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Miêdzynarodowa Nagroda dla znaczka
ze œw. Bratem Albertem

Z ŻYCIA PARAFII

. . . 

Z oka zji Ro ku św. Bra ta Al ber ta, ob cho dzo ne go de cy zją Sej mu RP oraz Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski
od 25 grud nia 2016 do 25 grud nia 2017, na si pa ra fia nie, pań stwo Te re sa i An drzej So wiń scy, przy go to -
wa li pro jekt oko licz no ścio we go znacz ka pocz to we go z przed sta wie niem Pa tro na na szej pa ra fii. Zna -
czek zo stał wy emi to wa ny przez Pocz tę Pol ską w na kła dzie 360 tys. eg zem pla rzy dnia 17 czerw ca 2017
r. (da ta wspo mnie nia li tur gicz ne go na sze go Pa tro na a za ra zem dzień po świę ce nia na sze go ko ścio ła pa -
ra fial ne go). Pro jek tan ci emi sji za mie ści li na znacz ku frag ment pła sko rzeź by przed sta wia ją cej świę te -
go Bra ta Al ber ta, au tor stwa Mar ci na Sob cza ka i Adam Pia ska, któ ra znaj du je się w pre zbi te rium na -
szej świą ty ni. Oka za ło się, że zna czek ma swo ją dal szą hi sto rię: do słow nie przed pa ro ma dnia mi je go
Au to rom, na szym pa ra fia nom, przy zna no Mię dzy na ro do wą Na gro dę Fi la te li stycz ną „San Ga brie le”.
Pań stwu Te re sie i An drze jo wi So wiń skim ser decz nie gra tu lu je my, a obok pre zen tu je my skan dy plo mu
wraz z tłu ma cze niem. 

ks. Krzysztof Grzemski

XXXVI Międzynarodowa Nagroda Sztuki
Filatelistycznej „San Gabriele”

Przyznana Poczcie Polskiej za znaczek poświęcony
św. Adamowi Chmielowskiemu, Bratu Albertowi,
Świętemu ubogich, bardzo ukochanemu przez Jana
Pawła II. Projekt znaczka z podobizną świętego
zamkniętą w perforowanym sercu jest autorstwa
Andrzeja i Teresy Sowińskich. 

Jury:
Kardynał Christoph Schönborn, arcybiskup Wiednia
Abp Luigi Bressan, emerytowany arcybiskup Trydentu
(i inni)

Legnago (Włochy), 7 października 2018 r. 
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Dro dzy Czy tel ni cy
Ko cha ni Pa ra fia nie

Pięk na, zło ta Pol ska je sień, któ rą prze ży wa my w ro ku 100-le cia
od zy ska nia nie pod le gło ści jest oka zją do na szej pa ra fial nej re -
flek sji. Po mo że nam w tym lek tu ra tek stów za miesz czo nych 
w ko lej nym nu me rze Gło su Bra ta. A za tem po czy taj my i po -
wspo mi naj my św. Sta ni sła wa Kost kę, św. Ja na Paw ła II oraz wy -
da rze nia, któ re na sta łe wpi sa ły się w hi sto rię na szej Oj czy zny. 

W naj now szym nu me rze jest tak że wie le zdjęć z wy da -
rzeń pa ra fial nych, któ re wpi su ją się w na szą dzia łal ność pa sto -
ral ną. Nie bra ku je też za pro szeń do kon tu nu owa nia for ma cji 
w róż nych gru pach dusz pa ster skich. 

Dzię ku jąc za każ dą for mę pa ra fial ne go za an ga żo wa nia
ży czę na ko lej ny rok ob fi to ści Bo żych da rów. Niech na sza
Wspól no ta bę dzie śro do wi skiem, w któ rym każ dy po szu ku ją cy
znaj dzie swo je miej sce.

Z po dzię ko wa niem i życz li wo ścią 
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII

24-29 VI – po byt dzie ci w Raj skim Ogro dzie
25-30 VI – po byt mi ni stran tów w Gó rach Sto ło wych
05-15 VII – ko lo nie let nie dzie ci i mło dzie ży w Gó -
rach Sto ło wych
22 VII – wa ka cyj na zbiór ka pie nię dzy na po trze by
Gdań skie go Se mi na rium Du chow ne go
22-25 VII – udział lek to rów oraz mło dzieży ze
wspólnoty „Lux Cor dis” w wa ka cyj nym spły wie ka ja ko -
wym po Brdzie
25 VII – dzień św. Krzysz to fa, pa tro na kie row ców.
Pod czas Mszy św. o godz. 18.00 mo dli ltwa za wszyst -
kie ofia ry wy pad ków sa mo cho do wych i o bez piecz ną
jaz dę oraz mą dre ko rzy sta nie ze środ ków trans por tu.
Po świę cenie po jaz dów przed ko ścio łem
28 VII – wy ru szy ła z Ba zy li ki Ma riac kiej w Gdań sku
XXXVI Pie sza Piel grzym ka na Ja sną Gó rę
1 VIII – początek mie siąca trzeź wo ści
7-14 VIII – po byt WMM „Lux Cor dis” w Biesz cza -
dach
22-24 VIII – wy jazd warsz ta to wo -re lak sa cyj ny ze spo -
łu „Ho ly Wins”
26 VIII – uro czy stość MB Czę sto chow skiej. Pod czas
każ dej Eu cha ry stii odnowienie Ja sno gór skich Ślu bów
Na ro du Pol skie go
01 IX – wy jazd pa ra fian na Led ni cę Se nio ra
03 IX – o godz. 07.30 Msza św. z oka zji roz po czę cia ro -
ku szkol ne go
08 IX – 18. piel grzym ka ro we ro wa do Ma tem ble wa
09 IX – pod czas Mszy św. o godz. 11.00 po świę cenie
tor ni strów i przy bo rów szkol nych uczniom, któ rzy 
w tym ro ku roz po czę li na ukę
9-15 IX – VIII Ty dzień Wy cho wa nia pod ha słem:
„Wychowawca chrześcijański w procesie rozeznania
powołania” 
15 IX – pa ra fial na piel grzym ka do Sank tu arium Kal -
wa ryj skie go w Wie lu
22 IX – uczestnictwo Ko ściel nej Służ by Męż czyzn
oraz osób, któ re na co dzień po ma ga ją w na szej pa ra fii,
w piel grzym ce do Sank tu arium Mat ki Bo żej Kró lo wej
Pol skie go Mo rza w Swa rze wie. Na miejscu Msza św.
następnie przejazd do Stra szy na i mo dlitwa oraz zło -
żenie kwia tów na gro bie ks. Bog da na Pul czyń skie go,
zmar łe go tra gicz nie w czerw cu br.
30 IX – po świę ce nie ró żań ców dzie ci, któ re przy stą pią
do I Ko mu nii św.
• W imie niu Do mo we go Ko ścio ła dzia ła ją ce go w ra -
mach Ru chu „Świa tło -Ży cie” pod ję cie ini cja ty wy pod
ha słem: „ Morze Modlitwy”. Cho dzi o od ma wia nie każ -
de go dnia jed nej dzie siąt ki ró żań ca w in ten cji na szej
miej sco wo ści
20-26 IX – wyjazd stu dentów z Dusz pa ster stwa Aka -
de mic kie go „Lux Cor dis” do Wier chom li w Be ski -
dzie Są dec kim
30 IX – pod czas Mszy św. o godz. 11.00 po świę cenie
różańców dzieciom przystępującym w przyszłym roku
do I Komunii św.

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

. . . 

Jarosław Chlebek świętuje 50-te urodziny z mamą i ks. Grzegorzem

W sierp niu br. do na szej pa ra fial nej wspól no ty przy by ły dwie sio stry be tan -
ki: s. Bar ba ra Wa si lek, któ ra bę dzie po słu gi wać w do mu za kon nym sióstr
oraz s. Be ne dyk ta Ko szel na, ka te chet ka w SP 79. 
Ser decz nie wi ta my i ży czy my du żo Bo że go bło go sła wień stwa! 
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Na 377. Ze bra niu Ple nar nym Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski
w dniu 14 paź dzier ni ka 2017 r. bi sku pi po sta no wi li, że rok
2018 bę dzie prze ży wa ny pod szcze gól nym pa tro na tem św.
Sta ni sła wa Kost ki, pa tro na mło dzie ży, stu den tów, a tak że je -
zu ic kich no wi cju szy. Tę de cy zję pod ję to u pro gu 450. rocz ni -
cy śmierci św. Sta ni sła wa Kost ki. Czy ta wy mow na rocz ni ca
by ła je dy nym po wo dem pod ję cia tej de cy zji? Ks. Ja nusz Au -
gu sty no wicz swój ar ty kuł do ty czą cy Świę te go (Nie dzie la
37/2007) za ty tu ło wał: „Św. Sta ni sław Kost ka pa tron mło -
dych na dzi siej sze cza sy”. Czym za sły nął ten 18-let ni chło pak
ży ją cy w od le głych cza sach, aby mło dzież XXI wie ku mo gła
szu kać w nim du cho we go wspar cia w po szu ki wa niach, wąt -
pli wo ściach czy za gu bie niach?

Św. Sta ni sław Kost ka uro dził się w grud niu 1550 ro -
ku w Rost ko wie (obec nie wo je wódz two ma zo wiec kie) ja ko
syn Ja na Kost ki, kasz te la na za kro czyń skie go i Mał go rza ty z
Krzy skich. Miał trzech bra ci i dwie sio stry. Od naj wcze śniej -
szych lat wzra stał w re li gij nej at mos fe rze ro dzin ne go do mu,
gdzie po bie rał pierw sze na uki. W wie ku 14 lat zo stał wy sła -
ny wraz z bra tem Paw łem do szkół je zu ic kich w Wied niu. Po
po ko na niu wie lu trud no ści w po cząt ko wym okre sie stu diów
stał się jed nym z naj lep szych stu den tów. Za wdzię czał to nie
tyl ko nie prze cięt nym zdol no ściom, ale pra co wi to ści, pil no ści
i su mien no ści. Co dzien nie uczest ni czył we Mszy świę tej i
przyj mo wał Ko mu nię Świę tą. Pod czas cięż kiej cho ro by nie
miał moż li wo ści otrzy ma nia Ko mu nii świę tej, po nie waż go -
spo da rze, u któ rych miesz kał, by li lu te ra na mi i nie chcie li
wpu ścić ka to lic kie go ka pła na z Naj święt szym Sa kra men tem.
Miał wów czas wi zję, w któ rej św. Bar ba ra z dwo ma anio ła mi
przy nio sła mu Ko mu nię Świę tą. Miał też wi zję, w któ rej Mat -
ka Bo ża z Dzie ciąt kiem Je zus po chy la się nad nim i skła da
mu w ra mio na Dzie ciąt ko. Od Niej też do znał cu du uzdro -
wie nia i usły szał ple ce nie wstą pie nia do To wa rzy stwa Je zu -
so we go.

Na to, aby syn zo stał za kon ni kiem, nie zgo dził się je -
go oj ciec. Dla te go 10 sierp nia 1567 ro ku Sta ni sław, w ta jem -
ni cy przed swo im bra tem, w że bra czym prze bra niu opu ścił
Wie deń i udał się pie szo do Au gs bur ga, a na stęp nie do Dy -
lin gi, gdzie je zu ici mie li swo je ko le gia. Jed nak że, ze wzglę du
na mło dy wiek i w oba wie przed gnie wem ro dzi ców, je go
proś by o przy ję cie do za ko nu zo sta ły od rzu co ne. Za ra dą św.

Pio tra Ko ni zju sza, prze ło żo ne go za ko nu w Dy lin dze, i z je go
li stem po le ca ją cym do ge ne ra ła udał się pie szo do Rzy mu.
Tam Sta ni sław zo stał przy ję ty do no wi cja tu. Swo im wzo ro -
wym ży ciem, du cho wą doj rza ło ścią i roz mo dle niem zy skał
uzna nie swo je go oto cze nia. W pierw szych mie sią cach 1568
ro ku zło żył ślu by za kon ne. Miał wów czas 18 lat.

