go spo ży cie jest wyż sze niż chle ba. Nie zja da się
go je dy nie na śnia da nie, któ re skła da się z moc nej ka wy 
z mle kiem i drob nych cia ste czek (bi scot ti ni). Oso by za moż -
ne w ogó le nie spo ży wa ją śnia da nia w do mu, lecz w ba rach,
gdzie za ma wia się cap puc ci no ze słod ki mi ro ga li ka mi, tzw.
cor net to, z cze ko la dą, mar mo la dą lub kre mem.

Po ra obia do wa trwa od godz. 13.30 do 14.00 a wraz
ze sje stą po obied nią do godz. 16.00. Pierw sze da nie to ma -
ka ron, po da wa ny z róż ny mi so sa mi. Prze by wa jąc w Ne apo -
lu naj bar dziej po lu bi łam pro sty sos z cu ki nii. Pod sma ża się
na ole ju roz drob nio ny zą bek czosn ku, do da je kil ka po kro jo -
nych, ma łych po mi dor ków (po mo do ri ni), kil ka po kro jo nych
cu ki nii, du si pod przy kry ciem aż wa rzy wa zmięk ną, do sma -
ku przy pra wia so lą i sos go to wy. Po wy mie sza niu z ma ka ro -
nem po sy pu je się po tra wę par me za nem. Na praw dę
smacz ne!

Na dru gie da nie po da je się mię so lub ry by z du żą
ilo ścią sa ła tek, po pi ja się wo dą i wi nem. De se ry po ja wia ją
się na sto łach w nie dzie lę, na co dzień po obie dzie ja da ne są
owo ce. Rów nież w nie dzie lę kró lu ją na sto łach ry by i owo ce
mo rza. Od ra na usta wia ją się sprze daw cy z kra ma mi peł ny -
mi ryb i róż ny mi dziw ny mi stwo ra mi, zu peł nie nie po dob ny -
mi do ry by - mał ża mi w du żych i ma leń kich musz lach, ka ła -
mar ni ca mi, ośmior ni ca mi, ho ma ra mi i czym tam jesz cze. 
Z tym że to wa rem jeż dżą też sprze daw cy ma ły mi sa mo cho -
da mi do staw czy mi i śpiew nym gło sem oznaj mia ją swo je
przy by cie. Wów czas zbie ga ją się do nich wszyst kie oko licz -
ne ko ty, ocze ku jąc na smacz ne ką ski.

Po sje ście miesz kań cy Ita lii wra ca ją do swo ich za -
kła dów, w któ rych pra ca trwa do godz. 20.00- 20.30. Po wró -
ciw szy do do mu, oko ło godz. 21.00, spo ży wa ją ko la cję, na
któ rą znów po da je się ma ka ron z so sa mi, chleb do so su, pi -
je się wo dę i wi no; dzie ciom po da je się so ki i na po je.
Dru gą po tra wą, z któ rej za sły nę ły Wło chy jest piz za. Po raz
pierw szy przy go to wa no ją dla kró lo wej Mar ghe ri ty, któ rej
znu dzi ły się do tych cza so we po tra wy i za żą da ła od swe go ku -
cha rza cze goś no we go. Pla cek z moz za rel lą, po mi do ra mi 
i ba zy lią tak jej za sma ko wał, że od tej po ry za czę to czę ściej
ją przy go to wy wać i od imie nia kró lo wej na zwa no piz zą Mar -
ghe ri ty, któ ra to na zwa prze trwa ła do dziś.

Na Wi gi lię Bo że go Na ro dze nia ka to li cy za cho wu ją
post i przy go to wu ją przede wszyst kim sma żo ne ry by. Naj -
waż niej szą z nich jest so lo ny (już w li sto pa dzie) dorsz, któ -
re go naj pierw się mo czy, po tem ota cza w mą ce i sma ży. Jest

to tzw. „bac ca la”, któ -
ra nie gdyś uwa ża na
by ła za po tra wę ubo -
gich, po nie waż by ła
naj tań sza. Przy go to -
wy wa no ją na Wi gi lię,
że by bar dziej zjed no -
czyć się w tym dniu 
z ubo gi mi.

