
„To jest Cia³o moje... To jest Krew moja” (Mk 14,22.24)
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Grób Pañski i Wielki Czwartek
Z ŻYCIA PARAFII
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Dro dzy Czy tel ni cy
Ko cha ni Pa ra fia nie

Chcia ło by się po wie dzieć uff…  upra gnio ny czas wa ka cji. Za koń -
czy li śmy ko lej ny Rok Dusz pa ster ski a w nim wie le się dzia ło.
Wspo mnie nia i ob ra zy za pi sa ne w na szej pa mię ci prze no si my na
pa pier, aby i ko lej ne po ko le nia się ga ją ce do ar chi wal nych nu me -
rów Gło su Bra ta, mo gły po znać wszel kie for my ak tyw no ści pro -
po no wa ne we Wspól no cie Pa ra fial nej a kie ro wa ne do dzie ci,
mło dzie ży i do ro słych. 

Ogrom ne za an ga żo wa nie wie lu lu dzi spra wia, że każ dy
mo że zna leźć coś dla sie bie za rów no w wy mia rze du cho wym jak
i ludz kim. Bar dzo dzię ku ję wszyst kim, któ rzy dzie lą się swo imi
ta len ta mi ubo ga ca jąc w ten spo sób pa ra fial ne śro do wi sko. War -
to każ dą chwi lę za go spo da ro wy wać wraz z Je zu sem, gdyż nie -
zba da ne są wy ro ki Bo skie… Po niż szy ne kro log in for mu ją cy 
o śmier ci na sze go ko cha ne go księ dza Bog da na, ka że nam 
z wiel ką po ko rą spo glą dać na ży cie… 

Czyń my więc do bro na mia rę swo ich moż li wo ści, gdyż
ono jest klu czem do wiecz no ści…

Z po dzię ko wa niem i za du mą 
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII

24 III – W przed dzień Nie dzie li Pal mo wej na si pa ra fia nie uczest -
ni czy li w dro dze krzy żo wej „Sem per Fi de lis” na Kal wa rii Wej he -
row skiej.
29 III – Msza Wie cze rzy Pań skiej. Wspól na mo dli twa z ks. bp Zbi -
gnie wem Zie liń skim.
30 III – Li tur gia Mę ki Pań skiej w Wiel ki Pią tek, a na jej za koń -
cze nie prze nie sie nie Naj święt sze go Sa kra men tu do gro bu i ad o ra -
cja do godz. 24.00.
31 III – Wigilia Paschalna w Wielką Noc połączona z procesją
rezurekcyjną.
8 IV – Świę to Bo że go Mi ło sier dzia. Mszy św. w Go dzi nę Mi ło sier -
dzia, prze wod ni czył  śp. ks. Bog dan Pul czyń ski. 
Po Mszy św. od ma wia li śmy ko ron kę do Bo że go Mi ło sier dzia.
15 IV – po czą tek X Ogól no pol skie go Ty go dnia Bi blij ne go, prze ży -
wa ne go pod ha słem Weź mij cie Du cha Świę te go”.
22 IV – Od by ła się ho spi cyj na ak cja „Po la Na dziei”. Na by wa jąc żon -
ki la mo gli śmy wes przeć dzia łal ność ho spi cjów w Ar chi die ce zji
Gdań skiej.
29 IV - 3 V – Stu denc ka ma jów ka w Wil nie.
3 V – Uro czy stość NMP Kró lo wej Pol ski, głów nej Pa tron ki na szej
Oj czy zny;
• majówka Wspólnoty Młodzieżowej „Lux Cordis” w Orlinkach.
5 V – Spływ ka ja ko wy rze ką Ra du nią (Dusz pa ster stwo
Młod szej Mło dzie ży oraz mi ni stran ci).
6 V – Spotkanie integracyjne wspólnoty Domowego Kościoła;
• o godz. 13.00 Msza św. dzięk czyn na za piel grzym kę ro we ro wą,
któ ra trwa ła 56 dni przez 14 kra jów (po nad 11 tys. km). Po Mszy św.
od by ło się w ko ście le spo tka nie z piel grzy ma mi, no mi no wa ny mi
do te go rocz nych „Ko lo sów” ja ko wy czyn ro ku.
12 V – Dzień sku pie nia Wspól no ty Je zu so wej Ło dzi w Ośrod ku
SNE w Or lin kach.
13 V – Uro czy stość Wnie bo wstą pie nia Pań skie go. Pod czas Mszy
św. o godz. 11.00 pierw sza gru pa uczniów klas III przy stą pi ła do 
I Ko mu nii Świę tej.
14 V – Ks. abp Sła woj Le szek Głódź udzie lił w na szym ko ście le Sa -
kra men tu Bierz mo wa nia;
• odbyła się ka ja ko wa ma jów ka mi ni stran tów.
19 V – Ogni sko świe żo bierz mo wa nych wraz z ani ma to ra mi w ce lu
po dzię ko wa nia za ca ły rok dro gi po zna wa nia Bo ga i przy bli ża nia się
do Nie go.
20 V – I Ko mu nia Świę ta dla II gru py dzieci.
24 V – W „Bia łym Ty go dniu” dzie ci, któ re przy stą pi ły do Pierw szej
Ko mu nii Świę tej, wraz z s. Do ro tą i ks. Wojciechem, po je cha ły na
piel grzym kę au to ka ro wą do Swa rze wa i Wła dy sła wo wa .
26 V – Kajakowa majówka ministrantów. 
30 V – Uro czy stość Naj święt sze go Cia ła i Krwi Chry stu sa.
2 VI – Wy jazd mło dzie ży z naszej parafii do Led ni cy. Spotkanie
odbywało się pod hasłem „JESTEM”.
7 VI – Po sta wienie od no wio nego Krzyża Mi syj nego.
8 VI – Uro czy stość Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa. Pod czas na -
bo żeń stwa czerw co we go od mó wi li śmy Akt od da nia się Naj święt sze -
mu Ser cu Je zu so we mu. W okta wie uro czy sto ści uczest ni czy li śmy w
pro ce sji Eucharystycznej na zewnątrz ko ścio ła.
10 VI – O. Piotr Kwiatek gościem naszej parafii. Podczas Mszy św.
mó wił na temat wdzięcz no ści oraz o swo jej naj now szej książ ce „35
dni w ryt mie wdzięcz no ści”.
16 VI – Odbył się fe styn pa ra fial ny z licznymi atrakcjami. 
17 VI – Od pust pa ra fial ny ku czci św. Bra ta Al ber ta. By ła to tak że
pierw sza rocz ni ca po świę ce nia ko ścio ła. Sło wo Bo że na wszyst kich
Mszach św. gło sił ks. Ire ne usz Ko zio rzęb ski, któ ry przed la ty po słu -
gi wał w na szej wspól no cie. Uro czy sta su ma od pu sto wa zo sta ła od -
pra wio na o godz. 13.00, któ rej prze wod ni czył ks. ka no nik Je rzy Wię -
cek, Ofi cjał Gdań skie go Try bu na łu Me tro po li tal ne go. Do spra wo -
wa nia Mszy św. kon ce le bro wa nej zo sta li za pro sze ni ka pła ni z na sze -
go de ka na tu oraz za przy jaź nie ni z na szą pa ra fią;
• jak co ro ku, w nie dzie lę od pu sto wą, go ści li śmy przed ko ścio łem
przed sta wi cie li Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej, któ rzy na co dzień
spo ty ka ją się na za ję ciach w klu bie osie dlo wym „Bo lek i Lo lek”. Na
kier ma szu moż na by ło na być pra ce, któ re sa mi wy ko na li.
28 i 29 VI – Msze dziękczynne na zakończenie roku szkolnego dla
uczniów, rodziców i nauczycieli.

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

. . . 

Dnia 18 czerwca 2018 r. w wypadku drogowym zginął
tragicznie w 39. roku życia i 11. roku kapłaństwa 

ks. Bogdan Pulczyński, 
wikariusz naszej parafii w latach 2011-2014.

Polecajmy go Bożemu Miłosierdziu. Ogarnijmy modlitwą
także najbliższą rodzinę ks. Bogdana.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek, 22 czerwca,
pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka
Głódzia Metropolity Gdańskiego o godz. 10.00 w Starzynie.
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28 kwiet nia 2018 r. w Sank tu arium Bo że go Mi ło sier dzia w Kra ko wie -Ła -
giew ni kach, z udzia łem Epi sko pa tu Pol ski, władz pań stwo wych, przed sta -
wi cie li mię dzy na ro do we go śro do wi ska pie lę gniar skie go oraz kil ku set
osób cho rych i nie peł no spraw nych, od by ła się uro czy sta Msza św., pod -
czas któ rej nad zwy czaj ny wy słan nik pa pie ski, pre fekt wa ty kań skiej Kon -
gre ga cji Spraw Ka no ni za cyj nych kard. An ge lo Ama to ogło sił Han nę
Chrza now ską bło go sła wio ną. 

Eu cha ry stii prze wod ni czył Me tro po li ta kra kow ski abp Ma rek Ję -
dra szew ski. Dzię ko wał Bo gu za to, „że w swej Oj cow skiej ła ska wo ści ze -
chciał nas nią ob da ro wać – nie gdyś ja ko peł ną żar li wo ści kra kow ską pie -
lę gniar kę, do głęb nie prze ję tą lo sem cho rych, bied nych i opusz czo nych,
dzi siaj ja ko na szą nie biań ską Orę dow nicz kę, bę dą cą wzo rem za tro ska nia
o god ność i świę tość każ de go ludz kie go ży cia”. Na za koń cze nie uro czy -
sto ści be aty fi ka cyj nych abp Ma rek Ję dra szew ski po wie dział: „Be aty fi ka -
cja bł. Han ny Chrza now skiej jest szcze gól nym Bo żym da rem dla Pol ski,
któ ra w tym ro ku ob cho dzi 100-le cie od zy ska nia Nie pod le gło ści oraz 40-
le cie wy bo ru kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża. (…) Dzię ku ję bar dzo
ser decz nie za tak licz ną obec ność przed sta wi cie lom Służ by Zdro wia, 
a zwłasz cza pie lę gniar kom i pie lę gnia rzom z ca łej Pol ski, któ rzy dzi siaj
otrzy ma li swo ją szcze gól ną Pa tron kę w Nie bie a za ra zem tak wspa nia ły
wzór peł nej mi ło ści i po świę ce nia służ by oso bom cho rym. (…) Mo je sło -
wa ser decz nych po dzię ko wań pra gnę za koń czyć mo dli twą, któ rą pod czas
Mszy świę tych bę dzie my od dzi siaj mo gli za no sić do na sze go Oj ca Nie bie -
skie go: „Bo że, Ty po wo ła łeś bło go sła wio ną Han nę do służ by cho rym,
bied nym, opusz czo nym, daj, aby ta, któ ra ca łym ser cem od po wia da ła
Twe mu we zwa niu, swo im przy kła dem sta le za chę ca ła nas do nie sie nia po -
mo cy bliź nim. Amen”.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej

Droga do œwiêtoœci Hanny Chrzanowskiej
Han na Chrza now ska przy cho dzi na świat 7 X 1902 r. w War -
sza wie, w ro dzi nie za słu żo nej dla pol skiej na uki i kul tu ry oraz
pie lę gniar stwa pol skie go. W 1910 r. ro dzi ce Han ny prze no -
szą się do Kra ko wa. Han na uczy się w Gim na zjum Sióstr Ur -
szu la nek, któ re koń czy z od zna cze niem w 1920 r. Po ma tu rze
prze cho dzi krót ki kurs pie lę gniar ski, aby nieść po moc ofia -
rom woj ny pol sko -bol sze wic kiej. W grud niu 1920 r. Han na
roz po czy na stu dia po lo ni stycz ne na Uni wer sy te cie Ja giel loń -
skim. Na wieść o po wsta niu War szaw skiej Szko ły Pie lę gniar -
stwa prze ry wa stu dia i wstę pu je do no wo otwar tej szko ły, aby
cał ko wi cie po świę cić się pie lę gniar stwu. Po ukoń cze niu
szko ły w 1924 r. wy jeż dża na sty pen dia do Fran cji i Bel gii,
gdzie po głę bia swą wie dzę w za kre sie pie lę gniar stwa spo łecz -
ne go.

W la tach 1926-1929 pra cu je ja ko in struk tor ka w Uni -
wer sy tec kiej Szko le Pie lę gnia rek i Hi gie ni stek w Kra ko wie.
W la tach 1929-1939 Han na Chrza now ska miesz ka w War sza -
wie, gdzie re da gu je mie sięcz nik „Pie lę gniar ka Pol ska” –
pierw sze w Pol sce cza so pi smo za wo do we dla pie lę gnia rek,
pu bli ku je też wie le prac z dzie dzi ny pie lę gniar stwa. Uczest ni -
cząc w pra cach Pol skie go Sto wa rzy sze nia Pie lę gnia rek Za -
wo do wych, bie rze czyn ny udział w przy go to wa niu uchwa lo -
nej przez Sejm w 1935 r. „Usta wy o pie lę gniar stwie”. Usta wa
ta, uzna wa na za jed ną z naj lep szych w świe cie, re gu lo wa ła za -
wo do wy sta tus pie lę gnia rek i obo wią zy wa ła w Pol sce pra wie
do koń ca XX wie ku. Han na Chrza now ska przy czy ni ła się

rów nież w znacz nym stop niu do po wo ła nia w 1937 r. Ka to lic -
kie go Związ ku Pie lę gnia rek Pol skich.

Wy buch II Woj ny Świa to wej przy no si Han nie wie le
bo le snych prze żyć. Umie ra jej uko cha na ciot ka Zo fia Szlen -
kie rów na. 6 XI 1939 r. w ra mach Son de rak tion Kra kau zo sta -
je aresz to wa ny jej oj ciec i wy wie zio ny wraz z in ny mi pro fe so -
ra mi do obo zu kon cen tra cyj ne go w Sach sen hau sen, gdzie
wkrót ce umie ra. Wio sną 1940 r. gi nie w Ka ty niu, za mor do wa -
ny przez so wie tów, je dy ny jej brat - Boh dan. 

Już na po cząt ku woj ny Han na wra ca do Kra ko wa 
i zgła sza się na ochot ni ka do pra cy w Pol skim Ko mi te cie
Opie kuń czym, po świę ca jąc wszyst kie swe si ły opie ce nad
uchodź ca mi, więź nia mi i prze sie dlo ny mi. Szcze gól ną tro ską
ota cza osie ro co ne dzie ci, w tym dzie ci ży dow skie. Po szu ku je
dla nich ro dzin za stęp czych i bez piecz nych miejsc po by tu.
Pra cu je nie zwy kle ofiar nie, czę sto z na ra że niem zdro wia i ży -
cia. Do świad cze nie okru cień stwa woj ny ma istot ny wpływ na
roz wój jej ży cia we wnętrz ne go. Jest to czas szu ka nia opar cia
w Bo gu, czas od kry wa nia si ły mo dli twy i zna cze nia Eu cha ry -
stii, to czas du cho wej for ma cji i ewan ge licz nej po sta wy mi ło -
ści bliź nie go.

Po woj nie Han na Chrza now ska roz po czy na pra cę 
w Uni wer sy tec kiej Szko le Pie lę gniar sko -Po łoż ni czej ja ko kie -
row nicz ka dzia łu pie lę gniar stwa spo łecz ne go. Na stęp nie wy -
jeż dża na sty pen dium do USA, gdzie po głę bia swą wie dzę 
w za kre sie pie lę gniar stwa do mo we go. Zdo by te do świad cze -
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nie wy ko rzy stu je or ga ni zu jąc pie lę gniar stwo przy szpi tal ne 
i do mo we. W 1957 r. Han na Chrza now ska obej mu je funk cję
dy rek tor ki Szko ły Pie lę gniar stwa Psy chia trycz ne go w Ko bie -
rzy nie, a w rok póź niej, po nie spo dzie wa nej li kwi da cji tej pla -
ców ki, prze cho dzi na wcze śniej szą eme ry tu rę. Na dal bie rze
czyn ny udział w pra cach Pol skie go To wa rzy stwa Pie lę gniar -
skie go. Opra co wu je, cie szą cy się wiel kim uzna niem, pod -
ręcz nik – „Pie lę gniar stwo w otwar tej opie ce zdro wot nej”. 

Peł niąc wie le zna czą cych funk cji w struk tu rach
szkol nych oraz in nych in sty tu cjach śro do wi ska pie lę gniar -
skie go, Han na Chrza now ska nie ukry wa swo ich prze ko nań
re li gij nych oraz przy wią za nia do war to ści chrze ści jań skich.
Prze ciw nie, da je swo im ży ciem czy tel ne i przej rzy ste świa -
dec two wia ry. Ta ka po sta wa bu dzi sza cu nek i uzna nie,
zwłasz cza wśród uczen nic i współ pra cow ni ków a ro dzi nie -
chęć, a na wet okre ślo ne re pre sje ze stro ny władz ko mu ni -
stycz nych. 