W prze czu ciu swo jej bli skiej śmier ci mo dlił się, aby
dniem tym by ło świę to Wnie bo wzię cia NMP. Mo dli twa je go
zo sta ła wy słu cha na. Sta ni sław prze szedł do wiecz no ści 15
sierp nia 1568 ro ku. Po mi mo że Sta ni sław prze by wał w Rzy -
mie nie ca ły rok, w je go po grze bie bra li udział wszy scy kar -
dy na ło wie.

Kult św. Sta ni sła wa zro dził się na tych miast i spon ta -
nicz nie. Współ bra cia za bie ga li u ge ne ra ła za ko nu o je go re li -
kwie. Kie dy dwa la ta póź niej otwar to grób, zna le zio no cia ło
nie tknię te roz kła dem. Pro ces ka no nicz ny trwał jed nak dłu -
go. Ty tuł bło go sła wio ne go za twier dził uro czy ście pa pież Pa -
weł V w ro ku 1606. Uro czy sto ści be aty fi ka cyj ne od by ły się w
Rzy mie, a po tem w Pol sce. W ro ku 1670 pa pież Kle mens X
ze zwo lił za ko no wi je zu itów na od pra wia nie Mszy św. z bre -
wia rza o Sta ni sła wie w dniu 13 li sto pa da. W ro ku 1674 ten że
pa pież ogło sił bło go sła wio ne go Sta ni sła wa jed nym z głów -
nych pa tro nów Ko ro ny Pol skiej i Wiel kie go Księ stwa Li tew -
skie go. De kret ka no ni za cyj ny wy dał pa pież Kle mens XI w
ro ku 1714, ale z po wo du je go śmier ci ob rzę du uro czy stej ka -
no ni za cji do ko nał do pie ro Be ne dykt XIV w ro ku 1726. Jan
XXIII uznał św. Sta ni sła wa szcze gól nym pa tro nem mło dzie -
ży pol skiej.

Na po sta wio ne we wstę pie py ta nie: czym za sły nął
ten świę ty, aby dzi siej sza mło dzież szu ka ła w nim du cho we -
go wspar cia w swo ich wąt pli wo ściach i po szu ki wa niach od -
po wiedź da je ks. Ja nusz Ce głow ski w swo jej książ ce za ty tu -
ło wa nej „Św. Sta ni sław Kost ka”. Au tor pi sze: „Nie dał się
zwieść mi ra żo wi ka rie ry, bo ga te go i wy god ne go ży cia, przy -
szło ści za bez pie czo nej ma jąt kiem ro dzi ców. Miał od wa gę
prze ciw sta wić się pa nu ją cym mo dom na ży cie. Nie chciał tyl -
ko wy peł niać żo łąd ka, im po no wać stro ja mi, uczy nić z ży cia
jed nej wiel kiej roz ryw ki. Nie sa mo wi cie szyb ko zro zu miał te
wszyst kie złu dze nia, za któ ry mi czę sto bie gnie my, prze sko -
czył je, od krył głę bię, któ rą każ dy z nas po sia da a któ ra czę -
sto przez ca łe ży cie jest w sta nie uśpie nia. Miał swo ją kla sę,

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Œw. Stanis³aw Kostka patron m³odych na
dzisiejsze czasy

Wg tradycji w kamieniu tym odciśnięta jest stopa 
św. Stanisława Kostki

Inskrypcje na płytach w otoczeniu kościoła.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

styl. Był sil ną oso bo wo ścią. Umiał prze ciw sta wić się na ci skom gru py,
być so bą, być wol nym. Jest to sza le nie trud ne, zwłasz cza w mło dzień -
czym wie ku. Żył z pa sją. To si ła za ko cha nia. To nie był mło dzie nia szek,
któ ry nie wie, po co ży je, jest znu dzo ny i apa tycz ny, żą da ją cy od in nych,
a nie da ją cy nic od sie bie. Swą po ry wa ją cą mło dość skie ro wał do Bo ga.
Nie miał cza su na eks pe ry men ty w po szu ki wa niu szczę ścia. On wie dział,
że ten świat nie za spo koi je go tę sk not, że prę dzej czy póź niej po czuł by
się oszu ka ny lub za wie dzio ny. Uwie rzył w mi łość Bo ga do nie go i ca łym
so bą Bo gu od po wie dział. (…) Mło dość dla nie go to by ła świa do mość
moż li wo ści cu dow ne go wzro stu, to roz po zna nie rzeź by, któ ra ma się wy -
ło nić ze wspa nia łej bry ły mar mu ru, to de cy zja na to, ko mu za ufam i kto
bę dzie mo im Mi strzem”.

Re li kwie św. Sta ni sła wa spo czy wa ją w ko ście le św. An drze ja na
Kwi ry na le w Rzy mie. Od ro ku 1926 re li kwie Świę te go po sia da rów nież
ko ściół w Rost ko wie.

Świę te mu. Sta ni sła wo wi Ko st ce przy pi su je się zwy cię stwo pol -
skie go orę ża pod Cho ci miem w 1621 r. Król Jan Ka zi mierz przy pi sał św.
Sta ni sła wo wi zwy cię stwo od nie sio ne pod Be re stecz kiem w 1651 r.

W 450. rocz ni cę śmier ci św. Sta ni sła wa Kost ki Oj ciec Świę ty
Fran ci szek wy sto so wał spe cjal ne prze sła nie do bi sku pa płoc kie go Pio tra
Li be ry, w któ rym pi sze, że św. Sta ni sław Kost ka to je den z naj wy bit niej -
szych sy nów To wa rzy stwa Je zu so we go, ja kich wy da ła Wa sza Oj czy zna”.
Pa pież Fran ci szek przy po mniał zda nie, ja kie wy po wie dział św. Jan Pa weł
II pod czas na wie dze nia re li kwii św. Sta ni sła wa w ko ście le św. An drze ja
w Rzy mie: „Je go krót ka dro ga z Rost ko wa na Ma zow szu przez Wie deń
do Rzy mu by ła jak gdy by wiel kim bie giem na prze łaj do te go ce lu ży cia
każ de go chrze ści ja ni na, ja kim jest świę tość”. Pa pież Fran ci szek stwier -
dził, że każ dy mło dy mo że, wzo rem św. Sta ni sła wa, zdo być się na ta ki
bieg ku świę to ści. Zwra ca jąc się do lu dzi mło dych, Oj ciec Świę ty na pi sał:
„Niech św. Sta ni sław uczy was nie bać się ry zy ka i ma rzeń o praw dzi -
wym szczę ściu, któ re go źró dłem i gwa ran tem jest Je zus Chry stus”.

W nie dzie lę 19 sierp nia 2018 ro ku w Rost ko wie od by ły się cen -
tral ne uro czy sto ści Ro ku św. Sta ni sła wa Kost ki. Prze wod ni czył im kar dy -
nał Sta ni sław Dzi wisz.

Do rocz ną pa miąt kę św. Sta ni sła wa ko ściół ka to lic ki na świe cie
ob cho dzi 13 li sto pa da. W Pol sce od 1949 ro ku świę to pa tro na dzie ci i
mło dzie ży ob cho dzi my 18 wrze śnia, by na pro gu no we go ro ku szkol ne -
go upro sić dla nich bło go sła wień stwo.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Lipa, pod którą modlił się św. Stanisław KostkaKapliczka i stawek, przy którym modlił się św. Stanisław Kostka

Piel grzy mi KSM „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej
przed sank tu arium św. Sta ni sła wa Kost ki w Rost ko wie (2006)

Portret św. Stanisława Kostki
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Z ŻYCIA PARAFII

100-lecie niepodleg³ej Polski
W dniu 11 li sto pa da te go ro ku bę dzie my ob cho dzić 100.
rocz ni cę od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści. Dzi siaj,
kie dy mo że my świę to wać i cie szyć się z wy wal czo nej przez
po przed nie po ko le nia pa trio tów wol nej Pol ski, jest to też
czas na re flek sję hi sto rycz ną. 

Aby po znać przy czy nę upad ku Pol ski trze ba się -
gnąć do XVIII wie ku, kie dy Rzecz po spo li ta Pol ska prze sta ła
ist nieć w na stęp stwie ko lej nych roz bio rów Pol ski przez pań -
stwa z nią są sia du ją ce w la tach 1772, 1793 i 1795. Dla Na ro -
du Pol skie go wła sne, su we ren ne pań stwo by ło war to ścią naj -
wyż szą. Wal ka o nie pod le głość trwa ła nie ustan nie i na zna -
czo na by ła ofia rą krwi prze la ną w woj nach na po le oń skich, 
w licz nych zry wach nie pod le gło ścio wych, w po wsta niu li sto -
pa do wym i stycz nio wym oraz na po lach bi tew nych I woj ny
świa to wej. Utra ta su we ren no ści wią za ła się dla Po la ków 
z szy ka na mi, aresz to wa nia mi, wy wóz ka mi i re pre sja mi ze
stro ny za bor ców: Ro sji, Prus i Au strii.

Po zwo lę so bie przy wo łać wspo mnie nia z te go okre -
su mo jej krew nej – We ro ni ki Po łu kard. Jej dziad ko wie
uczest ni czy li w 1863 r. w po wsta niu stycz nio wym prze ciw ko
ca ro wi, za co zo sta li po zba wie ni swo je go ma jąt ku w oko li -
cach Li dy. Dla unik nię cia prze śla do wań mu sie li ucie kać 
z miej sca za miesz ka nia. Pod zmie nio nym  na zwi skiem, ja ko
Wisz niew scy, przy je cha li do Wil na, gdzie osie dli a po la tach
zo sta li po cho wa ni na Ros sie.

Hi sto ria od zy ska nia nie pod le gło ści to w rów nym
stop niu wy si łek ro da ków za miesz ka łych na te re nach by łej
Rze czy po spo li tej jak i na emi gra cji. Wy si łek po dej mo wa ny w
ce lu za cho wa nia pol sko ści, kul ty wo wa nia tra dy cji na ro do -
wych i bu do wa nia pol skiej my śli po li tycz nej, by uchro nić na -
ro do wą toż sa mość w cza sach pa no wa nia nie miec kie go „kul -
tur kamp fu” i ru sy fi ka cji. Za bor cy pró bo wa li za bić du cha wol -
no ści róż ny mi spo so ba mi: po przez de mo ra li zo wa nie, roz pi ja -
nie, re la ty wizm mo ral ny i tak że sto su jąc prze kup stwo czy za -
chę ca jąc do współ pra cy z oku pan tem. W od po wie dzi Po la cy
or ga ni zo wa li się w kon spi ra cji i kul ty wo wa li tra dy cje na ro do -
we. W ra mach „pra cy or ga nicz nej” po wsta wa ły ochron ki,
czy li za kła dy opie kuń cze dla dzie ci i mło dzie ży, w któ rych
kształ co no i umac nia no du cha na ro do we go. W cza sie wiel -
kiej emi gra cji po wsta wa ły sto wa rzy sze nia umac nia ją ce ru -
chy na ro do wo -nie pod le gło ścio we, kształ co no się za gra ni cą,
or ga ni zo wa no Le gio ny Pol skie. Kul tu ra pol ska by ła jed nym
z naj waż niej szych spo iw spo łe czeń stwa pol skie go, umoż li wi -
ła prze trwa nie mi mo bra ku in sty tu cji pań stwo wych wspie ra -
ją cych jej roz wój. Ten okres ce cho wał roz wój w za kre sie pi -
śmien nic twa, sztuk pla stycz nych i mu zy ki, po wsta wa ły dzie -
ła bu du ją ce du cha na ro du, utrwa la ły hi sto rię Pol ski i jej
chwa leb ne czy ny. W tym cza sie po wsta wa ły dzie ła „ku po -
krze pie niu serc” dzię ki utwo rom wie lu wy bit nych twór ców.
Two rzy li m.in. pi sa rze: Bo le sław Prus („Lal ka”); Eli za
Orzesz ko wa („Nad Nie mnem”); Ma ria Ko nop nic ka, Hen ryk
Sien kie wicz (try lo gia), ma la rze: Jan Ma tej ko (po czet kró lów
pol skich, „Hołd pru ski”, „Bi twa pod Grun wal dem”); Ar tur
Grot t ger i Alek san der Gie rym ski; kom po zy tor Sta ni sław
Mo niusz ko („Strasz ny dwór”, „Hal ka”).