Naj więk si pro du cen ci „bac ca la” znaj du ją się w re jo -
nie Cam pa nia pod We zu wiu szem „Som ma Ve su via na”. Cie -
ka wost ką jest to, że spo ży cie ryb wzro sło w kra ju od 1500 r.,
kie dy to Ko ściół na rzu cił spo ży wa nie ryb ja ko lek kiej żyw -
no ści i za le cał ogra ni cze nie spo ży cia mię sa. Po pyt wzrósł
zwłasz cza na „bac ca la”, któ rą spro wa dza no z Nor we gii. Dziś
ist nie je „Ac ca de mia del lo Stoc ca fis so Re ale di Nor we gia”,
któ ra in for mu je o róż nych spo so bach przy rzą dza nia „bac ca -
la” i pro po nu je, by przy go to wy wać ją we dług an tycz nych re -
cep tur, jak np. spo rzą dze nie ogo na dor sza z tłusz czem tej
ry by i ziem nia ka mi (se kret kuch ni fle gre iskiej).
Na Wi gi lię przy rzą dza się rów nież „gnoc chi” [czy taj: niok ki]
– klu ski z ziem nia ków i mą ki (nie co po dob ne do ko py tek) 
z so sem po mi do ro wym, po sy pa ne par me za nem. Naj lep sze
klu ski po cho dzą z Sor ren to – „Gnoc chi Sor ren ti no”. Z ragú
są da niem nie dziel nym lub świą tecz nym. Bar dzo waż nym
da niem wi gi lij nym jest ma ka ron lub piz za z owo ca mi mo rza.
Do te go po da je się „in sa la ta di riu fo rzo” – sa łat kę wzmac nia -
ją cą i „broc co li al li mo na” – bro ku ły z cy try ną.
Tra dy cyj nym da niem bo żo na ro dze nio wym jest „zu pa ma ri -
ta ta” – „zu pa mę żat ka” z ka pu sty, cy ko rii, po mi dor ków,
ziem nia ków, ko pru wło skie go, wie przo wi ny i „sza ro le” – wa -
rzy wa nie zna ne go w Pol sce, o gorz kich i twar dych li ściach,
po dob nych do li ści sa ła ty. Do te go przy go to wu je się pie czo -
ne go ba ra na lub kur cza ka z ziem nia ka mi i gro chem lub pul -
pe ty z be sza me lem. 

Ty po wy mi wy pie ka mi są: „roc co có” – bar dzo twar -
de ciast ka, po dob ne do pier ni ków; „struf fo li” – ma łe, sma żo -
ne ku lecz ki, któ re ukła da się w pi ra mid kę (sym bo li zu ją cą
cho in kę), po le wa sy ro pem z mio du i de ko ru je ko lo ro wy mi
cu kier ka mi (daw niej ce lo wa ły w ich przy go to wy wa niu za -
kon ni ce, któ re wy ra bia ły je w ogrom nych ilo ściach); „di vi -
na mo re” – naj bar dziej „mi stycz ne” ciast ka bo żo na ro dze nio -
we, któ rych ba zą jest bisz kopt, ob le wa ny lu krem; „mu stac -
ci no li” – bar dzo słod kie cia stecz ka w for mie rom bów, wy ra -
bia ne z mosz czu, ob le wa ne cze ko la dą; „dia vu lil li” – pra li ny
z cu kru; ob wa rzan ki z mą ki, wo dy, mle ka i any żów ki, ob le -
wa ne mio dem; „zep po le” – ciast ka z kre mem lub bi tą śmie -
ta ną, szcze gól nie pre fe ro wa ne przez dzie ci. Ty mi ostat ni mi
czę stu je się go ści, przy by łych do so le ni zan tów 19 mar ca.
Cia stecz ka te zwa ne są wte dy „Zep po le di San Giu sep pe”
(św. Jó ze fa).

Przed Bo żym Na ro dze niem i syl we strem Wło si ob -
da ro wu ją się pa ne to na mi, za pa ko wa ny mi w ele ganc kie pu -
deł ka, czę sto ra zem z bu tel ką szam pa na. „Pa ne to ne” – to
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bab ki droż dżo we z ro dzyn ka mi, ob sy pa ne cu krem pu drem
lub ka kao al bo z prze róż ny mi kre ma mi, ob la ne cze ko la dą.

