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GŁOS BRATA NR 1(43)20102

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KONFESJONAŁÓW

Na zdjęciach uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks.
abp. Tadeusza Gocłowskiego z obrzędem błogosławieństwa
nowych konfesjonałów - 10 stycznia 2010 r.

Na stro nie ty tu ło wej GB wid nie je krzyż z za kry stii ko ścio ła
pw. Wnie bo wzię cia NMP w Żu ko wie. Oto czo ny jest on czę sto
spo ty ka ny mi w iko no gra fii wi ze run ka mi czte rech po sta ci, któ -
re tra dy cja chrze ści jań ska od sta ro żyt no ści przy po rząd ko wu je
czte rem Ewan ge li stom: św. Ma te uszo wi od po wia da czło wiek,
św. Mar ko wi – lew, św. Łu ka szo wi – wół, św. Ja no wi – orzeł.
Sym bo le te wy stę pu ją już w wi zji pro ro ka Eze chie la po -
nad 500 lat przed Chry stu sem (por. Ez 1,1-14), a tak że
w apo ka lip tycz nym wi dze niu św. Ja na Apo sto ła (por. Ap 4,6-
8). Ży ją cy na prze ło mie II i III wie ku św. Ire ne usz z Lyonu
tak ko men tu je tę sym bo li kę oraz jej zwią zek z sa mym Chry stu -
sem:
„Ja kie więc by ło dzie ło zba wie nia Sy na Bo że go, ta ka sa ma by -
ła for ma (sym bo licz na) zwie rząt; ja ka for ma zwie rząt, ta ki
i cha rak ter Ewan ge lii, czte ro kształt ne zaś zwie rzę ta – czte ro -
kształt na i Ewan ge lia, i czte ro kształt ne dzie ło Chry stu sa (…)
Zwie rzę pierw sze po dob ne do lwa, cha rak te ry zu ją ce je go sku -
tecz ną su we ren ność i kró lew skość. Dru gie zaś po dob ne do ciel -
ca, co wska zu je na god ność ofiar ni ka i ka pła na. Trze cie zwie -
rzę, ma ją ce ob li cze jak by czło wie ka, co Ja sno opi su je Je go
przyj ście ja ko czło wie ka. A czwar te po dob ne do or la la ta ją ce -
go, co ozna cza spły wa ją cą na Ko ściół ła skę Du cha.” 

[Ad ver sus ha ere ses III 11, 8]
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Do bie ga koń ca ko lej ny Wiel ki Post w na szym ży -
ciu. Jak co ro ku Dro ga Krzy żo wa, Gorz kie Ża le,
re ko lek cje… Za pew ne te sa me py ta nia i wąt pli wo -
ści. I ten sam Chry stus, któ ry cier pli wie i z mi ło -
ścią za pra sza do źró dła. Wie lu to źró dło od na la -
zło, o czym świad czy ko lej ny nu mer Gło su Bra ta
i do świad cze nia w nim opi sa ne i przed sta wio ne.
Nie zwle kaj. Spró buj i Ty uga sić pra gnie nie i do -
świad czyć wspól no ty. Chry stus cze ka w swo im
Ko ście le. Jest w nim miej sce tak że dla Cie bie…
War to, po mi mo sła bo ści, upad ków i wad, za ufać
Te mu, któ ry nas zba wił i w peł ni cie szyć się ży -
ciem.

Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk 

Spra woz da nie dusz pa ster skie za 2009 r.

Na sza pa ra fia Św. Bra ta Al ber ta ist nie je 22 la ta. 15
grud nia 1987 ro ku ks. bi skup Ta de usz Go cłow ski wy dał de -
kret ery gu ją cy ko lej ną pa ra fię na Gdań skim Przy mo rzu.
Przy po mi nam, że pierw sza Msza św. zo sta ła od pra wio -
na na po cząt ku mar ca 1988 ro ku. I tak od te go cza su trwa
bu do wa za rów no du cho wej, jak i ma te rial nej świą ty ni.

Per so na lia
W dusz pa ster stwie pa ra fial nym pra cu je ak tu al nie pię ciu ka -
pła nów. Mi nio ny rok ob fi to wał w licz ne zmia ny per so nal ne.
Do in nych pa ra fii zo sta li prze nie sie ni: Ks. Pa weł i Ks. Piotr
a Ks. Ta de usz kon ty nu ował przy go to wa nie do wy jaz du
na mi sje do Ja po nii. Na ich miej sce przy był tyl ko ks. Mar -
cin. Zmniej szy ła się za tem ilość ka pła nów pra cu ją cych w pa -
ra fii. Pięk nie i gor li wie współ pra cu ją z na mi rów nież czte ry
Sio stry za kon ne. Dzię ki te mu obej mu je my dzia łal no ścią
dusz pa ster ską licz ną gru pę dzie ci, mło dzie ży, jak i do ro -
słych. Do po mo cy ma my tak że świec ki per so nel ka te che -
tycz ny oraz ks. dia ko na Ja na. Księ ży i Sio stry wspie ra licz -
ne gro no osób, któ re po ma ga za rów no w dzia łal no ści dusz -
pa ster skiej jak i bu dow la nej. W gdań skim Se mi na rium Du -
chow nym stu diu je obec nie dwóch na szych kle ry ków. Je den
na pią tym i je den na dru gim ro ku.

Ży cie Sa kra men tal ne
Fun da men tem ży cia re li gij ne go w pa ra fii jest ży cie sa kra -
men tal ne. W mi nio nym 2009 ro ku sa kra ment Chrztu św.
przy ję ło 99 dzie ci, zaś sa kra ment mał żeń stwa przy ję ło 25
par. Ks. Bi skup Ry szard Ka sy na udzie lił Sa kra men tu Bierz -
mo wa nia 99 mło dym lu dziom. Do wiecz no ści od pro wa dzi li -
śmy 120 na szych pa ra fian. Wiel ką na szą ra do ścią jest tak że

Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

27.12 – Z oka zji Dnia Świę tej Ro dzi ny swo je
co rocz ne spo tka nie prze ży wa li ro dzi ce księ ży
pra cu ją cych w na szej pa ra fii. 
28.12-3.02 – Księ ża spo ty ka li się z pa ra fia na -
mi pod czas do rocz nej wi zy ty dusz pa ster skiej
– „ko lę dy”.
10.01 – Ks. Abp Ta de usz Go cłow ski po bło go -
sła wił dwa no we za my ka ne kon fe sjo na ły w na -
szym ko ście le, do sto so wa ne do słu cha nia spo -
wie dzi osób star szych. 
10.01 – Ja seł ka przed sta wi li na si naj młod si pa -
ra fia nie z przed szko la nr 62.
17.01 – Dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej nr 80
pod kie run kiem s. Sa le zji przy go to wa ły ko lej ne
przed sta wie nie ja seł ko we.
19.01 – Pod czas za ba wy kar na wa ło wej ba wi li
się dzie ci i mło dzież z Eu cha ry stycz ne go Ru chu
Mło dych pro wa dzo ne go przez s. Kla rę. 
7.02 – Pod czas nie dziel nej Eu cha ry stii
o godz. 11 po bło go sła wi li śmy świe ce dzie ciom
przy go to wu ją cym się do I Ko mu nii świę tej.
7.02 – Przed szko la ki i młod sze dzie ci szkol ne
ba wi ły się na pa ra fial nej za ba wie kar na wa ło wej
zor ga ni zo wa nej w Szko le Pod sta wo wej nr 79.
12.02 – Człon ko wie Dzie cię ce go Uni wer sy te -
tu Bi blij ne go pod opie ką s. Ber na det ty oraz p.
Elż bie ty Ja nec kiej uda li się do So po tu na zi mo -
wy ku lig.
14-21.02 – Mło dzież wraz z ks. Mar ci nem
Mia now skim uda ła się na gór ski wy po czy nek
w Be ski dzie Wy spo wym.
Wiel ki Post – W prze ży wa niu cza su na wró ce -
nia i po ku ty po ma ga ły nam co ty go dnio we na bo -
żeń stwa Dro gi Krzy żo wej oraz Gorz kich Ża li,
pod czas któ rych ka za nia pa syj ne gło sił dia kon
Jan Wój cik.
7. 03 – Przy ję cie no wych kan dy da tów i mi ni -
stran tów do Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza.
7-10.03 – Re ko lek cje wiel ko post ne dla dzie ci
i mło dzie ży po pro wa dził ks. An drzej Mo len da.
14.03 – Od by ło się de ka nal ne spo tka nie dusz -
pa ster stwa Ro dzin Do mo we go Ko ścio ła pod -
czas Eu cha ry stii oraz przy wspól nym sto le
na ple ba nii. 
21-24.03 – Prze ży wa li śmy re ko lek cje pa ra fial -
ne dla do ro słych, stu den tów i mło dzie ży pra cu -
ją cej. Pro wa dził je o. Ja nusz Wa rzo cha SJ.

S³owo od ksiêdza
Proboszcza

Z ŻYCIA PARAFII
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fakt, iż zwięk sza się ilość osób przy stę pu ją cych do Eu cha ry -
stii. W cią gu ro ku roz da li śmy oko ło 285 tys. Ko mu nii Św.
Ka pła ni od wie dza ją tak że cho rych z po słu gą w pierw sze
piąt ki i so bo ty mie sią ca. Cho rych, któ rzy sys te ma tycz nie,
co mie siąc, gosz czą ka pła na w swo im do mu jest bli sko stu.

Mo dli twa
Ży ciu sa kra men tal ne mu to wa rzy szy za wsze mo dli twa. Co -
rocz ne spo tka nia zwią za ne z Ro kiem Li tur gicz nym ubo ga -
ca my na bo żeń stwa mi, któ re od pra wia my w cią gu ty go dnia.
Po nad to w mi nio nym ro ku go ści li śmy kle ry ków Gdań skie -
go Se mi na rium Du chow ne go, któ rzy mo dli li się z na mi
w ra mach Nie dzie li Po wo łań. Prze ży wa li śmy Świa to wy
Dzień Cho rych. Z ra do ścią wspo mi na my tak że pięk ne ad -
wen to we nie szpo ry zwa ne „Lu ce rna ria mi” przy go to wa ne
przez na szą śpie wa ją cą mło dzież. Kon ty nu owa na jest tak że
pe re gry na cja Ob ra zu Chry stu sa Mi ło sier ne go wśród miesz -
kań ców osie dla.

Piel grzym ki
Pa ra fia nie na si od by li w ubie głym ro ku piel grzym kę do Ka li -
sza, Li che nia, To ru nia oraz do sank tu ariów Dol ne go Ślą ska.
Po nad to go ści li śmy w Gie trz wał dzie, gdzie swo je dzięk czy -
nie nie skła da ły dzie ci ko mu nij ne wraz z ro dzi ca mi. Po raz
dzie wią ty na wie dzi li śmy Sank tu arium w Ma tem ble wie piel -
grzy mu jąc na ro we rach, a gru pa trzydziestooso bo wa uczest -
ni czy ła w Gdań skiej Pie szej Piel grzym ce na Ja sną Gó rę.

Wy da rze nia
Waż ną ro lę w ko mu ni ko wa niu się z wier ny mi peł ni na sza
pa ra fial na ga ze ta „Głos Bra ta”. Re dak cja przy go to wa ła i wy -
da ła w 2009 r. cztery nu me ry. Ga ze ta jest swe go ro dza ju
kro ni ką wy da rzeń. Jak co ro ku za pro si li śmy na szych pa ra -
fian na dro gę krzy żo wą przy go to wa ną i po pro wa dzo ną
przez kle ry ków GSD. W czerw cu z ra cji od pu stu od był się
fe styn pa ra fial ny po łą czo ny z me czem księ ża kon tra pa ra fia -
nie. Je sie nią na sza mło dzież uczest ni czy ła w Spo tka niu Mło -
dych w GSD. Po ogło sze niu ro ku Św. Paw ła przy go to wa li -
śmy cykl ka te chez dla do ro słych o św. Paw le.

Kul tu ra
Ka pła nom i Sio strom za kon nym za le ży tak że na po głę bia -
niu oso bi ste go kon tak tu z wier ny mi. Te mu ce lo wi słu żą cy -
klicz ne spo tka nia, któ re wpi su ją się w ka len darz dusz pa -
ster ski. Jest wśród nich za ba wa kar na wa ło wa dla dzie ci, je -
sien ne grzy bo bra nie, za ba wa an drzej ko wa dla do ro słych
przy go to wa na przez Wspól no tę Do mo we go Ko ścio ła. Po -
nad to dzie ci uczest ni czy ły w za ję ciach pla stycz nych. Sio stry
i ka pła ni zor ga ni zo wa li kil ka wa ka cyj nych wy jaz dów dla
dzie ci. Przed szko la ki od po czy wa ły w Sza ble wie na Ka szu -
bach. Dzie ci młod sze w Dzie mia nach, star sze wy je cha ły
na Sło wa cje, a mło dzież w gó ry i na piel grzym kę.

Dzia łal ność Cha ry ta tyw na
Waż nym ry sem pa ra fii jest dzia łal ność cha ry ta tyw na.
W chro no lo gicz nym po rząd ku wy glą da ła ona na stę pu ją co:
zbiór ka na ho spi cjum w Puc ku; po moc dla po wo dzian;
zbiór ka na wa ka cje dla mło dzie ży z Wo ły nia; wi zy ta mi sjo -

na rza z Ka zach sta nu; sty pen dia dla uzdol nio nej mło dzie ży.
Po nad to po moc w roz bu do wie do mu „Zło ta Je sień”, a tak że
bu do wie ko ścio ła w Ko wa lach. Ak cja „Żon kil”, in dy wi du al -
na po moc ma te rial na naj uboż szym ro dzi nom z na szej pa ra -
fii, jak rów nież obia dy dla dzie ci w szko łach. Łącz nie na ten
cel pa ra fia nie prze zna czy li po nad 70 tys. zło tych. Bar dzo
za wszel ką po moc dzię ku je my.

Spra wy bu dow la ne
Chciał bym tak że do ko nać pod su mo wa nia te go, co zwią za ne
jest z pra cą w wy mia rze bu dow la nym uwzględ nia jąc fakt, iż
pa ra fia utrzy mu je się tyl ko z ofiar wier nych. Nie ma żad -
nych do ta cji ze wnętrz nych. Pra ce by ły kon ty nu owa ne we -
wnątrz świą ty ni jak rów nież na pla cu na le żą cym do pa ra fii.

W świą ty ni i wo kół niej w mi nio nym ro ku przy by ły:
a. Ła wy dla ka pła nów kon ce le bru ją cych Msze św. oraz dla
mi ni stran tów w pre zbi te rium
b. Ele men ty de ko ra cyj ne z brą zu na ambonę i chrzciel ni cę
c. No wa ka mien na kre den cja sta no wią ca waż ną część wy -
stro ju pre zbi te rium
d. Drew nia ny re li kwiarz na re li kwie na sze go pa tro na Św.
Bra ta Al ber ta
e. Dwa dę bo we, za my ka ne kon fe sjo na ły sta no wią ce ko lej ny
etap re ali za cji pro jek tu wy stro ju ko ścio ła.

Po nad to:
a. Zo stał za koń czo ny dru gi etap prac bru kar skich na we -
wnętrz nym dzie dziń cu pa ra fial nym
b. Dzię ki te mu moż na by ło ob sa dzić no wą ro ślin ność. M. in.
za sa dzi li śmy 400 krza ków buksz pa nu.
c. Zło żo no do urzę du geo de zyj ny pro jekt po wy ko naw czy ca -
łe go te re nu na le żą ce go do pa ra fii
d. Do ko na no roz biór ki sta re go kio sku pa ra fial ne go; wy ko -
na no tym cza so wy i za pro jek to wa no no wy kiosk pa ra fial ny
e. Przy stą pio no do bu do wy i za koń czo no bu do wę no we go
kio sku w sta nie su ro wym z wszel ki mi przy łą cza mi
f. Wy ko na no wie le prac ślu sar sko – bu dow la nych
przy upięk sza niu we wnętrz ne go pla cu ko ściel ne go.
g. Mia ły miej sce rów nież pra ce re mon to we na ple ba ni zwią -
za ne ze zmia na mi per so nal ny mi.

Chciał bym tak że po in for mo wać iż pa ra fia oprócz wy dat ków
in we sty cyj no -re mon to wych ma wie le zo bo wią zań wy ni ka ją -
cych z bie żą cej dzia łal no ści zwią za nej z utrzy ma niem ple ba -
ni, klasz to ru oraz wszyst kich in nych obiek tów. Jak wszy scy
pła ci my po dat ki i część środ ków prze zna cza my na co dzien -
ne utrzy ma nie.

Koń cząc to pod su mo wa nie do ty czą ce mi nio ne go
ro ku pra gnę raz jesz cze wszyst kim ser decz nie po dzię ko -
wać: ka pła nom, sio strom za kon nym, ka te che tom, pa nom
z Sem per Fi de lis, człon kom Ra dy Pa ra fial nej i wszyst kim lu -
dziom do brej wo li, któ rzy nie szczę dzą sił czy nie współ pra -
cu jąc z na mi. Dzię ku ję za Wa szą mo dli twę i wspar cie ma te -
rial ne. Niech wspar cie i wsta wien nic two św. Bra ta Al ber ta
– na sze go pa tro na, to wa rzy szy nam w ko lej nym ro ku na szej
wspól nej pra cy.

Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk 

GŁOS BRATA NR 1(43)20104
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S³owa patrona Roku Kap³añskiego cz.-2

Czy wie cie, ja ka jest pierw sza po ku sa dia bła wo bec oso by,
któ ra za czę ła le piej słu żyć Bo gu? Jest to wzgląd na in nych
lu dzi. 

Ka płan wi nien być za wsze go tów od po wie dzieć po trze bom
dusz. 

Je śli ka płan, wi dząc znie wa ża nie Bo ga i gi ną ce du sze, mil -
czy – bia da mu! Je śli nie chce się po tę pić, wi nien w ra zie ja -
kie goś nie po rząd ku w swej pa ra fii po de ptać wzgląd ludz ki
i oba wę, że bę dzie wzgar dzo ny czy znie na wi dzo ny. 

Se kret mój nie zwy kle ła two po jąć. Za wie ra się bo wiem
w tych nie wie lu sło wach: wszyst ko da ro wać, so bie zaś ni -
cze go nie za trzy my wać. 

„Zdro waś Ma ry jo” jest mo dli twą, któ ra ni gdy nie nu ży. 

Na bo żeń stwo do Naj święt szej Ma ryi Pan ny jest mi łe, słod -
kie i peł ne do bre go po kar mu. 

Czło wiek zo stał stwo rzo ny dla nie ba. Sza tan roz trza skał
pro wa dzą cą do nie go dra bi nę. Pan nasz po przez swo ją mę -
kę stwo rzył nam no wą... Prze naj święt sza Pan na stoi u jej
szczy tu i trzy ma ją obie ma rę ka mi.

Rzuć cie się spiesz nie w ra mio na Mat ki Bo żej. 

Wszy scy świę ci ma ją wiel kie na bo żeń stwo do Naj święt szej
Pan ny; każ da ła ska idą ca z nie ba prze cho dzi przez Jej rę ce.
Je śli na sze rę ce do tknę ły pach ni dła, prze nio są aro mat
na wszyst ko, cze go sie do tkną. Prze pu ść my na sze mo dli twy
przez rę ce Naj święt szej Pan ny. Ona je wo nią na peł ni. 

Jed no tyl ko „Zdro waś Ma ry jo” do brze po wie dzia ne wstrzą -
sa ca łym pie kłem. 

W Ma ryi od zwier cie dla ją się naj do kład niej wszyst kie cno ty
i do sko na ło ści Bo że. Ko ściół uwa ża Ją też za swą mat kę, pa -
tron kę i po tęż ną obro nę prze ciw ko nie przy ja cio łom. 

Po kła daj my więc wiel ką uf ność w Mat ce Naj święt szej i złóż -
my cał ko wi cie w Jej rę ce ży cie, śmierć i wiecz ność. Kto
w Ma ryi po ło żył uf ność, kto ma do niej praw dzi we na bo żeń -
stwo, z pew no ścią osią gnie zba wie nie i unik nie strasz ne go
po tę pie nia. Po zna my do pie ro w go dzi nę śmier ci, od ilu
grze chów ochro ni ła nas Ma ry ja, ile do bre go speł ni li śmy
przy Jej po mo cy. Niech że bę dzie dla nas od tąd wzo rem ży -
cie Ma ryi, a pój dzie my bez piecz nie dro gą wio dą cą do nie ba. 

Przy ja cie le Bo ga roz po zna ją się wszę dzie. 

Tam, gdzie prze cho dzą świę ci, Bóg prze cho dzi ra zem
z ni mi. 

Bóg spy ta nas, czy sta ra li śmy się słu żyć bliź nie mu. 

Je że li mie li by śmy głę bo ką wia rę, uj rze li by śmy Je zu sa Chry -
stu sa w Naj święt szym Sa kra men cie, po dob nie jak anio ło wie
wi dzą Go w nie bie. 

Jak to pięk nie mieć Oj ca w nie bie! 

Ach! Mo je dzie ci, cóż czy ni nasz Pan w sa kra men cie swej
mi ło ści? Skie ro wał swo je ser ce, aby nas mi ło wać. Z ser ca te -
go pro mie niu je czu łość i mi ło sier dzie. 

Do bry Bóg stwo rzył nas i wy dał na świat, po nie waż nas ko -
cha. Do bry Bóg pra gnie na sze go szczę ścia. O mo je dzie ci,
ja kiż Bóg jest do bry! Ja kąż mi ło ścią nas ob da rzył i cią gle ob -
da rza! Zro zu mie my to do pie ro pew ne go dnia w ra ju. 

Po win ni śmy tak ko rzy stać z obec no ści Bo ga, jak ko rzy sta -
my z od dy cha nia. 

Bre wiarz to mój wier ny to wa rzysz i ni gdy nie mógł bym się
bez nie go obyć. Czyż z Pi smem Świę tym nie są zwią za ne
szcze gól ne ła ski? Bre wiarz zaś skła da się po czę ści z naj -
pięk niej szych wy jąt ków Pi sma Świę te go i z naj pięk niej -
szych mo dlitw. 

św. Jan Ma ria Vian ney

św. Jan Maria Vianney (8 V 1786 - 4 VIII 1859 r.) 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Czego uczy nas Katechizm cz.-7
Tre ścią tej czę ści cy klu są sa kra men ty wta jem ni cze nia
chrze ści jań skie go: chrzest, bierz mo wa nie i Eu cha ry stia. Sa -
kra men ty te są fun da men ta mi ży cia chrze ści jań skie go.
Wier ni od ro dze ni przez chrzest, zo sta ją umoc nie ni przez sa -
kra ment bierz mo wa nia a w Eu cha ry stii otrzy mu ją po karm
ży cia wiecz ne go.