Po za koń cze niu I woj ny świa to wej do kra ju po wra ca -
li emi gran ci i dzia ła cze nie pod le gło ścio wi. Od bu do wa pań -
stwo wo ści by ła pro ce sem zło żo nym. 10 li sto pa da 1918 r. po -
wró cił do War sza wy, zwol nio ny z wię zie nia w Mag de bur gu,
Jó zef Pił sud ski. 11 li sto pa da 1918 r. pod pi sa no za wie sze nie
bro ni na fron cie za chod nim. De kre tem z te go sa me go dnia
Ra da Re gen cyj na od da ła Jó ze fo wi Pił sud skie mu na czel ne
do wódz two nad woj skiem, a 14 li sto pa da 1918 r. roz wią za ła
się, prze ka zu jąc ca łą wła dzę nad two rzą cym się pań stwem
Jó ze fo wi Pił sud skie mu. Pol ska uzy ska ła szan sę na od zy ska -
nie nie pod le gło ści, ale po trzeb na by ła jesz cze wal ka o zjed -
no cze nie ziem pol skich. Wy bu cha ły po wsta nia w Wiel ko pol -
sce, se ria po wstań ślą skich, woj na pol sko -ukra iń ska i pol sko -
-bol sze wic ka. Osta tecz ny za rys Pol skich gra nic za twier dził
trak tat wer sal ski 28 VI 1919 ro ku.

Na stęp nie nad szedł czas na dźwi ga nie się pań stwa
po la tach eks plo ata cji za bor ców i wiel kich znisz czeń z cza -
sów I woj ny świa to wej oraz two rze nie wa run ków do roz wo ju
eko no micz ne go i cy wi li za cyj ne go, kul tu ral ne go a przede
wszyst kim po trze ba za pew nie nia bez pie czeń stwa gra nic
pań stwa. Jed nak świe żo utwo rzo na ar mia, pod wo dzą mar -
szał ka Jó ze fa Pił sud skie go, już po dwóch la tach mu sia ła sta -
nąć do wal ki z prze wa ża ją cy mi si ła mi so wiec ki mi. Bi twa sto -
czo na w dniach 13–25 sierp nia 1920 za de cy do wa ła o za cho -
wa niu nie pod le gło ści przez Pol skę i prze kre śli ła pla ny roz -
prze strze nie nia ko mu ni zmu na Eu ro pę Za chod nią. Zda niem
Ed ga ra D’Aber no na by ła to jed na z osiem na stu prze ło mo -
wych bi tew w hi sto rii świa ta.

Roz po czął się okres od bu do wy pań stwa pol skie go 
z upad ku po la tach nie wo li. Do osta tecz ne go suk ce su II
Rzecz po spo li tej przy czy ni ło się wie lu wy bit nych Po la ków,
któ rzy współ two rzy li od ro dzo ną Oj czy znę. Jó zef Pił sud ski,
Ro man Dmow ski, Igna cy Jan Pa de rew ski, Win cen ty Wi tos,
Igna cy Da szyń ski, Woj ciech Kor fan ty – to oni, mi mo wszel -
kich róż nic ide owych, sta wia li so bie za cel pierw szo pla no wy
bu do wę Pol ski nie pod le głej. 

W każ dej dzie dzi nie go spo dar ki zo sta ły wpro wa dzo -
ne wi zjo ner skie i kom plek so we pla ny roz wo ju kra ju, ta kie
jak: bu do wa mia sta i por tu w Gdy ni; po wstał Cen tral ny
Okręg Prze my sło wy – ośro dek prze my słu cięż kie go bu do -
wa ny w po łu dnio wo -cen tral nych dziel ni cach Pol ski. Ce lem
COP-u by ło zwięk sze nie eko no micz ne go po ten cja łu Pol ski,
roz bu do wa prze my słu cięż kie go i zbro je nio we go, a tak że
zmniej sze nie bez ro bo cia wy wo ła ne go skut ka mi wiel kie go
kry zy su; roz wój pol skie go prze my słu che micz ne go: za kła -
dów azo to wych w Cho rzo wie i Tar no wie. Wła dy sław Grab -
ski, prze pro wa dził re for mę mo ne tar ną, któ ra ura to wa ła ów -
cze sną Rzecz po spo li tą przed ka ta stro fą go spo dar czą i po li -
tycz ną. W zjed no czo nej Oj czyź nie roz wi ja ła się na uka, kul tu -
ra, sztu ka i sport. W każ dej z tych dzie dzin mie li śmy wy bit -
ne oso bo wo ści jak choć by: Ste fan Ba nach – ma te ma tyk, pro -
fe sor Uni wer sy te tu Lwow skie go, stwo rzył szko łę ma te ma -
tycz ną; Sta ni sław Igna cy Wit kie wicz – pi sarz, dra ma turg,
ma larz, fi lo zof; Ka rol Szy ma now ski – kom po zy tor, pia ni sta,
pe da gog i kry tyk mu zycz ny; Wła dy sław Rey mont – pi sarz, 
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w 1924 ro ku otrzy mał Na gro dę No bla za czte ro to mo wą epo -
pe ję „Chło pi”; Ma ria Dą brow ska – pi sar ka, dra ma to pi sar ka;
Ja nusz Ku so ciń ski – lek ko atle ta, mistrz olim pij ski w bie gu
na 10 000 m; Fran ci szek Żwir ko i Sta ni sław Wi gu ra – wy bit -
ni pi lo ci spor to wi, w 1929 ro ku od by li na sa mo lo cie RWD-2
lot do oko ła Eu ro py.

Nie ste ty, w 1939 ro ku zie mie pol skie zno wu zo sta ły
ro ze bra ne przez są sia dów na mo cy pak tu Rib ben trop -Mo ło -
tow. 1 wrze śnia od za cho du Pol ska zo sta ła za ata ko wa na
przez woj ska nie miec kie a 17 wrze śnia przez woj ska so wiec -
kie od wscho du. Nad szedł czas za pla no wa nej eks ter mi na cji
naj pierw Ży dów, po tem Po la ków. To ta li ta ryzm hi tle row ski i
ra dziec ki po chło nął 6 mi lio nów ofiar śmier tel nych ze sła -
nych do obo zów kon cen tra cyj nych, na ro bo ty do Rze szy i na
„Gol go tę Wscho du”, czy też za bi tych pod czas na lo tów i dzia -
łań wo jen nych oraz w cza sie tzw. ła pa nek na uli cach. W cza -
sie sze ściu lat trwa nia II woj ny świa to wej zo sta ły zruj no wa -
ne za kła dy prze my sło we, by ły bu rzo ne mia sta i wsie, okra -
dzio no nasz kraj z za so bów na tu ral nych i do rob ku kul tu ral -
ne go wie lu po ko leń. Pol ska mu sia ła zno wu zejść do pod zie -
mia. W cza sie trud ne go i bez względ ne go ter ro ru utwo rzo no
pań stwo pod ziem ne, jed no czo no się w związ kach zbroj nych.
Ko niec II woj ny świa to wej nie ozna czał jed nak dla Pol ski
nie pod le gło ści. Nad szedł czas do mi na cji sys te mu ko mu ni -
stycz ne go na rzu co ne go nam si łą przez ZSRR. Czas ter ro ru,
któ ry zo stał utrzy my wa ny bez kar ną dzia łal no ścią re pre syj ną
Urzę du Bez pie czeń stwa. Osta tecz na licz ba ofiar zbrod ni ko -
mu ni stycz nych w Pol sce wg In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
mo że się gnąć łącz nie na wet 50 ty się cy zmar łych w wyniku
okrutnych prześladowań i za mor do wa nych w więzieniach.

Mi mo re pre sji Po la cy upo mi na li się o swo je pra wa
ma ni fe stu jąc swo je nie za do wo le nie. Naj więk sze z nich to:
po wsta nie po znań skie w 1956 r. , Ma rzec’68, bunt ro bot ni -
ków Wy brze ża w 1970 r. i ogól no pol ski strajk z 1980 r., któ -
ry do pro wa dził do po wsta nia „So li dar no ści”. Ko lej ne dzie -
więć lat to czas si ło wych roz wią zań rzą do wych. Zde cy do wa -
na po sta wa Związ ku Za wo do we go „So li dar ność” do pro wa -
dzi ła w koń cu do ob rad Okrą głe go Sto łu. Jed nak do pie ro od
dnia Wy bo rów do Sej mu Kon trak to we go, tj. 4 czerw ca 1989
ro ku, li czy się czas uzy ska nia nie za leż no ści w Pol sce w XX
wie ku. 

Naj now sze dzie je Pol ski peł ne są nie ustan nej wal ki
o su we ren ność pań stwo wą i są oku pio ne wiel ką ofia rą krwi.
Pa mię taj my też o tym, że po cząt ko wo dzień 11 li sto pa da
usta no wio ny zo stał uro czy stym Świę tem Nie pod le gło ści na
mo cy usta wy z dnia 23 kwiet nia 1937 roku o Świę cie Nie -
pod le gło ści. Świę to to zo sta ło znie sio ne po II woj nie świa to -
wej – w 1945 roku, a na stęp nie przy wró co ne usta wą z dnia
15 lu te go 1989 roku. 

W tym ro ku ob cho dząc 100. rocz ni cę te go naj waż -
niej sze go na ro do we go Świę ta Nie pod le gło ści pa mię taj my 
o trud nej wal ce z za bor ca mi – peł nej prze mo cy i cier pie nia
na ro du, o tym, ile wy sił ku kosz to wa ło nas dźwi ga nie się 
z upad ku i jak wiel ką po nie śli śmy ofia rę wal cząc o su we ren -
ność pań stwo wą, dzię ki któ rej te raz mo że my cie szyć się
wol no ścią i być w peł ni nie za wi słym pań stwem.

Teresa Sowińska

Święto Odzyskania Niepodległości 
11 listopada 1938 roku, na pierszym planie poczet Związku

Hallerczyków w Poznaniu (fot. OktoZ)
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W ro ku ob cho dów 100. rocz ni cy uzy ska nia przez Pol skę Nie -
pod le gło ści war to przyj rzeć się ro li wiel kie go sprzy mie rzeń -
ca na ro du – Ko ścio ło wi ka to lic kie mu, aby zo ba czyć, jak 
w trud nych cza sach za bo rów po ma gał za cho wać du cha wol -
no ści. 

Ko ściół w la tach 1795-1918 dzia łał we wszyst kich
trzech za bo rach: ro syj skim, pru skim i au striac kim. Gło szo ne
w ję zy ku pol skim ka za nia i re li gia sta ły się istot ny mi czyn ni -
ka mi w prze ka zy wa niu tra dy cji na ro du pol skie go oraz bu do -
wa nia toż sa mo ści na ro do wej Po la ków.

La ta 20. XIX wie ku to był czas szcze gól nych prze śla -
do wań Ko ścio ła. Na pod sta wie uka zu ca ra Mi ko ła ja I z ro ku
1832, z ogól nej licz by 322 klasz to rów na Po do lu, Wo ły niu, Li -
twie, Po le siu i Bia ło ru si zli kwi do wa no 194. W ko lej nych
trzech fa lach ka sat do ro ku 1868 po zo sta ło je dy nie kil ka
klasz to rów mę skich, do któ rych nie przyj mo wa no już no wi -
cju szy a po zo sta li za kon ni cy mo gli po zo stać w nich do śmier -
ci. Po dob nie by ło w Kró le stwie Kon gre so wym. Po stłu mie -
niu po wsta nia stycz nio we go w 1864 r. ode bra no Ko ścio ło wi
do bra w po sta ci grun tów i za bu do wań o war to ści 400 mln ru -
bli. Wraz z za my ka niem klasz to rów przej mo wa no ich nie ru -
cho mo ści wraz z wy po sa że niem. Gdy za bra kło in ne go użyt -
kow ni ka, ca łe mie nie nisz cza ło. Roz miar strat był ogrom ny,
nie tyl ko ma te rial ny, ale i edu ka cyj ny, po nie waż Ko ścio ło wi
za ka zy wa no pro wa dze nia szkół śred nich i pa ra fial nych.

