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PROCSJA NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ



Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

1.04 – Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w
Wielki Czwartek wraz z obrzędem obmycia nóg
przewodniczył ks. bp Ryszard Kasyna.
11.04 – W niedzielę Miłosierdzia Bożego
młodzież ze Szkolnego Koła „Caritas” przy
Gimnazjum nr 21 w ramach akcji „Żonkil”
zbierała datki na Hospicjum św. Józefa w
Sopocie.
2.05 – Gościliśmy dziewczęta z Domu Opieki
Społecznej św. Rocha prowadzonego przez
siostry serafitki w Poznaniu. Homilie niedzielne
głosił ks. prof. Wojciech Bęben.
1-2.05 – Młodzież z DM „Lux Cordis” wraz z
ks. Marcinem i ks. diakonem Janem
odpoczywała na majówce rowerowej do Rutek
na Kaszubach.
10.05 – Sakramentu bierzmowania młodzieży i
dorosłym z naszej parafii udzielił ks. abp
Tadeusz Gocłowski.
23.05 – Dzieci klas drugich przystąpiły do I
Komunii świętej.
30.05 – Odbyła się pielgrzymka dzieci
pierwszokomunijnych wraz z ks. Januszem, ks.
Jackiem i s. Salezją do Gietrzwałdu.
5.06 – Młodzież wraz z ks. Marcinem
wyruszyła na doroczne ogólnopolskie spotkanie
modlitewne do Lednicy.
6.06 – Pod przewodnictwem ks. Tadeusza
odbyła się parafialna pielgrzymka na
beatyfikację sługi Bożego ks. Jerzego
Popiełuszki do Warszawy.
12.06 – Odbywający w naszej parafii praktykę
duszpasterską dk. Jan Wójcik przyjął w
katedrze oliwskiej święcenia prezbiteratu z rąk
ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity
Gdańskiego.
14.06 – ks. neoprezbiter Jan Wójcik sprawował
w naszym kościele uroczystą Mszę św. z
błogosławieństwem prymicyjnym.
17.06 – Uroczystej Mszy św. wraz z procesją
eucharystyczną w dniu parafialnego odpustu ku
czci św. Brata Alberta przewodniczył ks. prał.
Ryszard Bugajski.

S³owo od ksiêdza
Proboszcza
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Pięk nie po zdra wiam wszyst kich na szych Pa ra fian oraz
tych, do któ rych tra fi ko lej ny nu mer pi sma Głos Bra ta. Ze
wzru sze niem prze glą dam po szcze gól ne ar ty ku ły i zdję cia
uka zu ją ce co dzien ne ży cie Wspól no ty, któ ra ży je i jest ak -
tyw na. Współ cze sny świat po trze bu je au ten tycz ne go świa -
dec twa. Jest ono naj sku tecz niej szym na rzę dziem gło sze nia
Ewan ge lii.

Dzię ku ję więc Bo gu za wszyst kich, któ rzy an ga żu -
ją swo je si ły, umie jęt no ści i in te lekt, aby orę dzie Bo żej mi -
ło ści do cie ra ło do naj bar dziej po trze bu ją cych. 

Co od naj dzie my naj now szym nu me rze? Wspo -
mnie nia z uro czy sto ści pa ra fial nych, za pi sa ne tak że w for -
mie fo to kro ni ki; re flek sje do ty czą ce hi sto rii ko ścio ła oraz
ar ty ku ły po głę bia ją ce na szą wie dzę re li gij ną; nie co po ezji
i ła mi głów ki. Jed nym sło wem za chę cam do lek tu ry.

Na czas wa ka cji i urlo pów ży czę, wraz z wszyst ki mi
ka pła na mi i sio stra mi pra cu ją cy mi w na szej pa ra fii, wie le
bło go sła wień stwa Bo że go i opie ki świę te go Bra ta Al ber ta.

Z uśmiechem 
Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

* Gdy się mi łu je, cier pie nie prze sta je być cier pie niem. Im
wię cej od krzy ża ucie kasz, tym wię cej cię przy wa la... Trze -
ba mo dlić się o umi ło wa nie krzy żów: wte dy sta ją się one
słod ki mi. Sam do świad cza łem te go przez czte ry czy pięć lat:
cięż ko mnie spo twa rza no, sil nie mi się sprze ci wia no; Bóg
świad kiem, że nie bra kło mi krzy żów, mia łem ich wię cej
pra wie, ni żem mógł udźwi gnąć, ale za czą łem mo dlić się
o umi ło wa nie cier pie nia i uczu łem się szczę śli wy. Od czu -
łem, że tyl ko w uko cha niu cier pie nia znaj du je się praw dzi -
we szczę ście.

* Krzyż miał by od bie rać nam spo kój?! Ależ on to wła śnie
ma go nam wnieść do ser ca! Wszyst kie nę dze na sze stąd
po cho dzą, że nie mi łu je my krzy ża!

* Ko mu nia św. i Ofia ra Mszy św. to dwie naj sku tecz niej sze
dro gi do uzy ska nia prze mia ny serc.

* Je zus Chry stus daw szy nam wszyst ko, co mógł dać, ze -
chciał nad to uczy nić nas dzie dzi ca mi te go, co by ło dla Nie -
go naj cen niej sze, to zna czy dał nam swą Mat kę Naj święt szą.

* Da le ko wię cej czy ni my dla Bo ga – gdy speł nia my coś, co
nie spra wia nam przy jem no ści i upodo ba nia. Być mo że, iż
wkrót ce mię stąd wy pę dzą; ale ja tym cza sem tak pra cu ję,
jak gdy bym miał tu po zo stać na za wsze.

* Gdy się ko goś bar dzo mi łu je, czyż po trze ba wi dzieć go, by
o nim my śleć? Nie! Je śli mi łu je my Pa na Bo ga, mo dli twa sta -
nie się dla nas rze czą tak zwy kłą, jak od dy cha nie... Jak że to
pięk nie rzec od sa me go ra na: chcę, aby wszyst ko, co w dniu
dzi siej szym uczy nię i cier pieć bę dę, by ło na chwa łę Bo żą...
Nic dla świa ta lub dla wła snej ko rzy ści; wszyst ko, aby się
przy po do bać Zba wi cie lo wi!... W ten spo sób du sza jed no czy
się z Bo giem; Je go tyl ko wi dzi, dla Nie go tyl ko dzia ła. Po -
wta rzaj my czę sto: Bo że mój, miej li tość na de mną! – tak, jak
dziec ko mó wi do mat ki: Po daj mi rę kę, daj mi chle ba. Je że -
li je ste śmy przy tło cze ni ja kim cię ża rem, po myśl my za raz,
że idzie my za Je zu sem Chry stu sem, dźwi ga ją cym krzyż
i łącz my na sze cier pie nia z cier pie nia mi Bo skie go Zbaw cy...

* Był tu w pa ra fii pe wien czło wiek, któ ry już od wie lu lat nie
ży je. Za szedł szy z ra na do ko ścio ła, by zmó wić pa cierz

przed uda niem się w po le, po zo sta wił mo ty kę u drzwi ko -
ściel nych i za pa mię tał się zu peł nie w ob li czu Bo ga. Są sia da,
któ ry pra co wał opo dal i zwykł był wi dy wać go przy ro bo cie,
za dzi wia ła te raz je go nie obec ność. Po wra ca jąc do do mu,
wpadł na myśl, by wstą pić do ko ścio ła. I tam go zna lazł istot -
nie. Co tu ro bisz tak dłu go? – za py tał. A za py ta ny od rzekł
mu z pro sto tą: Pa trzę na Pa na Bo ga, a Pan Bóg pa trzy
na mnie... Tak jest, mo je dzie ci – w tych pro stych sło wach
za wie ra się ca ła treść ob co wa nia z Bo giem.

* Bra cia moi – Bóg nie na dłu gie i pięk ne mo dli twy uwa gę
zwra ca, lecz na te, co z głę bi ser ca po cho dzą... Nic ła twiej -
sze go, jak mo dlić się do Pa na Bo ga i nic bar dziej po cie sza -
ją ce go.

* Gdy mo dli my się do Je zu sa za grzesz ni ków, wów czas
Chry stus rzu ca na nich pro mie nie świa tła, aby im wy ja wić
ich nę dzę i na wró cić ich.

* Cno ta z ser ca ma tek prze cho dzi z ła two ścią do ser ca dzie -
ci … Dziec ko, któ re ma szczę ście po sia dać do brą mat kę,
po win no pa trzeć na nią i o niej my śleć nie ina czej jak tyl ko
ze łza mi wdzięcz no ści.

* Niech się dzie je wo la Bo ża. Trze ba ko niecz nie chcieć te -
go, co Bóg chce… i za do wo lo nym być z te go, co Bóg zsy ła.

* Bo że, mój użycz ła ski na wró ce nia mo jej pa ra fii. Zga dzam
się cier pieć wszyst ko, co ze chcesz, przez ca ły ciąg me go ży -
cia… Tak, choć by po no sić sto lat naj do tkliw sze bo le ści, by -
le moi pa ra fia nie się na wró ci li!

* Mo dli twa pry wat na po dob na jest do sło my tu i ów dzie
po po lu roz rzu co nej; je śli ją za pa lisz, sła by bę dzie pło mień,
ale zbierz źdźbła roz rzu co ne w je den stos, a pło mień bę dzie
sil ny i wznie sie się ku nie bu: ta ką jest mo dli twa pu blicz na.

* Mo dli twa … Jest to ro sa. Im wię cej kto się mo dli, tym wię -
cej mo dlić się pra gnie … Na mo dli twie czas się nie dłu ży.

* Gdy się przy ję ło Ko mu nię świę tą, du sza za ta pia się w bal -
sa mie mi ło ści i sy ci się nią, jak pszczo ła sło dy czą kwia tów.

* Bóg za wsze jest wszech moc ny, za wsze mo że cu da czy nić;
i istot nie czy nił by je, jak nie gdyś, lecz prze szka dza te mu
brak wia ry!

* Miej cie czy stą in ten cję. Bądź cie po kor ni … Ty le tyl ko wa -
sze go bo gac twa, ile za ufa nia w Bo ską Opatrz ność.

* Jak że je ste śmy szczę śli wi, iż ubo dzy do nas przy cho dzą.
Gdy by nie przy cho dzi li, trze ba by iść po nich. A nie za wsze
star czy na to cza su.

* Ka płań stwo to mi łość Ser ca Je zu so we go.

* Żyj my tak, aby śmy mo gli do brze umie rać. 

św. Jan Ma ria Vian ney

Szklana trumna św. Jana Marii Vianneya 
(8 V 1786 - 4 VIII 1859 r.) w Bazylice św. Sykstusa w Ars 

S³owa patrona Roku Kap³añskiego cz-3
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Jan Pawe³ II o œw. Janie Marii Vianney’u
Frag men ty Li stu do ka pła nów na Wiel ki Czwar -
tek 1986 r. 

Pra gnie my wszy scy dzię ko wać Chry stu so wi, Księ ciu Pa ste -
rzy, za ten nie zwy kły wzór ży cia i służ by ka płań skiej, ja ki
świę ty Pro boszcz z Ars sta no wi dla ca łe go Ko ścio ła,
a przede wszyst kim dla nas, ka pła nów. 

Je go przy kład nie mo że pójść w za po mnie nie. Bar -
dziej niż kie dy kol wiek po trze bu je my je go świa dec twa i je go
wsta wien nic twa, aby spro stać sy tu acjom na szych cza sów,
w któ rych – po mi mo pew nych oznak na dziei – gło sze nie
Ewan ge lii na po ty ka na sprze ciw ro sną cej la icy za cji; czę sto
za nie dbu je się nad przy ro dzo ną asce zę, czy tra ci z oczu per -
spek ty wę kró le stwa Bo że go, a tak że nie kie dy w sa mym
dusz pa ster stwie po świę ca się nie mal wy łącz nie uwa gę
aspek tom spo łecz nym i spra wom do cze snym. Pro boszcz
z Ars mu siał po ko nać w ubie głym stu le ciu trud no ści, któ re
mia ły, być mo że, in ny cha rak ter, ale nie by ły mniej sze. Ży -
ciem swym i dzia łal no ścią po zo sta wił spo łe czeń stwu na -
szych cza sów jak by wiel kie ewan ge licz ne wy zwa nie, któ re
przy nio sło zdu mie wa ją ce owo ce na wró ceń. 

Jak wie my, Jan Ma ria Vian ney umarł w Ars 4 sierp -
nia 1859 ro ku, po czter dzie stu prze szło la tach wy czer pu ją -
ce go po słu gi wa nia. W chwi li je go przy by cia Ars by ło nie -
zna ną wio ską w die ce zji Lyonu. U schył ku je go ży cia spie -
szy ła tu ca ła Fran cja, a sła wa je go świę to ści, już po odej ściu
do Bo ga, zwró ci ła ry chło uwa gę Ko ścio ła po wszech ne go.
Św. Pius X do ko nał je go be aty fi ka cji w ro ku 1905,
Pius XI ka no ni zo wał go w ro ku 1925, a w ro ku 1929 ogło sił
go pa tro nem pro bosz czów ca łe go świa ta. W stu le cie śmier -
ci pa pież Jan XXIII w en cy kli ce No stri sa cer do tii pri mi tias
przed sta wił Pro bosz cza z Ars, ja ko wzór ży cia i asce zy ka -
płań skiej, wzór po boż no ści i kul tu eu cha ry stycz ne go, wzór
gor li wo ści pa ster skiej i to w kon tek ście po trzeb na szych
cza sów. 

NIE ZWY KŁE ŻY CIE PRO BOSZ CZA Z ARS
Pro boszcz z Ars prze był wie le prób, któ re mo gły

do pro wa dzić do znie chę ce nia: skut ki za mie szek re wo lu cyj -
nych, brak wy kształ ce nia w je go wiej skim śro do wi sku, opór
ze stro ny oj ca, po trze ba po mo cy w pra cy na ro li, po wo ła nie
do służ by woj sko wej, a przede wszyst kim – po mi mo wro -
dzo nej in te li gen cji i du żej wraż li wo ści – brak wy ro bie nia
umy słu i zdol no ści za pa mię ty wa nia, utrud nia ją cy mu stu -
dio wa nie teo lo gii i ła ci ny, wresz cie usu nię cie z te go po wo -
du z se mi na rium w Lyonie. Tak jak wy trwa ło ścią w pra cy
i mo dli twie prze zwy cię żał wszel kie prze szko dy i ogra ni cze -
nia, tak też po tem w ży ciu ka płań skim, pra co wi cie przy go to -
wy wał swe ka za nia i roz czy ty wał się wie czo ra mi w dzie łach
teo lo gów i mi strzów du cho wych. Od mło do ści oży wia ło go
wiel kie pra gnie nie „zdo by wa nia dusz dla Bo ga” w ka płań -
stwie. 

Dla Chry stu sa sta rał się do słow nie wy peł niać ra dy -
kal ne wy ma ga nia, ja kie Pan po sta wił w Ewan ge lii, roz sy ła -
jąc uczniów: mo dli twa, ubó stwo, po ko ra, za par cie się sie bie,

do bro wol ne umar twie nia. Po dob nie jak Chry stus, da rzył on
wier nych mi ło ścią, któ ra do pro wa dzi ła go do krań co we go
pa ster skie go po świę ce nia i do ofia ry z sie bie. „O Bo że mój,
po zwól mi na wró cić mo ją pa ra fię: zga dzam się przy jąć
wszyst kie cier pie nia, ja kie ze chcesz mi ze słać w cią gu ca łe -
go me go ży cia”.

W po słu dze Pro bosz cza z Ars owo ce te by ły zdu -
mie wa ją ce. Moż na by po wie dzieć, że Ja no wi Ma rii Vian -
ney’owi, któ ry dla Pa na po świę cił wszyst kie si ły i ca łe ser ce,
Zba wi ciel dał du sze. Za wie rzył mu je w ob fi to ści. Przede
wszyst kim je go pa ra fia – li czą ca w chwi li przy by cia za le d -
wie 230 osób – do zna ła do głęb nej prze mia ny. Bi skup tak
prze strzegł Ja na Ma rię Vian ney’a: „Jest to ma ła pa ra fia,
w któ rej nie ma wie le mi ło ści Bo ga. Ty im ją przy nie siesz”.

Ry chło jed nak Pro boszcz z Ars stał się, na wet da le -
ko po za gra ni ca mi wio ski, pa ste rzem licz nych rzesz na pły -
wa ją cych ze wszyst kich oko lic, z róż nych stron Fran cji
i z in nych kra jów. Mó wi się o 80. ty sią cach w ro ku 1858!
Mu sia no cze kać nie raz po kil ka dni, aby spo tkać go i móc
się przed nim wy spo wia dać. To, co przy cią ga lu dzi, to nie
tyl ko cie ka wość czy za słu żo na sła wa z po wo du cu dów, nad -
zwy czaj nych uzdro wień, któ re zresz tą Świę ty sta rał się
ukryć; o wie le bar dziej przy cią ga prze świad cze nie, że spo -
tka się tu świę te go, zdu mie wa ją ce go swo ją po ku tą, tak po -
uf nie ob cu ją ce go z Bo giem na mo dli twie, nie zwy kłe go
w swym opa no wa niu i po ko rze wśród gło śnych prze cież
suk ce sów, a na de wszyst ko na wskroś prze ni ka ją ce go we -
wnętrz ne uspo so bie nia dusz, by uwol nić je od brze mie nia
grze chu, zwłasz cza w kon fe sjo na le. 

Tak. Bóg wy brał ja ko wzór dla pa ste rzy te go, któ ry
w oczach świa ta wy da wał się bied ny, nie moc ny, bez bron ny
i wzgar dzo ny. Ob da rzył go wiel ki mi da ra mi ja ko prze wod ni -
ka i le ka rza dusz. Pro boszcz z Ars usi ło wał po dej mo wać ini -
cja ty wy od po wia da ją ce du cho wi epo ki i po trze bom je go pa -
ra fian. Wszyst kie jed nak je go po słu gi ka płań skie kon cen -
tro wa ły się na Eu cha ry stii, ka te che zie i sa kra men cie po jed -
na nia. Czyż nie po świę cił ca łe go ży cia ka płań skie go
i wszyst kich sił spra wie na wró ce nia grzesz ni ków? Wszak to

Ojciec Święty Jan Paweł II modli się przy konfesji św. Proboszcza z Ars,
6 października 1986 r.
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wła śnie na de wszyst ko w kon fe sjo na le ob ja wia się mi ło sier -
dzie Bo że. Nie za mie rzał prze to chro nić się przed pe ni ten -
ta mi, któ rzy przy by wa li ze wszyst kich stron; po świę cał im
czę sto dzie sięć go dzin dzien nie, nie kie dy pięt na ście i wię -
cej. By ło to nie wąt pli wie je go naj cięż sze umar twie nie, je go
„mę czeń stwo”: przede wszyst kim zno sił cier pie nia fi zycz ne
na sku tek upa łu, zim na czy tło ku; ale cier piał rów nież mo -
ral nie, gdyż bo lał nad wy zna wa ny mi grze cha mi, a jesz cze
bar dziej nad bra kiem skru chy: „Opła ku ję to, cze go wy nie
opła ku je cie”. 

Czę sto, nie ste ty, pe ni ten ci nie zbli ża ją się do kon fe -
sjo na łu tak gor li wie, jak za cza sów Pro bosz cza z Ars. Fakt,
że wie lu lu dzi zda je się z róż nych po wo dów zu peł nie stro nić
od spo wie dzi, jest zna kiem, jak pa lą cą po trze bą jest roz wi ja -
nie dusz pa ster stwa sa kra men tu po jed na nia, aby nie ustan -
nie oży wiać w chrze ści ja nach po trze bę praw dzi we go, oso bi -
ste go sto sun ku z Bo giem, aby bu dzić po czu cie grze chu,
któ ry za my ka czło wie ka na kon takt z Bo giem i z bliź ni mi,
aby prze ko ny wać o ko niecz no ści na wró ce nia i otrzy ma nia
za po śred nic twem Ko ścio ła roz grze sze nia, ja ko bez in te re -
sow ne go da ru od Bo ga, a tak że stwo rze nie wa run ków, któ -
re po zwo lą na le ży cie spra wo wać ten sa kra ment, po ko nu jąc
uprze dze nia, fał szy wy lęk czy ru ty nę. 

Eu cha ry stia za praw dę znaj do wa ła się w sa mym
cen trum je go ży cia du cho we go i pa ster skie go po słu gi wa -
nia. Mó wił: „Wszyst kie do bre dzie ła ra zem wzię te nie do -
rów nu ją Ofie rze Mszy św., gdyż są to dzie ła lu dzi, pod czas
gdy Msza św. jest dzie łem Bo ga”. 

Pro boszcz z Ars miał szcze gól ną świa do mość sta łej
obec no ści Chry stu sa w Eu cha ry stii. Przed ta ber na ku lum
spę dzał za zwy czaj dłu gie go dzi ny w ad o ra cji, o świ cie lub
wie czo rem; ku ta ber na ku lum czę sto zwra cał się pod czas
wy gła sza nia ho mi lii, mó wiąc z unie sie niem: „On tam jest!” 

Jan Maria Vianney  sta rał się po za tym w ni czym
nie za nie dby wać po słu gi Sło wa, nie odzow nej w przy go to wa -
niu do przy ję cia wia ry i na wró ce nia. Mó wił na wet: „Pan
nasz, któ ry jest sa mą Praw dą, nie przy wią zu je mniej szej wa -
gi do swe go Sło wa, niż do swe go Cia ła”. Od waż nie pięt no -
wał zło we wszyst kich je go for mach; był nie ustę pli wy, gdyż
cho dzi ło o zba wie nie wiecz ne je go wier nych: „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”. Od po wie dzial ność ta by ła
je go pro bosz czow ską udrę ką. Za zwy czaj jed nak że „wo lał ra -
czej uka zy wać po cią ga ją cy aspekt cnót niż brzy do tę wad”,
a gdy wspo mi nał – cza sem z pła czem – grzech i nie bez pie -
czeń stwo utra ty zba wie nia, pod kre ślał czu łą mi łość znie wa -
żo ne go Bo ga i szczę ście pły ną ce ze świa do mo ści, że jest się
ko cha nym przez Bo ga, zjed no czo nym z Bo giem, że ży je się
w Je go obec no ści, dla Nie go.

Św. Jan Ma ria Vian ney nie za do wa lał się wier nym
wy peł nia niem obo wiąz ków swe go po słu gi wa nia. Sta rał się
swo je ser ce i wła sne ży cie upodob nić do Chry stu so we go.
Mo dli twa by ła „du szą” je go ży cia: mo dli twa ci cha, kon tem -
pla cyj na, za zwy czaj w ko ście le, u stóp ta ber na ku lum. Wnę -
trze je go otwie ra ło się po przez Chry stu sa na Trzy Oso by
Bo skie, któ rym od dał w te sta men cie „swo ją bied ną du szę”.

Jan Ma ria Vian ney uświę cał sie bie, aby tym le piej
móc uświę cać in nych. Jest rze czą pew ną, że na wró ce nie po -
zo sta je za wsze ta jem ni cą serc, któ re ma ją wol ność de cy do -
wa nia, oraz ta jem ni cą ła ski Bo żej. Ka płan mo że przez swą
po słu gę je dy nie po uczać lu dzi, kie ro wać ich do kon fe sjo na -
łu i udzie lać im sa kra men tów świę tych. Jed nak że owoc za -
le ży rów nież od uspo so bie nia przyj mu ją ce go sa kra ment,
a to uspo so bie nie w du żej mie rze kształ to wa ne jest świę to -
ścią oso bi stą ka pła na, je go wy pró bo wa nym świa dec twem
i prze dziw ną wy mia ną w ob co wa niu świę tych. Św. Pa weł pi -
sał: „w mo im cie le do peł niam bra ki udręk Chry stu sa dla do -
bra Je go Cia ła, któ rym jest Ko ściół”. Jan Ma ria Vian ney pra -
gnął w ja kiś spo sób „wy drzeć” Bo gu ła skę na wró ce nia nie
tyl ko mo dli twą, ale ofia rą ca łe go ży cia. Pra gnął mi ło wać Bo -
ga za tych, któ rzy Go nie ko cha li, a wresz cie od być w du żej
mie rze po ku tę, któ rej oni nie czy ni li. Był praw dzi wie pa ste -
rzem, so li da ry zu ją cym się ze swym grzesz nym lu dem. 