Idąc za gło sem we wnętrz ne go na tchnie nia, po sta na -
wia zor ga ni zo wać dla lu dzi sa mot nych, opusz czo nych i nie -
peł no spraw nych, po zba wio nych ja kiej kol wiek opie ki, opar tą
o struk tu ry ko ściel ne i nie za leż ną od nie wy dol nej pań stwo -
wej służ by zdro wia, fa cho wą po moc pie lę gniar ską. Z tą my ślą
zwra ca się do ks. Ka ro la Woj ty ły, póź niej sze go bi sku pa kra -
kow skie go. Znaj du jąc u nie go peł ne zro zu mie nie dla swo ich
pla nów, or ga ni zu je pla ców ki pie lę gniar stwa pa ra fial ne go 
w Kra ko wie i w ca łej ar chi die ce zji. Ob da rzo na cha ry zma tycz -
ną oso bo wo ścią sku pia wo kół te go dzie ła sze ro kie gro no
współ pra cow ni ków i wo lon ta riu szy. Są wśród nich pie lę gniar -
ki, sio stry za kon ne, kle ry cy, księ ża, le ka rze, pro fe so ro wie 
i stu den ci. Z ich po mo cą or ga ni zu je dla swo ich pod opiecz -
nych re ko lek cje wy jaz do we, któ re przy wra ca ją cho rym ra -
dość ży cia i do da ją sił do nie sie nia co dzien ne go krzy ża. Dzię -
ki jej sta ra niom upo wszech nia się zwy czaj od pra wia nia Mszy
św. w do mu cho re go oraz od wie dzin cho rych w ra mach wi zy -
ta cji dusz pa ster skich. 

Wie le uwa gi Han na Chrza now ska po świę ca na dal
śro do wi sku pie lę gniar skie mu, trosz cząc się o du cho wy 
i etycz ny po ziom pie lę gnia rek i po łoż nych. Ja ko in struk tor ka
i wy cho waw czy ni kła dzie sil ny na cisk na wy cho wa nie mło de -
go per so ne lu me dycz ne go w du chu au ten tycz nej służ by czło -
wie ko wi cho re mu z uwzględ nie niem je go nie tyl ko zdro wot -
nych, ale i du cho wych po trzeb oraz po sza no wa niem je go
god no ści. Or ga ni zu je dla nich okre so we kon fe ren cje i do -
rocz ne re ko lek cje. Roz po wszech nia wni kli wie uło żo ny „Ra -
chu nek su mie nia pie lę gniar ki”. 

Ży cie we wnętrz ne Han ny for mu je się w znacz nej
mie rze wg du cho wo ści św. Be ne dyk ta. Od 1956 r. jest ob lat -
ką Opac twa Ty niec kie go. Każ de go dnia mo dli ła się przed
Naj święt szym Sa kra men tem i uczest ni czy ła we Mszy św.
Klu czem jej po słu gi cho rym i cier pią cym by ła świa do mość,
że słu żąc im, słu ży sa me mu Chry stu so wi. Na wnio sek ks.
kard. Ka ro la Woj ty ły, Oj ciec św. Pa weł VI od zna cza ją me da -
lem „Pro Ec c le sia et Pon ti li ce”.     

*          *          *  
W 1966 ro ku Han na Chrza now ska za cho ro wa ła na

cho ro bę no wo two ro wą. Zmar ła w Kra ko wie, 29 IV 1973 r.
Uro czy sto ściom po grze bo wym na Cmen ta rzu Ra ko wic kim
prze wod ni czy ks. kard. Ka rol Woj ty ła. W ho mi lii po grze bo -
wej po wie dział m.in.: Dzię ku je my Ci, Pa ni Han no, że by łaś
wśród nas (…) ja kimś wcie le niem Chry stu so wych bło go sła -
wieństw z Ka za nia na Gó rze, zwłasz cza te go, któ re mó wi:
„bło go sła wie ni mi ło sier ni”.

Oso by bli żej zna ją ce Han nę da ją zgod ne świa dec -
two, że w spo sób he ro icz ny wy peł nia ła przy ka za nie mi ło ści
bliź nie go. W 1995 r. pie lę gniar ki sku pio ne w Ka to lic kim Sto -
wa rzy sze niu Pie lę gnia rek i Po łoż nych, zwró ci ły się z proś bą
do ks. kard. Fran cisz ka Ma char skie go o wszczę cie jej pro ce -
su be aty fi ka cyj ne go. Je go etap die ce zjal ny trwał 5 lat, od li -
sto pa da 1998 ro ku do li sto pa da 2002 ro ku. Od by ło się 80 se -
sji, pod czas któ rych prze słu cha no 72 świad ków. Ze zna nia zło -
ży li: 1 bi skup, 6 ka pła nów, 9 sióstr za kon nych, 56 osób świec -
kich. Na stęp nie do ku men ty pro ce so we prze ka za ne zo sta ły
do Kon gre ga cji ds. Świę tych przy Sto li cy Apo stol skiej. 30 IX
2015 r. pro mul go wa no de kret o he ro icz no ści ży cia i cnót
Han ny Chrza now skiej. 7 VII 2017 ro ku uzna no, ja ko nad zwy -
czaj ne, uzdro wie nie z roz le głe go uda ru mó zgu Zo fii Szlen -
dak -Cho le wiń skiej, któ ra dzię ki jej orę dow nic twu po wró ci ła
do peł nej spraw no ści. 

6 kwiet nia 2016 r. od by ła się eks hu ma cja jej szcząt -
ków z Cmen ta rza Ra ko wic kie go, po czym prze pro wa dzo no
sto sow ne ba da nia w In sty tu cie Me dy cy ny Są do wej w Kra ko -
wie. Na stęp ne go dnia, po uro czy stej Mszy św., jej cia ło zo sta -
ło zło żo ne w obec no ści kard. Fran cisz ka Ma char skie go do
kryp ty ko ścio ła św. Mi ko ła ja w Kra ko wie pod oł ta rzem Nie -
po ka la ne go Po czę cia NMP. Na stęp nie 4 kwiet nia 2018 r. re li -
kwie zo sta ły prze nie sio ne do ala ba stro we go sar ko fa gu 
i umiesz czo ne przed oł ta rzem. Świą ty nia św. Mi ko ła ja zo sta -
ła usta no wio na jej sank tu arium, gdzie od by wa ją się co ty go -
dnio we Ad o ra cje Naj święt sze go Sa kra men tu z bło go sła wio ną
Han ną Chrza now ską oraz co mie sięcz ne Msze św. w in ten cji
cho rych.

Bło go sła wio na Han na Chrza now ska by ła pio nier ką
pie lę gniar stwa spo łecz ne go i pa ra fial ne go. Isto tą jej mi sji by -
ło to wa rzy sze nie cho rym. Wy zna cza ła no wo cze sne stan dar -
dy opie ki nad cho ry mi, któ rej fun da men tem jest nie sie nie
ulgi w bó lu fi zycz nym, ale tak że po moc du cho wa.

W dzi siej szych cza sach, kie dy na sze spo łe czeń stwo
zma ga się od wie lu lat z pro ble ma mi służ by zdro wia, moż na
tyl ko dzię ko wać Opatrz no ści Bo żej za da ną nam te raz, szcze -
gól nie oso bom cięż ko cho rym, nie peł no spraw nym i sa mot -
nym, orę dow nicz kę za no szą cą mo dli twy w „Go dzi nie z Je zu -
sem i Han ną Chrza now ską”, w każ dy czwar tek o godz. 17.00.

Te re sa So wiń ska 
za: han na chrza now ska.pl; e KAI; www.szla kwia ry.pl

Celebracja Mszy św. beatyfikacyjnej w Krakowie-Łagiewnikach
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10 lat te mu, 26 kwiet nia 2008 ro ku, ks. abp Sła woj Le szek Głódź
uro czy stym in gre sem do Ka te dry Oliw skiej roz po czął po słu gę 
w Ko ście le gdań skim. Z tej oka zji, 22 kwiet nia 2018 ro ku, w Ar chi -
ka te drze Oliw skiej zo sta ła od pra wio na uro czy sta Msza św. dzięk -
czyn na. Eu cha ry stii prze wod ni czył ks. bp Wie sław Me ring – Bi -
skup Wło cław ski. Kon ce le bran sa mi by li: ks. abp Sła woj Le szek
Głódź oraz bi sku pi: Wie sław Szla chet ka i Zbi gniew Zie liń ski. 

W Mszy św. uczest ni czy li m.in. przed sta wi cie le władz,
par la men ta rzy ści, sa mo rzą dow cy, rek to rzy wyż szych uczel ni. Uro -
czy stość uświet nia ły: Kom pa nia Ho no ro wa Ma ry nar ki Wo jen nej 
i pocz ty sztan da ro we róż nych or ga ni za cji, w tym pocz ty grup pa ra -
fial nych Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis”. Opra wę
mu zycz ną sta no wi ły: Ca pel la Ge da nen sis oraz Or kie stra Re pre zen -
ta cyj na Ma ry nar ki Wo jen nej.

Przed roz po czę ciem Mszy św. od czy ta ny zo stał list gra tu -
la cyj ny pre zy den ta RP An drze ja Du dy. Pre zy dent pod kre ślił, że na
prze strze ni mi nio nej de ka dy Ksiądz Ar cy bi skup z nie zmien ną od -
wa gą sta wał w obro nie naj waż niej szych prawd i za sad ewan ge licz -
nych”.

Ar chi die ce zja gdań ska jest trze cią die ce zją, w której ks.
abp Sła woj Le szek Głódź, w cią gu 27 lat sprawuje po słu gę bi sku pą.
Wcze śniej, ja ko Or dy na riusz Po lo wy Woj ska Pol skie go, Ks.
Arcybiskup od twa rzał w woj sku struk tu ry woj sko we go dusz pa ster -
stwa. W pod su mo wa niu te go od ci na ka pra cy dusz pa ster skiej moż -

na wy mie nić m.in. roz bu do wę miejsc kul tu z 31 do 150 ko ścio łów
i ka plic. Od sierp nia 2004 r. do kwiet nia 2008 r. Ks. Arcybiskup był
Or dy na riu szem Die ce zji War szaw sko -Pra skiej.

Mó wił o tym w swo jej ho mi lii ks. bp. Wie sław Me ring.
Ks. Biskup wy mie nił jesz cze in ne po la dzia łal no ści Ar cy bi sku pa,
m.in. pra ce w struk tu rach Sy no du Bi sku pów w Rzy mie w 1980 ro -
ku, pra ce w Kon gre ga cji ds. Ko ścio łów Wschod nich w Wa ty ka nie.
Kon fe ren cja Epi sko pa tu w Pol sce po wie rza ła Ks. Acybiskupowi
wie le waż nych funk cji na płasz czyź nie kra jo wej. Ks. Arcybiskup
zo stał uho no ro wa ny wie lo ma od zna cze nia mi, m.in. Krzy żem Ofi -
cer skim Po lo nia Re sti tu ta i Krzy żem Ko man dor skim z Gwiaz dą
Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

Ks. bp Wie sław pod kre ślał, że tro ska me tro po li ty gdań -
skie go o wspól ne do bro spra wia, iż wkra cza on w śla dy naj więk -
szych Po la ków: św. Ja na Paw ła II, ks. kar dy na ła Ste fa na Wy szyń -
skie go z je go pa mięt nym prze ka zem „Mi łu ję Oj czy znę bar dziej niż
wła sne ser ce” i bło go sła wio ne go ks. Je rze go Po pie łusz ki, któ ry dla
wol no ści od dał swo je mło de ży cie.

W za koń cze niu swo jej ho mi lii hie rar cha po wie dział:
„Dro gi Księ że Ar cy bi sku pie Ju bi la cie, od po cząt ku Two jej pa ster -
skiej dro gi za bie gasz o Pol skę wol ną, pięk ną i świę tą. Dzi siaj chce -
my Ci za to po dzię ko wać... Niech Je zus, któ re mu słu żysz po mno -
ży owo ce Two jej pra cy w Ko ście le gdań skim i w ca łej Oj czyź nie”.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA GDAŃSKIEGO

10. rocznica ingresu ks. abp.S³awoja
Leszka G³ódzia do Archikatedry Oliwskiej

Uroczystoœci odpustowe 
ku czci œw. Wojciecha
Szczy tem te go rocz nych uro czy sto ści pa tro nal nych Ar chi -
die ce zji Gdań skiej by ła uro czy sta Msza św. od pra wio na 6
ma ja 2018 ro ku na Woj cie cho wym Wzgó rzu. Mszę św. po -
prze dzi ły licz ne piel grzym ki. Ko ściel na Służ ba Męż czyzn
„Sem per Fi de lis” piel grzy mo wa ła pie szo (już po raz XXIX)
z re li kwia mi św. Woj cie cha sprzed ba zy li ki Ma riac kiej.
Piel grzym kę pro wa dzi li: ks. bp Zbi gniew Zie liń ski, wie lo -
let ni dusz pa sterz KSM oraz ks. ka no nik Zdzi sław Róż,
obec nie spra wu ją cy opie kę dusz pa ster ską na szcze blu ar -
chi die ce zjal nym. Cie szy ła wszyst kich zgro ma dzo nych
wkra cza ją ca na Wzgó rze licz na piel grzym ka mło dzie ży,
któ ra pie szo przy by ła z ko ścio ła fran cisz ka nów z Gdań -

ska. Przy by ły rów nież piel grzym ki z Prusz cza Gdań skie -
go i z Łę go wa.

W uro czy sto ściach uczest ni czy li: przed sta wi cie le
władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych, par la men ta rzy ści,
służ by mun du ro we, or ga ni za cje po za rzą do we, pocz ty
sztan da ro we, w tym pocz ty KSM  i wier ni wy peł nia ją cy
plac przed ka pli cą. Uro czy stość uświet nia ła or kie stra z pa -
ra fii NMP Kró lo wej Ró żań ca Świę te go z Przy mo rza.

Mszy św. prze wod ni czył ks. bp Łu kasz Bu zun 
z Ka li sza, a kon ce le bran sa mi by li: ks. abp Sła woj Le szek
Głódź, me tro po li ta gdań ski oraz bi sku pi : Wie sław Szla -
chet ka i Zbi gniew Zie liń ski.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA GDAŃSKIEGO
W czę ści po wi tal nej uro czy sto ści ks. abp Sła woj 

Le szek Głódź po wie dział: „Tu, na tym Wzgó rzu, św. Woj -
ciech w Wiel ki Pią tek 997 ro ku ochrzcił część lud no ści
Gdań ska. My je ste śmy na tej ro li skrwa wio nej mę czeń -
stwem świę te go Woj cie cha do ko na nym nie ba wem po tym
chrzcie. Je ste śmy dzie dzi ca mi w wie rze”. Na stęp nie Ks.
Arcybiskup za pro sił wszyst kich do mo dli twy w in ten cjach
Oj ca Świę te go Fran cisz ka, w in ten cjach Ko ścio ła w Pol sce,
in ten cjach na szej Ar chi die ce zji Gdań skiej, w in ten cjach na -
szej Oj czy zny, któ ra świę tu je swo je stu le cie i w in ten cjach,
któ re no si my w na szych ser cach.

W wy gło szo nej ho mi lii ks. bp Łu kasz Bu zun szcze -
gól ną uwa gę zwra cał na wy cho wa nie mło dzie ży, „wy cho wa -
nie ukie run ko wa ne na owo ce Du cha Świę te go: na wier ność,
cier pli wość, opa no wa nie, do broć, ła god ność, życz li wość, 

a szcze gól nie mi łość, któ ra jest moc na czy sto ścią”. Ks.
Biskup mó wił da lej: „Wiel kim nie szczę ściem dla mło de go
czło wie ka jest to, że nikt nie sta wia mu wy ma gań, szcze gól -
nie w pra cy nad so bą, nad je go cha rak te rem, nad wa da mi,
nad wy ko rze nia niem wad, na bu do wa niu sza cun ku do sie -
bie, do dru gie go czło wie ka, wresz cie w re la cji do Bo ga”.

Hie rar cha przy wo łał po stać św. Woj cie cha, któ ry ja -
ko mło dy chło piec zo stał wy sła ny do szko ły ka te dral nej 
w Mag de bur gu. Tam do ko na ła się je go for ma cja: wy cho wa -
nie do war to ści, a nie wy cho wa nie bez war to ści.

Ży cie św. Woj cie cha to pro ces doj rze wa nia i owo co -
wa nia. Ży cie, któ re by ło ziar nem i któ re ob umar ło, aby wy -
dać plon ob fi ty. My dzi siaj, po przez chrzest świę ty, spi ja my
owo ce te go plo nu.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek
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Z ŻYCIA PARAFII

Droga Krzy¿owa na Kalwarii Wejherowskiej

fot. ks. Wojciech Lange i Stanisław Mazurek

Garść Ziemi Świętej, obecnie mają je
wszystkie stacje Drogi Krzyżowej.
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Studenci spo¿yli Paschê
Czym ta noc róż ni się od in nych no cy?