SA KRA MENT CHRZTU

Chrzest świę ty jest fun da men tem ca łe go ży cia chrze ści jań -
skie go, bra mą ży cia du cho we go i bra mą otwie ra ją cą do stęp
do in nych sa kra men tów. Przez chrzest zo sta je my wy zwo le -
ni od grze chu pier wo rod ne go i od ro dze ni ja ko sy no wie Bo -
ży, sta je my się człon ka mi Chry stu sa oraz zo sta je my wsz cze -
pie ni w Ko ściół i sta je my się uczest ni ka mi je go po sła nia
(por. So bór Flo renc ki).
Chrzcić (gr. bap ti ze in) ozna cza: „za nu rzyć”, „po grą żyć”.
„Za nu rze nie” w wo dzie jest sym bo lem po grze ba nia ka te -
chu me na w śmier ci Chry stu sa, z któ rej po wsta je przez
zmar twych wsta nie z Nim ja ko „no we stwo rze nie” (2
Kor 5, 17; Ga 6, 15). Sa kra ment chrztu na zy wa ny jest tak że
„ob my ciem od ra dza ją cym i od na wia ją cym w Du chu Świę -
tym” (Tt 3, 5) oraz „oświe ce niem”, po nie waż ochrzczo ny
sta je się sy nem „świa tło ści” (Ef 5, 8).
Za po wie dzi chrztu znaj du ją się już w Sta rym Przy mie rzu. Są
to: ar ka No ego (w niej bo wiem „nie wie lu, to jest osiem dusz
zo sta ło ura to wa nych przez wo dę” – 1P 3, 20), przej ście
przez Mo rze Czer wo ne, któ re wy zwa la Izra el z nie wo li egip -
skiej; przej ście przez Jor dan, któ re wpro wa dza lud Izra ela
do Zie mi Obie ca nej. Wszyst kie za po wie dzi Sta re go Przy -
mie rza zo sta ją wy peł nio ne w Je zu sie Chry stu sie. Je zus
Chry stus ży cie pu blicz ne roz po czy na od przy ję cia chrztu
z rąk Ja na Chrzci cie la. Krew i wo da, któ re wy pły nę ły z prze -
bi te go bo ku ukrzy żo wa ne go Je zu sa są za po wie dzią chrztu
i Eu cha ry stii. Po swo im zmar twych wsta niu Je zus da je swo -
im Apo sto łom ta ki na kaz: „Idź cie i na uczaj cie wszyst kie na -
ro dy, udzie la jąc im chrztu w imię Oj ca i Sy na, i Du cha Świę -
te go (Mt 28, 19-20).
Pro ce du ry wta jem ni cze nia chrze ści jań skie go za le żą od ob -
rząd ku obo wią zu ją ce go w da nym Ko ście le oraz od wie ku
oso by wta jem ni cza nej. We wszyst kich ob rząd kach ła ciń -
skich i wschod nich wta jem ni cze nie chrze ści jań skie do ro -
słych roz po czy na się od przy ję cia ich do ka te chu me na tu
i osią ga swój punkt kul mi na cyj ny w jed nej ce le bra cji udzie -
la nia trzech sa kra men tów: chrztu, bierz mo wa nia i Eu cha ry -
stii. Ka te chu me nat ja ko wpro wa dze nie w wia rę i ży cie
chrze ści jań skie uzdal nia do przy ję cia Bo żych da rów
w chrzcie i Eu cha ry stii. W ob rząd kach wschod nich wta jem -
ni cze nie chrze ści jań skie dzie ci za czy na się od chrztu,
po któ rym bez po śred nio na stę pu je bierz mo wa nie i Eu cha -
ry stia, gdy tym cza sem w ob rząd ku rzym skim wta jem ni cze -
nie trwa przez la ta ka te che zy i koń czy się póź niej bierz mo -
wa niem i Eu cha ry stią.
Ce le bra cja sa kra men tu chrztu obej mu je na stę pu ją ce czyn -
no ści i sło wa:
* Znak krzy ża na po cząt ku ce le bra cji ka płan wy ci ska pie -

częć Chry stu sa na tym, któ ry ma do Nie go na le żeć. Znak
ten ozna cza ła skę od ku pie nia, ja ką Chry stus na był dla nas
przez swój Krzyż.
* Gło sze nie sło wa Bo że go oświe ca kan dy da tów i zgro ma dze -
nie praw dą ob ja wio ną i po bu dza ich do udzie la nia od po wie -
dzi wia ry nie od łącz nej od chrztu.
* Eg zor cyzm. Chrzest ozna cza wy zwo le nie od grze chu
i od ku si cie la, czy li dia bła, dla te go nad kan dy da tem wy po -
wia da się eg zor cyzm, na masz cza się go ole jem ka te chu me -
nów (w przy pad ku oso by do ro słej), a on wy rze ka się sza ta -
na. 
* Wo da chrzciel na zo sta je po świę co na przez mo dli twę epi -
kle tycz ną (al bo pod czas ob rzę dów chrztu, al bo w cza sie Wi -
gi lii Pas chal nej). Ko ściół pro si Bo ga, by przez swe go Sy na
i mo cą Du cha Świę te go zstą pił na tę wo dę i aby ci, któ rzy
zo sta ną w niej ochrzcze ni, „na ro dzi li się z wo dy i z Du cha”
(J 3, 5).
* Chrzest w ści słym sen sie po le ga na trzy krot nym za nu rze -
niu w wo dzie chrzciel nej lub trzy krot nym po la niu wo dą gło -
wy kan dy da ta. W Ko ście le ła ciń skim trzy krot ne mu po la niu
wo dą to wa rzy szą sło wa sza fa rza: „N., ja cie bie chrzczę
w imię Oj ca i Sy na, i Du cha Świę te go”.
* Na masz cze nie krzyż mem świę tym ozna cza dar Du cha Świę -
te go dla neo fi ty, któ ry stał się chrze ści ja ni nem, to zna czy
„na masz czo nym” przez Du cha Świę te go.
* Bia ła sza ta sym bo licz nie uka zu je, że ochrzczo ny „przy -
oblekł się w Chry stu sa” i „zmar twych wstał z Chry stu sem”.
Świe ca za pa lo na od pas cha łu ozna cza, że Chry stus oświe cił
neo fi tę i że ochrzczo ny w Chry stu sie jest „świa tłem świa ta”
(Mt 5, 14).
* Uro czy ste bło go sła wień stwo koń czy ob rzęd udzie la nia sa -
kra men tu chrztu. Pod czas chrztu nie mow ląt szcze gól ne
miej sce zaj mu je bło go sła wień stwo mat ki.
Od każ de go przyj mu ją ce go chrzest żą da się wy zna nia wia -
ry, wy po wie dzia ne go oso bi ście w przy pad ku oso by do ro -
słej, lub przez ro dzi ców i Ko ściół w przy pad ku dziec ka.
Po chrzcie wia ra po win na wzra stać, dla te go waż na jest tu
po moc ro dzi ców oraz ro dzi ców chrzest nych, któ rzy po win -
ni być głę bo ko wie rzą cy, a tak że zdol ni i go to wi słu żyć po -
mo cą no wo ochrzczo ne mu na dro dze ży cia chrze ści jań skie -
go. Zwy czaj nym sza fa rzem chrztu jest bi skup i pre zbi ter,
a w Ko ście le ła ciń skim tak że dia kon. W ra zie ko niecz no ści
mo że ochrzcić każ da oso ba, na wet nie ochrzczo na, pod wa -
run kiem, że chce uczy nić to, co czy ni Ko ściół, gdy chrzci.
Po le wa wo dą gło wę kan dy da ta i wy ma wia try ni tar ną for mu -
łę chrzciel ną: „Ja cie bie chrzczę w imię Oj ca i Sy na, i Du cha
Świę te go”.
Chrzest jest ko niecz ny do zba wie nia dla tych, któ rym by ła
gło szo na Ewan ge lia i któ rzy mie li moż li wość pro sze nia
o ten sa kra ment. Po nie waż Chry stus umarł dla zba wie nia
wszyst kich, mo gą być zba wie ni, cho ciaż nie przy ję li chrztu,
rów nież ci, któ rzy po no szą śmierć z po wo du wia ry (chrzest
wia ry), ka te chu me ni i wszy scy lu dzie, któ rzy pod wpły wem
ła ski, nie zna jąc Chry stu sa i Ko ścio ła, szcze rze szu ka ją Bo -
ga i sta ra ją się peł nić Je go wo lę (chrzest pra gnie nia). Je śli
cho dzi o dzie ci zmar łe bez chrztu, Ko ściół w swo jej li tur gii
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mo że tyl ko po le cać je mi ło sier dziu Bo że mu. 
Chrzest od pusz cza wszyst kie grze chy, grzech pier wo rod ny
i wszyst kie grze chy oso bi ste, a tak że wszel kie ka ry za grze -
chy. Przez ła skę uświę ca ją cą, ła skę uspra wie dli wie nia da je
uczest nic two w Bo skim ży ciu Trój cy Świę tej, jed no cząc
z Chry stu sem i włą cza jąc w Je go Ko ściół; da je uczest nic two
w ka płań stwie Chry stu sa i sta no wi pod sta wę wspól no ty
mię dzy wszyst ki mi chrze ści ja na mi.
Chrzest wy ci ska w du szy nie za tar te du cho we zna mię, „cha -
rak ter”, przez któ ry ochrzczo ny na za wsze przy na le ży
do Chry stu sa. Z ra cji cha rak te ru chrzest nie mo że być po -
wtó rzo ny. Pod czas chrztu chrze ści ja nin otrzy mu je swo je
imię w Ko ście le. Jest to waż ne, po nie waż Bóg wzy wa każ de -
go po imie niu oso bi ście, in dy wi du al nie.

SA KRA MENT BIERZ MO WA NIA

Przy ję cie sa kra men tu bierz mo wa nia jest do peł nie niem ła -
ski chrztu. Przez sa kra ment ten ochrzcze ni jesz cze do sko -
na lej łą czą się z Ko ścio łem i ob da rza ni są szcze gól na mo cą
Du cha Świę te go. Chry stus na peł nia jąc Apo sto łów Du chem
Świę tym w dniu Pięć dzie siąt ni cy udzie lił im mo cy gło sze nia
„wiel kich dzieł Bo żych” (Dz 2, 11). Ła skę Pięć dzie siąt ni cy
Apo sto ło wie prze ka zu ją ochrzczo nym przez wło że nie rąk.
To wło że nie rąk tra dy cja ka to lic ka przyj mu je ja ko po czą tek
sa kra men tu bierz mo wa nia. Na Za cho dzie ist nie je roz dzie le -
nie cza so we w udzie la niu sa kra men tów chrztu i bierz mo wa -
nia. Ochrzczo ny przy stę pu je do sa kra men tu bierz mo wa nia
po osią gnię ciu doj rza łe go wie ku wia ry. W Ko ścio łach
wschod nich zo sta ła za cho wa na jed ność sa kra men tów.
Bierz mo wa nia udzie la pre zbi ter, któ ry chrzci.
Bi skup, ce le bru jąc bierz mo wa nie, wy cią ga rę ce nad bierz -
mo wa nym i mo dli się o wy la nie Du cha Świę te go sło wa mi:
„Bo że wszech mo gą cy, Oj cze na sze go Pa na, Je zu sa Chry stu -
sa, któ ry od ro dzi łeś te słu gi swo je przez wo dę i Du cha Świę -
te go i uwol ni łeś ich od grze chu, ze ślij na nich Du cha Świę -
te go, Po cie szy cie la, daj im du cha mą dro ści i ro zu mu, du cha
ra dy i mę stwa, du cha umie jęt no ści i po boż no ści, na peł nij
ich du chem bo jaź ni Two jej. Przez Chry stu sa Pa na na sze -
go”. Istot nym ob rzę dem bierz mo wa nia jest na masz cze nie
krzyż mem świę tym (ole jem zmie sza nym z bal sa mem, po -
świę co nym przez bi sku pa), któ re go do ko nu je się wraz z na -
ło że niem rąk i po przez sło wa: „Przyj mij zna mię da ru Du cha
Świę te go”. W ob rzę dzie ła ciń skim na masz cze nia do ko nu je
się na czo le. W Ko ścio łach wschod nich ry tu bi zan tyj skie go
na masz cze nia do ko nu je się na czo le, oczach, no sie, uszach,
war gach, pier si, ple cach, rę kach i sto pach. Każ de mu na -
masz cze niu to wa rzy szy for mu ła: „Pie częć Du cha Świę te -
go”. 
Skut kiem sa kra men tu bierz mo wa nia jest spe cjal ne wy la nie
Du cha Świę te go, jak to, któ re zo sta ło udzie lo ne w dniu
Pięć dzie siąt ni cy. Wy ci ska ono w du szy nie za tar te zna mię
– „cha rak ter”, przy no si wzrost ła ski chrzciel nej: za ko rze nia
głę biej w sy no stwie Bo żym, ści ślej jed no czy z Chry stu sem
i Je go Ko ścio łem; po mna ża w nas da ry Du cha Świę te go;
udzie la spe cjal nej mo cy do wy zna wa nia wia ry chrze ści jań -
skiej.
W ob rząd ku ła ciń skim sza fa rzem bierz mo wa nia jest bi skup.
W ten spo sób wy ra ża się więź bierz mo wa ne go z Ko ścio łem
w wy mia rze apo stol skim. W Ko ście le wschod nim sa kra -

men tu bierz mo wa nia udzie la za zwy czaj ka płan, któ ry
chrzci. Czy ni to jed nak przy uży ciu krzyż ma świę te go po -
świe co ne go przez pa triar chę lub bi sku pa. Je że li ja kiś chrze -
ści ja nin znaj du je się w nie bez pie czeń stwie śmier ci, każ dy
ka płan mo że udzie lić mu bierz mo wa nia.

SA KRA MENT EU CHA RY STII

Eu cha ry stia jest Ofia rą Cia ła i Krwi Pa na Je zu sa, któ rą On
usta no wił, aby w niej na ca łe wie ki, aż do swe go przyj ścia,
utrwa lić Ofia rę Krzy ża i w ta ki spo sób po wie rzyć Ko ścio ło -
wi pa miąt kę swej Mę ki i Zmar twych wsta nia. Jest sa kra men -
tem mi ło sier dzia, zna kiem jed no ści, wię zią mi ło ści, ucztą
pas chal ną, pod czas któ rej przyj mu je my Chry stu sa, du szę
na peł nia my ła ską i otrzy mu je my za da tek przy szłej chwa ły.
Eu cha ry stię Chry stus usta no wił w Wiel ki Czwar tek, „tej no -
cy, kie dy zo stał wy da ny” (1Kor 11 23), ce le bru jąc ze swo imi
Apo sto ła mi Ostat nią Wie cze rzę. Trzy Ewan ge lie syn op tycz -
ne i św. Pa weł prze ka za li nam opis usta no wie nia Eu cha ry -
stii. Św. Łu kasz za pi sał (Łk 22, 19, 20): „Na stęp nie wziął
chleb, od mó wiw szy dzięk czy nie nie po ła mał go i po dał im
mó wiąc: <<To jest Cia ło mo je, któ re za was bę dzie wy da ne:
to czyń cie na mo ją pa miąt kę!>> Tak sa mo i kie lich po wie -
cze rzy, mó wiąc: <<Ten kie lich to No we Przy mie rze we Krwi
mo jej, któ ra za was bę dzie wy la na>>” (por. Mt 26, 17 29;
Mk 14, 12-25; 1Kor 11, 23-25).
Eu cha ry stia jest źró dłem i szczy tem ca łe go ży cia chrze ści -
jań skie go. Po zo sta łe zaś sa kra men ty, jak i wszyst kie ko -
ściel ne po słu gi i dzie ła apo stol stwa, wią żą się ze świę tą Eu -
cha ry stią i ku niej zmie rza ją. W naj święt szej Eu cha ry stii za -
wie ra się bo wiem ca łe do bro Ko ścio ła, to zna czy sam Chry -
stus, na sza Pas cha. Eu cha ry stia urze czy wist nia ko mu nię
ży cia z Bo giem i jed ność Lu du Bo że go. Jest szczy tem dzia -
ła nia, przez któ re Bóg w Chry stu sie uświę ca świat, a rów no -
cze śnie szczy tem kul tu, ja ki lu dzie od da ją Bo gu. Przez ce le -
bra cję Eu cha ry stii jed no czy my się już te raz z li tur gią nie bie -
ską i an ty cy pu je my ży cie wiecz ne. 
Nie wy czer pa ne bo gac two sa kra men tu Eu cha ry stii wy ra ża -
ne jest przez wie le róż nych nazw. Na zy wa się go: Eu cha ry -
stia, Wie cze rzą Pań ską, Ła ma niem Chle ba, Zgro ma dze -
niem Eu cha ry stycz nym, Pa miąt ką Mę ki, Śmier ci i Zmar -
twych wsta nia Pa na, Naj święt szą Ofia rą, Świę tą i Bo ską li -
tur gią, świę ty mi Ta jem ni ca mi, Naj święt szym Sa kra men tem
Oł ta rza, Ko mu nią świę tą, Mszą świę tą.
Ce le bra cja Eu cha ry stii obej mu je li tur gię sło wa oraz li tur gię
eu cha ry stycz ną. Li tur gia sło wa i li tur gia eu cha ry stycz na
sta no wią je den akt kul tu. Li tur gia sło wa obej mu je „pi sma
pro roc kie” (Sta ry Te sta ment), „pi sma Apo sto łów” (Li sty
i Ewan ge lie), ho mi lię i mo dli twę po wszech ną. Li tur gię eu -
cha ry stycz na roz po czy na przy go to wa nie da rów. Do oł ta rza
przy no si się, nie kie dy pro ce sjo nal nie, chleb i wi no, któ re
przez ka pła na zo sta ną ofia ro wa ne w Ofie rze eu cha ry stycz -
nej. Cen tral ną czę ścią ce le bra cji eu cha ry stycz nej jest Mo -
dli twa eu cha ry stycz na. Nie zmie rzo ną głę bię Mo dli twy eu -
cha ry stycz nej wy ra ża ją jej głów ne czę ści: pre fa cja, epi kle za,
opis usta no wie nia Eu cha ry stii, anam ne za, mo dli twa wsta -
wien ni cza.
W pre fa cji Ko ściół skła da dzięk czy nie nie Oj cu przez Chry -
stu sa w Du chu Świę tym za wszyst kie Je go dzie ła: stwo rze -
nie, od ku pie nie i uświę ce nie.
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W epi kle zie Ko ściół pro si Oj ca, aby ze słał Du cha swe go
na chleb i wi no, aby Je go mo cą sta ły się Cia łem i Krwią Je -
zu sa Chry stu sa i aby ci, któ rzy uczest ni czą w Eu cha ry stii,
by li jed nym cia łem i jed ną du szą.
W opi sie usta no wie nia Eu cha ry stii moc słów i dzia ła nie
Chry stu sa oraz moc Du cha Świę te go spra wia, że pod po sta -
cia mi chle ba i wi na uobec nia się sa kra men tal nie Cia ło
i Krew Chry stu sa. Ten mo ment w spra wo wa niu Eu cha ry stii
na zy wa się prze isto cze niem.
W anam ne zie, na stę pu ją cej po prze isto cze niu, Ko ściół
wspo mi na mę kę, zmar twych wsta nie i chwa leb ne po now ne
przyj ście Je zu sa Chry stu sa, przed sta wia Oj cu Je go Sy na,
któ ry nas z Nim po jed nał.
W mo dli twie wsta wien ni czej Ko ściół da je wy raz te mu, że Eu -
cha ry stia jest ce le bro wa na w jed no ści z ca łym Ko ścio łem
w nie bie i na zie mi, z ży wy mi i zmar ły mi, a tak że w jed no ści
z pa ste rza mi Ko ścio ła, czy li z pa pie żem, bi sku pem die ce zji,
jej pre zbi te ra mi i dia ko na mi oraz ze wszyst ki mi bi sku pa mi
ca łe go świa ta wraz z ich Ko ścio ła mi.
W cza sie Ko mu nii świę tej, po prze dzo nej Mo dli twą Pań ską
i ła ma niem chle ba, wier ni otrzy mu ją „chleb z nie ba” i „kie -
lich zba wie nia”, czy li Cia ło i Krew Chry stu sa.
Eu cha ry stia jest ofia rą dzięk czy nie nia skła da ną Oj cu, uwiel -
bie niem, przez któ re Ko ściół wy ra ża Bo gu swo ją wdzięcz -
ność za wszyst kie Je go do bro dziej stwa, za wszyst ko, cze go
On do ko nał przez stwo rze nie, od ku pie nie i uświę ce nie. 
Eu cha ry stia jest pa miąt ką, po nie waż uobec nia i ak tu ali zu je
ofia rę, któ rą Chry stus zło żył Oj cu na krzy żu za ca łą ludz -
kość. Cha rak ter ofiar ny Eu cha ry stii uka zu je się już w sło -
wach jej usta no wie nia (por. Łk 22, 19-20). Ofia ra Chry stu sa
na krzy żu i ofia ra Eu cha ry stii są jed ną ofia rą. Jed na i ta sa -
ma jest Ho stia, je den i ten sam ofia ru ją cy. Tyl ko spo sób
ofia ro wa nia in ny – krwa wy na krzy żu, bez kr wa wy w Eu cha -
ry stii.
Eu cha ry stia jest ofia rą Ko ścio ła. Ko ściół, któ ry jest Cia łem
Chry stu sa, uczest ni czy w ofie rze swo jej Gło wy. Ra zem
z Chry stu sem ofia ru je się ca ły i łą czy z Je go wsta wien nic -
twem u Oj ca za wszyst kich lu dzi. W Eu cha ry stii ofia ra
Chry stu sa sta je się Ofia rą człon ków Je go Cia ła. Ży cie wier -
nych, skła da ne przez nich uwiel bie nie, ich cier pie nia, mo -
dli twa i pra ca łą czą się z ofia rą Chry stu sa. Łą czą się z nią
tak że ci, któ rzy są już w chwa le nie ba. Eu cha ry stia ja ko ofia -
ra jest rów nież skła da na za zmar łych w Chry stu sie, „któ rzy
jesz cze nie zo sta li cał ko wi cie oczysz cze ni” (So bór Try denc -
ki).
Przez kon se kra cję chle ba i wi na do ko nu je się prze mia na ca -
łej sub stan cji chle ba w sub stan cję Cia ła Chry stu sa i ca łej
sub stan cji wi na w sub stan cję Je go Krwi (por. So bór Try -
denc ki). Eu cha ry stycz na obec ność Chry stu sa trwa, do pó ki
trwa ją po sta ci eu cha ry stycz ne. Ca ły Chry stus jest obec ny
w każ dej z tych po sta ci i ca ły Chry stus jest obec ny w każ dej
ich czą st ce. Ła ma nie Chle ba nie dzie li Chry stu sa (Pa weł
VI). 
Sło wa Chry stu sa: „Je że li nie bę dzie cie spo ży wa li Cia ła Sy na
Czło wie cze go i nie bę dzie cie pi li Krwi Je go, nie bę dzie cie
mie li ży cia w so bie” (J 6, 53) sta no wią usil ne za pro sze nie,
aby śmy przyj mo wa li Go w sa kra men cie Eu cha ry stii. Naj do -
sko nal szym spo so bem uczest nic twa we Mszy świę tej jest

przy ję cie Cia ła Pań skie go z tej ofia ry. Szcze gól nym owo cem
przyj mo wa nia Eu cha ry stii w Ko mu nii jest głę bo kie zjed no -
cze nie z Chry stu sem, któ ry po wie dział: „Kto spo ży wa Mo je
Cia ło i Krew mo ją pi je, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56).
Ko mu nia świę ta pod trzy mu je, po głę bia i od na wia ży cie ła -
ski otrzy ma ne na chrzcie i w sa kra men cie bierz mo wa nia.
Wzrost ży cia chrze ści jań skie go po trze bu je po kar mu Ko mu -
nii eu cha ry stycz nej, po dob nie jak na sze ży cie cie le sne po -
trze bu je po kar mu ma te rial ne go. Eu cha ry stia gła dzi grze -
chy po wsze dnie i „za cho wu je nas od przy szłych grze chów
śmier tel nych”. Ce lem Eu cha ry stii nie jest jed nak od pusz -
cze nie grze chów śmier tel nych. Jest ono wła ści we dla sa kra -
men tu po jed na nia.
Sza fa rze ka to lic cy mo gą udzie lić Ko mu nii świę tej wier nym
Ko ścio łów wschod nich, gdy ci do bro wol nie o nią po pro szą
i są od po wied nio przy go to wa ni do jej przy ję cia. Sza fa rze ka -
to lic cy mo gą udzie lić sa kra men tów (Eu cha ry stii, po ku ty
i na masz cze nia cho rych) in nym chrze ści ja nom nie bę dą -
cym w peł nej jed no ści z Ko ścio łem ka to lic kim, gdy do bro -
wol nie sa mi o nie pro szą. Trze ba jed nak wów czas, by wy -
zna li oni wia rę ka to lic ką w sto sun ku do tych sa kra men tów
i by li od po wied nio przy go to wa ni do ich przy ję cia.

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

W na stęp nym nu me rze „Gło su Bra ta” przed sta wio ne zo sta -
ną roz wa ża nia od no szą ce się do sa kra men tów, któ re Ka te -
chizm na zy wa sa kra men ta mi uzdro wie nia (sa kra ment po -
ku ty i po jed na nia, sa kra ment na masz cze nia cho rych) oraz
sa kra men ta mi w służ bie ko mu nii (sa kra ment świę ceń, sa -
kra ment mał żeń stwa).
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XIII Dzieñ Skupienia Koœcielnej S³u¿by
Mê¿czyzn „Sem per Fi de lis” Archidiecezji
Gdañskiej

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

„BĄDŹ MY ŚWIAD KA MI MI ŁO ŚCI”  – pod ta kim ha słem
te go rocz ne go pro gra mu dusz pa ster skie go wspól no ta bra ci
KSM „Sem per Fi de lis” prze ży wa ła swo je wiel ko post ne re -
ko lek cje or ga ni zo wa ne już po raz trzy na sty w Do mu Re ko -
lek cyj nym przy pa ra fii św. Jac ka Od ro wą ża w Stra szy nie.
Re ko lek cje od by wa ły się w dniach 19-21 lu te go. Dom Re ko -
lek cyj ny stwa rzał szcze gól ne wa run ki do głę bo kie go prze -
ży wa nia cza su Wiel kie go Po stu. Przy czy nia ły się do te go:
ode rwa nie się od co dzien nych pro ble mów (za kwa te ro wa -
nie), moż li wość in dy wi du al nej mo dli twy w ka pli cy w do wol -
nym cza sie, prze ży wa nie wspól nej Mszy świę tej i bo gac two
pro gra mu. W re ko lek cjach uczest ni czy ło 60-ciu bra ci,
w tym 5-ciu bra ci z na szej pa ra fii. Co dzien ne kon fe ren cje,
mo dli twy i dys ku sje pro wa dził Ar chi die ce zjal ny Dusz pa -
sterz KSM „Sem per Fi de lis”- ks. pra łat Zbi gniew Zie liń ski.