Po mi mo za ka zów ze stro ny za bor ców zwięk szył się
ruch piel grzym ko wy Po la ków, a tak że roz wi jał się kult Ma -
ryi ja ko Kró lo wej Na ro du Pol skie go. W 1882 r. w 500. rocz -
ni cę spro wa dze nia cu dow ne go ob ra zu na Ja sną Gó rę przy by -
ło ok. 500 tys. pąt ni ków prze dzie ra ją cych się przez kor do ny
państw za bor czych. Tak że w in nych sank tu ariach pąt ni cy
gro ma dzi li się tłum nie, by mo dlić się o wol ność. Na le ża ły do
nich na Ślą sku – Pie ka ry Ślą skie, Gó ra Świę tej An ny czy
Wam bie rzy ce; w Ga li cji – Kal wa ria Ze brzy dow ska, Kal wa ria
Pa cław ska, czy Kra ków; na War mii – Gie trz wałd, szcze gól -
nie od 1877 r., kie dy pod czas ob ja wień ma ryj nych Mat ka Bo -
ska mó wi ła do miej sco wych dziew cząt w ję zy ku pol skim. Dla
Wi leńsz czy zny ana lo gicz ną ro lę speł nia ła Ostra Bra ma, w
któ rej kró lo wa ła Mat ka Bo ża Mi ło sier dzia. 

Ce lem prze śla do wań ze stro ny za bor ców by ło osła -
bie nie oraz pod po rząd ko wa nie so bie Ko ścio ła ja ko in sty tu cji
wzmac nia ją cej pol ską toż sa mość. Po nad to Pru sy, Au stria 
i Ro sja, ja ko mo nar chie ab so lut ne, dą ży ły tak że do od cię cia
Ko ścio ła od Rzy mu. Ta kie dzia ła nie mia ło na ce lu unie za leż -
nić się od pa pie ża i Sto li cy Apo stol skiej. W bu do wa niu lo jal -
no ści hie rar chów ko ściel nych wy ko rzy sty wa no ste reo typ
wła dzy mo nar szej po cho dzą cej od Bo ga. Du chow ni by li pod -
da ni kon tro li ze stro ny wła dzy oku pa cyj nej.

Wśród ka pła nów, któ rzy w okre sie za bo rów trosz -
czy li się o za cho wa nie pol sko ści, wy mie nia ni są m.in. ks.
Piotr Waw rzy niak i ks. Sta ni sław Adam ski z za bo ru pru skie -
go. Dzia ła czem nie pod le gło ścio wym był ks. Piotr Ście gien -
ny, któ ry roz po wszech niał li sty i ode zwy wła sne go au tor stwa
pięt nu ją ce ów cze sne sto sun ki spo łecz ne i wzy wa ją ce Po la -
ków do wal ki o wy zwo le nie na ro do we i pra wa lu du.

Dzia łal ność du chow nych przy nio sła owo ce – na po -
cząt ku XX w., po 123 la tach za bo rów, po nad 90% lud no ści
pol skiej miast i wsi wy zna wa ło wia rę ka to lic ką. Ko ścio ły w
okre sie roz bio rów by ły bo wiem nie tyl ko ośrod ka mi re li gij -
ny mi, ale rów nież ośrod ka mi ży cia spo łecz ne go i roz po -
wszech nia nia tra dy cji na ro do wej.

O wy jąt ko wej ro li Ko ścio ła w od zy ska niu nie pod le -
gło ści przez Pol skę mó wił bi sku pom zgro ma dzo nym na 378.
ze bra niu ple nar nym KEP prof. Jan Ża ryn, je den z naj wy bit -
niej szych ba da czy współ cze snej hi sto rii Ko ścio ła. W swo im
wy stą pie niu pod kre ślił, że w XIX stu le ciu „ka to li cyzm pol -
skie go na ro du kształ to wa li ka pła ni i Ko ściół in sty tu cjo nal ny,
ale tak że świę te miej sca, do któ rych przy by wa li licz ni piel -
grzy mi z in nych za bo rów. Ka to li cyzm był obec ny w pol skiej
kul tu rze, w jej dzie łach, któ re bu do wa ły pol ską toż sa mość”.
Zda niem Ża ry na przez ca ły czas za bo rów „lu dzie Ko ścio ła
rzym sko ka to lic kie go, bi sku pi i ka pła ni (w tym za kon ni) pra -
cu ją cy tak na zie miach pol skich jak i na emi gra cji wal czy li o
nie pod le głość. Przy po mniał, że wśród po sta ci in su rek cji
1863 r. by li wiel cy pa trio ci w tym przy szli bło go sła wie ni i
świę ci: Ro mu ald Trau gutt, dyk ta tor po wsta nia stycz nio we -
go; Adam Chmie low ski, póź niej szy brat Al bert; Jó zef Ka li -
now ski, póź niej szy oj ciec Ra fał, je den z przy wód ców po wsta -
nia w Wiel kim Księ stwie Li tew skim; ks. Sta ni sław Brzóz ka,
do wód ca ostat nie go od dzia łu po wstań cze go z Pod la sia.

Na sku tek re pre sji po po wsta nio wych w 1881 r. na
Sy be rię w głąb Ro sji ze sła no 270 księ ży. „Ro sja car ska, wal -
czą ca z pol sko ścią na zie miach za bra nych, zda wa ła so bie
spra wę, że jej sym bo lem jest wia ra ka to lic ka, sieć pięk nych
świą tyń i dwo rów. To tam po wsta ła zbit ka słów: Po lak – ka -
to lik, dla zi den ty fi ko wa nia śmier tel ne go wro ga” – pod kre ślił
Ża ryn.

Oprócz po wstań ców szcze gól ną ro lę w pro ce sie bu -
do wa nia pol sko ści pod za bo ra mi ode gra li ka pła ni -spo łecz ni -
cy. Ja ko pierw sze go wśród nich wy mie nił bł. o. Ho no ra ta
Koź miń skie go, ka pu cy na, więź nia Cy ta de li, za ło ży cie la w la -
tach 1872–1898 po nad 20. bez ha bi to wych zgro ma dzeń za -
kon nych. „Ich cha ry zmat po le gał na nie sie niu po mo cy po -
trze bu ją cym, apo stol stwa w śro do wi sku lu dzi świec kich, ale
tak że na pro wa dze niu dzieł edu ka cyj nych i wy cho waw -
czych”. Wśród ka pła nów -spo łecz ni ków wy mie nił tak że ani -
ma to rów ka to lic kiej oświa ty, ta kich jak re dak tor pism dla
wło ścian („Po lak – Ka to lik”) ks. Igna cy Kło po tow ski, dziś
bło go sła wio ny Ko ścio ła ka to lic kie go. Au tor do dał, że o ska li
za an ga żo wa nia ka pła nów w ruch nie pod le gło ścio wy świad -
czy tak że licz ny ich udział je sie nią 1905 r. w zjeź dzie du cho -
wień stwa za an ga żo wa ne go w pra ce nie le gal nej i taj nej Li gi
Na ro do wej. Wzię ło w nim udział po nad 400 ka pła nów z ca łe -
go za bo ru ro syj skie go – spo łecz ni ków, za an ga żo wa nych po -
li tycz nie. A prze wod ni czył im ks. Ma rian Ful man – póź niej -
szy bi skup lu bel ski.

Z ko lei w la tach I woj ny świa to wej i po jej za koń cze -
niu ka pła ni an ga żo wa li się ja ko ka pe la ni woj sko wi dzie ląc lo -
sy żoł nie rzy Le gio nów (jak bp Wła dy sław Ban dur ski), czy
też po wsta ją ce go od 1918 r. Woj ska Pol skie go wal czą ce go 

Koœció³ z narodem polskim
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o kształt i gra ni ce pań stwa pol skie go. Ol brzy mią pra cę –
pod kre ślił Ża ryn – na rzecz in for mo wa nia eu ro pej skiej opi nii
pu blicz nej w kwe stii pol skiej wy ko na ła Ur szu la Le dó chow -
ska, za ło ży ciel ka ss. Ur szu la nek, któ ra w okre sie I woj ny
pro wa dzi ła pla ców ki oświa to we i ob je cha ła z wy kła da mi nie -
mal ca łą Skan dy na wię, gło sząc praw dę o pol skich pra wach
do nie pod le gło ści.

Wie lu wy bit nych ka pła nów – zda niem ba da cza – 
z człon ka mi Epi sko pa tu na cze le, sta no wi ło waż ną część pol -
skiej eli ty za an ga żo wa nej na rzecz od zy ska nia nie pod le gło -
ści czy nie sie nia po mo cy cha ry ta tyw nej w okre sie woj ny. Na -
le że li do nich m.in. bp Adam. S. Sa pie ha sto ją cy na cze le Ko -
mi te tu Bi sku pie go w Kra ko wie, or ga ni za cji opie kuń czej; abp
po znań sko -gnieź nień ski Ed mund Dal bor, póź niej szy pry mas
Pol ski i kar dy nał, któ ry od 1915 r. za bie gał w Epi sko pa cie
Nie miec o ukró ce nie nad użyć ze stro ny urzęd ni ków pań stwa
re pre sjo nu ją cych ka to li ków pol skich.

Prof. Ża ryn przy po mniał, że ks. Sta ni sław Adam ski,
póź niej szy bp ka to wic ki, był człon kiem Na czel nej Ra dy Lu -
do wej pro wa dzą cej po wsta nie Wiel ko pol skie (1918-1919) 
a jed no cze śnie ne go cja cje – za po śred nic twem Ko mi te tu Na -
ro do we go Pol skie go w Pa ry żu – z Fran cją. 

Po od zy ska niu nie pod le gło ści przez Pol skę w 1918
ro ku nie usta ły ata ki na Ko ściół. Szcze gól nie istot nym wy da -
rze niem świad czą cym o jed no ści Ko ścio ła i pań stwa pol skie -
go by ła woj na 1920 r. Gdy bol sze wi cy pod cho dzi li pod sto li -
cę Pol ski, roz po czę ły się mo dły przed ob ra za mi Mat ki Bo -
skiej Czę sto chow skiej. W wa run kach naj trud niej szych walk,
kie dy zde cy do wa na więk szość dy plo ma tów opu ści ła War sza -
wę, nun cjusz apo stol ski, ks. Achil les Ra tii (póź niej szy pa pież
Pius XI) po zo stał w sto li cy i wspie rał mo dli twą obroń ców –
przy znał Ża ryn. W bi twie war szaw skiej bu du ją cą po sta wą
wy ka zał się ks. Igna cy Sko rup ka, któ ry z krzy żem w dło ni
po de rwał na po lu wal ki pod Osso wem umę czo ne woj sko. 15
sierp nia, w dzień Wnie bo wstą pie nia Naj święt szej Ma rii Pan -
ny, wid mo klę ski zmie ni ło się w trium fal ne zwy cię stwo, co
na zwa no „Cu dem nad Wi słą”. Prof. Ża ryn przy po mniał, że to
wła śnie na pa miąt kę in ter wen cji Ma ryi w prze bieg woj ny pol -
sko -bol sze wic kiej, dzień świę ta Kon sty tu cji 3 Ma ja ogło szo -
no w 1925 ro ku tak że świę tem Mat ki Bo skiej Kró lo wej Pol -
ski. „O za an ga żo wa niu się du cho wień stwa na rzecz od zy ska -
nia przez Pol skę nie pod le gło ści i for mo wa nia się jej gra nic 

w la tach 1918-1921 – zda niem Ża ry na – świad czy m.in. fakt,
że w wy ni ku pierw szych de mo kra tycz nych wy bo rów do Sej -
mu Usta wo daw cze go w par la men cie zna la zło się aż 35 ka pła -
nów, w ko lej nym zaś – dwu izbo wym – 28 ka pła nów.

„W 100. rocz ni cę od zy ska nia nie pod le gło ści war to 
i na le ży przy po mnieć tak po sta cie Ko ścio ła ka to lic kie go, bi -
sku pów, du chow nych świec kich i za kon nych, żeń skie zgro -
ma dze nia, jak i ca łą in sty tu cję Ko ścio ła z je go bo gac twem
ofer ty dusz pa ster skiej i kul tu ro wym wy mia rem, ze świą ty -
nia mi – na uczy ciel ka mi pol sko ści, z cmen ta rza mi i krzy ża mi,
zna czą cy mi pol ską zie mię i wy zna cza ją cy mi jej gra ni ce” –
pod kre ślił na za koń cze nie pre le gent.