Ty po wym da niem syl we stro wym jest so cze wi ca 
z „co te chi no” – zmie lo nym mię sem z go lon ki wie przo wej,
oto czo nym ga la ret ką, za pa ko wa nym w to reb kę z fo lii alu mi -
nio wej, w któ rej to mię so pod grze wa się w garn ku z wo dą 
i go tu je oko ło 20 mi nut. Pró bo wa łam – jest smacz ne.

Nie zbyt sym pa tycz nym zwy cza jem kar na wa ło wym
w Ne apo lu jest ob rzu ca nie ja ja mi sa mo cho dów (obec nie 
i prze chod niów) lub opry ski wa nie pian ką w sprayu. Tro chę
dziw nym i nie bez piecz nym – jest też wy rzu ca nie przez okno
nie po trzeb nych szkla nych przed mio tów po pół no cy w syl -
we stra. Ma to przy no sić po wo dze nie w No wym Ro ku. Do
ok. godz. 1.30 naj le piej po wstrzy mać się przed spa ce ro wa -
niem po uli cach. Mi łym za sko cze niem na to miast był fakt, że
ra no nie by ło już po roz rzu ca nych szkieł. Na to miast cał kiem
przy jem ne są pa ra dy ro dzi ców z prze bra ny mi dzieć mi 
w każ dą nie dzie lę kar na wa łu, głów ną uli cą Ne apo lu – Via
Ro ma.

6 stycz nia, w świę to Trzech Kró li przy cho dzi do dzie ci tzw.
be fa na. To do bra cza row ni ca, któ ra przy no si głów nie sło dy -
cze w ko lo ro wych skar pe tach o róż nych roz mia rach. Te go
dnia wie czo rem pa li się ogni ska przy do mach i pusz cza fa -
jer wer ki.

We Wło szech nie ma „Tłu ste go Czwart ku”, tyl ko
„Tłu sty Wto rek” (Mar te di Gras so) przed Śro dą Po piel co wą.
Zja da się wte dy sma żo ne ciast ka, tro chę po dob ne do pol -
skich fa wor ków, ma cza ne w so sie cze ko la do wym. Przy go to -
wu je się też mał że (nie kie dy zja da ne na su ro wo i trak to wa -
ne ja ko afro dy zjak) i bar dzo ostrą pa prycz kę „pe pe ron ci ni”.
W Śro dę Po piel co wą, Wiel ki Pią tek i piąt ki zwy kłe po sty za -

cho wu ją je dy nie ka to li cy, a i to nie
wszy scy. W cza sie Świąt Wiel ka noc -
nych kró lu je la sa gna. Pie cze się ciast -
ka w kształ cie ba ran ka lub go łąb ka
oraz okrą gły chleb z sa la mi, bocz -
kiem i uło żo ny mi na wierz chu jaj ka -
mi ze sko rup ką.

tekst: Syl wia Stan kie wicz

Ukrzyżowany

Ukrzyżowany Pan
rozpostarł swe ramiona.
Rozdarta gwoździem dłoń
nad światem podniesiona.
O, Jezu, czy Twa łza
i potu krwawy zdrój,
czy męka Twa i śmierć,
daremny krzyża znój?

marzec 2013
Sylwia Stankiewicz

Ułomność   
Nie jestem godna
całować  Twojego rzemyka
musnąć poły Twojej szaty
a przecież
chyląc czoło
spoglądam w Twoje
niebiańskie oblicze
czuję dotyk Twojej
niewidzialnej dłoni
na mojej skroni
Przekazujesz mi
najgłębsze tajemnice
których
nie pojmuję