Pa ro let nią tra dy cją na sze go Dusz pa ster stwa Aka de mic kie -
go jest co rocz ne przy go to wa nie Pas chy, czy li ob rzę dów naj -
waż niej sze go ży dow skie go świę ta upa mięt nia ją ce go wyj ście
Izra eli tów z Egip tu. W tym ro ku zro bi li śmy to po raz trze ci,
za sta wia jąc stół tra dy cyj ny mi po sił ka mi je dzo ny mi pod czas
Pas chy ze wzglę du na swo ją sym bo li kę: ma cą, cha ro se tem,
gorz ki mi zio ła mi. Udział w tej uczcie był by jed nak dla nas,
chrze ści jan, nie peł ny, gdy by nie wy da rze nia Ostat niej Wie -
cze rzy. W związ ku z tym ksiądz Ma te usz, tłu ma cząc nam
po szcze gól ne czę ści ży dow skie go ry tu ału, któ re wy ko ny wa -
li śmy, ta kie jak wy pi cie czte rech kie li chów wi na, z któ rych
każ dy ozna cza co in ne go, ob my cie rąk, za mo cze nie gorz -
kich ziół w oso lo nej wo dzie, wska zy wał tak że na zmia ny,

dokonane przez Jezusa właśnie w wigilię swojej śmierci. I to
one wy war ły na nas naj więk sze wra że nie. Tra dy cyj nie je dzo -
ną ma cę Je zus za mie nił w swo je Cia ło, kie lich wi na w Krew,
i pu ścił w obieg, tak, by każ dy z Je go uczniów mógł spo żyć
i wy pić z jed ne go. Za miast ko lej ne go ry tu al ne go ob my cia
rąk, ob mył to wa rzy szom sto py. Gest ten po wtó rzył na na szej
wie cze rzy ksiądz Ma te usz, co by ło nie sa mo wi tym do świad -
cze niem Chry stu so wej mi ło ści i po ko ry.

Od twa rza nie ob rzę dów Pas chy i Ostat niej Wie cze -
rzy przy po mi na nam tra dy cję, z któ rej wy ra sta my, a za ra -
zem po zwa la na no wo uło żyć so bie w gło wie po szcze gól ne
wy da rze nia, któ rych Je zus był uczest ni kiem. Je ste śmy
wdzięcz ni za Je go mi łość i Ofia rę.

Ka ta rzy na Mar czak

Z ŻYCIA PARAFII
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Polskie pieœni wielkopostne
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Mi mo że okres Wiel kie go Po stu ma my już za so bą, war to
przy po mnieć so bie jesz cze raz wy ko ny wa ne w tym okre sie
pie śni re li gij ne, za sta no wić się nad ich tre ścią i ge ne zą. Pie -
śni są jed nym z naj waż niej szych ele men tów pol skiej tra dy -
cji, folk lo ru i kul tu ry. Po sia da my ty sią ce roz ma ite go ro dza -
ju pie śni: lu do we, re li gij ne, pa trio tycz ne. Nie spo sób ich po -
li czyć, prze trwa ły mi mo wie lu nie szczęść, ja kich do znał
nasz kraj na prze strze ni wie ków. Żad na kul tu ra nie ostoi się
bez mu zy ki i pie śni, dla te go tak waż ne jest pod trzy my wa nie
w na szej pa mię ci pie śni ja ko dzie dzic twa na ro do we go.

Wśród wie lu jej ro dza jów jest oczy wi ście pieśń re li -
gij na. W Pol sce wy róż nia my dwa okre sy jej roz wo ju. Pierw -
szy to epo ka re ne san su i zwią za na z nią fa scy na cja ję zy kiem
pol skim. Po wsta ło wów czas wie le tłu ma czeń pie śni re li gij -
nych z ję zy ka ła ciń skie go. Dru gim okre sem jest czas za bo -
rów, kie dy to każ da for ma pod trzy my wa nia mo wy oj czy stej
sta no wi ła fun da ment prze trwa nia na ro du. Wie lu ów cze -
snych księ ży -po etów pi sa ło pie śni re li gij ne w ję zy ku pol -
skim. Wśród nich znaj du ją się rów nież pie śni wiel ko post ne,
w któ rych naj czę ściej prze wi ja się te mat Mę ki Pań skiej, do
któ re go po pu lar no ści przy czy ni ły się, nie wąt pli wie, na zna -
czo ne cier pie niem dzie je Pol ski.

Pie śni pa syj ne w za leż no ści od peł nio nej funk cji
dzie lą się na li tur gicz ne (czy li wy ko ny wa ne pod czas mszy
lub w ra mach go dzin ka no nicz nych) oraz tzw. pa ra li tur gicz -
ne (czy li wy ko rzy sty wa ne za rów no w ko ście le jak i po za
nim). Jed ne z pierw szych pie śni li tur gicz nych po wsta ły 
w cza sach wcze sno chrze ści jań skich i łą czą się z pro ce sja mi
po kut ny mi z udzia łem pa pie ża. Pod czas nich wy ko ny wa no
hym ny i psal my po kut ne. W roz wi ja ją cej się li tur gii te ma ty -
kę pa syj ną po dej mo wa ły spe cjal nie kom po no wa ne na okres
Wiel kie go Po stu an ty fo ny1 , re spon so ria2 , se kwen cje3 i in -
ne śpie wy. Na po wsta nie i roz wój pie śni pa ra li tur gicz nych
zna czą cy wpływ mia ły za ko ny że bra cze, szcze gól nie fran -
cisz ka nie za kła da ją cy kal wa rie, pro pa gu ją cy na bo żeń stwa
go dzin ko we oraz Dro gi Krzy żo wej, dzia łal ność bractw ko -
ściel nych, bi czow ni ków, a tak że po wsta ją ce dra ma ty li tur -
gicz ne i mi ste ria pa syj ne, w któ rych pie śni od gry wa ły istot -
ną ro lę. 

Praw do po dob nie dra ma ty za cja li tur gii na stą pi ła już
w XII w. Po twier dza to sce na riusz pro ce sji na Nie dzie lę Pal -
mo wą za pi sa ny w an ty fo na rzu4 kra kow skim, po cho dzą cym
sprzed 1253 r. Śpie wa no wów czas an ty fo ny, re spon so ria i
hym ny. W na stęp nym stu le ciu tak że in ne czę ści li tur gii
Wiel kie go Ty go dnia pod le ga ły dra ma ty za cji: Ostat nia Wie -
cze rza, Zło że nie Cia ła i Pod nie sie nie Krzy ża.

Naj star sze za cho wa ne w źró dłach pol skich wiel ko -
post ne pie śni li tur gicz ne po cho dzą z XV i XVI wie ku, są to
se kwen cje (Sta bat Ma ter do lo ro sa) i hym ny pro ce syj ne
(Glo ria laus et ho nor, Ve xil la re gis pro deunt). Choć już 
w XIII w. wła dze ko ściel ne na ka zy wa ły od ma wiać w ję zy ku
pol skim mo dli twy: „Wie rzę w Bo ga”, „Oj cze nasz”, „Zdro -
waś Ma rio” i „De ka log”, to pierw sze prze kła dy ła ciń skich
pier wo wzo rów za wie ra ją do pie ro szes na sto wiecz ne kan cjo -
na ły pro te stanc kie. Wy jąt ko wo po pu lar na se kwen cja „Sta ła

Mat ka Bo le ści wa” znaj du je się w Kan cjo na le Wa len te go z
Brzo zo wa (1554), hymn „Chwa ła, sła wa wszel ka…” w wie lu
ka non cja łach, z któ rych wy mie nić na le ży: Ja na Se klu cja na
(1547), Szy mo na Kro feya (1586), Pio tra Ar te miu sza (1587).
Z pie śnia mi czy sto li tur gicz ny mi łą czą się tzw. „pie śni do
czy ta nia” – licz ne w XVI wie ku pol sko -ła ciń skie utwo ry po -
etyc kie, na śla du ją ce hym ny. Prze sy co ne pier wiast ka mi an -
tycz ny mi mia ły za sto so wa nie w pry wat nych me dy ta cjach.

Do pie śni wiel ko post nych pa ra li tur gicz nych za li cza
się trzy ro dza je śpie wów: ka te che tycz ne, go dzin ko we i wier -
szo wa ne hi sto rie pas sio nis, któ re po dob nie jak pie śni li tur -
gicz ne się ga ją póź ne go śre dnio wie cza. Więk szość tek stów
ka te che tycz nych mia ło na ce lu wy ło że nie prawd wia ry, po -
nie waż okres Wiel kie go Po stu był cza sem przy go to wa nia
ka te chu me nów do chrztu. Pie śni go dzin ko we, uło żo ne we -
dług sche ma tu go dzin ka no nicz nych (8 czę ści), w za leż no -
ści od roz mia rów i stop nia zło żo no ści dzie lą się na „du że” 
i „ma łe”. W Pol sce bar dziej po pu lar ny był typ dru gi. Pier wo -
wzo rem „ma łych” go dzi nek jest hymn z XIV w. – Ho rae ca -
no ni cae Sa lva to ris. Każ dej go dzi nie ka no nicz nej od po wia da
jed na zwrot ka hym nu (od poj ma nia w Ogrój cu do zło że nia
w gro bie). Bar dzo do brym przy kła dem pie śni go dzin ko wej
jest naj star sza pol ska pieśń pa syj na, za czy na ją ca się od słów:
„Je zus Chry stus, Bóg, Czło wiek, mą drość Oćca” z po cząt ku
XV w. W śre dnio wie czu i re ne san sie kom po no wa no rów nież
la men ty in spi ro wa ne La men ta cja mi Je re mia sza. 

Pie śni wiel ko post ne są kom po no wa ne rów nież dzi -
siaj, jed nak ich in ten syw ny roz wój przy pa da na XVII i XVIII
wiek. Tek sty oraz me lo die (naj czę ściej twór ców ano ni mo -
wych) do trwa ły do na szych cza sów m.in. dzię ki pra cy pierw -
szych zbie ra czy pie śni re li gij nych: księ dza M.M. Mio du -
szew skie go („Śpiew nik ko ściel ny...”, 1838) oraz T. Klo now -
skie go („Szcze ble do nie ba…”, 1867). Do naj star szych na le -
ży pieśń „Krzy żu Świę ty”, sta no wią ca prze kład hym nu Ve xil -
la re gis pro du ent (prze kład z XVI w.). Z XVII w. po cho dzi la -
ment „Lu du, mój lu du…” i utwór „Je zu Chry ste, Pa nie mi ły”
au tor stwa A. Róż nia tow skie go. Do te go ostat nie go mu zy kę
skom po no wał w la tach dwu dzie stych zna ny mu zyk i kom po -
zy tor Wa cław Gie bu row ski. Tek sty „Ogro dzie Oliw ny”; „Ty,
któ ryś gorz ko…” i „Wi si na krzy żu” po wsta ły w XVIII w. Po -
zo sta łe pie śni po cho dzą z póź niej sze go okre su i są wy mie -
nio ne w po da nych wy żej źró dłach (Mio du szew ski, Klo now -
ski). Ist nie je jesz cze jed no źró dło, z okre su przed ro zbio ro -
we go, ostat nio  wzno wio ne w 1908 r., mia no wi cie śpiew nik
księ dza Ja na Ka zi mie rza Sie dlec kie go (1880). Nad rzęd nym
te ma tem pie śni wiel ko post nych jest te mat mę ki, za czerp nię -
ty z Ewan ge lii (Ogró jec, bi czo wa nie, ko ro na cier nio wa,
krzyż, śmierć). Pod miot naj czę ściej zwra ca się do Ukrzy żo -
wa ne go w sło wach peł nych współ czu cia i ża lu, ale i sam
Chry stus bez po śred nio prze ma wia do nas: „Ju żem dość pra -
co wał”; „Lu du, mój lu du”. Po szcze gól ne pie śni róż nią się
dłu go ścią, prze waż nie skła da ją się z kil ku zwro tek (3-8).
Wśród nich ist nie ją utwo ry dwu - („O Gło wo, uwień czo na”),
dzie się cio - („Ju żem dość pra co wał”), a na wet dwu na sto -
(„Lu du, mój lu du”) zwrot ko we. Pieśń „Krzy żu Chry stu sa”
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skła da się z pięt na stu zwro tek, ale naj czę ściej śpie wa nych
jest naj wy żej pięć. Cie ka wost ką tu bę dzie jesz cze pieśń
„Ogro dzie Oliw ny”, któ ra w śpiew ni ku ks. J. Sie dlec kie go li -
czy 31 zwro tek! Nie wia do mo, czy kie dy kol wiek zo sta ły
wszyst kie wy ko na ne. Po za dwo ma pie śnia mi („Ach, mój Je -
zu”; „Lu du, mój lu du”) ża den re fren nie po wta rza się w nie -
zmie nio nej po sta ci. W utwo rach „Ogro dzie Oliw ny” i „Wi si
na krzy żu” wy stę pu ją krót kie eks kla ma cje (od po wied nio
„Ach, Je zu” i „Ach, ach”), któ re peł nią funk cje in te gru ją ce.

Pod wzglę dem mu zycz nym zwrot ki wy raź nie roz -
pa da ją się na dwie czę ści (zmia na ryt mu, prze strze ni me lo -
dycz nej, to na cji). W sy la bicz nych pie śniach do mi nu ją to na -
cje mi no ro we. Me lo die prak tycz nie nie prze kra cza ją ob rę bu
okta wy („Ach, mój Je zu” – kwin ta), kształ to wa ne są w opar -
ciu o ruch se kun do wy, jak kol wiek w kil ku pie śniach wy stę -
pu ją cha rak te ry stycz ne in ter wa ły: kwar ta i okta wa („Ju żem
dość pra co wał”), kwin ta („Krzy żu świę ty na de wszyst ko”),
kwin ta i sek sta („Lu du mój, lu du”), sep ty ma („W krzy żu
cier pie nie”). Koń cząc, przy ta czam ostat nią zwrot kę pie śni
„W krzy żu cier pie nie”, któ ra mo że być mot tem prze wod nim
na sze go ży cia.

Gdy cię skrzyw dzo no al bo zra nio no
lub ser ce czy jeś za wio dło:
o, nie roz pa czaj, módl się, prze ba czaj,
Krzyż niech ci sta nie za go dło.

Syl wia Stan kie wicz
Ma te ria ły do te go ar ty ku łu zo sta ły za czerp nię te z por ta lów in ter ne to wych

Pol ska tra dy cja i Fun da cja Opo ka.

Przy pi sy: 

1- an ty fo na (gr. „prze ciw głos”, „na prze mien na od po wiedź”) – w li -
tur gii chrze ści jań skiej wer set roz po czy na ją cy i koń czą cy mo dli twę
– naj czę ściej psalm lub kan tyk (pieśń), czę sto za czerp nię ty z Psal -
mów lub in nych ksiąg Pi sma Świę te go.
2- re spon so rium (can tus re spon so rius, śpiew re spon so rial ny) – 
w li tur gii go dzin krót ka mo dli twa wy ko ny wa na w for mie śpie wa -
nej, w któ rej wier ni prze pla ta ją śpiew wy ko ny wa ny przez so li stę re -
fre nem wy ko ny wa nym po czy ta niu.
3- se kwen cja – w chrze ści jań stwie ro dzaj re li gij nej kom po zy cji wo -
kal nej zbli żo nej do hym nu, po pu lar nej w śre dnio wie czu. Wy ko nu -
je się ją uni so no, zaś jej tekst, nie po cho dzą cy z Bi blii ukła da no po
ła ci nie. Wy ko ny wa na by ła po Al le lu ja (Akla ma cji przed Ewan ge -
lią).
4- an ty fo narz (z łac. średn. an ti pho na rium) – księ ga li tur gicz na Ko -
ścio ła rzym sko ka to lic kie go za wie ra ją ca zbiór an ty fon (naj star -
szych śpie wów li tur gicz nych); w cza sach póź niej szych w skład an -
ty fo na rza we szły rów nież śpie wy uży wa ne w li tur gii po za mszą
świę tą. W an ty fo narz wcho dzi ły pie śni śpie wa ne w nie dzie le i in ne
świę ta.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Obok przy ta czam cie ka wy tekst (bez żad nych zmian) cen -
zo ra ksiąg du chow nych, za miesz czo ny na od wro cie stro ny
ty tu ło wej Śpiew ni ka. Do dat ko wo – wy ja śnie nie sło wa „im -
pri ma tur”, któ re po ja wia się na tej stro nie. 

Im pri ma tur (łac. „niech bę dzie od bi te”) – w pu bli -
ka cjach ko ściel nych po zwo le nie na druk książ ki, ofi cjal na
apro ba ta władz ko ścio ła ka to lic kie go, wy da wa na za zwy czaj
przez miej sco we go bi sku pa (or dy na riu sza) lub ge ne ra -
ła/pro win cja ła za ko nu. Daw niej for mu ła ta by ła umiesz cza -
na i na in nych dzie łach, któ rych po praw ność me ry to rycz na
i ty po gra ficz na by ła spra wą wiel kiej wa gi. „Im pri ma tur”
umiesz cza się na od wro cie stro ny ty tu ło wej dzie ła lub za
przed mo wą. 