Dla wszyst kich tych po wo dów św. Jan Ma ria Vian -
ney nie prze sta je być ży wym i wciąż ak tu al nym świad kiem
praw dy po wo ła nia i służ by ka płań skiej. Przy po mi na nam to
w spo sób tak prze ko ny wu ją cy, jak umiał mó wić o wiel ko ści
ka pła na i je go bez względ nej ko niecz no ści. Ka pła ni, ci, któ -
rzy przy go to wu ją się do ka płań stwa, i ci, któ rzy bę dą doń
po wo ła ni, win ni wpa try wać się w je go przy kład i na śla do wać
go. Dzię ki nie mu i sa mi wier ni le piej zro zu mie ją ta jem ni cę
ka płań stwa swych pa ste rzy. Po stać Pro bosz cza z Ars za iste
nie przedaw nia się! 

W Rzy mie, dnia 16 mar ca 1986 ro ku, 
w V Nie dzie lę Wiel kie go Po stu, w ósmym ro ku Pon ty fi ka tu. 

Jan Pa weł II

* * * 

Msza św. dla mieszkańców diecezji Belley, którą Ojciec Święty Jan Paweł II
koncelebrował w Ars ze wszystkimi biskupami i kapłanami, uczestnikami rekolekcji 

z 60 krajów w 200. rocznicę urodzin św. Jana Marii Vianneya, w 1986 roku.

Zdję cia po cho dzą z al bu mu „Dzie je ży cia św. Ja na Ma rii Vian neya”, 
Wy daw nic two Bia ły Kruk, 2009 rok.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

W tej czę ści cy klu przed sta wio ne zo sta ły roz wa ża nia na te -
mat sa kra men tów: po ku ty i po jed na nia, na masz cze nia cho -
rych oraz świę ceń i mał żeń stwa. Ni niej szy ar ty kuł za my ka
cykl roz wa żań na te ma ty za war te w dru giej czę ści Ka te chi -
zmu Ko ścio ła Ka to lic kie go pt. „Ce le bra cja Mi ste rium
Chrze ści jań skie go”. 

SA KRA MENT PO KU TY I PO JED NA NIA

No we ży cie, któ re czło wiek otrzy mał w sa kra men tach wta -
jem ni cze nia chrze ści jań skie go nie wy eli mi no wa ło kru cho -
ści i sła bo ści je go na tu ry ani skłon no ści do grze chu. Dla te -
go Je zus Chry stus chciał, by Ko ściół mo cą Du cha Świę te go
kon ty nu ował je go dzie ło uzdra wia nia i zba wia nia. Wie czo -
rem, w dniu pas chy, Pan Je zus uka zał się swo im Apo sto łom
i rzekł do nich: „Weź mij cie Du cha Świę te go! Któ rym od pu -
ści cie grze chy, są im od pusz czo ne, a któ rym za trzy ma cie,
są im za trzy ma ne” (J 20, 19). Tym ak tem Chry stus usta no -
wił sa kra ment po ku ty i po jed na nia.

Wie lość nazw, ja kie przy pi su je się te mu sa kra men -
to wi mó wi o tym, czym one są dla czło wie ka. Na zy wa się go
sa kra men tem po ku ty, po nie waż uświę ca oso bi stą i ekle zjal -
ną dro gę na wró ce nia; po ku ty i za dość uczy nie nia grzesz ne -
go chrze ści ja ni na. Na zy wa się go sa kra men tem spo wie dzi,
po nie waż spo wiedź z grze chów przed ka pła nem jest istot -
nym ele men tem te go sa kra men tu. Sa kra ment ten jest rów -
nież wy zna niem, uzna niem i uwiel bie niem świę to ści Bo ga
oraz Je go mi ło sier dzia wo bec grzesz ne go czło wie ka. Na zy -
wa się go sa kra men tem prze ba cze nia, po nie waż przez sa -
kra men tal ne roz grze sze nie ka pła na Bóg udzie la pe ni ten to -
wi prze ba cze nia i po ko ju. Na zy wa się go sa kra men tem po -
jed na nia, po nie waż udzie la grzesz ni ko wi mi ło ści Bo ga przy -
no szą cej po jed na nie z Bo giem i po jed na nie z „bra tem swo -
im” (Mt 5, 24).

Grzech jest ob ra zą Bo ga. Przez grzech cięż ki czło -
wiek tra ci ła skę chrztu oraz za da je ra nę ko mu nii ko ściel nej.
Je dy ną dro gą po wro tu do ko mu nii z Bo giem jest na wró ce -
nie. Na wró ce nie przy no si prze ba cze nie Bo ga i po jed na nie
z Ko ścio łem, co wy ra ża i urze czy wist nia w spo sób li tur gicz -
ny sa kra ment po ku ty i po jed na nia. Ce le bra cja te go sa kra -
men tu obej mu je dwa jed na ko wo istot ne ele men ty: z jed nej
stro ny ak ty czło wie ka, któ ry na wra ca się pod dzia ła niem
Du cha Świę te go a mia no wi cie żal, wy zna nie grze chów i za -
dość uczy nie nie, a z dru giej stro ny dzia ła nie Bo że za po śred -
nic twem Ko ścio ła. Ko ściół przez po słu gę bi sku pa i je go pre -
zbi te rów udzie la w imię Je zu sa Chry stu sa prze ba cze nia
grze chów, usta la spo sób za dość uczy nie nia i mo dli się
za grzesz ni ka. W ten spo sób grzesz nik zo sta je uzdro wio ny
i po now nie przy ję ty do ko mu nii ko ściel nej. Żal za grze chy
po prze dzo ny ra chun kiem su mie nia jest naj waż niej szym ak -
tem pe ni ten ta. Jest to ból du szy i „znie na wi dze nie po peł nio -
ne go grze chu z po sta no wie niem nie grze sze nia w przy szło -
ści” (So bór Try denc ki). Gdy żal wy pły wa z mi ło ści do Bo ga,
jest na zy wa ny „ża lem do sko na łym” lub „ża lem z mi ło ści”.
Ta ki żal od pusz cza grzech po wsze dni. Przy no si tak że prze -

ba cze nie grze chów śmier tel nych, je że li za wie ra moc ne po -
sta no wie nie przy stą pie nia do spo wie dzi sa kra men tal nej,
gdy tyl ko bę dzie to moż li we. Żal, któ ry ro dzi się z roz wa ża -
nia brzy do ty grze chu lub z lę ku przed wiecz nym po tę pie -
niem i in ny mi ka ra mi na zy wa my ża lem „nie do sko na łym”.
Żal nie do sko na ły sam w so bie nie przy no si jed nak prze ba -
cze nia grze chów cięż kich, ale przy go to wu je do je go otrzy -
ma nia w sa kra men cie po ku ty.

Chry stus po słu gę po jed na nia po wie rzył Apo sto łom.
Na mo cy sa kra men tu świe ceń bi sku pi ja ko ich na stęp cy
oraz pre zbi te rzy ma ją wła dzę od pusz cza nia grze chów
„W imię Oj ca i Sy na, i Du cha Świę te go”. Wy zna nie grze -
chów (spo wiedź) wo bec ka pła na sta no wi istot ną część sa -
kra men tu po ku ty. Na spo wie dzi pe ni ten ci po win ni wy znać
wszyst kie grze chy śmier tel ne, któ rych są świa do mi. Ten,
kto ma świa do mość grze chu śmier tel ne go, nie po wi nien
przyj mo wać Ko mu nii świę tej, na wet je że li prze ży wa wiel ką
skru chę, bez uzy ska nia wcze śniej sze go roz grze sze nia sa -
kra men tal ne go, chy ba że ma waż ny mo tyw przy ję cia Ko mu -
nii, a nie ma moż li wo ści przy stą pie nia do spo wie dzi. Wy zna -
wa nie grze chów po wsze dnich nie jest sa mo w so bie ko -
niecz ne, nie mniej jest przez Ko ściół za le ca ne. Re gu lar ne
spo wia da nie się z grze chów po wsze dnich po ma ga nam
kształ to wać na sze su mie nia, wal czyć ze zły mi skłon no ścia -
mi i czy nić po stę py w ży ciu du cho wym.

Grzesz nik uwol nio ny z grze chu po wi nien uczy nić
coś, co na pra wi skut ki je go grze chu. Ten akt na zy wa się
„za dość uczy nie niem” lub „po ku tą”. Po ku ta mo że mieć róż -
ne for my. Oj co wie Ko ścio ła kła dą na cisk na trzy for my:
post, mo dli twę i jał muż nę. Wy ra ża ją one na wró ce nie w od -
nie sie niu do sa me go sie bie, do Bo ga i do in nych lu dzi.
Każ dy ka płan, któ ry spo wia da, zo bo wią za ny jest do za cho -
wa nia ab so lut nej ta jem ni cy od no śnie do grze chów wy zna -
wa nych przez pe ni ten tów oraz wia do mo ści o ży ciu pe ni ten -
tów, ja kie uzy skał w cza sie spo wie dzi. Ta jem ni ca ta, któ ra
nie do pusz cza żad nych wy jąt ków, na zy wa się „pie czę cią sa -
kra men tal ną”.

Sku tecz ność po ku ty po le ga na przy wró ce niu nam
ła ski Bo żej i zjed no cze niu nas w przy jaź ni z Bo giem.
W szcze gól no ści skut ka mi sa kra men tu po ku ty są: po jed na -
nie z Bo giem, po jed na nie z Ko ścio łem, da ro wa nie ka ry
wiecz nej spo wo do wa nej przez grze chy śmier tel ne, da ro wa -
nie kar do cze snych, po kój i po go da su mie nia oraz po cie cha
du cho wa, wzrost sił du cho wych do wal ki, ja ką mu si pro wa -
dzić chrze ści ja nin.

W przy pad kach ko niecz nych (gdy na przy kład za -
cho dzi bli skie nie bez pie czeń stwo śmier ci) moż na za sto so -
wać wspól no to wą ce le bra cję po jed na nia z ogól ną spo wie -
dzią i ogól nym roz grze sze niem, z za cho wa niem prze pi sów
Ko ścio ła. W ta kim przy pad ku wier ni, dla waż no ści roz grze -
sze nia, mu szą po sta no wić wy spo wia dać się in dy wi du al nie
ze swo ich cięż kich grze chów, gdy tyl ko bę dą mie li do te go
oka zję.

Da ro wa nie ka ry do cze snej moż na uzy skać,
pod pew ny mi wa run ka mi, za po śred nic twem Ko ścio ła, któ -
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ry ko rzy sta jąc ze skarb ca za sług Chry stu sa i świę tych,
udzie la jej w po sta ci od pu stów. Od pu sty mo gą być ofia ro wa -
ne za zmar łych, by w ten spo sób zo sta li uwol nie ni od kar
do cze snych.

NA MASZ CZE NIE CHO RYCH

Świę te na masz cze nie cho rych zo sta ło usta no wio ne przez
Je zu sa Chry stu sa ja ko sa kra ment, o któ rym wspo mi na św.
Ma rek (por. Mk 6, 13), a po le ca go wier nym i ogła sza św.
Ja kub (Jk 5, 14-15). Sa kra men tu te go udzie la się cho rym na -
masz cza jąc ich na czo le i dło niach po świę co nym ole jem,
wy ma wia jąc na stę pu ją ce sło wa: „Przez te świę te na masz cze -
nie niech Pan w swo im nie skoń czo nym mi ło sier dziu wspo -
mo że cie bie ła ską Du cha Świę te go. Pan, któ ry od pusz cza ci
grze chy, niech cię wy ba wi i ła ska wie po dźwi gnie” (Pa weł
VI). Je śli cho ry, któ ry zo stał na masz czo ny, od zy skał zdro -
wie, w przy pad ku no wej cięż kiej cho ro by lub gdy cho ro ba
się po głę bia, mo że po now nie przy jąć ten sa kra ment. Sa kra -
men tu na masz cze nia cho rych mo gą udzie lać tyl ko ka pła ni
(bi sku pi i pre zbi te rzy).

Sa kra ment na masz cze nia cho rych udzie la spe cjal -
nej ła ski, któ ra jed no czy we wnętrz nie cho re go z mę ką
Chry stu sa, dla je go wła sne go do bra oraz dla do bra Ko ścio -
ła, da jąc mu po cie sze nie, po kój, si łę, a tak że prze ba cze nie
grze chów, je że li cho ry nie mógł się wy spo wia dać. Sa kra -
ment ten pro wa dzi nie kie dy do wy zdro wie nia cia ła.

Tym, któ rzy koń czą swo je ży cie, Ko ściół po za na -
masz cze niem cho rych ofia ru je Eu cha ry stię ja ko wia tyk. Eu -
cha ry stia jest wów czas sa kra men tem przej ścia ze śmier ci
do ży cia, z te go świa ta do Oj ca (por. J 13, 1).

SA KRA MENT ŚWIĘ CEŃ

Dwa sa kra men ty, świę ceń i mał żeń stwa, udzie la ją spe cjal -
nej ła ski do szcze gól ne go po sła nia w Ko ście le i słu żą bu do -
wa niu Lu du Bo że go. Przy czy nia ją się one do two rze nia
wspól no ty ko ściel nej i zba wie nia in nych lu dzi.

Sa kra ment świę ceń jest sa kra men tem, dzię ki któ -
re mu po sła nie, po wie rzo ne przez Chry stu sa Apo sto łom, na -
dal jest speł nia ne w Ko ście le aż do koń ca cza sów. Jest to
więc sa kra ment po słu gi apo stol skiej. Obej mu je on trzy stop -
nie: epi sko pat, pre zbi te rat i dia ko nat. Włą cze nie do te go sta -
nu od by wa się w ak cie sa kra men tal nym na zy wa nym or di na -
tio. Akt ten udzie la da ru Du cha Świę te go po zwa la ją ce go wy -
ko ny wać „świę tą wła dzę” w imię i z mo cy Chry stu sa.

W Sta rym Te sta men cie za po wie dzią sa kra men tu
świę ceń jest po słu ga le wi tów, ka płań stwo Aaro na, usta no -
wie nie sie dem dzie się ciu „star szych”. Za po wie dzi te znaj du -
ją wy peł nie nie w Je zu sie Chry stu sie, któ ry przez ofia rę swe -
go Krzy ża jest „Je dy nym po śred ni kiem mię dzy Bo giem
a ludź mi” (1Tm 2, 5). 

Wszy scy ochrzcze ni uczest ni czą w ka płań stwie
Chry stu sa, w Je go mi sji pro roc kiej i kró lew skiej. Ka płań -
stwo wier nych urze czy wist nia się przez roz wój ła ski chrztu,
przez ży cie wia rą, na dzie ją i mi ło ścią. Ka płań stwo słu żeb ne,
czy li hie rar chicz ne, bi sku pów i pre zbi te rów, słu ży ka płań -

stwu wspól ne mu i przy czy nia się do roz wo ju ła ski chrztu
wszyst kich chrze ści jan. Jest ono jed nym ze środ ków, przez
któ re Chry stus nie ustan nie bu du je i pro wa dzi swój Ko ściół.
W słu żeb nym ka płań stwie Chry stu sa ist nie ją dwa stop nie
uczest nic twa: epi sko pat i pre zbi te rat. Dia ko nat jest prze zna -
czo ny do po mo cy im i słu że nia.

Peł nię sa kra men tu świę ceń otrzy mu ją bi sku pi. Bi -
sku pi są suk ce so ra mi da ru du cho we go, ja kim by ło wy la nie
Du cha Świę te go na Apo sto łów. Dar ten prze cho wy wa ny jest
aż do na szych cza sów w świę ce niach bi sku pich. Świę ce nia
bi sku pie wraz z pły ną cą z nich mi sją uświę ca nia, przy no szą
rów nież funk cje na ucza nia i kie ro wa nia. Każ dy bi skup peł ni
mi sję pa ster ską w po wie rzo nym so bie Ko ście le par ty ku lar -
nym, ale rów no cze śnie ko le gial nie ze wszyst ki mi brać mi
w bi skup stwie uczest ni czy w tro sce o jed ność Ko ścio ła.

Pre zbi te rzy, na mo cy sa kra men tu świę ceń, uczest -
ni czą w po wszech nym po sła niu po wie rzo nym Apo sto łom
przez Chry stu sa. Du cho wy dar, ja ki otrzy ma li od Chry stu -
sa, przygo to wu je ich do naj szer szej i po wszech nej mi sji zba -
wie nia. „Dzię ki na masz cze niu Du cha Świę te go, zo sta ją na -
zna cze ni szcze gól nym zna mie niem i wsku tek te go
upodobnia ją się do Chry stu sa Ka pła na, tak iż mo gą dzia łać
w osobie Chrystusa Głowy”1. 

Swo ją świę tą mi sję spra wu ją przede wszyst kim
w kul cie eu cha ry stycz nym, a zwłasz cza w Uczcie eu cha ry -
stycz nej, w któ rej łą czą mo dli twę wier nych z ofia rą Chry stu -
sa. Pre zbi te rzy są zjed no cze ni z bi sku pa mi w god no ści ka -
płań skiej, a rów no cze śnie za le żą od nich w wy ko ny wa niu
swo ich za dań dusz pa ster skich. Są po wo ła ni, by być współ -
pra cow ni ka mi bi sku pów. Two rzą oni wo kół swo je go bi sku -
pa pre zbi te rium, któ re wraz z nim jest od po wie dzial ne
za Ko ściół par ty ku lar ny. Otrzy mu ją od bi sku pa mi sję kie ro -
wa nia wspól no tą pa ra fial ną lub okre ślo ną funk cję ko ściel ną.

Dia ko ni są wy świę ca ni do za dań po słu gi w Ko ście -
le. Do dia ko nów na le ży mię dzy in ny mi asy sto wa nie bi sku -
po wi i pre zbi te rom przy ce le bra cji Bo żych ta jem nic, szcze -
gól nie Eu cha ry stii, jej udzie la niu, asy sto wa nie przy za wie ra -
niu mał żeń stwa i bło go sła wie nie go, gło sze nie Ewan ge lii,
pro wa dze nie po grze bu i po świę ca nie się róż nym po słu gom
cha ry ta tyw nym.

Sa kra men tu świę ceń trzech stop ni Trzech stop ni
sa kra men tu świę ceń udzie la ją bi sku pi, waż nie wy świę ce ni,
to zna czy włą cze ni w suk ce sję apo stol ską. Istot nym ob rzę -
dem te go sa kra men tu jest wło że nie rąk bi sku pa na gło wę
wy świę ca ne go, a tak że spe cjal na mo dli twa kon se kra cyj na,
bę dą ca proś bą do Bo ga o wy la nie Du cha Świę te go i je go da -
rów od po wied nio do po słu gi, do któ rej kan dy dat jest wy -
świę ca ny. Sa kra ment świę ceń wy ci ska nie za tar ty cha rak ter
du cho wy i dla te go nie mo że być po wta rza ny ani udzie la ny
tyl ko na pe wien czas.

W Ko ście le ła ciń skim sa kra ment świę ceń pre zbi te -
ra tu jest udzie la ny tyl ko męż czy znom ochrzczo nym, któ rzy
nie są żo na ci i chcą za cho wać ce li bat. W ko ścio łach
wschod nich bi sku pi wy bie ra ni są wy łącz nie spo śród ce li ba -
ta riu szy, męż czyź ni żo na ci mo gą otrzy my wać świę ce nia
dia ko na tu i pre zbi te ra tu.

ATS
Notatka
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SA KRA MENT MAŁ ŻEŃ STWA

„Przy mie rze mał żeń skie, przez któ re męż czy zna i ko bie ta
two rzą ze so bą wspól no tę ca łe go ży cia skie ro wa ną ze swej
na tu ry na do bro mał żon ków oraz do zro dze nia i wy cho wa -
nia po tom stwa, zo sta ło mię dzy ochrzczo ny mi pod nie sio ne
przez Chry stu sa Pa na do god no ści sa kra men tu” (Ko deks
Pra wa Ka no nicz ne go). 

Pi smo świę te mó wi o mał żeń stwie i je go „ta jem ni -
cy”, o je go usta no wie niu i zna cze niu, ja kie nadał mu Bóg,
o je go po cząt ku i ce lu, o róż nych spo so bach je go urze czy -
wist nia nia w hi sto rii zba wie nia, o je go trud no ściach wy ni ka -
ją cych z grze chu i o je go od no wie niu „w Pa nu” (1
Kor 7, 39), w No wym Przy mie rzu Chry stu sa i Ko ścio ła (por.
Ef 5, 31-32). Sam Bóg jest twór cą mał żeń stwa. Po wo ła nie
do mał żeń stwa jest wpi sa ne w sa mą na tu rę męż czy zny i ko -
bie ty, któ rzy wy szli z rę ki Stwór cy.

Bóg, któ ry stwo rzył czło wie ka z mi ło ści, po wo łał go
tak że do mi ło ści, któ ra jest pod sta wo wym i wro dzo nym po -
wo ła niem każ dej oso by ludz kiej. Po nie waż Bóg stwo rzył
męż czy znę i ko bie tę, ich wza jem na mi łość sta je się ob ra -
zem ich ab so lut nej i nie znisz czal nej mi ło ści, ja ką Bóg mi łu -
je czło wie ka. Mi łość mał żeń ska, któ rej Bóg bło go sła wi, jest
prze zna czo na do te go, by by ła płod na i urze czy wist nia ła się
we wspól nym dzie le za cho wa nia stwo rze nia.

We wszyst kich cza sach zwią zek męż czy zny i ko -
bie ty jest za gro żo ny nie zgo dą, du chem pa no wa nia, nie wier -
no ścią, za zdro ścią i kon flik ta mi, któ re mo gą do pro wa dzić
do nie na wi ści i ze rwa nia go. Za gro że nie to nie wy ni ka z na -
tu ry męż czy zny i ko bie ty, ani z na tu ry ich re la cji, ale z grze -
chu. Jed nak Bóg w swo im nie skoń czo nym mi ło sier dziu nie
od ma wia po mo cy i ła ski, bez któ rej męż czy zna i ko bie ta nie
mo gą urze czy wist nić wza jem nej jed no ści ich ży cia. Chry -
stus pod no sząc mał żeń stwo do god no ści sa kra men tu uczy -
nił zwią zek ten nie ro ze rwal nym: „Co Bóg złą czył, niech
czło wiek nie roz dzie la” (Mt 19, 6; por. Mk 10, 9).

Ze wzglę du na zwią zek wszyst kich sa kra men tów
z Mi ste rium Pas chal nym Chry stu sa, sa kra ment mał żeń -
stwa po wi nien być za wie ra ny pod czas Mszy świę tej. W ten
spo sób mał żon ko wie przy pie czę to wu ją swo ją zgo dę na wza -
jem ne od da nie się so bie, jed no cząc się z ofia rą Chry stu sa
za Ko ściół uobec nio ną w Ofie rze eu cha ry stycz nej.

Nie odzow nym ele men tem, któ ry stwa rza mał żeń -
stwo jest wy ra że nie zgo dy przez mał żon ków. Zgo da po win -
na być ak tem wo li każ dej ze stron, wol nym od przy mu su.
Je że li nie ma tej wol no ści, mał żeń stwo jest nie waż ne. Mał -
żon ko wie, wy po wia da jąc wo bec Ko ścio ła swo ją zgo dę,
udzie la ją so bie na wza jem sa kra men tu mał żeń stwa. Pre zbi -
ter (lub dia kon), któ ry asy stu je przy ob rzę dzie za war cia
mał żeń stwa, przyj mu je zgo dę mał żon ków w imie niu Ko ścio -
ła i udzie la im bło go sła wień stwa.

Ko ściół, pod pew ny mi wa run ka mi, do pusz cza mał -
żeń stwa mie sza ne, to jest mię dzy ka to li ka mi i ochrzczo ny -
mi nie ka to li ka mi oraz mię dzy ka to li ka mi a oso ba mi nie
ochrzczo ny mi (róż ni ca re li gii). Wa run ki te wią żą się
z udzie la niem ze zwo le nia wła dzy ko ściel nej, a w przy pad ku
róż ni cy re li gii dys pen sy od prze szko dy na za war cie związ ku
oraz zo bo wią za nia obu stron od no śnie chrztu i wy cho wa nia
re li gij ne go dzie ci.

