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20. ROCZNICA KANONIZACJI ŚW. BRATA ALBERTA

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bpa Ryszarda Kasyny z okazji XX-lecia kanonizacji św. Brata Alberta - 12 listopada 2009 r.



Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

1-4.10 – Od by ła się pa ra fial na piel grzym ka do sank tu -
ariów Dol ne go Ślą ska (Krze szów, Kar pacz, Wam bie rzy ce
i Bar do Ślą skie)
4.10 – Po bło go sła wi li śmy ró żań ce dzie ciom przy go to wu ją -
cym się do I Ko mu nii świę tej.
– Nie dziel ne sło wo Bo że gło sił ks. Ce za ry Ko mo siń ski, mi -
sjo narz pra cu ją cy w Ka zach sta nie.
11.10 – Dusz pa ster stwo Mło dzie ży „Lux Cor dis” przy go to -
wa ło oko licz no ścio wy apel z oka zji Dnia Pa pie skie go „Jan
Pa weł II – Pa pież wol no ści”. Zbie ra li śmy tak że ofia ry na sty -
pen dia fun do wa ne przez Dzie ło No we go Ty siąc le cia. 
16.10 – Z oka zji 10-le cia Gim na zjum nr 21 uro czy stej Eu -
cha ry stii prze wod ni czył ks. abp Ta de usz Go cłow ski.
19.10 – Z oka zji 25. rocz ni cy śmier ci ks. Je rze go Po pie -
łusz ki w ko ście le przy go to wa li śmy wy sta wę zdjęć po świę co -
ną te mu słu dze Bo że mu.
8.11 – Po bło go sła wi li śmy mo dli tew ni ki dzie ciom przy go to -
wu ją cym się do I Ko mu nii świę tej, a tak że przy ję li śmy no -
wych kan dy da tów i człon ków Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza.
12.11 – Z oka zji 20. rocz ni cy ka no ni za cji św. Bra ta Al ber ta
uro czy stej Eu cha ry stii w na szym ko ście le prze wod ni czył
uczest nik te go wy da rze nia ks. bp Ry szard Ka sy na.
13-15.11 – Mo dli tew ne tri du um Al ber to we w na szej pa ra -
fii po pro wa dził ks. kan. Alek san der Zeń z Pu ław.
15.11 – Wraz z na szy mi sio stra mi be tan ka mi prze ży wa li -
śmy 6. rocz ni cę po świę ce nia ich klasz to ru i ka pli cy pw.
Chry stu sa Kró la.
21.11 – W gim na zjum nr 21 mia ła miej sce do rocz na pa ra -
fial na za ba wa an drzej ko wa przy go to wa na przez Do mo wy
Ko ściół i na szą mło dzież.
Ad went – W ocze ki wa niu na przyj ście Pa na Je zu sa po ma ga -
ły nam so bot nie ad wen to we nie szpo ry – lu cerna ria oraz ro -
ra ty ku czci Naj święt szej Ma ryi Pan ny.
29.11 – Go ści li śmy ks. Wie sła wa Sro go sza, pro bosz cza pa -
ra fii św. Kin gi w Ko wa lach, któ ry wy gło sił sło wo Bo że oraz
zbie rał ofia ry na bu do wę ko ścio ła.
5.12 – Od by ła się pa ra fial na piel grzym ka do To ru nia z oka -
zji 18. rocz ni cy po wsta nia Ra dia Ma ry ja.
6.12 – Po bło go sła wi li śmy me da li ki dzie ciom przy go to wu -
ją cym się do I Ko mu nii świę tej.
– Dzie ci ze szko ły pod sta wo wej nr 80 zor ga ni zo wa ły kier -

masz ozdób świą tecz nych. Do chód prze zna czo ny był na ce -
le cha ry ta tyw ne. 
– Przed szko la ki uda ły się na kon cert mi ko łaj ko wy do Pań -

stwo wej Fil har mo nii Bał tyc kiej na Oło wian ce.
13-16.12 – Pa ra fial ne re ko lek cje ad wen to we po pro wa dził
ks. Krzysz tof Sa gan, wi ce dy rek tor Ca ri tas Ar chi die ce zji
Gdań skiej.
14.12 – Pra cu ją cy przez wie le lat na Przy mo rzu (rów nież
w na szej pa ra fii) ks. Ta de usz Po lak udał się z wi zy tą ewan -
ge li za cyj ną do Ja po nii.

S³owo od ksiêdza
Proboszcza
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Ks. kanonik Aleksander Zeń 
z parafii pw. św. Brata Alberta w Puławach

zdjęcie ze str. www.albert.pulawy pl

Ko cha ni na si Pa ra fia nie

Czas, któ ry Pan Bóg nam da je to wiel ki dar. Każ dy
z nas, sta ra się za pew ne mak sy mal nie go wy ko rzy -
stać, za pi su jąc pięk ne kar ty hi sto rii. Ta hi sto ria to
tak że ży cie wspól no ty pa ra fial nej. Wła śnie prze glą -
dam se gre ga tor, w któ rym ar chi wi zu je ko lej ne nu -
me ry na sze go pi sma Głos Bra ta. Aż trud no uwie -
rzyć – to już 42 nu me ry. Hi sto ria na szych wspól -
nych dzie wię ciu lat. Bo gu niech bę dą dzię ki
za wszyst kich ka pła nów, któ rzy ty le ser ca nam ofia -
ro wa li; za sio stry za kon ne, któ re z wiel kim za an ga -
żo wa niem słu żą Bo gu i lu dziom. Bo gu niech bę dą
dzię ki za wie lu lu dzi świec kich, bez któ rych na sze
dzia ła nia by ły by nie moż li we. 

Osta nie ty go dnie to wie le na szych wspól -
nych pa ra fial nych do ko nań. Za pra szam więc
do lek tu ry. Przy pa trz my się te mu co ro bią dzie ci,
mło dzież i do ro śli, któ rzy świa do mie pra gną prze -
ży wać swo ją więź z Chry stu sem…

Przed na mi tak że Świę ta Bo że go Na ro dze -
nia. Przyj mij cie więc ży cze nia, do któ rych do łą cza -
ją się wszy scy ka pła ni i sio stry be tan ki. Przy tul cie
Dzie cię Je zus do swe go ser ca. Po czuj cie Je go mi -
łość, któ ra ogar nia wszyst kich bez wy jąt ku. Od -
kryw szy tę mi łość po zwól my, aby by ła sku tecz nym
dro go wska zem w na szym ży ciu.

Z uśmie chem i życz li wo ścią
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk
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S³owa patrona Roku Kap³añskiego cz-1

Sza tan, mój dro gi – mó wił ks. Vian ney – ma ło so bie ro bi
z dys cy pli ny i in nych na rzę dzi po kut ni czych. Do uciecz ki
przy mu sza go umar twie nie w pi ciu, je dze niu i spa niu. Ni -
cze go sza tan wię cej się nie oba wia... 

Po ko ra jest dla cnót tym, czym łań cu szek przy ró żań cu – za -
bierz cie łań cu szek, a wszyst kie pa cior ki sie roz sy pią...
Usuń cie po ko rę – a po gu bi cie wszyst kie cno ty!... 

Nie ma nic rów nie wiel kie go jak Eu cha ry stia. Gdy by Bóg
miał coś cen niej sze go – ofia ro wał by nam to. 

Wszyst kie do bre dzie ła ra zem wzię te nie do rów nu ją Ofie rze
Mszy św., gdyż są to dzie ła lu dzi, pod czas gdy Msza św. jest
dzie łem Bo ga. 

Pan jest tu (w Eu cha ry stii) ukry ty, cze ka, by śmy Go od wie -
dzi li i przed sta wi li Mu na sze proś by. Po pa trz cie jak jest do -
bry! Do sto so wu je się do na szej sła bo ści... Gdy by uka zał się
nam w ca łej swej chwa le, nie od wa ży li by śmy się zbli żyć
do Nie go... 

Bez bo skiej Eu cha ry stii nie by ło by szczę ścia na tym świe -
cie, a ży cie by ło by nie zno śne. Gdy przyj mu je my ko mu nię
świę tą, do sta je my i ra dość, i szczę ście. 

Oko chrze ści ja ni na wi dzi da lej – do strze ga wiecz ność. 

Pod czas swe go ziem skie go ży cia Je zus Chry stus ni gdy nie
prze cho dził przez żad ne miej sce bez ob fi to ści swo ich bło go -
sła wieństw, z cze go mo że my wnio sko wać, jak wiel kie i bez -
cen ne win ny być da ry, w któ rych uczest ni czą ci, co ma ją
szczę ście przyj mo wać Go w Ko mu nii świę tej; ina czej mó -
wiąc, naj więk sze na sze szczę ście na tym świe cie po le ga
na przyj mo wa niu Je zu sa w Ko mu nii świę tej.

Czło wiek to bie dak, któ ry wszyst ko mu si wy pra szać u Bo ga.

Gdy mo dlisz się żar li wie, two je ser ce i ser ce Bo ga sta ją się
jak dwa ka wał ki wo sku, któ re sta pia ją się ze so bą!

Wca le nie trze ba wie lu słów, aby się do brze mo dlić. Wia rą
wie rzy my, że tam, w św. Ta ber na ku lum, obec ny jest do bry
Bóg; je mu otwie raj my ser ce; że nas do pusz cza do sie bie,
z te go się ra duj my; oto naj lep szy spo sób mo dli twy.

Naj strasz liw szą po ku są jest nie być ku szo nym; jest to stan
tych, któ rych dia beł przy go to wu je do pie kła. 

Gdy by śmy, ma jąc wia rę, cał ko wi cie zo ba czy li du szę ska la -
ną cięż kim grze chem, umar li by śmy z prze ra że nia.

Gdy by nie by ło dusz bar dzo nie win nych, któ re wy na gra dza -
ją Bo gu, znie wa ża ne mu na szy mi wy stęp ka mi, ileż i ja kie
sro gie ka ry mu sie li by śmy po nieść!
Czy ny po kut ne opły wa ją w ta kie ra do ści i w ta kie po cie chy,
że gdy się ich raz do zna, ni gdy nie moż na się bez nich
obyć... Na tej dro dze je dy nie pierw sze kro ki są trud ne.

Jak że wie lu mo że my na wró cić do Bo ga na szy mi mo dli twa mi.

Ka płań stwo jest mi ło ścią Naj święt sze go Ser ca Je zu so we go.

Ka płan na de wszyst ko mu si być od da ny sta łej mo dli twie. 

Co nam ka pła nom prze szka dza w zdo by ciu świę to ści – to
brak re flek sji. Ma my wstręt od wra cać du szę od rze czy ze -
wnętrz nych. Nie wie my co praw dzi wie na le ży czy nić. Nam
po trze ba sku pio nej re flek sji, nie usta ją cej mo dli twy, ści słe go
zjed no cze nia z Bo giem. 

Wiel kim oczy wi ście nie szczę ściem dla nas pro bosz czów
jest, gdy duch drę twie je le ni stwem i obo jęt no ścią.

Za sta nów cie się nad tym, moi uko cha ni: skarb chrze ści ja ni -
na jest w nie bie, nie na zie mi. Tam ma ją być na sze ser ca,
gdzie jest nasz skarb. Jak że pięk ne jest za da nie i obo wią zek
czło wie ka: mo dlić się i mi ło wać. Mo dli twa i mi łość: oto
szczę ście czło wie ka na zie mi. 

św. Jan Maria Vianney 

św. Jan Maria Vianney (8 V 1786 - 4 VIII 1859 r.) 
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Œwiêci na czasy trudne
12 li sto pa da bie żą ce go ro ku Ko ściół ob cho dził dwu dzie stą
rocz ni cę ka no ni za cji św. Bra ta Al ber ta. Na sza pa ra fia go ści -
ła w tym cza sie ks. bi sku pa Ry szar da Ka sy nę, któ ry prze -
wod ni czył Mszy św. kon ce le bro wa nej. Wspól nie dzię ko wa -
li śmy Bo gu za du cho we dzie dzic two na sze go pa tro na i pro -
si li śmy o je go opie kę nad na szą pa ra fią. Kon ty nu acją te go
dzięk czy nie nia by ło Tri du um Al ber to we, pod czas któ re go
przez trzy ko lej ne dni na Mszach św. ka za nia gło sił ks.
Alek san der Zeń z Pu ław, pro boszcz pa ra fii rów nież pod we -
zwa niem św. Brata Alberta. 

Brat Al bert Chmie low ski zo stał włą czo ny do gro na
bło go sła wio nych przez Ja na Paw ła II pod czas Mszy św.
na kra kow skich Bło niach w dniu 22 czerw ca 1983 r. Świę -
tym zo stał ogło szo ny pod czas ka no ni za cji w Rzy mie 12 li sto -
pa da 1989 r. W uro czy sto ściach ka no ni za cyj nych uczest ni -
czył ks. Alek san der z Puław. 

* * * 

Dwa dzie ścia lat po ka no ni za cji św. Bra ta Al ber ta do gro na
świę tych zo stał włą czo ny rów nież abp Zyg munt Szczę sny
Fe liń ski. Ka no ni za cji do ko nał pa pież Be nedykt XVI
w dniu 11 paź dzier ni ka 2009 r. Uro czy sto ści mia ły miej sce
w Ba zy li ce św. Pio tra w Wa ty ka nie. Te dwa wy da rze nia: 20
rocz ni ca ka no ni za cji bło go sła wio ne go Bra ta Al ber ta i ka no -
ni za cja bło go sła wio ne go Zyg mun ta Szczę sne go Fe liń skie -
go są oka zją do przy bli że nia syl we tek tych dwóch wiel kich
świę tych, któ rych ży cie i dzia łal ność przy pa dły na trud ne
cza sy znie wo le nia i upodle nia na ro du pol skie go. 

* * * 

Zyg munt Szczę sny Fe liń ski uro dził się 1 li sto pa da 1822 r.
na Wo ły niu w wie lo dziet nej ro dzi nie. Wzra stał w re li gij nej
i pa trio tycz nej at mos fe rze do mu ro dzin ne go, gdzie kul ty wo -
wa na by ła pa mięć o dziad ku To ma szu Fe liń skim i stry ju
Aloj zym, po ecie i pi sa rzu, sław nym dy rek to rze li ceum krze -
mie niec kie go, au to rze pie śni „Bo że, coś Pol skę”. 

Od ro dzi ców na uczył się mi ło ści Bo ga i Oj czy zny.
W 11-tym ro ku ży cia prze żył śmierć oj ca, a w 17-tym ze sła -
nie mat ki na Sy be rię za udział w kon spi ra cji. Dzię ki po mo -
cy fi nan so wej bo ga te go zie mia ni na Ze no na Bzow skie go
ukoń czył stu dia ma te ma tycz ne na Uni wer sy te cie Mo skiew -
skim, a w 1847 r. wy je chał do Pa ry ża w ce lu dal sze go kształ -
ce nia. Stu dio wał na Sor bo nie i w Col le ge de Fran ce. Tam
ak tyw nie włą czył się w ży cie pol skiej emi gra cji. W stycz -
niu 1848 r. po znał i za przy jaź nił się z Ju liu szem Sło wac kim,
któ ry za wdzię czał mu swe na wró ce nie a po tem umie rał
w je go obec no ści. W 1848 ro ku pod czas „Wio sny Lu dów”
wraz z przy ja ciół mi m.in. J. Sło wac kim tra fił do Wiel kie go
Księ stwa Po znań skie go, gdzie w ran dze po rucz ni ka był
uczest ni kiem nie uda ne go po wsta nia. Wy da rze nie to mia ło
istot ny wpływ na wy bór je go dal szej dro gi ży cio wej. Po po -
wro cie na Wo łyń, w wie ku 30 lat, wstą pił do se mi na rium du -
chow ne go w Ży to mie rzu. Stu dia kon ty nu ował w Rzym sko -
ka to lic kiej Aka de mii Du chow nej w Pe ters bur gu, gdzie
w 1855 r. otrzy mał świę ce nia ka płań skie.

* * * 

Przez dwa la ta ks. Fe liń ski pra co wał ja ko wi ka riusz w pa ra -
fii św. Ka ta rzy ny w Pe ters bur gu. W tym cza sie za in te re so -
wał się lo sem sie rot i bez dom nych star ców, dla któ rych zor -
ga ni zo wał schro ni sko. Jed no cze śnie za ło żył zgro ma dze nie
za kon ne pod na zwą „Ro dzi na Ma ryi” i po wie rzył sio strom
z te go zgro ma dze nia opie kę nad pen sjo na riu sza mi schro ni -
ska. W 1857 r. ks. Fe liń ski zo stał po wo ła ny na ka pe la na i oj -
ca du chow ne go alum nów Aka de mii Du chow nej, a dwa la ta
póź niej ob jął ka te drę fi lo zo fii w tej że uczel ni. Re pre zen to wał
typ ka pła na wy kształ co ne go, do brze zna ją ce go swo je pra wa
i obo wiąz ki, po słusz ne go wła dzy ko ściel nej i lo jal ne go wo -
bec wła dzy świec kiej, ale też od waż nie wy po wia da ją ce go
swo je prze ko na nia. W Pe ters bur gu za sły nął ja ko wy bit ny
ka zno dzie ja i roz trop ny spo wied nik. Zna ne są przy pad ki
licz nych na wró ceń, zwłasz cza z pro te stan ty zmu. Ks. Fe liń -
skie go uwa ża no „za apo sto ła peł ne go po ko ry, na uki i kul tu -
ry”, za „opie ku na ubo gich sie rot” za „wspa nia łe go czło wie -
ka” i „god ne go ka pła na”, za „naj lep sze go księ dza w Ro sji”.
Te opi nie do cie ra ły do Wa ty ka nu i ma ły wpływ na de cy zje
do ty czą ce je go oso by. W stycz niu 1862 r. Pius IX mia no wał
ks. Fe liń skie go (w 39. ro ku ży cia i w 7 ro ku ka płań stwa) Ar -
cy bi sku pem War szaw skim. Po kon se kra cji, któ ra od by ła

Ta bli ca pa miąt ko wa w ka pli cy w Dźwi niacz ce                                     
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się 26 stycz nia 1862 r. w Pe ters bur gu, ar cy bi skup Fe liń ski
przy był do War sza wy.

W tym cza sie w War sza wie trwa ło wrze nie re wo lu -
cyj ne, wła dze car skie wpro wa dzi ły stan wo jen ny. Aresz to -
wa nia, wię zie nia i wy wo że nie na Sy bir do ty ka ły naj lep szych
sy nów Oj czy zny, świec kich i du chow nych. Ko ścio ły
od czte rech mie się cy sta ły za mknię te. Po wi ta nie Pa ste rza
by ło bar dzo chłod ne. Po są dza no go o współ pra cę z za bor cą,
na zy wa no go słu gą car skim, a na wet zdraj cą Oj czy zny. Nie
ba cząc na to, Ar cy bi skup kon se kwent nie pra co wał nad od -
ro dze niem re li gij nym i mo ral nym Ar chi die ce zji. 

Mi mo krót kie go okre su pa ste rzo wa nia (16 mie się -
cy) w nie zwy kle trud nych wa run kach, osią gnię cia Ar cy bi -
sku pa są wiel kie. Or ga ni zo wał mi sje i re ko lek cje w ko ścio -
łach, szpi ta lach i wię zie niach. Sze rzył kult Naj święt sze go
Sa kra men tu i Mat ki Bo żej, po le cił od pra wiać na bo żeń stwa
ma jo we we wszyst kich ko ścio łach Ar chi die ce zji. Za ło żył
sie ro ci niec oraz szko łę dla ubo gich dzie ci. Spro wa dził
do War sza wy sio stry Mat ki Bo żej Mi ło sier dzia, aby za ję ły
się upa dły mi dziew czę ta mi. Zo bo wią zał księ ży do za kła da -
nia szkół ele men tar nych. Wy stę po wał o amne stię dla księ -
ży ze sła nych na Sy bir, dzię ki cze mu wie lu zo sta ło uła ska -
wio nych.

Kie ru jąc się do świad cze niem wy nie sio nym z po -
wsta nia w 1848 r. i re al ną oce ną ak tu al nej sy tu acji, któ ra
wska zy wa ła na nie chyb na klę skę zry wu na ro du, nie przy go -
to wa ne go do wal ki ani pod wzglę dem or ga ni za cyj nym, ani
mi li tar nym, usi ło wał po wstrzy mać go przed pod ję ciem nie -
roz waż nych de cy zji. Jed nak że, gdy po wy bu chu po wsta nia
stycz nio we go rząd car ski pod jął krwa we re pre sje, od waż nie
sta nął w obro nie uci śnio ne go na ro du. Na pi sał list do ca ra
Alek san dra II, w któ rym za warł sło wa: „W imię mi ło sier dzia

chrze ści jań skie go i w imię in te re sów obu na ro dów, bła gam
Wa szą Ce sar ską Mość, abyś po ło żył kres tej wy nisz cza ją cej
woj nie.(.....) Pol ska nie za do wo li się au to no mią ad mi ni stra -
cyj ną, ona po trze bu je by tu nie pod le głe go”. List ten,
a zwłasz cza je go pu bli ka cja w Pa ry żu, spo wo do wa ły usu nię -
cie Ar cy bi sku pa ze Sto li cy i ska za nie go na wy gna nie do Ja -
ro sła wia nad Woł gą.