Syl wia Stan kie wicz

Wy daw ca książ ki pt.: „Śpiew nik Ko ściel ny czy li Pie śni na -
boż ne z Me lo dy ja mi” w Ko ście le ka to lic kim uży wa ne, bar -
dzo po ży tecz ną i pierw szą w tym ro dza ju pra cę so bie za daw -
szy, ze brał Pie śni du chow ne, sta ro żyt no ścią po twier dzo ne,
na masz cze niem po boż no ści tchną ce i ze świę tą wia rą ka to -
lic ką zgod ne, w sto sow ny po rzą dek je uło żył i me lo dy je ich
po waż ne i po spo lit szem uży wa niem za le co ne wy na lazł, aby
wier ni we dług prze stro gi Du cha S. Bo gu ja ko Kró lo wi
wszyst kiej zie mi śpie wa li mą drze, a do po boż no ści i cnót
świę tych wza jem nie się po bu dza li. Książ kę więc ni niej szą ja -
ko za le ca ją cą się wy bo rem Pie śni grun tow nie na boż nych 
i ich me lo dy ja mi, god ną być są dzę dru ku.

w War sza wie u S. Krzy ża dnia 11 czerw ca 1837 r.
Xsiądz Adam Dłu go łęc ki

Zgro ma dze nia XX. Mis sy ona rzy 
Cen zor Ksiąg du chow nych

IMPRIMATUR.
Sta ni slaus Kost ka

Ar chic pi sco pus Var sa vi cu sis
Datt. 15 Ju nii 1837 
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Koncerty wielkopostne chóru w naszej
parafii i goœcinne w obiektywie

Z ŻYCIA PARAFII

Chór na koncercie w kościele pw. Bożego Ciała Oba chóry u nas

Chórzyści z Moreny u nas Próba przed występem w naszym kościele

Od lewej Wojciech Bacławski, Anna Terech, Ewa Mazur i Sylwia Stankiewicz Pomocnik – ks. Paweł

Próba przed koncertem na Morenie Z lewej dyr. Chóru Cantores Minores Gedanenses Ewa Mazur, obok dyr. Anna Terech
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Z NASZEJ PARAFII

Mat ka Bo ża na ty le bę dzie dzia łać 
w two im ży ciu, na ile Jej się od dasz. 

Je że li są książ ki al bo sło wa, któ re po tra -
fią od mie nić nas, a tym sa mym od mie -
nić na wet na sze ży cie, to na le ży do nich
Trak tat o do sko na łym na bo żeń stwie do
Ma ryi. Móc po znać tekst Trak ta tu, to 
z pew no ścią ła ska Bo ga. Tym ob fit sza,
je że li treść prze ka zu je nam wy jąt ko wa
oso ba. Wy jąt ko wość ta po le ga li tyl ko
na jed nym – na zu peł nym od da niu się
Mat ce Bo żej. Mo głam do świad czyć
słod kich owo ców ła ski Pa na, uczest ni -
cząc przez trzy ma jo we dni w re ko lek -
cjach „To tus Tu us” opar tych na Trak ta -
cie, któ re po pro wa dził mi sjo narz z To -
wa rzy stwa Ma ryi, Chor wat, o.Mi ho vil
Fi li po vić, bar dzo do brze po słu gu ją cy
się ję zy kiem pol skim. Na uka z mszą
i za wie rze niem od by ły się w Pa ra fii pod
we zwa niem Naj święt sze go Ser ca Je zu -
so we go w Gdań sku Wrzesz czu 
w dniach 3, 4 i 5 ma ja.

O. Mi ho vil roz po czął re ko lek cje, przy wo łu jąc sło wa
Ja na Paw ła II o za wie rze niu Naj święt szej Pa nien ce: Bóg jest
mi ło ścią, więc idź tą dro gą mi ło ści jak po kor na Mat ka Je zu -
sa. Opo wie dział nam, jak dwa dzie ścia lat te mu roz po czę ła
się je go wła sna za kon na dro ga. By ła kon se kwen cją roz my -
ślań na ży cio wym za krę cie. „Zra nio ne ser ce przez lu dzi, mó -
wił o.Mi ho vil, któ re nie do świad czy ło praw dzi wej mi ło ści.
Po szu ki wa nia, któ re koń czy ły się zły mi wy bo ra mi, na ło ga mi
i po czu ciem pust ki. Ura to wa ła mnie Ma ry ja; za wsze ota cza -
ła mnie mi ło ścią, dla te go tra fi łem na tę dro gę mi ło ści. Je -
stem te raz nie wol ni kiem Ma ryi. Pro si łem przez Naj droż szą
Krew Jej Sy na, po nie waż wie dzia łem, że mi nie od mó wi. 
I Bóg dał ła skę.”

Słu cha ją cych o. Mi ho vi la bar dzo po ru szy ła je go
nie zwy kła otwar tość i prze ko na ła do zu peł ne go od da nia się
Prze naj święt szej Pa nien ce. Je go hi sto ria jest ży wym wy -
obra że niem bi blij nej „za gu bio nej owiecz ki” i do sko na łym
przy kła dem, że w nie bie bar dziej cie szą się z jed ne go na wró -
co ne go grzesz ni ka niż z 99 spra wie dli wych. 

Być nie wol ni kiem Ma ryi. Co to ozna cza? W ja ki
spo sób re ali zo wać ta ką for mę ży cia? Ist nie je tyl ko je den
spo sób: w łącz no ści z Ma ry ją, czy li przez Ma ry ję, dla Niej, 
z Nią i w Niej. De Mont fort po rów nu je Mat kę Je zu sa do
drze wa ży cia za sa dzo ne go przez Du cha Świę te go w nas. Na -
le ży pie lę gno wać wzra sta nie te go drze wa w so bie każ de go

dnia; ca łe ży cie. „Kto mo że otwo -
rzyć na sze ser ca dla Bo ga?”, 
o. Mi ho vil spo koj nie kie ro wał py -
ta nie do licz nie zgro ma dzo nych
wier nych. Oczy wi ście Mat ka Bo -
ża. Ona wie do sko na le, że Bóg
chce miesz kać w ser cu czło wie ka.
Ma ry ja pra gnę ła prze cież Bo ga
żar li wie. Jest rów nież na szą Mat -
ką, więc chce dla swo ich dzie ci te -
go, co naj lep sze; chce dla nas
świę to ści. Za wie rze nie się Mat ce
Bo żej jest pro ce sem, któ ry trwa
do zjed no cze nia się z nią po śmier -
ci czło wie ka. Re ko lek cjo ni sta pod -
kre ślał ogrom ną wa gę mo dli twy 
w tym pro ce sie jed no cze nia się,
czy li cał ko wi te go od da wa nia się 
w nie wo lę Prze naj święt szej Pa -
nien ce; po to, że by żyć jak naj bli -
żej Bo ga. Mo dli twa po win na być
trwa ła, nie ustan na. Mo dlić się do
Ma ryi Li ta nią Lo re tań ską. Od ma -
wiać co dzien nie Anioł Pań ski; 

w tej mo dli twie roz wa ża my wiel ką ta jem ni cę, pod kre ślał 
o. Mi ho vil, przyj ścia na świat Kró la po ko ju, Chry stu sa;
roz wa ża my sło wa Bo ga prze ka za ne Ma ryi usta mi Anio ła
Ga brie la.

Na le ży wy strze gać się me cha nicz ne go wy rzu ca nia
z sie bie mo dli twy. Lu dwik de Mont fort za le cał, że by po ko -
mu nii od ma wiać Ma gni fi cat; zjed no czyć się z Ma ry ją po ko -
mu nii w tej mo dli twie i skła dać z Nią dzięk czy nie nie Bo gu.
Au tor Trak ta tu przy po mi na rów nież Ma łą Ko ron kę zło żo ną
z 3 Oj cze Nasz i 12 Zdro waś Ma rio – ku uczcze niu Jej ko ro -
ny z dwu na stu gwiazd, czy li Jej przy wi le jów. Ma ryj ne mo -
dli twy Lu dwik de Mont fort oma wia do kład nie w roz dzia le
pt. Naj waż niej sze prak ty ki na bo żeń stwa do Ma ryi, 
w punk cie 116. Mont fort uczy: „od ma wiać z uwa gą, po boż -
nie i w sku pie niu Ró ża niec świę ty”. Po przez Ró ża niec bu du -
je my na szą więź z Mat ką Bo żą, a tym sa mym umac nia my
swo ją wia rę, któ ra jest prze cież świa dec twem.

O. Mi ho vil w cza sie tych ma jo wych re ko lek cji po -
mógł ich uczest ni kom sło wem i wspól ną mo dli twą upo rząd -
ko wać my śli i przy wró cić spo kój, któ ry ła two zgu bić w co -
dzien nym bie gu po śród ogól ne go ha ła su. A prze cież to
waż ne, aby „trzy mać pion”. Co nam le piej w tym po mo że,
je że li nie głę bo ko ma ryj ny Trak tat o praw dzi wym na bo żeń -
stwie do Naj świet szej Ma ryi Pan ny Lu dwi ka de Mont fort?

Te re sa An drze jak

„Traktat o prawdziwym nabo¿eñstwie 
do Najœwiêtszej Maryi Panny” 
wg Ludwika Marii Grignion de Montfort
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Trwa ją cy rok ka len da rzo wy jest cza sem na zna czo nym pa -
trio tycz nym cha rak te rem. Jed nym z miejsc, gdzie ser ca
moc no bi ją w ryt mie bia ło -czer wo nej fla gi jest Gdań skie Se -
mi na rium Du chow ne w Oli wie. Kle ry cy te go se mi na rium są
du cho wo i pa trio tycz nie kształ to wa ni jak cen ne zło to Bał ty -
ku we wszech ogar nia ją cej ci szy sza cow nych mu rów. 
Wy ra zem te go jest prze wod nik pa trio tycz ny pt. Duch Nie -
pod le głej opra co wa ny i wy da ny sta ra niem kle ry ków i ich
wy cho waw ców. Do pro ce su pa trio tycz nej for ma cji pięk nie
przy czy ni ła się ma jo wa kon fe ren cja w du chu nie pod le gło -
ścio wym. Zo sta ła zor ga ni zo wa na w ra mach XV Bał tyc kie go
Fe sti wa lu Na uki, a od by ła się 25 ma ja w Au li im. Ja na Paw -
ła II. Dzię ki za pro sze niu Księ dza Rek to ra Krzysz to fa Ki now -
skie go, o czym pi szę z ogrom ną wdzięcz no ścią, rów nież słu -
cha cze Szko ły Bi blij nej Ar chi die ce zji Gdań skiej mo gli
uczest ni czyć w tej kon fe ren cji.

Re fe ra ty wy gło si ło sze ściu pre le gen tów; do ty czy ły
one za gad nie nia pa trio ty zmu w ca łej dzia łal no ści wspól no to -
wej Ko ścio ła i spo łe czeń stwa pol skie go. Oto au to rzy: Ks. dr
Krzysz tof Ki now ski, Po ję cie na ro du i mi ło ści do Oj czy zny 
w Księ dze Es te ry; Ks. dr Kry stian Wil czyń ski, Sza cu nek do
Ce sa rza i Im pe rium w li ście św. Am bro że go do Teo do zju sza;
Ks. dr Ma ciej Kwie cień, Mo ty wy bi blij ne w li te ra tu rze pol -
skiej; Ks. dr Kry stian Let kie wicz, Po ję cie Oj czy zny i Na ro du
w Msza le rzym skim dla die ce zji pol skich (1986); Ks. dr Le -
szek Jaż dżew ski, Ro la Ko ścio ła w od zy ska niu nie pod le gło ści
na Ka szu bach i Po mo rzu; Ks. dr Krzysz tof Drews, Oj czy zna
w na ucza niu Ja na Paw ła II.

Ser ca wszyst kich słu cha czy za bi ły moc niej w trak -
cie wy kła du, któ ry przy po mniał piel grzym ki Ja na Paw ła II
do kra ju. Tra fia ły w tym mo men cie z no wą si łą do słu cha czy
waż kie sło wa Pa pie ża – „my śleć mi ło sier dziem”, „mieć wy -
obraź nię mi ło sier dzia, „być czło wie kiem su mie nia”. I ten je -
den z naj waż niej szych dla ro da ków – dro go wska zów Pa pie -
ża, że Pol ska ma szcze gól ne pra wo do mi ło ści i dba nia o nią,
po nie waż wie le wy cier pia ła.

Ksiądz Rek tor za koń czył kon fe ren cję sło wa mi:
„Wy słu cha li śmy z po żyt kiem do cze snym, ale i wiecz nym.
Spoj rze nie bi bli sty, pa tro lo ga, li tur gi sty, li te ra tu ro znaw cy,
hi sto ry ka i pa sjo na ta kul tu ry ka szub skiej, teo lo ga i pa sto ra -
li sty  po mo gło nam przy bli żyć za gad nie nie pa trio ty zmu. Oj -
czy zna to na sza Mat ka. Ko ściół to na sza du cho wa Mat ka.
Pa mię taj my, że by ko chać je z ta ką sa mą in ten syw no ścią.”

*        *        *   

A spra wie dli wi się cie szą i we se lą
Przed Bo giem, i ra do ścią się roz ko szu ją.
Śpie waj cie Bo gu, graj cie Je go imie niu.

(Psalm 68)

27 ma ja kle ry cy GSD udo wod ni li, że na da ją się i do tań ca, 
i do ró żań ca. Oka zją by ło spo tka nie To wa rzy stwa Przy ja ciół
Gdań skie go Se mi na rium Du chow ne go. O go dzi nie dzie sią -

tej w Ar chi ka te drze Oliw skiej roz po czę ła się msza świę ta.
Te go dnia przy pa da ło Świę to Trój cy Prze naj święt szej; w ka -
za niu Ksiądz Rek tor mó wił o jed no ści chrze ści jań skiej wia -
ry i po ko ry, dzię ki któ rym przy bli ża my się do ta jem ni cy
Trój cy Prze naj święt szej, jed nak po zo sta nie ona za wsze dla
czło wie ka ta jem ni cą. Po wspól nej Eu cha ry stii kle ry cy przy -
go to wa li w Au li im. Ja na Paw ła II część ar ty stycz ną, czym
udo wod ni li, że po czu cie hu mo ru jest ich moc ną stro ną i że
to praw dzi wy dar Ła ski Bo żej. Wspól ne bie sia do wa nie prze -
nio sło się do ogro du; tam uta len to wa ni mu zycz nie kle ry cy 
z Ka szub – a praw dzi wi Ka szu bi, to ci, co „pod stę pu w nich
nie ma” – za dba li o fan ta stycz nie ra do sny na strój. Na bo żeń -
stwo ma jo we za koń czy ło spo tka nie kle ry ków, wy kła dow -
ców i Przy ja ciół GDS. A wspól ne zdję cie spię ło wszyst kich
jak bursz ty no wa klam ra. To wa rzy stwo Przy ja ciół Gdań skie -
go Se mi na rium Du chow ne go two rzy otwar tą spo łecz ność.
Za uwa ży łam, dla te go nie spo sób nie wspo mnieć, że mo dli -
twa in nych jest bar dzo waż na dla kle ry ków. Do tknię ci Ła ską
Bo ga ma ją głę bo ką świa do mość, że na ich dro gę roz wo ju
du cho we go pa da ją i bę dą pa da ły wszel kie prze szko dy. Je -
den z kle ry ków, z za mi ło wa nia spor to wiec, po rów nał ta ką
wspól no to wą mo dli twę do szklan ki wo dy, któ rą pod czas bie -
gu je go uczest ni cy otrzy mu ją po kil ku ki lo me trach z rąk in -
nych. 

Te re sa An drze jak

Duch Niepodleg³ej w Gdañskim
Seminarium Duchownym

MOJE REFLEKSJE
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Duchu Œwiêty, œwietnie, ¿e Jesteœ!
Ko ściół to ae ro bik: wsta jesz, sia dasz, klę kasz… He re zja?
Nie, spo ko. 

To tyl ko zda nie wy po wie dzia ne przez współ cze sne -
go sie dem na sto lat ka, któ ry nie czu je „te go ca łe go Ko ścio -
ła”.  Za nim oce ni my, pa mię taj my, że przy kład idzie z gó ry….
To mło dzi przy pa tru ją się star sze mu po ko le niu i bio rą z nie -
go przy kład; świa do mie lub bez wied nie. Kie dy sły szę nie -
przy ja zne okre śle nia współ cze sne go Ko ścio ła, któ re na rzu -
ca ją ob raz ty po wej in sty tu cji, przy po mi na mi się ka za nie wy -
słu cha ne na jed nej z mszy świę tych w na szej świą ty ni.
Ksiądz sta rał się pod kre ślić wa gę ro li Du cha Świę te go 
w two rze niu ko ściel nej Wspól no ty: „Bez dzia ła nia Du cha
Świę te go msza świę ta by ła by tyl ko te atrem jed ne go ak to ra,
któ ry by przy szedł, z am bo ny po wie dział, co wie dział, wszy -
scy by za kla ska li i ro ze szli się do do mu.” 