I na za koń cze nie przy to czę sło wa Oj ca Świę te go Ja -
na Paw ła II, za wsze ak tu al ne: „Lu dziom na le ży wy ba czać, ale
nie po win no się te go, co zro bi li, za po mi nać”. 17 paź dzier ni -
ka 1998 ro ku w Bia ło ru si Jan Pa weł II mó wił:  „Wol no ści nie
moż na tyl ko po sia dać, ale trze ba ją sta le zdo by wać, two rzyć.
Mo że ona być uży ta do brze lub źle, na służ bę do bra praw dzi -
we go lub po zor ne go. Dziś przez świat idzie spa czo ne po ję cie
wol no ści. Nie brak ta kich, któ rzy ta ką wła śnie wol ność gło -
szą. O tym win ni śmy wie dzieć i to so bie głę bo ko uświa da -
miać. Trze ba pro sić Bo ga, aby dał wzrost te mu do bru, ja kie
do ko na ło się i na dal do ko nu je na wa szej zie mi, że by nie za -
bra kło w ser cach mę stwa, wiel ko dusz no ści i na dziei.” 

Jak bar dzo te sło wa są na dal ak tu al ne wi dzi my tak -
że te raz, w cza sach bez par do no we go ata ko wa nia Ko ścio ła
ka to lic kie go i war to pa mię tać o przy kła dach chlub nej i mę -
czeń skiej kar ty je go hi sto rii.

Te re sa So wiń ska 
za: /epi sko pat.pl/

Z ŻYCIA PARAFII

Trze ci tom se rii „Ko ściół na Stra ży Pol skiej Wol no ści” to przej mu ją ca opo wieść o na ro dzie, któ ry w bru tal ny spo -
sób zo stał po zba wio ny swo jej pań stwo wo ści i przez 123 la ta sta wiał czo ła za mia rom li kwi da cji pol skiej kul tu ry.

Wy da je się nam, że zna my tę hi sto rię – prze gra ne po wsta nia, zdra da (nie ostat nia...) za chod nich so jusz -
ni ków, su ro we re pre sje za bor ców. Któż z nas nie pa mię ta hi sto rii wo zu Drzy ma ły czy śmier ci księ cia Jó ze fa Po nia -
tow skie go w nur tach rze ki El ste ry? A jed nak na kar tach tej mo nu men tal nej pra cy spo tka my hi sto rię in ną – dzie je
ci chych obroń ców pol skiej toż sa mo ści, bo ha ter skich du chow nych, rze tel nych na uczy cie li, gor li wych pro bosz czów,
nie złom nych hie rar chów. To oni, opie ra jąc się szy ka nom i na ci skom wła dzy, sta no wi li tar czę dla pol skie go na ro du.
Spo ty ka ła ich za to ta ka sa ma ka ra, ja ka do ty ka ła po wstań ców i spi skow ców: wy wóz ka na Sy bir, wię zie nie, emi gra -
cja, śmierć przed plu to nem eg ze ku cyj nym. „Na ród bez pań stwa” jest więc wzru sza ją cą hi sto rią Ko ścio ła ka to lic kie -
go, któ ry wraz z roz bio ra mi Rze czy po spo li tej w XVIII w. sta nął przed zu peł nie no wy mi wy zwa nia mi i któ ry tej no -
wej sy tu acji zna ko mi cie spro stał. Pod czas lek tu ry spo tka cie Pań stwo dzie siąt ki świę tych, bło go sła wio nych i sług Bo -
żych, któ rych na oł ta rze wy niósł Jan Pa weł II, m.in.: abp. Zyg mun ta Szczę sne go Fe liń skie go, Bro ni sła wa Mar kie wi -
cza, bp. Jó ze fa Pel cza ra, s. Ma rię Trusz kow ską i wie le, wie le in nych. Wspo mi na my czę sto po wsta nia ja ko klę ski na -
ro do we, ale wspo mnij my też wiel kie zwy cię stwo pol skie go na ro du i Ko ścio ła ka to lic kie go: wal kę o toż sa mość na ro -
do wą i o nie pod le głość du cha! Bo nasz na ród umiał prze trwać bez pań stwa i te do świad cze nia mo gą nam się jesz -
cze przy dać...

Wydawnictwo Biały Kruk
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Pod ha słem „Mu si cie być moc ni mo cą wia ry, na dziei i mi ło -
ści”, za czerp nię tym z ho mi lii Ja na Paw ła II wy gło szo nej na
kra kow skich Bło niach pod czas pierw szej piel grzym ki do
Oj czy zny w 1979 ro ku, od były się w Kra ko wie ob cho dy 40.
rocz ni cy wy bo ru kard. Ka ro la Woj ty ły na Sto li cę Pio tro wą. 

Ob cho dy 40. rocz ni cy wy bo ru Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II na Sto li cę Pio tro wą roz po czę ły się 18 ma ja o 17.00
w Sank tu arium św. Ja na Paw ła II Mszą św. z ra cji 98. uro -
dzin Pa pie ża Po la ka. Po Eu cha ry stii zo sta ły wrę czo ne na -
gro dy dla lau re atów IV Mię dzy na ro do we go Kon kur su Li te -
rac kie go pt. „Św. Jan Pa weł II Apo stoł Mi ło sier dzia – Pa tron
Ro dzi ny”. Uro dzi ny swo je go Pa tro na świę to wa li też mło dzi
z Fun da cji Dzie ło No we go Ty siąc le cia. 

Głów ne uro czy sto ści zwią za ne z ob cho da mi ju bi le -
uszu 40-le cia pon ty fi ka tu św. Ja na Paw ła II od były się w paź -
dzier ni ku. W Sank tu arium na Bia łych Mo rzach, po wsta łym
dla upa mięt nie nia dzie dzic twa Ja na Paw ła II, 16 paź dzier ni -
ka zo sta ła od pra wio na Msza św. dzięk czyn na z udzia łem
Epi sko pa tu Pol ski i naj wyż szych władz pań stwo wych. Prze -
wod ni czył jej Nun cjusz Apo stol ski w Pol sce abp Sa lva to re
Pen nac chio, a ho mi lię wy gło sił kard. Sta ni sław Dzi wisz.

W nie dzie lę 14 paź dzier ni ka, kie dy w Ko ście le 
w Pol sce ob cho dzo ny jest Dzień Pa pie ski, od było się spo -
tka nie ze świad kiem wiel kie go pon ty fi ka tu – kard. Sta ni sła -
wem Dzi wi szem, któ ry po dzie lił się swo imi wspo mnie nia mi
z nie mal czter dzie stu lat służ by u bo ku świę te go Pa pie ża.

Uro czy ste dzięk czy nie nie trwało od 16 paź dzier ni -
ka, a za koń czyło się od pu stem ku czci św. Ja na Paw ła II, 22
paź dzier ni ka, w dniu li tur gicz ne go wspo mnie nia Świę te go.
W tych dniach do Sank tu arium zo sta li za pro sze ni przed sta -
wi cie le wszyst kich sta nów i grup spo łecz nych. Te go dnia do
Sank tu arium św. Ja na Paw ła II piel grzy mo wali także mło dzi.
Pod czas Spo tka nia Mło dzie ży Ar chi die ce zji Kra kow skiej
wrę czo na zo sta ła Na gro da Me tro po li ty Kra kow skie go „Mło -
dość – pro jekt ży cia”, na wią zu ją ca do Li stu Ja na Paw ła II do
mło dych „Pa ra ti Sem per”. Mło dzi dzię ko wali za pon ty fi kat
ini cja to ra i pa tro na Świa to wych Dni Mło dzie ży pod czas
Mszy św. i kon cer tu ewan ge li za cyj ne go.

4 paź dzier ni ka w Sej mie Rze czy po spo li tej Pol skiej
w War sza wie zo sta ła otwar ta oko licz no ścio wa wy sta wa

„Świę ty pon ty fi kat” a Uni wer sy tet Pa pie ski Ja na Paw ła II w
Kra ko wie zor ga ni zował w dniach 17-19 paź dzier ni ka Mię -
dzy na ro do wą Kon fe ren cję „Ve ri ta tis Splen dor” z udzia -
łem na ukow ców, hie rar chów i au to ry te tów du cho wych 
z róż nych stron świa ta. Ich re flek sja prze bie ga ła pod ha -
słem: „Jan Pa weł II – pa pież, któ ry zmie nił ob li cze Eu ro -
py i świa ta”.

Dla Po la ków pon ty fi kat Ja na Paw ła II był prze ło mo -
wy pod wie lo ma wzglę da mi i są dzę, że dla każ de go z nas Oj -
ciec Świę ty był także wy jąt ko wy i od dzia ły wał spe cjal nie na
na sze ży cie. Dlatego re dak cja „Gło su Bra ta” pra gnie umoż -
li wić Pań stwu po dzie le nie się swo ją re flek sją z innymi.

za: www.epi sko pat.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

40. lat od wyboru Jana Paw³a II na papie¿a

portret Jana Pawła II, autor Z. Kotyłło

OGŁASZAMY
KONKURS LITERACKI

pt.: „Miej sce Ja na Paw ła II w mo im ży ciu”. 

Moż na dzie lić się swo imi wspo mnie nia mi, re flek sja mi
i zdję cia mi. Ma te ria ły kon kur so we prosimy zo sta wić
u sio stry Aman dy w kio sku pa ra fial nym lub wrzu cić
do skrzyn ki przy wej ściu do ple ba nii. Wyniki
konkursu zamieścimy w kolejnym numerze „Głosu
Brata”. ZAPRASZAMY do wzięcia udziału!
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W pięk ny so bot ni po ra nek 9 czerw ca 2018 ro ku gru pa na -
szych pa ra fian wy ru szy ła na au to ka ro wą piel grzym kę do
Sank tu arium Ma ryj ne go w Li che niu – obec nie naj więk szej
świą ty ni w Pol sce. 

Ser cem Li che nia, naj sil niej przy cią ga ją cym piel -
grzy mów, jest Cu dow ny Ob raz Mat ki Bo żej Li cheń skiej. Ma
on wy mia ry 9,5x1 5,5 cm, ale od zna cza się nie zwy kłym pięk -
nem. Przed sta wia Ma ry ję z pół przy mknię ty mi ocza mi, z mi -
ło ścią spo glą da ją cą na roz po star te go na jej pier siach or ła 
w ko ro nie. Brze gi sza ty Mat ki Bo żej przy ozdo bio ne są sym -
bo la mi Mę ki Pań skiej. Pierw sze ob ja wie nia w Li che niu mia -
ły miej sce w la tach 1813 i 1850-1852. Ko ro na cja Cu dow ne go
Ob ra zu od by ła się 15 sierp nia 1967 ro ku, czy li w ze szłym ro -
ku mi nę ło od te go mo men tu 50 lat. Bu dow ę mo nu men tal -
nej, no wej Ba zy li ki roz po czę to w 1994, a ukoń czo no w 2004
ro ku. 

Opie ku nem na szej wy pra wy, w któ rej uczest ni czy ło
aż 55 osób, zo stał ksiądz Woj ciech, wspa nia ły or ga ni za tor
wy cie czek i piel grzy mek. At mos fe ra by ła ra do sna, ale i re li -
gij na. Po dróż roz po czę li śmy od śpie wa niem Go dzi nek o Nie -
po ka la nym Po czę ciu Naj święt szej Ma ryi Pan ny, póź niej
śpie wa li śmy róż ne pie śni re li gij ne, tak że świec kie, a na wet
bie siad ne. 