Ks. Zbi gniew w swo ich kon fe ren cjach uwa gę na szą
kon cen tro wał na tre ści trzech słów ty tu ło we go ha sła:
„Bądź my świad ka mi Mi ło ści”. „Bądź my” to nie zna czy „wy”,
lecz „my”, czy li „ja” ja ko czło nek ro dzi ny, ja ko jed nost ka
spo łecz na. Klu czo wym sło wem jest „Mi łość”. Mi łość ro zu -
mia na nie ja ko sen ty men ta lizm, ale ja ko pra gnie nie i czy nie -
nie do bra dla każ de go czło wie ka w wy mia rach je go ży cia
cie le sne go i du cho we go. Mi łość jest po trzeb na na każ dym
od cin ku na sze go ży cia. Bez mi ło ści smut na jest mło dość,
a jesz cze smut niej sza sta rość. Bez mi ło ści trud ny jest też
wiek śred ni, wte dy bie gnie my nie wia do mo do kąd
i za czym. Mi łość ma my wpi sa ną w za sa dy ewan ge licz ne.
Nie ma dru gie go sys te mu re li gij ne go, w któ rym znaj du je
się na kaz mi ło ści nie przy ja ciół. W imię tej mi ło ści ro dzą się
ak ty prze ba cze nia „na szych” win i win „na szych wi no waj -
ców”. My chrze ści ja nie mó wi my du żo o mi ło ści. Waż niej sze
jest jed nak, aby te sło wa wy peł nić tre ścią, aby być jej apo -
sto łem i świad kiem. Nie wy czer pa nym źró dłem przy kła dów
świad cze nia o mi ło ści we wszyst kich jej wy mia rach jest po -
stać Słu gi Bo że go Ja na Paw ła II. Skar biec tych przy kła dów
otwo rzył przed na mi nasz „gość” – kard. Sta ni sław Dzi wisz
ja ko nar ra tor w fil mie „Świa dec two” zre ali zo wa nym na pod -
sta wie wła snej książ ki pod tym sa mym ty tu łem. Film ten
wy świe tlo no w ra mach pro gra mu re ko lek cji, dla te go kar dy -
na ła Sta ni sła wa Dzi wi sza po trak to wa li śmy ja ko na sze go go -
ścia. Każ dy z nas – sto sow nie do miej sca, ja kie zaj mu je w ro -
dzi nie, w Ko ście le, w spo łe czeń stwie – jest zo bo wią za ny
do świad cze nia o mi ło ści, bo mi łość jest za da niem, za da -
niem na każ dy dzień, rów nież dla nas, człon ków KSM.

Po łą cze niem roz wa żań na szych kon fe ren cji z te ma -
ty ką roz wi ja ną w cza sie trwa ją ce go Ro ku Ka płań skie go by -
ły wy stą pie nia na szych go ści: ks. Ja ro sła wa, któ ry mó wił
o ka płań stwie w teo lo gicz nym uję ciu oraz dia ko na Łu ka sza,
któ ry dzie lił się z na mi do świad cze nia mi z cza su, gdy do ra -
stał do ka płań stwa.

Wiel kim prze ży ciem by ła Msza świę ta od pra wio na
na za koń cze nia re ko lek cji. Mszy św. prze wod ni czył ks. abp

Ta de usz Go cłow ski, za ło ży ciel KSM. Kon ce le bran sa mi by -
li: ks. pra łat Zbi gniew Zie liń ski i ks. pra łat Ry szard Bu gaj -
ski, pro boszcz pa ra fii, któ ra udzie li ła nam go ści ny. Jak pa -
mię ta my, ks. Ry szard był wi ka riu szem w na szej pa ra fii.

W pod su mo wa niu na szych re ko lek cji ks. Zbi gniew
pod kre ślił, że był to owoc ny czas, a o je go owo cach bę dzie
de cy do wa ło to, jak prze ży je my chwi le, któ re na stą pią po re -
ko lek cjach. Naj waż niej sze jest, by śmy wy je cha li z tych re -
ko lek cji do na szych do mów i na szych wspól not pa ra fial -
nych z tym wszyst kim, co Pan Bóg wło żył w na sze ser ca po -
przez dar wspól nej mo dli twy, re flek sji, prze my śleń kon kret -
nych te ma tów i do świad cze nia wspól no ty bra ter skiej.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Bra cia KSM „Sem per Fi de lis” w ko ście le pw. św. Jac ka Od ro wą ża w Stra szy nie 
pod czas Eu cha ry stii, której prze wod niczył ks. abp Ta de usz Go cłow ski
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XXIII rocz ni ca po wo ³a nia
Ko œciel nej S³u¿ by Mê¿ -
czyzn „Sem per Fi de lis” Ar -
chi die ce zji Gdañ skiej

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

28 lu te go br. w ko ście le pw. św. Mak sy mi lia na Kol be go
na Su cha ni nie zo sta ła od pra wio na Msza świę ta dzięk czyn na
za 23 la ta ist nie nia Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi -
de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej. Mszy świę tej kon ce le bro wa -
nej prze wod ni czył Me tro po li ta Gdań ski ks. abp Sła woj Le -
szek Głódź. Kon ce le bran sa mi by li księ ża re pre zen tu ją cy pa -
ra fie, w któ rych ist nie ją wspól no ty KSM. Wspól no tę bra ci
na szej pa ra fii re pre zen to wał ks. pro boszcz Grze gorz Stol -
czyk. We Mszy świę tej uczest ni czy li za pro sze ni go ście: wi -
ce mar sza łek se na tu Ma ciej Pła żyń ski, przed sta wi cie le
władz miej skich i sa mo rzą do wych Gdań ska, Gdy ni i So po tu
oraz licz nie zgro ma dze ni człon ko wie KSM z 51 pa ra fii.
Obec ność po szcze gól nych pa ra fii pod kre śla ły pocz ty sztan -
da ro we. Przed roz po czę ciem Eu cha ry stii świę tej ks.
arcybiskup po świę cił – już 36-ty w ar chi die ce zji – sztan dar
wspól no ty bra ci zgro ma dzo nych w pa ra fii pw. św. Krzysz to -
fa oraz przy jął ślu bo wa nie no wych człon ków KSM. Szcze -
gól nym punk tem uro czy sto ści by ło od no wie nie przez zgro -
ma dzo nych człon ków KSM ślu bo wa nia zło żo ne go przed Bi -
sku pem Gdań skim w pa mięt nym ro ku 1987 przed wi zy tą
Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II na Wy brze żu.

W ho mi lii ks. arcybiskup na wią zał do 23-let niej już
hi sto rii KSM, cza su jej po wsta nia, for mo wa nia i dzia ła nia
po przez czyn ną obec ność w ży ciu Ko ścio ła. „Je ste ście wzo -
rem wier no ści i przy wią za nia do Ko ścio ła, tak że w wy mia -
rze ma łych wspól not pa ra fial nych i wspól no ty, ja ką jest ar -
chi die ce zja” – po wie dział ksiądz bi skup. W za koń cze niu ks.
abp. Sła woj Le szek Głódź dzię ko wał Ar chi die ce zjal ne mu
Dusz pa ste rzo wi KSM – ks. pra ła to wi Zbi gnie wo wi Zie liń -
skie mu – za zor ga ni zo wa nie tej rocz ni co wej Eu cha ry stii
i ży czył, aby KSM od na wia ła się po przez przyj mo wa nie no -
wych człon ków i aby wszy scy mie li ta ką wia rę, o ja kiej mó -
wi dzi siej sza li tur gia sło wa (Rdz 15, 5-12.17-18; Łk 9, 28-36).
„Je ste ście w pierw szym sze re gu wy znaw ców wia ry, człon -
ków świę te go Ko ścio ła w Pol sce i na szej ma cie rzy stej ar chi -
die ce zji i ta ki mi bądź cie” – po wie dział ksiądz ar cy bi skup.

Ks. pra łat Zbi gniew Zie liń ski wy ra ził wdzięcz ność
pa ste rzo wi na sze go Ko ścio ła za chęć spo tka nia się z na mi.
Pod kre ślił, że sys te ma tycz ne spo tka nia for ma cyj ne mo de ra -
to rów, a na szcze blu pa ra fial nym – na szych bra ci, są z pew -
no ścią speł nie niem tych ży czeń i za dań, któ re ks.
arcybiskup wy ra ził w swo jej ho mi lii.

Koń co wym ak cen tem spo tka nia by ło wrę cze nie ks.
ar cy bi sku po wi ró żań ca wy ko na ne go z bursz ty nu. Po za koń -
cze niu uro czy sto ści wszy scy uczest ni cy zo sta li za pro sze ni
do Do mu Pa ra fial ne go na go rą cy żu rek, ka wę i cia sto.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Sło wa przy rze cze nia, ja kie skła da ją no wo przyj mo wa ni
człon ko wie KSM:

RO TA ŚLU BO WA NIA
Ks. Ar cy bi skup:
Przed wa szym bi sku pem złóż cie przy rze cze nie:

1. Czy przy rze kasz do cho wać wier no ści Oj cu Świę te -
mu, swo je mu bi sku po wi oraz sta tu tom Ko ściel nej Służ by
Męż czyzn „Sem per Fi de lis”?

Wszy scy od po wia da ją: przy rze kam.
Ks. Ar cy bi skup:
2. Czy przy rze kasz spra wo wać apo stol stwo przez da -
wa nie świa dec twa wie rze wła snym po stę po wa niem oraz
przy kład nym wy peł nia niem obo wiąz ków wo bec Ro dzi ny,
Ko ścio ła i Oj czy zny?
Wszy scy od po wia da ją: przy rze kam.
Ks. Ar cy bi skup:
3. Czy przy rze kasz do trzy mać zło żo nych przy rze czeń
wy ni ka ją cych z przy ję tych Sa kra men tów Świę tych oraz Ślu -
bów Ja sno gór skich Na ro du?
Wszy scy od po wia da ją: przy rze kam.
Ks. Ar cy bi skup:
4. Czy przy rze kasz god nie re pre zen to wać Ko ściół
Gdań ski pod czas wszyst kich uro czy sto ści ko ściel nych?
Wszy scy od po wia da ją: przy rze kam.
Ks. Ar cy bi skup: TAK NAM DO PO MOŻ BÓG!

Wszy scy od po wia da ją: 
Tak nam do po móż Bóg!

Sztan dar KSM 
„Sem per Fi de lis” 
Ar chi die ce zji Gdań skiej
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Z ŻYCIA PARAFII

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Poczet sztandarowy i Bracia wspólnoty KSM naszej parafii

Księża koncelebransi Eucharystii przewodniczy ks. abp Sławoj Leszek Głódź

Zdję cia ze spo tka nia opłat ko we go KSM „Sem per Fi de lis” na szej pa ra fii 3 stycz nia 2010 r. 

XXIII rocz ni ca po wsta nia KSM „Sem per Fi de lis” – 28 lu te go 2010 r.
Uroczysta Eucharystia w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku Suchaninie
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Historia Koœcio³a Gdañskiego cz. - 6

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 

OKRES RE FOR MY PRO TE STANC KIEJ
I RE FOR MY KO ŚCIO ŁA (1517 – 1793) 
Po ra dy kal nych dzia ła niach kró la Zyg mun ta Sta re go przy -
wra ca ją cych po rzą dek w Gdań sku sy tu acja po cząt ko wo się
usta bi li zo wa ła, ale ka zno dzie je lu te rań scy na dal od dzia ły -
wa li na miesz kań ców bar dzo sku tecz nie. La ta 1517-1526 to
okres po cząt ków re for ma cji. Przy czy ny przyj mo wa nia ha seł
re for ma cyj nych by ły tu taj po dob ne do tych, ja kie wy stą pi ły
w Eu ro pie. Moż na tu wspo mnieć o pro ce sie ze świec cze nia
du cho wień stwa ka to lic kie go, o ku mu lo wa niu be ne fi cjów
ko ściel nych, co unie moż li wia ło na le ży te wy peł nia nie obo -
wiąz ków dusz pa ster skich, o ła ma niu ślu bów czy sto ści przez
za kon ni ków, czy wresz cie o spra wie sprze da ży od pu stów,
któ re to bez po śred nio przy czy ni ły się do wy stą pie nia Mar -
ci na Lu tra. Jed no jest pew ne – Ko ściół prze ży wał kry zys
i po trze bo wał re for my. Po twier dzi ły to póź niej sze wy da rze -
nia. 

Nie któ rzy hi sto ry cy są dzą, że ulot ki re for ma cyj ne,
a zwłasz cza pi sma Lu tra wy dru ko wa ne w 1520 ro ku w Wit -
ten ber dze, do sta ły się w 1520 ro ku do Prus wraz z woj ska -
mi za cięż ny mi wy wo dzą cy mi się z Sak so nii i Fran ko nii.
Wów czas to na po moc wiel kie mu mi strzo wi Al brech to wi,
znaj du ją ce mu się w sta nie woj ny z Pol ską przy by ła z Nie -
miec 10-ty sięcz na ar mia za cięż na. Do tar ła ona pod Gdańsk.
Mie li być wśród nich wier ni pro pa ga to rzy na uki Lu tra.
Na gra ni cy Prus odłą cza li się oni od ar mii za cięż nej i uda wa -
li się do Gdań ska, El blą ga, Bra nie wa i Kró lew ca – i tam
z du ży mi suk ce sa mi gło si li ha sła od no wy Ko ścio ła. 

Naj więk szy od dźwięk ha sła Mar ci na Lu tra zna la zły
w Gdań sku. Tu taj już od 1520 ro ku tzw. ka zno dzie je gło si li
na uki w je go du chu. W paź dzier ni ku 1522 ro ku by ły wy su -
wa ne żą da nia gło sze nia tzw. czy ste go Sło wa Bo że go, czy li
zgod ne go z na uką Lu tra. Ra da miej ska uza leż nia ła swo ją
zgo dę na te żą da nia od apro ba ty kró la. Lud był jed nak nie -
cier pli wy. We wrze śniu 1523 ro ku mia ły miej sce przy pad ki
nisz cze nia ob ra zów ko ściel nych. Za kon ni cy po czę li opusz -
czać klasz to ry, a w sierp niu 1524 ro ku zgro ma dze nie lu do -
we za żą da ło od ra dy prze pro wa dze nia re form ko ściel nych.
W tym okre sie ko ścio ły św. Ka ta rzy ny, św. Pio tra i Paw ła,
św. Bar tło mie ja, św. Bar ba ry i św. Ja na – pod czas nie obec -
no ści pro bosz czów – zo sta ły prze ję te przez zwo len ni ków
Lu tra. Po dob nie fran cisz kań ski ko ściół św. Trój cy. W stycz -
niu 1525 ro ku do szło do re wol ty w Gdań sku, oba lo no sta rą
ra dę i po wo ła no no wą. Dzia łal ność lu te ra nów by ła tak sku -
tecz na, że pod ko niec XVI w. tyl ko ok. 20-25 proc. miesz kań -
ców Gdań ska po zo sta ło ka to li ka mi, resz ta prze szła na pro -
te stan tyzm i kal wi nizm. W po sia da niu ka to li ków po zo sta ły
za kon ne ko ścio ły św. Mi ko ła ja, św. Jó ze fa i św. Bry gi dy, ko -
ściół cy ster ski w Oli wie oraz ko ściół w Św. Woj cie chu. 

W 1560 ro ku w związ ku z prze ję ciem ko ścio ła Ma -
riac kie go od ka to li ków po wsta ła cie ka wa i spe cy ficz na sy tu -
acja. Ko ściół ten pod le gał pra wu pa tro na tu spra wo wa ne go
przez kró la pol skie go. Dzię ki te mu pra wu, do 1572 ro ku od -
pra wia no przy głów nym oł ta rzu Msze św. Z pra wem pa tro -
na tu łą czy ło się pra wo pre zen to wa nia przez kró la pol skie go
na stęp cy zmar łe go pro bosz cza, któ re go za twier dzał bi skup
wło cław ski. Kró lo wie pol scy z te go pra wa ko rzy sta li

do 1793 ro ku, tj. do dru gie go roz bio ru Pol ski. O ile po 1572
ro ku pro bosz czo wie nie mo gli od pra wiać ka to lic kich na bo -
żeństw w ko ście le Ma riac kim, to jed nak przej mo wa li ty tuł
pro bosz cza przy tym ko ście le. Przyj mo wa li go przez uro czy -
ste wej ście do ko ścio ła i po ło że nie rąk na głów nym oł ta rzu.
Pro boszcz ka to lic ki otrzy my wał też od du chow nych pro te -
stanc kich część ofiar pie nięż nych, po bie ra nych z ra cji po -
sług ko ściel nych w ko ście le Ma riac kim. Pro boszcz ka to lic -
ki miał też pra wo do miesz ka nia w ple ba nii ko ścio ła Ma riac -
kie go.

Po 1793 ro ku pra wo pre zen ty prze ję li kró lo wie pru -
scy. Po zo sta wio no jed nak pra wo do za miesz ka nia w ple ba -
nii pro bosz czom ka to lic kim. Od sa me go po cząt ku, aż
do naj now szych cza sów kosz ty kon ser wa cji i re mon tów ple -
ba nii po kry wał pro boszcz pro te stanc ki. Opi sa nej sy tu acji
nie zmie nił fakt wy bu do wa nia z ini cja ty wy kró la pol skie go
Ja na III So bie skie go w la tach 1678-1681 Ka pli cy Kró lew -
skiej. Po So bo rze Try denc kim (1545-1563) w ko ście le re ali -
zo wa no re for my ży cia re li gij no -mo ral ne go na wie lu płasz -
czy znach.

W Pol sce zna czą cą ro lę w tym okre sie ode grał
kard. Sta ni sław Ho zjusz. Re ali za cji ko ściel nej od no wy po -
try denc kiej sku tecz nie pod ję ły się tak że re for mu ją ce się za -
ko ny, w tym rów nież oliw scy cy ster si. W 1580 ro ku po wsta -
ła pol ska pro win cja cy ster sów. Król Zyg munt Au gust po stu -
lo wał, aby w tej pro win cji opa ta mi by li Po la cy. 

Du żą ro lę w re ali za cji po try denc kiej re for my ode -
grał za kon je zu itów. Do Gdań ska je zu ici przy by li w 1585 ro -
ku, a w 1615 ro ku roz po czę li bu do wę ko ścio ła w Gdań sku -
-Oru ni. Bu do wa prze cho dzi ła róż ne fa zy. Obok ko ścio ła
w 1592 ro ku je zu ici wy bu do wa li ko le gium, w któ rym uczy ła
się mło dzież nie tyl ko ka to lic ka, ale też pro te stanc ka i kal -
wiń ska. Świad czy ło to o wy so kim po zio mie na ucza nia
w tym ko le gium. Obec ny ko ściół św. Igna ce go zo stał zbu -
do wa ny w la tach 1747-1755. 

Kościół św. Ducha - kaplica królewska
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 
W Świę tym Woj cie chu do 1711 ro ku pa ra fią kie ro -

wał ksiądz die ce zjal ny. Od te go cza su bi skup wło cław ski K.
Sza niaw ski prze ka zał ten ko ściół Mi sjo na rzom św. Win cen -
te go a Pau lo. Zbu do wa li oni bu dy nek klasz tor ny, któ ry dziś
jest ple ba nią. Od po ło wy XVIII wie ku ist nie ją ca tam szko ła
dla mło dzie ży, zo sta ła prze kształ co na w se mi na rium du -
chow ne kształ cą ce przy szłych księ ży dla Gdań ska i Po mo -
rza. W sa mym Gdań sku pra cę dusz pa ster ską peł ni li do mi ni -
ka nie przy ko ście le św. Mi ko ła ja, kar me li ci przy ko ście le
św. Jó ze fa, za kon ni cy przy ko ście le św. Bry gi dy i księ ża die -
ce zjal ni przy Ka pli cy Kró lew skiej (od 1681 r.). Ten stan fak -
tycz ny zo stał po twier dzo ny przez bi sku pa wło cław skie go
Fe lik sa Sza niaw skie go, któ ry usta no wił przy tych ko ścio -
łach w 1718 ro ku pa ra fie.

W XVII i XVIII wie ku gdań skie ko ścio ły otrzy mu ją
no we i bo ga te wy po sa że nie, co jest zwią za ne bo ga ce niem
się mia sta i je go miesz kań ców. Na szcze gól ną uwa gę za słu -
gu je no we, bo ga te wy po sa że nie ko ścio ła św. Mi ko ła ja,
w któ rym wy ko na no no wy oł tarz głów ny, oł ta rze bocz ne,
am bo nę i chrzciel ni cę. Ko ścio ły: św. Ka ta rzy ny, św. Jó ze fa,
cy ster sów w Oli wie i in ne zy ska ły no we wy po sa że nie me -
blar skie, ta kie jak stal le zdo bio ne re lie fa mi fi gu ral ny mi i or -
na men ta mi ro ślin ny mi oraz ara be sko wy mi. W tym cza sie
pra co wa li też w Gdań sku wy bit ni or ga no mi strzo wie, któ -
rych dzie łem by ły no we lub udo sko na la ne sta re or ga ny
w ko ście le Ma riac kim, św. Ka ta rzy ny, św. Ja na, św. Pio tra
i Paw ła, św. Trój cy, św. Bar ba ry i cy ster sów w Oli wie.

Od XVI wie ku za czy na się w Gdań sku two rzyć ar -
chi tek tu rę w sty lu re ne san so wym. Uwi dacz nia się ona
głów nie w bu dow nic twie świec kim (Ra tusz Głów ne go Mia -
sta, Ra tusz Sta ro miej ski, Zbro jow nia, Dom Opa tów Pel pliń -
skich i in ne). W bu dow nic twie sa kral nym ko ściół św. Bry gi -
dy otrzy mał w tym sty lu wie żę oraz dzwon ni cę. For my re ne -
san so we wy ko rzy sta no rów nież w wie lu ko ścio łach, w któ -
rych zbu do wa no no we oł ta rze re ne san so we i epi ta fia. Czas
od po ło wy XV do po ło wy XVII wie ku był okre sem naj świet -
niej sze go roz kwi tu Gdań ska, któ ry w tym cza sie był naj -
więk szym mia stem Rzecz po spo li tej i li czył 80 tys. miesz kań -
ców.

Roz wój uwi dacz niał się w ta kich dzie dzi nach jak:
han del, rze mio sło, na uka, sztu ka, ar chi tek tu ra, szpi tal nic -
two, księ gar stwo, dru kar stwo i pra sa. Ze wzglę du na ma łą
licz bę ka to li ków w Gdań sku sła bo roz wi ja ło się bu dow nic -
two sa kral ne. W tym cza sie wy bu do wa no tyl ko ko ściół św.
Igna ce go i Ka pli cę Kró lew ską. Wy so ki po ziom, któ ry osią -
gnę ła wów czas oświa ta i na uka, utrzy my wał się – mi mo zu -
bo że nia mia sta – i przez ca ły wiek oświe ce nia. Gdańsk
w XVII wie ku dum ny był z dzie ła Ja na He we liu sza, a w wie -
ku na stęp nym mógł po szczy cić się osią gnię cia mi Fah ren he -
ita. Po dob nie by ło z wie lo ma dzie dzi na mi sztu ki rze mieśl ni -
czej.

Mia sto czy ni ło usil ne sta ra nia o uzy ska nie od kró -
lów pol skich przy wi le jów, gwa ran tu ją cych wol ność wy zna -
nia lu te rań skie go i re for mo wa ne go. Po ich uzy ska niu
w 1577 ro ku Gdańsk nie sto so wał za sa dy wol no ści wo bec
ka to li ków, któ rzy nie uzy ska li rów no upraw nie nia z lu te ra -
na mi. Wła dze mia sta pod da ły też licz nym re stryk cjom ży -
dów i men no ni tów. Jesz cze trud niej szy okres dla ko ścio ła 

Kościół św. Wojciecha

Kościół św. Wojciecha – wnętrze
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WIELKANOC W STARYM GDAŃSKU
ŚWIĘ TA W DAW NYM GRO DZIE WI DZIA NE OKIEM
FRAN CU ZA

Sposoby przygotowania świąt wielkanocnych w XVII. wieku
w Gdańsku możemy poznać dzięki relacji napisanej przez
Charles’a Ogiera, sekretarza posła francuskiego. Przebywał
on w grodzie nad Motławą w okresie świątecznym i razem
z posłem uczestniczył w uroczystościach będących
przygotowaniami do uroczystości Wielkanocnych w
okresie Wielkiego Postu.  

W Wielką Środę, która w 1636 roku przypadała 19.
marca, Ogier i poseł brali udział w tak zwanej ciemnej
jutrzni, czyli we wspólnych modłach bez świec, a w Wielki
Piątek w nabożeństwie  Drogi Krzyżowej.  

Ogier napisał: „Poszliśmy tedy do kościoła jezuitów
na przedmieściu Szkoty, gdzie widzieliśmy całkiem
ozdobny – jak na taką miejscowość i stan ludzi – Boży Grób
i pobożny lud, który zszedł się na te
uroczystości z najbliższych wsi, zwłaszcza
Polaków, bo Niemcy bardziej przylgnęli
do herezji. Była tam też niezła muzyka”.  
Wieczorem, około godziny siódmej, u
dominikanów byli świadkami procesji
pokutników ubranych w czerwone
płaszcze i śpiewających polskie pieśni.
Procesja obchodziła kościół, przystawała,
a jej uczestnicy padali na ziemię przed
Bożym Ciałem i tam się biczowali.
Biczownicy mieli twarze zakryte, a
przewodzący im - wystukiwał kijem o
posadzkę tempo uderzeń. W poście
uczestniczyli także protestanci zwani
przez Ogiera „heretykami”.  