Nie trze ba cy to wać Oj ców Ko ścio ła, tę gich głów,
że by przy po mnieć nam, że ro la Du cha Świę te go w Ko ście le
jest fun da men tal na. Wy star czy przy wo łać, dla rów no wa gi
sło wa in ne go na sto lat ka, Kac pra (lat 19): „To wła śnie z Du -
chem Świę tym je ste śmy w sta nie zro zu mieć trud ne rze czy
do ty czą ce Bo ga i wia ry, ale ro zu mie my je tyl ko wte dy, kie -
dy je ste śmy na nie go to wi, pa trząc na ży cie ocza mi nie na -
szy mi, ale Bo ga.” ( Mło dzi o Ewan ge lii w: Źró dło i Szczyt,
Nr20/118/2018) 
Duch Świę ty – ocza mi Pa na Bo ga, mó wi Kac per. Le piej
ująć isto ty Trze ciej Oso by Bo skiej nie moż na. Tym bar dziej,
że co z oczu, to i z ser ca.

Ję zy ku ognia, przyjdź i płoń w na szych ser cach.
Du chu mi ło ści, prze mie niaj nas (…)
Roz pal świę tą, nie po ję tą,
Z nie ba na nas tchnię tą mi łość!

Współ cze sna pio sen ka w pro stych sło wach po ka zu je za ko -
rze nie nie Naj święt sze go Tchnie nia w je dy nym źró dle mi ło -
ści – w Bo gu. Wy star czy otwo rzyć sie bie, swo je ser ce na Je -
go mi łość – czu łą, do sko na łą, wszech ogar nia ją cą, nie usta ją -
cą. A bę dą dzia ły się rze czy nie zwy kłe w na szym skrom nym

ży ciu. Pięk nym i wzru sza ją cym świa dec twem ta kie go wła -
śnie ży cio we go prze wro tu jest hi sto ria Pio tra Za lew skie -
go. Dzień swo je go na wró ce nia na zy wa „naj pięk niej szym
dniem”. Te go dnia zo sta łem wy rwa ny z nie wo li, w któ rej
tkwi łem przez ca łe ży cie. Te go dnia zo sta ła przy wró co na
mi god ność i war tość. (zob. Wy rwa ni z nie wo li, 2014,
Piotr Za lew ski)
O Du chu Świę tym pi sze: … uświę ca i pro wa dzi tych wszyst -
kich, któ rzy otwie ra ją się na Je go dzia ła nie… Je ste śmy świą -
ty nia mi Du cha Świę te go… Nie prze ko nał go do Bo ga „eks -
po nat mu ze al ny”, w ja ki po tra fią zmie nić się gru py osób
zwią za ne z Ko ścio łem (por. ad hor ta cja pa pie ża Fran cisz ka,
Gau de te  et exul ta te); ani wy ja ło wio na wie dza sta wia na „nad
oso bi ste do świad cze nie mi ło ści Bo żej”. Tyl ko ko cha ją cy
bez wa run ko wo Bóg, któ ry ofia ro wał za nas swo je go Sy na i
zsy ła Naj święt sze Tchnie nie. W ży ciu jed nak nie jest naj waż -
niej sze to, czy wie my, ja ka jest de fi ni cja Trój cy Świę tej , ale
to, czy chce my do świad czyć mi ło ści wy pły wa ją cej od Bo ga Oj -
ca, Sy na Bo że go i Du cha Świę te go… (Wy rwa ni z nie wo li,
Piotr Za lew ski)

Zdy stan so wa ny do wia ry sie dem na sto la tek; dzie -
więt na sto let ni Kac per, mi ni strant, któ ry za wsze przy oł ta rzu
czu je się tak do brze, jak u sie bie w du żym po ko ju oraz na -
wró co ny dwu dzie sto la tek Piotr, ewan ge li zu ją cy, au tor książ -
ki i wy jąt ko we go świa dec twa. Przez nich wszyst kich dzia ła
Duch Świę ty. Oni re pre zen tu ją swo je mło de po ko le nie, któ -
re stoi u pro gu ży cia. We współ cze snym nie ła twym świe cie.
Doj rza łe po ko le nie mo że w tej in ten cji ofia ro wać to, co naj -
cen niej sze – szcze rą mo dli twę do Pa na na sze go, Do bre go
Pa ste rza, Je zu sa Chry stu sa.

A On po przez Du cha Świę te go dzia ła na czło wie ka
nie ustan nie, dzię ki cze mu  na wró ce ni mo gą wspo mi nać:
Pła ka łem z ra do ści i uwiel bie nia, jak wiel kie rze czy uczy nił mi
Wszech mo gą cy.(Wy rwa ni z nie wo li, Piotr Za lew ski) Ta ką ra -
dy kal na prze mia nę gwa ran tu je tyl ko Trój ca Prze naj święt -
sza. Wie rzyć w Chry stu sa, to prze cież nie by le co!

Te re sa An drze jak

MOJE REFLEKSJE

JESTEŚMY
NAPEŁNIENI 
DUCHEM ŚWIĘTYM

Duch, który
umacnia mi³oœæ

2017-2019

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 
na lata 2017-2019
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
I Komunia œw. w naszej œwi¹tyni

W ma ju 2018 na sza pa ra fia prze ży wa ła ra dość przyjmowania Pierw szej Ko mu nii Świę tej. Ze wzglę du na ilość dzie ci (170
chłop ców i dziew czy nek) uro czy stość od by ła się w dwie nie dzie le. Pierw sza gru pa dzie ci (59) po raz pierw szy w peł ni
uczest ni czy ła we Mszy św. 13 ma ja, na to miast więk sza (111 dzie ci) ty dzień póź niej – 20 ma ja. Sta no wi ło to uwień cze nie
rocz nych przy go to wań pod opie ką s. Do ro ty i ks. Woj cie cha oraz ks. Paw ła. 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

170-cioro dzieci ze szkó³ podstawowych

W czwar tek 24 ma ja 2018 ro ku – w „Bia łym Ty go dniu” –
dzie ci, któ re przy stą pi ły do Pierw szej Ko mu nii Świę tej
wraz z s. Do ro tą i ks. Wojt kiem, po je cha ły się na piel grzym -
kę au to ka ro wą. Pierw szym punk tem pro gra mu by ła Msza
św. w sank tu arium Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol skie go Mo rza
w Swa rze wie. Po mo dli twie dzie ci od wie dzi ły Oce an Park
we Wła dy sła wo wie. By ło to spo tka nie z naj więk szy mi wie -
lo ry ba mi, prze ra ża ją cy mi re ki na mi, żół wia mi ol brzy mi mi,
del fi na mi, or ka mi, oraz czter dziest ką in nych zwie rząt mor -
skich i oce anicz nych. Po zwie dza niu był czas na za ba wę du -
ży mi kloc ka mi, na roz mo wę z ma łym wie lo ry bem i na kieł -
ba ski z ogni ska. Zwie dza nie za koń czy ło się na pla cu za baw,
skąd dzie ci wró ci ły na Przy mo rze. 



18

Z NASZEJ PARAFII

Bierzmowanie w naszej œwi¹tyni

14 maja podczas Mszy wieczornej ks. abp Sławoj Leszek Głódź udzielił sakramentu bierzmowania 54 młodym osobom 
z naszej parafii. Uroczystość ta wieńczyła ponad roczny okres przygotowań, w którym młodzieży towarzyszyli ks. Mateusz
Konkol, ks. Dawid Kijewski oraz grupa 15 świeckich animatorów z duszpasterstwa „Lux Cordis”. 
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Z NASZEJ PARAFII

W so bo tę 19 ma ja br. za pro si li śmy bierz mo wa nych wraz 
z ani ma to ra mi, któ rzy przy go to wy wa li ich do przy ję cia sa -
kra men tu bierz mo wa nia, na ogni sko, aby po dzię ko wać za
ca ły rok dro gi po zna wa nia Bo ga i przy bli ża nia się do Nie go.

Naj pierw po si li li śmy się nie co, więk szość - kieł ba są z ogni -
ska, we ge ta ria nie - chle bem ;). Po wspo mi na li śmy mi nio ny
rok. Po tem przy szedł czas na róż ne sty le tań ca. Wa chlarz
na szych moż li wo ści był sze ro ki - ma ca re na, cho co la te, ra -
spu tin, ale też sta ro pol ski po lo nez. Śmie chom i roz mo wom
nie by ło koń ca. Na za koń cze nie ani ma to rzy otrzy ma li w po -
dzię ko wa niu naj now sze wy da nie Youca ta – Bi blię Mło dych.
Rów nież księ ża otrzy ma li książ ki Bi sku pa Grze go rza Ry sia
– „Moc Sło wa” i „Moc Wia ry”.

Ks. Dawid Kiejewski

Kochani bierzmowani, dziękujęmy Wam za to, że

pozwoliliście nam towarzyszyć w Waszej drodze

odkrywania osobistej relacji z Jezusem. 

Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Nie

jest to jednak koniec. 

Zapraszamy Was do udziału w życiu Kościoła 

i na spotkania duszpasterstwa Lux Cordis.

Pamiętajmy o sobie w modlitwie.

Bierzmowani na majówce 
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„TAK, POMAGAM!”
W dniach 9-10 mar ca 2018 r. od by ła się już po
raz XIV ogól no pol ska zbiór ka żyw no ści pod
ha słem „TAK. POMAGAM!”. Wszyst kim wo lon -
ta riu szom za an ga żo wa nym w zbiór kę dla po trze -
bu ją cych i wszyst kim dar czyń com, któ rzy ofia ro -

wa li za ku py w skle pie „Piotr i Pa weł” w Ga le rii Han dlo -
wej „ALFA CENTRUM” skła da my ser decz ne po dzię -

ko wa nie. Bóg za płać!

ks. Wojciech Lange

Z ŻYCIA PARAFII

Przedszkolaki, czyli... nasi mali parafianie
Tak oto przed szko la ki spę dza ją so bot nie przed po łu dnie 
w na szej pa ra fii. 

Przy tej oka zji za pra sza my wszyst kich ma łych ar ty -
stów w so bo ty na godz. 10:00 do sal ki na ple ba nii. Od by wa -
ją się tam ka te che zy do sto so wa ne do dzie ci w wie ku przed -
szkol nym. Ma lu chy w spo sób kre atyw ny roz wi ja ją tam swo -

ją wie dzę re li gij ną i wia rę w Pa na Bo ga po przez m.in. śpiew,
wy ko ny wa nie prac pla stycz nych i wspól ną mo dli twę. 

A dla naj wy tr wal szych na za koń cze nie za jęć cze ka
słod ka na gro da ;)

Z A P R A S Z A M Y !
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Z ŻYCIA PARAFII

„Pola Nadziei”– 22 IV

Już po raz ko lej ny na sza pa ra fia włą czy ła się w ak -
cję „Po la Na dziei na Po mo rzu”. Na by wa jąc żon ki la,
mo gli śmy wes przeć dzia łal ność ho spi cjów w na -
szej ar chi die ce zji. Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy
oka za li wspar cie ma te rial ne. Dzię ku je my tak że
mło dym wo lon ta riu szom ze szkół pod sta wo wych 
i gim na zjów z te re nu Przy mo rza oraz ich na uczy -
cie lom za oka za ne ser ce i po świę co ny czas. 

ks. Ma te usz Kon kol

M³odsza m³odzie¿ z „Lux Cordis” na Raduni
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Z ŻYCIA PARAFII

Studencka majówka w Wilnie
„Li two, oj czy zno mo ja...”
Prze łom kwiet nia i ma ja w na szej wspól no cie od wie lu lat
wią że się z tra dy cyj nym wy jaz dem ma jów ko wym. W tym ro -
ku po sta no wi li śmy tro chę za sza leć i wy brać się na kil ka dni
za na szą wschod nią gra ni cę. W nie dzie lę 29 kwiet nia wy ru -
szy li śmy z Gdań ska w stro nę Wil na. Wie czo rem po kło ni li -
śmy się już Mat ce Bo żej „co w Ostrej świe ci Bra mie”. Na
miej scu oka za ło się, że zo sta li śmy... cał kiem bli ski mi są sia -
da mi! Otóż nasz noc leg znaj do wał się do słow nie o kil ka -
dzie siąt me trów od naj słyn niej szej wi leń skiej ka pli cy. Ko lej -
ne dni na sze go po by tu mi nę ły na zwie dza niu Sta re go Mia -
sta, licz nych ko ścio łów i cer kwi, cmen ta rza na Ros sie, Gó -
ry Trzech Krzy ży... Wi docz ne na każ dym kro ku śla dy daw -
nej pol sko ści w li tew skiej sto li cy do star czy ły wie lu nie za po -
mnia nych wra żeń i wzru szeń. Cza su star czy ło nam tak że na
od wie dze nie zam ku ksią żę ce go w Tro kach, Gru tas Par ku -
w któ rym zgro ma dzo no „pa miąt ki” po ko mu ni stycz nej hi -
sto rii pań stwa oraz Aqu apar ku w Dru skien ni kach. Nie za -
bra kło tak że co dzien nej Mszy św. w Ostrej Bra mie. Za sma -
ko wa li śmy tak że w lo kal nej kuch ni: cep pe li ny i ki bi ny – za -
li czo ne!

Do bry czas w fan ta stycz nym to wa rzy stwie nie ste ty
szyb ko się skoń czył. Wró ci li śmy jed nak z na ła do wa ny mi
aku mu la to ra mi na... zbli ża ją cą się nie ubła ga nie se sję.

ks. Ma te usz Konkol

W czwar tek na sza wspól no ta – pod opie ką księ dza Da wi da – za -
czę ła ma jów kę! Po je cha li śmy ra zem do Do mu For ma cyj ne go
Szko ły No wej Ewan ge li za cji w Or lin kach. Tam czas wy peł ni ły
nam spa ce ry, pla żo wa nie, wspól ne roz mo wy, gra w plan szów ki
i gril lo wa nie. Jed nak nasz plan dnia wy peł nia ły nie tyl ko re laks 
i in te gra cja. Cie ka wym do świad cze niem by ła rów nież dwu go dzin -
na kon fe ren cja z mał żeń stwem pro wa dzą cym ośro dek. Pa ni Jo la 
i pan Woj ciech opo wie dzie li nam, jak żyć peł nią ży cia z Bo giem 
i trwać w związ ku mi mo prze ciw no ści lo su. Kon fe ren cja ta wzbo -
ga ci ła na szą wie dzę oraz wy obra że nia na te mat ży cia w mał żeń -
stwie, któ re jest po wo ła niem. Wy jazd był dla nas cza sem od po -
czyn ku i du cho we go wzmoc nie nia na na stęp ne dni!

Patrycja Sampławska

Orlinki – majówka WM „Lux Cordis”
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Z ŻYCIA PARAFII

Lednica 2018

Majówka Domowego Koœcio³a – 6 V 2018



24

Z ŻYCIA PARAFII

Lednica 2018, czyli moje 24 godziny 
dla Boga

,,Je stem nie bój się. Je stem.
Bądź Pa nie i na ucz nas być...”

abp Grze gorz Ryś

Led ni ca czy li Spo tka nie Mło dych LEDNICA 2000 to wy da -
rze nie, któ re od po nad 20 lat sku pia wie lu mło dych, wie rzą -
cych lu dzi z ca łej Pol ski. Tak też by ło i w tym ro ku. Or ga ni -
za to rzy sza cu ją, że w XXII spo tka niu bra ło udział oko ło 85
ty się cy uczest ni ków ale Led ni ca to nie sta ty sty ki czy bi cie
re kor dów. To kil ku na sto go dzin ne wiel bie nie tań cem i śpie -
wem Pa na Bo ga za koń czo ne uro czy stą Mszą Świę tą oraz
wy bo rem Chry stu sa ja ko Zba wi cie la i Pa na ży cia.

Cho ciaż stu dia już daw no za mną, do pie ro dru gi raz
by łam na po lach led nic kich, ale rze czy wi ście nie spo sób za -
po mnieć o at mos fe rze te go miej sca i po pro stu chce się tam
wra cać. Dru gi raz po je cha łam też z gru pą z pa ra fii św. Bra -
ta Al ber ta, któ ra jak się oka zu je przy gar nia nie tyl ko pa ra -
fian, ale i przy ja ciół. Wy je cha li śmy oko ło 5 ra no dwo ma au -
to ka ra mi, łącz nie po nad 70 osób, że by oko ło go dzi ny 11 być
na miej scu spo tka nia. Wszy scy od sa me go po cząt ku ra do śni
i peł ni opty mi zmu.

Każ da Led ni ca jest or ga ni zo wa na wo kół jed ne go
ha sła prze wod nie go. W tym ro ku brzmia ło ono „Je stem”.
Mie li śmy przy po mnieć so bie nie tyl ko jak pa trzy na nas
Bóg, któ ry nie ustan nie jest bli sko stwo rze nia, ale też, że po -
sy ła nas do bliź nich, aby śmy by li przy po trze bu ją cych i bez -
in te re sow nie im po ma ga li. Gest ob my cia nóg miał na uczyć
jak przyj mo wać mi łość i słu żyć z mi ło ścią. Led ni ca w tym ro -
ku to tak że świę to wa nie ju bi le uszu 100-le cia od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści i sym bo licz ne ,,je stem” mło -
dych na wol nej, pol skiej zie mi.