16.03.2014
Sylwia Stankiewicz
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Tradycja jarmarków bo¿onarodzeniowych

dekoracje stoisk jarmarcznych 

grób J.S. Bacha w kościele św. Tomasza w Lipsku

najstarszy jarmark świąteczny w Dreźnie

święto słynnej strucli drezdeńskiej

Od wie lu lat w każ dym więk szym pol skim mie ście or ga ni zo wa -
ne są w grud niu jar mar ki bo żo na ro dze nio we, któ rych tra dy cja
na ro dzi ła się w XIV w. w Niem czech, a do kład niej mó wiąc cał -
kiem nie da le ko pol skiej gra ni cy, w Dreź nie, gdzie swo ją sie dzi -
bę mie li kró lo wie sa scy. Dwaj z nich, Au gust II Moc ny oraz Au -
gust III Sas, by li rów nież kró la mi Pol ski, a związ ki Dre zna z Pol -
ską wi docz ne są w wie lu miej scach te go mia sta aż do dziś. Je den
ze stat ków tu ry stycz nych pły wa ją cych tam po Ła bie na zy wa się
bo wiem „Hra bi na Co sel”, a w ko ście le dwor skim (obec nie ka to -
lic kiej ka te drze) na te re nie by łej re zy den cji kró lew skiej od pra -
wia ne są co nie dzie la msze św. po pol sku. 

Jar mark świą tecz ny w Niem czech roz po czy na się za -
wsze od uro czy ste go przy jaz du św. Mi ko ła ja, któ ry w każ dy ad -
wen to wy week end spo ty ka się po tem z dzieć mi na spe cjal nej
sce nie. Nie odzow ny mi je go ele men ta mi są: ol brzy mia cho in ka
i żłó bek, ka ru ze la we nec ka z ko ni ka mi bu ja ny mi oraz drew nia -

na pi ra mi da schod ko wa z ty po wy mi dla hi sto rii da ne go mia sta fi -
gur ka mi (np. z drez deń ski mi gór ni ka mi, rol ni ka mi, gę sia mi, 
a tak że z ko mi nia rzem, gdyż to tam wła śnie za czę to ła pać się za
gu zik na wi dok ko mi nia rza, co mia ło przy nieść szczę ście). Za -
zwy czaj or ga ni zu je się kil ka ta kich jar mar ków na więk szych pla -
cach w mie ście, a każ dy z nich ma nie co in ny cha rak ter. Oprócz
naj więk sze go jar mar ku na ryn ku Sta re go Mia sta jest też jar mark
ba śnio wy (z po sta cia mi ze zna nych ba jek) oraz jar mark fiń ski
(ofe ru ją cy pro duk ty ty po wo skan dy naw skie), ale na wszyst kich
sprze da je się wy ro by rze mieśl ni cze, słyn ne nie miec kie kieł ba ski
cur ry, prec le piw ne, pier ni ki, grza ne wi no lub poncz oraz tra dy -
cyj ną drez deń ską struc lę, któ rą moż na już ku pić tak że w Pol sce.
Jest ona na ty le cha rak te ry stycz nym wy pie kiem świą tecz nym, że 

w jed ną z ad wen to wych so bót or ga ni zu je się na wet w Dreź nie jej
świę to, na któ re zjeż dża ją się tu ry ści z ca łej Eu ro py. A jest rze -
czy wi ście na co po pa trzeć, gdyż te go dnia spod re zy den cji sa -
skiej na ry nek prze wo zi się hi sto rycz ną ka re tą ol brzy mią struc lę
(w ze szłym ro ku mia ła ona 3,20m dłu go ści, 1,7m sze ro ko ści oraz
1m wy so ko ści i wa ży ła aż 3 to ny), któ rą na stęp nie kil ku cu kier -
ni ków kroi na ka wał ki i sprze da je chęt nym. Każ de z jar marcz -
nych sto isk jest bar dzo bo ga to ozdo bio ne, gdyż bie rze udział 
w kon kur sie, w któ rym mo że wy grać spo rą su mę pie nię dzy za
ory gi nal ny wy strój. Rów nie im po nu ją cy jar mark świą tecz ny or -
ga ni zo wa ny jest co rocz nie w Lip sku, nie mym świad ku hi sto rii 
i mie ście zna nych nie miec kich mu zy ków. To tu taj two rzył swo je
wiel kie dzie ła Jan Se ba stian Bach, po cho wa ny w pre zbi te rium
ko ścio ła św. To ma sza, w któ rym pra co wał przez wie le lat ja ko
kan tor. Roz sła wił też tam tej szy, zna ny obec nie na ca łym świe cie
chór chło pię cy i mę ski Tho ma ner chor, li czą cy so bie już po nad
800 lat i po rów ny wal ny z Po znań ski mi Sło wi ka mi. W 1813 r. mia -
ła tak że miej sce pod Lip skiem tzw. Bi twa Na ro dów, z któ rą zwią -
za na jest śmierć na sze go księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go w wart -
kich nur tach El ste ry. Wy da rze nie to upa mięt nia dziś mo nu men -
tal ny po mnik. 