„Nawet heretycy poszczą w ten
dzień i tłumnie zapełniają swe świątynie,

woląc [...] wstrzemięźliwość jednodniową od całego
naszego Wielkiego Postu.” 

W Wielką Sobotę: „O północy (...) powiódł nas
najdostojniejszy poseł znowu do kościoła, gdzie olbrzymi
był tłum ludzi, tak heretyków, jak i katolików. Ciało
Chrystusowe z grobu zabierają i śpiewają psalm: „Panie,
czemu się rozmnożyli tropiący mnie...”. Następnie odbywa
się procesja, która trzykrotnie klasztor obchodzi, a
przyłączają się do tej procesji heretycy i śpiewają razem z
naszymi ludźmi. Tymczasem grzmią i huczą bębny i trąby
wraz organami, i cały kościół jarzy się nieskończonymi
światłami”. Rezurekcja trwała do drugiej nad ranem. „Nie
pamiętam, żebym gdziekolwiek indziej tak pobożnie
podobną noc przepędził” – napisał Francuz. 

Hu bert Bar tel 
wg art. Jac ka Sień skie go w Dzien nik Bał tyc ki 

z dnia 11-13 kwie tnia 2009 r. 

Na zdjęciu obok kościół św. Ignacego Loyoli – wnętrze

Panorama Gdańska na rycinie z XVII wieku, z okresu pobytu w mieście Charles’a Ogiera

ka to lic kie go na stą pił po prze ję ciu Gdań ska przez Pru sy.
Od bi ło to się na ży ciu re li gij nym ka to li ków. 

Hu bert Bar tel
wg Bp. Z. Paw ło wi cza – „Ko ścio ły Gdań ska i So po tu”

Z. Ja krzew ska, J. Flor kie wicz –
„Prze wod nik po sta rym Gdań sku”

prof. dr. Hab. Ja nusz Mał łek – „Re for ma cja na Po mo rzu”
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Intencje do œw. Brata Alberta
„Po trze ba za spo ko je nia gło du nie jest naj waż niej szą
po trze bą. Głód mi ło ści to naj po waż niej sza bo lącz ka
na szych cza sów.” 
„A wszy scy – czy bied ni czy bo ga ci – po trze bu je my te -
go sa me go – wej rze nia mi ło ści, któ re wy do bę dzie nas
z bez i mien ne go tłu mu.”
„Nasz świat nie po wi nien ro dzić wię cej nie na wi ści.
Dość jej do oko ła. Wy star czy. My ma my być zna kiem
po jed na nia i mi ło ści a nie po dzia łów.”

Świę ty Brat Al bert

Świę ty Bra cie Al ber cie, po móż mo jej sio strze Da -
nu cie wró cić do zdro wia po cięż kiej ope ra cji.

Dro gi Bra cie Al ber cie, pro szę o szczę śli wy po ród
dla Mar le ny oraz Alek san dry, aby cie szy ły się tru da mi ma -
cie rzyń stwa. Go rą co pro szę rów nież o po zy tyw ne za ła twie -
nie bar dzo waż nych spraw do ty czą cych mo jej ro dzi ny.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę cię o wsta wien nic -
two, o szczę śli wą ope ra cję on ko lo gicz ną dla mo je go Mę ża.
Świę ty Bra cie Al ber cie módl się za na mi.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o ła skę trzeź wo ści
i uzdro wie nia w ro dzi nie oraz prze ba cze nia win zmar łym.

Dro gi Bra cie Al ber cie, go rą co pro szę o zdro wie dla
mnie i mo ich dzie ci oraz o mą drość.

Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za wszyst kie ła ski,
któ re nam wy pro si łeś. Pro szę o świa tło Du cha Świę te go, że -
by śmy god nie prze ży li Okres Wiel kie go Po stu. Pro szę o ła -
skę przy stą pie nia do Sa kra men tu Po ku ty dla mo je go wnu ka
Ja sia. Dzię ku ję za opie kę i szczę śli wy po wrót mo jej sy no wej
i sy na z po dró ży. Pro szę o mo je zdro wie fi zycz ne.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o opie kę nad na -
szy mi ro dzi na mi. Wsta wiaj się u na sze go Oj ca w in ten cji ka -
pła nów. Pro szę o no we po wo ła nia, za na szą Pa ra fię, o zdro -
wie i Bo że bło go sła wień stwo. Świę ty Bra cie Al ber cie, To bie
się po le ca my.

Uko cha ny, Świę ty Bra cie Al ber cie, z wia rą pro szę
o zdro wie, po moc Bo żą, środ ki do ży cia, ra dość, mi łość i po -
kój dla An ny, Mi ko ła ja, Ada ma, Pio tra i Jo asi. Pro szę
o uwol nie nie Ada ma z pi jań stwa.

Dro gi Bra cie Al ber cie, pro szę go rą co o po zy tyw ne
zda nie dwóch eg za mi nów se me stral nych mo jej cór ki oraz
o po zy tyw ne roz wią za nie bar dzo waż nej spra wy, do ty czą cej
by tu mo jej ro dzi ny. Dzię ku ję, że wy słu chu jesz mo jej proś -
by.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię uproś u Mi ło -
sier ne go Bo ga ła skę otrzy ma nia pra cy dla Wal de ma ra i Ja -
nu sza, a dla mnie, je że li to nie jest prze ciw ne Wo li Bo żej
– tro chę zdro wia.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o po wrót
do zdro wia i si ły w prze zwy cię ża niu cho ro by dla mo je go
szwa gra Wa cła wa. Miej Go w swo jej opie ce.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o na wró ce nie
Krzysz to fa i wyj ście z na ło gu al ko ho lo we go.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro si my Cię o wsta wien nic -
two u Pa na Bo ga i Mat ki Naj święt szej o zdro wie dla Iwo ny.

Świę ty Bra cie Al ber cie, uproś ła skę zdro wia dla
cho re go mę ża, bar dzo cier pią ce go po trud nym za bie gu on -
ko lo gicz nym oraz ła skę cier pli wo ści.
15. Dro gi Bra cie Al ber cie go rą co pro szę o po zy tyw ne
zda nie eg za mi nów se me stral nych dla mo jej cho rej cór ki Ju -
sty ny.

Świę ty Bra cie Al ber cie, Oj cze ubo gich i bez dom nych, do po -
móż nam od kry wać w każ dym czło wie ku ob raz Bo ży i słu -
żyć Mu mi ło sier nym czy nem. Uproś nam ła skę, by śmy mo -
gli praw dzi wie być ŚWIAD KA MI MI ŁO ŚCI. 
Świę ty Bra cie Al ber cie, nasz Dro gi Pa tro nie módl się za na -
mi.

S. Aniela

. . . . . . . 

. . . . . . . 
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W Sank tu arium Na ro du w Czę -
sto cho wie w 1910 ro ku zo sta ły
na ło żo ne zło te ko ro ny pa pie -
skie na Cu dow ny Ob raz Mat ki
Bo żej, któ re ofia ro wał pa pież
Pius X. By ły to ko lej ne ko ro ny
i su kien ka dla Czę sto chow -
skiej iko ny Mat ki Bo żej z Dzie -
ciąt kiem. 

Przy ozda bia nie iko ny
kosz tow ny mi wo ta mi zwią za ne
z kul tem Mat ki Bo żej Ja sno -
gór skiej trwa co naj mniej
od XV wie ku. Na po cząt ku
ozdo by przy cze pia ne by ły bez -
po śred nio do de ski ob ra zu. 

W 1430 ro ku Ja sna
Gó ra zo sta ła ob ra bo wa na.
Z ob ra zu ode rwa no wo ta, a sa -
mą de skę uszko dzo no. W la -
tach 1430-1434 ob raz pod da ny
zo stał re no wa cji dzię ki da ro -
wiź nie zło żo nej przez Wła dy -
sła wa Ja gieł łę. Od II po ło -
wy XVII wie ku iko nę za czę to
przy ozda biać tzw. su kien ka mi,
któ re są na kła da ne na ob raz.
Obec nie ist nie je osiem su kie -
nek do ob ra zu Mat ki Bo skiej
Czę sto chow skiej – ofia ro wa -
nych ja ko wo ta lub uszy tych z kosz tow no ści – da rów piel -
grzy mów. Jest wśród nich su kien ka bry lan to wa, ru bi no wa,
są zło te i srebr ne. Więk szość jest ha fto wa na i na bi ja na dro -
go cen ny mi krusz ca mi i szla chet ny mi ka mie nia mi. Ak tu al -
nie ob raz przy odzia ny jest w naj now szą su kien ką: bursz ty -
no wo -bry lan to wą. 

Pierw szej ko ro na cji Cu dow ne go Ob ra zu, na mo cy
de kre tu pa pie skie go z 1716 r., do ko nał bi skup Krzysz tof An -
drzej Jan Szem bek zło ty mi ko ro na mi Ka pi tu ły Wa ty kań -
skiej, z wo li pa pie ża Kle men sa XI 8 wrze śnia 1717 r. (Ko ro -
ny ufun do wa ne przez kró la Pol ski Au gu sta II Moc ne go,
uzna ne za nie god ne, nie zo sta ły na ło żo ne.) By ła to pierw sza
ce re mo nia ko ro na cji ob ra zu po za Rzy mem. Na uro czy stość
przy by ło wów czas na Ja sną Gó rę ok. 200 ty się cy piel grzy -
mów, co na owe cza sy by ło rze czą nie spo ty ka ną. Ob raz,
po pre zen ta cji na Wa łach, prze nie sio no do ba zy li ki, gdzie
na stą pi ła ko ro na cja. Uro czy stość by ła ogól no na ro do wą ma -
ni fe sta cją wia ry, a sam ob rzęd uwa ża no za uko ro no wa nie
Bo ga ro dzi cy Ma ryi na Kró lo wą Pol ski po wszyst kie cza sy. 

W nie wy ja śnio nych do tąd oko licz no ściach zo sta ły
skra dzio ne ko ro ny pa pie ża Kle men sa XI. Wia do mość o tym
fak cie po ru szy ła wszyst kich Po la ków, obie gła też kra je Eu -
ro py. Spraw ców ni gdy nie wy kry to. W mia rę upły wu cza su
utrwa li ło się prze ko na nie, że kra dzież sta no wi ła pro wo ka cję
po li tycz ną ów cze snych ro syj skich władz za bor czych. Ja sna

Gó ra wy wie ra ła bo wiem zna -
czą cy wpływ na kształ to wa nie
świa do mo ści na ro do wej i po -
staw pa trio tycz nych, sta no -
wiąc po wa ża ną prze szko dę
w ru sy fi ka cji spo łe czeń stwa
pol skie go. Car Mi ko łaj II,
chciał po da ro wać wła sne ko -
ro ny dla Cu dow ne go Ob ra zu.
Aby do te go nie do pu ścić
zwró co no się do ks. Ada ma
Ste fa na Sa pie hy, wów czas pra -
ła ta w Rzy mie, o in ter wen cję
u pa pie ża. De cy zja Piu sa X by -
ła na tych mia sto wa – dia de my
dla wi ze run ku Ja sno gór skiej
Kró lo wej Pol ski zo sta ną wy ko -
na ne przez złot ni ka wa ty kań -
skie go. Po sta wa pa pie ża zo sta -
ła przy ję ta z wiel ką ra do ścią
przez pol skie spo łe czeń stwo. 

Dru ga ko ro na cja Cu dow -
ne go Ob ra zu Mat ki Bo żej Ja -
sno gór skiej ko ro na mi pa pie ża
św. Piu sa X mia ła miej sce 22.
ma ja 1910 r. Do ko nał jej bi -
skup Sta ni sław Zdzi to wiec ki.
Zo sta ły wów czas od pra wio ne
rów no cze śnie 4 Msze św. dla
oko ło pół mi lio no wej rze szy

piel grzy mów: w ka pli cy Cu dow ne go Ob ra zu; w ba zy li ce;
na Bra mie Lu bo mir skich i na szczy cie ja sno gór skim. 

Pius X jesz cze przed prze ka za niem dia de mów
– w 1906 r. – wy niósł świą ty nię ja sno gór ską do god no ści ba -
zy li ki, a w 1908 ro ku ze zwo lił na wpi sa nie we zwa nia „Kró lo -
wo Ko ro ny Pol skiej” na sta łe do Li ta nii lo re tań skiej. W 1909
r. usta no wił dla die ce zji lwow skiej i prze my skiej świę to Kró -
lo wej Ko ro ny Pol skiej. Świę to to zo sta ło roz sze rzo ne
na wszyst kie die ce zje od ro dzo nej Pol ski i do dziś każ de go
ro ku ob cho dzo ne jest 3 ma ja ja ko uro czy stość Ma ryi Kró lo -
wej Pol ski. W 1931 r. Pius XI za twier dził dzień 26. sierp nia,
ja ko świę to ku czci Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej. 

Trze cie ko ro ny pa pie skie za ło żył na ob raz Mat ce
Bo żej i Dzie ciąt ku Je zus abp Sta ni sław Dzi wisz. Jest to dar
pa pie ża Ja na Paw ła II, któ ry po bło go sła wił ko ro ny na dzień
przed swo ją śmier cią, 1 kwiet nia 2005 r. W spe cjal nym li ście
pa pie skim, skie ro wa nym na rę ce o. Izy do ra Ma tu szew skie -
go, ge ne ra ła Za ko nu Pau li nów, czy ta my m. in.: „Bło go sła -
wię i ofia ro wu ję no we ko ro ny dla Ja sno gór skie go Wi ze run -
ku, jed no cząc się w du chu z pau li na mi, stró ża mi Sank tu -
arium i z wszyst ki mi Piel grzy ma mi. Za wie rzam na szą Oj -
czy znę, ca ły Ko ściół i sie bie sa me go Jej mat czy nej opie ce.
To tus Tu us!”. 

26 sierp nia 2005 r. pod czas ko ro na cji ob ra zu za ło -
żo na zo sta ła rów nież no wa su kien ka bursz ty no wo -bry lan to -

Nowe korony od narodu pol skiego
– korony i suknia Wdziêcznoœci, Mi³oœci i Nadziei

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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wa, zwa na też „su kien ką za wie rze nia”, któ ra jest wo tum
z oka zji 350. rocz ni cy Obro ny Ja snej Gó ry przed Szwe da mi
w 1655 ro ku. To rów nież wo tum dzięk czyn ne za ży cie i pon -
ty fi kat Ja na Paw ła II oraz za 25-lat ist nie nia „So li dar no ści”.
Na za koń cze nie uro czy sto ści ko ro na cyj nych abp Sta ni sław
Dzi wisz po wie dział: „To tus Tu us – to pro gram ca łe go ży cia
Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II, aż do ostat niej chwi li. Sło wa te
wy pi sa ne są na ko ro nach dla Je zu sa i Ma ryi, któ re po świę -
cił Oj ciec Świę ty. Na ży cze nie Pa pie ża w ko ro nę Mat ki Bo -
skiej wmon to wa no pier ścień -– ta ki pier ścień, któ ry Oj ciec
Świę ty prze ka zy wał oso bom du chow nym wy no szo nym
do god no ści kar dy na ła. W pier ście niu wy rzeź bio na jest sce -
na – Chry stus z Krzy ża mó wi do św. Ja na, wska zu jąc na swą
mat kę: „Oto Mat ka two ja”. W tych ko ro nach zna la zło się
wy obra że nie or łów pia stow skich i li lii an de ga weń skich.
„Jest to po dą ża nie ku daw nej pol skiej tra dy cji Pia stów i Ja -
giel lo nów.” – mó wi o. Ka mil Szu stak. „Li lie to zna ki her bo -
we św. Kró lo wej Ja dwi gi, któ ra by ła dru gą fun da tor ką Ja -
snej Gó ry ra zem z kró lem Wła dy sła wem Ja gieł łą”. 

We wrze śniu br. na ło żo ne zo sta ną na Cu dow ny Ob -
raz no we ko ro ny i suk nie od Na ro du Pol skie go, a tym cza -
sem 3 mar ca zo sta ły po bło go sła wio ne przez pa pie ża Be ne -
dyk ta XVI w Wa ty ka nie. 

Moż na się za sta na wiać, czy po trzeb ne są ko lej ne?
Jed nak Oj co wie Pau li ni pod ję li mo dli tew ną no wen nę
przed uro czy sto ścia mi ko ro na cyj ny mi, aby wzmoc nić w nas
war to ści chrze ści jań skie i pa trio tycz ne. Chcą zjed no czyć ca -
ły na ród przed wi ze run kiem Ma ryi. 

Przed Iko ną Czę sto chow ską na ród w cza sie nie do -
li za wsze szu kał opie ki Mat ki Bo żej. Pod czas za bo rów wy -
pra szał dla Po la ków wol ność; w cza sach ko mu ni zmu mo dlił
się o nie pod le głość oj czy zny, obec nie wy pra sza my dla Pol -
ski opie kę przed agre sją skie ro wa ną na na szą ka to lic ką tra -
dy cję, opie kę przed fał szy wie ro zu mia ną to le ran cją. Po la -
kom jest po trzeb na obro na przed in ten syw nie kre owa ną la -
icy za cją. Zre la ty wi zo wa ny świat tra ci opar cie w war to ściach
du cho wych. Pa da ją w me diach krzy kli we py ta nia o po trze -
bę wie sza nia krzy ży w miej scach pu blicz nych. Je śli nie bę -
dzie my na to re ago wać te raz, po tem za czną prze szka dzać
krzy że na świą ty niach i te no szo ne na pier siach, wszyst ko
po to, że by od cią gać lu dzi od Bo ga. Za brać Po la kom wia rę
pró bo wa li naj pierw za bor cy, po tem ko mu ni ści, te raz tzw.
„no wo cze śni”. 

No we ko ro ny na zwa ne bę dą „ko ro na mi Wdzięcz -
no ści, Mi ło ści i Na dziei”. Tym ra zem zo sta ły ufun do wa ne
przez piel grzy mów ja sno gór skich. 

2 stycz nia, oj co wie Pau li ni z Ja snej Gó ry roz po czę li
ob cho dy rocz ni cy stu le cia ko ro na cji Cu dow ne go Ob ra zu
ko ro na mi pa pie ża Piu sa X. Pra gną wier nych du cho wo przy -
go to wać na uro czy sto ści ko ro na cyj ne i za pra sza ją do prze -
ży wa nia pierw szych so bót mie sią ca, ja ko dni Naj święt szej
Ma ryi Pan ny Kró lo wej Pol ski. W cza sie każ dej no wen no wej
so bo ty pod czas Mszy świę tych gło szo ne są ka za nia na ten
te mat. W tym dniu wie czor nej Eu cha ry stii w Ka pli cy Mat ki
Bo żej prze wod ni czy za pro szo ny Pa sterz Ko ścio ła w Pol sce.
Pierw sza so bo ta te go ro ku by ła po cząt kiem no wen ny i przy -
go to wa niem do po now ne go za wie rze nia Mat ce Bo żej Kró lo -
wej Pol ski na szej Oj czy zny w Unii Eu ro pej skiej. W tej in ten -
cji zo sta ła od pra wio na Msza św. przez no we go Pry ma sa Pol -

ski ks. ab pa Hen ry ka Mu szyń skie go z Gnie zna. By ło to jed -
no cze śnie pierw sze przy by cie no we go pry ma sa Pol ski
na Ja sną Gó rę.

Na sza wie ko wa tra dy cja pro wa dzi nas do Cu dow ne -
go Ob ra zu, aby dzie lić się z Mat ką Bo żą tak swo imi ra do -
ścia mi jak i zmar twie nia mi. Obec nie w Ro ku Ka płań skim
dzię ku je my za swo ich dusz pa ste rzy, któ rzy są na co dzień
bli sko nas. Dzię ku je my za świę tych wy nie sio nych już na oł -
ta rze, za naj bliż szą be aty fi ka cję ks. Je rze go Po pie łusz ki. Na -
dal wy pra sza my w mo dli twach be aty fi ka cję: Oj ca Świę te go
Ja na Paw ła II i Pry ma sa ty siąc le cia Ste fa na kar dy na ła Wy -
szyń skie go. 

Ja sno gór ski Ob raz Mat ki Bo żej z Dzie ciąt kiem Je -
zus zdo bią od wie ków ko ro ny i su kien ki, któ re są nie tyl ko
ozdo bą Świę tej Iko ny, ale na de wszyst ko wy ra zem wdzięcz -
no ści lu dzi, któ rzy do świad czy li ła ska wo ści Bo ga w ra mio -
nach Mat ki. Ofia ro wy wa li oni rze czy naj cen niej sze, nie tyl -
ko o wiel kiej war to ści ma te rial nej, ale przede wszyst kim
emo cjo nal nej i du cho wej, prze ko na ni, że Je zu so wi i Je go
Mat ce trze ba od dać to, co naj droż sze. Za każ dym z da rów
kry je się ludz kie ser ce i ży cie, zło żo ne w da rze Ma ryi. Wo -
tum jest tyl ko je go ze wnętrz nym wy ra zem. Dla te go ozdo by
Ja sno gór skie go Ob ra zu od zwier cie dla ją ży we pięk no da ru
ludz kie go ser ca, któ re w ten spo sób wy po wia da się
przed Bo giem i da je świa dec two wia ry przed ludź mi. Cóż
bo wiem ma my na zie mi, cze go by śmy od Bo ga nie otrzy ma -
li? Je że li skła da my Mu dar ser ca, od da je my je dy nie to, co
Je mu przy na le ży. Tak trze ba pa trzeć na ja sno gór skie wo ta,
wśród któ rych naj cen niej sze są ko ro ny i su kien ki, gdyż zdo -
bią one Je zu sa i Ma ry ję w Cu dow nym Ob ra zie. 

Je śli chce my od po wie dzieć na apel pły ną cy z Ja snej
Gó ry, mo że my mo dlić się przed Cu dow nym Ob ra zem Mat -
ki Bo żej Kró lo wej Pol ski. Mo że my rów nież wes przeć ten
pięk ny cel swo imi dat ka mi. Niech dzi siej sza Ja sna Gó ra za -
po cząt ku je no wy cud prze mia ny na szych dzie jów, by śmy
zjed no cze ni i od no wie ni, sil ni wia rą mo gli we wrze śniu br.
na ło żyć na Cu dow ny Ob raz Ja sno gór ski no we suk nie
Wdzięcz no ści i uko ro no wać skro nie Je zu sa i Ma ryi ko ro na -
mi od Na ro du Pol skie go. Miej my tak że swój udział w tym
da rze. 

Do bro wol ne da ry pie nięż ne moż na prze sy łać prze -
ka zem pocz to wym lub prze le wem na nr ra chun ków ban ko -
wych: 
Klasz tor OO. Pau li nów Ja sna Gó ra wpła ty zło tów ko -
we: 35 1600 1097 0002 3405 5050 0001 ko niecz nie z do pi -
skiem: Ofia ra na ko ro ny 

Te re sa So wiń ska 
za www.ja sna gó ra.pl

„Ma ry jo, Mat ko i Kró lo wo! 
Dzię ku je my za wszyst kie Two je za pro sze nia, za ła skę i dar
du cho wych prze mian, za Szko łę Mi ło ści, w któ rej uczysz
nas jak ko chać: Bo ga, Cie bie, Ko ściół, Oj czy znę i każ de go
czło wie ka”. 

Akt wdzięcz no ści i za wie rze nia skie ro wa ny do Ja sno gór skiej 
Bo gu ro dzi cy, Kró lo wej Pol ski, zło żo ny przez gru pę apo sto la tu ma ryj ne go

z Po zna nia pod czas swo jej te go rocz nej piel grzym ki.

. . . . . . . 
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Jak wie lu osłu pia ło na Je go wi dok, tak nie ludz ko zo -
stał oszpe co ny Je go wy gląd i po stać Je go by ła nie po -
dob na do lu dzi (...) nie miał On wdzię ku ani też bla -
sku aby na Nie go po pa trzeć, ani wy glą du by się nam
po do bał. Wzgar dzo ny i ode pchnię ty przez lu dzi, mąż
bo le ści oswo jo ny z cier pie niem, jak ktoś przed kim
się twarz za kry wa, wzgar dzo ny tak iż mie li śmy go
za nic. Lecz On się obar czył na szym cier pie niem, On
dźwi gał na sze bo le ści (...)  On był prze bi ty za na sze
grze chy, zdru zgo ta ny za na sze wi ny. Spa dła nań chło -
sta zba wien na dla nas a w Je go ra nach jest na sze
zdro wie (Iz 52, 13; 53, 12).

Czas Wiel kie go Po stu jest szcze gól nym cza sem,
któ ry na wo łu je nas do jesz cze głęb sze go po chy le nia się nas
cier pie nia mi, nad bo le sną mę ką i śmier cią na sze go Pa na Je -
zu sa Chry stu sa. Ist nie je nie wie le re li kwii zwią za nych z mę -
ką Zba wi cie la. Za po znaj my się z jed ną z nich – z Ca łu nem
Tu ryń skim, któ ry w ostat nich la tach bu dził wie le kon tro -
wer sji, a któ ry na ży cze nie pa pie ża Be ne dyk ta XVI zo sta nie
po now nie udo stęp nio ny wszyst kim na wie dza ją cym ka te drę
w Tu ry nie w kwiet niu te go ro ku. 