Z waż ne go mał żeń stwa po wsta je mię dzy mał żon ka -
mi „wę zeł” z na tu ry swej wie czy sty i wy łącz ny. Zgo da, przez
któ rą mał żon ko wie od da ją się so bie i przyj mu ją wza jem nie,
zo sta je przy pie czę to wa na przez Bo ga. Dla te go za war te i do -
peł nio ne mał żeń stwo osób ochrzczo nych nie mo że być ni -
gdy roz wią za ne. Ko ściół nie ma ta kiej wła dzy, by wy po wia -
dać się prze ciw te mu po sta no wie niu mą dro ści Bo żej. Sa kra -
ment mał żeń stwa udzie la mał żon kom ko niecz nej ła ski
do osią gnię cia w ży ciu mał żeń skim świę to ści oraz od po wie -
dzial ne go przy ję cia dzie ci i ich wy cho wa nia.

Ist nie ją sy tu acje, gdy wspól ne ży cie mał żeń skie,
z bar dzo róż nych po wo dów, sta je się nie moż li we. W ta kich
przy pad kach Ko ściół do pusz cza fi zycz ną se pa ra cję mał żon -
ków i za prze sta nie wspól ne go ży cia. Mał żon ko wie nie prze -
sta ją być przed Bo giem mę żem i żo ną, nie są wol ni i nie mo -
gą za wrzeć no we go związ ku. Ko ściół nie mo że uznać
za waż ne mał żeń stwa za war te go cy wil nie przez oso by roz -
wie dzio ne na pod sta wie pra wa cy wil ne go. Oso by ta kie znaj -
du ją się w sy tu acji, któ ra wy kra cza prze ciw pra wu Bo że mu
i nie mo gą one przy stę po wać do Ko mu nii eu cha ry stycz nej.
Jed nak że nie są one odłą czo ne od Ko ścio ła, w któ re go ży ciu
mo gą i po win ni uczest ni czyć.

W ro dzi nie ob ja wia się i urze czy wist nia wy miar
wspól no to wy i ro dzin ny Ko ścio ła ja ko ro dzi ny Bo żej, dla te -
go ro dzi na chrze ści jań ska na zy wa się tak że „Ko ścio łem do -
mo wym”. Ro dzi na chrze ści jań ska jest miej scem pierw sze go
gło sze nia wia ry dzie ciom.

SA KRA MEN TA LIA

Sa kra men ta lia zo sta ły usta no wio ne przez Ko ściół dla uświę -
ce nia pew nych po sług w Ko ście le, pew nych sta nów ży cia,
naj roz ma it szych oko licz no ści ży cia chrze ści jań skie go,
a tak że użyt ko wa nia rze czy po trzeb nych czło wie ko wi. Za -
wie ra ją one za wsze mo dli twę, któ rej czę sto to wa rzy szy
okre ślo ny znak, jak na ło że nie rę ki, znak krzy ża, po kro pie -
nie wo dą świę co ną. Sa kra men ta lia nie udzie la ją ła ski Du cha
Świę te go na spo sób sa kra men tów, lecz przez mo dli twę Ko -
ścio ła uzdal nia ją do przy ję cia ła ski i dys po nu ją do współ pra -
cy z nią.

Wśród sa kra men ta liów waż ne miej sce zaj mu ją bło -
go sła wień stwa (osób, po sił ków, przed mio tów, miejsc). Każ -
de bło go sła wień stwo jest uwiel bie niem Bo ga Oj ca i mo dli -
twa o Je go da ry. Skut kiem nie któ rych bło go sła wieństw jest
po świę ce nie pew nych osób Bo gu oraz za strze że nie pew -
nych przed mio tów i miejsc do użyt ku li tur gicz ne go. Waż ną
for mą sa kra men ta liów jest eg zor cyzm. Eg zor cyzm jest pu -
blicz ną proś bą Ko ścio ła za no szo ną w imię Je zu sa Chry stu -
sa, by ja kaś oso ba lub przed miot by ły strze żo ne od na pa ści
Złe go i uwol nio ne od je go pa no wa nia. W pro stej for mie eg -
zor cyzm wy stę pu je pod czas ce le bra cji chrztu. Eg zor cyzm
uro czy sty, na zy wa ny „wiel kim”, mo że być wy po wia da ny tyl -
ko przez pre zbi te ra i za ze zwo le niem bi sku pa.

Ży ciu sa kra men tal ne mu Ko ścio ła to wa rzy szą róż ne
for my po boż no ści lu do wej. Są to: cześć od da wa na re li -
kwiom, na wie dza nie sank tu ariów, piel grzym ki, pro ce sje,
dro ga krzy żo wa, ró ża niec. Ko ściół po pie ra i oświe ca świa -
tłem wia ry au ten tycz ne for my re li gij no ści lu do wej. 
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PO GRZEB CHRZE ŚCI JAŃ SKI

Dzień śmier ci jest dla chrze ści ja ni na (po za koń cze niu ży cia
ziem skie go) do peł nie niem je go no we go ży cia roz po czę te go
na chrzcie, wzmoc nio ne go przez bierz mo wa nie i kar mio ne -
go Eu cha ry stią bę dą cą an ty cy pa cją uczty nie bie skiej.
Chrze ści jań ski sens śmier ci uka zu je się w świe tle Śmier ci
i Zmar twych wsta nia Chry stu sa na szą je dy ną na dzie ją.
Chrze ści ja nin, któ ry umie ra w Chry stu sie Je zu sie, „opusz -
cza cia ło i sta je w ob li czu Pa na” (1 Kor 5, 8).

Ob rzę dy po grze bu wy ra ża ją pas chal ny cha rak ter
śmier ci chrze ści jań skiej w na dziei zmar twych wsta nia
i wska zu ją na sens łącz no ści ze zmar łym, szcze gól nie przez
mo dli twę o oczysz cze nie je go du szy. Prze bieg ce le bra cji za -
wie ra czte ry głów ne mo men ty: po zdro wie nie wspól no ty sło -
wa mi po cie sze nia i na dziei, li tur gię sło wa, Ofia rę eu cha ry -
stycz na i po że gna nie zmar łe go, w któ rym je go du sza po le -
ca na jest Bo gu, pod czas gdy je go cia ło zo sta je zło żo ne
do gro bu w ocze ki wa niu na zmar twych wsta nie.

Przypis:
1) Sobór Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis, 2.

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

W ko lej nym cy klu ar ty ku łów
pre zen to wa ne bę dą tre ści za war -
te w trze ciej czę ści Ka te chi zmu
pt. „Ży cie w Chry stu sie”. Dla za -
chę ce nia Czy tel ni ka do lek tu ry
tej czę ści Ka te chi zmu moż na
wspo mnieć, że roz wi ja ne bę dą
ta kie te ma ty jak: god ność oso by
ludz kiej (szczę ście, wol ność
czło wie ka, mo ral ność czy nów
i uczuć, su mie nie, cno ty), wspól -
no ta ludz ka (uczest nic two w ży -
ciu spo łecz nym, spra wie dli wość
spo łecz na), pra wo i ła ska (pra wo
mo ral ne, ła ska i uspra wie dli wie -
nie, przy ka za nia ko ściel ne).
Oma wia ne bę dą rów nież przy ka -
za nia za war te w De ka lo gu. 

WIERSZE

Katyńska wiosna 2010 roku
(Smoleńsk, godz. 8.56)

I znowu dzisiaj
rodacy
biorą do ręki
różaniec
bo taka jest 
nasza historia
że
Kwiat Narodu
Polskiego
zawsze idzie 
w pierwszym szeregu
na szaniec...

Sępólno Kr. 
10.04.2010 r.
Teresa Fidera
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

ŻY CIO RYS 
Ksiądz Je rzy Po pie łusz ko uro dził się w uro czy stość Pod -
wyż sze nia Krzy ża Świę te go, 14 wrze śnia 1947 ro ku we wsi
Oko py ko ło Su cho wo li na Pod la siu. Od dzie ciń stwa był mi -
ni stran tem. Po ma tu rze, w 1965 ro ku, wstą pił do Wyż sze go
Se mi na rium Du chow ne go w War sza wie. Na po cząt ku dru -
gie go ro ku stu diów zo stał wcie lo ny do woj ska. W la -
tach 1966-68 od był za sad ni czą służ bę woj sko wą w spe cjal -
nej jed no st ce dla kle ry ków. Wła dze ko mu ni stycz ne po przez
prze myśl ny sys tem in dok try na cji pro wa dzo nej przez wy se -
lek cjo no wa ną ka drę ofi ce rów usi ło wa ły skło nić kle ry ków
do po rzu ce nia stu diów w se mi na riach. Kle ryk – żoł nierz Je -
rzy Po pie łusz ko wy róż niał się wiel ką od wa gą w obro nie
swo ich prze ko nań, co po wo do wa ło szcze gól ne szy ka ny.
Po po wro cie z woj ska kle ryk Je rzy cięż ko za cho ro wał.

28 ma ja 1972 r. zo stał ka pła nem, przy jąw szy świę -
ce nia z rąk Księ dza Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go.
Na ob raz ku pry mi cyj nym za pi sał zna mien ne sło wa: „Po sy ła
mnie Bóg, abym gło sił Ewan ge lię i le czył ra ny zbo la łych
serc”. Ks. Je rzy peł nił po słu gę ka płań ską w pa ra fiach: pw.
Św. Trój cy w Ząb kach i pw. Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol ski
w Ani nie oraz pw. Dzie ciąt ka Je zus na Żo li bo rzu. Pra co wał
w Dusz pa ster stwie Aka de mic kim Św. An ny. Z koń cem ro -
ku 1978 ks. Je rzy zo stał mia no wa ny dusz pa ste rzem śred nie -
go per so ne lu me dycz ne go. Od tąd co mie siąc od pra wiał
Mszę św. w ka pli cy Res Sa cra Mi ser. Dzię ki Je go za an ga żo -
wa niu te mo dli tew ne spo tka nia stwo rzy ły wspól no tę for ma -
cyj ną łą czą cą bar dzo wie lu lu dzi. To oni mię dzy in ny mi or -
ga ni zo wa li w 1979 r. ochot ni czą służ bę me dycz ną w cza -
sie I Piel grzym ki Oj ca Świę te go do Oj czy zny. 

Cza sem prze ło mu w ży ciu ks. Je rze go sta ło się la -
to 1980 r. Nie dzie la 31 sierp nia... De le ga cja straj ku ją cych
hut ni ków pro si księ dza kar dy na ła Wy szyń skie go o przy by -
cie księ dza do hu ty. Ka pe lan księ dza Pry ma sa przy je chał
do ko ścio ła Św. Sta ni sła wa Kost ki. W za kry stii zwró cił się
z proś bą do ks. Czar no ty, któ ry jed nak przy go to wy wał się
do od pra wia nia Mszy św. Wte dy zgło sił się ks. Po pie łusz ko.
Oto jak sam ks. Je rzy wspo mi nał te wy da rze nia: „Te go dnia
i tej Mszy św. nie za po mnę do koń ca ży cia. Sze dłem
z ogrom ną tre mą. Już sa ma sy tu acja by ła zu peł nie no wa. Co
za sta nę? Jak mnie przyj mą? Czy bę dzie gdzie od pra wiać?
Kto bę dzie czy tał tek sty? Śpie wał? Ta kie, dziś mo że na iw nie
brzmią ce py ta nia, nur to wa ły mnie w dro dze do fa bry -
ki. I wte dy przy bra mie prze ży łem pierw sze wiel kie zdu mie -
nie. Gę sty szpa ler lu dzi – uśmiech nię tych i spła ka nych jed -
no cze śnie. I okla ski. My śla łem, że ktoś waż ny idzie za mną.
Ale to by ły okla ski na po wi ta nie pierw sze go w hi sto rii te go
za kła du księ dza prze kra cza ją ce go je go bra my. Tak so bie
wte dy po my śla łem – okla ski dla Ko ścio ła, któ ry przez trzy -
dzie ści lat wy trwa le pu kał do fa brycz nych bram. Nie po -
trzeb ne by ły mo je oba wy – wszyst ko by ło przy go to wa ne: oł -
tarz na środ ku pla cu fa brycz ne go i krzyż, któ ry po tem zo -
stał wko pa ny przy wej ściu, prze trwał cięż kie dni i stoi
do dzi siaj oto czo ny cią gle świe ży mi kwia ta mi, na wet pro wi -
zo rycz ny kon fe sjo nał. Zna leź li się tak że lek to rzy. Trze ba by -

ło sły szeć te mę skie gło sy, któ re nie jed no krot nie prze ma -
wia ły nie wy szu ka ny mi słów ka mi, a te raz z na masz cze niem
czy ta ły świę te tek sty. A po tem z ty się cy ust wy rwa ło się jak
grzmot: «Bo gu niech bę dą dzię ki!» Oka za ło się, że po tra fią
też i śpie wać o wie le le piej niż w świą ty niach.” 

Od te go spo tka nia przy oł ta rzu roz po czę ła się du -
cho wa przy jaźń hut ni ków z ks. Je rzym. O godz. 10.00, co
nie dzie lę, od pra wiał dla nich Mszę św. Zor ga ni zo wał swo -
istą „szko łę” dla ro bot ni ków. Pro wa dził dla nich ka te che zę,
ale tak że po przez cy kle wy kła dów chciał po móc im zdo być
wie dzę z róż nych dzie dzin – hi sto rii Pol ski i li te ra tu ry, spo -
łecz nej na uki Ko ścio ła, pra wa, eko no mii, a na wet tech nik
ne go cja cyj nych. Ks. Je rzy Po pie łusz ko uczest ni czył we
wszyst kim, co by ło ra do ścią czy smut kiem hut ni ków. 25
kwiet nia 1981 r. od by ła się pod nio sła uro czy stość po świę ce -
nia sztan da ru „So li dar no ści” Hu ty „War sza wa”. 

Od sierp nia 1980 r. za an ga żo wał się w pra cę po -
wsta ją ce go Dusz pa ster stwa Lu dzi Pra cy. W paź dzier ni -
ku 1981 r. zo stał mia no wa ny die ce zjal nym dusz pa ste rzem
służ by zdro wia i ka pe la nem Do mu Za słu żo ne go Pra cow ni -
ka Służ by Zdro wia. Po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go Ks.
Po pie łusz ko po dej mo wał licz ne dzia ła nia cha ry ta tyw ne.
Wspo ma gał lu dzi prze śla do wa nych i skrzyw dzo nych.
Uczest ni czył w pro ce sach tych, któ rzy by li aresz to wa ni
za prze ciw sta wia nie się pra wu sta nu wo jen ne go. 

W paź dzier ni ku 1980 r. ks. Teo fil Bo guc ki za ini cjo -
wał Msze św. za Oj czy znę, a ich celebrowanie po wie rzył ks.
Po pie łusz ce. Od 28 lu te go 1982 r. ks. Jerzy wy głosił 26 ka -
za ń pa trio tycz no -re li gij nych, w któ rych przy po mi nał, że Do -
bro wy ra sta z Do brej No wi ny Chry stu sa. Przez pry zmat
Ewan ge lii i na uki Ko ścio ła in ter pre to wał mo ral ny wy miar
bo le snej współ cze sno ści. To było wiel kie dzie ło ks. Je rze go.
Msze św. za Oj czy znę od pra wia no sys te ma tycz nie w ostat -
nią nie dzie lę mie sią ca. W okre sie sta nu wo jen ne go gło sił
pod sta wo we praw dy o Bo gu, god no ści czło wie ka i świe cie.
Po la cy mu sie li wów czas zno sić licz ne prze śla do wa nia i re -
stryk cyj ne na ka zy wła dzy. Sło wa ks. Je rze go by ły wów czas
dla lu dzi umoc nie niem i otu chą, źró dłem wia ry, na dziei i mi -
ło ści. Na uką mę stwa. Do żo li bor skiej świą ty ni co raz licz niej
przy by wa li wier ni z ca łej War sza wy i z róż nych za kąt ków
Pol ski, aby mo dlić się za Oj czy znę. Nie zwy kłą at mos fe rę
tych mo dli tew nych spo tkań two rzy ło po czu cie jed no ści i od -
po wie dzial no ści za lo sy Oj czy zny. Ks. Je rzy Po pie łusz ko
bar dzo sta ran nie przy go to wy wał opra wę pla stycz ną zgod ną
z te ma tem ka za nia. Tra dy cyj nie w koń co wej czę ści Mszy
św. ak to rzy war szaw scy przed sta wia li pro gra my po etyc ko -
-mu zycz ne o cha rak te rze na ro do wym. 

We wrze śniu 1983 ro ku ks. Je rzy zor ga ni zo wał piel -
grzym kę ro bot ni ków Hu ty „War sza wa” na Ja sną Gó rę. Ini -
cja ty wa ks. Je rze go przy bra ła kształt co rocz nej Ogól no pol -
skiej Piel grzym ki Lu dzi Pra cy na Ja sną Gó rę w trze cią nie -
dzie lę wrze śnia. Dzia łal ność ks. Je rze go spra wi ła, że stał
się On ce lem nie wy bred nych ata ków władz. Mno ży ły się
zda rze nia, ma ją ce słu żyć za stra sze niu po wszech nie sza no -
wa ne go ka pła na. Dwu krot nie wła ma no się do Je go miesz ka -
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nia, nie ustan nie śle dzo no, nie zna ni spraw cy wrzu ci li
do miesz ka nia ła du nek wy bu cho wy. Dwu krot nie ks. Po pie -
łusz ko uczest ni czył w wy pad kach sa mo cho do wych, któ re
spra wia ły wra że nie wcze śniej przy go to wa nych. Wy sy ła no
pi sma urzę do we do hie rar chów Ko ścio ła z za rzu ta mi, że ka -
za nia gło szo ne w ko ście le pw. Św. Sta ni sła wa Kost ki „go dzą
w in te re sy PRL”. We wrze śniu 1983 r. wi ce pro ku ra tor wo je -
wódz ki An na Jac kow ska wsz czę ła śledz two w spra wie nad -
uży wa nia wol no ści su mie nia i wy zna nia na szko dę PRL, 12
grud nia po sta wio no ks. Je rze mu za rzu ty. Od stycz nia
do czerw ca 1984 ro ku był prze słu chi wa ny 13 ra zy. Raz
aresz to wa ny, zo stał uwol nio ny po in ter wen cji ku rii. Po sta -
wio ny w stan oskar że nia, na mo cy amne stii z 1984 r. zo stał
uwol nio ny od ka ry. 

Je sie nią ro ku 1984 r. sy tu acja ks. Je rze go by ła bar -
dzo trud na. Wie rzył w sens swej po słu gi, ale czuł się zmę -
czo ny cią gły mi ata ka mi. Czuł, że gro zi mu śmierć. Kło po ty
ze zdro wiem i cią głe na pię cie psy chicz ne prze ma wia ło
za tym, aby po my śleć o ja kiejś zmia nie w ży ciu. Stąd po mysł
wy jaz du na stu dia do Rzy mu. Ksiądz Pry mas po zo sta wił roz -
strzy gnię cie tej de cy zji ks. Je rze mu, ale On ni gdy jej nie
pod jął. Po zo stał w War sza wie. 

MĘ CZEŃ STWO KS. JE RZE GO PO PIE ŁUSZ KI 
19 paź dzier ni ka 1984 ro ku ks. Je rzy po je chał do Byd gosz -
czy, do pa ra fii pw. Świę tych Pol skich Bra ci Mę czen ni ków,
na spo tka nie mo dli tew ne w Dusz pa ster stwie Lu dzi Pra cy.
Ce le bro wał Mszę św. a na stęp nie po pro wa dził roz wa ża nia
wo kół bo le snych ta jem nic Ró żań ca Św. Ostat nie z nich koń -
czy ło się zda niem: „Mó dl my się, by śmy by li wol ni od lę ku,
za stra sze nia, ale przede wszyst kim od żą dzy od we tu i prze -
mo cy”. Po mi mo na le gań go spo da rzy, ks. Je rzy po sta no wił
wró cić do War sza wy jesz cze te go sa me go wie czo ru. Na dro -
dze do To ru nia, nie da le ko miej sco wo ści Górsk, sa mo chód
ks. Po pie łusz ki, pro wa dzo ny przez Wal de ma ra Chro stow -
skie go, zo stał za trzy ma ny przez funk cjo na riu szy Służ by
Bez pie czeń stwa. Grze gorz Pio trow ski i Wal de mar Chmie -
lew ski zmu si li ks. Je rze go, aby wy siadł z sa mo cho du. Ogłu -
szy li Go sil nym ude rze niem w gło wę, za kne blo wa li usta
i wrzu ci li do ba gaż ni ka. Od je cha li. 

Prze bieg wy da rzeń, któ re na stą pi ły tej strasz nej no -
cy, zna my je dy nie z ze znań za bój ców. Pro ces to ruń ski bu dzi
za strze że nia co do rze tel no ści po stę po wa nia i trud no od wo -
ły wać się do re la cji funk cjo na riu szy SB, czy też uza sad nie -
nia wy ro ku. Na to miast na pod sta wie oglę dzin cia ła i do wo -
dów zbrod ni, z ła two ścią moż na od two rzyć, ja kim tor tu rom
pod da wa ny był ks. Je rzy. Był bru tal nie bi ty. Zwią za ny w ten
spo sób, aby przy naj mniej szym ru chu pę tla za ci ska ła się
na szyi. Gdy za bój cy wrzu ca li cia ło ks. Je rze go do Wi sły,
do nóg przy wią za li wo rek wy peł nio ny ka mie nia mi o wa -
dze 11 kg. Twarz ks. Po pie łusz ki by ła tak zma sa kro wa na, że
trud no by ło Go roz po znać. W wy po wie dzi le ka rza czy ta my:
„że w swo jej prak ty ce le kar skiej ni gdy nie do ko ny wał sek cji
zwłok, któ re we wnętrz nie by ły by tak uszko dzo ne, jak by ło
to w przy pad ku wnę trza cia ła ks. Je rze go”.  

20 paź dzier ni ka 1984 r. w wie czor nym wy da niu
Dzien ni ka Te le wi zyj ne go po da no in for ma cję o po rwa niu ks.
Je rze go. W ko ście le Św. Sta ni sła wa Kost ki ze bra ło się kil ka
ty się cy wier nych, aby mo dlić się. Jesz cze te go sa me go wie -

czo ru od pra wio no Mszę św. w in ten cji ura to wa nia Księ dza.
Od tąd mo dli tew ne czu wa nie trwa ło dzień i noc. 

30 paź dzier ni ka środ ki ma so we go prze ka zu po da ły
in for ma cję o od na le zie niu w Wi śle zwłok ks. Po pie łusz ki.
Trum nę ze zwło ka mi prze wie zio no do ko ścio ła pw. Św. Sta -
ni sła wa Kost ki wie czo rem 2 li sto pa da. Na stęp ne go dnia od -
był się po grzeb, w któ rym wzię ło udział po nad 500 ty się cy
war sza wia ków i de le ga cji z ca łej Pol ski. Trud no do kład nie
opi sać wy jąt ko wą at mos fe rę, ja ka wów czas pa no wa ła.
Uczest ni cy po grze bu czu li, że są świad ka mi ofia ry Ka pła na,
któ ry zo stał za bi ty za Wia rę i Praw dę. 

Pro ces za bój ców ks. Je rze go roz po czął się w To ru -
niu 27 grud nia 1984 r. Za po zwo le niem sę dziów, czę sto za -
mie niał się on w „sąd nad Księ dzem”. Pa da ły oszczer stwa.
Bez dusz nie przy zwa la no na bez czesz cze nie pa mię ci o ofie -
rze. Szcze gól nie aro ganc ko za cho wy wał się głów ny oskar -
żo ny, Grze gorz Pio trow ski. Sąd wy dał wy rok ska zu ją cy
Grze go rza Pio trow skie go i Ada ma Pie trusz kę na 25, Lesz ka
Pę ka lę na 15, a Wal de ma ra Chmie lew skie go na 14 lat wię -
zie nia. Pro ces nie od po wie dział na naj waż niej sze py ta nie:
kto wy dał roz kaz za mor do wa nia księ dza Je rze go? Do dziś
nie zna my na nie od po wie dzi. 

* * * 
8 lu te go 1997 r. roz po czął się pro ces be aty fi ka cyj ny

ks. Je rze go Po pie łusz ki na eta pie die ce zjal nym, któ ry za -
koń czył się 8 lu te go 2001 ro ku. 