Pol skie jar mar ki bo żo na ro dze nio we nie są wpraw dzie
tak oka za łe jak nie miec kie, ale tra dy cja ta już na do bre za ko rze -
ni ła się w na szym kra ju. Naj bar dziej po pu lar ny jest u nas po noć
wro cław ski jar mark świą tecz ny, któ ry przy cią ga rów nie du żo tu -
ry stów co jar mar ki po dru giej stro nie na szej za chod niej gra ni cy. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 
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„Po co się nie po ko ić, wszak Bóg w nas, a my w Nim,
a po za tym wszyst ko ta kie ma ło zna czą ce.”

Św. Brat Al bert

• Dzię ku ję za ży cie i wszel kie do bro w ro dzi nie. Pro szę o ła skę
uzdro wie nia, bło go sła wień stwo w ży ciu i pra cy dla dzie ci i wnu -
ków. Dla zmar łych pro szę o ży cie wiecz ne. Dzię ku ję za ka pła nów 
i oso by kon se kro wa ne. Pro szę o ła skę no wych po wo łań.
• Pa nie Je zu, pro szę go rą co za wsta wien nic twem Świę te go Bra ta
Al ber ta o uwol nie nie z na ło gu i po trzeb ne ła ski dla Zyg mun ta i Jó -
ze fa. Pro szę o po moc i po trzeb ne ła ski, zdro wie dla Sta ni sła wa. 
O roz wią za nie trud nych spraw w ro dzi nie.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o wsta wien nic two w spra wie mo -
je go zdro wia i wy jaz du na piel grzym kę do Lo ur des. Pro szę też 
o zmia nę dra ma tycz nej sy tu acji fi nan so wej.
• Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o uwol nie nie Ada ma z na -
ło gu al ko ho lo we go, o mi łość, wia rę i Da ry Du cha Świę te go.
• Ko cha ny św. Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie, mi łość, po kój,
wia rę i środ ki do ży cia dla Ani, Asi, Pio tra i Ada ma.
• Pro szę o ży cie wiecz ne dla zmar łe go mę ża i wszyst kich z ro dzi -
ny.
• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za po pra wę zdro wia i za wszyst -
kie in ne ła ski, któ re nam wy pra szasz. Pro szę, wstaw się za mo imi
naj bliż szy mi. Pro szę o mi ło sier dzie Bo że dla nich za lek ce wa że nie

uczest nic twa we Mszach świę tych i Sa kra men tach. Pro szę o opie -
kę dla cór ki, któ ra jest na wa ka cjach. Pro szę o  zdro wie i o świa tło
Du cha Świę te go w dal szym ży ciu.
• Dzię ku ję za cud unik nię cia śmier ci. Pro szę o Bo że bło go sła -
wień stwo w ro dzi nie. Pro szę o ulgę w cier pie niu. Pro szę o po trzeb -
ne ła ski w ro dzi nie i w pra cy. O Bo że bło go sła wień stwo dla ka pła -
nów, sióstr za kon nych, bi sku pów, do bro dzie jów, w in ten cji Oj ca
Świę te go, na szej Oj czy zny. Dla zmar łych pro szę o nie bo.

s. Anie la

Z ŻYCIA PARAFII

Chór w parafii pw. œw. Stanis³awa Kostki
W nie dzie lę 21 stycz nia br. nasz Chór Pa ra fial ny go ścił w pa ra fii
pw. św. Sta ni sła wa Kost ki w Gdań sku Oli wie na za pro sze nie tam -
tej sze go pro bosz cza ks. pra ła ta Mi ro sła wa Pa rac kie go. Te go dnia
pa ra fia oliw ska prze ży wa ła wi zy ta cję ka no nicz ną, któ rą prze pro wa -
dzał abp Sła woj Le szek Głódź, Me tro po li ta Gdań ski. Pod czas Eu -
cha ry stii o godz. 12.00 zda wa no ar cy bi sku po wi spra woz da nie 
z dzia łal no ści tu tej szej pa ra fii za ostat nie 5 lat. 