Pra wie wszyst kie ba da nia na uko we (z wy jąt kiem
me to dy da to wa nia wę glem C -14) po twier dza ją au ten tycz -
ność Ca łu nu Tu ryń skie go, a przy naj mniej jej nie wy klu cza -
ją. Na tka ni nie od na le zio no pył ki ro ślin i py ły, któ re są ty po -
we dla Pa le sty ny. Wi docz ne na Ca łu nie od bi cie po dwój nej
syl wet ki po ka zu ję du żą licz bę ran i ciem nych śla dów, któ re
przy po mi na ją pla my krwi. W 1981 ro ku wło ska gru pa Ba -
ima Bol lo ne’a po twier dzi ła, że na Ca łu nie znaj du je się krew
czło wie ka, a w 1982 okre śli ła gru pę krwi ja ko AB. Jest to
bar dzo rzad ka gru pa krwi, któ rą spo ty ka my je dy nie u 5% po -
pu la cji. War to w tym miej scu do dać, że tę sa mą gru pę krwi
stwier dzo no na płót nie z Ovie do (jest to chu s ta po pla mio -
na krwią, któ ra mia ła słu żyć do przy kry cia i wy tar cia twa rzy
Je zu sa przy zdej mo wa niu Go z krzy ża) i Tu ni ce z Ar gen teu -
il (praw do po dob nie jed na z szat któ rą Je zus miał na so bie
w cza sie dro gi na Gol go tę). 

Jak wi dzi my na trzech naj bar dziej zna nych re li -
kwiach Mę ki Pań skiej znaj du je my tą sa mą bar dzo rzad ką
krew ludz ką gru py AB. Sta je się nie mal pew ne, że Ca łun zo -
stał uży ty ja ko płót no po grze bo we do okry cie cia ła umę czo -
ne go czło wie ka, na co wska zu je od kry cie na tka ni nie su ro -
wi cy, zwłasz cza wo kół skrze pów, pot oraz sub stan cje aro -
ma tycz ne uży wa ne do bal sa mo wa nia zwłok, ta kie jak mir ra
i alo es. Pra ca Hel le ra i Ad le ra po ka za ła przede wszyst kim,
że pla my krwi za wie ra ją por fi ry nę – skład nik he mo glo bi ny,
me the mo glo bi nę – po chod ną he mo glo bi ny, na stęp nie biał -
ko i bi li ru bi nę. Ta ostat nia sub stan cja wy stę pu je w zwięk -
szo nej ilo ści we krwi u osób, któ re do zna ły ogrom nych tor -
tur. 

Ba da nia an tro po lo gicz ne wi ze run ku z Ca łu nu Tu -
ryń skie go wy ka za ły, iż czło wiek na nim wi docz ny był mło -
dy, być mo że w wie ku od 30 do 35 lat, wy so kie go wzro stu,
mię dzy 1,78 m a 1,80 m. Je że li po rów na my szkie le ty z II wie -
ku, od na le zio ne na cmen ta rzach w Je ro zo li mie, to oka zu je
się, że wzrost ten nie jest ni czym wy jąt ko wym. Męż czy zna
ten mu siał wa żyć mie dzy 77 a 79 kg. Ca ła twarz, szcze gól -
nie czo ło i nos, są cha rak te ry stycz ne dla ty pu se mic kie go.
Ucze sa nie, z dłu gi mi za pla ta ny mi wło sa mi, ty po we dla sta -
ro żyt nych Ży dów. 

Zgod nie z daw nym he braj skim zwy cza jem oczy
zmar łych za my ka no za po mo cą ka wał ków wy ro bów garn -
car skich lub drob nych mo net. Wi ze ru nek ja sno po ka zu je,
że czło wiek z Ca łu nu zo stał przy bi ty do krzy ża za po mo cą
trzech gwoź dzi. Dwa z nich zo sta ły wbi te w nad garst ki,
a nie w we wnętrz ne stro ny dło ni, jak to po ka zu ją tra dy cyj ne
przed sta wie nia ukrzy żo wa ne go. Przy bi cie do krzy ża w miej -
scu szcze li ny De sto ta (w nad garst ku) za po bie ga ro ze rwa -
niu dło ni i nie bez piecz ne mu krwo to ko wi, a z dru giej stro ny
wy wo łu je zja wi sko od ru cho we: gwóźdź ra ni czę ścio wo
nerw środ ko wy, co po wo du je skurcz kciu ków ku wnę trzu
dło ni. To zja wi sko ob ser wu je my na wi ze run ku z Ca łu nu,
gdzie wi docz ne są tyl ko czte ry pal ce. Sto py zaś zo sta ły przy -

Twarz na Całunie Turyńskim
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bi te do krzy ża tyl ko jed nym gwoź dziem w ten spo sób, że le -
wa sto pa by ła skrzy żo wa na na sto pie pra wej. Kie dy czło -
wiek jest po wie szo ny za nad garst ki, unie ru cho mio ne że bra
prze szka dza ją mu w od dy cha niu i za czy na się du sić. Pró bu -
je za tem się pod nieść, opie ra jąc się na gwoź dziu wbi tym
w sto py. Gdy ra mio na znaj du ją się w ta kiej po zy cji ła twiej
się mu od dy cha, ale jed no cze śnie okrop ny ból w sto pach
i zmę cze nie spra wia ją, że się ob su wa, stąd za czy na się du -
sić, i gdy nie ma już sił się pod nieść umie ra przez udu sze -
nie. To wła śnie wi dać na wi ze run ku z Ca łu nu: na brzmia ły
brzuch, wznie sio ne że bra, prze bi cie nad brzu sza i skur cze
mię śni. 

Od na le zio ne szkie le ty osób ukrzy żo wa nych po -
twier dza ły wszyst kie te wy ni ki. Ra na bo ku jest do kład nie
wi docz na na wi ze run ku z Ca łu nu: znaj du je się na pra wym
bo ku, mię dzy pią tym a szó stym że brem. Po zo sta je ona
otwar ta, co wska zu je, że zo sta ła za da na po śmier ci. Zgod nie
z prze pro wa dzo ny mi ba da nia mi włócz nia mu sia ła prze bić
opłuc ną, osier dzie i pra wy przed sio nek ser ca. Szcze gó ło wa
ana li za po zo sta łych ran wy ka zu je: roz dar cie pra wej po wie -
ki, na brzmia ły nos, obrzęk po licz ków i brwi. Ko la na by ły ob -
dar te ze skó ry (praw do po dob nie w wy ni ku upad ków),
na ple chach i no gach wi dać po nad sto ob ra żeń od stóp
do szyi. Od kry to rów nież ra ny na ple chach i ra mio nach
o sze ro ko ści ok. 10 cm, jak by wy wo ła ne tar ciem cięż kim
i sła bo ob cio sa nym przed mio tem (praw do po dob nie krzyż),
co po wo do wa ło po now ne otwar cie ran za da nych pod czas bi -
czo wa nia. Pod su mo wu jąc, zda niem le ka rzy, bio lo gów i che -
mi ków, obec ność pły nów fi zjo lo gicz nych i ide al ny re alizm
twa rzy, tak z punk tu wi dze nia ana to mii, jak i krą że nia krwi,
bar dzo sil nie prze ma wia ją za twier dze niem, że Ca łun rze -
czy wi ście okry wał zwło ki męż czy zny, po sia da ją ce go krew
gru py AB, któ ry zo stał ukrzy żo wa ny „na styl rzym ski” i do -
świad czył wszyst kich mę czar ni Je zu sa z Na za re tu opi sa -
nych w Ewan ge liach: był bi ty po twa rzy, na gło wie miał
czap kę cier nio wą, był okrut nie bi czo wa ny, niósł krzyż, zo -
stał ukrzy żo wa ny, a po śmier ci prze bi to mu pra wy bok.

Kon tro wer syj ny wy ni ka da to wa nia wę glem C -14 jest dzi siaj
po waż nie kwe stio no wa ny. Cho dzi tu w szcze gól no ści o wąt -
pli wą sku tecz ność me tod oczysz cza nia oraz wy bór pró bek
tka ni ny młod szych niż Ca łun, a więc nie re pre zen ta cyj nych
jak wy ka zał to Ray mond Ro gers.

No we ba da nia skła nia ją do wy klu cze nia moż li wo ści
fal sy fi ka tu. Izra el czy cy Da nin i Ba ruch do ko na li no wej ana -
li zy pył ków ro ślin. Od kry cie szwu cha rak te ry stycz ne go dla
sta ro żyt nej Pa le sty ny, śla dów zgięć mo gą cych od po wia dać
wy mia rom Man dy lio nu pod czas re stau ra cji Ca łu nu w 2002
ro ku. Wy kry cie w in sty tu cie Opty ki w Or say grec kich i ła -
ciń skich na pi sów znaj du ją cych się wo kół twa rzy, po cho dzą -
cych praw do po dob nie z epo ki sta ro żyt nej. Wresz cie po rów -
na nie wła ści wo ści wy kry tych na trzech tka ni nach zwią za -
nych z Mę ką Chry stu sa, czy li pył ków ro ślin i grup krwi, któ -
re pro wa dzą do wza jem ne go uwie rzy tel nie nia tych re li kwii.
Mi mo wie lo ści ba dań, któ rym był pod da ny Ca łun po zo sta je
na dal nie wy ja śnio ne po cho dze nie ob ra zu cia ła, je go za dzi -
wia ją ce i sprzecz ne wła ści wo ści – ide al na pła skość, cha rak -
ter ne ga tyw ny, trój wy mia ro wość, brak kie run ko wo ści, po -
wierz chow ność, struk tu ra „pik se lo wa”, któ re spra wia ją, że
zgod nie ze sta nem ak tu al nej wie dzy, nie jest moż li we stwo -
rze nie na tka ni nie po dob ne go ob ra zu.

„Jed na go dzi na roz wa ża nia mo jej mę ki ma więk sze za -
słu gi, ani że li ca ły rok bi czo wa nia się aż do krwi. Roz -
wa ża nie mo ich bo le snych ran jest dla Cie bie z wiel -
kim po żyt kiem a Mnie spra wia wiel ką ra dość” mó wił
Pan Je zus do sio stry Fau sty ny. Mam na dzie ję że Ca łun Tu -
ryń ski bę dzie we współ cze snym świe cie jed nym z tych zna -
ków cza su któ re skło nią nas do po głę bio nej re flek sji nad od -
ku pień czą mę ką śmier cią i zmar twych wsta niem Chry stu sa. 

Ar ty kuł opra co wa ny na pod sta wie książ ki Ad re Ma rio na
i Ge rar da Lu cot te go „Tu ni ka z Ar gen teu il i Ca łun Tu ryń ski”

kle ryk Mar cin Mosz czyń ski

Całun Turyński
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Dzię ki ła sce Bo żej i po mo cy wie lu lu dzi uda ło mi się do trzeć
do Ja po nii 15 XII 2009. Zda wa łem so bie spra wę, że mój wy -
jazd jest tro chę ry zy kow ny, ale sko ro nie zgu bi łem się
w Afry ce, to nie zgu bię się i w Azji. Je śli Pan Bóg chce to sa -
mo lot do le ci. Je śli mam zo stać to zo sta nę, je śli mam wró cić
to wró cę. Wie le by ło zna ków za py ta nia... ??????

Sa mo lot wy lą do wał na Mię dzy na ro do wym Lot ni -
sku Na ri ta. Ku pi łem bi let do sta cji Me gu ro w To kio. Po wyj -
ściu z po cią gu wrzu ci łem 100 je nów do au to ma tu i ku pi łem
bu tel kę wo dy. Wy pi łem kil ka ły ków i wy sze dłem na to kij ską
uli cę. Spy ta łem się o ko ściół ka to lic ki. Skie ro wa no mnie
na po ste ru nek po li cji przy po bli skim skrzy żo wa niu. Tu
udzie lo no mi in for ma cji i po ka za no dro gę. Po tem, aby
upew nić się, czy idę do brze, bo za uwa ży łem du ży bu dy nek
z krzy żem na ścia nie, zwró ci łem się do spo tka nej ko bie ty
z py ta niem, czy jest to ko ściół ka to lic ki. Oka za ło się, że tak,
ale nie moż li we jest doj ście do nie go od tej stro ny. Bar dzo
życz li wa Ja pon ka za pro wa dzi ła mnie do wej ścia do ko ścio ła.
Na ko ście le by ła da ta 1955 (rok mo ich uro dzin), a na za bu -
do wa niach pa ra fial nych 1980 (rok mo ich świę ceń). Po my -
śla łem wte dy, że Pan Bóg ma po czu cie hu mo ru. I tak oto
po zna łem bar dzo za cne go ka pła na z No wej Ze lan dii, księ -
dza Leo Schu ma che ra, któ ry jest pro bosz czem tej pa ra fii
pod we zwa niem św. An zel ma. Do sta łem pięk ny po kój w sty -
lu ja poń sko -eu ro pej skim i mo głem się roz pa ko wać. Te go
dnia prze pro wa dzi łem roz mo wę te le fo nicz ną z Oj cem Paw -
łem Ja no ciń skim, któ re go zna łem do tych czas ze stro ny in -
ter ne to wej www.asa ko ni shi.com/aka/. Za chę cam wszyst -
kich do prze czy ta nia pięk ne go wy wia du, któ ry prze pro wa -
dzi ła z Oj cem Paw łem pa ni Ewa Oda gi ri.

Na stęp ne go dnia, ra no Oj ciec Pa weł przy je chał
do Me gu ro mo to rem i za brał mnie na śnia da nie do klasz to -
ru do mi ni ka nów w dziel ni cy Shi buya. Mie li śmy o czym roz -
ma wiać, bo po cho dzi my z Gdań ska -Wrzesz cza. Oj ciec Pa -
weł przy je chał do Ja po nii w 1977 i dziel nie słu ży Chry stu so -
wi na ja poń skiej, trud nej zie mi. Od tej chwi li pra wie każ de -
go dnia spo ty ka łem się z nim. Oka zy wał mi bar dzo du żo
ser ca i życz li wo ści. Mo głem przyj rzeć się pra cy mi sjo na rza
w To kio oraz po znać wie lu cie ka wych lu dzi.

Wszyst ko po to czy ło się ina czej niż pla no wa łem.
Dru gie go dnia w To kio do wie dzia łem się, że chy ba bę dę
mu siał wra cać. 26 grud nia by ło to już pew ne. 6 stycz nia by -
łem w sa mo lo cie le cą cym do Lon dy nu, 7 stycz nia w le cą -
cym do War sza wy, zaś 8 stycz nia, po noc le gu w ka wia ren ce
„He aven” („Nie bo”), w le cą cym do Gdań ska. Wszyst kie do -
le cia ły, choć prze cież nie mu sia ły. Zgu bio ny ba gaż do wie -
zio no mi po ty go dniu. Dwie pacz ki z książ ka mi i dru ka mi ja -
poń ski mi wy sła ny mi przez o. Paw ła przy szły do pie ro w lu -
tym. O. Pa weł do łą czył w pre zen cie książ kę -wy wiad z o.
Edwar dem Schil le be ec kxem „God is New Each Mo ment”
(„Bóg jest no wo ścią każ dej chwi li”) wraz z pięk ną pocz tów -
ką z Ja po nii, gdzie pi sał: „+ Dro gi Ta de uszu, niech Bóg Cię
pro wa dzi po pro stych dro gach w kra ju i mo że z po wro tem
do Ja po nii (...). Fr. Pa weł”. O po by cie w Ja po nii opo wie dzia -
łem za in te re so wa nym pa ra fia nom w na szej bi blio te ce 8 i 15
lu te go 2010r. 

W tym miej scu chciał bym bar dzo ser decz nie po -
dzię ko wać wszyst kim, któ rzy po mo gli mi w wy je ździe, po -
by cie i po wro cie z Ja po nii. Szcze gól nie dzię ku ję księ dzu
Leo i oj cu Paw ło wi wraz ze wszyst ki mi do mi ni ka na mi oraz
pa ni dr Agniesz ce Żu ław skiej -Ume da, pra cu ją cej w Za kła -
dzie Ja po ni sty ki i Ko re ani sty ki UW, któ ra wspar ła mój wy -
jazd ca łym swo im au to ry te tem i wy ra zi ła ra dość z mo je j
wyprawy. Dzię ku ję rów nież na sze mu księ dzu Pro bosz czo wi
i na szym ka pła nom, któ rzy od szu ka li mnie te le fo nicz nie
w To kio. Dzię ku ję tak że wszyst kim mi sjo na rzom, któ rych
spo tka łem, a szcze gól nie Sio strom Opatrz no ści Bo żej, pra -
cu ją cym w To kio. Za chę cam do zaj rze nia na ich in ter ne to -
wą stro nę. Jest tam zdję cie o. Paw ła ze mną w cza sie Mszy
świę tej 25 grud nia 2009 w ko ście le św. Igna ce go w Yot suya
(http://www. pro vi den tia. pl/ja po nia. html). 

Ks. Ta de usz Po lak

Ks. Tadeusz na dwor cu w Jo ko ha mie
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O. Pa weł z „Gło sem Bra ta” w klasz to rze Ks. Leo Schu ma cher w „mo im” po ko ju

Ka te dra w Jo ko ha mie W małym japońskim kościele

Opła tek Po lo nii w Yot suya

Ja seł ka w Yot suya

Dzie ciąt ko Je zus w ko ście le św. An zel ma w Me gu ro
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Nasi najm³odsi parafianie
Z ŻYCIA PARAFII

2 stycz nia w Szko le Pod sta wo wej nr 79 od był się dru gi etap
Kon kur su Bi blij ne go dla kl. IV – VI.

W kon kur sie wzię ło udział 27 uczniów. Mak sy mal -
ną ilość punk tów uzy ska li ucznio wie: An na Pi li czew ska kl.
VIc, Ro bert Oku ła kl. VIa, Ju lia Lesz czyń ska kl. Vc, Jo an na
El l wardt kl. Vb i Pa weł Jaś ko wiak kl. IVc. Wy mie nie ni
ucznio wie prze cho dzą do eta pu re jo no we go. 

Ży czy my po wo dze nia.

4 lu te go gru pa mi syj na ze Szkoły Pod sta wo wej
nr 79 zor ga ni zo wa ła Mi syj ny Kier masz Ciast. Ofiar ność ro -
dzi ców i za an ga żo wa nie uczniów prze szło ocze ki wa nie or -

ga ni za to rów. Każ dy mógł po jeść smacz nych do mo wych wy -
pie ków a ze bra ną spo rą su mę prze zna czo no na mi sje.
Ucznio wie mie li moż li wość spo tka nia z mi sjo na rzem, ks.
Mar kiem Czaj kow skim.

Ucznio wie na le żą cy do Dzie cię ce go Uni wer sy te tu
Bi blij ne go ze Szko ły Pod sta wo wej nr 79 za sys te ma tycz ny
udział w za ję ciach i so lid ną pra cę po je cha li na ku lig. 

Wszy scy ba wi li się „mięk ko” (przy upad ku z sań)
i ra do śnie.

s. Bernardetta
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Misyjny Kiermasz Ciast
Z ŻYCIA PARAFII
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ZABAWA KARNAWAŁOWA DZIECI - 19 I 2010 r.

BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI W SP NR 69 - 17 I 2010
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MŁODZIEŻ W BESKIDZIE WYSPOWYM - 14-21 II 2010 r.

KULIG Dziecięcego Uniwersytetu Biblijnego - 12 II 2010 r.
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PRACE BUDOWLANE



GŁOS BRATA NR 1(43)2010 27

PRACE BUDOWLANE
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OPŁATEK DLA  LSO – 20 XII 2009 r.

NAGRODY DLA  MINISTRANTÓW

Opła tek mi ni stranc ki był oka zją do po dzię ko wa nia za gor li -
wą służ bę przy oł ta rzu oraz wy róż nie nie naj wy tr wal szych.
Na gro dy otrzy ma li ci, któ rzy w mie sią cach od wrze śnia
do grud nia uzbie ra li naj wię cej punk tów za wzorowe
posługiwanie przy ołtarzu. 
By li to: 

Grze gorz Mu lar ski (ka te go ria lek tor)
Jan Kor  nac ki (ka te go ria mi ni strant)
Ra fał Wit kow ski (ka te go ria aspi rant)

Do dat ko we wy róż nie nie poza konkursem otrzy mał To masz
Ol szyń ski za za an ga żo wa nie w ży cie Li tur gicz nej Służ by Oł -
ta rza.
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ŚWIEC 
DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH – 7 II 2010 r.

PRZEDSZKOLAKI Z PALMAMI WIELKANOCNYMI
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DROGA KRZYŻOWA
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GORZKIE ŻALE I REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Podczas na bo żeń stw Gorz kich Ża li ka za nia pa syj ne
gło sił dia kon Jan Wój cik.

W dniach od 7 do 10 mar ca od by wa ły się w na szej
pa ra fii re ko lek cje wiel ko post ne dla dzie ci i gim na zja li stów,
któ re po pro wa dził ks. An drzej Mo len da. 

Od 21 do 24 mar ca prze ży wa li śmy re ko lek cje pa ra -
fial ne dla do ro słych, stu den tów i mło dzie ży pra cu ją cej. Pro -
wa dził je je zu ita o. Ja nusz Wa rzo cha SJ (peł na na zwa: łac. So -
cie tas Ie su – To wa rzy stwo Je zu so we)

Od 25 do 27 marca re ko lek cje dla mło dzie ży szkół
śred nich pro wa dził ks. Piotr Wiec ki.

Na zdjęciu obok jezuita o. Janusz Warzocha SJ
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Œwiêta Marta i œwiêta Maria w jednym 
– czyli, co to znaczy byæ betank¹

Z ŻYCIA PARAFII

wy wiad z sio stra mi pra cu ją cy mi w na szej pa ra fii

– Głos Bra ta: Ja kie są ro dzin ne stro ny Sióstr?
Sio stra Kla ra: Po cho dzę z ma low ni czej gó rzy sto -ni zin nej
wio ski – Jast ków. Moi ro dzi ce pra cu ją na go spo dar ce. Jest
to bar dzo cięż ka pra ca, a tak ma ło przez in nych do ce nia na. 
Sio stra Anie la: Ja na to miast po cho dzę z ma łej pod gór skiej
wio ski Łap szan ka w woj. ma ło pol skim. Je stem naj młod sza
z trój ki ro dzeń stwa, mam dwóch star szych bra ci. 
Sio stra Ber na det ta: Po cho dzę z Mię dzy rze cza Pod la skie -
go. Pięk ne oko li ce, du żo la sów i zie le ni. Wła śnie ta ki ob raz
no szę w pa mię ci z dzie ciń stwa i mło do ści. Miesz ka li śmy
na obrze żach mia stecz ka. Ro dzi ce mie li go spo dar stwo.
Przed do mem za wsze by ło du żo kwia tów. La tem przez
uchy lo ne okna czu ło się za pach ma ciej ki... Nie co da lej sad:
kwit ną ce ja bło nie, gru sze, wi śnie... Pa mię tam, że ulu bio ną
roz ryw ką z dzie ciń stwa by ło szu ka nie „szczę ścia” w kwia -
tach bzu.
Sio stra Sa le zja: Gdy sły szę sło wo „po cho dze nie” za wsze
na myśl przy cho dzą mi sło wa mo dli twy i wdzięcz no ści Bo -
gu za dar ży cia, wia ry no i rów nież za dar za kon ne go po wo -
ła nia. Moi ro dzi ce po cho dzą z War sza wy, tu prze ży li Po -
wsta nie War szaw skie i trans port do obo zu kon cen tra cyj ne -
go. Ro dzeń stwo po zo sta ło w sto li cy, ja po wę dro wa łam
do za ko nu.

– GB: Dla cze go Sio stry wy bra ły aku rat ta kie Zgro ma dze nie
Sióstr?
Sio stra Kla ra: Na po cząt ku wy bór zgro ma dze nia nie miał
dla mnie więk sze go zna cze nia. Naj waż niej sze dla mnie by -
ło, by być sio strą i słu żyć Pa nu Bo gu. Kie dy po zna łam głę -
biej cha ry zmat na sze go Zgro ma dze nia, po zwo li ło mi to
na od na le zie nie w tym wo li Bo żej. 
Sio stra Anie la: O zgro ma dze niu Sióstr Ro dzi ny Be tań skiej
usły sza łam cał kiem przy pad ko wo. Po ma tu rze na pi sa łam
list i tak się za czę ło. Cha ry zmat nie miał więk sze go zna cze -
nia. Chcia łam żyć jak św. Te re sa od Dzie ciąt ka Je zus – tyl -
ko dla Je zu sa. 
Sio stra Ber na det ta: Od kąd pa mię tam chcia łam być sio -
strą. Mo je po wo ła nie ro sło ze mną do te go stop nia, że chcia -
łam po trze ciej kla sie Li ceum prze rwać szko łę i iść. Mą dry
spo wied nik mi to od ra dził i uczy ni łam to za raz po ma tu rze.
Z wy bo rem za ko nu nie by ło ła two z te go po wo du, że każ de
któ re po zna łam bar dzo mi się po do ba ło. Cha ry zmat nie był
dla mnie naj waż niej szy, bo od naj dy wa łam się w wie lu dzie -
łach pro wa dzo nych przez za ko ny. My śla łam  po waż nie o za -
ko nie klau zu ro wym, mi syj nym – bar dzo in te re so wa ły mnie
mi sje... Osta tecz nie wy bra łam to, w któ rym łą czy się pra cę
(Mar ta) z kon tem pla cją (Ma ria). Pra gnie nie mi syj ne po czę -
ści też zo sta ło zre ali zo wa ne  na Sy be rii.
Sio stra Sa le zja: Dla mnie wy bór Be ta nii był uła twio ny, po -
nie waż na sze sio stry do tej po ry po słu gu ją w mo jej ro dzin -
nej pa ra fii na Dol nym Mo ko to wie. Ob ser wu jąc ofiar ną pra -

cę Sióstr, za pra gnę łam tak czyn ne go ży cia w pa ra fii. Od naj -
młod szych lat by łam zwią za na z Ko ścio łem uczest ni cząc
w róż nych gru pach pa ra fial nych Mo im ma rze niem by ło
uczyć dzie ci o Bo gu, by mo gły go po znać i uko chać, ta ka
myśl przy świe ca ła mi po dej mu jąc de cy zję wstą pie nia do za -
ko nu. Pra gnę pod kre ślić, że Sio stry by ły bar dzo otwar te
na dzie ci mło dzież. Czę sto przy cho dzi li śmy do nich, po ma -
ga li śmy, czu ło się wte dy ro dzin na i cie płą at mos fe rę.