7 czerw ca 1991 r. we Wło cław ku Oj ciec
Świę ty Jan Pa weł II w swo jej ho mi lii na wią zał do ży cia
i śmier ci ks. Je rze go. Przed sta wił go ja ko świad ka Chry stu -
sa i ewan ge licz nej praw dy. Prze strze gał przed ogra ni cze -
niem w po strze ga niu je go po słu gi je dy nie w wy mia rze po li -
tycz nym. Wy ja śniał: „Trze ba go wi dzieć i czy tać w ca łej
praw dzie je go ży cia. Trze ba go czy tać od stro ny te go we -
wnętrz ne go czło wie ka (...). Tyl ko ten wła śnie czło wiek we -
wnętrz ny mógł być świad kiem, ta kim świad kiem na szych
trud nych cza sów, na sze go ostat nie go dzie się cio le cia, ja kim
był”. 

3 ma ja 2001 r. w Wa ty ka nie roz po czął się dru gi etap
pro ce su be aty fi ka cyj ne go Słu gi Bo że go Ks. Je rze go Po pie -
łusz ki. 15 lu te go 2010 r. Ar cy bi skup Me tro po li ta War szaw -
ski Ka zi mierz Nycz ogło sił pod czas kon fe ren cji pra so wej,
że wy nie sie nie ks. Je rze go na oł ta rze od bę dzie się w Świę to
Dzięk czy nie nia tj. 6 czerw ca 2010 ro ku. Ks. Je rzy Po pie łusz -
ko zo sta nie be aty fi ko wa ny ja ko mę czen nik za wia rę. 

Im wię cej cza su mi ja od śmier ci Słu gi Bo że go ks.
Je rze go, tym bar dziej oczy wi sta sta je się praw da, że nie był
on dzia ła czem spo łecz nym, czy po li tycz nym, lecz ka pła nem
wier nym Ewan ge lii. Swo im ży ciem uka zał, jak słu żyć Bo gu,
czło wie ko wi i Oj czyź nie. I ten wy miar je go ży cia jest naj cen -
niej szym te sta men tem. Naj peł niej wy ra ża ją to sło wa św.
Paw ła: „Zło do brem zwy cię żaj”, któ re ks. Je rzy uczy nił
głów nym prze sła niem swo ich ho mi lii i mo ty wa cją po dej mo -
wa nych przez sie bie dzia łań. 

Praw dzi wie wiel ka jest Opatrz ność Bo ża. Wy nie sie -
nie Słu gi Bo że go ks. Je rze go Po pie łusz ki na oł ta rze w Dniu
Dzięk czy nie nia jest wiel kim zna kiem, aby śmy ży li zgod nie
z praw dą Ewan ge licz ną i z wia rą prze no si li na ucza nie Ko -
ścio ła do co dzien no ści. Ksiądz Je rzy słu żą cy wier nie Bo gu,
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gło sił nie ugię cie praw dę Ewan ge lii, żył zgod nie z wia rą i do -
ma gał się praw dy w ży ciu spo łecz nym. Za swe prze ko na nia
od dał ży cie. W oso bie ks. Je rze go Ko ściół da je nam dzi siaj
orę dow ni ka w wal ce o wia rę i praw dę, bo na te war to ści
uwraż li wił na sze oczy, umysł i ser ca. Wie my, jak wal czyć ze
złem. Te raz mu si my roz po znać to zło, któ re jest czę sto za -
wo alo wa ne pięk ny mi obiet ni ca mi, przy kry te ko lo ro wy mi la -
kie ra mi, by mu nie ule gać. Praw da za wsze zwy cię ża i prze -
bi ja się do po wszech nej świa do mo ści. Na wet po 70-la tach
usil ne go jej za kła my wa nia. A ile lat bę dzie my cze kać
na ujaw nie nie praw dy o współ cze snych wy da rze niach? 

FRAG MEN TY KA ZAŃ KS. JE RZE GO 
Aby po zo stać czło wie kiem wol nym du cho wo, trze ba żyć
w praw dzie. Ży cie w praw dzie to da wa nie świa dec twa na ze -
wnątrz, to przy zna wa nie się do niej i upo mi na nie się o nią
w każ dej sy tu acji. Praw da jest nie zmien na. Praw dy nie da
się znisz czyć ta ką czy in ną de cy zją, ta ką czy in ną usta wą.
Nie na tym po le ga w za sa dzie na sza nie wo la, że pod da je my
się pa no wa niu kłam stwa, że go nie de ma sku je my i nie pro -
te stu je my prze ciw nie mu na co dzień. Nie pro stu je my go,
mil czy my lub uda je my, że w nie wie rzy my. Ży je my wte dy
w za kła ma niu. Od waż ne świad cze nie praw dy jest dro gą pro -
wa dzą cą bez po śred nio do wol no ści. Czło wiek, któ ry da je
świa dec two praw dzie, jest czło wie kiem wol nym na wet
w wa run kach ze wnętrz ne go znie wo le nia, na wet w obo zie
czy wię zie niu. Gdy by więk szość Po la ków w obec nej sy tu acji
wkro czy ła na dro gę praw dy, gdy by ta więk szość nie za po -
mi na ła, co by ło dla niej praw dą jesz cze przed nie speł na ro -
kiem, sta li by śmy się na ro dem wol nym du cho wo już te raz.
A wol ność ze wnętrz na czy po li tycz na mu sia ła by przyjść prę -
dzej czy póź niej, ja ko kon se kwen cja tej wol no ści du cha
i wier no ści praw dzie. 

Za sad ni czą spra wą przy wy zwo le niu czło wie ka i na -
ro du jest prze zwy cię że nie lę ku. Lęk ro dzi się prze cież z za -
gro że nia. Lę ka my się, że gro zi nam cier pie nie, utra ta ja kie -
goś do bra, utra ta wol no ści, zdro wia czy sta no wi ska. I wte dy
dzia ła my wbrew su mie niu, któ re jest prze cież mier ni kiem
praw dy. Prze zwy cię ża my lęk, gdy go dzi my się na cier pie nie
lub utra tę cze goś w imię wyż szych war to ści. Je że li praw da
bę dzie dla nas ta ką war to ścią, dla któ rej war to cier pieć, war -
to po no sić ry zy ko, to wte dy prze zwy cię ży my lęk, któ ry jest
bez po śred nią przy czy ną na sze go znie wo le nia. Chry stus
wie lo krot nie przy po mi nał swo im uczniom: „Nie bój cie się.
Nie bój cie się tych, któ rzy za bi ja ją cia ło, a nic wię cej uczy -
nić nie mo gą.” (por. Łk 12,4) 

31 paź dzier ni ka 1982 r.

* * *
(...) Bóg, mo dli twa i pra ca w po łą cze niu ze so bą po ma ga ją
do pie ro czło wie ko wi wi dzieć sens je go ży cia i tru du. Czło -
wiek pra cu ją cy cięż ko, bez Bo ga, bez mo dli twy, bez ide ałów
bę dzie jak ptak z jed nym skrzy dłem drep tał po zie mi. Nie
po tra fi wzbić się wy so ko i zo ba czyć więk szych moż li wo ści,
więk sze go sen su by to wa nia na zie mi. Bę dzie jak oka le czo -
ny ptak... Ro zu miał to do sko na le zmar ły przed dwo ma la ty
Pry mas Ty siąc le cia, gdy wo łał: „Otwórz cie bra my fa bryk,
warsz ta tów, kli nik i róż nych miejsc pra cy – od szczy tów ko -
mi nów fa brycz nych aż po głę bię ko pal nia nych sztol ni – aby

wlać w nie no we ży cie...”, aby wlać w nie Bo ga. A w cza sie
„So li dar no ści” udo wod nio no, że dą żąc do prze bu do wy spo -
łecz no -go spo dar czej wca le nie trze ba zry wać z Bo giem (...) 

24 kwiet nia 1983 r.

* * *
(...) W du żej mie rze sa mi je ste śmy win ni na sze mu znie wo -
le niu, gdy ze stra chu al bo dla wy god nic twa ak cep tu je my
zło, a na wet gło su je my na me cha nizm je go dzia ła nia. Je śli
z wy god nic twa czy lę ku po prze my me cha nizm dzia ła nia zła,
nie ma my wte dy pra wa te go zła pięt no wać, bo my sa mi sta -
je my się je go twór ca mi i po ma ga my je za le ga li zo wać.

Eg za min z mę stwa zda li ro bot ni cy w sierp niu 1980
ro ku a wie lu z nich zda je go na dal. Oka za li mę stwo ucznio -
wie szko ły w Mięt nem, któ rzy od waż nie sta nę li w obro nie
krzy ża Chry stu so we go. Eg za min z mę stwa zda li w ostat nim
cza sie na si wię zie ni bra cia, któ rzy nie wy bra li wol no ści
za ce nę zdra dy swo ich i na szych ide ałów. 

Niech na ko niec bę dzie nam ostrze że niem świa do -
mość, że na ród gi nie, gdy brak mu mę stwa, gdy oszu ku je
sie bie, mó wiąc, że jest do brze, gdy jest źle; gdy za do wa la się
tyl ko pół praw da mi. 

Niech na co dzień to wa rzy szy nam świa do mość, że
żą da jąc praw dy od in nych, sa mi mu si my żyć praw dą. Żą da -
jąc spra wie dli wo ści, sa mi mu si my być spra wie dli wi. Żą da -
jąc od wa gi i mę stwa, sa mi mu si my być na co dzień męż ni
i od waż ni. 

27 ma ja 1984 r.

opracowanie Te re sa So wiń ska

* * *

Bo że! coś Pol skę przez tak licz ne wie ki
Ota czał bla skiem po tę gi i chwa ły,
Coś ją osła niał tar czą Swej opie ki
Od nie szczęść, któ re przy gnę bić ją mia ły.

Przed Twe oł ta rze za no sim bła ga nie:
Oj czy znę, wol ną po bło go sław Pa nie.

Tyś, któ ryś po tem, tknię ty jej upad kiem,
Wspie rał wal czą cą za naj święt szą spra wę,
I chcąc świat ca ły mieć jej mę stwa świad kiem,
W nie szczę ściach sa mych po mna żał jej sła wę.

Przed Twe oł ta rze za no sim bła ga nie:
Oj czy znę, wol ną po bło go sław Pa nie.

Jed no Twe sło wo, wiel ki gro mów Pa nie!
W chwi li nas z pro chów wskrze sić bę dzie zdol ne,
Gdy znów za słu żym na Twe uka ra nie,
Ob róć nas w pro chy, ale w pro chy wol ne!

Przed Twe oł ta rze za no sim bła ga nie:
Oj czy znę, wol ną po bło go sław Pa nie.
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POD ZA BO REM PRU SKIM 1793 – 1918 

W ra mach pierw sze go roz bio ru Pol ski, w 1792 ro ku, Pru sy
za ję ły mię dzy in ny mi te re ny są sia du ją ce z Gdań skiem,
w tym tak że Oli wę i No wy Port. Sa mo mia sto zo sta ło prze -
ję te do pie ro w 1793 ro ku. Kie dy po roz bio rze Gdańsk przy -
padł Pru som, licz ba je go lud no ści nie prze kra cza ła 36 ty się -
cy miesz kań ców (w po ło wie XVII wie ku by ło ich pra wie 70
ty się cy). Miesz kań cy mia sta sta wia li po cząt ko wo pe wien
opór wkra cza ją cym woj skom pru skim. Po mi mo to, Ra dzie
Mia sta uda ło się w koń cu opa no wać nie przy chyl ne na stro je
miesz kań ców. Włą cze nie Gdań ska do Prus przy nio sło pew -
ne oży wie nie go spo dar cze. Zni kły dła wią ce han del ba rie ry
cel ne i otwar to je go tra dy cyj ne za ple cze, gdyż Wiel ko pol ska
i Ma zow sze już wów czas znaj do wa ły się pod wła dzą Prus.
Z dru giej jed nak stro ny stop nio wo li kwi do wa no wszel kie
swo bo dy i od ręb ność ustro jo wą mia sta, sta ra jąc się je
upodob nić do in nych miast znaj du ją cych się pod ber łem
Fry de ry ka Wil hel ma. 

Woj ny na po le oń skie przy nio sły klę skę Pru som.
Pod Gdańsk, ob sa dzo ny wów czas przez bar dzo licz ną za ło -
gę, nad cią gnął w 1807 ro ku kor pus mar szał ka Le fe -
vre'a wzmoc nio ny od dzia ła mi pol ski mi. Krwa we wal ki
o Gdańsk za koń czy ły się ho no ro wą ka pi tu la cją wojsk pru -

skich. Do mia sta przy był uro czy ście wi ta ny – Na po le on,
któ ry zgod nie z wpro wa dzo ny mi przez sie bie zwy cza ja mi
mia no wał zwy cię skie go mar szał ka księ ciem Gdań ska i ob -
da ro wał go ren tą w wy so ko ści 100 tys. liw rów. 

Po kój za war ty w Tyl ży usta na wiał Wol ne Mia sto
Gdańsk z te ry to rium więk szym niż za przed ro zbio ro wych
cza sów. Przy wró co no na wet daw ny sa mo rząd miej ski. Jed -
nak naj więk szą wła dzę w Wol nym Mie ście Gdań sku spra -
wo wał fran cu ski gu ber na tor – ge ne rał Rapp. Na dzie je, któ -
re gdańsz cza nie wią za li z Na po le onem, oka za ły się płon ne.
Ce sarz na ło żył na mia sto wiel ką kon try bu cję, a po tem zmu -
sił je, po dob nie jak in ne pod le głe mu mia sta, do fi nan so wa -
nia kam pa nii ro syj skiej. Po wtór ne ob lę że nie mia sta, tym ra -
zem przez woj ska ro syj skie i pru skie, trwa ło oko ło dziesięć
mie się cy. Ob lę żo ny mi do wo dził na po le oń ski gu ber na tor
mia sta, pra wie po ło wę je go wojsk sta no wi li Po la cy. Na mo -
cy ka pi tu la cji od dzia ły pol skie mo gły (po zło że niu bro ni)
odejść wol no. Opu ści ły one Gdańsk w dniu No we go Ro -
ku 1814, kie dy to Wol ne Mia sto Gdańsk prze sta ło ist nieć. 

Z te go okre su po zo sta ły w Gdań sku i do cze ka ły
dnia dzi siej sze go: for ty na po le oń skie, cmen tarz po le głych
w wal kach żoł nie rzy fran cu skich, a na dzi siej szym Cmen ta -
rzu Gar ni zo no wym znaj du je się kwa te ra po le głych wów czas
żoł nie rzy ro syj skich. Na wzgó rzu, na prze ciw cmen ta rza
znaj du je się obe lisk upa mięt nia ją cy te mi li tar ne wy da rze nia.
Zu bo ża ły i pod nisz czo ny Gdańsk po wró cił do Prus. 

W 1825 ro ku po łą czo no Po mo rze z Pru sa mi
Wschod ni mi w jed ną pro win cję, a sie dzi bą jej władz zo stał
Kró le wiec. Gdańsk stał się jed nym z wie lu miast pru skich
o nie naj więk szym zna cze niu. Na je go cha rak ter mia ła
wpływ pra wie stu let nia obec ność du że go gar ni zo nu woj sko -
we go. 

W 1821 ro ku mia sto li czy ło oko ło 55 tys. miesz kań -
ców – w tym 39 tys. pro te stan tów, 13 tys. ka to li ków, 2260
Ży dów i 630 me no ni tów. Na prze ło mie XVIII i XIX wie ku po -
czu cie toż sa mo ści na ro do wej nie by ło jesz cze skry sta li zo -
wa ne. Gdańsz cza nie mie li za wsze po czu cie swej od ręb no -
ści. Uzna wa li Gdańsk za swo ją oj czy znę. Prze ciw sta wia li się
sta now czo iden ty fi ko wa niu ich z pru ski mi Niem ca mi, po mi -
mo że w więk szo ści po słu gi wa no się ję zy kiem nie miec kim.
Dru gim pod wzglę dem czę sto tli wo ści sto so wa nia był ję zyk
pol ski. Jesz cze w la tach trzy dzie stych XIX wie ku Gdańsz -
cza nie nie iden ty fi ko wa li się z pru sa ka mi, jed nak w na stęp -
nych dzie się cio le ciach na si li ły się pro ce sy pru sa cze nia (wy -
cho wa nie szkol ne, służ ba woj sko wa, urzę dy i na ci ski
w okre sie rzą dów Bi smarc ka). Re ak cją na to był na stę pu ją -
cy od lat osiem dzie sią tych XIX wie ku roz wój pol skiej świa -
do mo ści na ro do wej (sto wa rzy sze nia, pra sa, dzia łal ność du -
cho wień stwa).

Sy tu acja Ko ścio ła ka to lic kie go w Gdań sku by ła
od po cząt ku pa no wa nia pru skie go bar dzo trud na. Wła dze
pru skie zli kwi do wa ły za ko ny, a ich wła sność prze ję ło pań -
stwo. Zo sta ło wy da ne za rzą dze nie, na mo cy któ re go klasz -
to ry nie mo gły przyj mo wać no wi cju szy, a po śmier ci ostat -

Kościół św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Porcie zbudowany w 1858 r.
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Kościół św. Franciszka z Asyżu w Siedlcach zbudowany w 1906 r.

Kościół Najświętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu zbudowany w 1911 r.

nie go za kon ni ka czy za kon ni cy klasz tor prze cho dził na wła -
sność pań stwa. W Gdań sku do ty czy ło to księ ży mi sjo na rzy
(1818 r.), do mi ni ka nów (1835 r.), cy ster sów (1837 r.) i klasz -
to ru św. Bry gi dy (1838 r.). Ko ścio ły klasz tor ne sta ły się ko -
ścio ła mi pa ra fial ny mi, a ko ściół św. Ja ku ba w Oli wie wła dze
od da ły pro te stan tom. 

Wiel kim wy da rze niem dla mia sta by ła zmia na ko ry -
ta uj ścia Wi sły. Sta ło to się w ro ku 1840, kie dy to po wiel kim
spię trze niu lo dów i po wo dzi prze rwa ła się ona ku mo rzu ko -
ło wsi Gór ki. Od ci nek rze ki mi ja ją cej Gdańsk za mie nił się
w wol no pły ną cą od no gę, zwa ną od tąd Mar twą Wi słą. Nie za -
mu la ła ona już tak żwi rem wej ścia do por tu, z czym gdańsz -
cza nie mie li w ubie głych wie kach znacz ne kło po ty. Z bie -
giem lat ży cie por to we kon cen tro wa ło się co raz bli żej mo rza
– w No wym Por cie. 

Po ure gu lo wa niu gra nic przez Kon gres Wie deń ski
w 1815 ro ku, król pru ski usi ło wał usta bi li zo wać sy tu ację ko -
ściel ną. Po kil ku let nich ro ko wa niach ze Sto li cą Apo stol ską
zo stał za war ty kon kor dat po twier dzo ny przez bul lę „De sa lu -
te ani ma rum” w 1821 ro ku, na mo cy któ rej Gdańsk zo stał
włą czo ny do die ce zji cheł miń skiej. Re ali za cję usta leń kon -
kor da tu mie li w Gdań sku fi na li zo wać: pro boszcz Ka pli cy
Kró lew skiej i ostat ni ofi cjał gdań ski Ro soł kie wicz. W jej ra -
mach na stą pi ło w 1840 ro ku no we roz gra ni cze nie pię ciu pa -
ra fii: przy Ka pli cy Kró lew skiej, św. Mi ko ła ja, św. Bry gi dy,
św. Jó ze fa i św. Igna ce go. Do nich trze ba do dać dwie pa ra fie
na obrze żach Gdań ska: w św. Woj cie chu i w Oli wie. Do pa ra -
fii w Oli wie włą czo ny był Wrzeszcz, No wy Port, Brzeź no, Je -
lit ko wo, Brę to wo, So pot i in ne ma łe miej sco wo ści. Wraz ze
wzro stem licz by miesz kań ców Gdań ska (1871 – 89 tys., 1900
– 140 tys.) wzra sta ła też licz ba ka to li ków (1861 – 23
proc., 1910 – 33 proc.). Z te go po wo du za ist nia ła ko niecz ność
bu do wy no wych ko ścio łów. 

W tym okre sie zbu do wa no ko ścio ły w No wym Por -
cie – w1858 ro ku, w Sie dl cach – w 1906 ro ku i we Wrzesz czu
– w 1911 ro ku. Przy tych ko ścio łach zo sta ły też ery go wa ne
no we pa ra fie. Gdańsk w XIX wie ku, po dob nie jak je go ar ty -
ści, żył w znacz nej mie rze swo ją prze szło ścią. Ży cie w za byt -
ko wym Śród mie ściu, gdzie za ni kał już por to wy gwar, to czy -
ło się sen nie, w utar tych tra dy cją ko le inach. Zmie ni ła to do -
pie ro I woj na świa to wa, któ ra oszczę dzi ła jed nak za byt ko wy
Gdańsk.

W po wo jen ne la ta wkro czył już on ja ko usta no wio ne
trak ta tem po ko jo wym Wol ne Mia sto Gdańsk. Niem cy zrze -
kły się wów czas su we ren nych praw do je go te ry to rium, na to -
miast Pol ska otrzy ma ła wol ny do stęp do por tu, część do cho -
dów z ceł, za rząd ko lei i pew ne upraw nie nia w za kre sie łącz -
no ści pocz to wej i te le ko mu ni ka cyj nej. 

Hu bert Bar tel
wg „Ko ścio ły Gdań ska i So po tu” bpa Zyg mun ta Paw ło wi cza

„Prze wod nik po sta rym Gdań sku”
Zo fii Ja krzew skiej-Śnież ko i Jana For kie wicza 
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„Bło go sła wie ni, któ rzy nie wi dzie li, a uwie rzy li” J. 29

Po od kry ciu Ame ry ki, Hisz pa nie pod sztan da ra mi Ma ryi
Pan ny przy by li zdo by wać no we zie mie dla Ko ro ny Hisz pań -
skiej. W noc Bo że go Na ro dze nia ro ku Pań skie go 1492 „San -
ta Ma ria”, okręt Krzysz to fa Ko lum ba, przy bił do wy brze ży
Ha iti. W Wiel ki Pią tek ro ku
Pań skie go 1519 Hor nan do Cor -
tez przy bił na swo jej „San ta
Ma ria de la Con cep cion” („Nie -
po ka la ne Po czę cie Ma ryi”)
do wy brze ży kon ty nen tu ame -
ry kań skie go w po bli żu mia sta
Ve ra Cruz. Na masz cie po wie -
wa ła żół ta ban de ra z błę kit nym
krzy żem i ła ciń skim na pi sem:
„Ami ci, se qu amur cru cem, et si
nos fi dem ha be mus, ve re in hoc
si gno vin ce mus” – „Pójdź my
za krzy żem, przy ja cie le! Je śli
za cho wa my wia rę, za praw dę
w zna ku tym zwy cię ży my”. 

Do cza su przy by cia
hisz pań skich kon kwi sta do rów
Az te ko wie od da wa li cześć
Słoń cu i ty siąc om róż nych bo -
gów, wie rząc, że trze ba ich kar -
mić krwią i ser ca mi ludz kich
ofiar. Skła da jąc ofia ry Az te ko -
wie do ko ny wa li gi gan tycz nych,
ry tu al nych zbrod ni. Z in diań -
skich kro nik do wia du je my się,
że pod ko niec 1400 r., po otwar -
ciu no wej świą ty ni zło żo no
w ofie rze prze szło 20 tys. lu dzi.

Na prze łomie XV i XVI wie ku
na zie miach Az te ków i In ków
na stą pi ło star cie dwóch kul tur
– hisz pań skiej i in diań skiej,
epo ka ka mien na prze ciw epo ce
że la za, strza ły prze ciw ko pro cho wi i ku lom ar mat nim, zu -
chwa ła śmia łość eu ro pej skich chrze ści jan prze ciw ko po -
gań skim lę kom In dian stłam szo nych przez wła dzę mnó stwa
nie obli czal nych bo gów. Współ ist nie nie ska za ne by ło na nie -
po wo dze nie, a jed nak mia ło miej sce ta kie zda rze nie, któ re
prze obra zi ło Ame ry kę Ła ciń ską i po go dzi ło dwa śmier tel nie
nie na wi dzą ce się na ro dy. Spra wi ły to ob ja wie nia Mat ki Bo -
żej na wzgó rzu Te pey ac, któ re za po cząt ko wa ły ma so we na -
wró ce nia In dian na chrze ści jań stwo. 