Me tro po li ta miał rów nież swo je świę to, po nie waż te go
dnia przy pa da ła aku rat 27. rocz ni ca ogło sze nia Je go no mi na cji bi -
sku piej. Nie za bra kło oczy wi ście ży czeń z tej oka zji i wspól nie od -
śpie wa nej pio sen ki „Ży czy my, ży czy my”. Nasz chór uświet niał tę
uro czy stość przy go to wa ną opra wą mu zycz ną. Ksiądz Ar cy bi skup,
na za koń cze nie Mszy św., po chwa lił nasz ze spół, za pew nia jąc, że
nas zna i pa mię ta. 

Po Mszy za pre zen to wa li śmy jesz cze krót ki kon cert ko lęd. Po nim
za pro szo no nas do sal ki na słod ki po czę stu nek i cie płe na po je. Mi -
mo że pro boszcz M. Pa rac ki miał tak zna mie ni te go i waż ne go go -
ścia, zna lazł chwil kę cza su, że by przyjść do nas, po dzię ko wać za
wy stęp i ofia ro wać wszyst kim „Li ta nię do Świę te go Sta ni sła wa
Kost ki”. Był to bar dzo sym pa tycz ny ak cent go ści ny w tej pa ra fii.

Na le ży do dać, że w Pol sce rok 2018 zo stał ogło szo ny Ro -
kiem Świę te go Sta ni sła wa Kost ki. 14 stycz nia br. we wszyst kich
ko ścio łach w na szym kra ju zo stał od czy ta ny List Kon fe ren cji Epi -
sko pa tu Pol ski na ten te mat. Abp Sła woj Le szek Głódź, pod czas ho -
mi lii, rów nież po ru szył ten te mat. Bio rąc udział we Mszy św. w pa -
ra fii pw. świę te go Sta ni sła wa Kost ki, za po cząt ko wa li śmy – ja ko re -
pre zen tan ci na szej pa ra fii – ob cho dy tej uro czy sto ści. 

Syl wia Stan kie wicz
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KĄCIK DLA DZIECI



SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:

GŁOS BRATA NR 1(75)2018 39

Izabela i Bolesław Nowak 3 lutego

Helena i Leon Grodzcy 18 lutego

Krzysztof Szymański 
i Ewelina Szymańska z d. Kitowska 9.12.2017 r. 

Rafał Krzysztof Szczepański 
i Małgorzata Ewa Szczepańska z d. Bielat   16.12.2017 r. 

Kacper Michał Dąbrowski 
i Natalia Joanna Czernowska   20.01.2018 r.

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

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

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

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

Jakub Szymański 9.12.2017 r. 

Kacper Szymański 9.12.2017 r. 

Julia Helena Domachowska 10.12.2017 r. 

Jakub Jan Szczepański 16.12.2017 r. 

Adam Brylowski 25.12.2017 r. 

Nikodem Wacław Kraśniewski 25.12.2017 r. 

Zoja Alicja Karmazyn 25.12.2017 r. 

Bruno Stanisław Lademann 25.12.2017 r. 

Julianna Sara Langmesser 6.01.2018 r. 

Emilia Chołody 14.01.2018 r. 

Stefania Ewa Sawicka 14.01.2018 r. 

Jakub Andrzej Przyborowski 28.01.2018 r. 

Hanna Jedenasty  11.02.2018 r. 

Michał Zdzisław Ostęp 25.02.2018 r. 

Wojciech Mirosław Paulukanis 25.02.2018 r. 

Zofia Maria Mularska 3.03.2018 r.