Do Li che nia do tar li śmy po oko ło 3,5 go dzi nach jaz -
dy. Po wi tał nas prze pięk ny wi dok ma je sta tycz nych bu dow li.
Dla tych, któ rzy tu jesz cze nie by li, wra że nie mu sia ło być
nie sa mo wi te. Ja by łem tam wcze śniej, ale za każ dym ra zem,
kie dy pa trzę na bry łę Ba zy li ki li cheń skiej i jej gó ru ją cą nad
oko li cą wie żę, je stem pe łen po dzi wu dla wszyst kich, któ rzy
przy czy ni li się do po wsta nia świą ty ni. Po dob na jest do Ba zy -
li ki św. Pio tra i Paw ła w Rzy mie, choć ma nie co mniej sze
wy mia ry. O go dzi nie 12-tej za pla no wa na by ła Msza świę ta.
Wcze śniej moż na by ło zwie dzić ten prze pięk ny ko ściół. Nie -
któ rzy z piel grzy mów sko rzy stali w tym cza sie z sa kra men -
tu Spo wie dzi Świę tej. Ja wy bra łem spo wiedź – i był to dla
mnie oso bi ście szcze gól nie waż ny Sa kra ment Po ku ty. Prze -
ko na łem się, że po słu gu ją cy w Li che niu księ ża ma ria nie są
bar dzo od da ni swe mu po wo ła niu. By ła so bo ta, dzień ma ryj -
ny, więc na mszę przy by ło du żo wier nych, po cho dzą cych 
z róż nych stron Pol ski, a mo że i świa ta. W uro czy stej kon ce -
le brze uczest ni czył tak że nasz ksiądz Woj ciech.

Po Mszy świę tej jesz cze raz mo gli śmy przyj rzeć się
wnę trzu świą ty ni. Sam ko ściół w środ ku wy glą da bar dzo
oka za le i pe łen jest sym bo li. Umiesz czo no w nim 12 ko -
lumn, czy li ty le, ilu by ło apo sto łów, a okien 365 – ty le, ile dni
w ro ku, scho dów jest 33 – ty le, ile lat miał Pan Je zus, kie dy
za koń czył swo je na ucza nie. Bu dow ni czym i ini cja to rem bu -
do wy ba zy li ki był ks. Eu ge niusz Ma kul ski, ma ria nin. Wspa -
nia ły ka płan, bar dzo od da ny spra wie bu do wy. 

Po Mszy św. mie li śmy czas wol ny. Ja po sze dłem
„zdo by wać” pie szo wie żę wi do ko wą o wy so ko ści 141,5 m.
(sam ta ras wi do ko wy umiesz czo ny zo stał na wy so ko ści 114
m). Wi dok – wspa nia ły pej zaż – wart był wy sił ku. Przy świą -
ty ni moż na by ło zło żyć ofia ry za mo dli twy i Msze świę te
(wszy scy zwró ci li śmy uwa gę na życz li wość, spo kój, cier pli -

wość i cie pło ema nu ją ce od przyj mu ją cych in ten cje pań, po -
słu gu ją cych w sank tu arium). 

Póź niej ca łą gru pą z księ dzem Woj cie chem od pra -
wi li śmy Dro gę Krzy żo wą na li cheń skiej Gol go cie. To ko lej -
ne miej sce, któ re war to na wie dzić. Ca łość, zbu do wa na z ka -
mie ni, ro bi ogrom ne wra że nie. Wra ca jąc do au to ka ru, po -
dzi wia li śmy tak że mi ja ny Dom Piel grzy ma. Jak wi dać, mo gą
tu przy jeż dżać lu dzie nie tyl ko wie rzą cy, ale tak że ci, któ rzy
szu ka ją prze żyć czy sto es te tycz nych, a nie tyl ko re li gij nych.
Jest tu bo ga ta ofer ta noc le go wa i ga stro no micz na (szcze gó -
ły moż na spraw dzić w In ter ne cie). 

Na sza gru pa piel grzym ko wa oko ło 21-szej zmę czo -
na po dró żą, ale ra do sna, szczę śli wie do tar ła do do mu. My -
ślę, że po trze ba wię cej ta kich piel grzy mek. In te gru ją one
spo łecz ność pa ra fial ną, spra wia ją, że po zna je my róż ne
ośrod ki kul tu re li gij ne go. 

Do zo ba cze nia na ko lej nej piel grzym ce (mo że raz
jesz cze do Li che nia…) w przy szłym ro ku!

Wojciech Bacławski

Z ŻYCIA PARAFII

Wspomnienie z pielgrzymki do Lichenia

Grupa pielgrzymów z naszej parafii przed wejściem do bazyliki licheńskiej

Bazyliki w Licheniu na tle okolicznych pól uprawnych
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Bę dąc kil ka lat te mu we Wło szech, wy bra łam się z cór ką na
wę drów kę po gó rach.

Ja dąc z Ne apo lu przez Iser nię do Cam po bas so, na -
tra fi ły śmy na ma low ni czą miej sco wość Ca stel pe tro so po ło -
żo ną mię dzy wznie sie nia mi pa sma Ape ni no San ni ta. Uro -
cza, acz nie zwy kle krę ta szo sa o bar dzo do brej na wierzch ni
(trze ba przy znać, że Wło si ma ją so lid ne dro gi, na wet w nie -
wiel kich wio skach gór skich), pro wa dzi do nie zwy kłe go
miej sca – miej sca cu dów. Jed nak za nim doj dzie się do ce lu,
wi ta ją przy by szów dwa wspa nia łe po są gi anio łów z bia łe go
ka mie nia, usta wio ne po obu stro nach dro gi. Cóż to za miej -
sce? Pnąc się pod gó rę, do tar ły śmy do wspa nia łej bu dow li -
Sank tu arium Mat ki Bo skiej Cier pią cej (Sanc tum Ad do lo ra -
ta). Ocza ro wa ła nas prze pięk na świą ty nia o wie lu strze li -
stych wie życz kach z ko ron ko wym wy koń cze niem. Wi dok
stam tąd jest nie zwy kły, szcze gól nie kie dy pa trzy się z gó ry.
Sank tu arium nie stoi bo wiem na szczy cie, lecz w po ło wie
dro gi mię dzy wznie sie nia mi, z któ rych naj wyż sze to Pa ta lec -
chia.

Przy wej ściu do świą ty ni za chwy cał nas ol brzy mi
mo del sank tu arium, wy ko na ny ze słomy i kło sów psze ni cy,
a tak że wspa nia ła rzeź ba Mat ki Bo skiej Cier pią cej (Pie ta).
Do wie dzia ły śmy się, że w ta kiej po zie 22 mar ca 1888 r. uka -
za ła się tu Mat ka Bo ska dwóm pa ster kom, któ re szu ka ły za -
gi nio nej owcy. Ob ja wie nia po wta rza ły się wie lo krot nie. Za -
czę ły się więc piel grzym ki do te go nie zwy kłe go miej sca. Na
zle ce nie pa pie ża Le ona XIII do cho dze nie w spra wie fak tów
roz po czął bi skup Bo ia no Fran ce sco Ma ca ro ne Pal mie ri. Był
on ko lej nym świad kiem ob ja wie nia i za no to wał póź niej: „W
peł ni trzeź wy władz umy sło wych, stwier dzam z ra do ścią, że
ob ja wie nia w Ca stel pe tro so są wy ra zem Bo że go Mi ło sier -
dzia, któ re przy po mi na piel grzy mom na zie mi wła ści wą dro -
gę. Po świad czam rów nież, że kie dy po sze dłem do te go
świę te go miej sca, sku pia jąc się na mo dli twie, mia łem ob ja -
wie nie Dzie wi cy”.

Ob ja wie nia po wta rza ły się na dal, a z ja ski ni, w któ -
rej się od by wa ły, try snę ło źró deł ko wo dy. Wie ści o cu dow -
nych wy da rze niach w Ca stel pe tro so roz prze strze nia ły się
szyb ko, szcze gól nie na gła śnia ne przez pra sę. Bacz ną uwa gę
zwró cił na nie ma ga zyn Bo lo gne se „Il Se rvo di Ma ria”, któ -
re go dy rek to rem był Car lo Acqu ader ni. Pod ko niec 1888 ro -
ku Acqu ader ni oso bi ście po szedł do źró deł ka ra zem ze swo -
im 12-let nim sy nem Au gu sto, cięż ko cho rym na gruź li cę, by

po pro sić o ła skę uzdro wie nia. Au gu sto wy pił wo dę ze źró dła
i dzię ki wsta wien nic twu Mat ki Bo żej Bo le snej otrzy mał dar,
o któ ry pro sił. Na po cząt ku 1889 ro ku, po ba da niach me -
dycz nych, któ re po twier dzi ły cu dow ne uzdro wie nie, Acqu -
ader ni i Au gu sto po now nie po wró ci li do Ca stel pe tro so, aby
po dzię ko wać Ma don nie. Wte dy rów nież po wsta ła idea zbu -
do wa nia świą ty ni, któ ra zo sta ła by na zwa na imie niem Mat ki
Bo skiej Cier pią cej. Oj ciec z sy nem za wią za li współ pra cę 
z bi sku pem Ma ca ro ne Pal mie ri i wspól nie za czę li zbie rać
fun du sze na jej bu do wę. Zna leź li rów nież in ży nie ra Fran ce -
sco Gu alan di z Bo lo nii i zle ci li mu za pro jek to wa nie bu dow -
li. 28 wrze śnia 1890 r. po ło żo no pierw szy ka mień pod bu -
do wę Sank tu arium Ma ryj ne go. Kon se kra cja te go wspa nia -
łe go obiek tu od by ła się do pie ro 21 wrze śnia 1975 ro ku. 

Obec nie świą ty nią opie ku ją się sio stry i bra cia za -
kon ni, z któ rych jed no za wsze czu wa u wej ścia i pil nu je, by
zwie dza ją cy by li god nie odzia ni. Tak by ło i w na szym wy -
pad ku. Wy bie ra jąc się na wę drów kę po gó rach, nie spo dzie -
wa ły śmy się zna leźć w ta kim miej scu. Mu sia ły śmy za rzu cić
na ra mio na dłu gie, lek kie pe le ry ny – jest ich mnó stwo przy -
go to wa nych u wej ścia. We Wło szech nie wej dzie się do ko -
ścio ła z od kry ty mi ra mio na mi czy de kol tem, a star sze ko -
bie ty za kła da ją na gło wę od święt ne czar ne chust ki (nie któ -
re z nich są pięk nie utka ne z ko ron ki). W środ ku świą ty ni
cie szą oczy wy kwint ne zdo bie nia, rzeź by, oł ta rze, ale nasz
wzrok przy ku ła skrom na ka plicz ka z na pi sem Cap pel la del
Po lac chi (ka plicz ka pol ska). Tu w ser cu Ape ni nów, w ma -
leń kiej miej sco wo ści, o któ rej w tym cza sie nie wspo mi na ły
prze wod ni ki tu ry stycz ne i o któ rej nie mia ły śmy po ję cia,
znaj du je się na sza ka plicz ka! Nie wie rzy ły śmy wła snym
oczom i jak zwy kle w ta kich ra zach ogar nę ło nas nie zwy kłe
wzru sze nie. Po mo dli twie usia dły śmy w za du mie i do wie -
dzia ły śmy się z ta bli cy, że to miej sce od wie dził w la tach 90-
tych ubie głe go wie ku pa pież Jan Pa weł II (wiel ki mi ło śnik
gór!). Z tej oka zji Je go ro da cy ufun do wa li na pa miąt kę ka pli -
cę pol ską. Tu był nasz pa pież, mo że tu sie dział, dep cze my
po Je go śla dach; czyż to nie wspa nia łe! Dzię ku je my  Bo gu,
że skie ro wał na sze kro ki do te go nie zwy kłe go miej sca. Peł -
ne wra żeń, opu ści ły śmy świą ty nię, od da jąc przy wyj ściu pe -
le ry ny.