Dla mnie Led ni ca to spon ta nicz ność i ra dość wia ry.
Każ dy czu je się tu do brze, bo nikt ni ko go nie stro fu je i do ni -
cze go nie zmu sza. Led ni ca to też pięk ne łą cze nie po ko leń.
Przy jeż dża ją tu taj głów nie stu den ci i li ce ali ści, ale nie spo -
sób nie za uwa żyć lu dzi star szych czy dzie ci. Nie któ rzy przy -
go dę z tym miej scem za czy na li przed la ty i te raz przy jeż dża -
ją ze swo im dzieć mi. In ni czu ją się mło dzi du chem i ser cem,
dla te go też chcą tu być. Wszy scy przy jeż dża ją tu szu kać Bo -
ga, cho ciaż każ dy ro bi to na swój spo sób. Jed ni tań czą, in ni
w mil cze niu mo dlą się w Na mio cie Ad o ra cji, a jesz cze in ni
roz da ją dar mo we uści ski. Każ dy jest tam, gdzie chce… z mi -
ło ścią. Jed ni bez po śred nio przed Naj święt szym Sa kra men -
tem, in ni przy dru gim czło wie ku, bo to miej sce spo tka nia i
roz mo wy, na wią zy wa nia no wych zna jo mo ści, przy jaź ni. Nie -
sa mo wi te jest po le Spo wie dzi Świę tej. Mię dzy Na mio tem
Ad o ra cji a sek to ra mi ka pła ni spon ta nicz nie i jak ko mu wy -
god niej spo wia da ją uczest ni ków. Naj czę ściej sie dząc na tra -
wie, bez po śpie chu. Szcze re, dłu gie, nie li mi to wa ne roz mo -
wy. Kil ku dzie się ciu ka pła nów rów no cze śnie – mo rze Bo że -
go Mi ło sier dzia. Dla mnie ob raz nie zmien nie wzru sza ją cy 
i pięk ny, nie za po mnia ny. Led ni ca to tak że ra dość i uśmiech,

któ re po wra ca ją, gdy my śli się o tym miej scu. Nie któ rzy mó -
wią, że tak że miej sce gwa ru i cha osu, ale i w tym jest me to -
da i pięk no. Cha os i ha łas zni ka przed Mszą Świę tą, kie dy
wszy scy w sku pie niu włą cza ją się w li tur gię, a po tem słu cha -
ją Sło wa Bo że go. W tym ro ku ho mi lię wy gło sił ar cy bi skup
Grze gorz Ryś. Mó wił do nas o tym, że gdy Bóg mó wi „Je -
stem”, to mó wi „Ko cham cię, je steś dla mnie waż ny i wi dzę
cię”. Nie tyl ko two ją fi zycz ność, ale ser ce, du szę. Chcę
uzdra wiać wszyst ko, ale też chcę, że byś ty stał w środ ku Ko -
ścio ła. Bo ża mi łość nas uzdal nia do te go, że by sta nąć 
w praw dzie sa mi ze so bą, ale tak że wyjść i być przy dru gim
czło wie ku. Bo je stem ozna cza pa trzeć ser cem, a nie pra -
wem, ko dek sem. Kie dy wy cią gasz rę kę do bliź nie go je steś
po dob ny do Bo ga, na uczysz się da wać od Nie go, któ ry po -
mi mo two jej sła bo ści uzdol ni cię do mi ło ści. 

Po Mszy św. na kar mie ni Sło wem i Cia łem Pa na Je -
zu sa wszy scy w sku pie niu cze ka ją na uro czy stą Ad o ra cję –
kul mi na cyj ny mo ment, kie dy Pan Je zus, nie sio ny w naj -
więk szej mon stran cji, ja ką wi dzia łam, prze cho dzi przez ca łe
po la. Moż na so bie spró bo wać wy obra zić kil ku dzie się cio ty -
sięcz ny tłum lu dzi, któ rzy w ci szy ad o ru ją Pa na Je zu sa 
w Naj święt szym Sa kra men cie… mo ment nie do opi sa nia.
Mo ment do prze ży cia.

Led ni ca to w tym ro ku i co ro ku do ba wy rwa na z ży -
cia. Nie tyl ko wzru sza ją ca i pięk na, bo to też trud po dró ży,
kil ka na ście go dzin bez snu, zmien na po go da – upał al bo
deszcz i po lo we wa run ki. Jed nak co ro ku ty le ty się cy lu dzi
po mi mo to przy jeż dża, że by być ra zem i być przy Bo gu.
Wie rzę i wiem, że dla wie lu to nie tyl ko faj ne miej sce, cie ka -
we wy da rze nie. Nie któ rzy prze ży wa ją tu taj na wró ce nie, od -
ra dza ją się, umac nia ją wia rę. In ni od kry wa ją sie bie. Jesz cze
in ni choć przez chwi lę mo gą być so bą. Choć nie rzad ko nie
wi dzą jesz cze w tym dzia ła nia Pa na Bo ga, to wła śnie ON ich
tu taj wzy wa i to ON tu taj dzia ła. ON tu taj JEST.

Te go rocz na Led ni ca po ka za ła mi, że mi mo ta kie go
tłu mu Pan Bóg za wsze chce się spo ty kać z każ dym oso bi -
ście, in tym nie. Po wie dzieć do mnie – Je stem. Je stem tu
dziś, te raz, że by cię wspie rać i ci po ma gać. Je stem dla cie -
bie i na to bie Je stem sku pio ny. Ni gdy nie je steś sam.

My ślę, że to wła śnie ta Mi łość ka że nam co ro ku tu
przy jeż dżać.

Szcze rze po le cam. :)
Alek san dra Gło wac ka
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W so bo tę 9 czerw ca 2018 od by ła się au to ka ro wa piel grzym -
ka do Li che nia. Wy ru szy li śmy o godz. 6.30 spod na sze go pa -
ra fial ne go ko ścio ła, by po czte rech go dzi nach jaz dy do trzeć
do sank tu arium. W po łu dnie uczest ni czy li śmy w uro czy stej
Mszy św. w ba zy li ce, a o 15.30 na li cheń skiej gol go cie w na -
bo żeń stwie dro gi krzy żo wej. Czas szyb ko mi nął przy pięk -
nej, sło necz nej po go dzie, peł ni wra żeń, pod wie czór po wró -
ci li śmy do Gdań ska.

Sank tu arium Ma ryj ne w Li che niu, to miej sce spo tka nia z
Chry stu sem i Je go Mat ką, miej sce mo dli twy i od po czyn ku
fi zycz ne go i du cho we go. To ob szar o po wierzch ni pra wie
stu hek ta rów.

Wszyst kie waż ne mo men ty hi sto rii Pol ski w dzie więt na -
stym i dwu dzie stym wie ku od ci snę ły swój ślad rów nież na
dzie jach te go miej sca. Sank tu arium to ob ja wie nia Mat ki Bo -
żej: w 1813 r. pod Lip skiem i w 1850 r. – w le sie Grą bliń -
skim. To po nad pół to ra wie ku mo dlitw mi lio nów lu dzi przed
wi ze run kiem Li cheń skiej Pa ni. To trud ny czas oku pa cji hi -
tle row skiej, któ re go świa dec twem jest po dziu ra wio na od
kul pi sto le tu pa syj ka znaj du ją ca się w Ka pli cy Krzy ża, to nie -
ła twe la ta ko mu ni zmu i uko ro no wa nie Cu dow ne go Ob ra zu
przez pry ma sa Wy szyń skie go w 1967 r., bu do wa Gol go ty z
przy wo żo nych przez pąt ni ków z ca łej Pol ski ka mie ni, a
wresz cie bu do wa ba zy li ki. 

Ba zy li ka zo sta ła zbu do wa na w cią gu dzie się ciu lat (1994-
2004) w szcze rym po lu. Jest naj więk szym ko ścio łem w Pol -
sce. W oł ta rzu głów nym znaj du je się ła ska mi sły ną cy ob raz
Mat ki Bo żej Li cheń skiej. Iko na przed sta wia Bo le sną Mat kę
w ko ro nie na gło wie, tu lą cą do ser ca bia łe go or ła – tak, jak
mia ło to miej sce w cza sie ob ja wień. 

Sank tu arium to rów nież usy tu owa ny na li cheń skim wzgó -
rzu pa ra fial ny ko ściół św. Do ro ty; to w nim pra wie pół to ra
wie ku znaj do wał się Cu dow ny Ob raz. W po bli żu jest też źró -
deł ko.

Mó wiąc o naj now szej hi sto rii, war to wspo mnieć o dwóch
wy jąt ko wych wy da rze niach. W dniach 6-8 czerw ca 1999 r.
księ ża ma ria nie, go spo da rze Sank tu arium, go ści li w Li che -
niu św. Ja na Paw ła II. Dru ga waż na uro czy stość (księ ża ma -
ria nie cze ka li na nią trzy sta lat) to be aty fi ka cja oj ca Sta ni sła -
wa Pap czyń skie go, za ło ży cie la Zgro ma dze nia Księ ży Ma ria -
nów, któ rej do ko nał w Li che niu 16 wrze śnia 2007 r. kar dy -
nał Tar ci sio Ber to ne. 

Cie ka wym spo tka niem z hi sto rią Pol ski by ła wizyta w –
otwartym w bazylice w 2010 r. Mu zeum im. ks. Jó ze fa Ja rzę -
bow skie go. Znaj du ją się w nim po lo ni ca zbie ra ne po ca łym
świe cie, któ re na stęp nie po wie lu dzie siąt kach lat po wró ci ły
do Pol ski.

ks. Woj ciech Lange

Pielgrzymka do Lichenia
Z NASZEJ PARAFII
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CIEKAWOSTKI

Lato na ludowo
Świę ty Jan nie sie ja gód dzban.

Te raź niej szość pro wa dzi już nas pro sto do la ta i przy -
no si na dzie ję na wy jąt ko wy czas do brej po go dy i so -
lid ne go wy po czyn ku. Je go wspar ciem niech bę dzie
prze szłość; wspól na prze szłość, czy li tra dy cja. 

Na si przod ko wie wi ta li po czą tek la ta, ob cho -
dzi li uro czy ście Ma ryj ne świę ta przy pa da ją ce w lip cu
i sierp niu oraz ce le bro wa li czas plo nów. Li sta ob rzę -
dów i świąt bu dzi wy obraź nię i za chę ca do lep sze go
po zna nia miejsc, w któ rych przy wią zu je się szcze gól -
ną wa gę do tra dy cyj nych ob rząd ków: So bót ka, Świę ty
Onu fry, Świę to Mat ki Bo żej Ja god nej, Świę to Prze -
mie nie nia Pań skie go, Świę to Trój cy Prze naj święt szej,
Dzień św. Ro cha, Świę to św. Spa sa, Świę to Mat ki Bo -
żej Ziel nej.

Dzień św. Ja na, 24 czerw ca, był bar dzo waż ny
w tra dy cji lu do wej. Świad czą o tym licz ne przy sło wia
po go do we. Dla przy kła du dwa z po kaź ne go zbio ru: 
W św. Jan, gdy desz cze plusz czą, to się orze chy wy łusz -
czą. Po go da od Wi ta do Ja na go spo da rza wy gra na. Te -
go dnia w nie któ rych re jo nach Pol ski spi sy wa no po -
waż ne umo wy han dlo we. Pew nie dla te go, że św. Jan
jest pa tro nem od te go ro dza ju trans ak cji; oprócz te go
opie ku je się ko wa la mi, ska za ny mi na śmierć; ale rów -
nież chro ni w cza sie bu rzy i gra do bi cia. W cza sie
współ cze snych ano ma lii po go do wych, któ rych naj -
star si gó ra le nie pa mię ta ją, war to mo dlić się do św.
Ja na - za wia dow cy po go dy zgod nie z tra dy cją lu do wą.
Wszak na si przod ko wie daw niej mie li moc ne go orę -
dow ni ka u Pa na Bo ga – św. Ja na Chrzci cie la. A my
dzi siaj ma my... Ja ro sła wa Kre ta. Cóż, ja kie cza sy, ta cy
i me te oro lo dzy!

Ja no we świę to zwią za ne jest z So bót ką. So bót -
ka mi na zy wa no kie dyś ob rzę do we ognie pa lo ne no cą,
w wi gi lię dnia św. Ja na. In na na zwa świę to jań skie go
ob rzę du to ku pal noc ka od imie nia św. Ja na Chrzci cie -
la, któ re go na Ru si na zy wa no Ku pał ką, po nie waż św.
Jan chrzcił lu dzi, ką piąc ich w wo dzie; al bo też od na -
zwy po gań skie go boż ka Ku pa ły.  

Na 25 czerw ca miej sco wość Ja błecz na nad Bu -
giem za pra sza na uro czy stość z oka zji dnia św. Onu -
fre go do sank tu arium pra wo sław ne go. Ob cho dy roz -
po czy na ją się, jak wszyst kie waż ne świę ta pra wo sław -
ne, w je go wi gi lię wie czor nym na bo żeń stwem i po -
świę ce niem wo dy. O brza sku, kie dy słoń ce do pie ro
wscho dzi, roz po czy na się wiel ka, uro czy sta pro ce sja
wier nych i du chow nych. Świę ty Onu fry, pu stel nik 
z Egip tu, czczo ny jest od śre dnio wie cza.

Mat ka Bo ska Ja god na, 
Pa nien ka Ma ry ja,
Któ ra owoc nym, rod nym drze wom sprzy ja
Cho dzi po sa dzie kwit ną cym i śpie wa
Po ca łun ka mi bu dząc w wio snę drze wa.

Tak Le opold Staff, wy bit ny po eta zwią za ny z fran cisz -
ka ni zmem, upa mięt nił Świę to Na wie dze nia Naj święt -
szej Ma rii Pan ny ob cho dzo ne 2 lip ca. W tra dy cji lu do -
wej na zy wa ne jest ono rów nież Świę tem Mat ki Bo -
skiej Ja god nej. Mat ka Bo ska sta ła się we dług le gen dy
pa tron ką ja gód le śnych i ogro do wych, w związ ku 
z tym pa mię ta no, że by ja go dy jeść do pie ro po świę tym
Ja nie, a naj le piej po 2 lip ca, Świę cie Mat ki Bo żej.
Szcze gól nie do ty czy ło to ko biet cię żar nych oraz tych,
któ re stra ci ły dziec ko. „Ko bie ty – mat ki do tknię te ta -
ki mi nie szczę ścia mi, wie rzy ły głę bo ko, że Mat ka Bo -
ska wi dzi ich bo leść i że jest go to wa wziąć je w swo ją
opie kę w za mian za nie wiel ką ofia rę, zło żo ną w in ten -
cji zmar łych lub nie do no szo nych dzie ci. Wie rzy ły
one, że je śli do 2 lip ca nie bę dą zbie rać ani jeść ja gód
le śnych, ma lin, po zio mek, po rze czek, agre stu i po le cą
się w mo dli twie Mat ce Bo skiej Ja god nej, to za Jej
przy czy ną, odej dzie od nich zły omen i bę dą mo gły
wy dać na świat zdro we i sil ne po tom stwo, od por ne na
cho ro by i cza ry, a więc bę dą mo gły cie szyć się szczę -
śli wym ma cie rzyń stwem.”

6 sierp nia przy pa da Świę to Prze mie nie nia
Pań skie go; szcze gól nie uro czy ście ob cho dzo ne by ło
ono na Kur piach, w kil ku pa ra fiach. Zwy cza je zwią za -
ne z tym świę tem od no to wa no już w XVI wie ku. Wier -
ni nie śli do ko ścio ła wo ta z wo sku zwa ne „osia ra mi”.
By ły to gru be świe ce ob le pio ne fi gur ka mi zwie rząt
go spo dar skich, ule pio ne z wo sku mi nia tu ro we ule.
Po le ca no w mo dli twie opie ce Mat ki Bo żej go spo dar -
stwa, zwie rzę ta ho dow la ne, pszczo ły, pszcze la rzy,
bart ni ków. Wo ta wo sko we ma ją dzi siaj war tość uni ka -
to wą i moż na je oglą dać w mu ze ach. Zwy cza je zwią za -
ne z ofia ra mi wo tyw ny mi za cho wa ły się do dzi siaj 
w Kryp nie Ko ściel nym na Kur piach, w Pa ra fii Na ro -
dze nia Naj święt szej Ma rii Pan ny, w któ rym znaj du je
się Sank tu arium Mat ki Bo żej Po cie sze nia.

Na Kur piach jesz cze chwi lę po zo sta nie my do
Świę ta Trój cy Prze naj święt szej. Przy pa da ono w róż -
nych ter mi nach w za leż no ści od da ty Świąt Wiel ka -
noc nych, ob cho dzo ne jest w pierw szą nie dzie lę po
Zie lo nych Świąt kach a je go tra dy cja się ga X wie ku.
Ob ro sło w lu do we zwy cza je wła śnie tu taj na Kur piach,
w My szyń cu i Pro sty ni. Wier ni wów czas przy no szą do
ko ścio ła ule pio ne z cia sta fi gur ki zwie rząt ra zem ze
świę cą wo tyw ną. Z Pro sty ni po cho dzą „ko zy pro styń -
skie” z cia sta w czer wo ne pa ski; sprze da wa ne tam 
w cza sie od pu stu w Świę to Trój cy Prze naj święt szej.
Wier ni wno szą je do ko ścio ła i ofia ro wu ją daw nym
zwy cza jem w swo ich in ten cjach.