Na ze sła niu stał się osto ją dla se tek ze sła nych księ -
ży i ty się cy świec kich sy bi ra ków, dla któ rych świa do mość,
że wraz z ni mi cier pi Pa sterz War sza wy, by ła dla nich wiel -
kim po krze pie niem. Pro wa dził sze ro ką dzia łal ność apo stol -
ską i do bro czyn ną. W opi nii lu dzi po zo stał ja ko wzór świę to -
ści. Wol ność uzy skał po 20 la tach, dzię ki in ter wen cji pa pie ża
Le ona XIII. Pa pież w 1883 r. prze niósł go ze sto li cy ar cy bi -
sku piej w War sza wie na ty tu lar ne ar cy bi skup stwo Tar su.

Ostat nie 12 lat ży cia abp Fe liń ski spę dził w ga li cyj -
skiej wsi Dźwi niacz ka w wo je wódz twie tar no pol skim. Roz -
wi nął tam dzia łal ność dusz pa ster ską, spo łecz ną i do bro -
czyn ną. Otwo rzył pierw szą szko łę, zbu do wał klasz tor i ko -
ściół. W śro do wi sko wsi wniósł du cha od ro dze nia re li gij ne -
go oraz po jed na nia i zgod ne go współ ży cia mię dzy Po la ka mi
i Ukra iń ca mi. Lud tam tej szy uwa żał go za „ka pła na świę te -
go”, a je go po byt w Dźwi niacz ce za za szczyt dla jej miesz -
kań ców i szcze gól ne „bło go sła wień stwo Bo że”.

Abp Fe liń ski zmarł 17 wrze śnia 1895 r. w Kra ko -
wie. Je go po grzeb stał się ma ni fe sta cją na ro do wą. Cia ło,
tym cza so wo po cho wa ne na Cmen ta rzu Ra ko wic kim,
po dwóch ty go dniach prze wie zio no do Dźwi niacz ki.
Przez 25 lat tam tej si miesz kań cy, za rów no Po la cy jak
i Ukra iń cy, z czcią i mi ło ścią ota cza li je go grób. Do zna wa li
licz nych łask i uzdro wień. Pa mięć o nim trwa do dzi siaj.
Przed ka pli cą i źró deł kiem, przy któ rym mo dlił się, za wsze
sto ją świe że kwia ty. 

W 1920 r. trum nę z je go zwło ka mi prze wie zio no
do War sza wy. Obec nie szcząt ki spo czy wa ją w ka pli cy li te -
rac kiej Ka te dry War szaw skiej. 

W 1965 r. kard. Ste fan Wy szyń ski otwo rzył pro ces
be aty fi ka cyj ny abp. Fe liń skie go, któ ry jak on, sam do świad -
czył aresz to wa nia i uwię zie nia. Jan Pa weł II włą czył go
do gro na bło go sła wio nych 18 sierp nia 2002 r. w Kra ko wie
pod czas ostat niej piel grzym ki do Oj czy zny. W tej uro czy sto -
ści uczest ni czy ło rów nież wie lu wier nych z na szej pa ra fii.

* * * 

O ar cy bi sku pie Zyg mun cie Szczę snym Fe liń skim po wie -
dzie li:
– Kard. Ste fan Wy szyń ski, Pry mas Ty siąc le cia: „Wstąp cie

do ka te dry, tam le ży czło wiek, o któ rym mó wio no, że prze -
grał, a to zwy cięz ca”.
– Kard. Jó zef Glemp, Pry mas Pol ski: „Tra gizm ar cy bi sku pa
Fe liń skie go po le ga na tym, że «Przy szedł do swo ich, a swoi
go nie przy ję li», bo ina czej poj mo wa li służ bę tej sa mej Oj -
czyź nie”.
– Słu ga Bo ży Jan Pa weł II: „Ar cy bi skup Fe liń ski głę bo ko

an ga żo wał się w obro nę wol no ści na ro do wej. Po trze ba te go
i dzi siaj, kie dy róż ne si ły – czę sto kie ru ją ce się fał szy wą ide -
olo gią wol no ści – sta ra ją się ten te ren za go spo da ro wać. Kie -
dy ha ła śli wa pro pa gan da li be ra li zmu wol no ści bez praw dy
i od po wie dzial no ści na si la się rów nież w na szym kra ju, pa -

Ka pli ca upa mięt nia ją ca po byt abp. Fe liń skie go w Dźwi niacz ce                                        
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ste rze Ko ścio ła nie mo gą nie gło sić jed nej i nie za wod nej fi -
lo zo fii wol no ści, ja ką jest praw da krzy ża Chry stu so we go.
Ta ka fi lo zo fia jest isto to wo zwią za na z dzie ja mi na sze go na -
ro du”.

Oj ciec Świę ty Be ne dykt XVI: „Zyg munt Szczę sny Fe liń ski
był wiel kim świad kiem wia ry i dusz pa ster skiej mi ło ści
w cza sach bar dzo trud nych dla na ro du i Ko ścio ła w Pol sce”.

* * * 

Po rów nu jąc dro gi do świę to ści św. Zyg mun ta Szczę sne go
Fe liń skie go i św. Bra ta Al ber ta Chmie low skie go moż na za -
uwa żyć wie le po do bieństw. 

Abp Fe liń ski przy był do Dźwi niacz ki w 1883 r.
W tym cza sie (1882-1884), kil ka na ście ki lo me trów od Dźwi -
niacz ki, w Ku dryń czach nad Zbru czem, prze by wał Adam

Chmie low ski. Po nie waż oby dwaj pro wa dzi li dzia łal ność
apo stol ską, oby dwaj za an ga żo wa ni by li w ruch ter cjar ski
św. Fran cisz ka, jest praw do po dob ne, że przy szli świę ci tam
się spo tka li i współ pra co wa li.

Oby dwaj w mło do ści bra li udział w zbroj nych zry -
wach na ro do wych: Szczę sny Fe liń ski w po wsta niu Wiel ko -
pol skim w 1848 r., Adam Chmie low ski w po wsta niu stycz -
nio wym w 1863 r. Te wy da rze nia w ich ży ciu mia ły wpływ
na póź niej szy wy bór dro gi ży cio wej.

Zyg munt Szczę sny Fe liń ski za ło żył Zgro ma dze nie
Sióstr Fran cisz kań skiej Ro dzi ny Ma ryi, za kła dał sie ro ciń ce
i szko ły dla ubo gich i bez dom nych dzie ci. Brat Al bert
Chmie low ski za ło żył Zgro ma dze nia: Bra ci Al ber ty nów
i Sióstr Al ber ty nek opar tych na pier wot nej re gu le św. Fran -
cisz ka z Asy żu. Za kła dał przy tu li ska dla bez dom nych, do my
dla sie rot, ka lek, star ców i nie ule czal nie cho rych.

Z ży cia obu świę tych moż na czer pać wzo ry jak słu -
żyć Bo gu i Ko ścio ło wi, Oj czyź nie i kon kret ne mu czło wie ko -
wi oraz wiel kiej ro dzi nie ludz kiej.

W li ście Epi sko pa tu Pol ski na ka no ni za cję abp. Fe -
liń skie go, bi sku pi na pi sa li: „Świę ty Zyg munt Szczę sny Fe -
liń ski sta je dziś przed na mi ja ko pa tron na cza sy trud ne”.
Świę ty Brat Al bert jest nim rów nież.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Dla przed sta wie nia syl wet ki św. Zyg mun ta Szczę sne go Fe -
liń skie go wy ko rzy sta no mię dzy in ny mi: ar ty kuł An drze ja
Gra jew skie go pt. „Świę ty pod prąd”, Gość Nie dziel ny nr 41
z dnia 11.10.2009 r.; Mie sięcz nik Ro dzin Ka to lic kich: Na sza
Ar ka nr 11, rok 2009 oraz tek sty s. dr Te re sy An to niet ty Frą -
cek RM, po stu la tor ki pro ce su ka no ni za cyj ne go bł. Zyg mun -
ta Szczę sne go Fe liń skie go za czerp nię te z In ter ne tu. 

Źró deł ko, przy któ rym mo dlił się abp Fe liń ski                                    

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Moje krzyże

Siedemdziesiąty krzyżyk
na karku.
Z drogi mojego życia
wszystkich nie pozbieram.
Starsi ode mnie mówią,
że człowiek całe życie
dźwiga swój krzyż.
Dzisiaj, ile razy dźwigam
krzyż bezsilności
to klękam wtedy
pod Krzyżem Świętym
Krzyżem Miłości!

Teresa Fidera 
listopad 2009 r.

Sępólno Krajeńskie
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Świę ty Brat Al bert na 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 ser ce i do sta -
nie ła skę mi ło wa nia.” 
„Mat kę Naj święt szą obie ram za opie kun kę w mo ich trud -

no ściach. Chcę Ją czcić osob nym na bo żeń stwem przez ca ły
ciąg ży cia i ca łą wiecz ność”. 

Niech Świę ty Brat Al bert po ma ga nam umi ło wać na szą co -
dzien ność, na zna czo ną krzy żem Chry stu sa. Od da jąc się
w opie kę Mat ki Naj święt szej, roz wa ża jąc Jej ży cie i za ufa nie
Bo gu w ta jem ni cach ró żań co wych, pro śmy Ją o ła skę wia ry
i na dziei, że Bóg zba wia nas w na szej co dzien no ści. 

Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku je my za wszyst kie
otrzy ma ne ła ski. 

Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję Pa nu Bo gu
za Twój przy kład pój ścia śla da mi Pa na Je zu sa. Dzię ku ję
za opie kę nad mo ją ro dzi ną i pa tro nat nad po le co ny mi Twej
opie ce proś ba mi.

Dzię ku jąc za 24 la ta po ży cia mał żeń skie go, pro szę
za wsta wien nic twem Św. Bra ta Al ber ta o po trzeb ne ła ski,
Bo że bło go sła wień stwo na dal sze la ta dla An drze ja, Ka ta -
rzy ny i ca łej ro dzi ny. 

Uko cha ny Świę ty Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę
o zdro wie, ła ski i po moc dla An ny, Pio tra, Mi ko ła ja, Ada ma,
Ani i Jo asi. 

Pro szę Cię, Świę ty Bra cie Al ber cie, o szczę śli wy
po ród dla cór ki Mag da le ny. 

Uko cha ny Świę ty Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę
o uzdro wie nie oka Ma my. 

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o ulgę w cier pie niu
dla Te re sy. Dzię ku je my za do bre zda nie ma tu ry Mar ka
i Ma te usza. Pro si my o do sta nie się Ma te usza na Po li tech ni -
kę. 

Go rą co bła ga my o po moc w in ten cji sy na Jó ze fa,
któ ry jest za ła ma ny, stra cił pra cę i ma in ne kło po ty ro dzin -
ne. 

Świę ty Bra cie Al ber cie, proś bę kie ru ję o zdro wie
dla cięż ko cho re go Da riu sza oraz w trud nej spra wie miesz -
ka nio wej, któ ra do ty czy roz biór ki prze gro dzeń. 

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc w wyj ściu
z na ło gu. 

Dro gi Bra cie Al ber cie, go rą co pro szę o po zy tyw ne
za ła twie nie bar dzo waż nych spraw do ty czą cych by tu mo jej
ro dzi ny. Nie daj zgi nąć mo jej ro dzi nie. 

Pro szę o ła skę zdro wia dla mnie, mę ża, sy na,
wnucz ki, sy no wej i dla wszyst kich, któ rzy mi po ma ga ją.
Pro szę też o zgo dę w na szych ro dzi nach. 

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o po pra wie nie
zdro wia dla Edwar da. 

Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za Two ją opie kę
nad mo imi naj bliż szy mi, za pa tro no wa nie wszyst kim mo im
pra com za wo do wym oraz za wszyst kie otrzy ma ne ła ski
dzię ki Two je mu wsta wien nic twu. Dzię ku ję za przy kład ży -
cia w świę to ści i za wie rze nia Mat ce Bo żej. 

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o ła skę zdro wia.
Pro szę też o do brą pra cę dla Wal de ma ra. O bez piecz ne wa -
ka cje dla ca łej mło dzie ży. O zdro wie i opie kę Bo żą dla Uko -
cha ne go Oj ca Świę te go.

opra co wa ła s. Anie la

Z ŻYCIA PARAFII

Intencje do œw. Brata Alberta

. . . 

. . . 
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„Œpie waj cie Pa nu pieœñ no w¹”
ra zem ze Scho l¹ Lux Cor dis

Z ŻYCIA PARAFII

„Tra dy cja mu zycz na ca łe go Ko ścio ła sta no wi skar biec nie oce -
nio nej war to ści, wy bi ja ją cy się po nad in ne sztu ki, przede
wszyst kim przez to, że śpiew ko ściel ny zwią za ny ze sło wa mi
jest nie odzow ną oraz in te gral ną czę ścią uro czy stej li tur gii.
Śpie wo wi ko ściel ne mu nie szczę dzi li po chwał Pi smo świę te,
Oj co wie Ko ścio ła i pa pie że, któ rzy w na szych cza sach, po cząw -
szy od św. Piu sa X, bar dzo ja sno okre śli li słu żeb ną funk cję mu -
zy ki w li tur gii. To też mu zy ka ko ściel na tym święt sza, im ści -
ślej zwią że się z czyn no ścią li tur gicz ną, już to ser decz niej wy -
ra ża jąc mo dli twę, już też przy czy nia jąc się do jed no myśl no ści,
już wresz cie na da jąc uro czy sty cha rak ter ob rzę dom świę tym.” 

Tak o śpie wie li tur gicz nym wy ra ża się uchwa lo na
pod czas So bo ru Wa ty kań skie go II Kon sty tu cja o li tur gii
świę tej „Sa cro sanc tum con ci lium”. Mu zy ka od wie ków zaj -
mu je waż ne miej sce w li tur gii ko ścio ła: nie tyl ko ilu stru je
sa me ob rzę dy, ale i jed no czy wier nych we wspól nej mo dli -
twie. Dla te go waż ne jest dba nie o utrzy my wa nie jej na od po -
wied nim po zio mie. Na szczę ście u nas w pa ra fii nie ma te go
pro ble mu. Scho la mło dzie żo wa dzia ła ją ca przy dusz pa ster -
stwie Lux Cor dis świet nie da je so bie ra dę z two rze niem
pięk ne go kli ma tu mo dli twy. 

Je ste śmy for ma cją dość mło dą, wy wo dzi my się
z ze spo łu mło dzie żo we go, któ ry rok te mu wraz z Dia ko nem
Ada mem w okre sie Ad wen tu przy go to wy wał Lu cer na ria.
Póź niej po ja wił się po mysł na wiel ko post ne czu wa nie
przy Gro bie Pań skim, prze pla ta ne pie śnia mi chó ral ny mi.
Po mysł spodo bał się twór czej mło dzie ży. Do współ pra cy za -
pro si li śmy jesz cze pa rę chęt nych osób... i tak w nie dzie lę
ze sła nia Du cha Świę te go R. P. 2009 Scho la Lux Cor dis za -
czę ła swo ją ofi cjal ną dzia łal ność.

Oso bo wość śpie wa ków na le żą cych do ze spo łu jest
rów nie bo ga ta jak nasz re per tu ar, któ ry obej mu je pie śni tra -

dy cyj ne, no we aran ża cje, ka no ny z Ta ize a na wet kom po zy -
cje wła sne na sze go dy ry gen ta – Krzysz to fa... Dla nas
po pro stu nie ma utwo rów nie do za śpie wa nia! 

Nie ustan nie dba my o roz wój i kształ ci my się. W li -
sto pa dzie by li śmy w War sza wie na „Mi cha lic kich Warsz ta -
tach Li tur gicz no -Mu zycz nych”. Po sze rza my swój re per tu ar,
ćwi cząc co ty dzień na pró bach w ko lej ne nie dzie le po Mszy
świę tej dla mło dzie ży. Je ste śmy gru pą otwar tą nie tyl ko
na no we utwo ry. 

Cią gle przyj mu je my no wych człon ków, bez wzglę -
du na wiek, płeć i miej sce za miesz ka nia. Sub tel ny urok tra -
dy cyj nych śpie wów ko ściel nych przy cią ga do nas bo wiem
oso by nie tyl ko z na szej pa ra fii, ale tak że z pa ra fii są sied nich
na przy kład z Gdy ni czy Wej he ro wa. 

Chęt nie też dzie li my się swo im ta len tem z ty mi,
któ rzy nas o to po pro szą. Śpie wa my bo wiem nie tyl ko w na -
szej pa ra fii. Oko licz no ścio wo udzie la my się wszę dzie tam,
gdzie je ste śmy za pra sza ni. 

„Śpie wa nie w scho li jest dla mnie spo so bem
na dba nie o czę sto już za po mi na ną for mę jak że pięk nej mu -
zy ki sa kral nej, jest czymś wię cej niż tyl ko śpie wa niem, jest
przede wszyst kim mo dli twą, ale tak że speł nia niem pa sji
mu zycz nej” – po wie dzia ła jed na z chó rzy stek za py ta na o to,
cze mu w nie dzie lę zry wa się z łóż ka o go dzi nie 7.00, że by
za śpie wać na mło dzie żo wej Mszy św. o 9.30. 

My ślę, że wszy scy mo że my się pod ty mi sło wa mi
pod pi sać. I oczy wi ście za pro sić wszyst kich czy tel ni ków
na na stęp ną li tur gię ubo ga co ną na szym śpie wem :) 

1.Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej
„Sacrosanctum concilium”, KL 112, Rzym 1963 r.

Maria Matusiak

Dusz pa ster stwo Mło dzie ży „Lux Cor dis” pod czas Mszy św. ba zy li ce w Li che niu, w lip cu 2009 r.
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Podziêkowanie
MISJE

Kie dy uka że się ten „Głos Bra ta”, bę dę praw do po dob nie
„już” (po ośmiu la tach i sied miu mie sią cach od po wro tu
z Afry ki) w Ja po nii.

Jesz cze w Afry ce pod ją łem de cy zję o wy jeź dzie
na mi sję do Kra ju Wscho dzą ce go Słoń ca. Spo tka łem się ze
zro zu mie niem i ak cep ta cją te go pra gnie nia ze stro ny Ks.
Abp. Se nio ra Ta de usza Go cłow skie go i po tem ze stro ny Ks.
Abp. Sła wo ja Lesz ka Głó dzia. Ks. Abp. Sła woj Le szek ze -
zwo lił mi na przy go to wa nie w Cen trum For ma cji Mi syj nej
w War sza wie, a po mo im po wro cie z Man che ste ru wy słał
list do Ks. Bp. Ra pha ela Ma sa hi ro Ume mu ra. Po dą żam
w ślad za tym li stem. Ja ka jest wo la Bo ża, oka że się na miej -
scu. Mo ja Ma ma mó wi ła „każ dy dzień jest da ro wa ny przez
Bo ga”.

„Priest for Ja pan is we lco me he re”. Ta ką wia do -
mość otrzy ma łem od Se kre ta rza Ko mi sji Epi sko pa tu Pol ski
ds. Mi sji Ks. Dr. To ma sza Atła sa na kil ka dni przed od lo tem
do Wiel kiej Bry ta nii. By ły to sło wa Ks. To ma Ry ana Prze ło -
żo ne go Pro win cjal ne go Sto wa rzy sze nia Mi sji Afry kań skich
(So cie tas Mis sio na rium ad Afros, SMA) z bry tyj skiej pro -
win cji. To mi syj ne zgro ma dze nie zo sta ło za ło żo ne
w Lyonie 8. grud nia 1856 r. przez Ks. Bp. Mel chio ra de Ma -
rion -Brésil la ca. Sto wa rzy sze nie ma du że za słu gi w gło sze -
niu Ewan ge lii Afry ka nom. Po sia da ono cha rak ter mię dzy -
na ro do wy. Je go człon ko wie pro wa dzą ży cie apo stol skie,
wspól no to we, pie lę gnu jąc du cho wość mi syj ną zgod nie ze
sło wa mi Chry stu sa „Idź cie na ca ły świat i gło ście Ewan ge -
lię wszel kie mu stwo rze niu” (Mk 16, 15). W 1989 r. po wsta -
ła Fun da cja Pol ska Sto wa rzy sze nia Mi sji Afry kań skich.
Pierw szy kle ryk z tej no wej fun da cji Ro bert Gu cwa zgi nął
śmier cią tra gicz ną w Afry ce.

Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy przez swo je de cy zje,
po ra dy, wy kła dy, ofia rę, a przede wszyst kim mo dli twę
wspie ra li i wspie ra ją mnie na tej dro dze do służ by lu do wi
Bo że mu w Ja po nii. Ko rzy sta jąc z oka zji, chciał bym w szcze -
gól ny spo sób po dzię ko wać Sto wa rzy sze niu Mi sji Afry kań -
skich. Za chę cam wszyst kich do od wie dze nia stro ny in ter -
ne to wej www.sma.pl/sma/wi taj.html, jak rów nież wspar cia
Sto wa rzy sze nia przez mo dli twę, ofia rę, a mo że rów nież
przez wstą pie nie w je go sze re gi, aby gło sić Ewan ge lię
w Afry ce.

ks. Ta de usz Po lak 
w dro dze z Man che ste ru przez Gdańsk do Ja po nii

Na zdjęciu od prawej: ks. Tom Ryan, pani Mary, ks. Patrick, ks. Tadeusz i ks. Jerry

ks. Sławek i kleryk Paweł

Krzysztof Gucwa, brat kleryka zamordowanego w Afryce

Oxfort Street udekorowana na przyjęcie relikwi św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Japonka Tomoko pracująca w A2Z School of English                            
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Czego uczy nas Katechizm cz-6

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

W ko lej nych nu me rach Gło su Bra ta bę dą przed sta wia ne
tre ści za war te w dru giej czę ści Ka te chi zmu Ko ścio ła Ka to -
lic kie go za ty tu ło wa nej: „Ce le bra cja Mi ste rium Chrze ści jań -
skie go”. Część ta obej mu je dwa dzia ły: dział pierw szy
– „Eko no mia sa kra men tal na” i dział dru gi – „Sie dem sa kra -
men tów Ko ścio ła”. Eko no mia sa kra men tal na ozna cza w tra -
dy cji Ko ścio ła dzia ła nie Chry stu sa przez sa kra men ty. Dzia -
ła nie to po le ga na udzie la niu owo ców Mi ste rium Pas chal ne -
go Chry stu sa w ce le bra cji li tur gii sa kra men tal nej Ko ścio ła.
W dzia le tym Ka te chizm mó wi o li tur gii ja ko dzie le Trój cy
Świę tej, czym są sa kra men ty z dok try nal ne go punk tu wi -
dze nia oraz o ce le bra cji sa kra men tal nej Mi ste rium Pas chal -
ne go. W dzia le dru gim Ka te chizm przed sta wia sa kra men ty
wta jem ni cze nia chrze ści jań skie go (chrzest, bierz mo wa nie,
Eu cha ry stia), sa kra men ty uzdro wie nia (po ku ta i po jed na -
nie, na masz cze nie cho rych) oraz sa kra men ty w służ bie ko -
mu nii (sa kra ment świę ceń, sa kra ment mał żeń stwa). W ni -
niej szym nu me rze Gło su Bra ta przed sta wio ne zo sta ły tre ści
za war te w dzia le „Eko no mia sa kra men tal na”.

LI TUR GIA – DZIE ŁO TRÓJ CY ŚWIĘ TEJ

Li tur gia w tra dy cji chrze ści jań skiej ozna cza, że Lud Bo ży
uczest ni czy w dzie le Bo żym. Przez li tur gię Chry stus kon ty -
nu uje w swo im Ko ście le, z Ko ścio łem i przez Ko ściół dzie ło
na sze go od ku pie nia.

Li tur gia jest od po wie dzią wia ry i mi ło ści na bło go sła wień -
stwa du cho we, któ ry mi ob da rza nas Oj ciec. W tym sa mym
cza sie Ko ściół bło go sła wi Oj ca przez ad o ra cję, uwiel bie nie
i dzięk czy nie nie i pro si Go, by ze słał dar swo je go Sy na i Du -
cha Świę te go.

W li tur gii Ko ścio ła Chry stus urze czy wist nia swo je Mi ste -
rium Pas chal ne. Aby je urze czy wist nić, Chry stus jest obec -
ny w czyn no ściach li tur gicz nych. Jest obec ny w ofie rze
Mszy świę tej, jest obec ny w sa kra men tach, jest obec ny
w swo im sło wie, jest obec ny, gdy Ko ściół mo dli się. Chry -
stus udzie la jąc Apo sto łom Du cha Świę te go po wie rzył im
i ich na stęp com wła dzę, aby spra wo wa li dzie ło Zba wie nia
przez ofia rę eu cha ry stycz ną i sa kra men ty, przez któ re
udzie la wier nym swo jej ła ski.

Li tur gia jest wspól nym dzie łem Du cha Świę te go i Ko ścio ła.
Duch Świę ty przy go to wu je Ko ściół na spo tka nie z Je go Pa -
nem, przy po mi na i uka zu je Chry stu sa wie rze zgro ma dze -
nia, uobec nia i ak tu ali zu je mi ste rium Chry stu sa oraz ja ko
Duch ko mu nii jed no czy Ko ściół z ży ciem i po sła niem Chry -
stu sa.

Przy go to wa nie zgro ma dze nia na spo tka nie z Pa nem od by -
wa się w dro dze Ła ski Du cha Świę te go i po le ga na wzbu -
dze niu wia ry, na wró ce niu ser ca i przy lgnię ciu do wo li Oj ca.
Te dys po zy cje są pod sta wą do przy ję cia in nych łask ofia ro -
wa nych w sa mej ce le bra cji.
Duch Świę ty po przez sło wo Bo że przy po mi na zgro ma dze -

niu li tur gicz ne mu zna cze nie wy da rze nia zbaw cze go. Udzie -
la słu cha ją cym i czy ta ją cym du cho we go ro zu mie nia sło wa
Bo że go we dług dys po zy cji ich ser ca. „Przez zbaw cze sło wo
ro dzi się bo wiem wia ra w ser cu..... dzię ki niej po wsta je
i wzra sta wspól no ta wier nych” (So bór Wa ty kań ski II). Ta
część li tur gii, w któ rej Duch Świę ty „przy po mi na” zgro ma -
dze niu to wszyst ko, co uczy nił dla nas Chry stus na zy wa się
anam ne zą. W III mo dli twie eu cha ry stycz nej anam ne zą są
sło wa: „Wspo mi na jąc, Bo że, zbaw czą mę kę two je go Sy na,
jak rów nież chwa leb ne Je go zmar twych wsta nie i wnie bo -
wstą pie nie.....”.
Li tur gia nie tyl ko przy po mi na wy da rze nia, któ re do ko na ły
na sze go zba wie nia, ale ak tu ali zu je je i uobec nia. Na stę pu je
to w epi kle zie. Epi kle za jest mo dli twą wsta wien ni czą, w któ -
rej ka płan pro si Oj ca o po sła nie Du cha Uświę ci cie la, by
skła da ne ofia ry sta ły się Cia łem i Krwią Chry stu sa i aby
wier ni, przyj mu ją cy je, sa mi sta wa li się ży wą ofia rą dla Bo -
ga. Anam ne za i epi kle za sta no wią cen trum ce le bra cji sa kra -
men tal nej, a szcze gól nie Eu cha ry stii. Epi kle za jest tak że
mo dli twą o peł ną re ali za cję ko mu nii zgro ma dze nia w mi ste -
rium Chry stu sa. „Ła ska Pa na Je zu sa Chry stu sa, mi łość Bo -
ga i dar jed no ści w Du chu Świę tym” (2 Kor 13, 13) po win ny
za wsze po zo sta wać z na mi i przy no sić tak że owo ce po za ce -
le bra cją eu cha ry stycz ną.

MI STE RIUM PAS CHAL NE W SA KRA MEN TACH KO -
ŚCIO ŁA

Ca łe ży cie li tur gicz ne Ko ścio ła kon cen tru je się wo kół Ofia -
ry eu cha ry stycz nej i sa kra men tów. Jest sie dem sa kra men -
tów: chrzest, bierz mo wa nie, Eu cha ry stia, po ku ta, na masz -
cze nie cho rych, sa kra ment świę ceń, mał żeń stwo.

Sa kra men ty są „sa kra men ta mi Chry stu sa”, po nie waż zo sta -
ły usta no wio ne przez Je zu sa Chry stu sa. Mi ste ria ży cia
Chry stu sa są pod sta wą te go, cze go Chry stus udzie la te raz
przez sza fa rzy swo je go Ko ścio ła w sa kra men tach, po nie waż
„to, co by ło wi dzial ne w na szym Zba wi cie lu, prze szło do Je -
go mi ste riów” (św. Le on Wiel ki).

Sa kra men ty są „sa kra men ta mi Ko ścio ła”, po nie waż bu du ją
Ko ściół. Uka zu ją one i udzie la ją lu dziom, zwłasz cza w Eu -
cha ry stii, ta jem ni cę Bo ga Mi ło ści, Jed ne go w Trzech Oso -
bach. Trzy sa kra men ty: chrzest, bierz mo wa nie i sa kra ment
świę ceń ka płań skich, oprócz te go, że udzie la ją ła ski, wy ci -
ska ją „cha rak ter” sa kra men tal ny, przez któ ry chrze ści ja nin
uczest ni czy w ka płań stwie Chry stu sa i na le ży do Ko ścio ła.
To upodob nie nie do Chry stu sa i Ko ścio ła urze czy wist nio ne
przez Du cha Świę te go jest nie usu wal ne. Sa kra men ty te nie
mo gą więc ni gdy być po wtó rzo ne.

Sa kra men ty są „sa kra men ta mi wia ry”, po nie waż Ko ściół,
ce le bru jąc je, wy zna je wia rę otrzy ma ną od Apo sto łów. Sa -
kra men ty nie tyl ko za kła da ją wia rę, lecz za po mo cą słów
i rze czy kar mią ją, umac nia ją i wy ra ża ją.
Sa kra men ty są „sa kra men ta mi zba wie nia”, po nie waż udzie -



GŁOS BRATA NR 4(42)200912

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
la ją one łask sa kra men tal nych, od pusz cza ją grze chy, czy nią
wier nych dzieć mi Bo ży mi, upodob nia ją do Chry stu sa i włą -
cza ją do Ko ścio ła. Ła ska sa kra men tal na jest ła ską Du cha
Świę te go, udzie lo ną przez Chry stu sa i wła ści wą każ de mu
sa kra men to wi. Po ma ga ona wier ne mu w je go dro dze
do świę to ści a Ko ścio ło wi w je go wzro ście do świę to ści i da -
wa niu świa dec twa.

Sa kra men ty są „sa kra men ta mi ży cia wiecz ne go”, po nie waż
w sa kra men tach tych Ko ściół otrzy mu je już za da tek ży cia
wiecz ne go „ocze ku jąc bło go sła wio nej na dziei i ob ja wie nia
się chwa ły wiel kie go Bo ga i Zba wi cie la na sze go, Je zu sa
Chry stu sa” (Tt 2, 13). 

CE LE BRA CJA LI TUR GII KO ŚCIO ŁA

Ka te chizm mó wi o ce le bra cji li tur gii nie bie skiej i ce le bra cji
li tur gii sa kra men tal nej. Li tur gię nie bie ską ob ja wia nam
Apo ka lip sa św. Ja na. Apo ka lip sa mó wi o tro nie, na któ rym
za sia da Pan (Ap 5, 6), sto ją cym Ba ran ku (Ap 5, 6): Chry stu -
sie ukrzy żo wa nym i zmar twych wsta łym i rze ce wo dy ży cia
wy pły wa ją cej z tro nu Bo ga i Ba ran ka (Ap 22, 1), sym bo lu
Du cha Świę te go. W służ bie uwiel bie nia Bo ga uczest ni czą
anio ło wie, świę ci Sta re go i No we go Przy mie rza, w szcze gól -
no ści zaś Mat ka Bo ża, Apo sto ło wie, mę czen ni cy „oraz wiel -
ki tłum, któ re go nie mógł nikt po li czyć, z każ de go na ro du
i wszyst kich po ko leń, lu dów i ję zy ków” (Ap 7,9). Gdy w sa -
kra men tach ce le bru je my mi ste rium zba wie nia, uczest ni -
czy my w tej wiecz nej li tur gii. 

Li tur gię sa kra men tal ną ce le bru je ca ła wspól no ta, to jest
Cia ło Chry stu sa zjed no czo ne ze swo ją gło wą – Chry stu sem.
W ce le bra cji sa kra men tów po szcze gól ne człon ki Cia ła
uczest ni czą w róż no rod ny spo sób, sto sow nie do swo jej
funk cji: ochrzcze ni skła da ją ofia rę du cho wą, sza fa rze wy -
świę ce ni ce le bru ją we dług otrzy ma nych świę ceń. To oni,
po wo ła ni i kon se kro wa ni przez sa kra ment świę ceń, dzia ła ją
w oso bie Chry stu sa – Gło wy. Ist nie ją jesz cze szcze gól ne po -
słu gi, nie udzie la ne przez sa kra ment świę ceń. Peł nią ją mi ni -
stran ci, lek to rzy, ko men ta to rzy i człon ko wie chó ru.

Ce le bra cja sa kra men tal na skła da się ze zna ków i sym bo li,
któ rych zna cze nie ma swo je ko rze nie w dzie le stwo rze nia
i kul tu rze ludz kiej, ukon kret nia się w wy da rze niach Sta re go
Przy mie rza, a w peł ni ob ja wia w oso bie i dzie le Chry stu sa.
Nie któ re od no szą się do stwo rze nia (świa tło, wo da, ogień,
chleb, wi no, olej); in ne do ży cia ludz kie go (ob my wa nie, na -
masz cza nie, ła ma nie chle ba); in ne jesz cze do hi sto rii zba -
wie nia Sta re go Przy mie rza (ob rzę dy Pas chy, wkła da nie
rąk, kon se kra cja). Pan Je zus w swo im prze po wia da niu czę -
sto po słu gu je się zna ka mi świa ta stwo rzo ne go, by dać po -
znać ta jem ni cę Kró le stwa Bo że go. Na da je no we zna cze nie
wy da rze niom i zna kom Sta re go Przy mie rza, przede wszyst -
kim ob cho dom Pas chy, po nie waż On sam jest sen sem tych
wszyst kich zna ków.

In te gral ną czę ścią ce le bra cji sa kra men tal nych jest li tur gia
sło wa. Sło wa i czyn no ści li tur gicz ne uobec nia ją dzie ło Oj ca
do ko na ne przez Je go umi ło wa ne go Sy na. Śpiew i mu zy ka,

po przez peł ne wy ra zu pięk no mo dli twy, uczest ni czą w tym,
co sta no wi cel słów i czyn no ści li tur gicz nych.

Każ de go ty go dnia Ko ściół ob cho dzi pa miąt kę Zmar twych -
wsta nia Pań skie go w dniu, któ ry jest na zy wa ny Dniem Pań -
skim lub nie dzie lą. Nie dzie la jest głów nym dniem ce le bra -
cji Eu cha ry stii. Z bie giem ro ku Ko ściół ko lej no od sła nia ca -
łe mi ste rium Chry stu sa, od Wcie le nia i Na ro dze nia, po -
przez dzia łal ność, śmierć i Zmar twych wsta nie, aż do Je go
chwa leb ne go przyj ścia. Rok ka len da rzo wy, któ ry wspo mi na
to mi ste rium na zy wa się ro kiem li tur gicz nym. Rok li tur gicz -
ny roz po czy na się w pierw szą nie dzie lę Ad wen tu, któ ra
przy pa da mię dzy 27 li sto pa da a 3 grud nia. „Świę tem świąt”,
„Uro czy sto ścią uro czy sto ści” ro ku li tur gicz ne go jest Wiel -
ka noc. Wiel ka noc na zy wa na jest „Wiel ką Nie dzie lą”, a po -
prze dza ją cy ją ty dzień „Wiel kim ty go dniem” (św. Ana sta -
zy). Mi ste rium Chry stu sa, Je go Wcie le nie i Pas cha, któ rą
ce le bru je my w Eu cha ry stii prze ni ka czas każ de go dnia
przez ce le bra cję Li tur gii Go dzin. Li tur gia Go dzin (ina czej
bre wiarz) to ro dzaj mo dli twy od ma wia nej sie dem ra zy
w cią gu dnia (Go dzi na czy tań, Jutrz nia, trzy ra zy Mo dli twa
w cią gu dnia, Nie szpo ry, Kom ple ta). Oso by, któ re przy ję ły
świę ce nia (dia ko ni, pre zbi te rzy, bi sku pi), al bo zło ży ły ślu by
wie czy ste (za kon ni cy i sio stry za kon ne), ma ją obo wią zek
co dzien ne go spra wo wa nia jej w ca ło ści lub w od po wied niej
czę ści.

Miej scem, w któ rym ce le bru je się i prze cho wu je Naj święt -
szą Eu cha ry stię oraz gdzie gro ma dzą się wier ni i gdzie czci
się obec ność Sy na Bo że go, jest ko ściół lub ina czej: dom Bo -
ży, świą ty nia, dom mo dli twy. Świą ty nia po sia da uprzy wi le jo -
wa ne miej sca. Są to: oł tarz, ta ber na ku lum, miej sce do prze -
cho wy wa nia świę te go krzyż ma oraz in nych ole jów świę -
tych, ka te dra bi sku pa lub krze sło pre zbi te ra, am bo na,
chrzciel ni ca, kon fe sjo nał. Próg świą ty ni sym bo li zu je gra ni -
cę mię dzy świa tem zra nio nym grze chem a świa tem no we go
ży cia, do któ re go są po wo ła ni wszy scy lu dzie. Świą ty nia jest
rów nież miej scem sku pie nia i mo dli twy oso bi stej.

Mi ste rium ce le bro wa ne w li tur gii jest jed no, ale for my je go
ce le bro wa nia są zróż ni co wa ne. Wpły nę ły na to tra dy cje li -
tur gicz ne, któ re kształ to wa ły się w róż nych ob sza rach geo -
gra ficz nych i kul tu ro wych. W ko ście le są obec nie uży wa ne
na stę pu ją ce tra dy cje li tur gicz ne (ob rząd ki) jak: ob rzą dek ła -
ciń ski (rzym ski, am bro zjań ski), bi zan tyj ski, alek san dryj ski
czy kop tyj ski, sy ryj ski, or miań ski, ma ro nic ki i chal ce doń -
ski.

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

W na stęp nej czę ści te go cy klu zo sta ną przed sta wio ne sa kra -
men ty wta jem ni cze nia chrze ści jań skie go: chrzest, bierz mo -
wa nie i Eu cha ry stia. 

. . . . . . . 
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Na pielgrzymim szlaku w poszukiwaniu
skarbów Dolnego Œl¹ska

Z ŻYCIA PARAFII

W pierw szym dniu paź dzier ni ka 2009 ro ku, ko rzy sta jąc
z pięk nej jesz cze jak na tę po rę ro ku po go dy, gru pa na szych
pa ra fian na cze le z ks. Ja nu szem wy bra ła się na au to ka ro wą
piel grzym kę do sank tu ariów Dol ne go Ślą ska. Po po ran nej
Mszy św. w na szym ko ście le po je cha li śmy naj pierw do So -
po tu, aby za brać jesz cze ks. To ma sza i je go pa ra fian. W peł -
nym skła dzie wy ru szy li śmy na stęp nie w kie run ku Gnie zna,
pierw sze go punk tu na na szym piel grzy mim szla ku. 

Dzię ki na sze mu wspa nia łe mu kie row cy już oko ło
po łu dnia zna leź li śmy się w Gnieź nie, gdzie przez po nad go -
dzi nę mo gli śmy po dzi wiać słyn ną ka te drę. Mu szę przy znać,
że cho ciaż by wa łam w niej już wie le ra zy pod czas mo ich
licz nych pol skich i za gra nicz nych wy praw, za każ dym ra -
zem od kry wam ją nie ja ko na no wo. Nie ustan nie na to miast
za dzi wia ona wszyst kich nie wąt pli wie swo imi słyn ny mi
drzwia mi ze sce na mi z ży cia św. Woj cie cha oraz gro bow -
cem pa tro na Pol ski. Mu sie li śmy dość dłu go cze kać na oka -
zję sfo to gra fo wa nia głów ne go oł ta rza ze szcząt ka mi wspo -
mnia ne go świę te go, gdyż jest on oświe tla ny nie ste ty tyl ko
na krót ko, co kil ka na ście mi nut. 

Z Gnie zna uda li śmy się da lej na po łu dnie Pol ski, by
pod wie czór do trzeć do ce lu pierw sze go dnia na szej po dró -
ży, ja kim był Dom Re ko lek cyj ny sióstr elż bie ta nek w Krze -
szo wie. Tam dzię ki go ścin no ści sióstr za kon nych mo gli śmy
spę dzić czte ry nie za po mnia ne dni. Co dzien nie ra no uczest -
ni czy li śmy w Mszy Św. kon ce le bro wa nej przez na szych ka -
pła nów w tam tej szej ka pli cy, a po smacz nym śnia da niu uda -
wa li śmy się na zwie dza nie sank tu ariów i in nych „pe re łek”
Dol ne go Ślą ska, by wie czo rem peł ni wra żeń po wró cić
na pysz ną obia do ko la cję (przy go to wa ną oczy wi ście przez
krze szow skie sio stry) i na brać sił przed po zna wa niem ko lej -
nych atrak cji re gio nu w przy tul nych dwu - lub trzy oso bo -
wych po ko jach. W ten spo sób mie li śmy co dzien nie moż li -
wość zo ba cze nia wie lu naj pięk niej szych skar bów owej ma -
low ni czej kra iny. 