Po wę dro wa ły śmy da lej na Pa ta lec chię, po dzi wia jąc
sank tu arium z gó ry oraz roz le głą,  wspa nia łą pa no ra mę Ape -
ni nów. Po dro dze uka za ły się nam po sta cie, przed sta wia ją ce

Z ŻYCIA PARAFII

Polskie œlady w Apeninach

Kaplica polska Model Sanktuarium wykonany ze słomy i kłosów pszenicy



sce ny z ży cia Mat ki Bo skiej. Fi gu ry są na tu ral nej wiel ko ści
czło wie ka, od la ne z me ta lu. Od nio sły śmy nie sa mo wi te wra -
że nie, że spo ty ka my po dro dze Świę tą Ro dzi nę i ra zem z nią
prze ży wa my ko le je Jej lo su, po czy na jąc od Zwia sto wa nia,
po przez wę drów kę do Be tle jem, a koń cząc na  ukrzy żo wa -
niu Chry stu sa. Ostat nia sce na to po sąg Mat ki Cier pią cej,
trzy ma ją cej Sy na na ko la nach. Przy nim by ło źró deł ko obu -
do wa ne bal da chi mem z ka mie ni. Nie ste ty wo dy w nim nie
zna la zły śmy. Nie wie my, czy chwi lo wo, czy w ogó le jej już
tam nie ma. Za to wy żej wmon to wa no kra nik, z któ re go ca -
ły czas pły nie chłod na wo da, wy peł nia jąc przy nim po sta wio -
ne ko ryt ko. Moż na się tu od świe żyć i uga sić pra gnie nie.
Nikt jed nak już po wy żej sank tu arium nie wę dru je, a wła ści -
wie to nikt tu nie wę dru je, tyl ko wszy scy jeż dżą sa mo cho da -
mi, a moż na ni mi pod je chać pod sa mą świą ty nię. Wę drow cy
z ple ca ka mi, ta cy jak my, wzbu dza li pew ną sen sa cję, ale my
nie zwra ca ły śmy na to uwa gi i wspi na ły śmy się sa mot nie
wy żej. Dro ga jest do bra, ubi ta i ta ka pro wa dzi do sa me go
szczy tu, na któ rym uka za ła się nam sta cja nadaw cza. Stró żu -
ją tam lu dzie do jeż dża ją cy do pra cy sa mo cho dem te re no -
wym. Mi ja jąc nas, wy trzesz cza li oczy i ob ra ca li się dłu go za
sie bie. Wi dać nie wie le spo ty ka ją tu lu dzi, szcze gól nie ko -
biet. Po zro bie niu zdjęć i kil ku głę bo kich od de chach, na sy -
ciw szy się wspa nia łą pa no ra mą roz cią ga ją cą się z Pa ta lec -
chi, zdo byw cy, a wła ści wie zdo byw czy nie, mu sia ły się udać
w dro gę po wrot ną.   

Na gle wy ło nił się przed na mi ogrom ny bia ły pies.
Wsko czy ły śmy ze stra chu na po bli ski, śmiesz nie ni ski ka -
mień i uda wa ły śmy nie ży we. W bok nie ma uciecz ki do la -
su, bo gro zi to spo tka niem z ja do wi ty mi żmi ja mi. Pies szedł

pro sto na nas, a za nim... ogrom ne sta do owiec. Sta ły śmy
tak, nie szczę sne, na tym ka mie niu, obej mu jąc się moc no na -
wza jem, bo ina czej by śmy spa dły i cze ka ły śmy aż po ja wi się
ja kiś czło wiek. Pies, nie zwra ca jąc na nas naj mniej szej uwa -
gi, skrę cił rap tow nie w bok na ogrom ną po la nę o nie zbyt so -
czy stej tra wie, a sta do za nim. Na koń cu pil no wa ły go jesz -
cze dwa ol brzy mie czwo ro no gi. Czło wie ka – pa stu cha, żad -
ne go. Zdrę twia łe ze stra chu i nie wy god nej po zy cji zsu nę ły -
śmy się z ka mie nia i bar dzo spo koj nie od da li ły śmy od te go
nie bez piecz ne go miej sca, po czym wy bu chły śmy grom kim
śmie chem. Zmę czo ne, ale za do wo lo ne, peł ne róż nych wra -
żeń, ze szły śmy po wo li do po bli skiej miej sco wo ści. 

Ob ja wie nia w Ca stel pe tro so nie zo sta ły ofi cjal nie uzna ne
przez Ko ściół, ale piel grzy mi sta le od wie dza ją to miej sce.
Ob ja wie nia ma ryj ne w XIX i XX wie ku uzna ne ofi cjal nie
przez Ko ściół to: Pa ryż (Rue du Bac, 1830), La Sa let te
(1851), Lo ur des (1862), Blan gy (1863), Pont ma in (1871),
Gie trz wałd (1877), Knock (1893), Pel le vo isin (1894), Fa ti ma
(1917), Be au ra ing (1932–1933), Ban neux (1933), Aki ta
(1973–1982), Be ta nia (1976), Cu apa (1980), Ki be ho
(1981–1983).

tekst i zdję cia: Syl wia Stan kie wicz
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Z ŻYCIA PARAFII

PietaW drodze do Betlejem

Widok na Sanktuarium z góryOfiarowanie w Świątyni
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Z ŻYCIA PARAFII

Rajski Ogród – 24-29 VI
Mam na imię Ola. Już od trzech lat na le żę
do ERM-u (Eu cha ry stycz nego Ruchu Mło -
dych) i co ro ku wy jeż dża my na ko lo nie. 

W tym ro ku by li śmy w Raj skim
Ogro dzie na Ka szu bach, a ko lo nia od by ła
się w dniach 24-29 czerw ca. Or ga ni za to -
rem by ła sio stra Do ro ta Wierz bic ka, opie -
kę nad na mi peł ni li Pa ni Re ne ta Sob czak 
i Pa ni Agniesz ka Sta ro sta.

Dru gie go dnia (bo pierw sze go
dnia wszy scy przy je cha li śmy) był dzień or -
ga ni za cyj ny i du żo za baw na świe żym po -
wie trzu jak, i w ośrod ku.

Trze cie go dnia po je cha li śmy do Ka szub skie go Par ku
Mi nia tur i Gi gan tów. By ło su per! Zo ba czy li śmy np. Wie żę Eif fla,
Sta tuę Wol no ści, Sfink sa, a to wszyst ko w po mniej sze niu. Wi dzie -
li śmy też ogrom ne krze sło oraz wiel kie krę gle. Gdy wró ci li śmy 
z par ku od by ła się dys ko te ka. Na si opie ku no wie zro bi li dziew czy -
nom pro fe sjo nal ny ma ki jaż, by ła wspa nia ła za ba wa.
Czwar ty dzień był luź niej szy. Gra li śmy w gry plan szo we, mie li śmy
za ba wy z chu s tą i ba wi li śmy się na świe żym po wie trzu. Na ko niec
dnia oglą da li śmy film pod ty tu łem „Noc w mu zeum”.
W pią tym dniu przy je chał do nas wóz dra bi no wy i za brał nas na
prze jażdż kę. Po tem ge nial nie ba wi li śmy się w po ko jach, a na ko -
niec dnia by ła zno wu dys ko te ka.

Co dzien nie uczest ni czy li śmy we Mszy Świę tej, któ rą od -
pra wiał nasz ulu bio ny ksiądz Pa weł.

Szó ste go dnia po obie dzie nasz po byt do biegł koń ca,
ode bra li nas ro dzi ce. Ta ko lo nia bar dzo mi się po do ba ła, szko da
że tak szyb ko się skoń czy ła.

Ola Bry low ska



Wakacyjny sp³yw kajakowy po Brdzie
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Z ŻYCIA PARAFII

Wakacyjny spływ kajakowy po Brdzie dla ministrantów 
i młodzieży skupionej wokół duszpasterstwa „Lux Cordis”
rozpoczął się w niedzielę 22 lipca wieczorem od rozbicia
biwaku przy zaporze w miejscowości Mylof. Wyjątkowo
malowniczą okolicę zniszczyła zeszłoroczna nawałnica,
która przyniosła ogromne szkody, szczególnie w tym
rejonie Borów Tucholskich. Kolejne miejsca, w których
nocowali kajakarze to Brda i Gołąbek. Każdego dnia
jednoczyła nas modlitwa podczas Mszy św., w której też
uczestniczyli inni kajakarze. Spływ zakończył się w środę 
w miejscowości Świt.

ks. Wojciech Lange
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Z ŻYCIA PARAFII

Dzieci i m³odzie¿ w Górach Sto³owych
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Z ŻYCIA PARAFII

5 lip ca 2018 pa ra fia św. Bra ta Al ber ta na Przy mo rzu wy -
je cha ła z 45-cioma dzieć mi na wa ka cje w Gó ry Sto ło we.
Te mat wy jaz du brzmiał: „Ze Sta ni sła wem Kost ką pro sto
do nie ba”. Plan ko lo nii był bar dzo cie ka wy i na pię ty.
Nie by ło cza su na nu dę. Zdo by li śmy szczyt 919
m.n.p.m. o na zwie Szcze li niec Wiel ki; zwie dzili śmy ko -
pal nię w No wej Ru dzie, Ka pli cę Cza szek i wie le in nych
nie zwy kłych miejsc. Dzie ci by ły bar dzo grzecz ne i nie
spra wia ły więk szych pro ble mów wy cho waw czych. Do
dnia dzi siej sze go każ dy bar dzo po zy tyw nie wspo mi na
ten wa ka cyj ny czas i wszy scy jed no myśl nie nie mo gą
już do cze kać się na stęp ne go  :-) 

Anna Urbaniak
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Ministranci w Górach Sto³owych
Z ŻYCIA PARAFII

Jak ten czas szyb ko le ci… Nasz pierw szy wa ka cyj ny wy -
jazd to już wspo mnie nie. Gru pa mi ni stran tów i lek to rów
wraz z ks. Wojt kiem i ks. Ma te uszem wró ci ła szczę śli wie
z Gór Sto ło wych. W cią gu ty go dnio we go wy po czyn ku (tj.
od 25 do 30 czerw ca) miesz ka li śmy u pod nó ża naj wyż sze -
go szczy tu Ko tli ny Kłodz kiej, ja kim jest Śnież nik. 

W cza sie na sze go po by tu w gó rach po zna li śmy nie zwy -
kle ra do sne go pro bosz cza, któ ry jeź dzi po pa ra fii we so ło
ozna czo nym „ma lu chem” na sy gna le ja ko „po go to wie
dusz pa ster skie”. Co dzien nie też mo dli li śmy się i uczest -

ni czy li śmy w Eu cha ry stii w ko ście le pa ra fial nym w Bo le -
sła wo wie przy akom pa nia men cie rów nie uśmiech nię te go
or ga ni sty.

W trak cie wy jaz du uda ło się nam zo ba czyć Twier dzę
Kłodz ko, by li śmy też w praw dzi wej ko pal ni zło ta, w Ja ski -
ni Niedź wie dziej, w Sank tu arium w Wam bie rzy cach, zdo -
by li śmy też nie zwy kle uro kli wa „wi zy tów kę” Gór Sto ło -
wych – Szczeli niec i Błęd ne Ska ły.

ks. Wojciech Lange
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Z ŻYCIA PARAFII

Rzucić wszystko i … wyjechać w Bieszczady. Właśnie w taki
sposób nasza wspólnota „Lux Cordis” spędzała ostatnie dni
wakacji. Towarzyszyły nam codzienne chodzenie po górach
i zajęcia integracyjne. Zdobyliśmy najwyższy okoliczny
szczyt – Tarnicę oraz Małą i Wielką Rawkę. Przemierzyliśmy
także Połoninę Wetlińską i Caryńską. Kąpaliśmy się w rzece,
graliśmy w siatkówkę i badmintona. 

Aktywny odpoczynek łączyliśmy z duchowym.
Codziennie posilaliśmy się Eucharystią, a podczas wolnego
dnia medytowaliśmy Słowo Boże oraz weryfikowaliśmy
naszą osobistą relację z Chrystusem na podstawie Czterech
Praw Życia Duchowego. W czwartek spędziliśmy wieczór
przy ognisku, świętując urodziny dwójki uczestników
wyjazdu.

Kacper Omelańczuk

Rzuciæ wszystko i wyjechaæ w Bieszczady 
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W sobotę 15 września 2018 odbyła się parafialna
pielgrzymka do Sanktuarium Kalwaryjskiego we Wielu.
Pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej
na Kalwarii Wielewskiej, następnie udali się na wspaniały
kaszubski obiad do Wdzydz Kiszewskich, a stamtąd
pojechali do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

ks. Wojciech Lange

Pielgrzymka 
do Wiela

Z ŻYCIA PARAFII



22

Duszpasterstwo 25+ zaprasza!

Po wakacyjnej przerwie wspólnota postakademicka „Amen”
zaprasza na spotkania! Tworzą ją młodzi ludzie, często po
studiach, rozpoczynający życie zawodowe i rodzinne,
jednocześnie poszukujący czegoś więcej...