JUBILEUSZE 50-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Śp. Irena Magrean, lat 78 
Śp. Franciszek Wróblewski, lat 70 
Śp. Maria Klewicka, lat 89 
Śp. Kazimiera Mikołajczyk, lat 74 
Śp. Zofia Płóciennik, lat 82 
Śp. Jadwiga Kosmala, lat 66 
Śp. Krystyna Pieńkowska, lat 63 
Śp. Franciszka Malinowska, lat 95 
Śp. Celina Skrzypek, lat 80 
Śp. Stanisława Jarząbkiewicz, lat 77 
Śp. Jerzy Wojtarowicz, lat 83 
Śp. Barbara Fabiszewska, lat 86 
Śp. Bernard Pankanin, lat 87 
Śp. Wiesława Grzywacz, lat 61 
Śp. Apolonia Peplińska, lat 75 
Śp. Barbara Rutkowska, lat 68 
Śp. Jan Brzezicki, lat 96 
Śp. Monika Janik, lat 54 
Śp. Helena Milenkiewicz, lat 78 
Śp. Wacław Golec, lat 77 
Śp. Roman Rogowski, lat 76 
Śp. Maria Wachowska, lat 85 
Śp. Maria Uzarek, lat 82 
Śp. Stefan Żebrowski, lat 84 
Śp. Czesław Stankiewicz, lat 88 
Śp. Bożena Nowacka, lat 70 
Śp. Bernard Trojanowski, lat 86 
Śp. Henryk Czajkowski, lat 79 
Śp. Stanisław Racki, lat 72 
Śp. Danuta Sałek, lat 80 
Śp. Danuta Kornowska, lat 87 
Śp. Teresa Bała, lat 71 
Śp. Jadwiga Olendrzyńska, lat 69 
Śp. Wanda Jurewicz, lat 90 
Śp. Benon Grabowski, lat 90 
Śp. Piotr Kwiatkowski, lat 66 
Śp. Maciej Kamiński, lat 82 
Śp. Teresa Tabędzka, lat 77 
Śp. Stefania Banasik, lat 83 
Śp. Józef Nitecki, lat 81 
Śp. Władysław Migdał, lat 79 
Śp. Jacek Getter, lat 77 
Śp. Zenon Czyż, lat 91 
Śp. Janina Czeremańska, lat 76 
Śp. Czesława Borkowska, lat 82 
Śp. Mieczysław Kankowski, lat 55 
Śp. Zofia Bućko, lat 69 
Śp. Edward Sobolewski, lat 93 
Śp. Janina Mikołajczyk, lat 81 
Śp. Stefan Szulta, lat 87 
Śp. Zygmunt Sulecki, lat 84 
Śp. Janina Wagga, lat 102 
Śp. Stefania Zielińska, lat 80 
Śp. Stefan Skrzypek, lat 80 
Śp. Piotr Wielgus, lat 48 
Śp. Jerzy Lendzion, lat 75 
Śp. Marian Szyca, lat 67 
Śp. Anna Palewska, lat 80 
Śp. Janina Gawlik, lat 86 
Śp. Tadeusz Mierkiewicz, lat 74 

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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Życzymy wszystkim Wam – drodzy Czytelnicy, Parafianie i Goście – aby misterium paschalne, które przeżywamy
w Wielkanoc, obudziło w Was tę samą miłość, której pozwoliła się dotknąć i ogarnąć Maria Magdalena. Niech miłość ta
rozpali się w Was wypalając to, co  i tak jest już martwe, a poprowadzi do braci i sióstr, z którymi tym ogniem miłości
będziecie mogli się dzielić. 

redakcja Głosu Brata

Wszystkie cztery Ewangelie wskazują na Marię Magdalenę jako pierwszego świadka
pustego grobu oraz osobę, której jako pierwszej ukazał się Zmartwychwstały. Ta, która
przyglądała się, jak krzyżują jej ukochanego Mistrza, a następnie owijają jego ciało w
płótno i grzebią oraz która trwała z sercem skamieniałym w bólu przy grobie (por. Mt
27,61), w poranek wielkanocny wiedziona tajemniczą intuicją udała się wcześnie rano
ponownie do grobu. Co kierowało tą kobietą, by przyjść i kontemplować ze łzami śmierć
Jezusa? Nie mogła jeszcze wtedy wiedzieć o mającym nastąpić Spotkaniu. Księga Pieśni
nad Pieśniami podpowiada nam, że tylko miłość jest potężna jak śmierć (por. Pnp 8,6). 

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam Zmartwychwstałego
blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 

I świadków anielskich, i odzież, i chusty. (z sekwencji wielkanocnej)

Radosnych Œwi¹t Wielkanocnych