Ko lej ny dzień na szej piel grzym ki za czę li śmy – już
z prze wod ni kiem – od wi zy ty w Par ku Mi nia tur Za byt ków
Dol ne go Ślą ska w Ko wa rach. Spa ce ro wa li śmy so bie po wo li
wą ski mi alej ka mi po śród traw ni ków, na któ rych sta ły mo de -
le nie mal wszyst kich naj waż niej szych ślą skich bu dow li sa -
kral nych i świec kich w bar dzo du żym po mniej sze niu. Nie -
któ re z nich oglą da li śmy po tem w ory gi na le, a tu mo gli śmy
spoj rzeć na nie z nie co in nej per spek ty wy, nie ja ko z lo tu pta -
ka. 

Z Ko war uda li śmy się do po bli skie go Kar pa cza, by
zo ba czyć je dy ny w Pol sce ko ściół klep ko wy, bę dą cy za ra -
zem naj star szym pol skim ko ścio łem drew nia nym, choć
świą ty nia Wang – bo o niej tu mo wa – jest w rze czy wi sto ści
ko ścio łem nor we skim, któ ry w 1842 ro ku hra bi na Fry de ry -
ka von Re den z Bu ko wa do sta ła od kró la pru skie go Fry de -
ry ka Wil hel ma IV. Aż dziw bie rze, że ten trzy na sto wiecz ny
ko ściół ro ze bra no cał ko wi cie w nor we skiej miej sco wo ści
Vang i prze wie zio no do Kar pa cza, gdzie go po now nie zło żo -
no bez uży cia gwoź dzi! Do dziś moż na po dzi wiać ory gi nal -
ne zdo bie nia i rzeź by w je go wnę trzu oraz zwień cze nia da -

chu w po sta ci głów stwo rów, przy po mi na ją ce do złu dze nia
ło dzie Wi kin gów. 

Na ma łym przy ko ściel nym cmen ta rzu, skąd roz ta -
cza się prze pięk ny wi dok na Kar ko no sze, po cho wa nych jest
obok fun da tor ki ko ścio ła tak że wie le sław nych oso bi sto ści,
m.in. kom po zy tor Ru dolf Jo nas oraz Hen ryk To ma szew ski,
twór ca Wro cław skie go Te atru Pan to mi my. Tuż obok ko -
ścio ła za czy na się szlak tu ry stycz ny wio dą cy na Śnież kę.
Wi dok gór nę cił nas co praw da, by nim po wę dro wać, ale
zde cy do wa li śmy się zdo być naj wyż szy szczyt Kar ko no szy
in nym ra zem. 

Po je cha li śmy za to do Je le niej Gó ry, gdzie zwie dzi -
li śmy zbu do wa ny na sztok holm ski wzór ba ro ko wy Ko ściół
Ła ski z cu dow ny mi fre ska mi pędz la Fe li xa Schef fle ra.
W XVIII w. zgi nął w nim pe wien pa stor, tra fio ny śmier tel nie
pio ru nem na am bo nie, co by ło je dy nym wy da rze niem te go
ty pu w ca łej Eu ro pie. Nam na szczę ście nic się nie sta ło,
więc uda li śmy się jesz cze na je le nio gór ski ry nek z re ne san -
so wym ra tu szem, któ ry z uwa gi na pa da ją cy deszcz po dzi -
wia li śmy je dy nie spod jak że cha rak te ry stycz nych dla te go
mia sta pod cie ni ka mie nic. W Chełm sku Ślą skim zaj rze li -
śmy na to miast do za byt ko wych Do mów Tka czy, gdzie obej -
rze li śmy cie ka we eks po na ty w Mu zeum Tkac twa i ku pi li -
śmy ory gi nal ne re gio nal ne pa miąt ki. Do Krze szo wa po sta -
no wi li śmy wró cić nie co krót szą dro gą przez Cze chy, aby
przy gra ni cy z Pol ską zro bić tam ma łą prze rwę na za ku py,
któ rych ab so lut nym hi tem oka za ła się... musz tar da. 

Na stęp ne go dnia ru szy li śmy szla kiem cy ster sów,
do któ rych na le ża ła nie gdyś więk szość dol no ślą skich świą -
tyń. Po ko ście le w Kłodz ku i Bar dzie Ślą skim przy szła po ra
na praw dzi wą per łę wśród zwie dza nych przez nas obiek tów
sa kral nych – Wam bie rzyc kie Sank tu arium MB Kró lo wej
Ro dzin z XVIII w., któ re nie bez po wo du na zy wa ne jest Dol -
no ślą ską Je ro zo li mą. Ta im po nu ją ca ba zy li ka mniej sza,
do któ rej wio dą ogrom ne scho dy, kró lu je ma je sta tycz nie
nad oko li cą. Na są sied nim wzgó rzu znaj du je się ma low ni -
cza Kal wa ria z 74 ka pli ca mi z XVII w. oraz ru cho ma szop ka
z XIX w. Z bra ku cza su prze wod nik po ka zał nam tyl ko naj -
bar dziej cha rak te ry stycz ny ob raz na jed nej z kal wa ryj skich
ka plic, któ ry przed sta wia po stać Mat ki Bo żej ma ją cej twarz
męż czy zny, bę dą ce go naj praw do po dob niej au to rem te go

Msza św. w kaplicy u sióstr elżbietanek w Krzeszowie
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dzie ła. Nie co wię cej cza su po świę ci li śmy ru cho mej szop ce
Lon gi nu sa Wit ti ga, któ ry przez 28 lat wy rzeź bił aż 800 li po -
wych fi gu rek do ośmiu ru cho mych scen: pię ciu re li gij nych
i trzech świec kich, z któ rych dwie od wzo ro wu ją na wet do -
kład nie pio no wy prze krój ko pal ni. 

Mi łym za koń cze niem te go dnia by ła wi zy ta w Po la -
ni cy, prze pięk nym uzdro wi sku po ło żo nym u pod nó ża Gór
Sto ło wych, gdzie mo gli śmy od po cząć w ślicz nie ukwie co -
nym par ku po pi ja jąc ku pio ną w Do mu Zdro jo wym miej sco -
wą wo dę źró dla ną „Wiel ką Pie nia wę”. Dla mnie po byt
w tym miej scu miał szcze gól ny cha rak ter, gdyż dzię ki nie -
mu po wró ci łam nie ja ko do lat dzie ciń stwa, gdy ja ko przed -
szko lak prze by wa łam kie dyś krót ko w jed nym z tam tej -
szych sa na to riów.

Ostat nim dniem na szej piel grzym ki by ła nie dzie la,
któ rą za czę li śmy od Mszy Św. spra wo wa nej wy jąt ko wo
w przy klasz tor nym ko ście le św. Jó ze fa w Krze szo wie, sły ną -
cym z 14 ma lo wi deł ścien nych pędz la Mi cha ela Wil l man na,
któ ry uka zał na nich sie dem smut ków i sie dem ra do ści św.
Jó ze fa. Po li tur gii uda ło nam się zwie dzić rów nież sa mo
krze szow skie Sank tu arium MB Ła ska wej z XIII w., frag -
ment Kal wa rii oraz Mau zo leum Pia stów z XVII w., w któ -
rym po cho wa ni są ksią żę ta ślą scy wraz z ro dzi na mi.
Wszyst kie wy mie nio ne tu obiek ty two rzą po cy ster ski, ba ro -
ko wy ze spół klasz tor no -par ko wy o im po nu ją cych roz mia -
rach, któ ry zro bił ogrom ne wra że nie z pew no ścią nie tyl ko
na nas. 

Rów nie ma je sta tycz ny oka zał się też za mek w Ksią żu, któ re -
go wspa nia łe ba ro ko we wnę trza oraz ta ra sy mie li śmy oka -
zję po dzi wiać jesz cze przed obia dem i osta tecz nym wy jaz -
dem z Krze szo wa. Szko da tyl ko, że nie przy niósł on szczę -
ścia za miesz ku ją cej go aż do śmier ci an giel skiej księż nej
Da isy, któ rej pew ne ce chy cha rak te ru i los łu dzą co przy po -
mi na ją współ cze sną nam, nie ży ją cą już księż nę Dia nę. Zwie -
dza nie zam ku za ję ło nam nie co wię cej cza su niż pla no wa li -
śmy, co opóź ni ło tro chę nasz po wrót do Gdań ska, ale nikt
nie pro te sto wał, bo do praw dy – by ło war to.

Ewa Wo ja czek
tekst i zdjęcia

Wejście do zamku w Książu

XVIII URODZINY  - RADIA MARYJA
W dniu 5 grud nia 2009 r. od był się wy jazd pa ra fian św. Bra -
ta Al ber ta do To ru nia na XVIII uro dzi ny Ra dia Ma ry ja. Or -
ga ni za tor ką na sze go wy jaz du by ła p. Ania Ba cław ska.

Po po ran nej Mszy św. ro rat niej i wspól nej mo dli -
twie uda li śmy się do pod sta wio ne go au to ka ru. Po „cie -
płych” sło wach szczę śli wej i bez piecz nej dro gi ze stro ny na -
sze go ks. Pro bosz cza wy ru szy li śmy w tra sę. Po dróż prze -
bie ga ła w mi łej, ro dzin nej at mos fe rze, a wszy scy sku pie ni
by li śmy na mo dli twie oraz śpie wie.

Do To ru nia do tar li śmy ok. godz. 10. Ja ko pierw szy
cel na szej po dró ży by ła roz gło śnia Ra dio Ma ry ja, gdzie zro -
bi li śmy krót ko trwa ły po stój, a na stęp nie uda li śmy się
do Wyż szej Szko ły Kul tu ry Spo łecz nej i Me dial nej.

Na miej scu zo sta li śmy po wi ta ni przez stu den tów
tej że uczel ni, a tak że o. Re demp to ry stów. Mie li śmy oka zję
zwie dzić ca ły gmach, a po byt nasz zo stał upa mięt nio ny gru -
po wym zdję ciem przed po mni kiem Ja na Paw ła II na te re nie
uczel ni. Przy oka zji mie li śmy moż li wość zo ba cze nia dru gie -
go od wier tu geo ter mii.

Oko ło godz. 12: 00 wy ru szy li śmy na miej sce głów -
nej uro czy sto ści, do ko ścio ła św. Jó ze fa, sank tu arium Mat ki
Bo żej Nie usta ją cej Po mo cy. Tam, o go dzi nie 12.30, spo tka -
li śmy się wszy scy na mo dli twie ró żań co wej.

Po mo dli twie mie li śmy przy jem ność wy słu cha nia
kon cer tu w wy ko na niu Or kie stry Kon cer to wej „Vic to ria”
z War sza wy z udzia łem so li stów scen war szaw skich. O go -
dzi nie 15.00 od mó wi li śmy wspól nie Ko ron kę do Mi ło sier -

dzia Bo że go, a o godz. 15.30 roz po czę ła się Msza św. kon -
ce le bro wa na, któ rej prze wod ni czył ks. bp. dr An drzej Su ski,
or dy na riusz to ruń ski, a ho mi lię wy gło sił ks. abp. prof. An -
drzej Dzię ga, me tro po li ta szcze ciń sko -ka mień ski.

Uro czy stość ta zgro ma dzi ła licz nych piel grzy mów
z ca łej Pol ski, któ rzy wspól nie świę to wa li XVIII rocz ni cę po -
wsta nia Ra dia Ma ry ja, a spe cjal ne po dzię ko wa nia za udział
i mo dli twę wy gło sił o. Ta de usz Ry dzyk. Uro czy stość za koń -
czy ła się oko ło godz. 19. Po czym wszy scy uda li śmy się
do na szych au to ka rów w ce lu po wro tu do do mu, z ser ca mi
peł ny mi wra żeń.

Renata Miroszniczenko



GŁOS BRATA NR 4(42)2009 15

Ach, i ta Biblia!

KIERMASZ PRZEDŚWIĄTECZNY I ŚW. MIKOŁAJ 6 XII 09 r.

UNIWERSYTET BIBLIJNY

Dnia 4 X 2009 r. przy na szej pa ra fii roz po czął dzia łal ność
Dzie cię cy Uni wer sy tet Bi blij ny. Je go ce lem jest po głę bie nie
zna jo mo ści Pi sma Świę te go i kształ to wa nie swo je go ży cia.
Na spo tka niach w nie dzie lę o godz. 10 czy ta my frag ment
Ewan ge lii i ana li zu je my we zwa nie Bo że. Oma wia my ak tu al -
ne wy da rze nia z ro ku li tur gicz ne go, np. mo dli twa ró żań co -
wa, na bo żeń stwo za zmar łych, czas ad wen tu. 

Każ dy ma ły stu dent otrzy mał in deks i kar ty pra cy
do wy peł nia nia w do mu. Opie ku nem Uni wer sy te tu jest
ksiądz pro boszcz Grze gorz Stol czyk, a za ję cia pro wa dzi sio -
stra Ber na det ta i ka te chet ka Elż bie ta Ja nec ka.

Za pra sza my chęt ne dzie ci z klas IV -VI na te spo tka -
nia. Pa mię taj! Czas prze zna czo ny dla Bo ga ni gdy nie jest
cza sem stra co nym!

Elż bie ta Ja nec ka
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PRACE BUDOWLANE
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PRZEDSTAWIENIE PRZED RÓŻAŃCEM 8 X 09 r.

WYSTAWA W 20. ROCZNICĘ ŚMIERCI KS. J. POPIEŁUSZKI
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWA RÓŻAŃCÓW, MODLITEWNIKÓW 
I MEDALIKÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH
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PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW DO LSO

PRZEDSZKOLAKI PODCZAS KATECHEZY I W FILHARMONI 
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X-LECIE  GIMNAZJUM NR 21
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ZABAWA ANDRZEJKOWA 21 XI 2009 r.
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LUCERNARIA

PRODUKCJA NOWYCH ZAMYKANYCH KONFESJONAŁÓW
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RORATY

NAGRYWANIE PŁYTY

Młodzieżowy zespół muzyczny jest w trakcie nagrywania płyty z pieśniami, którymi chwalimy Boga podczas liturgii. 
Nagrania odbywają się w studiu ks. proboszcza Pawła Rąbcy oraz w zaprzyjaźnionym Gimnazjum nr 21.
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REKOLEKCJE  ADWENTOWE

Po¿egnanie Janka
Z ŻYCIA PARAFII

10 grud nia 2009 r. wspól no ta bra ci Ko ściel nej Służ by Męż -
czyzn „Sem per Fi de lis”, Chór Pa ra fial ny, Ro dzi na, przy ja -
cie le, są sie dzi i zna jo mi po że gna li Ja na Jan ko wia ka. Odej -
ście Jan ka, bo tak zwra ca li śmy się do nie go w ko le żeń skim
gro nie, by ło nie spo dzie wa ne. Miał do pie ro 56 lat. To wa rzy -
sząc mu w ostat niej dro dze, trud no by ło po go dzić się z my -
ślą o je go odej ściu. Uczyn ny, szcze ry, za wsze uśmiech nię ty.
Ni gdy nie po wie dział „nie”, gdy pro szo no go o po moc, czy
to w pry wat nej czy w spo łecz nej spra wie. Szcze gól ną ce chą
je go oso bo wo ści był dar ła go dze nia wszel kich kon flik tów
i nie po ro zu mień. Sa ma je go obec ność, a szcze gól nie
uśmiech, któ ry za wsze mu to wa rzy szył, wpro wa dza ły ła go -
dze nie emo cji.

Ja nek wstą pił do Ko ściel nej Służ by Po rząd ko wej
„Sem per Fi de lis” (ta ką na zwę no si ła Służ ba w pierw szych
dwóch la tach ist nie nia) w 1987 r., to jest w mo men cie jej po -
wo ła nia przez Bi sku pa Gdań skie go Ta de usza Go cłow skie -
go. Ce lem jej po wo ła nia by ło za pew nie nie ła du i bez pie czeń -
stwa rze szom piel grzy mów przy by łych na spo tka nie z Oj -
cem Świę tym Ja nem Paw łem II. Ja nek peł nił służ bę w tym
spo tka niu, jak rów nież w na stęp nym, to jest w 1999 r. pod -
czas po by tu Oj ca Świę te go w So po cie. Peł nił służ bę tak że
pod czas róż nych uro czy sto ści ko ściel nych – za rów no w ar -
chi die ce zji, jak i na szej pa ra fii; za wsze, gdy za cho dzi ła ko -
niecz ność utrzy ma nia po rząd ku.

Nie moż na po mi nąć dzia łal no ści Jan ka na rzecz pa -
ra fii, w szcze gól no ści udzia łu w pra cach bu dow la nych. Pa -
mię ta my go wspi na ją ce go się po rusz to wa niu, gdy ma lo wa -
ne by ło pre zbi te rium na szej świą ty ni. Pa mię ta my go, jak
kie ro wał ru chem, gdy wier ni wy cho dzi li na uli cę pod czas
pro ce sji. Pa mię ta my go, jak bu do wał oł ta rze na uro czy sto -
ści Bo że go Cia ła. To są tyl ko nie któ re przy kła dy je go dzia -
łal no ści na rzecz Ko ścio ła.

Ja nek pięk nie śpie wał. Przez wie le lat na le żał do pa -
ra fial ne go chó ru, by i w ten spo sób słu żyć swo im ta len tem
na szej wspól no cie pa ra fial nej.

O tym wszyst kim mó wił ks. Pro boszcz w ho mi lii
wy gło szo nej pod czas kon ce le bro wa nej Mszy świę tej po -
grze bo wej oraz pod czas po grze bu.

Ca ła służ ba Jan ka na rzecz Ko ścio ła wpi su je się
w za le ce nie So bo ru Wa ty kań skie go II, któ re mó wi o ko -

niecz no ści apo stol stwa lu dzi świec kich. Ja nek był ta kim
apo sto łem, czy li „po sła nym”, aby do brze czy nić.

Ja nek zo stał po cho wa ny na Cmen ta rzu Ło sto wic -
kim w miej scu, gdzie roz wi dla ją się dro gi do róż nych kwa -
ter. Po pew nym cza sie, gdy wy ga śnie ból i żal z po wo du
odej ścia a po zo sta nie pa mięć je go obec no ści, mo że uda się
od na leźć mo gi łę Jan ka, aby po sta wić znicz i od mó wić mo -
dli twę w je go in ten cji. Ta ką su ge stię prze ka zał w ostat nim
sło wie uczest ni czą cym w po grze bie ks. Pro boszcz. Pa mię -
taj my o tym.

Wspól no ta bra ci KSM „Sem per Fi de lis”
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Historia Koœcio³a Gdañskiego cz. - 5

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 

OKRES PA NO WA NIA KRZY ŻAC KIE GO
I OKRES PRZED RE FOR MA CJĄ

W okre sie pa no wa nia krzy żac kie go do szło w Gdań sku
do za sad ni czych zmian et nicz nych zwią za nych z na pły wem
nie miec kich miesz czan. Do mi no wa li oni nie ty le li czeb nie,
co ma te rial nie, obej mu jąc np. istot ne funk cje w miej skiej
struk tu rze wła dzy. Krzy ża cy utrzy my wa li wła dzę nad Gdań -
skiem przez 146 lat, po czą tek te go pa no wa nia się ga 1308 r.,
kie dy to Kasz te lan Gdań ski, za zgo dą Wła dy sła wa Ło kiet ka,
we zwał na po moc Krzy ża ków prze ciw za gra ża ją cym mia stu
woj skom bran den bur skim. Po po ko na niu wojsk bran den -
bur skich, Krzy ża cy, usa do wiw szy się w gro dzie, wy par li
z nie go pol ską za ło gę, po czym ude rzy li na mia sto. Pod czas
walk ule gła wów czas spa le niu więk sza część gro du i pod -
gro dzie przy Dłu gim Tar gu. Zo sta ły rów nież zbu rzo ne
przez Krzy ża ków for ty fi ka cje miej skie. Z po ża ru oca la ło Sta -
re Mia sto, któ re pod ta ką na zwą po ja wia się w do ku men -
tach już na po cząt ku XIV w. Wy da rze nia te prze szły do hi -
sto rii ja ko „rzeź gdań ska”. 

Po opa no wa niu Gdań ska ry ce rze za kon ni przy stą -
pi li do zdo by wa nia in nych gro dów nad wi ślań skich. Wkrót -
ce ca łe Po mo rze Nad wi ślań skie zna la zło się w rę kach Krzy -
ża ków. Od tąd ich pań stwo roz cią ga ło się od uj ścia Nie mna
aż po rze kę Łe bę na Po mo rzu. Wład cy pol scy dwu krot nie
uzy ska li przed są dem pa pie skim wy rok na ka zu ją cy Krzy ża -

kom zwrot Po mo rza Gdań skie go Pol sce. Wła dy sław Ło kie -
tek sta rał się też od zy skać je zbroj nie. Oko ło 1340 r. ry ce rze
za kon ni zbu do wa li na miej scu daw nej sie dzi by ksią żę cej
swój za mek ja ko sie dzi bę zwierzch ni ka gro du i okrę gu
gdań skie go. W 1343 r. król pol ski Ka zi mierz Wiel ki prze ka -
zał Po mo rze Gdań skie Za ko no wi ja ko da ro wi znę w za mian
za zwrot in nych ziem za gar nię tych wcze śniej przez Krzy ża -
ków. Dzię ki te mu na pół noc nych gra ni cach za pa no wał
na pra wie 70 lat spo kój, a eks pan sja pań stwa za kon ne go
skie ro wa ła się ku Li twie i Żmu dzi. 