– GB: Ja kie go ro dza ju ślu by skła da się w Zgro ma dze niu
Sióstr Be ta nek? 
Sio stra Ber na det ta: Od chwi li wstą pie nia po krót kim po -
stu la cie (ok. pół ro ku) jest no wi cjat (2 la ta). Na stęp nie skła -
da się pierw sze ślu by cza so we: czy sto ści, ubó stwa i po słu -
szeń stwa (na je den rok). Po tem od na wia się je przez 6 lat.
Po upły wie te go cza su na stę pu je uro czy sty mo ment zło że -
nia pro fe sji wie czy stej. Nie ba wem bę dę prze ży wać pierw szy
waż ny ju bi le usz 25 le cia ślu bów.

– GB: Na ja kich pla ców kach Sio stry wcze śniej pra co wa ły?
Sio stra Anie la: Wcze śniej pra co wa łam w Wi teb sku na Bia -
ło ru si oraz w Czę sto cho wie.
Sio stra Ber na det ta: Pra co wa łam wie le lat w Lu bli nie, na -
stęp nie Bar lin ku, Kro śnie Od rze. By ła   to po słu ga  ka te che -
tycz na. Na Sy be rii (Ir kuck i oko li ce) też w więk szo ści by ła
to ka te che za: dzie ci, mło dzież i do ro śli, choć tam ro bi ło się
wszyst ko np. wy pie ka ły śmy ho stie do Mszy św. Waż nym
do świad cze niem choć trud nym by ła po słu ga we Wło szech
(nie da le ko Flo ren cji) w Do mu Spo koj nej Sta ro ści – to wa -
rzy sze nie w sa mot no ści, cier pie niu i odej ściu.
Sio stra Sa le zja: Na pla ców kach by łam po kil ka lat. W pa -
ra fii w Lu bli nie aż 12 lat i stam tąd przy wę dro wa łam
do Gdań ska, ale pra co wa łam rów nież 8 lat w Trzeb ni cy, 6
lat w ma low ni czym Bar lin ku. 

– GB: Czym zaj mu ją się Sio stry w na szej pa ra fii?
Sio stra Kla ra: W pa ra fii pod ję ły śmy pra cę jako ka te chetki:
w Szko łe Pod sta wo wej nr 79 i 80, oraz w przed szko lach
na te re nie pa ra fii.
Sio stra Anie la: Ja na to miast peł nię w pa ra fii po słu gę za -
kry stian ki i kan ce list ki. 

– GB: Czy mo gły by Sio stry opo wie dzieć czy tel ni kom, jak
wy glą da przy kła do wy dzień Sióstr?
Sio stra Kla ra: Nasz dzień roz po czy na my we wspól no cie
o godz. 5.30 mo dli twa mi po ran ny mi, uczest ni czy my w po -
ran nej Eu cha ry stii. Na stęp nie uda je my się do na szych obo -
wiąz ków (szko ła), obiad, mo dli twy po łu dnio we, ko ron ka
do Mi ło sier dzia Bo że go, re kre acja o godz. 16, od 17
do 18.15 pra ca wła sna, ko la cja, mo dli twy wie czor ne, ci sza
noc na o godz. 22.
Sio stra Anie la: W wy zna czo ne dni ty go dnia otwie ram ko -
ściół i przy go to wu ję do Mszy św. Do po łu dnia czas po świę -
cam na pra nie, pra so wa nie, ro bie nie de ko ra cji czy sprzą ta -
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Z ŻYCIA PARAFII
nie. Po po łu dniu je stem w kan ce la rii pa ra fial nej. W po nie -
dział ki i śro dy po ko la cji do 20.30 ma my ad o ra cję Naj święt -
sze go Sa kra men tu. 
Sio stra Ber na det ta: W Pa ra fii Bra ta Al ber ta pra cu ję
czwar ty rok. Ka te chi zu ję dzieci w SP nr 79 i przed szko lu
nr 56.  Pro wa dzę Gru pę Mi syj ną i Dzie cię cy Uni wer sy tet Bi -
blij ny. W mia rę moż li wo ści an ga żu ję się w ak tu al ne po trze -
by pa ra fii.
Sio stra Sa le zja: W tym miej scu pra gnę po dzię ko wać księ -
dzu Pro bosz czo wi, że mo gę przy go to wy wać dzie ci do peł ne -
go uczest nic twa we Mszy św. – do I Ko mu nii Św. Jest to
pięk ny czas, w któ rym moż na uka zu jąc mi łość Bo ga, sa me -
mu wzra stać w wie rze i jak dziec ko otwie rać ser ce dla Bo -
ga. 

– GB: A jak spędzają Sio stry wa ka cje?
Sio stra Kla ra: Każ da z Sióstr ma trzy ty go dnie wa ka cji któ -
re mo że wy ko rzy stać i za pla no wać w do wol ny spo sób. Jest
to czas od po czyn ku, roz wi ja nia wła snych za in te re so wań,
spo tkań z naj bliż szy mi, zre ge ne ro wa nia sił. 
Sio stra Sa le zja: Trze ba też do dać, że każ da z sióstr ma tak -
że za pew nio ny je den ty dzień na prze ży cie za kon nych re ko -
lek cji. 

– GB: Kim był za ło ży ciel Zgro ma dze nia Ro dzi ny Be tań -
skiej?
Sio stra Ber na det ta: Nasz Za ło ży ciel ks. Jó zef Ma ły siak
(sal wa to ria nin) był mi sjo na rzem lu do wym. W swo im ży ciu
wy gło sił po nad ty siąc se rii mi sji i re ko lek cji. Jeż dżąc z po -
słu gą mi syj ną miał moż li wość za po zna nia się z sy tu acją
w róż nych pa ra fiach. Wi dział wiel ką po trze bę pra cy sióstr,
któ re za trosz czy ły by się o wy strój ko ścio ła, ob ję ły ka te chi -
za cją dzie ci itp. W tym ce lu za ło żył na sze Zgro ma dze nie.

– GB: Jak wy glą da wy bór imion za kon nych? Czym Sio stry
się kie ro wa ły? 
Sio stra Kla ra: Na po cząt ku na szej for ma cji wy bór imie nia
po le gał na wy bra niu trzech ulu bio nych imion (np. świę -
tych) i pod kre śle nia jed ne go. Po przy ję ciu do no wi cja tu
pod czas na bo żeń stwa, każ da sły sza ła nada ne jej imię. By ło
to dla mnie za sko cze niem, gdy usły sza łam imię, któ re nie
by ło pod kre ślo ne. Mia łam pod kre ślo ne: Chry stia na (na le żą -
ca do Chry stu sa), a otrzy ma łam Kla ra. Bar dzo mi się obec -
nie po do ba to imię, ze wzglę du na pa tron kę, św. Kla rę
z Asy żu.
Sio stra Anie la: Mo ją pa tron ką, któ rą wy bra łam jest bł.
Anie la Sa la wa – słu żą ca z Kra ko wa. Czę sto po le cam się jej
wsta wien nic twu i od wie dzam re li kwie, jak tyl ko mam moż -
li wość. 
Sio stra Ber na det ta: Z imie niem spra wa ma się tak, że
moż na po zo stać przy swo im z chrztu (mnie ro dzi ce na zwa li
Bo że na) a moż na zmie nić. Pi sze się na kart ce trzy imio na,
któ re mi się po do ba ją i jed no zo sta je mi nada ne (wy bo ru do -
ko nu ją prze ło że ni). Imię i po stać Ber na det ty  po do ba ło mi
się pod wpły wem ksią żek, któ re o niej prze czy ta łam i cie szę
się, że świę ta z Lo ur des jest mo ją pa tron ką. 

– GB: Chęt nie usły szy my też, jak Sio stry spę dza ją czas wol -
ny.

Sio stra Kla ra: Wol ny czas jest moż li wo ścią roz wi ja nia swo -
ich za in te re so wań (np. na uka ję zy ka ob ce go), po czy ta nia
książ ki, pój ścia na spa cer, sko rzy sta nia z od po wied nie go
szko le nia, jak rów nież zro bie nie po rząd ku.
Sio stra Anie la: Ja lu bię w wol nym cza sie wyjść na spa cer
lub od wie dzić ko goś bli skie go. Cza sem chcę zo stać w do -
mu, po sie dzieć w ci szy w ka pli cy, tro chę po wy szy wać, po -
grać na gi ta rze, czy po czy tać do brą książ kę. 
Sio stra Ber na det ta: Czas wol ny czę sto wy ko rzy stu ję
na spa cer (to jest mo ja ulu bio na for ma wy po czyn ku). Lu bię
czy tać do bre książ ki i trwać przed Pa nem w za ci szu na szej
ka pli cy.
Sio stra Sa le zja: Gdy mam tro chę wol ne go cza su, to od wie -
dzam Sio stry pra cu ją ce na są sied nich pla ców kach, ale lu bię
tak że po spa ce ro wać nad mo rze, gdy mam mi łe to wa rzy -
stwo.

– GB: I na za koń cze nie mo że lżej sze py ta nie: czy Sio strom
nie jest la tem za cie pło w ha bi cie?:)
Sio stra Kla ra: Na po cząt ku ży cia za kon ne go trud no by ło
się przy zwy cza ić, ale z upły wem lat by ło co raz ła twiej, gdyż
świa do mość, że w ten spo sób (pew na for ma po ku ty) mo gę
ko muś po móc, sta ła się „słod kim cię ża rem”. Obec nie
w okre sie let nim zo stał wpro wa dzo ny ko lor sza ry na szych
ha bi tów, więc nie ma pro ble mu.

– GB: Dzię ku je my bar dzo za roz mo wę!

Wy wiad prze pro wa dzi ły i opra co wa ły 
Mag da le na Cza piew ska i An na Kwie cień.

Siostry betanki w swojej kaplicy pw. Chrystusa Króla
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W me diach po ja wia ją się co raz czę ściej in for ma cje o tym, że
nie któ rym oso bom nie od po wia da wie sza nie krzy ży w miej -
scach pu blicz nych. Na szczę ście ży je my w de mo kra tycz -
nym pań stwie i o pod ję ciu de cy zji de cy du je zda nie więk szo -
ści spo łe czeń stwa. Trze ba więc gło śno ar ty ku ło wać swo je
po glą dy, aby tra fia ły one do środ ków ma so we go prze ka zu.

Ostat nio uczest ni czy łam w ak cji ma ilo wej ad re so -
wa nej do Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej – „Opo wia dam
się za za cho wa niem krzy ży w pol skich szko łach”, na ad res
MEN: in for ma cja@men.gov.pl 

W od po wie dzi na ma ila z Mi ni ster stwa otrzy ma łam
list na stę pu ją cej tre ści: „Uprzej mie in for mu je my, że zgod nie
z par. 12 roz po rzą dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
z dnia 14 kwiet nia 1992 ro ku w spra wie wa run ków i spo so -
bu or ga ni zo wa nia na uki re li gii w pu blicz nych przed szko lach
i szko łach – „W po miesz cze niach szkol nych mo że być umiesz -
czo ny krzyż.” 

De cy zja ta, po dej mo wa na wy łącz nie przez dy rek to ra
da nej szko ły, po win na być wy ni kiem wspól nej wo li śro do wi ska
szkol ne go. Waż ne jest rów nież, aby pod ję cie ta kiej de cy zji nie
po wo do wa ło na pięć lub kon flik tów w śro do wi sku szkol nym”. 

Dla przy po mnie nia o zna cze niu Krzy ża w ży ciu każ -
de go czło wie ka, a tak że o umiesz cze niu Krzy ża w prze strze -
ni pu blicz nej przy po mnij my sło wa wy po wie dzia ne przy róż -
nych oka zjach przez Ja na Paw ła II.

Ave Crux – Bądź po zdro wio ny Krzy żu Chry stu sa!
(...) Oj co wie wa si na szczy cie Gie won tu usta wi li krzyż. Ten
krzyż tam stoi i trwa. Jest nie mym, ale wy mow nym świad -
kiem na szych cza sów. Rzec moż na, że ten ju bi le uszo wy
krzyż pa trzy w [stro nę] Za ko pa ne go i Kra ko wa, i da lej:
w kie run ku War sza wy i Gdań ska. Ogar nia ca łą na szą zie -
mię od Tatr po Bał tyk. (...) nie wstydź cie się te go krzy ża.
Sta raj cie się na co dzień po dej mo wać krzyż i od po wia dać
na mi łość Chry stu sa. Broń cie krzy ża, nie po zwól cie, aby
Imię Bo że by ło ob ra ża ne w wa szych ser cach, w ży ciu ro -
dzin nym czy spo łecz nym. Dzię kuj my Bo żej Opatrz no ści
za to, że krzyż po wró cił do szkół, urzę dów pu blicz nych
i szpi ta li. Niech on tam po zo sta nie! Niech przy po mi na o na -
szej chrze ści jań skiej god no ści i na ro do wej toż sa mo ści,
o tym, kim je ste śmy i do kąd zmie rza my, i gdzie są na sze ko -
rze nie. Niech przy po mi na nam o mi ło ści Bo ga do czło wie -
ka, któ ra w krzy żu zna la zła swój naj głęb szy wy raz. 

Za ko pa ne, Wiel ka Kro kiew, 06.06.1997

Tak, Krzyż jest wpi sa ny w ży cie czło wie ka. Kto pró -
bu je usu nąć go ze swo je go ży cia, nie zna praw dy ludz kiej
kon dy cji. Tak jest! Je ste śmy stwo rze ni do ży cia, ale nie mo -
że my usu nąć z na szej in dy wi du al nej hi sto rii cier pie nia
i trud nych do świad czeń. (...) Roz po wszech nio na dziś po -
wierz chow na kul tu ra, któ ra przy pi su je war tość tyl ko te mu,
co ma po zór pięk na i co spra wia przy jem ność, chcia ła by
wam wmó wić, że trze ba od rzu cić Krzyż. Ta mo da kul tu ro -

wa obie cu je suk ces i szyb ką ka rie rę, na kła nia jąc do re ali za -
cji wła snych dą żeń za wszel ką ce nę; za chę ca do nie od po -
wie dzial ne go prze ży wa nia płcio wo ści i do ży cia po zba wio -
ne go ce lu, wy zby te go sza cun ku dla in nych. Otwórz cie oczy,
mło dzi przy ja cie le: to nie jest dro ga pro wa dzą ca do ra do ści
i do ży cia, ale ścież ka wio dą ca w prze paść grze chu i śmier -
ci. Je zus mó wi: Je śli kto chce pójść za Mną, niech się za prze
sa me go sie bie, niech weź mie krzyż swój i niech Mnie na śla -
du je. Bo kto chce za cho wać swo je ży cie, stra ci je; a kto stra -
ci swe ży cie z me go po wo du, znaj dzie je (Mt 16, 24-25). (...)
Je że li Krzyż zo sta je przy ję ty, przy no si zba wie nie i po kój (...)
Bez Bo ga Krzyż nas przy gnia ta; z Bo giem da je nam od ku -
pie nie i zba wie nie. (...) Weź Krzyż!, przyj mij go, nie po zwól,
aby przy gnio tły cię wy da rze nia, ale z Chry stu sem zwy cię żaj
zło i śmierć! Je że li z Ewan ge lii Krzy ża uczy nisz pro gram
swo je go ży cia, je że li pój dziesz za Chry stu sem aż na Krzyż,
w peł ni od naj dziesz sa me go sie bie! 

Pod czas spo tka nia z mło dzie żą 
na pla cu św. Ja na na La te ra nie, 02.04.1998 

Krzyż to zna czy: od dać swe ży cie za bra ta, aby wraz
z je go ży ciem oca lić wła sne. Krzyż zna czy: mi łość sil niej sza
jest od nie na wi ści i od ze msty, le piej jest da wać, ani że li
brać, an ga żo wa nie się jest sku tecz niej sze od czcze go sta -
wia nia żą dań. (...) Krzyż zna czy: mi łość nie zna gra nic – roz -
pocz nij od tych, któ rzy są naj bli żej cie bie i nie za po mi naj
o tych, któ rzy są naj da lej. 

Wie deń, 1983 r.

Wal ka z cho ro bą jest słusz na, po nie waż zdro wie
jest da rem Bo żym. Lecz za ra zem waż ne jest, by umieć od -
czy tać plan Bo ga, kie dy cier pie nie pu ka do drzwi na sze go
ży cia. Dla nas wie rzą cych klu czem do od czy ta nia tej ta jem -
ni cy jest krzyż Chry stu sa. Sło wo Wcie lo ne nie od gro dzi ło
się od na szych ludz kich ogra ni czeń, przy ję ło je cał ko wi cie
na sie bie na Gol go cie. Od tąd cier pie nie na bra ło sen su, któ -
ry czy ni je szcze gól nie cen nym. Od te go mo men tu cier pie -
nie, każ dy je go prze jaw, na bie ra no we go i spe cy ficz ne go
zna cze nia, gdyż sta je się uczest nic twem w zbaw czym dzie le
Od ku pi cie la (...). Na sze cier pie nia na bie ra ją war to ści i peł -
ne go zna cze nia je dy nie wte dy, gdy są włą czo ne w Je go mę -
kę. Prze ży wa ne w świe tle wia ry, sta ją się źró dłem na dziei
i zba wie nia.

Spo tka nie z cho ry mi, 11.02.2002 

I my znaj du je my się dziś w sa mym cen trum dra ma -
tycz nej wal ki mię dzy „kul tu rą śmier ci” i „kul tu rą ży cia”. Ale
blask Krzy ża nie zo sta je prze sło nię ty przez ten mrok – prze -
ciw nie, na je go tle Krzyż ja śnie je jesz cze moc niej i wy raź -
niej, ja wi się ja ko cen trum, sens i cel ca łej hi sto rii każ de go
ludz kie go ży cia. 

En cy kli ka „Evan ge lium vi tae”, 50

Nieść Krzyż za Je zu sem ozna cza być go to wym
do wszel kiej ofia ry z mi ło ści do Nie go oraz nie sta wiać ni ko -
go i ni cze go przed Nie go, na wet naj droż szych osób, na wet

JAN PAWEŁ II

AVE CRUX – Jan Pawe³ II o Krzy¿u

. . . . . . . 
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wła sne go ży cia. Wie cie, że przy lgnię cie do Chry stu sa jest
wy ma ga ją cym wy bo rem. Jed nak to nie sa mi nie sie my
krzyż. Przed na mi idzie On...

Lo re to, 05.09.2004 

Nie dziw cie się (...) je śli na wa szej dro dze spo tka cie
Krzyż. Czyż Je zus nie po wie dział do swo ich uczniów, że
ziar no psze ni cy mu si wpaść w zie mię i ob umrzeć, aby wy -
dać owoc? (por. J 12, 23-26) Wska zał w ten spo sób, że Je go
ży cie ofia ro wa ne aż do śmier ci sta nie się uro dzaj ne. Wie cie
to: po zmar twych wsta niu Chry stu sa ni gdy wię cej śmierć nie
bę dzie ostat nim sło wem. Mi łość jest sil niej sza od śmier ci.

Wa ty kan, 22.02. 2004

Niech nie zo sta nie uda rem nio ny Krzyż Chry stu sa,
bo je śli uda rem nia się Krzyż Chry stu sa, czło wiek zo sta je
po zba wio ny ko rze ni i nie ma już przy szło ści; jest znisz czo -
ny! To jest na sze wo ła nie u kre su XX wie ku. Jest to wo ła nie

Rzy mu, wo ła nie Kon stan ty no po la, wo ła nie Mo skwy. I wo ła -
nie ca łe go chrze ści jań stwa: obu Ame ryk, Afry ki, Azji,
wszyst kich. Jest to wo ła nie no wej ewan ge li za cji.

List Apo stol ski „Orien ta le lu men”, 3

Krzyż (...) „sta no wi naj głęb sze po chy le nie się Bó -
stwa nad czło wie kiem [...]. Krzyż sta no wi jak by do tknię cie
od wiecz ną mi ło ścią naj bo le śniej szych ran ziem skiej eg zy -
sten cji czło wie ka.”

(„Di ves in mi se ri cor dia”, 8) 
Ho mi lia pod czas kon se kra cji Sank tu arium 

Bo że go Mi ło sier dzia w Kra ko wie -Ła giew ni kach,
17.08.2002 

wy bór Te re sa So wiń ska 
za www.zro dlo.kra kow.pl 
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Tu taj w Fi la del fii po raz dru gi prze ży wam tzw. „bu rzę śnież -
ną”. Jest to in ny czas, choć bez wąt pie nia wpi su je się w ka -
len darz czte rech pór ro ku. Ten „in ny czas” pro wo ku je
do za du my, zwol nie nia tem pa, zna czą co zmie nia na wy ki
i plan dnia. Być mo że rów nież i dla te go ów na strój nada
swo isty ton tej re flek sji, któ ra bę dzie róż ni ła się od tra dy cyj -
nych, in te lek tu al nych wy wo dów lub mów ka zno dziej skich. 

Przejdź my jed nak od ra zu do opi su te go, co się
dzie je „tu i te raz” na ze wnątrz, aby przez pry zmat owe go do -
świad cze nia nie ja ko do trzeć do in nej sfe ry rze czy wi sto ści,
do te go, co się dzie je „tu i te raz”– we wnątrz mo je go ser ca.
Cie ka wa to dro ga, któ rą przy znać mu szę, nie czę sto mia łem
oka zję po dą żać... 

Pa da, pa da, pa da śnieg, du żo śnie gu... Bu rza! Efekt
te go jest ta ki, że ogrom na ilość bia łe go pu chu cał ko wi cie
spa ra li żo wa ła ak tyw ność za wsze za bie ga nych lu dzi. Ko lo ro -
wy świat w jed nej chwi li za mie nia się w sza ro -bia ły. Lu dzie,
choć z na tu ry dość od por ni na zmia ny kli ma tycz ne (prze -
cież przez wie ki prze trwa li wie le ka ta kli zmów), jed nak po -
dat ni na wszech praw dy na gła śnia nie w szkla nych mo ni to -
rach ła two ule ga ją wszel kim new som o „zło wro giej śnie ży -
cy” zbli ża ją cej się z pręd ko ścią ko me ty do wy bra ne go ce lu.
Co im po zo sta ło? Igno ro wać te le wi zyj ne pro gno zy? Sta wić
im czo ła? A mo że ulec słod kiej nie wie dzy lub ilu zji, że prze -
cież nic wiel kie go się nie dzie je? Czę sto mo że nie z bla dym
stra chem, ale z eg zy sten cjal nym uczu ciem nie po ko ju i lę ku,
w przed dzień tzw. „śnie ży cy” tłum nie gro ma dzą się w skle -
pach, aby za opa trzyć się w wy star cza ją cą ilość chle ba i wo -
dy. Na by wa ją nie zbęd ne spo żyw cze pro duk ty, gro ma dząc
je we wła snych, do brze strze żo nych piw nicz kach. Za pa sy co
naj mniej na ty dzień. A co po tem? Ocze ki wa nie i w koń cu
przy cho dzi „sio stra bu rza”... A po tem zno wu in ne ocze ki wa -
nie, aż wszyst ko szczę śli wie wró ci do tzw. „nor my”. Kie dy
już przy cho dzi za po wia da na „zło wro ga” bu rza, nie za ska ku -
je już ni ko go, choć mo że bied nych dro go wców, któ rzy mo -
cu jąc się z na tu rą, za po mi na ją o jej praw dzi wej po tę dze.