Z „pro styń ską ko zą” zwią za na jest le gen da;
opo wia da ona o nie biań skiej oso bie, któ ra przy je cha ła
do Pro sty ni na ko zie w cza sie po wo dzi i ura to wa ła
przed wo dą miej sco wy ko ściół oraz sły ną cą cu da mi fi -
gu rę Trój cy Świę tej.

Ob rzę dy wo tyw ne ze świe ca mi i wo sko wy mi
mi nia tur ka mi zwie rząt to wa rzy szy ły uro czy sto ściom
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16 sierp nia w dniu św. Ro cha, pa tro na zwie rząt, opie -
ku na zwie rząt ho dow la nych i przy ja cie la psów. Jest on
tak że obroń cą lu dzi przed epi de mia mi. Kie dyś w pa ra -
fiach pod we zwa niem św. Ro cha ten dzień czczo no
pro ce sja mi. W pół noc nej i cen tral nej Pol sce na po lach
i pa stwi skach roz pa la no „ob rzę do we ognie”, do da jąc
po świę co ne zio ła.

Sier pień jest cza sem zbie ra nia plo nów, któ re -
go uko ro no wa niem jest wiel kie Świę to Wnie bo wzię cia
Naj święt szej Ma rii Pan ny i jed no cze śnie Świę to Mat ki
Bo żej Ziel nej ob cho dzo ne w Ko ście le już od V wie ku.
Mat ka Bo ża czczo na w ca łej lu do wej tra dy cji Eu ro py
ja ko pa tron ka „zie mi bę dą cej w naj buj niej szym roz -
kwi cie, pa tron ka ziół, kwia tów, owo ców i zbóż, no si
na stę pu ją ce okre śle nia: Ko rzen na w Cze chach, Kwiet -
na w po łud. Niem czech (Ba wa ria i Nad re nia), Żyt nia
w Es to nii. Wy jąt ko wość te go Świę ta pięk nie po ka zu je
przy sło wie: W sierp niu każ dy kwiat wo ła – za nieś mnie
do ko ścio ła! Bu kie ty na Świę to Mat ki Bo żej Ziel nej
ukła da no daw niej z lecz ni czych ziół: by li cy, mię ty,
ma cie rzan ki, pio łu nu, cha brów, ko pyt ni ka i krwaw ni -
ka; z kwia tów po lnych i ogro do wych. I wie rzo no, że
po świę co ne uro czy ście bu kie ty ma ją cu dow ne wła ści -
wo ści. W sank tu arium w Kal wa rii Ze brzy dow skiej od -
by wa się w tym dniu in sce ni za cja Za śnię cia i Wnie bo -
wzię cia Naj święt szej Ma rii Pan ny, jed no z wy jąt ko -
wych wi do wisk z oka zji Ma ryj ne go świę ta.

18 i 19 sierp nia war to wy brać się na Pod la sie,
do Gra bar ki, do naj słyn niej sze go sank tu arium pra wo -

sław ne go z XVII-wiecz ną cer kwią. W tych dniach, 
a w ka len da rzu ju liań skim - 5 i 6 sierp nia, od by wa ją
się uro czy sto ści pra wo sław ne z oka zji  dnia św. Spa sa.
To naj waż niej sze uro czy sto ści pąt ni cze. Za czy na ją się
wie czo ra mi i trwa ją ca łą noc; od pra wia na jest „pa ni -
chi da” za zmar łych, czu wa nie ca ło noc ne i spo wiedź.
Wier ni ob cho dzą cer kiew na ko la nach. Idą na Świę tą
Gó rę i ob my wa ją się w stru mie niu. Przy no szą ze so bą
drew nia ne krzy że i tam je zo sta wia ją. Dla te go Gra bar -
ka na zy wa na jest ina czej „Gó rą Ty sią ca Krzy ży”. 19
sierp nia świę ci się zbo ża, wa rzy wa, owo ce zo sta wio ne
przed cu dow nym ob ra zem św. Spa sa. Na ko niec wier -
ni bio rą udział w wiel kiej pro ce sji. Pra wo sław ne uro -
czy sto ści św. Spa sa od po wia da ją ka to lic kim świę tom
Prze mie nie nia Pań skie go, Trój cy Prze naj święt szej 
i św. Ro cha.

Głę bo ka wia ra, żar li wa mo dli twa i rytm ży cia
zgod ny z po ra mi ro ku, a przede wszyst kim bo go boj na
men tal ność wszyst kich po przed nich po ko leń, po zo -
sta wi ły prze bo ga tą tra dy cję jak nie znisz czal ny po -
most, któ ry łą czy z daw no mi nio ną prze szło ścią. Na
szczę ście – „nic w przy ro dzie nie gi nie”.

Wszyst kie in for ma cje i cy ta ty po cho dzą z książ ki pt.
„Pol skie ob rzę dy i zwy cza je. Do rocz ne”. 

Au tor: Bar ba ra Ogro dow ska, Wyd. Mu za SA

Te re sa An drze jak

BEZDOMNOŚĆ
Prawdziwa bezdomność jest cichanie woła nie prosi nie jęczyna kawałku tektury wzdychapochyla swą głowę i klęczy

lecz w niej nie usłyszysz modlitwyżadnych przekleństw ni narzekaniawśród zgiełku i szczurów gonitwyprzed Bogiem swą duszę odsłania
na Brata Alberta wciąż czekaa może ją dojrzy pod płotemdostrzeże w jej nędzy człowiekanie ważne co stanie się potem

15.03.2018Sylwia Stankiewicz

Matce…

Jak bezpiecznie się czuję w Twoich ramionach.

Każdy ból i lęki, będąc w nich, pokonam.

Czuję na swej skroni czuwające dłonie,

Twój wzrok troskliwy matczynym ogniem płonie.

To Ty mi świat cały pokazałaś pierwsza,

Westchnienie liści, śpiew ptaka i pieśń świerszcza.

Uczyłaś chodzić, Twój krok był moim krokiem,

Dzięki Tobie raz pierwszy spotkałem się z Bogiem…

Dziękuję za noce bez oka zmrużenia,

Za krople potu i ciche łzy cierpienia.

Jakem musiał odejść, wolno mnie puściłaś

Na drogę z miłością pobłogosławiłaś.

Całuję dziś Twoje poorane dłonie,

myślę w głębi serca, jak mam zadbać o nie…

Ty, Matko, unosząc znużoną powiekę

Szepczesz mi do ucha: - Bądź dobrym człowiekiem…

Gdańsk, 30 kwietnia 2014 r.

Sylwia Stankiewicz
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Wiel ki mi kro ka mi zbli ża ją się wa ka cje,
na któ re więk szość z nas ma już za pew ne
od daw na ja kieś pla ny. Na tych na dal
jesz cze nie zde cy do wa nych cze ka wspa -
nia ła wa ka cyj na pro po zy cja – „Ca mi no
de San tia go”, a więc pie sza piel grzym ka
do gro bu św. Ja ku ba w hisz pań skiej ka te -
drze w San tia go de Com po ste la. 

Od lat or ga ni zo wa ne są z Pol ski
au to ka ro we piel grzym ki do San tia go de
Com po ste la, po ło żo ne go naj da lej na za -
cho dzie Eu ro py miej sca kul tu chrze ści -
jan. Wie dzie tam dłu ga dro ga, więc i piel -
grzy mi trud jest dość spo ry. Du żo więk -
szym wy zwa niem jest jed nak z pew no -
ścią po ko na nie tej sa mej tra sy na pie cho -
tę, na co de cy du je się co raz wię cej lu dzi
mło dych wie kiem, lecz tak że i tych nie co
już star szych, lecz na dal mło dych du chem z ca łej Eu ro py.
Do wo dem na to jest choć by nie daw na wy pra wa Mar ka Ka -
miń skie go, któ ry po ko nał pie szo tra sę z Kró lew ca do San tia -
go, mi ja jąc po dro dze dwa na sze gdań skie ko ścio ły św. Ja ku -
ba le żą ce na po mor skim od cin ku pol skiej Dro gi św. Ja ku ba. 
A ta kich szla ków jest w Eu ro pie wie le, co uka zu ją do brze
map ki wid nie ją ce na spe cjal nym pasz por cie, któ ry każ dy
piel grzym otrzy mu je w miej scu, z któ re go wy ru sza na Ca mi -
no. Na tra sie swo jej piel grzym ki zbie ra w nim po tem ko lej -
ne pie cząt ki, dzię ki cze mu po przej ściu pie szo co naj mniej
100 km mo że otrzy mać w Cen trum Piel grzym ko wym w San -
tia go de Com po ste la spe cjal ny cer ty fi kat piel grzy ma. 

Ja wy bra łam jed ną z naj pięk niej szych, choć nie zbyt
dłu gą Tra sę Atlan tyc ką, któ ra wie dzie z Li zbo ny do San tia -
go wzdłuż oce anicz ne go wy brze ża. Swój pasz port piel grzy -
ma wy ro bi łam so bie w ka te drze w Por to, por tu gal skim mie -
ście sły ną cym nie tyl ko z wy śmie ni te go wi na o tej sa mej na -
zwie, lecz tak że z bu dyn ków (w tym również licz nych ko -
ścio łów), któ rych ścia ny za rów no od ze wnątrz, jak i od we -
wnątrz wy ło żo ne są pięk ny mi bia ło -nie bie ski mi płyt ka mi ka -
flo wy mi uka zu ją cy mi nie kie dy ca łe, dłu gie hi sto rie (np. wy -
da rze nia bi blij ne lub sce ny z ży cia świę tych). 

Na żad nym z piel grzy mich szla ków nie spo sób się
zgu bić, gdyż są one bar dzo do brze ozna ko wa ne, a swo istym
dro go wska zem jest na nich musz la – sym bol św. Ja ku ba,
któ ra sta ła się tak że zna kiem roz po znaw czym wszyst kich

piel grzy mów, do któ rych pod sta wo we go
ekwi pun ku na le ży m.in. za wie sza na na szyi
musz la z wi ze run kiem św. Ja ku ba oraz kij
wę drow ny. Obie te rze czy moż na ku pić 
w każ dym nie mal skle pie na piel grzy mim
szla ku. Kil ka ki lo me trów od San tia go
wszyst kie eu ro pej skie szla ki św. Ja ku ba
zbie ga ją się na wzgó rzu Mon te Go zo 
w miej sco wo ści San Mar cos. Stoi tam po -
mnik upa mięt nia ją cy (po dob nie jak ta bli ca
przy gro bie św. Ja ku ba w ka te drze w San -
tia go) piel grzym ki kil ku współ cze snych
pa pie ży do San tia go. Na są sied nim wzgó -
rzu znaj du je się na to miast po mnik św. Ja -
ku ba i św. An drze ja, któ rzy wy cią gnię tą rę -
ką wska zu ją piel grzy mom bar dzo do brze
wi docz ną stam tąd pa no ra mę San tia go z gó -
ru ją cą na niej ka te drą. Piel grzy mi czę sto

zo sta wia ją pod ty mi oby dwo ma po mni ka mi swo je znisz czo -
ne już obu wie lub in ne czę ści piel grzy mie go ubio ru. Ma ją
tam też oka zję po raz ostat ni na szla ku prze no co wać w Do -
mu Piel grzy ma im. Ja na Paw ła II, pro wa dzo nym przez pol -
skie go księ dza, któ ry co dzien nie ra no od pra wia w ka te drze
w San tia go Mszę św. po pol sku dla piel grzy mów z Pol ski.

Po do tar ciu do cen trum San tia go zmę cze ni tru da mi
dłu giej wę drów ki piel grzy mi kie ru ją swe pierw sze kro ki do
ka te dry, a przed mo dli twą mo gą się jesz cze po si lić w jed nej
z licz nych ja dło daj ni prze zna czo nych wła śnie (choć oczy wi -
ście nie tyl ko) dla nich. Je dze nie jest w nich bar dzo smacz -
ne, a przy tym (co bar dzo istot ne) nie dro gie, a w re stau ra cji
pew ne go zna ne go hi sto rycz ne go ho te lu pierw szych 10-ciu
piel grzy mów mo że na wet do stać co dzien nie dar mo wy, iście
kró lew ski po si łek. 

Naj bar dziej wy trwa li piel grzy mi, któ rych kon dy cja 
i stan zdro wia po zwa la ją im na dal szą wę drów kę, uda ją się
na to miast do jesz cze jed ne go bar dzo waż ne go miej sca na
szla ku św. Ja ku ba, a mia no wi cie do miej sco wo ści Fi ster ra
(dosł. ko niec zie mi) na ma low ni czym wy brze żu Atlan ty ku,
gdzie nie gdyś piel grzy mi ob my wa li się w wo dach oce anu na
znak ze rwa nia ze swo im do tych cza so wym grzesz nym ży -
ciem i roz po czę cia no we go ży cia w wie rze.

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

WSPOMNIENIA

„Ca mi no de San tia go” – wa ka cyj ne wy -
zwa nie dla naj wytr wal szych piel grzy mów

paszport pielgrzyma do Santiagomuszla jako drogowskaz i symbol Drogi św. Jakuba tablica z papieżami-pielgrzymami w katedrze w Santiago

certyfikat pielgrzyma do Santiago
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atrybuty każdego pielgrzyma do Santiagokościół św. Katarzyny w Porto pomnik św. Jakuba i św. Andrzeja wskazujących ręką
katedrę w Santiago

Intencje do œw. Brata Alberta
„Pra ca co dzien na z obo wiąz ków sta nu wy ni ka ją ca mo że
mieć war tość mo dli twy, cno ty i przy kła du za ra zem, gdy pra -
cu je my dla te go, że Pan Bóg chce, aby śmy pra co wa li na
chleb, któ ry nam da je.”

Św. Brat Albert

• Pro szę Bo ga, za przy czy ną św. Bra ta Al ber ta, o uzdro wie nie sy -
no wej Ka ta rzy ny i ca łej ro dzi ny, o po trzeb ne ła ski w ży ciu i pra cy,
Bło go sła wień stwo Bo że na każ dy dzień.

• Dzię ku ję za wszel kie do bro. Pro szę o Da ry Du cha Świę te go, Bo -
że bło go sła wień stwo i opie kę Mat ki Bo żej na każ dy dzień w ży ciu
i pra cy dla dzie ci, wnu ków, cho rym w ro dzi nie, do bro dzie jom, ka -
pła nom, oso bom kon se kro wa nym. 

• Pro szę o ży cie wiecz ne dla zmar łych ro dzi ców mę ża, dziad ków z
oboj ga stron i wszyst kich zmar łych z ro dzi ny.

• Pro szę o ła skę zdro wia dla Jul ci i ca łej ro dzi ny. Bło go sław nam
Pa nie na każ dy dzień.

• W 9 rocz ni cę śmier ci mę ża Al bi na, pro szę o ży cie wiecz ne dla
nie go. Bądź Pa nie na szą po mo cą.
• Za wsta wien nic twem św. Bra ta Al ber ta, pro szę Cię Pa nie, o ła skę
trzeź wo ści dla Jó ze fa i Fran cisz ka. Pro szę go rą co 
o po moc dla Sta ni sła wa, aby się nie za ła mał z po wo du trud no ści.

• Pro szę o ra dość ży cia, zdro wie, po trzeb ne ła ski i Bo że bło go sła -
wień stwo dla Do bro dzie jów i wszyst kich bli skich mo je mu ser cu.
Pro szę o ży cie wiecz ne dla zmar łych Ro dzi ców Ma rii i Ada ma,
dziad ków i wszyst kich zmar łych z ro dzi ny.

s. Aniela

Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O, Boski i Najwyższy Kapłanie, 
niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni od zasadzek i sideł diabelskich, które
ustawicznie zastawia on na dusze kapłana. Niechaj moc Miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz 
obraca wszystko to,  co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz.

św. Faustyna Kowalska

*   *   *
My, wierni Kościoła, rozumiemy ciężar, odpowiedzialność i trud związany z duszpasterską posługą, 

dlatego szczególnie gorąco polecamy w modlitwie Jubilatów: 

ks. Wojciecha Lange  i  ks. Krzysztofa Grzemskiego,

którzy w tym roku obchodzą dwudziestą i dziesiątą rocznicę święceń kapłańskich. 
Z tej okazji życzymy obu Księżom obfitości Łask Bożych i umacniających strumieni Ducha Świętego, 

aby ich posługa kapłańska była jak najbardziej owocna.