Naj więk szą ro lę w ży ciu Gdań ska za czy na od gry -
wać Głów ne Mia sto, któ re w dru giej po ło wie XIV w. jest już
człon kiem Han zy – wpły wo we go han dlo we go sto wa rzy sze -
nia miast. Gdańsz cza nie roz wi ja ją kon tak ty ku piec kie z wie -
lo ma kra ja mi Eu ro py. Za kon nie do ma gał się od mia sta
udzia łu w swych woj nach z Li twą i Żmu dzią. Do pie ro gdy
wiel ki mistrz krzy żac ki Ulrich von Jun gin gen za czął gro ma -
dzić po tęż ną ar mię, szy ku jąc się do roz pra wy z po łą czo ny mi
si ła mi pol sko – li tew ski mi, za żą dał po mo cy woj sko wej
od pod le głych mu miast. Gdańsk wy sta wił 300 uzbro jo nych
ma ry na rzy i 50 jezd nych. Po bi twie pod Grun wal dem Wła -
dy sław Ja gieł ło pu ścił wol no gdań skich jeń ców ra zem z bur -
mi strzem, a ich cho rą giew z dwo ma bia ły mi krzy ża mi
na czer wo nym tle za wi sła po tem wśród in nych zdo by tych
sztan da rów w ka te drze na Wa we lu. Dru zgo cą ca klę ska
pod Grun wal dem, śmierć wiel kie go mi strza i więk szo ści je -

Kościół Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 
go ry cer stwa ujaw ni ły, jak bar dzo cią ży ła mia stom po mor -
skim su ro wa wła dza Za ko nu. Mia sta, jed no po dru gim, od -
da wa ły się pod wła dzę kró la pol skie go. Wśród miast, któ re
zło ży ły hołd Ja giel le był i Gdańsk. Mia sto otrzy ma ło w za -
mian bar dzo ko rzyst ne przy wi le je, a nad Mo tła wą zja wił się,
uro czy ście wi ta ny, sta ro sta kró lew ski. 

Czas pod le gło ści Gdań ska pań stwu pol skie mu nie
trwał dłu go. Za kon za cho wał jesz cze wie le sił, a Wła dy sław
Ja gieł ło uwi kła ny w in ne kon flik ty po li tycz ne zwol nił mia sto
z zo bo wią zań hoł dow ni czych. W cią gu ca łe go okre su pa no -
wa nia krzy żac kie go w Gdań sku na dal trwał sil ny ele ment
sło wiań ski na Osie ku, bę dą cym re lik tem daw ne go sło wiań -
skie go Gdań ska. Uwy dat niał się on rów nież li czeb nie wśród
mas lud no ści pra cu ją cej w dzie dzi nie wy rob nic twa oraz
przy ob słu dze por tu. Przy ko ście le Ma riac kim był w tym
okre sie pol ski ka zno dzie ja, a do mi ni ka nie zwią za ni z pol ską
pro win cją w Kra ko wie rów nież od dzia ły wa li dusz pa ster sko
na lud ność pol ską. Po wią za nia go spo dar cze i spo łecz ne
z Pol ską by ły sil ne, gdyż już w ra mach pań stwo wo ści krzy -
żac kiej Gdańsk uwy dat niał się ja ko port Pol ski Ja giel loń -
skiej, któ re go zna cze nie wciąż ro sło. 

W 1411 r. wy buchł ostry kon flikt mię dzy mia stem
a Za ko nem. Mia sto nie chcia ło pła cić Za ko no wi zwięk szo -
nych na sku tek ostat niej woj ny po dat ków, dą ży ło też
do ogra ni cze nia wła dzy krzy żac kiej na swo im te re nie. Przy -
pła ci li to gło wą dwaj bur mi strzo wie – Kon rad z Lecz ko wa
i Ar nold Hecht, któ rzy uda li się na miej sco wy za mek w ce -
lu pro wa dze nia per trak ta cji. Cia ła ich wy da no po kil ku
dniach ro dzi nom, a ster ro ry zo wa ny Gdańsk ugiął się wów -
czas i ustą pił. Jed nak w na stęp nych dzie się cio le ciach opór
gdańsz czan wo bec Za ko nu na ra stał. W 1440 r. mia sto i ry -
cer stwo utwo rzy ło Zwią zek Pru ski. Dłu go trwa łe i za ostrza -
ją ce się spo ry mię dzy Związ kiem, któ ry skła niał się co raz
bar dziej ku Pol sce, a Za ko nem szu ka ją cym po par cia u ksią -
żąt nie miec kich i ce sa rza, za koń czy ły się wy ro kiem są du ce -
sar skie go, de le ga li zu ją cym Zwią zek i ska zu ją cym za ocz nie
na śmierć je go przy wód ców. W od po wie dzi Zwią zek Pru ski
we zwał swo ich człon ków do po wsta nia zbroj ne go prze ciw
Krzy ża kom. W tym sa mym ro ku miesz cza nie zmu si li kom -
tu ra gdań skie go do opusz cze nia zam ku i mia sta. Wy pę dze -
nie Krzy ża ków z Gdań ska ozna cza ło ko niec ich pra wie pół -
to ra wiecz ne go pa no wa nia w mie ście. Król Ka zi mierz Ja giel -
loń czyk ogło sił na proś bę Związ kow ców wcie le nie ziem pru -
skich do Ko ro ny i wy po wie dział Za ko no wi woj nę. Na zwa no
ją póź niej woj ną trzy na sto let nią. Woj na to czy ła się ze zmien -
nym szczę ściem na lą dzie i na mo rzu, gdzie flo ta gdań ska
mia ła nad krzy żac ką prze wa gę. 

Pod ber łem Ja giel lo nów mia sto roz wi nę ło się
wszech stron nie. Otrzy ma ło ono ze stro ny kró lów pol skich
wie le przy wi le jów, któ re za pew ni ły mu du żą sa mo dziel ność
oraz licz ne upraw nie nia, szcze gól ne han dlo we. 6 mar -
ca 1454 r. dla upa mięt nie nia po wro tu mia sta do Ko ro ny,
król Ka zi mierz Ja giel loń czyk do dał zło tą ko ro nę do her bu
mia sta. Od tej po ry nad dwo ma mie cza mi na czer wo nym tle
wid nia ła zło ta ko ro na. O przy szłym zwy cię stwie za de cy do -
wa ły do pie ro dwie bi twy sto czo ne w 1462 r. W jed nej z nich,
sto czo nej pod Świe ci nem ko ło Żar now ca, po łą czo ne woj ska
kró lew skie i gdań skie roz bi ły si ły krzy żac kie. W dru giej flo -
ta gdań sko – el blą ska znisz czy ła na Za le wie Wi śla nym flo -

tyl lę krzy żac ką, spie szą cą na po moc ob lę żo ne mu Gnie wo -
wi. Te zwy cię stwa przy pie czę to wał w 1466 r. po kój to ruń ski,
po któ rym ca łe Po mo rze Gdań skie wró ci ło Pol ski. 

Na po cząt ku XVI wie ku Gdańsk li czył oko ło 35 tys.
miesz kań ców, a w dru giej po ło wie te go wie ku już 40 tys. Za -
ist nia ła sy tu acja prze strzen na i lud no ścio wa spo wo do wa ła
utwo rze nie no wej struk tu ry ad mi ni stra cji ko ściel nej
w Gdań sku. Dnia 28 stycz nia 1456 r. bi skup wło cław ski Jan
Grusz czyń ski za twier dził lub ery go wał sześć pa ra fii: Ma -
riac ką, św. Ka ta rzy ny, św. Ja na, św. św. Pio tra i Paw ła, św.
Bar tło mie ja i św. Bar ba ry. Wszech stron ny roz wój mia sta
cha rak te ry zo wał się tak że po stę pem w za kre sie bu dow nic -
twa sa kral ne go. Bu do wa ko ścio ła Ma riac kie go zo sta ła sfi -
na li zo wa na w la tach 1483 – 1502. To sa mo do ty czy rów nież
ko ścio łów: św. Ja na, św. Ka ta rzy ny, św. Bar tło mie ja, św. św.
Pio tra i Paw ła, św. Bry gi dy oraz św. Trój cy. W 1499 r. uległ
spa le niu ko ściół św. Bar ba ry, ale wkrót ce go od bu do wa no.
Klasz to ry do mi ni ka nów, fran cisz ka nów i bry gi dek osią gnę -
ły w tym cza sie swą osta tecz ną for mę bu dow la ną. To sa mo
do ty czy rów nież klasz to ru kar me li tów i ich ko ścio ła.
Wszyst kie ko ścio ły otrzy ma ły w tym okre sie bo ga te wy po -
sa że nie wnętrz – głów nie dzię ki bo ga tym ro dzi nom miesz -
czań skim, fun da cjom ce chów i bractw. Spro wa dza no wy bit -
nych bu dow ni czych, ar ty stów (ma la rzy, rzeź bia rzy, sny ce -
rzy itd.) i in nych rze mieśl ni ków. Szcze gól ną du mą mia sta
był oł tarz głów ny w ko ście le Ma riac kim, któ ry po wstał w la -
tach 1510 – 1517. 

W ro ku ukoń cze nia prac przy oł ta rzu w ko ście le
Ma riac kim roz po czę ła się w Gdań sku re for ma cja pro te -
stanc ka i wy war ła bar dzo zna czą cy wpływ na ży cie re li gij ne,
pra cę dusz pa ster ską i bu dow nic two sa kral ne w mie ście. Re -
for ma cja pro te stanc ka w Gdań sku, w prze ci wień stwie do in -
nych dziel nic Pol ski, mia ła cha rak ter re wo lu cji spo łecz nej.

Kościół św. Trojcy i kaplica św. Anny w Gdańsku
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Nie któ rzy ex - za kon ni cy gdań scy gło si li idee lu te rań skie już
od 1518 r. Król Zyg munt Sta ry wy dał prze ciw ko nim dwa
edyk ty w la tach 1520 i 1523. Rów nież bi skup wło cław ski
Ma ciej Drze wic ki zde cy do wa nie wy stą pił prze ciw gło szo -
nym po glą dom lu te rań skim. De cy zje i przed się wzię cia kró -
la i bi sku pa nie za po bie gły jed nak pro te stom i nie po ko jom
wśród miesz kań ców. Bi skup wło cław ski, bę dąc w Gdań sku,
mu siał ucie kać z mia sta a plebs miej ski za czął na pa dać i ra -
bo wać ko ścio ły i klasz to ry (1524 r.). Ra dzie Miej skiej uda ło
się chwi lo wo opa no wać sy tu ację w mie ście. Uwię zio no kil -
ku ka zno dzie jów lu te rań skich, ale nie za po bie gło to wy bu -
cho wi otwar te go po wsta nia o cha rak te rze spo łecz no -re li gij -
nym w 1525 ro ku. Do szło do ra dy kal nych po su nięć, któ rych
nie za ak cep to wał król Zyg munt Sta ry. Przy był on oso bi ście
do Gdań ska 17 kwiet nia 1526 ro ku i roz wią zał oraz uwię ził
no wą Ra dę Miej ską, przy wró cił służ bę Bo żą w ob rząd ku ka -
to lic kim, klasz to ry po le cił zwró cić za kon ni kom a ko ścio ły
pro bosz czom. Czter na stu przy wód ców re wol ty ścię to
przed Dwo rem Ar tu sa. Król wy dał też no wy edykt za bra nia -
ją cy spro wa dza nia do mia sta ksią żek i śpiew ni ków lu te rań -
skich. 

Hu bert Bar tel

wg bp. Z. Paw ło wi cza „Ko ścio ły Gdań ska i So po tu” 
Z. Ja krzew ska, J. For kie wicz „Prze wod nik 

po sta rym Gdań sku”

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 

Kościół św. Bartłomieja w Gdańsku Kościół św. Katarzyny w Gdańsku

Ołtarz w bazylice NMP w Gdańsku
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Zgro ma dze nie Księ ży Ma ria nów pod we zwa niem Nie po ka -
la ne go Po czę cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny (łac. Con gre ga -
tio Cle ri co rum Ma ria no rum ab Im ma cu la ta Con cep tio nis
Be atis si mae Vir gi nis Ma riae – skr. MIC) to pierw sza mę ska
wspól no ta za kon na w Ko ście le pol skim. Zo sta ła za ło żo na w
1673 r. przez oj ca Sta ni sła wa Pap czyń skie go. Uwi docz nie -
nie tej praw dy wia ry w swo jej na zwie, uprze dzi ło o dwa wie -
ki ogło sze nie do gma tu o Nie po ka la nym Po czę ciu Ma ryi. 

Po przy by ciu do Pusz czy Ko ra biew skiej o. Sta ni -
sław roz po czął z grup ką kil ku to wa rzy szy wspól ne ży cie
zgod nie z „Re gu łą ży cia”, któ rej sam był au to rem. Po cząt ko -
wo, z przy czyn nie za leż nych od o. za ło ży cie la, ży ciu pierw -
szych ma ria nów zo sta ły nada ne zna mio na pu stel ni cze.
Wkrót ce mło da i nie licz na jesz cze wspól no ta otrzy ma ła
apro ba tę miej sco we go bi sku pa – Ste fa na Wierz bow skie go,
któ ry po kil ku la tach ofia ro wał ma ria nom fun da cję w No wej
Je ro zo li mie - po ło żo nej ko ło War sza wy - dziś zna nej pod na -
zwą Gó ry Kal wa rii. 

Za apro ba tą pa pie ża In no cen te go XII w 1699 r. ma -
ria nie sta li się za ko nem o ślu bach uro czy stych, któ re by ły
skła da ne na po cho dzą cą z Fran cji „Re gu łę dzie się ciu cnót
ewan ge licz nych NMP”. Kie dy zre zy gno wa li z pu stel ni cze go
try bu ży cia, zde cy do wa li się przy łą czyć na pe wien czas do
za ko nu fran cisz ka nów. Wraz ze śmier cią oj ca Sta ni sła wa
Pap czyń skie go w 1701 r. ma ria nie we szli w okres po waż ne -
go kry zy su. We wnętrz ne nie po ro zu mie nia do ty czą ce cha -
rak te ru za ko nu po dzie li ły je go człon ków na dwie gru py.
Jed na opo wia da ła się wy łącz nie za po kut ni czo -kon tem pla -
cyj nym wy mia rem ży cia, dru ga zaś pra gnę ła oprócz kon -
tem pla cji od da wać się rów nież apo stol stwu ze wnętrz ne mu.

W 1716 r. de cy zją bi sku pa Ada ma Rost kow skie go
zo stał za mknię ty no wi cjat ma ria nów, a za kon ni cy otrzy ma li
po le ce nie opusz cze nia klasz to rów i prze nie sie nia się do pra -
cy dusz pa ster skiej w pa ra fiach. 

Kry zys nie trwał dłu go, bo już po sze ściu la tach tj.
w 1722 r. bi skup po znań ski Piotr Tar ło we zwał roz pro szo -
nych za kon ni ków ma riań skich z po wro tem do ich klasz to -
rów i zwo łał ka pi tu łę ge ne ral ną. Wów czas to wy bra no ge ne -
ra ła, któ rym zo stał o. An drzej od św. Ma te usza Desz po ta,
Czech z po cho dze nia. Od te go cza su za kon przy jął herb z
wi ze run kiem Ma ryi Nie po ka la nie Po czę tej, za mie rza jąc pod
Jej opie ką umac niać się i roz wi jać. 

Oj ciec Jo achim od św. An ny Ko złow ski, kie dy zo -
stał pro ku ra to rem ge ne ral nym, udał się do Rzy mu w ce lu
uzy ska nia w Sto li cy Apo stol skiej za twier dze nia kon sty tu cji
za ko nu. W 1723 r. otrzy mał od pa pie ża In no cen te go XIII
apro ba tę ma riań skich ustaw oraz uwol nie nie za ko nu od in -
ge ren cji lo kal nych bi sku pów. 

Prze by wa jąc w Rzy mie, o. Ko złow ski spo tkał mło -
de go Po la ka – Fran cisz ka Wy szyń skie go (zna ne go póź niej
ja ko o. Ka zi mie rza od św. Jó ze fa). Mło dy Fran ci szek, pod
wpły wem re la cji o ne ga tyw nej po sta wie ro dzo ne go bra ta,
któ ry ja ko ma riań ski no wi cjusz przy czy nił się do „roz pro -
sze nia rost kow skie go”, za pra gnął na pra wić krzyw dę, ja ką

tam ten wy rzą dził za ko no wi. Roz po zna jąc w tym wo lę Bo żą,
po pro sił o przy ję cie do ma ria nów. Oj ciec Jo achim do ko nał
w Rzy mie ob łó czyn Wy szyń skie go, po czym ra zem wró ci li
do Pol ski.

Oj ciec Ka zi mierz słu żył wspól no cie przez sze reg lat
z wiel kim od da niem. Je go dzia łal ność zjed na ła mu sza cu -
nek i uzna nie za rów no u współ cze snych, jak i u po tom nych.
Nie wąt pli wą za słu gą o. Wy szyń skie go by ło umoc nie nie i
roz sze rze nie Za ko nu Ma ria nów w pierw szej po ło wie XVIII
w. W tym okre sie za kon za ło żył no we pla ców ki na te re nie
Li twy i Ru si.  

Dzię ki o. Wy szyń skie mu du cho wość za ło ży cie la
sta ła się źró dłem no we go za pa łu w pra cy dusz pa ster skiej
oraz in spi ra cją dla bar dziej dy na micz ne go roz wo ju za ko nu
Nie po ka la nej. Mi syj na gor li wość o. Ka zi mie rza za wio dła go
do Por tu ga lii. Tam na gó rze Bal sa mao oso bi ście za ło żył
pierw szy na Pół wy spie Ibe ryj skim klasz tor ma ria nów, w
któ rym zmarł w opi nii świę to ści w 1755 r. 

Du cho wość o. Wy szyń skie go by ła przej mo wa na
przez je go na stęp ców, któ rzy kon se kwent nie sze rzy li kult
Nie po ka la ne go Po czę cia NMP i mo dli twę za du sze w czyść -
cu cier pią ce.

W dru giej po ło wie XVIII w. za kon ob jął pro wa dze -
nie pa ra fii przy swo ich klasz to rach, roz sze rza jąc dzia łal ność
apo stol ską. Po nad to w od po wie dzi na apel pol skich bi sku -
pów za ło żo no szko ły przy klasz tor ne. 

Za in spi ro wa ni przez o. Raj mun da No wic kie go, jed -
ne go z naj wy bit niej szych po o. Wy szyń skim prze ło żo nych
ge ne ral nych, ma ria nie za an ga żo wa li się w pro wa dze nie re -
ko lek cji i mi sji lu do wych. Do ko lej nych za sług o. Raj mun da
na le ża ło utwo rze nie w 1779 r. pro ku ra tu ry ge ne ral nej ma -
ria nów w po cy ster skim klasz to rze przy ko ście le św. Wi ta w
Rzy mie oraz praw ne unie za leż nie nie za ko nu od fran cisz ka -
nów w 1786 r. W tym sa mym ro ku Sto li ca Apo stol ska za -
twier dzi ła na no wo zre da go wa ne ma riań skie kon sty tu cje. 

Herb księży marianów
opracowany na jubileusz odnowy zakonu

100-lecie odrodzenia Zgromadzenia Ksiê¿y
Marianów 
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Pod ko niec XVIII w. wraz z upad kiem in su rek cji
ko ściusz kow skiej w 1795 r. Pol ska cał ko wi cie stra ci ła nie -
pod le głość i ma ria nie zo sta li po dzie le ni przez szczel nie za -
mknię te gra ni ce, usta lo ne przez oku pu ją ce Rzecz po spo li tą
po tę gi: Ro sję, Pru sy i Au strię. 

W 1798 r. Na po le on po za ję ciu Rzy mu na ka zał
wszyst kim ob co kra jow com opusz cze nie mia sta; usu nął tym
sa mym ma ria nów z ich klasz to ru przy ko ście le św. Wi ta. 

Po Kon gre sie Wie deń skim w 1815 r. więk szość ma -
riań skich klasz to rów zna la zła się w no wo utwo rzo nym Kró -
le stwie Pol skim, któ re by ło czę ścią nie przy ja zne go Ko ścio -
ło wi ka to lic kie mu im pe rium ro syj skie go. 