O tym ob ja wie niu świad czą dwa do ku men ty. Je den
to til ma (pro ste okry cie In dia ni na) i na stę pu ją cy opis zda -
rze nia:
„W świę to Nie po ka la ne go Po czę cia Ma ryi, 9 grud nia 1531
ro ku In dia nin o imie niu Cu auh tla to at zin, sto jąc na brze gu

je zio ra, uj rzał nie zna jo mą dziew czy nę scho dzą cą z po bli -
skie go pa gór ka. Męż czy zna był jed nym z nie licz nych In -
dian, któ ry ty dzień wcze śniej otrzy mał na chrzcie imię Ju an
Die go. W dniach od 9 do 12 grud nia 1531 ro ku Mat ka Bo ża
uka za ła mu się czte ry ra zy. Z opi su wy ni ka, że by ła ubra -
na we wspa nia ły, świe cą cy strój: błę kit ny płaszcz i w ró żo wą

tu ni kę. Po wie dzia ła do Ju ana
Die go: „Ja je stem Świę ta
Dzie wi ca Ma ry ja, za wsze
Dzie wi ca, Mat ka je dy ne go,
praw dzi we go Bo ga, któ ry
da je i za cho wu je ży cie. On
jest Stwór cą wszech rze czy,
jest wszech obec ny. Jest
Pa nem nie ba i zie mi.
Chcia ła bym bar dzo, by
wznie sio no tu dla mnie
świą ty nię, abym mo gła Go
tu uka zy wać, chwa lić
i na wie ki ro dzić. Tu ofia -
ru ję lu dziom ca łą mo ją mi -
łość, mo je mi ło sier ne spoj -
rze nie, mo ją po moc, po cie -
sze nie, zba wie nie. Za praw -
dę bo wiem je stem współ -
czu ją cą Mat ką: Mat ką two -
ją i wszyst kich lu dzi, któ rzy
za miesz ku ją ten kraj – jak
rów nież Mat ką wszyst kich
in nych lu dzi, któ rzy mnie
ko cha ją, wo ła ją i przy zy wa -
ją. Je stem Mat ką tych
wszyst kich, któ rzy mnie
szu ka ją i we mnie po kła da -
ją swą uf ność. Tu bę dę wy -
słu chi wać wa sze go pła czu
i skarg. Tu bę dę was po cie -
szać w wa szym smut ku i ła -
go dzić wa sze cier pie nia. Tu
bę dę was wy zwa lać z wa -
szych udręk, nę dzy i cier -

pie nia. Abym mo gła jed nak te go wszyst kie go do ko -
nać, co jest pra gnie niem me go współ czu ją ce go ser ca,
idź do bi sku pa Mek sy ku. Po wiedz mu, że cię przy sy -
łam i ob jaw mu, jak bar dzo pra gnę mieć tu swo je
miesz ka nie. Niech mi zbu du je świą ty nię na tym pła -
skim skraw ku zie mi. Po wiedz mu to i wszyst ko, co
da ne ci by ło po dzi wiać, co tu wi dzia łeś i usły sza łeś.”

Bi skup Mek sy ku Ju an de Zu mar ra ga po cząt ko wo
bar dzo scep tycz nie po trak to wał re la cję Ju ana Die go o ob ja -
wie niach Mat ki Bo żej. Pod dał go wie lo krot nym prze słu cha -
niom, pró bu jąc zna leźć sprzecz no ści w tre ści opo wia dań.
W koń cu za pro po no wał, aby Ju an Die go po pro sił Ma ry ję
o ja kiś znak, któ rym by udo wod nił, że to na praw dę jest Ona.
W cza sie ko lej ne go spo tka nia z Ju anem Die go, Ma ry ja ka -

Morenita. Wi ze ru nek Świętej Maryi z Gu ada lu pe
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za ła mu wejść na szczyt wzgó rza. Kie dy tam wszedł, zo ba -
czył coś nie wia ry god ne go. Po mi mo zi mo wej po ry i mro zu
ro sły tam prze pięk ne ka sty lij skie ró że we wszyst kich moż li -
wych ko lo rach i ga tun kach. Ma ry ja ka za ła mu na zbie rać ca -
łe na rę cze tych kwia tów. Ju an z po śpie chem wy ko nał po le -
ce nie. Ma ry ja sa ma sta ran nie po ukła da ła ze bra ne ró że i po -
wie dzia ła: „Wi dzisz, syn ku, to jest znak, któ ry wy sy łam
bi sku po wi. Po wiedz mu, że te raz, kie dy już go otrzy -
mał, po wi nien wy bu do wać w tym miej scu świą ty nię,
tak, jak te go pra gnę... Pa mię taj, syn ku, że je steś mo -
im za ufa nym po słań cem. Tym ra zem bi skup uwie rzy
we wszyst ko, co mu po wiesz”. 

Ju an bez wa ha nia udał się do bi sku pa. W obec no ści
je go i in nych osób, gdy roz po starł ro gi swo jej til my, kwia ty
wy sy pa ły się na pod ło gę, a na roz wi nię tym płasz czu ró że
prze mie ni ły się w prze pięk ny wi ze ru nek Ma ryi. Ma ry ja oto -
czo na pro mie nia mi słoń ca, stoi w owa lu z chmur, z gwiaz da -
mi na płasz czu i księ ży cem pod sto pa mi, w sza cie zdo bio nej
kwia ta mi oraz ma łą po sta cią ze skrzy dła mi u do łu ob ra zu. 

In dia nie za wsze by li wraż li wi na zna ki i ob ja wie nia.
Pro roc twa za po wia da ły przy by cie az tec kie go bo ga wę żów
ocze ki wa ne go od 1519 ro ku. 

Ob raz Mat ki Bo żej jest prze kła dem frag men tu Pi -
sma Świę te go na ob raz ko we pi smo zro zu mia łe przez Az te -
ków. Wi ze ru nek na til mie ilu stro wał sło wa: „... wiel ki znak
uka zał się na nie bie: Nie wia sta ob le czo na w słoń ce i księ życ
pod jej sto pa mi, a na jej gło wie wie niec z gwiazd dwu na stu.
A jest brze mien na.” (Ap 12,1)

Ten ob raz był dla In dian jak księ ga za wie ra ją ca bar -
dzo wie le czy tel nych zna ków. Mat ka w ro dzi nie In dian cie -
szy ła się więk szym au to ry te tem niż oj ciec. Ko lor tur ku so wy
płasz cza po zwo lił im roz po znać w Ma ryi Kró lo wą, na wet, je -
śli Jej skro ni nie zdo bi ła ko ro na. Kwia ty na suk ni zna czy ły
dla nich, że Jej sza tą jest świat stwo rzo ny, a gwiaź dzi sty
płaszcz, że Jej okry ciem jest ca ły Ko smos. Pro mien na mon -
stran cja za ple ca mi Ma don ny by ła dla nich jak me te or, któ -
ry po ja wia się na nie bie. Gwiaz dy na płasz czu od po wia da ją
kon ste la cji gwiazd z grud nia 1531 ro ku. Na płasz czu utrwa -
lo no wi dok nad mia stem Mek syk od stro ny Ko smo su ku
Zie mi w mo men cie ob ja wień. Wo jow ni cy or ła by li słu ga mi
Słoń ca i mo cy, któ re rzą dzą świa tem: dnia i no cy, słoń ca
i księ ży ca, do bra i zła, pół no cy i po łu dnia. W cen trum ob ra -
zu jest ma leń kie drzew ko, kwiat ja śmi nu, w kul tu rze In dian
to znak słoń ca. In dia nie pro wa dzi li „woj ny o kwia ty”, ce lem
na pa ści na in ne ple mio na by ło zdo by wa nie jeń ców, by zło -
żyć ich w ofie rze bo gu słoń ca. To, że Dzie wi ca za sło ni ła
słoń ce ozna cza ło dla nich, że mi nął czas skła da nia ofiar
z lu dzi. In dia nie zro zu mie li, że Mat ka Bo ża po ko na ła
strasz li we go bo ga, czczo ne go przez nich w po sta ci upie -
rzo ne go wę ża, któ re mu skła da no w ofie rze lu dzi. Na wi ze -
run ku tu ni ka Ma ryi jest opa sa na czar ną wstę gą, co dla Az -
te ków ozna cza ło, że by ła brze mien na. Do sko na le od czy ta -
li wy mo wę te go zna ku. Po kor na mło da nie wia sta przy no -
si w swo im ło nie Bo ga, któ ry stał się czło wie kiem, Zba wi -
cie lem ca łe go świa ta. 

W kil ka dni póź niej til ma, to zgrzeb ne okry cie z cu -
dow ny spo sób od bi tym wi ze run kiem Mat ki Bo żej, zo sta ło
wnie sio ne w uro czy stej pro ce sji do ka te dry. Od tam tej po ry

klę ka ją przed nim mi lio ny lu dzi w po sta wie po kor nej wia ry
i mi ło ści. Ma ry ja pro si ła, aby na zwać Jej wi ze ru nek „Świę ta
Ma ry ja z Gu ada lu pe”. 

W cią gu za le d wie kil ku lat po ob ja wie niach do ko na -
ła się chry stia ni za cja ca łe go Mek sy ku, a na stęp nie ewan ge -
li za cja ca łej Ame ry ki Ła ciń skiej. W la tach od 1532 do 1538,
aż osiem mi lio nów In dian przy ję ło chrzest. Jest to zja wi sko
nie zwy kłe dla te go, że ca ły na ród na wró cił się w spo sób zu -
peł nie spon ta nicz ny, nie pod groź bą prze mo cy, czy dzię ki
dzia łal no ści mi sjo na rzy. Hi sto ry cy i so cjo lo dzy są zgod ni
w opi niach, że jest to fakt nie wy tłu ma czal ny z so cjo lo gicz ne -
go punk tu wi dze nia. 

OB RAZ NIE NA MA LO WA NY RĘ KĄ LUDZ KĄ
Wi ze ru nek Ma don ny z Gu ada lu pe do dziś ucho dzi za naj -
bar dziej ta jem ni czy ob raz w dzie jach świa ta. Im do kład niej -
szym ba da niom jest pod da wa ny ob raz, tym więk szą sta je
się za gad ką. 

Ob raz Mat ki Bo żej z Gu ada lu pe był wie lo krot nie
i szcze gó ło wo ba da ny. Z re la cji piel grzy mów wy ni ka, że bar -
wa na ob ra zie za le ży od miej sca, z któ re go się go ob ser wu -
je. Pa trząc od le we go wej ścia na ob raz, pro mie nie są ko lo ru
zło te go, od pra we go – pło wo sza re. „Ko lo ry za ła mu ją się jak
na pió rach pta ka lub skrzy dłach owa da” – sło wa z ra por tu
z prze pro wa dzo nych w 1979 ro ku ba dań. Wy bit ni spe cja li ści
Er ne sto So di Pal la res i Ro ber to Pa la cios do pro wa dzi li w 1976
r. do iden ty fi ka cji ma te ria łu, na któ rym znaj du je się wi ze ru -
nek Mat ki Bo żej. Stwier dzi li, że ma te ria zo sta ła utka na z włó -
kien kak tu sa aga wy. Po wszech nie wia do mo, że te go ro dza ju
mar na tka ni na ule ga znisz cze niu po naj wy żej kil ku dzie się ciu
la tach. Fakt, że prze trwa ła bli sko 500 lat jest za dzi wia ją cy
i nie wy tłu ma czal ny z na uko we go punk tu wi dze nia. Ba da cze
stwier dzi li rów nież, że z nie wy ja śnio nych przy czyn ob raz
Mat ki Bo żej, nie zmie nia ko lo ru, nie przyj mu je ku rzu i od py -
cha in sek ty. Po nad to nie da ło by się na ma lo wać żad ne go ob -
ra zu na te go ro dza ju tka ni nie, któ rej splo ty są tak rzad kie. 

Wśród wie lu, świa to wej sła wy na ukow ców ob raz
ten ba dał tak że lau re at na gro dy No bla w dzie dzi nie che mii
prof. Ri chard Kuhn z He idel ber gu. Naj bar dziej zdu mie wa ją -
cym wy ni kiem tych ba dań jest stwier dze nie fak tu, że na ob -
ra zie nie ma żad nych śla dów zna nych barw ni ków syn te tycz -
nych, ani żad nych pig men tów po cho dze nia or ga nicz ne go,
mi ne ral ne go lub ro ślin ne go. Pró by do ma lo wa nia ko ro ny,
nie po wio dły się. Na ukow cy stwier dzi li z ca łą pew no ścią, że
na płót nie nie ma śla dów pędz la. Oczy Mat ki Bo żej po sia da -
ją nad zwy czaj ną głę bię. Wie lo krot ne, spe cja li stycz ne ba da -
nia, po zwo li ły na od kry cie w oczach Mat ki Bo żej zja wi ska
re flek su, któ re wy stę pu je tyl ko u ży wych lu dzi i któ re go nie
moż na od two rzyć przy po mo cy naj do sko nal szej na wet tech -
ni ki ma lar skiej. Za po mo cą tech ni ki kom pu te ro wej do ko na -
no po więk szeń oczu Mat ki Bo żej 2500 ra zy (w mi li me trze
kwa dra to wym 25 ty się cy punk tów świetl nych) i od kry to
w nich nie zwy kle pre cy zyj ne, mi kro sko pij ne od bi cie po sta -
ci 12 osób, z ta ki mi szcze gó ła mi, jak łzy wzru sze nia na twa -
rzy, kol czy ki, sznu ro wa dła san da łów sie dzą ce go na zie mi
In dia ni na, pro fil star sze go, ły se go czło wie ka z bia łą bro dą
i du ży mi brwia mi, pro fil In dia ni na z or lim no sem, z bro dą
i wą sa mi przy le ga ją cy mi do po licz ków. 
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Wła śnie ta nie sa mo wi ta pre cy zja i do sko na łość ob -
ra zu na wet w mi kro sko pij nych szcze gó łach, wy klu cza ją
moż li wość na ma lo wa nia go przez czło wie ka. Wy ni ki ba dań
po zwa la ją przy pusz czać, że w oczach Ma ryi zo stał utrwa lo -
ny mo ment, w któ rym In dia nin Ju an Die go po ka zu je bi sku -
po wi Zu mar ra dze płaszcz z cu dow nym Jej wi ze run kiem. 

Spo sób i tech ni ka po wsta nia ob ra zu Mat ki Bo żej
po zo sta je więc dla współ cze snej na uki na dal nie wy ja śnio ną
za gad ką. 

Ob raz pa ro krot nie
pró bo wa no znisz czyć, ale
bez sku tecz nie. Na wet wy -
buch dy na mi tu w po bli żu
ob ra zu, nie na ru szał je go
struk tu ry, cho ciaż w ka te -
drze wy le cia ły wszyst kie
szy by. Na pa miąt kę te go
zda rze nia jest eks po no wa -
ny obok ob ra zu, po wy gi na -
ny si łą eks plo zji me ta lo wy
krzyż. 

Piel grzy mi współ -
cze śni wi dzą cu dow ny ob -
raz do kład nie ta kim sa -
mym, ja kim po raz pierw szy
zo ba czy li go bi skup Zu mar -
ra ga i je go go ście. Od tam -
te go cza su, przed tym ob ra -
zem mo dli ło się i do zna ło
róż no ra kich łask dzie siąt ki
mi lio nów lu dzi. 

Pa trząc na cu dow -
ny ob raz Mat ki Bo żej z Gu -
ada lu pe wi dzi my Mat kę Je -
zu sa Chry stu sa, Zba wi cie la
ca łe go ro dza ju ludz kie go.
Mat kę, któ ra się trosz czy
o wiecz ne zba wie nie swo -
ich dzie ci. To wła śnie Ona
pro wa dzi każ de go z nas
dro ga mi wia ry do źró deł ży -
cia i mi ło ści, do swo je go Sy -

na – Je zu sa Chry stu sa i dla te go da je nad zwy czaj ne zna ki,
aby śmy uwie rzy li, że na sze praw dzi we szczę ście mo że my
zna leźć tyl ko w Bo gu. 

Dzi siaj prze sła nie Ma ryi ze wzgó rza Te pey ac jest
na dal ak tu al ne. Az te ko wie za prze sta li skła da nia ofiar z lu -
dzi, za przy czy ną Dzie wi cy z Gu ada lu pe. Na sze po ko le nie
rów nież po trze bu je cią głe go na wra ca nia. We współ cze snym
świe cie nie bra ku je sił, dla któ rych woj ny, ter ror, za ma chy,

abor cja, to nie jest prze ra ża ją cy
mord. Co dzien nie z tych po wo -
dów gi ną lu dzie. Czy po mi mo
krzy kli wych, wszech obec nych
me diów pro mu ją cych styl ży cia
peł ne go ego izmu je ste śmy w sta -
nie przy jąć po ko jo we orę dzie Ma -
ryi z Gu ada lu pe? 

Sank tu arium Mat ki Bo żej
z Gu ada lu pe jest jed nym z naj -
więk szych na świe cie i naj czę -
ściej od wie dza nym miej scem kul -
tu, do któ re go przy by wa rocz nie
ok. 12 mi lio nów pąt ni ków.
„Od sa me go po cząt ku je go ist nie -
nia do ko nu ją się tu nie ustan nie
cu dow ne na wró ce nia i uzdro wie -
nia. Że by zro zu mieć ta jem ni cę
ob ja wie nia, trze ba sta nąć twa rzą
w twarz oso bi ście, po nie waż ob -
raz jest czymś oso bo wym. Tyl ko
tak moż na wy ja śnić nie koń czą ce
się piel grzym ki na wzgó rze Te -
pey ac” – tak uwa ża Paul Bad de,
au tor książ ki „Gu ada lu pe. Ob ja -
wie nie, któ re zmie ni ło dzie je
świa ta”, po któ rą się gnę łam za in -
try go wa na pięk ną opo wie ścią na -
szej pa ra fian ki, pa ni Ma ryl ki, któ -
ra głę bo ko prze ży wa ła swo ją piel -
grzym kę do Mek sy ku. 

Te re sa So wiń skaMeksykanin ubrany w tilmę z płótna agawowego.

Z ra do ścią i sa tys fak cją in for mu je my, że nasz pa ra fia nin,
Krzysz tof Rze śnio wiec ki, awan so wał do świa to we go fi na łu
w in ter ne to wym kon kur sie De mo cra cy Vi deo Chal len ge
na krót ki film o isto cie de mo kra cji. Zgło szo ny w stycz niu
br. film pa na Krzysz to fa pt. „De mo cra cy is li ke a key bo ard”,
prze szedł 15 ma ja do ści słej fi na ło wej osiem nast ki, ja ko je -
dy ny w Pol sce i je den z trzech w Eu ro pie. Obec nie od by wa
się gło so wa nie on -li ne do 15 czerw ca, w któ rym in ter nau ci
ma ją wy ło nić fi na ło wą szóst kę. 

Pa nu Krzysz to fo wi Rze śnio wiec kie mu, pe da go go wi w V LO
w Gdań sku i na sze mu pa ra fia ni no wi, gra tu lu je my po my słu
i za an ga żo wa nia. Oby film ten przy czy nił się do wzro stu
świa do mo ści spo łecz nej oraz po sza no wa nia war to ści ogól -
no ludz kich w na szym Na ro dzie i na ca łym świe cie. Link do filmu można znaleźć na stronie internetowej naszej parafii.
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10 ma ja bie żą ce go ro ku przez wie lu był uwa ża ny za zwy kły
dzień, lecz dla uczniów trze ciej kla sy gim na zjum był on
dniem wy jąt ko wym. Po rocz nych przy go to wa niach do tej
chwi li w koń cu ona na de szła. 10 ma ja bo wiem od by ło się
bierz mo wa nie. Na le ży tu za zna czyć, że po za sa my mi gim na -
zja li sta mi bierz mo wa nych by ło rów nież kil ka osób do ro -
słych. 

Ca ła uro czy stość roz po czę ła się o go dzi nie 18.00,
a sa kra men tu udzie lił nam ks. ar cy bi skup Ta de usz Go cłow -
ski. Na po cząt ku uro czy sto ści oso by ta kie jak np. Ewa Sta -
wi ska, Mar ta Sien kie wicz, Kin ga Szczy gieł czy Pau li na
Przy tu ła zgod nie z tra dy cją na szej pa ra fii przy wi ta ły księ dza
ar cy bi sku pa wy pusz cza jąc wraz z nim sie dem go łę bi sym -
bo li zu ją cych da ry Du cha Świę te go. Gdy księ ża wraz z ks.
Arcybi sku pem wcho dzi li do ko ścio ła, resz ta uczest ni ków
by ła w trak cie śpie wa nia pie śni, w czym po ma gał nam pa ra -
fial ny ze spół mło dzie żo wy oraz pan or ga ni sta. Kie dy wszy -
scy za ję li już wy zna czo ne miej sca, Pau li na Jung wraz z Kac -
prem Chmie lew skim jesz cze raz w imie niu wszyst kich ze -
bra nych przy wi ta li ks. Ar cy bi sku pa dzię ku jąc mu jed no cze -
śnie za przy by cie do na szej pa ra fii. Po nich tak że przed sta -
wi cie le na szych ro dzi ców przy wi ta li ks. Ar cy bi sku pa i pro si -
li o udzie le nie nam sa kra men tu bierz mo wa nia. 

Po czą tek uro czy sto ści prze biegł bar dzo po dob nie
do zwy czaj nej Mszy św. Ola Ko zak oraz Syl wia To ka re wicz
od czy ta ły czy ta nia mszal ne z Pi sma świę te go. Na stęp nie za -
czął się mo im zda niem naj waż niej szy mo ment uro czy sto ści.
Ksiądz pro boszcz pro sił w imie niu uczest ni ków o udzie le nie
im sa kra men tu bierz mo wa nia, po czym kan dy da ci gło śno
po wie dzie li, cze go pra gną. Po ho mi lii ks. Ar cy bi skup spy tał
zgro ma dzo nych, czy wy rze ka ją się sza ta na oraz, czy wie rzą

w Bo ga Oj ca, Je zu sa Chry stu sa, Du cha Świę te go, Pa na
i Oży wi cie la oraz w świę ty Ko ściół po wszech ny. I w koń cu
do szli śmy do sed na spo tka nia, czy li do na masz cze nia na -
szych głów przez ks. Ar cy bi sku pa ole jem Krzyż ma świę te -
go. Śpie wa li śmy tak że hymn do Du cha Świę te go. Za raz
po tym od by ło się wrę cze nie da rów, w któ rym udział wzię li
Ania Wat kow ska, An ge li ka Bey row ska, Mag da Ja skul ska,
Mi chał Krauz, Ar tur Ucie chow ski oraz ni żej pod pi sa na au -
tor ka. Po ko mu nii świę tej Ma riusz, Wik to ria i Ada po de szli
do ks. Ar cy bi sku pa, aby wrę czyć mu kwia ty oraz wy po wie -
dzieć sło wa po dzię ko wa nia – za rów no je mu sa me mu, jak
i na szym ro dzi com i na uczy cie lom. Je śli cho dzi o na uczy cie -
li to każ dy z nich do stał po ró ży od jed ne go ze swo ich
uczniów. Nie dłu go po tym ca ła uro czy stość się za koń czy ła.

Do dam jesz cze, że w cza sie Mszy św. Adam Strze -
lec ki, Mag da Pet t ke, Mi chał Rut kow ski, Pau li na Ba rań ska,
Pau li na So min ka i Re mi giusz Ma te row ski w imie niu wszyst -
kich zgro ma dzo nych skie ro wa li proś by do Bo ga. Jed nym
z mo men tów, któ rych dłu go nie za po mnę jest chwi la, gdy
ks. Ar cy bi skup pod ko niec Eucharystii po wie dział, że jesz -
cze dwie go dzi ny nie mi nę ły, więc mo że jesz cze „po ga dać”.
Ksiądz Ar cy bi skup po dzie lił się swo imi wra że nia mi. By ło to
bar dzo sym pa tycz ne.