W ta kich dniach nikt już nie wy cho dzi z cie płych
i bez piecz nych ką tów wła snych le go wisk i tyl ko z per spek -
ty wy wy god nych fo te li, przy ryt mie bio lo gicz ne go ze ga ra,
z za cie ka wie niem ob ser wu je kró lo wa nie „in ne go cza su”–
cza su na tu ry, ży wio łu. Pa ra dok sal na gra ni ca od dzie la ją ca te
dwa tak róż ne świa ty to de li kat ne i kru che okno wbu do wa -
ne w mur bu dyn ku. To ono jest punk tem ob ser wa cji i miej -
scem po dzi wu gwiż dżą ce go wia tru, któ ry na da je in ny rytm
ca łe mu mia stu. I choć by ca ły zgiełk ha ła śli we go tech no lo -
gicz ne go wy my słu ludz kie go nie ucichł, to moc na tu ry
– wia tru – wy zna cza in ny, sil niej szy rytm, któ ry jest zgod ny
z me lo dią za pi sa ną na par ty tu rach Te go, któ ry wy my ślił ge -
niusz Mo zar ta. Pra wie wszyst kie in sty tu cje pań stwo we,
skle py, biu ra po grą ża ją się w nie by cie ogar nię te we wnętrz -
ną ciem no ścią, a z ze wnątrz zo sta ją przy tu lo ne chło dem.

Kie dy spo glą dam z przy tul ne go miej sca w in ne wir -
tu al ne okno peł ne ob ra zów, in for ma cji, dźwię ków i wy bie -
ram się w krót ką po dróż w do brze mi zna ne miej sca z pręd -
ko ścią jesz cze nie na zwa ną, wi dzę na głów ki ga zet, stron in -

ter ne to wych ostrze ga ją cych mych ro da ków: „Da chy ugi na -
ją się od lo du”, „Śnieg już 40. dzień z rzę du, co raz bli żej re -
kor du”, „Mróz do nas wra ca” itd. Wte dy do cho dzi do mnie
no wa świa do mość – te go, że u mo ich przy ja ciół w Pol sce na -
tu ra gra po dob ne me lo die, a mo że na wet prze ma wia bar -
dziej do bit nie i su ro wiej. Jed nak w od da li nie sły chać gło -
sów la men tu i ner wo we go gro ma dze nia za pa sów... Tak!
Chy ba moż na na uczyć się żyć w zgo dzie z na tu rą, rów nież
tą sro gą, Tak... Moż na uczy nić na wet tę ma ło życz li wą na tu -
rę wła snym przy ja cie lem, tak jak świę ty Fran ci szek za przy -
jaź nił się z wil kiem. Moż na... ale tam, gdzie jest wia ra, na -
dzie ja i mi łość. Tyl ko z ni mi moż na za uwa żyć fan ta stycz ne
zna ki Ka ny Ga li lej skiej. Strach ma wiel kie oczy... I nie cho -
dzi o przy zna wa nie ni ko mu ra cji czy spie ra nie się o praw dę
lub o prze cią ga nie jej na swo ją stro nę, ale ra czej o za trzy ma -
nie się i uchwy ce nie mo men tu te go, co jest „tu i te raz”. Jak
pięk ne jest zwy kłe wsłu cha nie się w świat wła sne go ser ca,
rytm uczuć, in no ści, bo prze cież one jak róż ne pań stwa
i kul tu ry wpi su ją się w pięk no ko lo ro we go pej za żu – dzie ła
stwór cze go Bo ga. A czło wiek cza sem chce wpro wa dzić no -
we sys te my po rząd ku i ła du, uto pij nej har mo nii, ide olo gii,
któ ra tyl ko zaj mu je miej sce na kar tach hi sto rii. Mo nar cha
z krót ką pa mię cią za pa trzo ny we wła sne ber ło, za po mi na ją -
cy, że on tak że kie dyś uklęk nie przed praw dzi wym Kró lem,
zda jąc mu spra woz da nie z każ de go sło wa. Do mi na cja,
krzyk, wro gość, prze moc, ucisk, szan taż to ob li cza wła dzy
i to nie tyl ko tej da le kiej, im pe ria li stycz nej, ale rów nież tej
bli skiej, ro dzi mej. A co uczy nił Je zus? Schy lił się, upadł
na ko la na i prze pa sa ny ręcz ni kiem po kor nie czy ścił za bru -
dzo ne no gi pro stym ry ba kom... O Je zu, dla cze go? Ty, ma ją -
cy w gar ści prze stwo rza, klę kasz w po ko rze przed stwo rze -
niem? Wiel kość nie wy ra żo na, jed nak wy po wie dzia na w ma -
ło ści i pro sto cie? 

Czas pły nie... i ze gar stop nio wo przy zy wa na Anioł
Pań ski. Sie dzę w cie płym po ko iku sta le wsłu cha ny w me lo -
dię uczuć i wia ry... Stop nio wo to wszyst ko prze le wam
na elek tro nicz ny pa pier, nie wi dząc koń ca ani prze zna cze -
nia te go, co ro bię... te go, co się „tu i te raz” dzie je. My ślę te -
raz o mo jej ro dzi nie, bli skich, przy ja cio łach, zna jo mych,
bra ciach – o wszyst kich, któ rych do bry Bóg po sta wił
na ścież kach me go 35-let nie go piel grzy mo wa nia. Jest ich
wie lu. Każ dy zo sta wił w mo im ser cu ja kiś dar: uśmiech, do -
bre sło wo, życz li wy gest, ła god ne spoj rze nie, obec ność ko -
ją cą sa mot ność oraz na dzie ję... I dziś dzię ku ję do bre mu Bo -
gu za Cie bie, mój bra cie, któ ry czy tasz te sło wa, bo je steś mi
bli ski! W mo ich mo dli twach pa mię tam o TO BIE. W mo dli -
twach nie za wsze tak pięk nych jak bi zan tyj skie mo zai ki,
w mo dli twach nie za wsze har mo nij nych jak in stru ment
w rę kach mi strza, w mo dli twach nie za wsze trwa łych jak
pło mień wie czy stej lamp ki, w mo dli twach nie za wsze tak
licz nych jak pa cior ki ró żań ca... 

Pa trzę przez okno i po dzi wiam śnieg po kry wa ją cy
ca łą do stęp ną mu po wierzch nię – śnieg czy sty, lek ki, zim ny,
mo no ton ny, ta jem ni czy, prze mi ja ją cy, zde cy do wa nie po ru -
sza ny w wy zna czo nych kie run kach przez gwał tow ny wiatr,
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choć osta tecz nie śnieg po kor nie opa da ją cy na zie mię. Tro -
chę jak na sze ży cie: bie gnie, bie gnie po róż nych ścież kach
i dro gach, ale osta tecz nie zmie rza do zie mi, aby po tem po -
now nie w nie zro zu mia ły dla lo gicz ne go umy słu spo sób od -
ro dzić się i unieść do Stwór cy to, co nie znisz czal ne – MI -
ŁOŚĆ.

Koń cząc tę me dy ta cję być mo że cha otycz ną, być
mo że ma ło po etyc ką, jed nak utrzy mu ją cą kon takt z uczu cia -
mi i wia rą „tu i te raz”, przy cho dzi mi na myśl jed no zda nie
z ostat niej mo jej ho mi lii: „In the end we shall be ju ged on lo -
ve” – „Na koń cu na sze go ży cia bę dzie my są dze ni z mi ło ści”
(sło wa św. Ja na od Krzy ża).

Ser decz nie i po bra ter sku po zdra wiam wszyst kich
dusz pa ste rzy oraz dro gich me mu ser cu Pa ra fian! Ży czę
Wam po ko ju i sta łe go wzra sta nia w wie rze. Niech czas Wiel -
kie go Po stu uła twia nam od kry wa nie obec no ści do bre go
Bo ga w na szym ży ciu oraz tych, któ rzy ży ją obok nas – „Tu
i te raz”!

Z pa mię cią mo dli tew ną i fran cisz kań skim po zdro wie niem 
PO KÓJ I DO BRO!

br. Piotr Kwia tek OFM Cap z Fi la del fii

Łzy Matki

Czemu płaczą oczy Twoje,

o Matko moja?

Moje serce tego zrozumieć nie zdoła,

Przecież Cię kocham ponad wszystko w świecie,

Więc dlaczego płaczesz? Uwierz w swoje DZIECIĘ,

Bo ten, kto Matki już nie ma

Ten zrozumiał przecież, że stracił

Swojego największego Przyjaciela na ŚWIECIE.

Gdańsk, kwiecień 1956

Głód w duszy i pustka w sercu

Jeżeli człowiek o bliskiego się nie troszczy

i o bliskiego się nie martwi,

to jego serce jest puste, 

a jego dusza jest głodna

Polska moją Ojczyzną

Kocham Cię Polski – Ojczyzno moja miła

Ty jesteś mi druga Matką, 

Gdyż Matka moja tu mnie powiła.

Tu ja wyrosłam, choć w nędzy i biedzie,

to jednak moje serce nigdy Cię nie zawiedzie,

Wielkie bogactwa w żadnym obcym kraju

mnie nie pociągają.

Z dala od Polski - kochanej mej Ojczyzny

Nosiłabym w serce same rany i blizny,

a więc na zawsze wierną Ci zostanę

i kości moje złożę w Twojej zieleni

tak bardzo przeze mnie ukochanej.

Gdańsk, wrzesień 1993 r.

autorka: Irena Wyszyńska-Szatyłowska 
(ur. 1927 r.)



GŁOS BRATA NR 1(43)201038

Œroda Popielcowa ze œwiêtym Antonim 
w Padwie

WSPOMNIENIA

Bar dzo ucie szy li śmy się, że uda nam się w tym ro ku zre ali -
zo wać wresz cie na sze wie lo let nie ma rze nie i spę dzić osta -
nie dni kar na wa łu (tzw. ostat ki) w We ne cji. Tak się
przy oka zji do brze zło ży ło, że mie li śmy ob cho dzić tam rów -
nież Wa len tyn ki. O tych atrak cjach wie dzie li śmy już jed nak
przed wy jaz dem, więc nie by ły dla nas żad nym za sko cze -
niem. Na miej scu cze ka ły na nas na to miast dwie in ne, praw -
dzi we nie spo dzian ki. Jed ną z nich był mój ulu bio ny Fe sti wal
Pio sen ki Wło skiej w San re mo, któ ry wie czo ra mi trans mi to -
wa ny był na ży wo w te le wi zji Rai Uno (nie gdyś po ka zy wa no
go tak że w na szej pol skiej te le wi zji i ja ko je go fan ka nie omi -
nę łam wte dy żad nej je go edy cji, ale za prze sta no te go
i od wie lu lat nie mia łam nie ste ty już oka zji oglą dać go, więc
tym bar dziej by łam za do wo lo na, że tra fi łam na nie go aku rat
w tym cza sie). O dru giej do wie dzie li śmy się rów nież do pie -
ro po przy jeź dzie na miej sce z wło skiej te le wi zji i mie li śmy
na praw dę spo ry dy le mat, jak po go dzić udział w tych wszyst -
kich in te re su ją cych nas wy da rze niach. Oka za ło się bo -
wiem, że w dniach od 15 do 20 lu te go w pa dew skiej ba zy li -
ce wy sta wio ne bę dą re li kwie św. An to nie go, do któ rych
piel grzy mu ją ka to li cy z ca łe go świa ta. Od ra zu po my śle li -
śmy, że mu si my ko niecz nie wy ko rzy stać ta ką oka zję, któ ra
zda rza się nie zwy kle rzad ko, bo do pie ro po raz trze ci
od śmier ci św. An to nie go w XIII w. (po przed nio mia ło to
miej sce w 1981 ro ku), sko ro je ste śmy tak bli sko Pa dwy
(We ne cja od da lo na jest od niej o za le d wie 30 km). Nie wie -
dzie li śmy tyl ko, czy star czy nam na to cza su, bo sa ma We -
ne cja ku si ła nas tak du żą ilo ścią atrak cji kar na wa ło wych
i kul tu ral nych, że trud no by ło nam z cze go kol wiek zre zy -
gno wać na rzecz ca ło dzien nej wy pra wy do Pa dwy. Po sta no -
wi li śmy zdać się za tem na los, któ ry nie ja ko rze czy wi ście
za de cy do wał za nas. 
A los sprzy jał nam od sa me go po cząt ku. Wy jeż dża li śmy
z za sy pa nej śnie giem Pol ski i je cha li śmy przez rów nie zi mo -
we Cze chy i Au strię, a w głę bi du szy ma rzy li śmy już o wio -
śnie. I sło necz na Ita lia, jak cał kiem słusz nie na zy wa ją swój
kraj sa mi Wło si, rze czy wi ście po wi ta ła nas cie pły mi pro mie -
nia mi słoń ca i zu peł nym bra kiem śnie gu tuż po prze kro cze -
niu gra ni cy au striac ko -wło skiej. By ło to ni czym na głe prze -
nie sie nie się do ja kie goś cał kiem in ne go świa ta. A w We ne -
cji w cią gu ty go dnia uda ło nam się zo ba czyć więk szość tych
za kąt ków, do któ rych nie zdą ży li śmy do trzeć pod czas na -
szych wcze śniej szych, jed no dnio wych po by tów w tym mie -
ście. Nie by ło to zbyt ła twe, gdyż w okre sie kar na wa łu zje -
cha ły tu ist ne tłu my nie sa mo wi cie barw nie po prze bie ra -
nych tu ry stów (my tak że mie li śmy obo wiąz ko we ma ski)
z ca łe go świa ta, któ rzy opa no wa li wszyst kie i tak już wą skie
ulicz ki mia sta, więc nie moż na się by ło ni mi spo koj nie prze -
cha dzać. Do dat ko wo kil ka ra zy wie le miejsc za le wa nych by -
ło na sze reg go dzin przez wo dę mor ską i trze ba by ło ku po -
wać ka lo sze, aby móc w ogó le po ru szać się po mie ście. Sta -

ra li śmy się więc uni kać wte dy tych nie do god no ści pły nąc
tram wa jem wod nym (tzw. va po ret to) na po bli skie ma low ni -
cze wy sep ki: Mu ra no, na któ rej wy ra bia się słyn ne we nec -
kie szkło oraz Bu ra no, sły ną cej z ko ro nek, krzy wej wie ży
i róż no barw nych bu dyn ków, któ rych ko lo ry za stę pu ją tra -
dy cyj ne ozna cze nia nu me rów do mów i nazw ulic. Nie zwy -
kle in te re su ją cy oka zał się cmen tarz ko mu nal ny zaj mu ją cy
ca łą wy spę San Mi che le, na któ rym po cho wa ne są wy bit ne
oso bi sto ści kul tu ry eu ro pej skiej, m.in. Igor Stra wiń ski z żo -
ną. Pod czas prze jażdż ki gon do lą po zna li śmy wie le cie ka -
wych miejsc wi docz nych naj le piej tyl ko od stro ny ka na łów
(m. in. dom ro dzin ny słyn ne go Ca sa no vy i Mar co Po lo,
Most Wes tchnień), a po dro dze mi ja li śmy prze róż ne czę ści
gar de ro by, któ re spa dły miesz kań com do wo dy z okien ich
ka mie nic lub z li nek na bie li znę roz wie szo nych nad ka na ła -
mi. Zwie dzi li śmy też kil ka zna nych mu ze ów kry ją cych
wspa nia łe ko lek cje dzieł sztu ki (Pa łac Do żów, Cor rer, Ac ca -
de mia, Gug gen he im), ope rę La Fe ni ce, uni wer sy tet oraz za -
le d wie kil ka na ście naj więk szych (z pra wie stu znaj du ją cych
się tu na nie mal każ dym więk szym pla cu po mię dzy ka na ła -
mi) ko ścio łów z ba zy li ką św. Mar ka na cze le, w któ rej by li -
śmy na nie dziel nej mszy św. Wie czo ra mi uczest ni czy li śmy
na to miast w im pre zach kar na wa ło wych or ga ni zo wa nych
głów nie na pla cu św. Mar ka. I wła śnie na jed nej z nich
w ostat nim dniu kar na wa łu po zna li śmy sym pa tycz ne go wło -
skie go na uczy cie la, któ ry za pro sił nas do sie bie do Pa dwy.
Tak więc w Śro dę Po piel co wą po je cha li śmy tam z nim
i dzię ki te mu mo gli śmy zo ba czyć re li kwie św. An to nie go.
Mu sie li śmy wpraw dzie stać w bar dzo dłu giej ko lej ce
przed ba zy li ką, ale by li śmy do te go przy zwy cza je ni jesz cze
z cza sów PRL -u, a po za tym po li cja i żan dar me ria wło ska
(tzw. Ca ra bi nie ri) za dba ły o spraw ną or ga ni za cję i już po pół
go dzi nie zna leź li śmy się przed wy sta wio ny mi w szkla nej
trum nie re li kwia mi Świę te go. Po tem każ dy z piel grzy mów
do stał pa miąt ko wy dy plom, a my zo sta li śmy jesz cze
na Mszy św., po czym wró ci li śmy do We ne cji, by kon ty nu -
ować jej zwie dza nie. Na resz cie mo gli śmy swo bod nie prze -
cha dzać się uro kli wy mi, wą ski mi ulicz ka mi nad ka na ła mi
i do strzec w koń cu praw dzi wych we ne cjan, gdyż więk szość
tu ry stów zdą ży ła już wy je chać z mia sta. Od kry wa li śmy uro -
ki sta rej dziel ni cy ży dow skiej i ry bac kich dom ków, na któ -
rych po roz wie sza ne by ły sie ci. Na ko niec skosz to wa li śmy
jesz cze ty po wych we nec kich spe cja łów (m. in. spa ghet ti
w czar nym so sie z ka wał ka mi ośmior ni cy, sma żo nych w pa -
nier ce ni czym fryt ki owo ców mo rza czy kar na wa ło wych
pącz ków z ro dzyn ka mi i orzesz ka mi pi nio wy mi) i już trze ba
by ło nie ste ty wy jeż dżać. Na szczę ście po zo sta ły nam mi łe
wspo mnie nia, któ ry mi mo że my się te raz dzie lić z in ny mi.

tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 
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WSPOMNIENIA
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OD PO WIEDŹ:

Od po wiedź do punk tu 1.1: 1920 – 1938
Ka rol Woj ty ła prze by wał w Wa do wi cach od dnia uro dze nia,
tj. 18 V 1920 r. do ukoń cze nia gim na zjum 14 V 1938 r. Od -
po wiedź do punk tu 1.2: 1938 – 1978
W Kra ko wie Ka rol Woj ty ła prze by wał od cza su roz po czę cia
stu diów na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim w paź dzier ni -
ku 1938 r. Po wy bu chu II woj ny świa to wej pra co wał ja ko ro -
bot nik i stu dio wał w se mi na rium du chow nym. 1 XI 1946 r.
przy jął świę ce nia ka płań skie. Z Kra ko wa Ka rol Woj ty ła wy -
je chał 15 XI 1946 r. do Rzy mu na stu dia dok to ranc kie,
a w lip cu 1948 r. roz po czął pra cę dusz pa ster ską w Nie go wi -
ci. W mar cu 1949 r. Ka rol Woj ty ła wró cił do Kra ko wa i prze -
by wał tam do cza su wy jaz du do Rzy mu na kon kla we 3 paź -
dzier ni ka 1978 ro ku. 
Od po wiedź do punk tu 1.3: 1978 – 2005
W Wa ty ka nie kar dy nał Ka rol Woj ty ła prze by wał od cza su
konklawe i wy bo ru na pa pie ża 16 X 1978 r. do śmier ci 2 IV
2005 roku.

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE: 

WA DO WI CE 
20 VI 1920 r. – Ka rol Woj ty ła zo stał ochrzczo ny.
W ma ju 1929 r. – przy jął I Ko mu nię świę tą.

3 V 1938 r. – zo stał bierz mo wa ny.
1926-1930 – po bie rał na ukę w Szko le Po wszech nej. 
1930-1938 r. – po bie rał na ukę w Pań stwo wym Gim na zjum
Mę skiem im. Mar ci na Wa do wi ty. 

(...)„W tym mie ście wszyst ko się za czę ło. I ży cie się za czę -
ło, i szko ła się za czę ła, stu dia się za czę ły i te atr się za -
czął. I ka płań stwo się za czę ło.„
(...)”Na przód by łem uczniem szko ły pod sta wo wej, po -
wszech nej... po tem prze sze dłem do gim na zjum im. Mar ci na
Wa do wi ty, któ re go by łem uczniem przez osiem lat. A z gim -
na zjum cho dzi ło się do „So ko ła” na gim na sty kę. Cho dzi ło
się tak że do „So ko ła” na przed sta wie nia.„
(...) „w do mu u pań stwa Hom mów, czy li u Zbysz ka Sił kow -
skie go mia łem pry mi cję, po świę ce niach ka płań skich, bi -
sku pich i kar dy nal skich.„

Tak mó wił o so bie Jan Pa weł II dnia 16 czerw ca 1999 r.
w Wa do wi cach (por. L’Osse rva to re Ro ma no nr 8/1999).

Na ukę w gim na zjum Ka rol Woj ty ła za koń czył ma tu rą z od -
zna cze niem. Dzia łał w Kół ku Mi ni stran tów, So da li cji Ma -
riań skiej i w Sto wa rzy sze niu Mło dzie ży Ka to lic kiej. 

KRA KÓW
1938-1939 r. – Stu dio wał na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim.
1940-1941 r. – pra co wał fi zycz nie w ka mie nio ło mach na Za -
krzów ku w Kra ko wie i w Za kła dach Che micz nych So lvay.
1942-1946 r. – Stu dio wał w Me tro po li tal nym Se mi na rium
Du chow nym w Kra ko wie.
1 XI 1946 r. – Przy jął świę ce nia ka płań skie. 
III 1949-1951 r. – Pra co wał ja ko wi ka ry w pa ra fii św. Flo ria -
na.
1951-12 XII 1953 r. – Otrzy mał ha bi li ta cję na Wy dzia le Teo -
lo gicz nym 
UJ. Pro wa dził wy kła dy z teo lo gii mo ral nej i ety ki spo łecz nej
w Me tro po li tal nym Se mi na rium Du chow nym oraz na Wy -
dzia le Teo lo gicz nym Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.
28 IX 1958 r. – Zo stał kon se kro wa ny na bi sku pa w ba zy li ce
ka te dral nej na Wa we lu.
30 XII 1963 r. – Otrzy mał no mi na cję na ar cy bi skup stwo kra -
kow skie. 
26 VI 1967 r. – Abp Ka rol Woj ty ła otrzy mał ka pe lusz kar dy -
nal ski. 
W 1969 r. – Kard. K. Woj ty ła zo stał wi ce prze wod ni czą cym
Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski. 
W 1972 r. – Roz po czął sy nod dusz pa ster ski ar chi die ce zji
kra kow skiej. 
W 1974 r. – Kard. Ka rol Woj ty ła zo stał au to rem re la cji teo -
lo gicz nej na Sy no dzie Bi sku pów w Rzy mie, któ ry był po -
świę co ny „Ewan ge li za cji współ cze sne go świa ta”. Brał też
udział w Kon gre sie To mi stycz nym w Rzy mie, na zwa nym
„kon gre sem kar dy na ła Woj ty ły”. 

WA TY KAN 
PA PIEŻ JAN PA WEŁ II JA KO SZA FARZ SA KRA MEN TÓW
ŚWIĘ TYCH

Pytania o Jana Paw³a II – ci¹g dalszy

32. W jakich latach Karol Wojtyła 
przebywał:

1.1 w Wadowicach,
1.2 w Krakowie,
1.3 w Watykanie?                  

CZY WIESZ, ŻE...
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„Sa kra men ty po zwa la ją nam żyć Ewan ge lią – po wie dział
Jan Pa weł II do mło dzie ży w Tu ry nie – czy li prze no szą w na -
sze ży cie i nie ja ko wpro wa dza ją w na szą eg zy sten cje po stać,
ży cie, ta jem ni ce, sło wa i fak ty z ży cia Je zu sa. Je zus przy bli -
ża się, wkra cza do na szej eg zy sten cji po przez kon kret ne
i wi dzial ne, sa kra men tal ne zna ki. Za po śred nic twem tych
zna ków Je zus wzy wa nas, po zwa la nam uczest ni czyć w swo -
jej mi sji i w ta jem ni cach swo je go ży cia.” (ho mi lia, 2 paź -
dzier nik 1988 r.).

Te ma ty ce sa kra men tal nej Oj ciec Świę ty po świę cił
wie le swo ich prze mó wień, ho mi lii i roz wa żań. Sie dem sa -
kra men tów Ko ścio ła, dzię ki któ rym roz wi ja się i kształ tu je
ży cie Lu du Bo że go, Pa pież roz wa ża w wy mia rze teo lo gicz -
nym, pa sto ral nym i eg zy sten cjal nym, a tak że sam ich
od cza su do cza su udzie la, aby pod kre ślić, że ka płan jest
sza fa rzem sa kra men tów. 

Po ni żej za miesz czo ne są da ne opu bli ko wa ne przez
Pre fek tu rę Do mu Pa pie skie go, do ty czą ce spra wo wa nia sa -
kra men tów świę tych przez Ja na Paw ła II w cza sie 25 lat je -
go po słu gi Pio tro wej. 