W wy ni ku klęsk dwóch po wstań na ro do wych prze -
ciw ko car skiej Ro sji, li sto pa do we go w 1830 r. i stycz nio we -
go w 1863, za ko ny by łej Rze czy po spo li tej Oboj ga Na ro dów
zo sta ły pod da ne su ro wym re pre sjom (szcze gól nie do tkli wy
był za kaz przyj mo wa nia no wych kan dy da tów). 

Po 1865 r. ro syj ski za bor ca ze zwo lił na ist nie nie tyl -
ko jed ne go ma riań skie go klasz to ru w Ma riam po lu na Li -
twie, do kąd ca rat de por to wał wszyst kich ma ria nów. Obo -
wią zu ją cy za kaz przyj mo wa nia no wi cju szy ska zy wał tym sa -
mym za kon na po wol ne wy mar cie. W 1908 r. po zo stał przy
ży ciu tyl ko je den ma ria nin, o. Win cen ty Sę kow ski, ostat ni
prze ło żo ny ge ne ral ny. Za kon jed nak nie tyl ko prze trwał, ale
roz wi nął się dzię ki swo je mu re for ma to ro wi ks. Je rze mu Ma -
tu le wi czo wi, któ ry 29 sierp nia 1909 r. zło żył ślu by za kon ne.

W 2009 ro ku ma ria nie świę tu ją 100-le cie swo je go
od ro dze nia. Obec nie zgro ma dze nie li czy oko ło 600 księ ży,
bra ci i osób sto wa rzy szo nych. Dzie li się na 5 pro win cji i po -
słu gu je wier nym w 17 kra jach. Prze ło żo nym ge ne ral nym
zgro ma dze nia jest ks. Jan Ro kosz MIC, zaś prze ło żo nym
Pro win cji Pol skiej ks. Pa weł Na umo wicz MIC. Zgro ma dze -
nie opie ku je się w Pol sce sank tu aria mi w Li che niu oraz w
Stocz ku Klasz tor nym. Pro wa dzi tak że Wy daw nic two Księ ży
Ma ria nów w War sza wie. Wspie ra ne jest przez Sto wa rzy sze -
nie Po moc ni ków Ma riań skich.

Be aty fi ka cja o. Sta ni sła wa Pap czyń skie go, za ło ży -
cie la zgro ma dze nia księ ży ma ria nów, od by ła się 16 wrze -
śnia 2007 ro ku w Li che niu, a Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II 28
czerw ca 1987 ro ku wy niósł na oł ta rze od no wi cie la za ko nu
ab pa Je rze go Ma tu le wi cza. 

Ob cho dy ju bi le uszu od no wie nia za ko nu w Pol sce
prze wi du ją sze reg wy da rzeń, oto waż niej sze z nich: 
* 24-25 IV 2009 – Głów na piel grzym ka dzięk czyn na ma ria -
nów Pro win cji Opatrz no ści Bo żej  do gro bu Oj ca Od no wi -
cie la;
* 24 V 2009 – Msza świę ta dzięk czyn na za dar od ro dze nia
Zgro ma dze nia przy gro bie Oj ca Za ło ży cie la; 
* 24-28 V 2009 – Mię dzy na ro do we sym po zjum hi sto rycz no -
-teo lo gicz ne, Li cheń;  
* 6-8 VII 2009 – Re ko lek cje ju bi le uszo we dla świec kich
„Ma ria nie – z Ma ry ją w Ko ście le“, Li cheń; 
* 19 VII 2009 – cen tral ne uro czy sto ści dzięk czyn ne Zgro -

ma dze nia, Ma riam pol na Li twie; 
* 29 VIII 2009 – Msza św. dzięk czyn no -bła gal na w dniu 100.
rocz ni cy od no wie nia, War sza wa, ko ściół św. Krzy ża; 
* 8 XII 2009 – Za koń cze nie Ro ku Ju bi le uszo we go – Msza
św. dzięk czyn na;  No wen na przed uro czy sto ścią Nie po ka la -
go Po czę cia NMP.

Na sza pa ra fia mo że cie szyć się z po wo ła nia ks. An drze ja
Gow kie le wi cza, któ ry obec nie po słu gu je w Zgro ma dze niu
Księ ży Ma ria nów w An glii, słu żąc tak że w Sto wa rzy sze niu
Po moc ni ków Ma riań skich oraz Apo sto la ta cie Mi ło sier dzia
Bo że go. 

Rów nież z na szej pa ra fii wy szedł ks. Ra fał Za lew ski
obec nie pra cu ją cy w do mu ge ne ral nym Księ ży Ma ria nów w
Rzy mie. 

W mo dli tew ni ku księ ży ma ria nów znaj dzie my ko ron kę
prze ka za ną przez tra dy cję za ko nu, opar tą na „Re gu le 10
Cnót NMP”. Po ma ga w jej od ma wia niu de cym ka. Jest to ma -
ły ró ża niec z dzie się cio ma ko ra li ka mi. 

Ko ron kę tę od ma wia się jak ró ża niec, ale w mo dli -
twie Zdro waś Ma ry jo za każ dym ra zem po sło wach: Świę ta
Ma ry jo, Mat ko Bo ża... wy mie nia się jed ną z 10 cnót w na stę -
pu ją cej ko lej no ści:  
Naj czyst sza, 
Naj roz trop niej sza, 
Naj po kor niej sza, 
Naj wier niej sza, 
Naj po boż niej sza, 
Naj po słusz niej sza, 
Naj uboż sza, 
Naj cier pliw sza, 
Naj mi ło sier niej sza, 
Naj bo le śniej sza... 
módl się za na mi grzesz ny mi, te raz i w go dzi nę śmier ci na szej.
Amen.

Na stęp nie: 
* Pro wa dzą cy: Chwa ła Oj cu i Sy no wi i Du cho wi Świę te mu.
* Wszy scy: Jak by ła na po cząt ku, te raz i za wsze, i na wie ki
wie ków. Amen. 

Decymka w formie dziesięcioramiennej gwiazdy

. . . . . . . 

. . . . . . . 
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Bp Je rzy Ma tu le wicz był wiel kim od -
no wi cie lem Zgro ma dze nia Oj ców Ma -
ria nów. Przy szedł na świat 13 kwiet nia
1871 r. w po bli żu mia stecz ka Ma riam -
pol, w pół noc nej Su walsz czyź nie w ro -
dzi nie li tew skiej. W dzie ciń stwie stra -
cił ro dzi ców i opie kę nad nim prze jął
je go star szy brat Jan, czło wiek z na tu -
ry su ro wy i wy ma ga ją cy.   

Uczył się po cząt ko wo w gim -
na zjum ma riam pol skim. Do se mi na -
rium wstą pił w Kiel cach, a po je go za -
mknię ciu przez wła dze ro syj skie w
1893 r., dia kon Je rzy zo stał skie ro wa -
ny do se mi na rium du chow ne go w
War sza wie. Ja ko wy bit nie uzdol nio ne -
go, szla chet ne go i po boż ne go, w 1895
r. bi skup kie lec ki wy słał go na spe cja -
li stycz ne stu dia do Aka de mii Du chow -
nej w Pe ters bur gu. Tam 20 li sto pa da
1898 r. otrzy mał świę ce nia ka płań skie.
Je go pra ca ma gi ster ska zo sta ła oce -
nio na naj wyż szą no tą z do dat kiem „pri -
mus”.  

Na stęp nie stu dio wał na Ka to -
lic kim Uni wer sy te cie we Fry bur gu
Szwaj car skim, gdzie w 1902 r. otrzy -
mał dok to rat z teo lo gii. Fry burg był w
tam tych cza sach waż nym ośrod kiem my śli ka to lic kiej i od -
ro dze nia re li gij ne go w Ko ście le. 

Po za koń cze niu stu diów ks. dr Je rzy Ma tu le wicz
po wró cił do Kielc. Przez dwa la ta wy kła dał w se mi na rium
ła ci nę i pra wo ka no nicz ne. Zna jo mość prze pi sów praw nych
Ko ścio ła przy da ła mu się w przy szło ści, ja ko za ło ży cie lo wi
za ko nów i au to ro wi licz nych kon sty tu cji za kon nych.  

Od dziec ka miał sła be zdro wie. W 1904 r. mu siał
pod dać się le cze niu w War sza wie, gdzie z po mo cą po śpie -
szy ły mu Sio stry z ul. Pięk nej i umie ści ły go przy za kła dzie
na uko wym Ce cy lii Pla ter -Zy ber ków ny. W ten spo sób tra fił
do jed ne go z naj więk szych ognisk świę to ści w Pol sce.  

Kie dy w 1907 r. w Aka de mii Du chow nej w Pe ters -
bur gu utwo rzo no ka te drę so cjo lo gii, na sta no wi sko pierw -
sze go pro fe so ra te go przed mio tu za pro szo no wła śnie ks.

Ma tu le wi cza. Wkrót ce
zo stał rów nież wi ce rek to -
rem uczel ni. Przez 4 la ta
kształ cił tam i wy cho wy -
wał eli tę du cho wień stwa
ka to lic kie go pod za bo -
rem ro syj skim.  

Na sku tek ka sa ty
car skiej pod za bo rem ro -
syj skim ży cie za kon ne,
zo sta ło nie mal cał ko wi -
cie znisz czo ne. Ks. Ma tu -
le wicz wzra stał w cie niu
ostat nie go klasz to ru Oj -
ców Ma ria nów w Ma -
riam po lu i z bó lem pa -
trzył, jak za kon ni cy wy -
mie ra li i nie mo gli przyj -
mo wać no wych kan dy da -
tów. Wy su nął wów czas
pro po zy cję ta kich re form
za ko nu, by mógł on się
roz wi jać w spo sób taj ny.
Pro jekt zy skał apro ba tę
ge ne ra ła za ko nu o. Win -
cen te go Sę kow skie go i
Sto li cy Apo stol skiej.  

Dnia 29 sierp nia
1909 r. ks. Ma tu le wicz zło żył ślu by za kon ne w ko ście le
Świę te go Krzy ża w War sza wie.

28 li sto pa da 1910 r. Pius X za twier dził no wą kon sty -
tu cję ma riań ską, w któ rej pod kre ślo no po trze bę pro wa dze -
nia szkół i or ga ni za cji ka to lic kich oraz ko niecz ność po słu gi -
wa nia się pra są, książ ką i in ny mi spo so ba mi w na ucza niu
wia ry. Za kon zo stał ukry ty. Znie sio no ha bit i wszel kie in ne
ze wnętrz ne ozna ki za kon ne. By ła to bez względ na ko niecz -
ność.  

Pierw szy no wi cjat mie ścił się w sto li cy car skiej –
Pe ters bur gu. Po śmier ci o. Sę kow skie go ks. Ma tu le wicz zo -
stał ge ne ra łem Zgro ma dze nia i kie ro wał wspól no tą aż do
śmier ci.  

Po opusz cze niu w 1915 r. przez Ro sjan War sza wy,
otwo rzył na Bie la nach jaw ny dom za kon ny, a przy nim

* P. W po czę ciu Two im, Pan no, Nie po ka la naś by ła. 
* W. Módl się za na mi do Bo ga Oj ca, któ re goś Sy na po ro dzi ła. 
* P. Mó dl my się. Bo że, Ty przez Nie po ka la ne Po czę cie Naj -
święt szej Dzie wi cy przy go to wa łeś swo je mu Sy no wi god ne
miesz ka nie i na mo cy za sług prze wi dzia nej śmier ci Chry -
stu sa za cho wa łeś Ją od wszel kiej zma zy, daj nam za Jej przy -
czy ną dojść do Cie bie bez grze chu. Przez na sze go Pa na Je -
zu sa Chry stu sa, Two je go Sy na, któ ry z To bą ży je i kró lu je w

jed no ści Du cha Świę te go, Bóg przez wszyst kie wie ki wie -
ków. 
* W. Amen.  
* P. Nie po ka la ne Po czę cie Ma ryi Dzie wi cy.  
* W. Niech nam bę dzie zba wie niem i obro ną.

opracowanie Teresa Sowińska
na podstawie: www.marianie.pl

B³ogos³awiony Jerzy Matulewicz

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Błogosławiony bp Jerzy Matulewicz
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schro ni sko dla 200 bez dom nych dzie ci, po tem przy jął pod
opie kę ma ria nów Za kład Wy cho waw czy na Pra dze, prze -
zna czo ny dla ubo gich chłop ców.  

Po zor ga ni zo wa niu ży cia za kon ne go ma ria nów w
War sza wie, w 1918 r. ks. Ma tu le wicz przez kil ka mie się cy
pra co wał nad od ro dze niem go w Ma riam po lu na Li twie.  

23 paź dzier ni ka 1918 r. pa pież Be ne dykt XV mia no -
wał ks. Ma tu le wi cza bi sku pem wi leń skim. Uf ny w po moc
Bo żą l grud nia 1918 r. przy jął sa krę bi sku pią w Kow nie, a w
ty dzień póź niej, w uro czy stość Nie po ka la ne go Po czę cia
Naj święt szej Ma ryi Pan ny, przy był do swej die ce zji. 

Sied mio let ni okres po słu gi wa nia bi sku pie go był
dla nie go nie zwy kle trud ny. Te ren die ce zji wi leń skiej był
na ro do wo ścio wo mie sza ny. Wil no prze cho dzi ło osiem ra zy
z rąk do rąk. W at mos fe rze ogrom ne go na pię cia to czy ły się
wal ki o wpły wy, przy peł nym za an ga żo wa niu die ce zjan.

Waż nym po lem dzia ła nia bi sku pa by ły wi zy ta cje
die ce zjalne. Z po wo du prze śla do wa nia car skie go nie któ re
pa ra fie nie wi dzia ły bi sku pa od kil ku dzie się ciu lat. Wy pa da -
ło mu więc udzie lać bierz mo wa nia jed ne go dnia ty siąc om
wier nych.  

Go rą cym pra gnie niem Bi sku pa by ło osiąść w Rzy -
mie i za ło żyć tam dom ge ne ral ny Zgro ma dze nia Księ ży Ma -
ria nów wraz z ośrod kiem stu diów. Na je go proś bę pa pież
zwol nił go z obo wiąz ków w die ce zji wi leń skiej 14 lip ca 1925
r. Bi skup Ma tu le wicz 3 sierp nia udał się do Rzy mu, aby za -
jąć się spra wa mi Zgro ma dze nia Księ ży Ma ria nów. W do -
wód uzna nia za sług Pius XI dnia l wrze śnia mia no wał go ar -
cy bi sku pem ty tu lar nym Adu li. 

7 grud nia 1925 r. ar cy bi skup po wró cił do Wil na, po -
nie waż pa pież wy słał go do Re pu bli ki Li tew skiej, ja ko swe -
go przed sta wi cie la, mia nu jąc go Wi zy ta to rem Apo stol skim.
Ce lem przy jaz du by ło zła go dze nie na pię cia, ja kie po wsta ło
w wy ni ku za war cia kon kor da tu po mię dzy Wa ty ka nem a
Pol ską. Za po znaw szy się z sy tu acją na miej scu, no wy Wi zy -
ta tor dzię ki nie stru dzo nym wy sił kom, opa no wał trud ną sy -
tu ację. W cią gu trzech mie się cy opra co wał pro jekt no wej
pro win cji ko ściel nej. Zo sta ła ona usta no wio na kon sty tu cją
apo stol ską „Li tu ano rum gen te”. 4 IV 1926 r. ar cy bi skup Ma -
tu le wicz do ko nał wi zy ta cji i prze pro wa dził re for my w cen -
tral nych in sty tu cjach ka to lic kich, swo imi de cy zja mi po ło żył
sil ne pod wa li ny pod dzia łal ność Ko ścio ła na Li twie oraz
przy wró cił za ufa nie do Sto li cy Apo stol skiej. 

Ar cy bi skup Ma tu le wicz zmarł 27 stycz nia 1927 r.
Jed ne z ostat nich słów, ja kie skie ro wał do sto ją ce go obok
ma ria ni na brzmia ły: „Bądź cie zjed no cze ni i pra cuj cie ofiar -
nie”. Cia ło Ar cy bi sku pa Ma tu le wi cza zo sta ło zło żo ne w pod -
zie miach ka te dry ko wień skiej, a po kil ku la tach, w spo sób
uro czy sty, prze nie sio no do ko ścio ła pa ra fial ne go w Ma -
riam po lu. Tam gro ma dzą się wier ni na mo dli twę, aby czcić
i pro sić o wsta wien nic two u Bo ga te go, któ ry tak wiel ko -
dusz nie cier piał i pra co wał dla Je go chwa ły.  

Dla Chry stu sa i Ko ścio ła – to prze sła nie to wa rzy -
szy ło ks. Ma tu le wi czo wi w po słu dze dusz pa ster skiej.  Pra cę
dla Zgro ma dze nia uwa żał za swo ją szcze gól ną mi sję w Ko -

ście le. Wzo rem dla nie go by ła Mat ka Naj święt sza Nie po ka -
la nie Po czę ta. Swo ją oso bo wo ścią wy wie rał du ży wpływ na
oto cze nie. Je go de wi zą by ło za le ce nie św. Paw ła: „Zło do -
brem zwy cię żaj”. 

W dzie le re for mo wa nia ży cia za kon ne go oj ców
Ma ria nów ks. Ma tu le wicz, zy skał no wych za kon ni ków. Ich
licz ba wzro sła do 240.  Za czę li oni pra co wać w wie lu ośrod -
kach w Pol sce, na Li twie, Ło twie, w Sta nach Zjed no czo -
nych i w Rzy mie. 

Ks. Ma tu le wicz był bar dzo wy czu lo ny na nie spra -
wie dli wość spo łecz ną. W swo ich pi smach i na ukach pięt no -
wał wa dy ów cze snej Rzecz po spo li tej, przed sta wiał pro gram
jej na pra wy oraz brał w obro nę po krzyw dzo nych. Wi dział
za gro że nie odej ścia ro bot ni ków od Ko ścio ła, gdyż kla sa ro -
bot ni cza, ży ją ca w nę dzy, wy zy ski wa na i po zba wio na pod -
sta wo wych praw ludz kich szu ka ła roz wią za nia swo ich pro -
ble mów w so cja li zmie. Do strze gał rów nież za gro że nie ate -
iza cją in te li gen cji i roz po wszech nia nia ich idei w spo łe czeń -
stwie. In te li gen cja bo wiem po sia da ła wpływ na kształ to wa -
nie świa to po glą du spo łe czeń stwa po przez szkol nic two, pra -
sę, li te ra tu rę, te atr.  

Swo imi po glą da mi ks. Ma tu le wicz nie wąt pli wie to -
ro wał dro gę współ cze sne mu apo stol stwu świec kich. Do -
strze gał ich ogrom ne moż li wo ści i wprost ko niecz ność sze -
rze nia na uki Chry stu so wej przez lu dzi świec kich. Re zul ta -
tem Je go pra cy dusz pa ster skiej i spo łecz nej był wiel ki au to -
ry tet, ja ki uzy skał w spo łe czeń stwie. 

W 1953 r. Zgro ma dze nie Księ ży Ma ria nów roz po -
czę ło pro ces be aty fi ka cyj ny bpa Je rze go Ma tu le wi cza. Do
Sto li cy Apo stol skiej na pły wa ły proś by o wy nie sie nie na oł ta -
rze Słu gi Bo że go od wie lu kar dy na łów, bi sku pów, ge ne ra -
łów za ko nów i grup ka to li ków świec kich. Wśród tych pe ty -
cji by ły tak że li sty bi sku pów pol skich na cze le z ks. Ste fa -
nem kar dy na łem Wy szyń skim i ks. Ka ro lem kar dy na łem
Woj ty łą. W opar ciu o ze bra ne świa dec twa i po do głęb nej
dys ku sji Kon gre ga cja Spraw Kanonizacyjnych w 1982 r. wy -
da ła de kret o he ro icz no ści cnót.  

Ma jąc na uwa dze świę te ży cie ar cy bi sku pa Ma tu le -
wi cza i nad zwy czaj ne ła ski zdzia ła ne za je go wsta wien nic -
twem, Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II po sta no wił za li czyć go
w po czet bło go sła wio nych 28 czerw ca 1987 ro ku. Pod czas
uro czy sto ści rocz ni co wych Oj ciec Świę ty po wie dział: „Cie -
szy my się, że na 600-le cie Chrztu Li twy zo stał wy nie sio ny
na oł ta rze ten syn lu du li tew skie go, bo z lu du li tew skie go
po cho dził, ten syn na ro du li tew skie go, wiel ki syn, a rów no -
cze śnie wiel ki syn Ko ścio ła Chry stu so we go”. 

Ja ko pa sterz Ko ścio ła i czło wiek od da ny cał ko wi cie
Bo gu bło go sła wio ny Je rzy Ma tu le wicz jest wzo rem dla bi -
sku pów, ka pła nów i za kon ni ków. Znaj du ją w nim tak że pa -
tro na wszy scy po zo sta ją cy w trud nych sy tu acjach ży cio -
wych: cho rzy, wy zy ski wa ni, prze śla do wa ni.  