My ślę, że ten dzień na dłu go po zo sta nie nie tyl ko
w mo jej pa mię ci. Bierz mo wa nie uwa żam za bar dzo waż ne
wy da rze nie w mo im ży ciu, a dzię ki do bre mu przy go to wa niu
za pa mię tam je jesz cze mi lej. Z opi nii in nych wiem, że nie
tyl ko mnie się ono po do ba ło. Je stem bar dzo wdzięcz na księ -
żom za zor ga ni zo wa nie tak wspa nia łej uro czy sto ści.

Ad rian na Krze miń ska.

W mi ja ją cym ro ku szkol nym roz po czął swo ją dzia łal ność
Dzie cię cy Uni wer sy tet Bi blij ny. Spo tka nia od by wa ły się
w każ dą nie dzie lę w sa li pa ra fial nej. Zajęcia prowadziły:
siostra Bernadetta i katechetka Elżbieta Jarecka. Gru pę sta -
no wi li ucznio wie kl. IV, V i VI SP 79. Fre kwen cja by ła za do -
wa la ją ca. Uczest ni cy uni wer sy te tu chęt nie zgłę bia li Sło wo
Bo że, so lid nie wy wią zy wa li się z po wie rzo nych im za dań. 

Po za za ję cia mi gru pa w lu tym by ła na wspól nym
ku li gu, a w cza sie wa ka cji, dzie ci ma ją moż li wość wy jaz du
do Za ko pa ne go. 

Młodzież wzięła udział w Kon kur sie Bi blij nym. 
2 stycznia odbył się etap szkolny dla klas IV-VI, w którym
wzięło udział 27 uczniów.

Re jo no wy etap tego konkursu od był się 10 kwiet nia
we Wrzesz czu przy ko ście le Najświętszego Serca Jezusa. 
Trze cie miej sce za ję ła Ju lia Lesz czyń ska kl. V, a w pierw szej
dzie siąt ce zna leź li się: An na Pi li czew ska, Pa weł Jaś ko wiak
i Ro bert Oku ła. 

22 ma ja w Ru mi od był się ostat ni etap Kon kur su Bi -
blij ne go. W tym eta pie udział wzię ła Ju lia Lesz czyń ska
uczennica kl. V SP nr 79.

13 czerw ca, pod czas Mszy św. o godz. 11, od by ło
się pod su mo wa nie ca ło rocz nej pra cy połączone z  uro czy -
stym wrę cze niem stu den tom Dzie cię ce go Uni wer sy te tu Bi -
blij ne go pa miąt ko wych dy plo mów – Znaw cy Pi sma św.
pierw sze go stop nia.

Dzie ci gor li wie uczest ni czy ły w spo tka niach, by ły
za wsze przy go to wa ne do oma wia nych frag men tów Pi sma
Świę te go. Cie szę się, że mło dzi lu dzie chcą od czy ty wać
prze sła nie Bo że w swo im ży ciu. 

Wszystkim dzieciom gra tu lu je my i ży czy my suk ce -
sów w przy szłym ro ku.

s. Ber na det ta
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WIERSZE
„Smoleńsk”

Przyszliśmy tu razem
i razem zostaniemy,
chociaż tak blisko domu,
jednak na obcej ziemi.

Pójdziemy razem dumnie,
jak kiedyś szli ojcowie,
pójdę ja – głowa państwa,
pójdziecie wy – senatorowie.

Pójdziesz ze mną, moja miła
Pójdziesz. Nie zostaniesz sama.
Widzisz? Nawet deszcz jest z tobą,
kiedy płacze pierwsza dama.

Osierocić naród chciałeś!
Osierocić naród, Boże!
Ale nie... Ja nie narzekam
Nie jest źle, bo jest najgorzej.

Padał deszcz tamtego ranka,
kiedy ranna zorza wstała -
cały świat pochylił głowy,
cała Polska zapłakała.

To ta ziemia wiecznie głodna,
co smak polskiej krwi pamięta
jeszcze dzisiejszego ranka
zacisnęła swoje pęta.

Anna Kośnik 
Gdańsk, 14.04.2010 r.
kl. VI  SP. 79

„W Katyńskim lesie”

Przepita jest ta ziemia,
spojona polską krwią.
Przeklęta jest ta ziemia,
pijąca łzę za łzą.

Ostatnie chwile życia
zaklęte w czubkach drzew.
„Jeszcze Polska nie zginęła”
głuchy, cichy, niemy śpiew.

Nawet wiatr tu nie przyleci,
nie zawita żaden ptak.
Tu za dużo polskich dzieci
przepłynęło dzień na wznak.

Tu kolczasty wiązał drut
blade, młode, świeże dłonie,
tutaj kule dziurawiły
potylice, kark i skronie.

Nikt się nie mścił za ten mord,
nikt nie żądał obcej krwi,
nikt nie mówił, choć wiedzieli
przez te wszystkie lata, dni

Dzisiaj każdy chciałby pomóc.
Dzisiaj chce już cały świat.
Szkoda, że nikt nie chciał w chwili,
kiedy ginął polski kwiat.

Ilu z tamtych oficerów
legło z myślą o dziewczynie?
„To dla Ciebie moja miła”
- mówił, wiedząc, że już ginie.

Raz... dwa... trzy! I cisza wokół.
Lasek pod Smoleńskiem drgnął,
tylko łza się kręci w oku:
„Już się nie zobaczę z nią”.

Anna Kośnik 
Gdańsk, 17.04.2010 r.
kl. VI  SP. 79
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PRACE BUDOWLANE NA ZEWNĄTRZ NOWEGO KIOSKU
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MINISTRANCI W AQUAPARKU

MŁODZIEŻ  Z „LUX COR DIS” 

Ks. Krzysz tof oraz mi ni stran ci: Ma rek i Krzy siek przed wyj ściem z Naj święt szym Sa kra men tem w pierw szą so bo tę czerw ca. 

Młodzież z ks. Jackiem przygotowuje paczki dla potrzebujących.
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AKCJA ŻONKIL – 11 IV 2010 r.

MODLITWY W INTENCJI OFIAR KATASTROFY POD KATYNIEM

Zbiórka datków na Hospicjum im. św. Józefa w Sopocie przeprowadzona przez młodzież i nauczycieli z Gimnazjum nr 21.
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DZIECI Z NASZEJ PARAFII PRZYJĘŁY I KOMUNIĘ ŚW.
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PODCZAS UROCZYSTEJ EUCHARYSTII – 23 V 2010 r.
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WIZYTA DZIEWCZĄT Z POZNANIA - 2 V 2010 r.
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BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY - 10 V 2010 r.
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„LUX COR DIS” – PRÓBA ZESPOŁU, MŁODZIEŻ NA ŻABIANCE 
I SPOTKANIE Z KS. ABP. TADEUSZEM GOCŁOWSKIM
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DROGA KRZYŻOWA – WYSTAWA MALARSTWA NA SZKLE

NABOŻEŃSTWO MAJOWE Z UDZIAŁEM DZIECI

WYSTAWA KSIĄŻEK O BŁ. KS. JERZYM POPIEŁUSZCE
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KATECHEZA PRZEDSZKOLAKÓW

Nauka jazdy na koniu

Zajęcia w salce na plebanii
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MA JÓW KA MŁO DZIE ŻY Z „LUX COR DIS” 1-2 MA JA 2010 r.
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PRZYGOTOWANIE OŁTARZY NA PROCESJĘ BOŻEGO CIAŁA
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KONKURS BIBLIJNY – ETAP REJONOWY I FINAŁ
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PIELGRZYMKA NA MSZĘ ŚW. BAEATYFIKACYJNĄ 6 IV2010 r.

Bydgoszcz. Kościół pw. Polskich Braci Męczenników Górsk. Miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki

Włocławek. Miejsce wrzucenia ciała ks. Jerzego z tamy do Wisły. Pielgrzymi w drodze na Mszę beatyfikacyjną.

Warszawa. Kościół pw. św. Stanisława Kostki. Pątnicy przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki

Warszawa, plac Piłsudskiego. Msza św. beatyfikacyjna ks. Jerzego Wspólne zdjęcie po uroczystej Eucharystii.
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Dwie no we ko ro ny dla Je zu sa i Ma ryi na cu dow ny ob raz ja -
sno gór ski są już go to we. Po bło go sła wił je pa pież Be ne -
dykt XVI 3 mar ca te go ro ku pod czas au dien cji ge ne ral nej
w Rzy mie. 

Au to rem pro jek tu i wy ko naw cą ko ron oraz suk ni
jest Ma riusz Dra pi kow ski, przed la ty cu dow nie uzdro wio ny
bursz tyn nik z Gdań ska. Ko ro ny na skro nie Je zu sa i Ma ryi
są zło te i jak pod kre ślił ar ty sta, po sia da ją głę bo ką sym bo li -
kę – trzy gwiaz dy
znaj du ją ce się
w cen tral nym miej -
scu ko ro ny ozna -
cza ją trzy sta ny
Mat ki Bo żej: że by -
ła dzie wi cą przed,
w trak cie i po na ro -
dze niu Je zu sa.
W tych gwiaz dach
umiesz czo ne są
trzy nie zwy kłe ma -
te ria ły – me te ory ty
pla ne tar ne. W cen -
tral nej czę ści jest
me te oryt z Księ ży -
ca, obok z Mar sa
i Mer ku re go,
z wszel ki mi po -
twier dze nia mi z in -
sty tu tów na uko -
wych, w tym z NA -
SA. Są to wy jąt ko -
wo rzad ko spo ty ka -
ne ma te ria ły. Po -
przez uży cie ich
w ko ro nie skła da -
my naj wyż szy hołd
Ma ryi Kró lo wej ca -
łej Zie mi i wszech -
świa ta.

Oprócz me te ory tów ko ro nę Mat ki Bo żej two rzą
bursz ty no we li lie z in klu zja mi ro ślin ny mi, po mię dzy któ ry -
mi znaj du ją się sze ścio ra mien ne gwiaz dy. U na sa dy ko ro ny
jest go łę bi ca sym bo li zu ją ca Du cha Świę te go, po jej bo kach
są ka mie nie z Gro ty z Na za re tu. W szczy tach ko ro ny znaj -
du je się sie dem błę kit nych pe reł. 

Ko ro na Chry stu sa zdo bio na jest bry lan ta mi i ru bi -
na mi. U jej na sa dy wid nie je ka mień z Gol go ty, ofia ro wa ny
przez fran cisz ka nów z Zie mi Świę tej. W cen tral nym punk -
cie umiesz czo na jest XVII -wiecz na bro sza z sym bo la mi Mę -
ki Pań skiej. Ko ro nę wień czy krzyż na bursz ty no wym no du -
sie (no dus – pod sta wa w ku li stej for mie). Do wy ko na nia
obu ko ron uży to po nad 2100 dia men tów. 

Suk nia Mat ki Bo żej ma być w bar wach: nie bie -
skim, gra na tu i de li kat nym od cie niu sza fi ru. W znacz nej
czę ści bę dzie wy ko na na z opa li, la bra do ry tów, sza fi rów, aby

od zwier cie dlić błę ki ty i na tu ral ne ko lo ry suk ni Ja sno gór -
skiej Pa ni. Na to miast suk nia Je zu sa bę dzie wy ko ny wa na
z tych ka mie ni, któ re ma ją bar wę czer wie ni, a więc m.in. z:
ru bi nów czy tur ma li nów. 

No wa suk nia, na zy wa na też kró lew skim płasz czem,
wciąż jest przy go to wy wa na. Obok naj cen niej szej ja sno gór -
skiej re li kwii – pa sa su tan ny pa pie ża Ja na Paw ła II prze -
strze lo ne go w cza sie za ma chu 13 ma ja 1981 r. zo sta nie

umiesz czo ny ka wa -
łek pre zy denc kie go
sa mo lo tu, któ rym le -
ciał Lech Ka czyń ski
i in ne oso by pol skiej
de le ga cji do Ka ty nia,
dar lud no ści ze Smo -
leń ska. „Ten ka wa łek
sa mo lo tu, któ ry
spadł 10 kwiet nia, zo -
sta nie włą czo ny
w Two ją no wą suk -
nię, suk nię wdzięcz -
no ści i mi ło ści, cier -
pie nia i na dziei Na ro -
du pol skie go, już
na za wsze. (...) Przyj -
mij w tym ka wał ku
me ta lu, ca łą na szą
tro skę o Oj czy znę,
któ rą To bie uf nie za -
wie rza my” – mó wił
pod czas ja sno gór -
skie go ape lu prze or
o. Ro man Ma jew ski. 
Do kład na da ta wy ko -
na nia suk ni nie jest
jesz cze zna na. Wciąż
trwa zbiór ka na jej
zre ali zo wa nie. Da ry
wo tyw ne i ofia ry skła -

da ją ja sno gór scy piel grzy mi, wier ni z Pol ski i z za gra ni cy.
Prze or sank tu arium ja sno gór skie go przy po mniał, że są to
da ry: „wdzięcz no ści za to wszyst ko, co wiel kie i na ro do we,
co wiel kie, bo do ty czą ce Ko ścio ła po wszech ne go i za to, co
na sze, ro dzin ne, spo łecz ne, mo je, oso bi ste”. 

Je sie nią bę dzie my uczest ni czyć w po now nej ko ro -
na cji cu dow ne go ob ra zu Mat ki Bo żej Ja sno gór skiej. Po raz
ko lej ny za wie rzać bę dzie my Ma ryi Kró lo wej Pol ski ca ły
nasz na ród, tak jak to czy nił król Jan Ka zi mierz w 1565 r.
czy Pry mas Ty siąc le cia po Wiel kiej No wen nie w 1966 r.
na Mi le nium Chrztu Pol ski. Po raz ko lej ny na ło ży my ko ro -
ny, po ko ro nach pa pie skich: Kle men sa XI z 1717 r., Piu -
sa X z 1919 r. i Ja na Paw ła II z 2005 r. Obec ne są da rem na -
ro du pol skie go. Przy go tuj my na sze ser ca na to wy da rze nie. 

Te re sa So wiń ska

Korony i suknie dla Pani Jasnogórskiej 
i Jej Syna

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Nowe korony na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej
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Wiosna 2010
Z ŻYCIA PARAFII

Piel grzy mo wa nie – wę drów ka wier nych do miejsc kul tu re -
li gij ne go – jest szcze gól ną for mą mo dli twy. W li te ra tu rze re -
li gij nej moż na zna leźć me ta fo rycz ne okre śle nie, że piel grzy -
mo wa nie, to po ko ny wa nie dro gi: czło wiek – Bóg. Wspól no -
ta bra ci Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” Ar -
chi die ce zji Gdań skiej od po cząt ku swo je go ist nie nia kul ty -
wu je ten ro dzaj mo dli twy, za rów no na szcze blach pa ra fial -
nych jak i na szcze blu ar chi die ce zjal nym. Do ka len da rza zo -
sta ły wpi sa ne ja ko sta łe: piel grzym ki do sank tu arium ma ryj -
ne go Mat ki Bo skiej Wej he row skiej i zwią za ną z nim Kal wa -
rią Wej he row ską (w so bo tę po prze dza ją cą Nie dzie lę Pal mo -
wą), do Świę te go Woj cie cha na uro czy sto ści od pu sto we ku
czci św. Woj cie cha oraz do sank tu arium Mat ki Spra wie dli -
wo ści i Mi ło ści Spo łecz nej w Pie ka rach Ślą skich (w ostat nią
nie dzie lę ma ja). 

WEJ HE RO WO

Głów nym ce lem piel grzym ki do sank tu arium Mę ki Pań -
skiej w Wej he ro wie jest udział w na bo żeń stwie Dro gi Krzy -
żo wej, aby w ten spo sób jed no czyć się z Chry stu sem przez
prze ży wa nie Je go Mę ki. Tra dy cyj nie piel grzy mi wy ru sza ją
na piel grzy mi szlak z ko ścio ła pw. św. An ny, sank tu arium
Mat ki Bo skiej Wej he row skiej, z Krzy żem nie sio nym na ra -
mio nach bra ci. Przy każ dej sta cji roz wa ża nia Mę ki Pań skiej
od czy tu ją bra cia ze wspól not KSM po szcze gól nych pa ra fii.
W te go rocz nej piel grzym ce, już 19-ej, na bo żeń stwu Dro gi
Krzy żo wej prze wod ni czył ks. pra łat Zbi gniew Zie liń ski, ar -
chi die ce zjal ny dusz pa sterz KSM. Wspól no tę bra ci na szej
pa ra fii re pre zen to wał ks. Ja nusz Maj kow ski, nasz dusz pa -
sterz. O hi sto rii po wsta nia Kal wa rii Wej he row skiej, o jej
dzie jach od 1649 ro ku do chwi li obec nej, pi sa no już kil ka -
krot nie we wcze śniej szych nu me rach Gło su Bra ta.

ŚWIĘ TY WOJ CIECH

Miej scem, gdzie wier ni Ar chi die ce zji Gdań skiej czczą pa -
mięć św. Woj cie cha, za ło ży cie la Ko ścio ła na Po mor skiej
Zie mi jest Woj cie cho we Wzgó rze. Co rocz nie, w dzień od pu -
stu Mę czen ni ka, z kon ka te dral nej ba zy li ki Ma riac kiej wy ru -
sza pie sza piel grzym ka z re li kwia mi Świę te go, któ rej prze -
wod ni czy KSM „Sem per Fi de lis”. Te go rocz ną piel grzym kę,
(już 21-ą), pro wa dził ks. pra łat Zbi gniew Zie liń ski. Głów ne
uro czy sto ści roz po czę ły się pro ce sją z ko ścio ła na Woj cie -
cho we Wzgó rze. Eu cha ry stii świę tej prze wod ni czył ks. bi -
skup Krzysz tof Nit kie wicz, or dy na riusz die ce zji San do mier -
skiej, a kon ce le bran sa mi by li ks. abp Sła woj Le szek Głodź
oraz ks. bp Ry szard Ka sy na. We Mszy św. mo dlo no się o ła -
skę sta łe go od kry wa nia prze słań pły ną cych ze świa dec twa
ży cia i mę czeń skiej śmier ci św. Woj cie cha. Do mo dlitw tych
włą czo no mo dli twy dzięk czyn ne za dwa la ta po słu gi ab pa
Sła wo ja Lesz ka Gło dzia w Ar chi die ce zji Gdań skiej. Ho mi lię
wy gło sił głów ny ce le brans uro czy sto ści ks. bp Krzysz tof
Nit kie wicz, któ ry mó wił o zna cze niu mę czeń stwa św. Woj -
cie cha dla chry stia ni za cji po gań skich kra in oraz du cho we -

go i po li tycz ne go umac nia nia mło de go pań stwa pol skie go.
Mó wił też o sen sie mę czeń stwa św. Woj cie cha dla na szej
wia ry, aby mo gła ona przy no sić do bry i ob fi ty owoc.

PIE KA RY ŚLĄ SKIE

W au to ka ro wej piel grzym ce do sank tu arium Mat ki Bo skiej
Pie kar skiej wzię ło udział 27-u bra ci z Ar chi die ce zji Gdań -
skiej, w tym czte rech bra ci z na szej pa ra fii. Du cho wym
opie ku nem i prze wod ni kiem był ks. Piotr Li stew nik, wi ka -
riusz pa ra fii Trój cy Świę tej w Gdań sku Oli wie.

Piel grzy mu jąc do Pie kar nie spo sób po mi nąć Ja -
snej Gó ry – sank tu arium Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej.
Czę sto cho wa znaj du je się na tra sie do Pie kar Ślą skich, ale
nie to by ło po wo dem na wie dze nia sank tu arium. Po mi nąć
Ja sną Gó rę, to tak jak by nie wejść do do mu, w któ rym ocze -
ku je Mat ka na swo ich sy nów. Na Ja snej Gó rze uczest ni czy -
li śmy w Mszy świę tej (od pra wia nej w kon ce le brze z ks. Pio -
trem), w na bo żeń stwie ma jo wym oraz w Ape lu Ja sno gór -
skim. Uczest ni cze nie w nim przed ob li czem Pa ni Ja sno gór -
skiej jest prze ży ciem, któ re na za wsze po zo sta je w pa mię ci
i w ser cu. W wol nym cza sie mo gli śmy zwie dzić oto cze nie
świą ty ni: mu ry obron ne, sta cje Dro gi Krzy żo wej, tej za mu -
ra mi, wy ko na nej przez rzeź bia rza Piu sa We loń skie go (1913
r.) oraz Gol go tę Ja sno gór ską Trze cie go Ty siąc le cia – 18 ob -
ra zów na ma lo wa nych przez Je rze go Du dę Gra cza (w la -
tach 2000 – 2001). Ta eks po zy cja, naj więk sze dzie ło ar ty sty,
jest je go oso bi stym wo tum zło żo nym Mat ce Bo skiej Ja sno -
gór skiej. Sce ny Mę ki Chry stu sa usy tu owa ne zo sta ły w cza -
sach współ cze snych, a jej świad ka mi, je śli nie współ twór ca -
mi, je ste śmy my wszy scy, piel grzy mi przy by wa ją cy na Ja -
sną Gó rę, pau li ni, a tak że sam ar ty sta.

Pie ka ry Ślą skie to mia sto po wia to we po ło żo ne
w pół noc nej czę ści wo je wódz twa ka to wic kie go o roz wi nię -
tym prze my śle wy do byw czym (ru dy cyn ku, oło wiu i wę gla
ka mien ne go). Pie ka ry są naj więk szym na Ślą sku, a dru gim
po Ja snej Gó rze miej scem piel grzym ko wym. Ce lem piel -
grzy mek jest ob raz Mat ki Bo skiej Pie kar skiej na ma lo wa ny
w la tach 1500-1510 przez nie zna ne go ma la rza. Ob raz zy skał
na zna cze niu, gdy w 1676 ro ku w tam tym re gio nie wy bu -
chła za ra za i ustą pi ła, gdy miesz kań cy zło ży li ślub od by wa -
nia co rocz nej piel grzym ki do Pie kar. Ory gi nał ob ra zu znaj -
du je się w Opo lu. W Pie ka rach na to miast znaj du je się je go
re pli ka. Piel grzym ki sta no we za czę to or ga ni zo wać w la tach
mię dzy wo jen nych. Nie wia sty i pan ny piel grzy mu ją w świę -
to Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma rii Pan ny (15 sierp nia),
a męż czyź ni i mło dzień cy w ostat nią nie dzie lę ma ja. W każ -
dej z nich uczest ni czy 100-150 ty się cy pąt ni ków, głów nie
z Gór ne go Ślą ska.

Te go rocz nej piel grzym ce (już 63-ej) to wa rzy szy ły
dwa ju bi le usze: 85. rocz ni ca utwo rze nia Die ce zji Ka to wic -
kiej i 350. rocz ni ca kul tu Mat ki Bo skiej Pie kar skiej. Wzię ło
w niej udział oko ło 100 ty się cy męż czyzn. Go ść mi uro czy -
sto ści by li: hie rar cho wie ko ściel ni, przed sta wi cie le władz
lo kal nych, pre zy den ci miast ślą skich, par la men ta rzy ści, go -
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Z ŻYCIA PARAFII
ście za gra nicz ni, przed sta wi ciel Par la men tu Eu ro pej skie go
– Je rzy Bu zek. War to do dać, że spe cjal nym go ściem był
Carl An der son, Naj wyż szy Ry cerz Za ko nu Ko lum ba. Za kon
ten sku pia prak ty ku ją cych ka to li ków, tyl ko męż czyzn. Wy -
zna ją oni czte ry za sa dy: mi ło sier dzie, jed ność, bra ter stwo
i pa trio tyzm. Ry ce rze an ga żu ją się w dzia łal ność cha ry ta -
tyw ną, po moc sła bym, obro nę ży cia. Za kon dzia ła od 1882
ro ku w USA, od 1897 r. w Ka na dzie, od 1905 r. na Fi li pi -
nach. Pol ska jest pierw szym kra jem eu ro pej skim, w któ rym
po ja wi li się Ry ce rze Ko lum ba. Jest ich już 1500.