CHRZEST ŚWIĘ TY

Da ta Miej sce Ilość
14.04.1979 Ba zy li ka św. Pio tra 11
02.02.1980 Ka pli ca Pa oliń ska 6
05.04.1980 Ba zy li ka św. Pio tra 24
27.04.1980 Pry wat na ka pli ca pa pie ska 1
08.05.1980 Gha na 10
11.01.1981 Ka pli ca Pa oliń ska 9
26.02.1981 Ja po nia 77
18.04.1981 Ba zy li ka św. Pio tra 20
10.01.1982 Ka pli ca Pa oliń ska 13
13.02.1982 Ni ge ria 31
10.04.1982 Ba zy li ka św. Pio tra 28
28.05.1982 Wiel ka Bry ta nia 5
09.01.1983 Ka pli ca Syk styń ska 20
02.04.1983 Ba zy li ka św. Pio tra 22
08.01.1984 Ba zy li ka św. Pio tra 27
21.04.1984 Plac św. Pio tra 29
04.05.1984 Ko rea 72
13.01.1985 Ka pli ca Syk styń ska 31
06.04.1985 Ba zy li ka św. Pio tra 24
12.01.1986 Ka pli ca Syk styń ska 42
29.03.1986 Ba zy li ka św. Pio tra 39
08.05.1986 Forl 7
21.06.1986 Wło ski Ośro dek So li dar no ści

w Rzy mie 5
11.01.1987 Au la Bło go sła wieństw 49
18.04.1987 Ba zy li ka św. Pio tra 36
10.02.1988 Au la Bło go sła wieństw 42
02.04.1988 Ba zy li ka św. Pio tra 27
08.01.1989 Au la Bło go sła wieństw 43
25.03.1989 Ba zy li ka św. Pio tra 15
22.05.1989 Wspól no ta No ma del fia 1
07.01.1990 Au la Bło go sła wieństw 43
14.04.1990 Ba zy li ka św. Pio tra 18
13.01.1991 Au la Bło go sła wieństw 42
30.03.1991 Ba zy li ka św. Pio tra 26

12.01.1992 Au la Bło go sła wieństw 42
18.04.1992 Ba zy li ka św. Pio tra 29
02.01.1993 Au la Bło go sła wieństw 39 
10.04.1993 Ba zy li ka św. Pio tra 32
05.09.1993 Li twa 10
09.01.1994 Ba zy li ka św. Pio tra 41
02.04.1994 Ba zy li ka św. Pio tra 27
08.01.1995 Ka pli ca Syk styń ska 19
07.01.1996 Ka pli ca Syk styń ska 20
17.02.1996 Pry wat na ka pli ca pa pie ska 1
06.04.1996 Ba zy li ka św. Pio tra 7
12.01.1997 Ka pli ca Syk styń ska 19
29.03.1997 Ba zy li ka św. Pio tra 10
07.07.1997 Pry wat na ka pli ca pa pie ska 1
23.98.1997 Fran cja 10
11.01.1998 Ka pli ca Syk styń ska 19
11.04.1998 Ba zy li ka św. Pio tra 9
10.01.1999 Ka pli ca Syk styń ska 19
03.04.1999 Ba zy li ka św. Pio tra 8
09.01.2000 Ka pli ca Syk styń ska 18
22.04.2000 Ba zy li ka św. Pio tra 8
07.01.2001 Ka pli ca Syk styń ska 18
14.04.2001 Ba zy li ka św. Pio tra 6
13.01.2002 Ka pli ca Syk styń ska 20
30.04.2002 Ba zy li ka św. Pio tra 9
12.01.2003 Ka pli ca Syk styń ska 22
19.05.2003 Ba zy li ka św. Pio tra 7
19.04.2003 Pry wat na ka pli ca pa pie ska 1

Ra zem: 1378

BIERZ MO WA NIE

Da ta Miej sce Ilość
08.05.1980 Gha na 10
11.05.1980 Wy brze że Ko ści Sło nio wej 10
25.05.1980 Ba zy li ka Wa ty kań ska 101
11.04.1981 Wa ty kan 

(dzie ci nie peł no spraw ne) 8
13.02.1982 Ni ge ria 31
28.05.1982 Co ven try 26
28.05.1982 Lon dyn 5
27.06.1982 Gro ta Mat ki Bo żej z Lo ur des 

w Wa ty ka nie 12
29.05.1983 Ba zy li ka Wa ty kań ska 311
03.09.1983 An zio (dzie ci nie peł no spraw ne) 21
04.05.1984 Ko rea 72
10.06.1984 Ba zy li ka Wa ty kań ska 141
09.06.1985 Ba zy li ka Wa ty kań ska 348
09.05.1986 Imo la 16
15.06.1986 Ba zy li ka Wa ty kań ska 155
31.05.1987 Ba zy li ka Wa ty kań ska 140
02.09.1988 Tu ryn 34
05.06.1989 Fin lan dia 20
03.09.1990 Tan za nia 100
05.09.1993 Li twa 10
23.08.1997 Pa ryż 10

Ra zem: 1581

CZY WIESZ, ŻE...
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EU CHA RY STIA 
Sa kra ment ten jest nie tyl ko praw dzi wym źró dłem,

środ kiem i zwień cze niem każ de go dnia po wsze dnie go Pa -
pie ża Ja na Paw ła II, ale tak że znaj du je się w cen trum je go
na ucza nia i po słu gi pa ster skiej. „Ka płan – po wie dział Oj ciec
Świę ty – jest czło wie kiem Eu cha ry stii. To, co na prze strze -
ni pra wie 50. lat ka płań stwa jest dla mnie naj waż niej sze, to
jest spra wo wa nie Eu cha ry stii. Świa do mość te go, że speł -
niam ją sto jąc przy oł ta rzu in per so na Chri sti, jest dla mnie
do mi nu ją ca. W cią gu tych lat ni gdy nie opu ści łem spra wo -
wa nia Naj święt szej Ofia ry. Je śli to mia ło miej sce, to tyl ko
z po wo dów ode mnie nie za leż nych. Msza św. jest ab so lut -
nie cen trum mo je go ży cia i cen trum każ de go dnia w mo im
ży ciu.„(„L’Osse rva to re Ro ma no”, wyd. pol skie, n. 1/1996,
s. 39).

Pod czas Mszy św. spra wo wa nych przez Ja na Paw -
ła II wie lu wier nych otrzy my wa ło z je go rąk ko mu nię św.
Nie jed no krot nie Pa pież udzie lał tak że pierw szej ko mu nii
św. dzie ciom, za rów no w Rzy mie, jak i pod czas po dró ży
apo stol skich. Np. w 1982 r. w Car dif fie (Wiel ka Bry ta nia),
w 1986 r. w Ce se nie (Wło chy) 14 dzie ciom, w 1987 r. w Ło -
dzi (Pol ska) 100 dzie ciom i w 1990 r. w Mwan zie (Tan za -
nia). 

PO KU TA

Rok rocz nie w Wiel ki Pią tek, po cząw szy od 4 kwiet nia 1980
r., Oj ciec Świę ty spo wia da wier nych w jed nym z kon fe sjo na -
łów Ba zy li ki Wa ty kań skiej. Ob li czo no, że w cią gu 25-ciu lat
pon ty fi ka tu wy spo wia dał po nad 300 osób. 
„Z ze tknię cia się z je go po sta cią (Św. Ja na Ma rii Vian neya)
wy nio słem prze ko na nie, że ka płan re ali zu je za sad ni czą
część swo je go po słan nic twa po przez kon fe sjo nał – «stać się
w spo sób wol ny więź niem kon fe sjo na łu». Ka płan jest świad -
kiem i na rzę dziem Bo że go Mi ło sier dzia” 

(Jan Pa weł II, Dar i Ta jem ni ca) 

NA MASZ CZE NIE CHO RYCH 

Da ta Miej sce Ilość
28.05.1982 An glia 9
05.06.1983 Rzym (Rok Świę ty) 200
23.11.1986 No wa Ze lan dia 20
12.06.1987 Pol ska 10
14.09.1987 Ari zo na 25
11.02.2000 Rzym (Rok Świę ty) 10

Ra zem: 274

M A Ł Ż E Ń S T W O

Da ta Miej sce Ilość
25.02.1979 Ka pli ca Pa oliń ska 1
09.10.1983 Rzym (Rok Świę ty) 38
17.08.1985 Ke nia 25
10.05.1986 Fa en za 3
13.07.1997 Ca stel Gan dol fo 1

20.07.1997 Ca stel Gan dol fo 1
5.10.2000 Rzym (Rok Świę ty) 8

Ra zem: 77

ŚWIĘ CE NIA KA PŁAŃ SKIE

Da ta Miej sce Ilość
24.06.1979 Wa ty kan 88
15.06.1980 Wa ty kan 46
02.07.1980 Bra zy lia 79
25.02.1981 Ja po nia 15
14.02.1982 Afry ka 92
31.05.1982 An glia 12
06.06.1982 Wa ty kan 80
08.11.1982 Hisz pa nia 141
12.06.1983 Wa ty kan 74
05.05.1984 Ko rea 38
11.05.1984 Taj lan dia 25
31.05.1984 Wa ty kan 77
17.06.1984 Szwaj ca ria 9
03.02.1985 Pe ru 47
02.06.1985 Wa ty kan 70
09.08.1985 To go 11
11.08.1985 Ka me run 16
25.05.1986 Wa ty kan 74
05.07.1986 Ko lum bia 92
19.11.1986 Ban gla desz 18
09.06.1987 Pol ska 50
21.06.1987 Wa ty kan 55
08.05.1988 Uru gwaj 12
29.05.1988 Wa ty kan 69
28.05.1989 Wa ty kan 57
11.05.1990 Mek syk 100
10.06.1990 Wa ty kan 47
02.09.1990 Tan za nia 42
04.09.1990 Bu run di 25
08.09.1990 Ru an da 32
03.01.1991 Wa ty kan 60
26.05.1991 Wa ty kan 61
25.02.1992 Gwi nea 3
14.06.1992 Wa ty kan 49
03.02.1993 Be nin 12
02.05.1993 Wa ty kan 29
12.06.1993 Hisz pa nia 38
14.05.1995 Wa ty kan 41
28.04.1996 Wa ty kan 38
20.04.1997 Wa ty kan 30
03.05.1998 Wa ty kan 30
25.04.1999 Wa ty kan 31
14.05.2000 Wa ty kan 26
13.05.2001 Wa ty kan 34
21.04.2002 Wa ty kan 20
11.05.2003 Wa ty kan 31

Ra zem: 2125
Udzie lo ne przez kard. Karola Woj ty łę: 685

Łącz nie: 2810

CZY WIESZ, ŻE...
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KON SE KRE CJA BI SKU PÓW

Da ta Miej sce Ilość
06.01.1979 Wa ty kan 1
27.05.1979 Wa ty kan 26
15.09.1979 Wa ty kan 1
12.11.1979 Wa ty kan 1
06.01.1980 Wa ty kan 3
04.05.1980 Afry ka 8
06.01.1981 Wa ty kan 11
12.04.1981 Wa ty kan 1
06.01.1982 Wa ty kan 9
06.03.1982 Wa ty kan 1
06.01.1983 Wa ty kan 14
01.11.1983 Wa ty kan 1
06.01.1984 Wa ty kan 9
06.01.1985 Wa ty kan 7
14.09.1985 Al ba no 1
06.01.1986 Wa ty kan 7
16.10.1986 Wa ty kan 1
06.01.1987 Wa ty kan 10
17.03.1987 Wa ty kan 1
05.09.1987 Wa ty kan 3
07.11.1987 Wa ty kan 1
06.01.1988 Wa ty kan 10
06.01.1989 Wa ty kan 13

20.10.1989 Wa ty kan 4
06.01.1990 Wa ty kan 12
05.04.1990 Wa ty kan 4
06.01.1991 Wa ty kan 13
06.01.1992 Wa ty kan 11
26.04.1992 Wa ty kan 7
17.11.1992 Wa ty kan 1
06.01.1993 Wa ty kan 11
25.04.1993 Al ba nia 4
06.01.1994 Wa ty kan 13
06.01.1995 Wa ty kan 10
06.01.1996 Wa ty kan 14
06.01.1997 Wa ty kan 12
06.01.1998 Wa ty kan 9
19.03.1998 Wa ty kan 3
06.01.1999 Wa ty kan 9
06.01.2000 Wa ty kan 12
19.03.2001 Wa ty kan 9
06.01.2002 Wa ty kan 10
06.01.2003 Wa ty kan 12

Ra zem: 321

Opracował Andrzej Witkowski

CZY WIESZ, ŻE...

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! 
O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, 

wydałeś swego Syna.
O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna 
poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.  

(z orędzia paschalnego „Exsultet”)

Przejście Jezusa przez mękę i śmierć do życia jest Dobrą Nowiną dla każdego z nas.
Daje nam bowiem pewność, że nie zostajemy sami ze słabością i grzechem, który nas
przerasta i powala, ale że zawsze towarzyszy nam Bóg. Bierze on mój grzech, a w zamian
daje nowe życie – życie z łaski, takie, które nie ma już końca, a w którym mam udział od
momentu swojego chrztu. 

Z okazji pamiątki tego Misterium, które obchodzimy w trakcie Triduum Paschalnego,
chcemy życzyć wszystkim naszym kochanym Czytelnikom, Parafianom i Gościom, otwartości
na ten dar nowego życia. Niech Jezus Zmartwychwstały wprowadza pokój i radość w nasze
rodziny, domy, szkoły i miejsca pracy. Oby te święta paschalne zaowocowały
doświadczeniem spotkania z żywym wiecznie Bogiem i otwierały nasze serca na drugiego
człowieka. Szczęść Boże !

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

“sTWORZENIE”

wiersze i zdjęcia kazimierza sakowicza

na tablicach dekalogu 

przez utratę wszystkiego w czym można pokładać nadzieję
przez wiarę w najmniejsze a jednak skuteczne
przez miłość czystą i bezwarunkową
przez słowo wypowiedziane i zatrzymane w sercu
wbrew temu co świat zgotuje sobie
na przekór utracie młodości i zbliżającej się śmierci
pomimo fałszowaniu prawdy o Bogu Miłości
droga do Niego prosta jest
przez człowieka z człowiekiem i w człowieku
zapisana na tablicach dekalogu

moje szczęście

moim szczęściem jest Bóg mieszkający w tobie

dobrze że jesteś tą chwilą właściwą
czasem który nam razem upływa
na przekór ciemności dziejących się spraw
wbrew artykułom z kolorowych gazetek
miłość ma sens kiedy jednoczy pragnienia
zwykłe codzienne zwyczajne
na miarę nadziei uszyte

moim szczęściem jest Bóg zapatrzony w ciebie

o grzechu zaniedbania 

jest prawda o nas boleśnie wpisana w życiorysy innych
i życiorysy cudze wpisane w prawdę o nas
którym wciąż jeszcze daleko do doskonałości
którym wciąż rosną rogi grzechów i przywar
ciężko jest nosić brzemię miłości jeśli ta miłość wymaga
bycia w prawdzie ze samym sobą

ziemia od zawsze pełna niegodziwości i zła
prawdę rozmienia na drobne krętactwa
tu możesz zełgać tam nie powiedzieć prawdy
wszystko możliwe możliwym być może

a mnie ciągle brakuje odwagi
aby wyjść na zewnątrz poezji i powiedzieć
głupota jest grzechem zaniedbania pracy nad duchem
i nie ma wytłumaczenia przed żadnym sądem
szczególnie tym niebiańskim
zostaje liczyć na miłosierdzie choć nie znamy jego granic

zło jest formą głupoty bo zawsze przegrywa

KĄCIK POETYCKI

. . . . . . . 
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rebus nr 25                         

Rebus trzywyrazowy, o początkowych
li te rach: W. B. K.

„BARYT“

logogryf nr 5
Rozwiązanie logogryfu nr 4

Hasło: Siostry betanki
Wyrazy pomocnicze: Ambasador, kościelny,
misjonarz, akcesoria, świątynia, wikariusz,
krucyfiks, prezbiter, męczennik, kapitanat,
Archanioł, organista, episkopat, konfitura.

Rozwiązanie rebusu nr 24:
Miła będzie Gwiazdka.

(miś - łabędzie - gniazdka)

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

p. Inge Czarniak

Serdecznie gra tu lu je my!
Tym bardziej, że w diagramie brakowało

dwóch rzędów kratek, za co autora i
czytelników przepraszamy.

Od au to ra cd. 

Krzy żów ki pa no ra micz ne moc no za la ły ry nek wy daw ni czy (ma my do wy bo ru: 100, 200, 300, 400, 500 i 1000 krzy żó wek pa -
no ra micz nych), mu szę tu jed nak za zna czyć, iż sza nu ją cy się sza ra dzi ści stro nią od te go ty pu za dań, a nie któ re re dak cje,
uwzględ nia jąc upodo ba nia swo ich czy tel ni ków, w ogó le krzy żó wek pa no ra micz nych nie dru ku ją. Jed ną z przy czyn ta kiej
sy tu acji jest zu bo że nie moż li wo ści umiesz cza nia szer szych i cie kaw szych de fi ni cji, gdyż w ma łych krat kach uczy nić się te -
go nie da. Tak więc po śród nie zli czo nej ilo ści róż nych ty pów za dań krzy żów ko wych prym wie dzie dziś zde cy do wa nie krzy -
żów ka – jol ka. Moż na za py tać, w czym tkwi ta jem ni ca po pu lar no ści te go za da nia? Przede wszyst kim w tym, iż jest to za da -
nie am bit niej sze w swym za ło że niu: je że li we wszyst kich ty pach krzy żó wek roz wią zu ją ce mu wska zu je się miej sca wpi su
po szcze gól nych wy ra zów, tak w jol ce od na le zie nie miejsc wpi su po zo sta wia się wła śnie roz wią zu ją ce mu, a to już wy ma ga
więk sze go po lo tu, wy sił ku umy słu, by stro ści; te zaś ce chy am bit ni krzy żów ko wi cze ce nią so bie naj wy żej. 

Fundatorem nagród jest:

HURTOWNIA KSIĄŻEK 
I  DEWOCJONALIÓW

„ŚW. PAWEŁ“

80-339 Gdańsk, ul. Bitwy Oliwskiej 40 
tel. 58  5541834

Ł = N

Roz wią za nie lo go gry fu al bo re bu su z nr 43 Gło su Bra ta
pro si my skła dać w kio sku pa ra fial nym lub wrzu cić
do skrzyn ki na drzwiach wej ścio wych do ple ba nii, w ter mi -
nie jed ne go mie sią ca od uka za nia się te go nu me ru. 

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

Na gro dę za lo go gryf z nr 42 prze ka zu je my p.
Elżbiecie Wiącek.

Do po da nej fi gu ry na le ży wpi sać po zio mo dzie -
więt na ście wy ra zów sied mio li te ro wych.
Li te ry w dwu za zna czo nych ko lum nach, czy ta -
ne pio no wo (naj pierw w le wej, po tem w pra wej)
sta no wią roz wią za nie, któ re wy star czy na de -
słać bez wy ra zów po moc ni czych.

1) dzień po prze dza ją cy ja kieś świę to.
2) apa rat do wy świe tla nia prze zro czy; rzut nik.
3) du chow ny ka to lic ki nie bę dą cy bi sku pem, 

lecz ma ją cy pra wo no sze nia bia łe go na kry -
cia gło wy (po dob ne go do bi sku pie go) pod -
czas  uro czy stych ob rzę dów

4) dłu uuga mo dli twa.
5) daw na bu dow la, ob raz, rzeź ba o war to ści 

mu ze al nej, hi sto rycz nej, kul tu ral nej.
6) owca ra sy po cho dze nia hisz pań skie go, 

o cien kiej weł nie.
7) …… wy mia ny wa lut (wy raz wpi sać w licz -

bie mno giej i wspak).
8) je den z sa kra men tów świę tych.
9) umo wa mię dzy na ro do wa; dzie ło, roz pra-

wa na uko wa.
10) w de ka na cie jest ich kil ka (licz ba mno ga).
11) uczeń Chry stu sa.
12) mo że za stę po wać le ka rza, lecz nie ma peł -

ne go wy kształ ce nia me dycz ne go.
13) du chow ni jeszcze nie prezbiterzy

(licz ba mno ga).
14) sil ne, gwał tow ne drgnię cie; sil ne wzru sze nie.
15) prze pi so wy ubiór, mun dur.
16) hoj nie dzie li my się nim w okre sie Bo że go 

Na ro dze nia.
17) roz łam w Ko ście le.
18) nie wiel ka bu dow la sa kral na; bocz na część   

ko ścio ła z oł ta rzem.
19) ostat nie dni kar na wa łu; ostat ki.

Opra co wał: BA RYT.

ROZRYWKA
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PRZYJĘLI 
SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZE

50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA
obchodzili:

26 XII Bogumiła i Henryk Przechlewscy
26 XII Anna i Lesław Gorzelany
27 XII Aniela i Marian Gołota
21 II Urszula i Józef Kaźmierczak
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WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Ś.p. Eugeniusz Mekanik, lat 72, zm. 4.12.2009 r. 
Ś.p. Zdzisław Jóźwiak, lat 54, zm. 7.12.2009 r. 

Ś.p. Stanisław Bączyński, lat 48, zm. 15.12.2009 r. 
Ś.p. Janina Famulska, lat 67, zm. 16.12.2009 r. 

Ś.p. Irena Mrowczyńska, lat 71, zm. 18.12.2009 r. 
Ś.p. Barbara Szymczak, lat 78, zm. 19.12.2009 r. 
Ś.p. Julita Chojnacka, lat 71, zm. 24.12.2009 r. 

Ś.p. Halina Henbrych, lat 83, 26.12.2009 r. 
Ś.p. Zofia Skotnicka-Kalinowska, lat 70, zm. 28.12.2009 r.  

Ś.p. Ireneusz Jeziorek, lat 81, zm. 30.12.2009 r. 
Ś.p. Weronika Kurantowicz, lat 84, zm. 2.01.2010 r. 
Ś.p. Bronisław Berliński, lat 87, zm. 10.01.2010 r. 
Ś.p. Michał Gołuszewicz, lat 82, zm. 14.01.2010 r. 

Ś.p. Zofia Kłonowska, lat 87, zm. 18.01.2010 r. 
Ś.p. Elżbieta Średnicka, lat 45, 19.01.2010 r. 

Ś.p. Stanisław Zdzisław Gliwiński, lat 78, zm. 23.01.2010
Ś.p. Andrzej Lewandowski, lat 57, zm. 28.01.2010 r. 

Ś.p. Jan Prokop, lat 81, zm. 1.02.2010 r. 
Ś.p. Zygmunt Wacław Kondratowicz, lat 72, zm.

10.02.2010 r. 
Ś.p. Wanda Kabelis, lat 90, zm. 12.02.2010 r. 

Ś.p. Urszula Bronisława Augustyniak, lat 82, zm.
12.02.2010 r. 

Ś.p. Władysław Zielazny, lat 77, zm. 24.02.2010 r. 
Ś.p. Elżbieta Kamińska, lat 64, zm. 26.02.2010 r. 

Ś.p. Teresa Rozalia Trytko, lat 83, zm. 4.03.2010 r. 
Ś.p. Kazimierz Kluk, lat 74, zm. 7.03.2010 r. 

Ś.p. Mieczysław Józefowicz, lat 79, zm. 14.03.2010 r. 
Ś.p. Zenon Sobucki, lat 75, zm. 15.03.2010 r. 

Ś.p. Zofia Szczepankowska, lat  84, zm. 16.03.2010 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Jan Przyborowski i Zofia Iwińska
31.12.2009 r. 

Łukasz Marcin Marciniak i Karolina Jurczyńska
23.01.2010 r. 

Składamy serdeczne gratulacje

Nina Kwidczyńska 25.12.2009 r. 

Gabriel Stanisław Pińkowski 25.12.2009 r. 

Zuzanna Katarzyna Grosz 25.12.2009 r. 

Marika Halina Grosz-Tokarska 25.12.2009 r. 

Marcel Kozłowski 25.12.2009 r. 

Marcel Łęgowski 25.12.2009 r. 

Olivier Łukasz Strack 25.12.2009 r. 

Oskar Piotr Cybula 25.12.2009 r. 

Zuzanna Anna Parzych 25.12.2009 r. 

Roksana Stanisławska 25.12.2009 r. 

Jan Krzysztof Nastały 27.12.2009 r. 

Barbara Anna Wedman 10.01.2010 r. 

Kacper Kulewicz 10.01.2010 r. 

Nadia Zuzanna Zdunek 23.01.2010 r.

Brian Mudlaff-Minda 24.01.2010 r. 

Kacper Filip Berus 14.02.2010 r. 

Mateusz Mieczkowski 14.02.2010 r. 

Wiktoria Krystyna Lange 14.02.2010 r. 

Julia Zuzanna Makowska 14.02.2010 r. 

Paulina Julia Czechowska 28.02.2010 r. 

Weronika Joanna Staszałek 13.03.2010 r. 

Piotr Płocharczyk 14.03.2010 r. 

Mikołaj Kacper Choszcz 14.03.2010 r. 

Alan Aleksander Siewert 14.03.2010 r. 
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JASEŁKA – PRZEDSZKOLE NR 62 - 10 I 2010 r.

JASEŁKA – SP NR 80 - 17 I 2010 r.
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PRACE BUDOWLANE

Zdjęcia przedstawiające kolejny etap prac przy budowie kiosku parafialnego i prace przy elementach ogrodzenia w warsztacie ślusarskim.