Wierni parafii św. Brata Alberta 
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Pod czas słyn nej pol skiej ma jów ki, któ rą
w tym ro ku po sta no wi li śmy spę dzić 
w cen tral nej Pol sce, ob cho dzo ne są 
w Pol sce dwa istot ne świę ta ko ściel ne.
Pod czas gdy w post in du strial nej Ło dzi
świę to wa no Dzień Pra cy, or ga ni zu jąc
jak nie gdyś barw ny po chód 1-ma jo wy,
my uda li śmy się z Ło dzi do Ka li sza, naj -
star sze go mia sta w Pol sce, w któ rym
oprócz pięk ne go Sank tu arium Ser ca Je -
zu sa Mi ło sier ne go znaj du je się Na ro do -
we Sank tu arium św. Jó ze fa ze sły ną cym
ła ska mi ob ra zem pa tro na mia sta Ka li sza. Uczest ni czy li śmy
tam w co rocz nym od pu ście, któ ry w tym ro ku na brał szcze -
gól ne go zna cze nia z uwa gi na trwa ją cy wła śnie Nad zwy czaj -
ny Rok św. Jó ze fa Ka li skie go. Od pu sto wa Msza św. zgro ma -
dzi ła licz nych przed sta wi cie li Ogól no pol skie go Związ ku Pra -
co daw ców oraz re gio nal nych od dzia łów NSZZ „So li dar ność”
z ca łej Pol ski. Po Mszy św. wszy scy wier ni zgod nie z tu tej szą
wie lo let nią tra dy cją po dzie li li się świe ży mi bu łecz ka mi ma -
śla ny mi, a po szcze gól ne de le ga cje zło ży ły wień ce pod sto ją -
cym nie opo dal po mni kiem św. Ja na Paw ła II. Na stęp nie zwie -
dzi li śmy jesz cze ka li ską ka te drę św. Mi ko ła ja, w któ rej 
w 1862 r. wzię ła ślub Ma ria Ko nop nic ka. W Ka li szu uro dzi -
ło się zresz tą tak że dwo je in nych wy bit nych pi sa rzy (Adam
Asnyk i Ma ria Dą brow ska) oraz po dróż nik Ste fan Ro go ziń -
ski. Wra ca jąc po cią giem z Ka li sza do Ło dzi, prze jeż dża li śmy
przez Zduń ską Wo lę, w któ rej uro dził się św. Mak sy mi lian
Kol be, o czym z du mą in for mu je wszyst kich po dróż nych
wiel ki na pis na tam tej szym bu dyn ku dwor co wym. 

Ko lej ny ma jo wy dzień po świę ci li śmy na po dzi wia nie
łódz kich za byt ków, po cząw szy od prze pięk nej pod wzglę dem
ar chi tek to nicz nym uli cy Piotr kow skiej bę dą cej za ra zem naj -
dłuż szym pol skim dep ta kiem, a na no wo cze snym cen trum
han dlo wym „Ma nu fak tu ra” oraz ory gi nal nych po fa brycz nych 

lo ftach skoń czyw szy. Na cmen ta rzu ży dow skim uda ło nam
się (zresz tą nie bez tru du z uwa gi na dość moc no już za ro -
śnię ty teren ne kro po lii) zna leźć grób ro dzi ców dwóch zna -
nych ło dzian po cho dze nia ży dow skie go: po ety Ju lia na Tu wi -
ma oraz pia ni sty Ar tu ra Ru bin ste ina. 

Świę to uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja uczci li śmy na -
to miast uczest ni cząc w łódz kiej ar chi ka te drze św. Sta ni sła wa
Kost ki w bar dzo uro czy stej Mszy św., któ rej prze wod ni czył,
i pod czas któ rej wy gło sił wspa nia łe (jak zresz tą zwy kle) ka za -
nie ar cy bi skup Grze gorz Ryś. Po Mszy św. wszy scy przed sta -
wi cie le lo kal nych władz świec kich i ko ściel nych oraz po -
szcze gól nych od dzia łów służb mun du ro wych zło ży ły wień ce
pod sto ją cym obok ka te dry po mni kiem św. Ja na Paw ła II oraz
na pły cie sym bo licz ne go Gro bu Nie zna ne go Żoł nie rza. 

Nasz po byt w Ło dzi za koń czy li śmy te go dnia wi zy tą
w ko ście le św. Sio stry Fau sty ny, pa tron ki mia sta. Zo stał on
zbu do wa ny w 1997 r. nie da le ko miej sca, w któ rym – 
o czym być mo że nie wszy scy wie dzą – św. Fau sty na Ko wal -
ska mia ła swo je pierw sze wi dze nie Chry stu sa pod czas za ba -
wy ta necz nej w tam tej szym par ku. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek

WSPOMNIENIA

Na majówce u œw. Józefa i œw. s. Faustyny

wieńce od przedstawicieli świata pracy pod pomnikiem
św. JP II w Kaliszu

kościół i pomnik św. Siostry Faustyny, patronki ŁodziZduńska Wola – rodzinne miasto św. Maksymiliana
Kolbego

1-majowy odpust w Narodowym Sanktuarium św.
Józefa

słynący łaskami obraz św. Józefa Kaliskiego w jego
sanktuarium
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Z ŻYCIA PARAFII

Prace budowlane w koœciele 
W kwiet niu pro wa dzo ne by ły pra ce zwią za ne z dru gim eta -
pem mon ta żu urzą dzeń do me cha nicz nej wen ty la cji na sze -
go ko ścio ła. Wszyst ko po szło zgod nie z pla nem, i już mamy
wen ty lo wane wnę trze świą ty ni a tym sa mym po pra wi liśmy
kom fort udzia łu w ce le bra cjach li tur gicz nych. Natomiast 
w czerwcu konieczna była naprawa Krzyża Misyjnego
przed kościołem. Wymieniliśmy na nową zbutwiałą belkę
poprzeczną Krzyża. Bar dzo dzię ku je my za wszel ką po moc.

ks. Proboszcz
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EUCHARYSTYCZNY RUCH
MŁODYCH...

...ostatnie przedwakacyjne spotkanie.
8 czerw ca br. od by ło się ostat nie spo tka nie Eu cha ry stycz -
ne go Ru chu Mło dych przed wa ka cyj ną prze rwą, wień czą ce
ca ły rok for ma cyj ny. Dzie ci świę to wa ły ten dzień na świe -
żym po wie trzu, ko rzy sta jąc z uro ków pięk nej po go dy. Nie
za bra kło cie ka wych za baw, m.in.: ma lo wa nia twa rzy, za ba -
wy z pił ką i ska kan ką, pusz cza nia ogrom nych ba niek my -
dla nych, i wie lu in nych. W wol nej chwi li uczestnicy
spotkania skosz to wa li pysz nych lo dów, owo ców i chłod nej
le mo nia dy, od po czy wa jąc na ko cach lub w na mio cie ti pi.
Te ma tem prze wod nim ostat niej ka te che zy by ło ha sło: „Je -
stem dziec kiem do bre go Bo ga”, na wią zu jące do obec ne go 
w tym dniu świę ta Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa. Ra -
dość ze wspól nej za ba wy i spo tka nia for ma cyj nego po zwo li -
ły od kryć dzie ciom, jak istot ną ro lę od gry wa ją we wspól no -
cie Ko ścio ła. 

Pięk nym zwień cze niem te go rocz nych spo tkań by -
ło wspól ne uczest nic two w na bo żeń stwie czerw co wym.

Katarzyna Czerlińska

PRZEDSZKOLAKI

SPOTKANIA  BIBLIJNE

Na za koń cze nie jed ne go ze spo tkań czerw co wych, w ra -
mach cy klu „Spo tka nia bi blij no -ka te che tycz ne dla do cie kli -
wych”, uczest ni cy zo sta li pod ję ci po czę stun kiem przez pa -
na Ma ria na Skowrońskiego z oka zji je go 80-tych uro dzin. 

Dro giemu Ju bi la towi, ży czy my Bo że go bło go sła -
wień stwa i opie ki Mat ki Bo żej na dal sze la ta ży cia.

28 czerw ca dzię ko wa li śmy ks. Krzysztofowi pod -
czas Mszy świę tej w ka pli cy na ple ba nii za prowadzenie
zajęć for ma cyj nych, a następnie pod su mo wa li śmy cały
miniony rok pod czas aga py.

Zakoñczenie roku szkolnego 2017/2018
Z NASZEJ PARAFII

12 czerw ca za koń czy li śmy rok for ma cyj ny dla przed szko la -
ków. Du żą gru pą uda li śmy się do Go łę bie wa, gdzie dzie cia -
ki wraz z ro dzi ca mi pie kli kieł ba ski na gri liu oraz in te gro -
wa li się po przez wspól ne gry i za ba wy. By ły tak że opie kun -
ki – pa nie: Ka ta rzy na Si tar ska i Do mi ni ka Miel nik oraz
dusz pa ste rze: ks. Pa weł Pie per i ks. Ty be riusz Kro plew ski,
któ rzy w cią gu ro ku przy go to wy wa li i ani mo wa li za ję cia so -
bot nie na ple ba nii. Dzię ko wa li śmy Ks. Ty be riu szo wi, obec -
ne mu pro bosz czo wi w So po cie za prze ży wa nie ra zem z na -
mi te go pięk ne go dnia oraz za je go ogrom ny wkład w roz -
wój te go dusz pa ster stwa.
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DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE
„Lux Cordis”

W pią tek 8 czerw ca, po wspól nym świę to wa niu Uro czy sto -
ści Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa pod czas Mszy świę tej,
Dusz pa ster stwo Aka de mic kie „Lux Cor dis” wy bra ło się do
Par ku Re aga na, że by przy gril lo wej za sta wie pod su mo wać
ko lej ny rok for ma cji. 

Cie pły wie czór był dla nas oka zją do roz mów i do -
bre go je dze nia, a przede wszyst kim spę dze nia cza su w gro -
nie wspól no ty. Mi mo że grill skoń czył się póź nym wie czo -
rem, ki bi ce re pre zen ta cji nie by li po szko do wa ni – przed 21
włą czy li śmy lap top i na ło nie na tu ry śle dzi li śmy prze bieg
me czu Pol ska – Chi le :-)

Szko da nam koń czyć ofi cjal ne spo tka nia wspól no ty
już na po cząt ku czerw ca, ale in ten syw ny tryb se sji eg za mi -
na cyj nej nie po zo sta wia wie le wol ne go cza su... Choć nie
ukry wa my, że nie dziel ne wie czo ry na dal bę dzie my spę dzać
w swo im to wa rzy stwie, wspie ra jąc sie bie na wza jem w tym
stre su ją cym okre sie ;-) 

Z na dzie ją i ra do snym na sta wie niem cze ka my na
ko lej ny rok for ma cji!

Katarzyna Marczak

WSPÓLNOTA MŁODZIEŻOWA
„Lux Cordis” 

Ognisko z Concordią (Wejherowo)
5 czerw ca przy je cha ła do nas za przy jaź nio na Wspól no ta
Mło dzie żo wa „Con cor dia” z Wej he ro wa (pa ra fia NMP KP)
wraz ze swo im dusz pa ste rzem ks. Krzysz to fem Bo ry se wi -
czem, któ ry był na szym po przed nim opie ku nem. In te gro -
wa li śmy się przy ogni sku, śpie wach, tań cach i siat ków ce.
Dzię ku je my! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

Zakoñczenie roku szkolnego 2017/2018
Z NASZEJ PARAFII
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KĄCIK DLA DZIECI
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SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:

Marek Ciba i Katarzyna Gabriel 
7.04.2018 r. 

Manuel Mariotti i Kinga Anna Magrian
7.04.2018 r. 

Michał Mateusz Brykalski i Patrycja Szczeradłowska
5.05.2018 r. 

Kacper Leon Wiśniewski i Iwona Sudoł
1.06.2018 r. 

Marcin Wilk i Agnieszka Bagińska
2.06.2018 r. 

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

„Głos Brata” – pismo wydawane przez parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta, adres: 80−395 Gdańsk, 
ul. Olsztyńska 2,      tel. 058 556 42 40;     e−mail:albert@diecezja.gda.pl;     www.bratalbert.com.pl
Opiekun redakcji – ks. Krzysztof Grzemski. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych
tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy
kościele lub w kancelarii parafialnej.
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. Korekta tekstu: Anna Jaśkowiak i Katarzyna Marczak.
Informacje parafialne: Marcin Smoszna. Z Życia Naszej Parafii: Sylwia Stankiewicz. Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Ryszard Magulski,
Antoni Kowalewski, ks. Grzegorz Stolczyk, ks. Wojciech, młodzież i inne osoby.

Borys Myszkowski 11.03.2018 r. 
Maria Antonina Kowalewska 11.03.2018 r.
Michał Benedykt Zaj 11.03.2018 r.
Wiktoria Maria Jagodzińska 1.04.2018 r. 
Mateusz Sebastian Gallas 1.04.2018 r.
Wiktor Konrad Kupczyk 1.04.2018 r.
Mikołaj Jakubczyk 8.04.2018 r. 
Szymon Zdanowicz 8.04.2018 r. 
Hanna Jóźko 8.04.2018 r.
Igor Damian Zgorzelski 8.04.2018 r.
Leon Nitecki 8.04.2018 r.
Kinga Bukowska 8.04.2018 r.
Dariusz Dominik Murawski 22.04.2018 r. 
Feliks Aleksander Chadała 22.04.2018 r.
Mateusz Seredziński 22.04.2018 r.
Adrian Peek 23.04.2018 r. 
Katarzyna Trznadel 29.04.2018 r. 
Emilia Beata Lubomańska 29.04.2018 r.
Tymoteusz Majkowski 29.04.2018 r.
Gabriela Dragankiewicz 13.05.2018 r. 
Igor Szymański 13.05.2018 r. 
Seweryn Krzysztof Chroboczek 13.05.2018 r. 
Jakub Chęć 13.05.2018 r.
Wiktor Rostkowski 27.05.2018 r. 
Kaja Alicja Szulc 2.06.2018 r. 
Natalia Derewońko 10.06.2018 r. 
Jakub Drabarek 10.06.2018 r.
Laura Leoniak 10.06.2018 r.
Blanka Agnieszka Durkiewicz 10.06.2018 r.
Antoni Edward Orechwo 10.06.2018 r.
Zofia Maria Mularska 3.03.2018 r.

Janina i Józef Król 14 kwietnia
Helena i Tadeusz Anyszek 4 kwietnia
Marianna i Stanisław Kwiatek 15 kwietnia
Mirosława i Marian Sławnikowscy    9 czerwca

JUBILEUSZE 50-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Leokadia i Marian Manierowscy 14 kwietnia
Danuta i Stanisław Bastian 22 kwietnia
Irena i Tadeusz Kopeć 13 maja
Celina i Stanisław Wójciuk 24 czerwca

JUBILEUSZE 60-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Śp. Bolesław Majder, lat 75 
Śp. Irena Grądzka, lat 79 
Śp. Zdzisław Kucharski, lat 78 
Śp. Krystyna Brzoskowska, lat 79 
Śp. Guido Ściesiński, lat 77 
Śp. Jan Wasielewski, lat 74 
Śp. Helena Dobrowolska, lat 91 
Śp. Kazimierz Mocarski, lat 68 
Śp. Stanisław Szymański, lat 76 
Śp. Zygmunt Staniszewski, lat 78 
Śp. Genowefa Kiszko, lat 89 
Śp. Wincenty Alenowicz, lat 89 
Śp. Andrzej Lipiszko, lat 60 
Śp. Teresa Morawska, lat 68 
Śp. Bolesław Maliszewski, lat 79 
Śp. Stanisława Remlinger, lat 90 
Śp. Franciszek Ukleja, lat 88 
Śp. Marcin Bojanowski, lat 45 
Śp. Jan Kopiński, lat 63 
Śp. Józef Wódkowski, lat 78 
Śp. Maria Splitt, lat 68 
Śp. Urszula Radecka, lat 71 
Śp. Michał Nowicki, lat 82 
Śp. Lech Łapicz, lat 82 
Śp. Jan Słomiński, lat 83 
Śp. Stanisław Kolasa, lat 80 
Śp. Jadwiga Parusińska, lat 83 
Śp. Stanisław Tabędzki, lat 84 
Śp. Maria Kukiełczak, lat 73 
Śp. Mirosław Walasik, lat 79 
Śp. Danuta Lubiejewska, lat 86 
Śp. Irena Michnowska, lat 81 
Śp. Mieczysław Myśliwiec, lat 87 
Śp. Paweł Hallmann, lat 91 
Śp. Józef Dąbrowski, lat 77 
Śp. Zbigniew Sieńko, lat 46 
Śp. Czesław Jałowski, lat 79 
Śp. Teresa Moruś, lat 91 
Śp. Wojciech Piecyk, lat 61 
Śp. Elżbieta Woźniak, lat 82 
Śp. Marek Rękawek, lat 49 
Śp. Józef Sas, lat 79 
Śp. Kazimierz Tabernacki, lat 88 

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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Festyn i odpust parafialny 
Z ŻYCIA PARAFII

17 czerwca uro czy stej su mie od pu sto wej prze wod ni czył ks. ka no nik Je rzy Wię cek, Ofi cjał Gdań skie go Try bu na łu Me tro po li tal ne go. 
Do spra wo wa nia Mszy św. kon ce le bro wa nej zo sta li za pro sze ni ka pła ni z na sze go de ka na tu oraz za przy jaź nie ni z na szą pa ra fią.