Obec ność na szej gru py zo sta ła za uwa żo na dzię ki
fu ra żer kom, sztan da ro wi i trans pa ren to wi, któ re ja sno wy -
ra ża ły na sze po wo ła nie. Dzię ki te mu przy dzie lo no nam sek -
tor je den z naj bliż szych oł ta rza, w gru pie gór ni czych pocz -
tów sztan da ro wych i piel grzy mów ze Sta nów Zjed no czo -
nych wy wo dzą cych się ze Ślą ska. Po waż nie po trak to wa no
na szą mi sję i przy dzie lo no nam za da nie utwo rze nia ko ry ta -
rza przez stło czo ny tłum wier nych dla przej ścia kil ku set me -
tro wej pro ce sji. Gdań skie ak cen ty tej pro ce sji to obec ność
ks. Pio tra w gro nie ka pła nów, sztan dar na szej for ma cji
i przed sta wi ciel stwo Gdań skiej Stocz ni Re mon to wej.

„Bądź my świad ka mi mi ło ści” – to ha sło, któ re
okre śla ło te ma ty kę wy stą pień ko ściel nych hie rar chów. Ar -
cy bi skup Da mian Zi moń, me tro po li ta ka to wic ki, w sło wie
po prze dza ją cym Eu cha ry stię mó wił o kry zy sie oj co stwa we
współ cze snym świe cie. Wska zał na przy czy ny te go kry zy -
su: wiel kie za an ga żo wa nie za wo do we, wszech obec ny kult
suk ce su, po czu cie nie pew no ści i za gro że nia. Mó wił o je go
związ ku z kry zy sem wia ry i ro dzi ny. Na za koń cze nie swo je -
go wy stą pie nia po wie dział: „Pol ska ro dzi na po trze bu je pro -
mo cji. Je śli nie obro ni my pol skiej ro dzi ny, na sza oj czy zna
nie bę dzie mia ła przy szło ści. Bro niąc ro dzi ny, bro ni my oj -
czy zny, na ro du i Ko ścio ła. Je śli znisz czy my ro dzi nę, znisz -
czy my na ród i je go kul tu rę”.

Zo stał od czy ta ny te le gram od Oj ca Świę te go Be ne -
dyk ta XVI, w któ rym Je go Świą to bli wość „po le ca Bo gu
wszyst kich męż czyzn trwa ją cych w mo dli tew nym czu wa niu
w Pie ka rach Ślą skich i upra sza dla nich du cha wza jem nej
i ofiar nej mi ło ści”.

Eu cha ry stii świę tej prze wod ni czył ks. kar dy nał
Fran ci szek Ma char ski (ob cho dzą cy w tym ro ku 60-le cie ka -
płań stwa), a ho mi lię wy gło sił kard. Jo achim Me isner z Ko -
lo nii. „Dzi siej si rząd cy nie zgo dzi li się, by od wo ła nie się
do Bo ga w pre am bu le kon sty tu cji eu ro pej skiej by ło fun da -
men tem dla przy szło ści lu dów na sze go kon ty nen tu. Za -
uważ my jed nak, że Eu ro pa ży je do dziś spu ści zną Je zu sa
Chry stu sa. Co zo sta ło by z Eu ro py, gdy by śmy usu nę li
wszyst ko, co o Nim przy po mi na”. Na za koń cze nie kar dy nał
Me isner po wie dział: „Nie je ste śmy po boż ny mi ze ra mi,
z któ ry mi in ni mo gą ro bić, co im się żyw nie po do ba. Je ste -
śmy od bi ciem i współ pra cow ni ka mi Bo ga, brać mi i sio stra -
mi Chry stu sa, a przez to i dzieć mi Ma ryi. Te go mo że my so -
bie szcze rze po gra tu lo wać!”.

Bo gu za wdzię cza my pięk ną po go dę, któ ra to wa rzy -
szy ła nam od dnia wy jaz du z Gdań ska aż do za koń cze nia
Eu cha ry stii. Z pew no ścią mia ło to wpływ na ska lę na szych
prze żyć. W dro dze po wrot nej wy ra ża li śmy wo lę piel grzy mo -

wa nia do Pie kar w na stęp nym ro ku. Świad czy to o głę bo ko -
ści na szych prze żyć du cho wych.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

W drodze do sanktuarium MB Piekarskiej

Wejherowo. Duchowi przewodnicy naszych wspólnot KSM: Ks. Zbigniew Zieliński 
i ks. Janusz Majkowski

Modlitwa u stóp Maryi przed wyjazdem do Piekar
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„Po la Na dziei” w na szej pa ra fii
Z ŻYCIA PARAFII

11-go kwiet nia, w nie dzie lę Mi ło sier dzia Bo że go, wo lon ta -
riu sze z SK Ca ri tas z Gim na zjum Nr 21 im. Dzie dzic twa
Pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II zgro ma dzi li się o godz. 7.00 w sal -
ce pa ra fial nej. Przy świe cał im ten sam cel, co w ze szłym ro -
ku – kwe sta na rzecz Do mu Ho spi cyj ne go św. Jó ze fa; jed -
nak at mos fe ra by ła zu peł nie in na. Wszy scy by li śmy wstrzą -
śnię ci ka ta stro fą pre zy denc kie go sa mo lo tu. „Po la Na dziei”
na bra ły in ne go wy mia ru. 

Jed nym z ce lów tej kam pa nii jest po głę bia nie świa -
do mo ści po trze by nie sie nia bez in te re sow nej po mo cy oso -
bom cho rym i cier pią cym. Żon ki lo we „Po la Na dziei” są też
pięk ny mi zna ka mi przy po mi na ją cy mi, że są lu dzie, któ rzy
oso bom prze ży wa ją cym cier pie nie nio są na dzie ję. W tym
wła śnie du chu sta ra li śmy się prze pro wa dzić ak cję, w któ rej
uczest ni czy ło po nad 25-ciu wo lon ta riu szy, 6-ciu na uczy cie li
i nasz du cho wy opie kun ks. Krzysz tof Grzem ski.

Dzię ki hoj no ści na szych pa ra fian ze bra li -
śmy: 4972,95 zł. Dwa ra zy pro si li śmy o no wą do sta wę żon -
ki li, gdyż na si ko cha ni pa ra fia nie wy ka za li du żą chęć nie sie -
nia po mo cy pod opiecz nym ho spi cjum. Kwe sto wa li śmy
po wszyst kich Mszach świę tych. Wo lon ta riu sze, któ rych
w na szej szko le jest co raz wię cej, sta ra li się dać z sie bie
wszyst ko. By li i ta cy, któ rzy te go dnia pra co wa li aż 14 go -
dzin!!! 

Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy przy łą czy li się
do ak cji, ży cząc wie lu łask Bo żych! Dzię ku ję rów nież pro -
bosz czo wi pa ra fii pw. św. Bra ta Al ber ta – księ dzu Grze go -
rzo wi Stol czy ko wi i księ dzu Krzysz to fo wi Grzem skie mu
za oka za ną po moc i ro dzin ną at mos fe rę! Bóg za płać!

Opie kun SK „Ca ri tas” w Gim na zjum nr 21
im. Dzie dzic twa Pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II

Agniesz ka Ba na siak

W każ dy pierw szy pią tek lub so bo tę mie sią ca ka pła ni z na -
szej pa ra fii przy no szą Naj święt szy Sa kra ment do osób, któ -
re nie mo gą Go przyj mo wać w zwy czaj ny spo sób, czy li pod -
czas Mszy świę tej, z po wo du dłu go trwa łej cho ro by i nie -
moż li wo ści opusz cza nia do mu. Praw dzi we Cia ło Chry stu sa
jest prze naj święt szym do brem na zie mi, dla te go Ko mu nia
świę ta sta no wi za sad ni czą po moc du cho wą. 

Nie któ rzy wier ni za pew ne nie raz wi dzie li na uli cy
księ dza ubra ne go w sza ty li tur gicz ne – kom żę i stu łę – oraz
nio są ce go bur sę na pier si. Zdą żał on wów czas do tych, któ -
rzy szcze gól nie po trze bo wa li obec no ści Chry stu sa – do cho -
rych. Gdy ka płan udzie la Ko mu nii świę tej pod czas Mszy
św. prze waż nie to wa rzy szy mu mi ni strant z pa te ną. In ny mi -
ni strant przed ko mu nią i po niej czu wa, aby do brze za dzwo -
nić dzwon ka mi da jąc tym sa mym sy gnał wier nym o roz po -
czę tym bądź za koń czo nym ob rzę dzie udzie la nia Ko mu nii,
a jesz cze in ny, aby nie zga sły świe ce oł ta rzo we sym bo li zu -
ją ce obec ność Chry stu sa Pa na. Jed nak że ci, któ rzy wi dzie li
księ dza za no szą ce go Naj święt szy Sa kra ment, za pew ne nie
do strze gli obok nie go żad ne go po słu gu ją ce go, czy li mi ni -
stran ta.

Pierw szy raz mi ni stran ci z na szej pa ra fii – Marek
Lau da i Pa weł Cza piew ski wy peł ni li tę lu kę asy stu jąc księ -
dzu Paw ło wi Na wro to wi. Na to miast w pierw szą so bo tę mar -
ca te go ro ku, dwaj mi ni stran ci, Krzysz tof Mu lar ski i Ma rek
Lau da, po sta no wi li kon tu nu ować ten pięk ny zwy czaj.
Towarzyszyli księ dzu Krzysz to fo wi Grzem skie mu wraz z
mo dli twą, któ ra sta le jest obec na przy po słu dze, to co naj -
mniej dwa po wo dy ta kiej do tąd nie co dzien nej asy sty. Mi ni -
strant re pre zen tu je wier nych przy po słu dze ka pła no wi,

a więc, gdy ka płan udzie la Naj święt sze go Sa kra men tu cho -
re mu. Wspól na mo dli twa jest wów czas z pew no ścią jesz cze
moc niej sza, a bar dziej wi docz na sta je się też jed ność wspól -
no ty.

Nie gdyś mi ni strant po słu gi wał księ dzu we wszyst -
kich czyn no ściach li tur gicz nych; był „nie zbęd ny” – za rów -
no przy Mszy świę tej, na bo żeń stwach, jak rów nież przy po -
grze bach czy sa kra men cie chrztu lub na masz cze nia cho -
rych. Dzi siaj rza dziej ob ser wu je my ka pła nów wraz z mi ni -
stran ta mi po za Mszą św., ale ci z pa ra fii pw. św. bra ta Al ber -
ta są do wo dem na to, że zwy czaj po słu gi wa nia księ dzu nie
tyl ko na ko lę dach, ale i po za ko ścio łem nie za nikł, zwłasz -
cza że w mia rę moż li wo ści cza so wych kon ty nu ują oni swo -
ją po słu gę w ko lej ne pierw sze so bo ty mie sią ca. 

Lu dzie nie są przy zwy cza je ni do ta kie go wi do ku,
za tem gdy dwaj mi ni stran ci w re fe ren dach i kom żach ze
świe cą i dzwon kiem prze szli ko muś dro gę, nie raz pa dło py -
ta nie: „czy to już ko lę da?”, „czy po grzeb?”. Ksiądz z Naj -
święt szym Sa kra men tem zwy kle już sa mym wi do kiem roz -
wie wał wąt pli wo ści, a lu dzie po usły sze niu dzwon ka oka zy -
wa li na le ży ty sza cu nek Je zu so wi Eu cha ry stycz ne mu przy -
klę ka jąc lub że gna jąc się. Na to miast lu dzie cho rzy nie kry li
swo je go wzru sze nia i wdzięcz no ści, wi dząc tak du żą asy stę.
Bo prze cież, każ dy wie rzą cy zda je so bie spra wę z te go, że
lu dzie z po wo du swo jej cho ro by nie są ska za ni na oglą da nie
Cia ła Chry stu sa w te le wi zji. Przy cho dzi On do każ de go po -
trze bu ją ce go po przez po słu gę sza fa rza, nie kie dy w asy ście
mi ni stran tów.

Krzysz tof Mu lar ski

W s³u¿bie chorym
Z ŻYCIA PARAFII
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Luxcordisowy mini-obóz przetrwania
Z ŻYCIA PARAFII

Tegoroczną rowerową majówkę zorganizowaną przez
księdza Marcina Duszpasterstwo Młodzieży Lux Cordis
spędziło w lesie w miejscowości Rutki. Nikt do samego
przybycia na miejsce nie wiedział, dokąd jedziemy i co
będziemy tam robić. 

Po przejechaniu naszymi jednośladami
czterdziestu kilometrów dotarliśmy do celu, gdzie czekał
na nas instruktor, pan Robert. Tam zostaliśmy
uświadomieni, że śpimy pod gołym niebem ogrzewając się
jedynie płomieniem ogniska. To nas odrobinę zszokowało.

Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy w las, gdzie
czekały na nas tajemnicze zadania, mające na celu
integrację naszej grupy. Byliśmy zdziwieni, że potrafimy tak
dobrze ze sobą współpracować, czy też sobie zaufać:)
Potem przyszedł czas na przełamywanie swoich
wewnętrznych lęków, a konkretniej - lęku wysokości.
Pomiędzy dwoma drzewami umieszczona była rura,
na której wykonywaliśmy rożne akrobacje. Kolejną atrakcją
był zjazd na linie z około 20-to metrowego mostu.
W wolnym czasie pływaliśmy także kajakiem po zalewie
Raduni. 

Po całym dniu wrażeń udaliśmy się na polanę
i zajęliśmy się przygotowywaniem prowizorycznego obozu
oraz zbieraniem chrustu, by móc rozpalić nasze jedyne
źródło ciepła, czyli ognisko. Gdy już wszystko było gotowe,
usiedliśmy i – piekąc kiełbaski – do późnej nocy
rozmawialiśmy oraz śpiewaliśmy piosenki. Następnego
dnia o poranku wszyscy rześko powychodziliśmy ze swoich
śpiworów, pozbieraliśmy swoje rzeczy i ruszyliśmy w drogę
powrotną. 

Trzeba przyznać, że naszą pełną wrażeń majówkę
spędziliśmy w doborowym towarzystwie.  Myślę, że tego
właśnie nam było trzeba i że wypad ten pozytywnie wpłynie
na nasze Duszpasterstwo.  Już nie możemy doczekać się
kolejnego wspólnego wyjazdu. 

Izabela Turowska
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CZY WIESZ ŻE...

DZIAŁALNOŚĆ PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Je go Świą to bli wość podczas 25 lat swojego pontyfikatu:
– na pi sał 14 en cy klik (do 31 XII 2004 r.)
– na pi sał 15 ad hor ta cji apo stol skich (do 31 XII 2004 r.)
– na pi sał 12 kon sty tu cji apo stol skich (do 22 II 1996 r.)
– na pi sał 64 li stów apo stol skich oraz mo tu pro prio 

(do 2 V 2002 r.)
– be aty fi ko wał  1318 Sług Bo żych, 

w tym 164 Po la ków i Po lek (do 16 X 2003 r.)
– ka no ni zo wał 478 bło go sła wio nych, 

w tym 9 Po la ków i Po lek oraz dwóch świętych zwią za nych    
z Pol ską (do 16 X 2003 r.) 

– no mi no wał 232 Kar dy na łów 
(łącz nie z ogło szo ny mi 28 IX 2003 r.) w tym 10 Po la ków  
(do 16 X 2003 r.) 

– od był 9 kon sy sto rzy zwy czaj nych (do 2003 r.)
– od był 6 kon sy sto rzy nad zwy czaj nych (do 24 V 2001 r.)
– od był 1040 Au dien cji Ogól nych, któ re zgro ma dzi ły 

łącz nie po nad 16,5 mln wier nych (do 19 V 2002 r.) 
– spo tkał się z po nad 1000 oso bi sto ściami 

po li tycz nymi (do 30 IV 2000 r.)
– utrzy mywał ze 174 pań stwa mi sto sun ki 

dy plo ma tycz ne (do 30 VI 2000 r.)
– prze wod ni czył 6 zgro ma dze niom ge ne ral nym zwy- 

czaj nym sy no du bi sku pów 

– prze wod ni czył 1 Zgro ma dze niu nad zwy czaj ne mu 
sy no du bi skupów

– prze wod ni czył 7 zgro ma dze niom spe cjal nym sy no du 
bi sku pów

– przy jął po nad 1350 oso bi sto ści po li tycz nych

*   *   *

PO DRÓ ŻE I WI ZY TY JA NA PAW ŁA II
W CZASIE  CA ŁEGO PON TY FI KATU

Papież Jan Paweł II odbył najwięcej podróży wśród
dotychczasowych papieży.  

Czas trwa nia pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II: 9 666 dni
Łącz ny czas trwa nia po dró ży mię dzy na ro do wych:
543 dni i 55 min.
Czas Pon ty fi ka tu spę dzo ny po za Wło cha mi: 5,62 proc.
Licz ba po dró ży mię dzy na ro do wych – piel grzym ki za -
gra nicz ne: 104
Licz ba obec no ści w kra jach in nych niż Wło chy: 205
Licz ba od wie dzo nych kra jów (bez wli cza nia wi zyt po wta -
rza ją cych się): 132 (w tym 3 kraje za leż ne, 129 nie za leż -
nych, na 192 nie pod le głe)
Licz ba wi zyt w róż nych miej sco wo ściach: 715
Licz ba od wie dzo nych miej sco wo ści: 617
Upu blicz nio ne wy stą pie nia w po dró żach mię dzy na ro -
do wych: 2 382
Łącz na licz ba ki lo me trów prze by tych pod czas po dró ży
mię dzy na ro do wych: 1 162 615

Da ne do po rów na nia:
Dłu gość ob wo du Zie mi w ki lo me trach: 40 000
Śred nia od le głość mię dzy Zie mią a Księ ży cem w ki lo me -
trach: 384 440
Sto su nek do dłu go ści ob wo du Zie mi: 29,06
Sto su nek do od le gło ści Zie mia – Księ życ: 3.02

Po dró że Ja na Paw ła II na te ry to rium Włoch: 146
Licz ba obec no ści w miej sco wo ściach in nych niż Rzym i Ca -
stel gan dol fo: 307
Licz ba wło skich miej sco wo ści od wie dzo nych przez Ja -
na Paw ła II (bez wi zyt po wta rza ją cych się): 259
Upu blicz nio ne wy stą pie nia w po dró żach wło skich: 906
Łącz ny czas trwa nia po dró ży wło skich: 278 dni 23 godz. 35
min. Łącz na licz ba ki lo me trów prze by tych pod czas po dró ży
wło skich: 84 998

Da ne do po rów na nia:
Od le głość w li nii pro stej pół noc -po łu dnie Włoch (za wy jąt -
kiem Wysp Pe la gie) w km: 1 185
Sto su nek mię dzy cał ko wi tą licz bą ki lo me trów prze by tych
pod czas po dró ży a od le gło ścią w li nii pro stej pół noc -po łu -
dnie Włoch: 71,72

PON TY FI KAT JA NA PAW ŁA II
W LICZ BACH 

O Janie Pawle II – podsumowanie, cz.-1



GŁOS BRATA NR 2(44)2010 41

CZY WIESZ ŻE...

Łącz ne da ne o po dró żach mię dzy na ro do wych i wło -
skich:
Po dró że mię dzy na ro do we i wło skie Ja na Paw ła II: 250
Licz ba wi zyt do róż nych miej sco wo ści za gra ni cą i we Wło -
szech: 1 022
Licz ba miej sco wo ści od wie dzo nych przez Ja na Paw -
ła II (bez wli cza nia wi zyt po wta rza ją cych się) za gra ni cą i we
Wło szech: 876
Upu blicz nio ne wy stą pie nia w po dró żach za gra nicz nych
i wło skich: 3 288
Łącz ny czas trwa nia po dró ży za gra nicz nych i wło skich:
822 dni 4 godz. 30 min.

Da ne do po rów na nia:
Łącz na licz ba ki lo me trów prze by tych pod czas po dró ży za -
gra nicz nych i wło skich: 1 247 613
Pro cent Pon ty fi ka tu spę dzo ne go po za Rzy mem: 8,50
Sto su nek do dłu go ści ob wo du Zie mi: 31,19
Sto su nek do od le gło ści Zie mia – Księ życ: 3,24

*   *   *

Naj dal szą po dró żą za gra nicz ną by ła 32. wizyta apostolska
– na Da le ki Wschód i do Oce anii (18 li sto pa da – 1 grud -
nia 1986 r.), w cza sie któ rej pa pież prze był 48 974 km. 
Dru gą pod wzglę dem prze by tej od le gło ści by ła 44. piel -
grzym ka – do Ko rei Płd., In do ne zji i Mau ri tiu sa (6-16 paź -
dzier ni ka 1989 r.), w cza sie któ rej pa pież prze był 39 047 km.
Naj krót sza pod wzglę dem prze by tej od le gło ści by ła 15. piel -
grzym ka do San Ma ri no (29 sierp nia 1982 r.), w cza sie któ -
rej Pa pież prze był 470 km.

Po dróż na Da le ki Wschód i do Oce anii by ła też naj dłuż szą,
trwa ła – 13 dni, 6 go dzin i 15 mi nut. Na dru gim miej scu
pod tym wzglę dem znaj du je się piel grzym ka do Ame ry ki
Po łu dnio wej (od 31 mar ca-13 kwiet nia 1987 r.), któ ra trwa -
ła 13 dni i 4 go dzi ny. Na trze cim – siód ma po dróż do Pol ski
– 12 dni, 11 go dzin i 45 mi nut.

JAN PA WEŁ II JA KO PIERW SZY: 
– po po nad 450. la tach był pa pie żem spo za Włoch; 
– to pierw szy Po lak na Sto li cy Pio tro wej; 
– to naj młod szy pa pież (w dniu wy bo ru miał 58 lat)         

od cza su pon ty fi ka tu Piu sa IX (1846-1878), któ ry  
miał 54 la ta, kie dy zo stał pa pie żem. 

– po cho dził z kra ju ko mu ni stycz ne go; 
– z log gii ba zy li ki św. Pio tra bło go sła wił Rzy mia nom 

i przy by szom z ca łe go świa ta, 
– roz po czął swą krót ką wy po wiedź sło wa mi: „Niech 

bę dzie po chwa lo ny Je zus Chry stus” – za po mnia ny-
mi już nie co w tam tym, za chod nim śro do wi sku; 

– od po wia dał na py ta nia dzien ni ka rzy, zmie nia jąc au -
dien cję dla me diów w za im pro wi zo wa ną kon fe ren cję 
pra so wą; 

– z ba zy li ki św. Pio tra prze ma wiał po pol sku i w kil ku 
in nych „nie ty po wych” ję zy kach, np. po li tew sku, 
ukra iń sku, wę gier sku, cze sku itp. 

– tak by ło np. w cza sie pon ty fi kal nej Mszy św., roz po- 
czy na ją cej pon ty fi kat 22 X 1978 r.; 

– czy tał i prze ma wiał bez oku la rów; 
– upra wiał al pi nizm, nar ciar stwo, ka ja kar stwo i pły wa- 

nie; 
– miał pięk ny głos (od cza sów zmar łe go w 1873 r. 

Piu sa IX); 
– po praw nie wy ma wiał i śpie wał „Ite, mis sa est” na

za koń cze nie Mszy (by ło to zda nie nie któ rych sta -
rych znaw ców te ma ty ki wa ty kań skiej); 

– był pierw szym, któ ry przy był na kon kla we ma jąc
przy so bie je dy nie kie szon ko we, sta no wią ce od po -
wied nik 125 fran ków szwaj car skich; 

– był rów nież pierw szym pa pie żem no szą cym ze ga rek
na rę kę. 

JAKO PIERW SZY PA PIEŻ: 
– Prze kro czył pro gi świą ty ni ewan ge lic kiej:

Rzym, 11 XII 1983 r. 
– Od wie dził sy na go gę: Rzym, 13 IV 1986 r. 
– Zor ga ni zo wał I Świa to wy Dzień Mo dlitw o Po kój 

z udzia łem przed sta wi cie li 13. re li gii: Asyż, 27 X 1986 r. 
– Ogło sił list apo stol ski „Mu lie ris di gni ta tem” 
– o god no ści i po wo ła niu ko bie ty: Wa ty kan, 15 VIII 1988 r.
– Przy jął przy wód cę pań stwa ra dziec kie go Mi cha iła Gor ba- 

czo wa: Wa ty kan, 1 XII 1989 r. 
– Po raz pierw szy od cza sów Re for ma cji mo dlił się z bi sku -

pa mi lu te rań ski mi: Wa ty kan, 5 X 1991 r. 
– Na pi sał „List do Dzie ci”: Wa ty kan, 13 XII 1994 r.
– Wy gło sił prze mó wie nie w par la men cie: 

War sza wa, 11 VI 1999 r.
– Od pra wił Mszę św. w Wie czer ni ku: 

Je ro zo li ma, 23 III 2000 r.