Te re sa So wiń ska 
za Ta de uszem Gór skim MIC 

www.ma ria nie.pl



OD PO WIEDŹ:

Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II od był:
• 104 za gra nicz ne po dró że apo stol skie 
• i od wie dził 132 kra je1 świa ta.

WY KAZ2 ZA GRA NICZ NYCH PO DRÓ ŻY APO STOL SKICH
PA PIE ŻA JA NA PAW ŁA II (W nawiasach podano liczbę
porządkową pielgrzymki do danego kraju)

1 – Do mi ni ka na (I), Mek syk (I), Ba ha my3 (I) 
– 25 I 79 -1 II 79 r.
trwa ła 7 dni i 9 godz., dy stans 23.710 km

2 – Pol ska (I) – 02 VI 79 -10 VI 79 r.
trwa ła 8 dni i 11,30 godz., dy stans 3.185 km

3 – Ir lan dia (I), USA (I) – 29 IX 79 -08 X 79 r.
trwa ła 9 dni i 1.30 godz., dy stans 18.093 km

4 – Tur cja (I) – 28 XI 79 -30 XI 79 r.
trwa ła 2 dni i 12 godz., dy stans 3.785 km

5 – Za ir (I), Kon go (I), Ke nia (I), Gha na (I), Gór na 
Wol ta (Bur ki na Fa so)(I), Wy brze że Ko ści Sło nio wej (I)
– 02 V 80-12 V 80 r.
trwa ła 10 dni i 9 godz., dy stans 18.914 km

6 – Fran cja (I) – 30 V 80 - 02 VI 80 r.
trwa ła 3 dni i 6,45 godz., dy stans 2.509 km

7 – Bra zy lia (I) – 30 VI 80 -12 VII 80 r.
trwa ła 12 dni i 4 godz., dy stans 27.673 km

8 – RFN (I) – 15 XI 80 -19 XI 80 r.
trwa ła 4 dni i 13,40 godz., dy stans 2.880 km

9 – Pa ki stan (I), Fi li pi ny (I), Alaska  USA (II)(Gu am4), 
An cho ra ge5), Ja po nia (I) – 16 II 81 -27 II 81 r.
trwa ła 11 dni i 3,20 godz., dy stans 35.120 km

10 – Ni ge ria (I), Be nin (I),  Ga bon (I),  Gwi nea Rów ni ko wa 
(I) – 12 II 82 -19 II 82 r. 
trwa ła 7 dni i 9,15 godz., dy stans 14.734 km

11 – Por tu ga lia (I) – 12 V 82 -15 V 82
trwa ła 3 dni i 11 godz., dy stans 4.433 km

12 – Wiel ka Bry ta nia (I) – 28 V 82 - 02 VI 82 r.
trwa ła 5 dni i 15,25 godz., dy stans 4.880 km

13 – Bra zy lia (II), Ar gen ty na (I) – 10 VI 82 -13 VI 82 r.
trwa ła 2 dni i 11,30 godz., dy stans 26.904 km

14 – Szwaj ca ria (I) – 15 VI 82 -15 VI 82 r.
trwa ła 15,15 godz., dy stans 1.412 km

15 – San Ma ri no (I) – 29 VIII 82 - 29 VIII 82 r.
trwa ła 5 godz., dy stans 235 km

16 – Hisz pa nia (I) – 31 X 82 - 09 XI 82 r. 
trwa ła 9 dni i 7,45 godz., dy stans 7.269 km

17 – Por tu ga lia (II), Ko sta ry ka (I), Ni ka ra gua (I), Pa na ma 
(I), Sal wa dor (I),  Gwa te ma la (I), Hon du ras (I), Be li -
ze(I), Ha iti(I) – 02 III 83 -10 III 83 r.
trwa ła 8 dni i 7,35 godz., dy stans 24.009 km

18 – Pol ska (II) – 16 VI 83 - 23 VI 83 r.
trwa ła 7 dni i 4,50 godz., dy stans 3.597 km

19 – Fran cja (II) (Lo ur des) – 14 VIII 83 -15 VIII 83 r.
trwa ła 2 dni i 8,40 godz., dy stans 2.096 km

20 – Au stria (I) – 10 IX 83 -13 IX 83 r. 
trwa ła 3 dni i 6,30 godz., dy stans 1.735 km

21 – Alaska USA (III) (Fa ir bank s6 ), Ko rea Po łu dnio wa (I), 
Pa pua -No wa Gwi nea (I), Wy spy Sa lo mo na (I), 
Taj lan dia (I) – 02 V 84 -12 V 84 r.
trwa ła 9 dni i 21,15 godz., dy stans 38.441 km

22 – Szwaj ca ria (II) – 12 VI 84 -17 VI 84 r.
trwa ła 5 dni i 11,30 godz., dy stans 2.218 km

23 – Ka na da (I) – 09 IX 84 -21 IX 84 r.
trwa ła 11 dni i 23,50 godz., dy stans 26.843 km

24 – Hisz pa nia (II), Do mi ni ka na (II), Pu er to Ri co (I)
– 10 X 84 -13 X 84 r.
trwa ła 2 dni i 21,55 godz., dy stans 16.827 km

25 – We ne zu ela (I), Ekwa dor (I), Pe ru (I), Try ni dad 
i To ba go (I) – 26 I 85 - 06 II 85
trwa ła 11 dni i 2,55 godz., dy stans 29.821 km

26 – Ho lan dia (I), Luk sem burg (I), Bel gia (I) 
– 11 V 85 - 21 V 85 r.
trwa ła 10 dni i 10 godz., dy stans 4.721 km

27 – To go (I), Wy brze że Ko ści Sło nio wej (II), Ka me run (I),
Re pu bli ka Środkowej Afry ki (I), Za ir (II), Ke nia (II), 
Ma ro ko – 08 VIII 85 -19 VIII 85 r.
trwa ła 11 dni i 14 godz., dy stans 25.431 km

28 – Szwaj ca ria (III), Lich ten ste in (I) – 08 IX 85 r.
trwa ła 15 godz., dy stans 1.580 km

29 – In die (I) – 31 I 86 -11 II 86 r. 
trwa ła 10 dni i 10,40 godz., dy stans 20.252 km

30 – Ko lum bia (I), Wy spy Św. Łu cji (I)
– 01 VII 86 - 08 VI 86 r.
trwa ła 7 dni i 3 godz., dy stans 21.127 km

Pytania o Jana Paw³a II – ci¹g dalszy

30. Ile zagranicznych podróży apostolskich
odbył Jan Paweł II i do ilu krajów świata?                 
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31 – Fran cja (III) – 04 X 86 - 07 X 86
trwa ła 3 dni i 13,45 godz., dy stans 2.031 km

32 – Ban gla desz (I), Sin ga pur (I), Fi dżi (I), No wa Ze lan dia 
(I), Au stra lia (I), Se sze le (I) – 18 XI 86 - 01 XII 86 r.
trwa ła 13 dni i 6,15 godz., dy stans 48.974 km

33 – Uru gwaj (I), Chi le (I), Ar gen ty na (II)
– 31 III 87 - 13 IV 87 r. 
trwa ła 13 dni i 4 godz., dy stans 36.613 km

34 – R F N (II) – 30 IV 87 - 04 V 87 r.
trwa ła 4 dni i 6,10 godz., dy stans 3.169 km

35 – Pol ska (III) – 08 VI 87 -14 VI 87 r.
trwa ła 6 dni i 11,55 godz., dy stans 4.559 km

36 – USA (IV), Ka na da (II) – 10 IX 87 - 21 IX 87 r.
trwa ła 11 dni i 1,20 godz., dy stans 30.465 km

37 – Uru gwaj (II), Bo li wia (I), Pe ru (II), Pa ra gwaj (I)
– 07 V 88 -19 V 88 r., 
trwa ła 12 dni i 7,45 godz., dy stans 34.420 km

38 – Au stria (II) – 23 VI 88 - 27 VI 88 r.
trwa ła 4 dni i 6,45 godz., dy stans 2.503 km

39 – Zim ba bwe (I), Bot swa na (I), Le so tho (I), Su azi (I), 
Mo zam bik (I) – 10 IX 88 - 19 9IX 88 r. 
trwa ła 9 dni i 12 godz., dy stans 20.599 km

40 – Fran cja (IV) – 08 X 88 -11 X 88 r.
trwa ła 3 dni i 14,30 godz., dy stans 2.222 km

41 – Ma da ga skar (I), Reu nio n7 (I), Za mbia (I), Ma la wi (I) 
– 28 IV 89 - 06 V 89 r.

trwa ła 9 dni i 17 godz., dy stans 21.712 km
42 – Nor we gia (I), Is lan dia (I), Fin lan dia (I), Da nia (I), 

Szwe cja (I) – 01 VI 89 -10 VI 89 r.
trwa ła 9 dni i 9,10 godz., dy stans 11.986 km

43 – Hisz pa nia (III) (San tia go de Com po ste la8, Astu ria9) 
– 19 VIII 89 - 21 VIII 89 r.
trwa ła 2 dni i 11,30 godz., dy stans 3.908 km

44 – Ko rea Płd. (II), In do ne zja (I), Ti mor Wsch.10 (I),
Mau ri tius (I)  – 06 X 89 -16 X 89
trwa ła 10 dni i 4,15 godz., dy stans 39.047 km

45 – Rep. Zie lo ne go Przy ląd ka (I), Ma li (I), Gwi nea -Bis sau 
(I), Bur ki na Fa so (II), Czad (I) – 25 I 90 - 01 II 90 r.
trwa ła 7 dni i 8,30 godz., dy stans 14.384 km

46 – Cze cho sło wa cja (I) – 21 IV 90 -22 IV 90 r.
trwa ła 1 dzień i 13,40 godz., dy stans 2.133 km

47 – Mek syk (II), Cu ra ca o11 (I) – 06 V 90 -14 V 90 r.
trwa ła 8 dni i 5,15 godz., dy stans 29.233 km

48 – Mal ta (I) – 25 V 90 -27 V 90 r.
trwa ła 2 dni i 6,45 godz., dy stans 1.537 km

49 – Mal ta (II) (Lu qa), Tan za nia (I), Bu run di (I), Rwan da 
(I), Wy brze że Ko ści Sło nio wej (III) (Ja mu su kro) 
– 01 IX 90 -10 IX 90 r.
trwa ła 9 dni i 17 godz., dy stans 18.737 km

50 – Por tu ga lia (III) – 10 V 91 -13 V 91 r.
trwa ła 3 dni i 9,10 godz., dy stans 8.957 km

51 – Pol ska (IV) – 01 VI 91 - 09 VI 91 r.
trwa ła 8 dni i 12,15 godz., dy stans 4.581 km

52 – Pol ska (IV) (Czę sto cho wa), Wę gry (I) 
– 13 VIII 91 -20 VIII 91 r.
trwa ła 7 dni i 10,15 godz., dy stans 4.487 km

53 – Bra zy lia (III) – 12 X 91 - 21 X 91 r.
trwa ła 9 dni i 10,30 godz., dy stans 20.599 km

54 – Se ne gal (I), Gam bia (I), Gwi nea (I)
– 19 II 92 - 26 II 92 r.
trwa ła 8 dni i 4,15 godz., dy stans 10.010 km

55 – An go la (I), Wy spy Św. To ma sza i Ksią żę ca (I) 
– 04 VI 92 -10 VI 92 r. 
trwa ła 6 dni i 7,15godz., dy stans 16.780 km

56 – Do mi ni ka na (III) – 09 X 92 -14 X 92 r.
trwa ła 5 dni i 11,15 godz., dy stans 15.114 km

57 – Niemcy (II) Be nin , Ugan da (I), Su dan (I) (Char tum)
– 03 II 93 -10 II 93 r.
trwa ła 7 dni i 15,10 godz., dy stans 15.331 km

58 – Al ba nia (I) – 25 IV 93 r.
trwa ła 14,15 godz., dy stans 1.402 km

59 – Hisz pa nia (IV) – 12 VI 93 -17 VI 93 r.
trwa ła 5 dni i 5,10 godz., dy stans 3.438 km

60 – Ja maj ka (I), Mek syk (III) (Men da), USA (V)(De nver) 
– 09 VIII 93 - 16 VIII 93 r.
trwa ła 7 dni i 2,35 godz., dy stans 20.722 km

61 – Li twa (I), Ło twa (I), Es to nia (I) – 04 IX 93 -10 IX 93 r.
trwa ła 6 dni i 11,50 godz., dy stans 5.359 km

62 – Chor wa cja12(I) (Za grzeb) – 10 IX 94 -11 IX 94 r.
trwa ła 1 dzień i 3,45 godz., dy stans 1.314 km

63 – Fi li pi ny (II), Pa pua -No wa Gwi nea (II), Au stra lia (II)
Sri Lan ka (I) (Co lom bo) – 11 I 95 - 21 I 95 r.
trwa ła 10 dni i 3,30 godz., dy stans 33.415 km

64 – Cze chy (II), Pol ska (V) – 20 V 95 -22 V 95 r.
trwa ła 2 dni i 15 godz., dy stans 2.315 km

65 – Bel gia (II) – 3 VI 95 - 4 VI 95
trwa ła 1 dzień i 7,30 godz., dy stans 2.362 km

66 – Sło wa cja (II) – 30 VI 95 -3 VII 95 r.
trwa ła 3 dni i 12,30 godz., dy stans 2.642 km

67 – Ka me run (II), Rep. Płd. Afry ki (I), Ke nia (III) 
– 14 IX 95 - 20 IX 95 r.
trwa ła 6 dni i 7 godz., dy stans 16.782 km

68 – USA (VI) – 4 X 95 -9 X 95 r.
trwa ła 4 dni i 23 godz., dy stans 14.488 km

69 – Gwa te ma la (II), Ni ka ra gua (II), Sal wa dor (II), 
We ne zu ela (II) – 5 II 96 -12 II 96 r.
trwa ła 6 dni i 23,45 godz., dy stans 24.061 km

70 – Tu ne zja (I) – 14 IV 96 r.
trwa ła 12,50 godz., dy stans 1.282 km

71 – Sło we nia13 (I) – 17 V 96 - 19 V 96 r.
trwa ła 2 dni i 5,35 godz., dy stans 1.714 km

72 – Niem cy (III) – 21 VI 96 -23 VI 96 r.
trwa ła 2 dni i 5,45 godz., dy stans 2.573 km

73 – Wę gry (II) – 6 IX 96 -7 IX 96 r.
trwa ła 1 dzień i 13,30 godz., dy stans 1.891 km

74 – Fran cja (V) – 19 IX 96 -23 IX 96 r.
trwa ła 3 dni i 12,55 godz., dy stans 3.712 km

75 – Bo śnia i Her ce go wi na (I) – 12 IV 97 -13 IV 97 r.
trwa ła 1 dzień i 3,10 godz., dy stans 1.062 km

76 – Cze chy (III) – 25 IV 97 - 27 IV 97 r.
trwa ła 2 dni i 4,30 godz., dy stans 2.093 km

77 – Li ban (I) (Bej rut) – 10 V 97 -11 V 97 r.
trwa ła 1 dzień i 14,15 godz., dy stans 4.489 km

78 – Pol ska (VI) – 31 V 97 -10 VI 97 r.
trwa ła 10 dni i 11,45 godz., dy stans 3.878 km

79 – Fran cja (VI)(Pa ryż) – 21 VIII 97 -24 VIII 97 r.
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trwa ła 3 dni i 9,55 godz., dy stans 2.449 km
80 – Bra zy lia (IV) – 2 X 97 - 6 X 97 r.

trwa ła 4 dni i 1,05 godz., dy stans 18.394 km
81 – Ku ba (I) – 21 I 98 - 26 I 98 r.

trwa ła 5 dni i 2 godz., dy stans 18.576 km
82 – Ni ge ria (II) – 21 III 98 - 23 III 98 r.

trwa ła 2 dni i 12,50 godz., dy stans 8.772 km
83 – Au stria (III) – 19 VI 98 - 21 VI 98 r.

trwa ła 2 dni i 11,30 godz., dy stans 2.052 km
84 – Chor wa cja (II) – 2 X 98 - 4 X 98 r.

trwa ła 2 dni i 4,30 godz., dy stans 1.330 km
85 – Mek syk (IV), USA (VII) – 22 I 99 - 28 I 99 r.

trwa ła 6 dni i 3 godz., dy stans 21.502 km
86 – Ru mu nia (I) – 7 V 99 - 9 V 99 r.

trwa ła 2 dni i 13,45 godz., dy stans 2.640 km
87 – Pol ska (VII) – 5 VI 99 -17 VI 99 r.

trwa ła 12 dni i 11,45 godz., dy stans 5.340 km
88 – Sło we nia (II) – 19 IX 99 r.

trwa ła 12,35 godz., dy stans 1.500 km
89 – In die (II), Gru zja (I) – 5 XI 99 - 9 XI 99 r.

trwa ła 4 dni i 13 godz., dy stans 12.621 km
90 – Egipt (I)– 24 II 2000 – 26 II 2000 r.

trwa ła 2 dni i 10,05 godz., dy stans 4.912 km
91 – Jor da nia (I), Izra el (I), Te ry to rium Au to no mii Pa le- 

styń skiej (I) – 20 III 2000 -26 III 2000 r.
trwa ła 6 dni i 13,45 godz., dy stans 5.626 km

92 – Por tu ga lia (IV) – 12 V 2000 -13 V 2000 r.
trwa ła 1 dzień i 5,10 godz., dy stans 4.174 km

93 – Gre cja (I), Sy ria (I), Mal ta (III) – 4 V 2001- 9 V 2001 r.      
trwa ła 5 dni i 11,25 godz., dy stans 5.223 km

94 – Ukra ina (I) – 23 VI 2001 - 27 VI 2001 r.
trwa ła 4 dni i 11,20 godz., dy stans 4.022 km

95 – Ka zach stan (I), Ar me nia (I) – 22 IX 2001-27 IX 2001 r.
trwa ła 5 dni i 12,30 godz., dy stans 9.772 km

96 – Azej ber dżan (I), Buł ga ria (I) – 22 V 2002 - 26 V 2002 r.
trwa ła 4 dni i 10,55 godz., dy stans 6.511 km

97 – Ka na da (III), Mek syk (V), Gwa te ma la (III) 
– 23 VII 2002 -2 VIII 2002 r.
trwa ła 9 dni i 23,20 godz., dy stans 22.226 km

98 – Pol ska (VIII) – 16 VIII 2002 -19 VIII 2002 r.
trwa ła 3 dni i 5,05 godz., dy stans 2.653 km

99 – Hisz pa nia (V) – 3 V 2003 -4 V 2003 r.
trwa ła 1 dzień, 11,45 godz., dy stans 2.724 km

100 – Chor wa cja (III) – 5 IX 2003 - 9 IX 2003 r.
trwa ła 3 dni i 23 godz., dy stans 2.392 km

101 – Bo śnia i Her ce go wi na (II) – 22 VI 2003 r.
trwa ła 12,45 godz., dy stans 996 km

102 – Sło wa cja (III) – 11 IX 2003 -14 IX 2003 r.
trwa ła 3 dni i 11,45 godz., dy stans 3.051 km

103 – Szwaj ca ria (IV) – 5 VI 2004 -6 VI 2004 r.
trwa ła 1 dzień i 11,30 godz., dy stans 1380 km

104 – Fran cja (VII) (Lo ur des) – 15 VIII 2004 -16 VIII 2004 r.
trwa ła 1 dzień i 11,30 godz., dy stans 2.050 km

WY JA ŚNIE NIA DO DAT KO WE:

1 Za de fi ni cję ha sła „kraj” przy ją łem in for ma cję po da ną
w Po pu lar nej En cy klo pe dii Po wszech nej, Wyd. Fo gra, Kra -
ków 1995 r., któ ra brzmi: „Kraj – część lą du, za miesz ki wa na

dziś lub w prze szło ści przez okre ślo ny na ród lub spo łecz -
ność; jed nost ka po li tycz ne go po dzia łu świa ta ist nie ją ca ja ko
pań stwo nie pod le głe lub za leż ne od in ne go pań stwa”.
2 Wy kaz uak tu al nio no w opar ciu o „Via gi e vi si te di Gio van -
ni Pa olo II al. XXIII an no di pon ti fi ca to” – wy daw ca: RA DIO
VA TI CA NA. 
3 Ba ha my – pań stwo zło żo ne z wysp cią gną cych się na prze -
strze ni ok. 1000 km na pół noc od Ku by i Ha iti (Oce an Atlan -
tyc ki).
4 Gu am – ja ko kraj (choć za leż ny od USA) sta no wi jed ną ca -
łość ad mi ni stra cyj ną. Zaj mu je naj więk szą wy spę ar chi pe la -
gu Ma ria nów. Sto li ca Aga na. Lud ność 145 tys. miesz kań -
ców. Spo łe czeń stwo two rzą przede wszyst kim Mi kro ne zyj -
czy cy, głów nie lud ność Cha mo ro. Do mi nu ją cą re li gią jest
ka to li cyzm, któ ry wy zna je 80% miesz kań ców.
5 An cho ra ge – mia sto na Ala sce (naj więk szy 49. stan USA),
waż ny port lot ni czy ja ko miej sce tran zy to we na tra sie z Eu -
ro py do Ja po nii.
6 Fa ir banks – mia sto na Ala sce (USA), port lot ni czy.
7 Reu nion – ja ko kraj (za leż ny od Fran cji) zaj mu je wy spy
w Ar chi pe la gu Ma ska re nów na Oce anie In dyj skim,
ok. 700 km na wschód od Ma da ga ska ru. 75% lud no ści to
Mu la ci. Wy spa od kry ta w XVII w. Lud ność w 89% ka to lic ka.
Jed na die ce zja, za leż na bez po śred nio od Sto li cy Apo stol -
skiej. 
8 San tia go de Com po ste la – mia sto po sia da ją ce ka te drę,
gdzie znaj du je się grób Św. Ja ku ba Apo sto ła, od IX w. cel
piel grzy mek ze wszyst kich kra jów Eu ro py.
9 Astu ria – re gion hi sto rycz ny w pn.-zach. Hisz pa nii, nad Za -
to ką Bi skaj ską. Sto li cą Astu rii jest Ovie do, mia sto po wsta łe
w IX w., wo kół klasz to ru be ne dyk ty nów. Tu na ro dzi ła się
mo nar chia hisz pań ska i do dziś na stęp ca tro nu no si ty tuł
Księ cia Astu rii. W Ovie do jest wspa nia ła go tyc ka ka te dra,
gdzie prze cho wy wa ne są bez cen ne re li kwie, m.in. chu s ta,
któ rą wg tra dy cji mia ła być przy kry ta twarz Chry stu sa
po Je go śmier ci.
10 Z in for ma cji po da nych w L'Osse rva to re Ro ma no 10-
11/1989: w Kro ni ce (str. 2), w Kro ni ce po dró ży (str. 12),
przy ho mi lii Ja na Paw ła II wy gło szo nej w Di li (str. 19) oraz
z sa mej ho mi lii wnio sku ję, że Ti mor Wschod ni jest KRA -
JEM et nicz nym, o wła snej re li gij no ści i kul tu ral nej toż sa mo -
ści. Die ce zja te go re gio nu pod le ga bez po śred nio Sto li cy
Apo stol skiej. Wg En cy klo pe dii Po wszech nej PWN z 1987
ro ku: Ti mor od kry ty w 1520 r. przez Por tu gal czy ków.
W 1613-18 – część za chod nia za ję ta przez Ho len drów.
W 1661 – część wschod nia by ła ko lo nią por tu gal ską.
W 1949 – część za chod nią włą czo no do In do ne zji. W 1951
– część por tu gal ska (Ti mor Wsch.) otrzy ma ła sta tus pro -
win cji za mor skiej. W 1975 – woj na do mo wa mię dzy zwo len -
ni ka mi nie pod le gło ści a rzecz ni ka mi po stu la tu przy łą cze nia
Ti mo ru Wsch. do In do ne zji, za koń czo na pro kla mo wa niem
nie pod le gło ści 20 wrze śnia 1975 ro ku. 7 grud nia 1975 ro ku
wkro cze nie wojsk in do ne zyj skich po pie ra nych przez część
spo łe czeń stwa. Od lip ca 1976 r. do 18 ma ja 2002 r. pod ad -
mi ni stra cją In do ne zji ja ko jej 27. pro win cja. Od 19 ma ja 2002
r. ja ko nie pod le głe pań stwo o na zwie Ti mor Lo ro sae.
11 Cu ra cao – jed na z wysp Ar chi pe la gu An ty li Ho len der -
skich, na Mo rzu Ka ra ib skim, w po bli żu za chod nich wy brze -
ży We ne zu eli, sta no wi ad mi ni stra cyj ną ca łość o sa mo rzą -
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dzie we wnętrz nym. Jest in te gral ną czę ścią Ho lan dii. Wy spę
za miesz ku ją w więk szo ści Kre ole po słu gu ją cy się ję zy kiem
pa pia men tu. Świa to wą re no mę po sia da pro du ko wa ny tu taj
li kier ze skó rek po ma rań czy.
12 Re pu bli ka Chor wac ka – ja ko no wy kraj po wsta ły z czę ści
daw nej Ju go sła wii. 
13 Sło we nia – ja ko no wy kraj po wsta ły z daw nej Ju go sła wii.
Od 1991r. jest od ręb nym, su we ren nym pań stwem. 

WYKAZ1 WIZYTOWANYCH I ODWIEDZANYCH
KRAJÓW ŚWIATA PRZEZ  PAPIEŻA JANA PAWŁA II

8 ra zy Jan Pa weł II od wie dził Pol skę; 
7 po dró ży od był do USA, Fran cji;
5 ra zy wi zy to wał Mek syk i Hisz pa nię; 
4 ra zy Bra zy lię, Por tu ga lię, Szwaj ca rię; 
3 ra zy od wie dził Au strię, Chor wa cję, Cze chy (Cze cho sło -
wa cja), Do mi ni ka nę, Gwa te ma lę, Ka na dę, Ke nię, Mal tę,
Niem cy, Sło wa cję (Cze cho sło wa cja, Wy brze że Ko ści Sło -
nio wej; 
2 ra zy od wie dził Ar gen ty nę, Au stra lię, Bel gię, Be nię, Bo -
śnię i Her ce go wi nę, Bur ki na Fa so, Fi li pi ny, In die, Ka me -
run, Ko reę, Ni ge rię, Ni ka ra guę, Pa puę -No wą Gwi neę, Pe ru,
Sal wa dor, Sło we nię, Uru gwaj, We ne zu elę, Wę gry, Za ir;
1 raz Oj ciec Świę ty wi zy to wał Al ba nię, An go lę, Ar me nię,
Azer bej dżan, Ba ha my, Ban gla desz, Be li ze, Bo li wię, Bot swa -
nę, Buł ga rię, Bu run di, Chi le, Cu ra cao, Czad, Da nię, Egipt,
Ekwa dor, Es to nię, Fi dżi, Fin lan dię, Ga bon, Gam bię, Gha nę,

Gre cję, Gru zję, Gu am, Gwi neę, Gwi neę -Bis sau, Gwi neę
Rów ni ko wa, Ha iti, Ho lan dię, Hon du ras, In do ne zję, Ir lan dię,
Is lan dię, Izra el, Ja maj kę, Ja po nię, Jor da nię, Ka zach stan, Ko -
lum bię, Kon go, Ko sta ry kę, Ku bę, Le so tho, Li ban, Lich ten -
ste in, Li twę, Luk sem burg, Ło twę, Ma da ga skar, Ma la wi,
Ma li, Ma ro ko, Mau ri tius, Mo zam bik, Nor we gię, No wą Ze -
lan dię, Pa ki stan, Pa na mę, Pa ra gwaj, Pu er to Ri co, Re pu bli kę
Po łu dnio wej Afry ki, Re pu bli kę Środ ko wej Afry ki, Re pu bli -
kę Zie lo ne go Przy ląd ka, Reu nion, Ru mu nię, Rwan dę, San
Ma ri no, Se ne gal, Se sze le, Sin ga pur, Sri Lan kę, Su azi, Su -
dan, Sy rię, Szwe cję, Taj lan dię, Tan za nię, Te ry to rium Au to -
no mii Pa le styń skiej, Ti mor Wschod ni, To go, Try ni dad i To -
ba go, Tu ne zję, Tur cję, Ugan dę, Ukra inę, Wiel ką Bry ta nię,
Wy spy Sa lo mo na, Wy spy św. To ma sza i Ksią żę cą, Za mbię,
Zimbabwe, Wyspy św. Łucji. 

WY JA ŚNIE NIA DO DAT KO WE:

1 Wykaz obejmuje 104 zagraniczne podróże apostolskie Ojca 
Świętego Jana Pawła II. 

Uwaga!
Razem Ojciec Święty odwiedził 132 kraje - 129 krajów
niepodległych i 3 kraje zależne: Curacao, Guam, Reunion.

opra co wał An drzej Wit kow ski 
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„Za praw dę, god ne to jest, aby śmy To bie, Oj cze świę ty, skła da li dzięk czy nie nie, i spra wie dli we, aby śmy Cie bie wy chwa la li,
przez na sze go Pa na Je zu sa Chry stu sa. W Nim za ja śnia ła ta jem ni cza wy mia na, któ ra nam przy nio sła zba wie nie. Gdy Nie -
skoń czo ny przy jął gra ni ce ludz kiej na tu ry, śmier tel ny czło wiek stał się kró lem nad wie ka mi, i miesz kań ców zie mi uczy nił
dzie dzi ca mi nie ba.”

(z 3. Pre fa cji o Na ro dze niu Pań skim)

Ko cha ni!

Przyj ście Sy na Bo że go ja ko ma łe dziec ko na nasz świat po ka za ło, jak
bar dzo Pa nu Bo gu za le ży na każ dym z nas. Po zwo lił On ukryć ca łą
swo ją po tę gę i chwa łę, aby stać się ta kim, jak ja – sła by, bez bron ny
i na ra żo ny na róż ne go ro dza ju cier pie nie i nie bez pie czeń stwa. Za ra -
zem Je zus za pra sza dzi siaj Cie bie i mnie, aby śmy i my sta li się te raz ta -
ki mi, jak On jest. 

Niech za tem prze ży wa ne świę ta Bo że go Na ro dze nia bę dą
oka zją do wpa try wa nia się w ubó stwo, po ko rę i za leż ność Bo żej Dzie -
ci ny. Niech wzbu dzą w nas ży wą wia rę, że wła śnie te ce chy, uzna wa -
ne przez świat za bez war to ścio we, pro wa dzą do praw dzi we go ży cia
i da ją nam na dzie je na odzie dzi cze nie nie ba. 

Wy trwa łe go dą że nia do tej cu dow nej prze mia ny z ludz -
kie go w bo skie ży czy my Wam, Dro dzy Pa ra fia nie i Sza now ni
Czy tel ni cy, w imie niu re dak cji „Gło su Bra ta” oraz księ dza pro -
bosz cza i wszyst kich dusz pa ste rzy.

¯YCZENIA NA ŒWIÊTA BO¯EGO NARODZENIA



. . . . . . . 

. . . . . . . 

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

wiersze i zdjęcia kazimierza sakowicza

koniec świata

a niech to
gej obrońcą nienarodzonych
koniec świata

pozwolić głupocie raz się pokazać
to zawsze będzie istnieć chciała
prawda niestety boli
a skutki przyjdą nie prędzej to później

dobrze że człowiek ma instynkt stadny
może pójdą po rozum do głowy
i się wyniosą z własnej woli
na wyspy szczęśliwe
własne uprawiać swawole
za własne podatki

nikt jeszcze głupoty głupotą nie zwalczył
aborcja ma to samo źródło
a od dzieci wara
nawet jeśli jeszcze nienarodzone 

wierność 

nie umiem inaczej i nie chcę inaczej
tak będę kochał aby kochać wiernie
jak przystało na człowieka
jeśli zwierzę potrafi to ja tym bardziej

wierność zasadom pozwala zrozumieć istotę miłości 

złudzeniem są nasze marzenia 

na bazie własnych doświadczeń
odmieniam iluzję przez wszystkie przypadki
nawet jeśli nie rozumiem lub widzę co chcę zobaczyć
to przecież nie znaczy że tego nie ma albo jest
złudzeniem są nasze marzenia osadzone głęboko
zawinięte w rulon ukrytych pragnień
czas może leczyć rany lecz pamięć powraca

miłość też bywa złudzeniem odczuć
sztuką jest ją zrozumieć zanim odejdzie
w cień wypowiedzianych słów
prawda o niej nie zawsze bezbolesna
daje możliwość dotknięcia absolutu
to czego nie ma w nas jest Nim
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rebus nr 24                         

Trzywyrazowy, o początkowych li te -
rach: M. B. G.

„BARYT“

Do po da nej fi gu ry na le ży wpi sać pio no wo
czter na ście dzie wię cio li te ro wych wy ra zów
o po da nych zna cze niach.
Li te ry w za zna czo nym rzę dzie utwo rzą roz -
wią za nie, któ re wy star czy przy słać bez wy ra -
zów po moc ni czych.

1) przed sta wi ciel dy plo ma tycz ny re pre zen -
tu ją cy pań stwo wo bec władz in ne go
pań stwa.
2) za kry stian.
3) du chow ny pro wa dzą cy dzia łal ność mi syj -

ną.
4) przy bo ry, na rzę dzia, pod ręcz ne przed -

mio ty.
5) miej sce od by wa nia prak tyk re li gij nych;

ko ściół.

6) po moc nik bi sku pa lub pro bosz cza.
7) krzyż z wy obra że niem ukrzy żo wa ne go

Chry stu sa.
8) du chow ny po peł nych świę ce niach, ma ją -

cy pra wo od pra wia nia mszy; ka płan.
9) czło wiek, któ ry cier pi lub któ ry po niósł

śmierć w obro nie swo ich prze ko nań,
zwłasz cza wia ry.

10) por to wy urząd ad mi ni stra cyj ny, czu wa ją -
cy nad bez pie czeń stwem że glu gi;
kie row nic two por tu.

11) star szy w hie rar chii anio łów.
12) mu zy ku je za wo do wo w ko ście le.
13) ogół bi sku pów w kra ju.

14) owo ce sma żo ne w gę stym sy ro pie z cu -
kru.

Opra co wał: BA RYT.

logogryf nr 4

Roz wią za nie lo go gry fu al bo re bu su z nr 42
Gło su Bra ta pro si my skła dać w kio sku pa ra -
fial nym lub wrzu cić do skrzyn ki na drzwiach
wej ścio wych do ple ba ni, w ter mi nie jed ne go
mie sią ca od uka za nia się te go nu me ru. 

Za na de sła ne pra wi dło we roz wią za -
nie wy lo su je my na gro dę. Ży czy my po wo dze nia!

Na gro dę za lo go gryf z nr 41 prze ka -
zu je my p. In dze Czar niak.

Rozwiązanie logogryfu nr 3

Hasło: Semper Fidelis
Wyrazy pomocnicze: Tonsura, kolekta,

segment, komplet, korekta, patroni, grafika,
religia, buddyzm, koperta, kielich, pacierz,

wieszcz.

Rozwiązanie rebusu nr 23:
Krasnoludki 

(kra - snop - budki)

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

p. Inge Czarniak
p. Elżbieta Wiącek

p. Emilia Kałużyńska

Serdecznie gra tu lu je my!

Od au to ra cd. 
Dziś trud no jed no znacz nie po dać po cząt ki po wsta nia krzy żów ki; znaw cy przed mio tu po da ją po ło wę dzie więt na ste go wie -
ku (An glia), a w ro ku 1913 po noć pierw szą krzy żów kę wy dru ko wa no w Sta nach Zjed no czo nych. Do Pol ski za tem krzy żów -
ka przy wę dro wa ła z Za cho du, a pierw sze ta kie za da nie uka za ło się w „Ku rie rze War szaw skim” w r. 1925.

Krzy żów ka, ja ko za da nie sza ra dziar skie szyb ko się przy ję ła, a tak że za czę ła go ścić w wie lu pi smach (mie sięcz ni -
kach, ty go dni kach, a tak że w pra sie co dzien nej). Zro bi ła więc bły ska wicz ną ka rie rę. Każ de wy daw nic two sza ra dziar skie,
oprócz róż ne go ro dza ju in nych za dań, dru ko wa ło przede wszyst kim róż ne go ty pu krzy żów ki. Po dob no dziś moż na do li -
czyć  się po nad stu róż nych od mian krzy żó wek, z cze go wy mie nię tu kil ka na ście naj po pu lar niej szych: kla sycz na, bia ła, sy -
la bo wa, uko śni ko wa, ko ło wa, mo zai ko wa, ma gicz na, ana gra mo wa, krzy żów ka -szyfr, ob raz ko wa, cze ska, wło ska, pę tel ko -
wa, wło cław ska, sie dlec ka; do naj po pu lar niej szych w ostat nich la tach za li czam krzy żów ki: jol kę, z przy mru że niem oka,
(przy mruż ka), het mań ską i pa no ra micz ną. 

Fundatorem nagród jest:

HURTOWNIA KSIĄŻEK 
I  DEWOCJONALIÓW „ŚW.
PAWEŁ“
80-339 Gdańsk, ul. Bitwy Oliwskiej 40 

N = WŚ

ROZRYWKA



Ś.p. Stanisława Latos, lat 96, zm. 19.09.2009 r. 

Ś.p. Franciszek Skiba, lat 49, zm. 23.09.2009 r. 

Ś.p. Stanisław Olkowski, lat 78, zm. 1.10.2009 r. 

Ś.p. Maria Aniela Pacuk, lat 75, zm. 3.10.2009 r. 

Ś.p. Małgorzata Sokalska, lat 84, zm. 9.10.2009 r. 

Ś.p. Tadeusz Ciechański, lat 69, zm. 10.10.2009 r. 

Ś.p. Helena Mikulska, lat 84, zm. 16.10.2009 r. 

Ś.p. Czesława Kaczorek, lat 86, zm. 19.10.2009 r. 

Ś.p. Zbigniew Bolesław Przelicki, lat 67, zm. 24.10.2009 r.

Ś.p. Zygfryd Stiller, lat 69, zm. 24.10.2009 r. 

Ś.p. Helena Maria Supernat, lat 78, zm. 26.10.2009 r. 

Ś.p. Piotr Jaremski, lat 88, zm. 31.10.2009 r. 

Ś.p. Helena Kozieł, lat 87, zm. 12.11.2009 r. 

Ś.p. Leokadia Pierzyńska, lat 97, zm. 19.11.2009 r. 

Ś.p. Henryka Końca, lat 91, zm. 26.11.2009 r. 

Ś.p. Aldona Chmielewska, lat 80, zm. 27.11.2009 r. 

Ś.p. Janina Wesołowska, lat 88, zm. 1.12.2009 r. 

Ś.p. Danuta Osmólska, lat 67, zm. 2.12.2009 r. 

Ś.p. Jan Jankowiak, lat 56, zm. 5.12.2009 r. 

Ś.p. Jan Rakocki, lat 66, zm. 5.12.2009 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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Jakub Grzegorz Masa 27.09.2009 r. 

Oskar Orzeł 27.09.2009 r.

Mateusz Piotr Muzyka 27.09.2009 r. 

Kacper Paweł     11.10.2009 r. 

Micha Tomasz Kamraj 11.10.2009 r. 

Alicja Kokłowska 11.10.2009 r. 

Dominika Jadwiga Klepacka 18.10.2009 r. 

Amelia Elżbieta Ostrowska 25.10.2009 r. 

Eliza Marianna Gryń 25.10.2009 r. 

Michał Szymański 25.10.2009 r. 

Tymon Dominik Olszewski 25.10.2009 r. 

Maja Burek 8.11.2009 r. 

Tomasz Kluczyk 22.11.2009 r. 

Wojciech Kluczyk 22.11.2009 r. 

Damian Tusiński 22.11.2009 r. 

Antoni Banaszak 22.11.2009 r. 

Nikola Zofia Gos 22.11.2009 r. 

Julia Iwańczak 22.11.2009 r. 

Oskar Filip Grochowiński 22.11.2009 r. 

Szymon Patryk Górecki 22.11.2009 r. 

Mateusz Chomej 12.12.2009 r. 

Da riusz Ka zi mierz Ru dziń ski i An ge li ka Ma rze na Wo lań ska
19.09.2009 r. 

To masz Wła dy sław Pru sak i Mał go rza ta Pan fil
19.09.2009 r. 

Mar cin Wy so czan i Mał go rza ta Elż bie ta Do ma chow ska
19.09.2009 r. 

Je rzy Kon rad Pisz czek i Ilo na Le śniew ska
3.10.2009 r. 

Krzysz tof Ko liń ski i Kry sty na Mał go rza ta Bian ga
3.10.2009 r. 

Mi chał Jan Ży wic ki i Ewa Mo ni ka Pło char ska
24.10.2009 r. 

Mi chał Waw rzy niak i Be ata An na Such mil ska
31.10.2009 r.

Cecylia i Jan MILIŃSCY                           24.10

Aldona i Henryk BIRHOLZ        25.10

Irena i Franciszek FORMELA      7.11

Amanda i Edmund LEWAŃCZYK   15.11

Bogumiła i Henryk PRZECHLEWSCY   26.12

Aniela i Marian GOŁOTA         27.12

Serdecznie gratulujemy!

PRZYJĘLI 
SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZE

50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA
obchodzili:
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WIADOMOŚCI PARAFIALNE
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PRZEDSTAWIENIE PRZED RÓŻAŃCEM 8 X 09 r.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RÓŻAŃCÓW 4 X 09 r.

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW DO LSO 8 XI 09 r.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MODLITEWNIKÓW 8 XI 09 r.
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PRACE BUDOWLANE

PIELGRZYMKI PARAFIALNE

Na górnych zdjęciach pielgrzymka do sanktuariów Dolnego Śląska w dniach 1-4 X 2009 r.
Na dolnych zdjęciach pielgrzymka do Rzymu w dniach 17-21 X 2009 r.