Da ne do po rów na nia:
Naj dłu żej trwa ją ce pon ty fi ka ty:
1. Św. Piotr – 34 la ta
2. Pius IX (17 VI 1846-7 II 1878) – 31 lat 7 mie się cy 21 dni
3. Jan Pa weł II (16 X 1978-2 IV 2005) – 26 lat 5 mie się- 

cy 17 dni 

PAPIESKIE REKORDY JANA PAWŁA II 
Pon ty fi kat Ja na Paw ła II w Ko ście le ka to lic kim za zna -
czył się ca łym pa smem naj roz ma it szych „re kor dów”
i „pre mier”, tzn. przed się wzięć po dej mo wa nych
po raz pierw szy w dzie jach wła śnie przez te go Pa pie -
ża. Czymś nie co dzien nym był choć by sam wy bór me -
tro po li ty kra kow skie go na bi sku pa Rzy mu – pierw sze -
go nie -Wło cha na tym urzę dzie od 1522 r., kie dy to 9
stycz nia te go wła śnie ro ku pa pie żem zo stał po cho dzą -
cy z Utrech tu w Ni der lan dach Ha drian VI (Ad rian
Flo rensz). Kie ro wał on Ko ścio łem zresz tą bar dzo
krót ko, bo tyl ko nie co po nad pół to ra ro ku, zmarł 14
wrze śnia 1523 r. Na le ży do dać, że pa pież ten więk -
szość do ro słe go ży cia spę dził w Rzy mie, nie był więc
tak do koń ca cu dzo ziem cem i wła ści wie do pie ro pol -
ski kar dy nał z Kra ko wa przy szedł do Wa ty ka nu rze -
czy wi ście z da le kie go kra ju. 
„No we”, któ re da ło o so bie znać w de cy zji kon kla we,
szyb ko roz sze rzy ło się na wie le in nych dzie dzin. Już
w dwa dni po wy bo rze Jan Pa weł II opu ścił Wa ty kan,
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Na spo tka niu z Naj uko chañ sz¹ Mat k¹
Ma ry j¹ w Gie trz wa³ dzie

CZY WIESZ ŻE...

Z ŻYCIA PARAFII

zry wa jąc z wszel ki mi obo wią zu ją cy mi do te go cza su
zwy cza ja mi, uda jąc się do kli ni ki im. A. Ge mel li’ego,
aby od wie dzić prze by wa ją ce go tam cho re go przy ja -
cie la, bpa An drze ja Ma rię De sku ra (któ re go w 1985 r.
wy niósł do god no ści kar dy nal skiej).
Gdy opusz czał szpi tal i że gnał się z cał ko wi cie za sko -
czo nym per so ne lem, ktoś z to wa rzy szą cej Pa pie żo wi
eki py wa ty kań skiej szep nął mu, że po wi nien udzie lić
bło go sła wień stwa. Jan Pa weł II cof nął się od drzwi,
uśmiech nął i przed po bło go sła wie niem ze bra nych po -
wie dział: „Od nie daw na je stem pa pie żem, nie znam
jesz cze wszyst kich swo ich obo wiąz ków, mu si cie mi
o nich przy po mi nać”.
Ale praw dzi we nie spo dzian ki no we go pon ty fi ka tu
mia ły do pie ro na dejść wraz z je go co raz głęb szym
wcho dze niem w no we obo wiąz ki. Jesz cze w tym sa -
mym mie sią cu, 30 paź dzier ni ka, Oj ciec Świę ty po now -
nie od wie dził cho rych, tym ra zem kar dy na łów Joh na
J. Wri gh ta, Al ber to di Jo rio i Al fre do Ot ta via nie go,
prze by wa ją cych w swych miesz ka niach w gma chu
Świę te go Ofi cjum. Nie był to by naj mniej su chy gest

wo bec cier pią cych, ale peł ne mi ło ści po chy le nie się
nad cho ry mi, w tym wy pad ku nad ty mi, któ rzy ca łe la -
ta słu ży li Ko ścio ło wi, a te raz z po wo du wie ku i cho -
rób, zna leź li się nie ja ko na ubo czu głów nych wy da -
rzeń. Zresz tą naj bliż sze ty go dnie i mie sią ce mia ły po -
ka zać, że spo tka nia z cho ry mi sta no wią sta ły punkt
pu blicz nej dzia łal no ści Oj ca Świę te go, zwłasz cza pod -
czas au dien cji ogól nych i po dró ży apo stol skich.
29 paź dzier ni ka, Jan Pa weł II od wie dził sank tu arium
ma ryj ne Men to rel la (po nad 80 km od Rzy mu), a w ty -
dzień póź niej udał się do Asy żu. Roz po czął w ten spo -
sób swój cykl po dró ży po die ce zjach i re gio nach
Włoch (któ rych od był 146).
3 grud nia 1978 r. Oj ciec Świę ty od wie dził pierw szą
pa ra fię rzym ską – św. Fran cisz ka Ksa we re go na Gar -
ba tel la, rów nież za po cząt ko wu jąc nie zna ną do tych -
czas prak ty kę wi zy ta cji pa ra fii rzym skich przez bi sku -
pów te go mia sta (do 16 X 2004 r. od był ich 303 na 330
ist nie ją cych w Wiecz nym Mie ście). 

opracował: Andrzej Witkowski 

Dzie ci dru gich klas szko ły pod sta wo wej, któ re prze -
ży wa ły swój bia ły ty dzień w na szej pa ra fii, ja ko dzięk -
czy nie nie za dar obec no ści Je zu sa w ich ser cach, wy -
bra ły się na piel grzym kę do Gie trz wał du. 

Z mo dli twą w ser cu i na ustach wy ru szy li śmy
na spo tka nie z Mat ką Bo żą. Na sze ra do sne i ro ze -
śmia ne dzie ci wraz z ro dzi ca mi, ks. Jac kiem, sio stra -
mi Ber na det tą i Sa le zją za ję ły miej sca w au to ka rze.
O go dzi nie 11 by li śmy na miej scu. Dzie cia ki prze bra -
ły się w stro je ko mu nij ne – al by, i uda li śmy się
na wspól ną Eu cha ry stię przed Cu dow nym Ob ra zem
MB Gie trz wałdz kiej czyn nie włą czając się w li tur gię.
Ta ta Paw ła prze czy tał Sło wo Bo że, a Zo sia z Izą za -
śpie wa ły pieśń uwiel bie nia Je zu so wi – Puk puk..
W pięk ną sło necz ną po go dę od był się mecz pił ki noż -

nej, chłop cy kon tra dziew czę ta. Ku wiel kiej ra do ści
dziew czy nek to one wy gra ły wbi ja jąc sie dem go li
chło pa kom. Po wy sił ku fi zycz nym za sie dli śmy wokół
ogniska, przy którym  pie kliśmy kieł ba ski. Du żo by ło
przy tym ra do ści i za ba wy. 

W au to ka rze, pod czas dro gi po wrot nej, czas
mi jał nam bar dzo mi ło wśród śpie wu i przy akom pa -
nia men cie ks. Jac ka. Nie za bra kło też róż nych kon -
kur sów i za ga dek, któ re pro wa dzi ły sa me dzie ci.
W bar dzo mi łym na stro ju wró ci li śmy szczę śli wie
do na szych do mów.

Pra gnie my po dzię ko wać Bo gu za dar tak
wspa nia łe go prze ży cia na szej tra dy cyj nej piel grzym ki
dzie ci pierw szo ko mu nij nych do Gie trz wał du.

s. Sa le zja
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Prze ży wa jąc czas pięk nych i waż nych uro czy sto ści pa ra fial -
nych, wpa truj my się w po stać Świę te go Bra ta Al ber ta.
Uczmy się od Nie go i pro śmy za Je go wsta wien nic twem
o dar cał ko wi te go za ufa nia Pa nu Bo gu w każ dej sy tu acji na -
sze go ży cia.

Świę ty Brat Al bert po wie dział: 
„Pan Je zus wszyst ko na lep sze po tra fi ob ró cić. Zdać
wszyst ko na Pa na Je zu sa. Nic się nie zda rza bez wo li
Bo żej.” 
„Nie ma co się mar twić, tyl ko Pa nu Bo gu wszyst ko
po le cić.”

Pa nie Bo że za wsta wien nic twem Św. Bra ta Al ber ta, pro szę
Cię, o na wró ce nie mo je go chło pa ka Paw ła i wy zwo le nie go
z nie wo li grze chu.

Uko cha ny Św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o mą drość,
mi łość, po kój i uwol nie nie z na ło gów Pio tra i Ada ma.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o wyj ście z na ło gu dla
Krzysz to fa.

Uko cha ny Bra cie Al ber cie, pro szę o si łę, na dzie ję, mą drość
w za ła twia niu waż nych spraw urzę do wych oraz si łę w sa -
mot nym ma cie rzyń stwie.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc w za ła twie niu trud -
nej, wręcz bez na dziej nej spra wy.

Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję, że opie ku jesz się na mi,
wsta wiasz w po trze bach kie dy wo ła my o ra tu nek. Ja oso bi -
ście do zna łam ła ski w cza sie cho ro by i pod czas ope ra cji.
Pro szę o dal szą opie kę nad ca łą mo ją ro dzi ną, a szcze gól nie
dla cór ki w sta nie bło go sła wio nym.

Świę ty Bra cie Al ber cie , po móż nam w trud nej sy tu acji w ro -
dzi nie.

Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za wszyst -
kie ła ski, któ re nam wy pro si łeś – zdro wie, opie kę w cho dze -
niu i w przy krych sy tu acjach. Pro szę o Świa tło Du cha Świę -
te go dla mo je go wnu ka i o in ne ła ski zgod ne z wo lą Bo żą.
Świę ty Bra cie Al ber cie nie opusz czaj nas!

Uko cha ny Św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o cał ko wi te
od da nie się Pa nu Bo gu Jo asi i o świę te, licz ne po wo ła nia ka -
płań skie i za kon ne.

Dro gi Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie dla mnie i mo ich
dzie ci.

Uko cha ny, Św. Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro szę o zdro wie
dla Asi i An ny oraz o do bre wy ni ki dla nich.

Przez za słu gi Św. Bra ta Al ber ta, pro szę Cię Pa nie Bo że,
o szczę śli wy i bez piecz ny lot do Rzy mu dla Ma rze ny i Jac ka
oraz o ła skę po głę bie nia wia ry.

Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za ła ski, któ re wy pro si łeś.
Pro szę o świa tło Du cha Świę te go dla mo ich dzie ci i wnu -
ków. O przy stą pie nie do Sa kra men tu Po ku ty, o szczę śli wy
po wrót z po dró ży sy no wej i sy na, a tak że o ła skę zdro wia dla
mnie. 

Świę ty, uko cha ny Bra cie Al ber cie, Pa tro nie na szej Pa ra fii
módl się za na mi.

Uproś nam szcze gól nie tę ła skę, by śmy mo gli być do bry mi,
jak chleb. By śmy mo gli da wać sie bie in nym, do strze gać ich
pro ble my i przy cho dzić im z po mo cą.

s. Aniela

Z ŻYCIA PARAFII

Intencje do œw. Brata Alberta

. . . . . . . . . . . . . . 
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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

On wie

Pan Bóg wie lepiej jak się to robi
żeby rana od dzisiaj już nie bolała
droga stroma pod górę była najlepsza
odpowiednia do wieku i doświadczenia 
wiersze niepotrzebne nikomu mogły
przemienić
punkt widzenia bez zmiany pozycji siedzenia
a miłość za krótka i w stare naszywki obszyta
była możliwa bo ciągle dzielona na dwoje

On wie jak się to robi
żeby iść do tyłu i stale do przodu a czasem
odwrotnie
tak aby wiedzieć na tyle aby kochać zupełnie 
nikomu nie wadzić i być ponad miarę 
tego co zwykłe i nisko zapięte 
jak On to robi nie wiem zupełnie
że najmniejsze i głupie dla świata
staje się domem gdzie trzeba zagościć 
On wie

zawiłość

inaczej się nie da
nie można powtórzyć radości i błędów 
życie ma tor równoległy do światła
nawet jeśli się tego nie dostrzega 
czasami tylko cień odbity na drodze 
daje świadectwo czyjegoś czuwania 

prosta wiara jak proste życie 
nadaje sens każdemu istnieniu 
tylko piekło wciąż wybrukowane 
zawiłością ludzkiej egzystencji 

spytacie jak kocha Bóg

niezwyczajnie 

każdego z osobna i wszystkich razem
od poczęcia aż do wieczności 
wiarą w każdego z nas że nam się chce
wychodzić z własnych urojonych marzeń
odrobiną humoru anielskich psikusów 
nagłą i niespodziewaną śmiercią najbliższych 
ciągłym zabieganiem wokół naszych spraw 
naprawianiem błędów i wypaczeń całych narodów 
miłością tak delikatną ukrytą w hostii 
w pokorze której nie zna świat 

KĄCIK POETYCKI
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rebus nr 26                         

Rebus dwuwyrazowy, o początkowych
li te rach:  P. L.

„BARYT“

Do po da nej fi gu ry na le ży wpi sać pio no wo
dwa na ście sied mio li te ro wych wy ra zów.
Li te ry w za zna czo nym środ ko wym rzę dzie
sta no wią roz wią za nie, któ re wy star czy na de -
słać bez wy ra zów po moc ni czych.

1) sil nik prze twa rza ją cy ener gię we wnętrz ną 
sprę żo ne go ga zu, pa ry lub cie czy na ener- 
gię me cha nicz ną ru chu ob ro to we go 
wir ni ka (mo że być spa li no wa, wod na).

2) za pię cie, spin ka.
3) wy so ka ran ga w woj sku lub w za ko nie.
4) przy rząd po moc ni czy do od twa rza nia żą -

da nych kształ tów przed mio tów; sza blon.
5) dłu gi, odłu pa ny ka wa łek drew na, zwłasz - 

cza smol ne go.

6) wiąz ka świa tła (mo że być: ła ski, na dziei, 
ra do ści, szczę ścia itp.).

7) ty tuł ho no ro wy nada wa ny du chow nym; 
czło nek ka pi tu ły przy ka te drze lub 
ko le gia cie.

8) za chwia nie rów no wa gi ner wo wej (mo że 
być: żo łąd ka, ser ca, je lit itp.).

9) he braj skie imię bi blij ne; mąż Sa ry, oj ciec 
Iza aka.

10) za kład, w któ rym bi je się mo ne ty, 
pie czę cie, me da le.

11) te ren ło wów zwie rzy ny, ryb.
12) ko ściół die ce zjal ny w sie dzi bie bi sku pa.

Opra co wał: BA RYT.

logogryf nr 6Rozwiązanie logogryfu nr 5

Hasło: Wizyta duszpasterska
Wyrazy pomocnicze: Wigilia, diaskop, infułat,

litania, zabytek, merynos, kantory, chrzest,
traktat, parafie, apostoł, felczer, diakoni,

wstrząs, uniform, opłatek, schizma, kaplica,
zapusty.

Rozwiązanie rebusu nr 25:
Wiosna budzi kwiaty 

Pra wi dło we roz wią za nie na de sła ła

p. Inge Czarniak

Serdecznie gra tu lu je my!

Od au to ra cd. 
Na to miast wy daw nic twa sza ra dziar skie, aby za spo ko ić za mi ło wa nia swo ich czy tel ni ków, wy da ją cza so pi sma po świę co ne
głów nie jol kom. Ma my więc ty tu ły: „Roz wyw ka – Jol ki” – mie sięcz nik, „Jol ki na 102” – dwu mie sięcznik oraz „Dia gram
– Jol ki” – rów nież mie sięcz nik. War to tu za zna czyć, iż Gdań skie Sto wa rzy sze nie Sza ra dzi stów „NEP TUN”, któ re go je stem
człon kiem, przez ostat nich sie dem lat or ga ni zo wa ło tur niej sza ra dziar ski z na gro da mi pod na zwą „Tyl ko z jol ką”, w któ rym
en tu zja ści te go ty pu krzy żó wek mo gli po pró bo wać swo ich sił. Tur niej od by wał się co ro ku w li sto pa dzie, na któ ry przy by -
wa li za wod ni cy z ca łe go kra ju, a uczest ni czyć w nim mo gli wszy scy, któ rzy jol ki roz wią zy wać lu bią. 

Sko ro wspo mnia łem już tu o NEP TU NIE, to do po wiem, że na sze sto wa rzy sze nie (klub) or ga ni zu je rów nież co ro -
ku w mar cu Sza ra dziar skie Mi strzo stwa Gdań ska – z pu cha ra mi, dy plo ma mi i in ny mi na gro da mi rze czo wy mi. I w tym tur -
nie ju udział mo że wziąć każ dy ama tor sza ra dzi sta, przy czym tu pre zen to wa ne są nie tyl ko jol ki, ale wszel kie in ne krzy żów -
ki i za da nia róż ne go ty pu: sza ra dy, re bu sy, su do ku, drob ne for my wier szo wa ne, czy li: ana gra my, ka lam bu ry, ho mo ni my,
pa lin dro my. In for ma cje o ter mi nie mi strzostw i miej scu ich prze pro wa dze nia za miesz cza dwuty god nik „ROZ RYW KA”
w jed nym z mar co wych nume rów każ de go ro ku lub na stro nie in ter ne to wej – www. roz ryw ka. waw. pl.

Fundatorem nagród jest:

HURTOWNIA KSIĄŻEK 
I  DEWOCJONALIÓW      
„ŚW. PAWEŁ“
80-339 Gdańsk, ul. Bitwy Oliwskiej 40 
tel. 58 55418 34

D = P
U = IDY

. . . . . . . 

Roz wią za nie lo go gry fu al bo re bu su z nr 44 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. 
Na gro dę za na de sła ne pra wi dło we roz wią za nie
lo go gry fu z nr 43 Gło su Bra ta, pięk ny al bum
„Kró lo wa Ko ro ny Pol skiej”,  otrzymuje pa ni In ge
Czar niak.

ROZRYWKA
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Ś.p. Przemysław Tadeusz Skonieczny, lat 81, zm. 20.03.2010 r. 
Ś.p. Stefania Romanik, lat 90, zm. 21.03.2010 r. 

Ś.p. Józef Mikulski, lat 75, zm. 23.03.2010 r. 
Ś.p. Barbara Sadowska, lat 48, zm. 31.03.2010 r. 

Ś.p. Helena Małgorzata Konat, lat 42, zm. 3.04.2010 r. 
Ś.p. Eugeniusz Choiński, lat 76, zm. 4.04.2010 r. 

Ś.p. Aleksandra Borowicz, lat 71, zm. 4.04.2010 r. 
Ś.p. Stanisława Horbacz, lat 88, zm. 4.04.2010 r. 

Ś.p. Ryszard Wojciech Kobus, lat 37, zm. 12.04.21010 r. 
Ś.p. Henryka Jodłowska z d. Stadnik, lat 85, zm. 16.04.2010 r. 

Ś.p. Irena Dzierzgowska, lat 74, zm. 17.04.2010 r. 
Ś.p. Ewa Lidia Szulta, lat 52, zm. 20.04.2010 r. 

Ś.p. Zdzisław Andrysiak, lat 82, zm. 20.04.2010 r. 
Ś.p. Stanisław Józef Machajewski, lat 74, zm. 24.04.2010 r. 

Ś.p. Michał Kazimierz Mackiewicz, lat 78, zm. 26.04.2010 r. 
Ś.p. Edmund Jagodziński, lat 66, zm. 11.05.2010 r. 

Ś.p. Henryk Szreder, lat 78, zm. 16.05.2010 r.
Ś.p. Zdzisław Linak, lat 63, zm. 20.05.2010 r. 
Ś.p. Wanda Szmidt, lat 73, zm. 21.05.2010 r. 

Ś.p. Krystyna Staśkiel, lat 77, zm. 24.05.2010 r. 
Ś.p. Irena Barbara Pliszka, lat 73, zm. 29.05.2010 r. 
Ś.p. Bolesław Wróblewski, lat 84, zm. 6.06.2010 r. 

Ś.p. Józef Konofalski, lat 86, zm. 9.06.2010 r.
Ś.p. Zygmunt Musielak, lat 62, zm. 10.06.2010 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:
WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

„Głos Brata” – pismo wydawane przez parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta, adres: 80−395
Gdańsk, ul. Olsztyńska 2, tel. 058 556 42 40, e−mail:albert@diecezja.gda.pl, www.bratalbert.com.pl
Opiekun redakcji – ks. Krzysztof Grzemski. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii parafialnej.
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. Korekta: Anna Jaśkowiak.
Zdjęcia: młodzież, Mirosław Jaśkowiak, Ryszard Magulski, Stanisław Mazurek, Teresa Sowińska, ks. Tadeusz Polak, 
ks. Janusz Majkowski, ks. Grzegorz Stolczyk,  archiwum. Okładka i ilustracje: Andrzej Sowiński.

Mateusz Filip Wons 27.03.2010
Patryk Sebastian Wons 27.03.2010
Nikola Kornelia Linkowska 04.04.2010
Tobiasz Filutowski 04.04.2010
Marcel Andrzej Szubiga 04.04.2010
Nikola Wiktoria Milbrod 04.04.2010
Nicola Eryka Mikołajczuk 04.04.2010
Mira Judyta Perez Borjas 04.04.2010
Nina Zofia Karmazyn 04.04.2010
Julia Karolina Sonnenfeld 04.04.2010
Lena Leokrycja Gohra 04.04.2010
Mikołaj Wiśniewski 04.04.2010
Adrian Białas 04.04.2010
Marta Marianna Dąbrowska 11.04.2010
Piotr Kłos 11.04.2010
Agnieszka Dampc 11.04.2010
Maksymilian Bartosz Garbala 24.04.2010
Michał Paweł Przystawko 25.04.2010
Zofia Karolina Wamka 25.04.2010
Zofia Maj 25.04.2010
Mateusz Adam Koniecko 25.04.2010
Amelia Illuminata Wyka 09.05.2010
Kamila Wolert 10.05.2010
Paulina Kos 21.05.2010
Kuba Nikodem Kankowski 21.05.2010
Maksymilian Szulc 23.05.2010
Karolina Maria Wawrzyniuk 23.05.2010
Martyna Maria Ellwardt 23.05.2010
Alex Jaroszewski 23.05.2010
Oliwia Amelia Jankowska 12.06.2010
Wojciech Krzysztof Przyklęk 12.06.2010
Daria Dziadosz 13.06.2010
Hanna Jaworska 13.06.2010
Alicja Witka 13.06.2010

Dariusz Marian Wons i Wioleta Tomasik
27.03.2010 r. 

Zbigniew Budziński i Aleksandra Bogumiła Burda
22.05.2010 r. 

Jarosław Andrzej Czapiewski i Agnieszka Wolan
5.06.2010 r. 

Michał Tomasz Sucherski i Patrycja Anna Kalus
5.06.2010 r. 

Grzegorz Damian Jankowski i Jenis Keslinke
12.06.2010 r.   

18 IV - Salomea i Lech Rączyńscy

24 IV - Jadwiga i Władysław Antczak 

28 IV - Teresa i Andrzej Biesik 

15 V - Zofia i Stanisław Komorek

Serdecznie gratulujemy!

PRZYJĘLI 
SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZE

50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA
obchodzili:

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
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PRACE BUDOWLANE NA TERENIE PARAFII



GŁOS BRATA NR 2(44)201048

Wejherowo. Krzyż niosą bracia KSM z naszej parafii.

Święty Wojciech. Relikwie św. Wojciecha

Święty Wojciech. Poczet sztandarowy KSM naszej parafii.

Piekary Śląskie. Obraz MB Piekarskiej niosą górnicy

Górsk. Złożenie zniczy w miejscu uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki 19 X 1984 r. Wieniec od pielgrzymów w miejscu wrzucenia ciała ks. Jerzego z tamy we Włocławku. 

Pielgrzymi w drodze na Mszę św. beatyfikacyjną ks. Jerzego. Warszawa, 6 VI 2010 r. Plac Piłsudskiego. Ołtarz z obrazem beatyfikacyjnym błogosławionego ks. Jerzego

PARAFIALNE PIELGRZYMKI