Jeśli więc:
◾ jesteś w wieku ok. 25-35 lat,
◾ szukasz swojego miejsca w Kościele,
◾ czujesz się zbyt „stary” na duszpasterstwo 
akademickie
◾ ...i jednocześnie zbyt młody na wspólnotę Żywego 
Różańca :-) 

,to ta wspólnota jest właśnie dla Ciebie!

Spo tka nia od by wa ją się w po nie dział ki o godz. 19:30 w ka -
pli cy na ple ba nii  (I pię tro, wej ście od stro ny biu ra pa ra -
fial ne go).

Spotkanie rozpoczniemy Eucharystią :-)

Więcej o wspólnocie na Facebooku i na naszej stronie
parafialnej!

ks. Mateusz Konkol

Z ŻYCIA PARAFII

Wybory Lidera „Lux Cordis” 2018
Cy tu jąc jed ne go z bo ha te rów kul to we go se ria lu „Sa mi swoi”:
„Na de szła wie ko pom na chwi la.” 

Przy szedł czas po że gna nia do tych cza so we go Li de ra
na szej wspól no ty – Jan ka. Dzię ku je my mu za za an ga żo wa -
nie, za otwar tość na dru gie go czło wie ka i spę dzo ny z na mi
czas. No wym li de rem – po za cię tej wal ce z Zu zią – zo sta ła
Pa try cja. 

Ży czy my jej za pa łu i otwar to ści na Du cha Świę te go. Li czy my
na jej wiel ką em pa tię i po czu cie hu mo ru. Wy bo ry po prze dzi -
li śmy Ad o ra cją Naj święt sze go Sa kra men tu, pod czas któ rej
roz wa ża li śmy Sło wo Bo że na dzi siaj. W Ewan ge lii Je zus po
mo dli twie po wo łał dwu na stu Apo sto łów. Przy pa dek? To po -
dob no świec kie imię Du cha Świę te go. 

ks. Dawid Kijewski
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Z ŻYCIA PARAFII

Zapraszamy  ! PRZEDSZKOLAKI !

Za pra sza my ser decz nie na szych naj -
młod szych pa ra fian na spo tka nia do
gru py przed szko la ków. Spo tka nia od -
bywają się w so bo ty o godz. 10:00.
Dzie ci po przez mo dli twę, śpiew, pra ce
pla stycz ne wy ru sza ją w pięk ną przy go -
dę z Pa nem Je zu sem. Za ję cia pro wa dzą:
Pa ni Ka sia Si tar ska i Pa ni Do mi ni ka
Miel nik. Z pew no ścią dzie ci nie bę dą
się nu dzić, ale w spo sób kre atyw ny 
i przy stęp ny dla nich zdo bę dą spo rą
wie dzę na te mat mi ło ści Pa na Bo ga. 

Nie trze ba wie le re kla mo -
wać. Wy star czy przyjść na
pierw sze spo tka nie a resz tę
wy ja śni my. :) 
A za tem do zo ba cze nia! 

ks. Paweł Pieper

DMM "Lux Cordis"

Je że li chciał byś do świad czyć wspól no ty lu dzi ko cha ją -
cych Pa na Bo ga, za an ga żo wać się w ży cie pa ra fial ne,
spę dzać czas na wspól nych wy jaz dach i przede wszyst -
kim po głę bić swo ją re la cję z Chry stu sem, to ma my dla
Cie bie pro po zy cję. 

Pra gnie my bar dzo ser decz nie za pro sić uczniów klas 5-
8 szko ły pod sta wo wej do współ two rze nia naj młod szej
gru py mło dzie żo wej „Lux Cor dis”. Spo tka nia
odbywają się w środy i pią tki o godz. 19:00 w sal ce na
ple ba nii. Cze ka my wła śnie na Cie bie! :) 

ks. Paweł Pieper
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Wspólnota M³odzie¿owa „Lux Cordis”

Pielgrzymka do Swarzewa

Z ŻYCIA PARAFII

Wspólnota Młodzieżowa „Lux Cordis” zaprasza młodzież szkół średnich na spotkanie.
Zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich, aby w radości przeżywać wspólnie wiarę.

Spotkania w salce na plebanii odbywają się we wtorki o godz. 19:00  
na domofonie napis: „Salka Lux Cordis”

Przedstawiciele Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper
Fidelis” oraz osoby, które na co dzień pomagają w naszej
parafii uczestniczyli w dorocznej pielgrzymce. W sobotę 22
września 2018 r. udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Polskiego Morza w Swarzewie, gdzie
uczestniczyliśmy we Mszy św. Pojechaliśmy także do
pobliskiego Strarzyna, aby pomodlić się i złożyć kwiaty na
grobie pracującego niegdyś w naszej parafii ks. Bogdana
Pulczyńskiego, zmarłego tragicznie w czerwcu br. Na
koniec wyruszyliśmy na biesiadę do Osłonina. Pomimo
deszczu wróciliśmy szczęśliwi.

ks. Wojciech Lange
zdj. Stanisław Mazurek
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REFLEKSJE

Akwizgran
Na po łu dniu Nie miec przy gra ni cy z Bel gią i Ho lan dią znaj -
du je się jed no z naj star szych miast w Eu ro pie, Akwi zgran,
niem. Aachen. Hi sto ria te go mia sta jest wy jąt ko wa; je go po -
cząt ki ma ją ko rze nie cel tyc kie. Roz wój i świet ność za wdzię -
cza dy na stii Ka ro lin gów.

Ka rol Wiel ki wy brał Akwi zgran na swo ją sie dzi bę,
zbu do wał pa łac z ka te drą i przy le głą do niej okta go nal ną ka -
pli cą (obok zdję cia ze środ ka tej ka pli cy). 

W ka te drze ko ro no wał się w 800 ro ku i tu taj spo czy -
wa od 814 ro ku. Akwi zgran, dzię ki ko ro na cji Ka ro la na ce sa -
rza, stał się cen trum Ce sar stwa Za chod nie go, któ rym do tej
po ry był Rzym. Bez cen na spu ści zna ka ro liń ska zo sta ła wpi -
sa na w 1978 ro ku na li stę świa to we go dzie dzic twa
UNESCO. 

Spa cer po bli ski mi ulicz ka mi do peł nia wy jąt ko we
wra że nia, któ re to wa rzy szą zwie dza niu pięk nej ka pli cy.

Teresa Andrzejak

Ró¿añcowa lista wdziêcznoœci
Za co lubimy Różaniec? Chociaż długi, chociaż nudny,
chociaż trudny.

Za bliskość wielkiej Tajemnicy i prostotę.
Za obecność Matki Bożej.
Za bliskość Boga.
Za refleksje nad sensem życia i śmierci. 
Że uczy świętej wiary. 
Że uczy cierpliwości, aż do „świętej cierpliwości”.
Że nas uspokaja, wycisza.
Że oczyszcza nasze skołatane myśli.
Że dodaje odwagi.
Że wzmacnia duchowo.

Tak, lista wdzięczności jest długa; ba – nieskończona!
Nieskończenie wiele zawdzięczamy Matce Bożej, naszej
cierpliwej Przewodniczce, Opiekunce, troskliwej Mamie. 

„Modlitwa Matki Bożej ma być nie tylko grosikiem,
który ciułamy sobie  na czarna godzinę, na chwilę odejścia 
z tego świata, ale ma być grosikiem, o który prosimy teraz,

na każdą chwilę. Właśnie teraz, żeby wciąż umierało w nas
to, co jest egoistyczne, zmysłowe, nieszczere, małoduszne,
smutne.” ks. Jan Twardowski

Teresa Andrzejak

Figura Matki Bożej w katedrze w Akwizgranie
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B³ogos³awieñstwo ró¿añców – 30 IX
Z ŻYCIA PARAFII

Na pro gu paź dzier ni ka dzie ci, któ re rop zo czę ły swo je przy -
go to wa nie do Pierw szej Ko mu nii Świę tej uczest ni czy ły we
Mszy św. z bło go sła wie stwem ró żań ców. To waż ny znak 
i go to wość, by po przez mo dli twę przy go to wać swo je ser ce
na przy ję cie Je zu sa w Eu cha ry stii. To Ma ry ja uczy nas jak
przyj mo wać Sło wo, któ re pod jej ser cem sta lo się Cia łem.
To Ona mo że nam po móc otwie rać się na przy cho dzą ce go
Bo ga.

„Ró ża niec, to mo ja ulu bio na mo dli twa! Ta ka wspa nia ła mo -
dli twa! Wspa nia ła w jej pro sto cie i jej głę bi. W tej mo dli twie
po wta rza my po wie lo kroć sło wa, któ re Dzie wi ca Ma ry ja

usły sza ła od Ar cha nio ła i od swej ku zyn ki, Elż bie ty. Ko ściół
w swo jej ca ło ści włą cza się w te sło wa. Na tle słów «Zdro waś
Ma ry ja» du sza uzmy sła wia so bie za sad ni cze wy da rze nia 
z ży cia Je zu sa Chry stu sa... Mo dli twa tak pro sta i tak bo ga ta.
Z głę bi mo je go ser ca za chę cam wszyst kich do jej od ma wia -
nia” – mówł św. Jan Pa weł II

Za chę ca my więc do mo dli twy ró żań co wej.

Na bo żeń stwo dla dzie ci jest w śro dy i piąt ki o godz. 16.30,
zaś dla wszyst kich co dzien nie o 17.30.

ks. Wojciech Lange
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Studenci zakoñczyli wakacje – 20-26 IX
Wrze sień to ostat ni mie siąc stu denc kich wa ka cji. Tra dy cyj -
nie już ka me ral na grup ka stu den tów z Dusz pa ster stwa Aka -
de mic kie go „Lux Cor dis” po za koń czo nej se sji po praw ko -
wej wy bra ła się w gó ry. Ostat nie let nie dni spę dzo ne zo sta -
ły w go ścin nej Wier chom li w Be ski dzie Są dec kim. 

Co dzien na Eu cha ry stia, dłu gie le śne wę drów ki,
wspól nie spę dzo ny czas – wszyst ko to po zwo li ło na brać sił
do ko lej ne go ro ku na uki i for ma cji. 

ks. Mateusz
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Zakoñczenie kolejnego roku pracy
Z ŻYCIA PARAFII

Tak jak wszyst kie wspól no ty w na szej pa ra fii, tak i chór za -
koń czył ko lej ny rok pra cy. Był to bar dzo pra co wi ty i owoc -
ny okres dla chó rzy stów. Oprócz te go, że przy go to wy wa li -
śmy opra wę mu zycz ną do wie lu Mszy Św. i uro czy sto ści 
w na szym ko ście le, bra li śmy udział w kon cer tach, zor ga ni -
zo wa nych wspól nie z za przy jaź nio ny mi chó ra mi, w uro czy -
sto ściach i mszach w in nych pa ra fiach (na ich za pro sze nie). 
Dzię ki na sze mu opie ku no wi - ks. Pro bosz czo wi Grze go rzo -
wi Stol czy ko wi i or ga ni ście - Kac pro wi Dą brow skie mu mie -
li śmy moż li wość na gra nia dwóch płyt: jed ną z pie śnia mi
wiel ko post ny mi a dru gą z ma ryj ny mi. By ło to dla nas nie la -
da wy zwa nie, po nie waż wy ma ga ło du że go wy sił ku fi zycz ne -
go oraz wie lu po pra wek. Moż na jed nak po wie dzieć, że wy -

szli śmy z te go obron ną rę ką. Zwień cze niem pra cy nad przy -
go to wa niem płyt by ła se sja zdję cio wa do nich. Od by ła się
ona w ostat nim dniu na szej te go rocz nej pra cy. W mi łej at -
mos fe rze, przy wspa nia łych wy pie kach na szych ko le ża nek,
ka wie i her bat ce zło ży li śmy po dzię ko wa nie za ca ło rocz ny
trud na szej dy ry gent ce – pa ni An nie Te rech. 
Mi gaw ki zdję cio we z te go wy da rze nia i wier szyk z oka zji za -
koń cze nia ro ku, po ni żej. Nie mo że my się już do cze kać na -
stęp ne go i ko lej nych efek tów na szych wspól nych wy sił ków
w po sta ci na gra nych pły tek.

Tekst: Syl wia Stan kie wicz
Zdję cia: Ali na So wiń ska i Syl wia Stan kie wicz

Przegląd Podczas nagrywania płyty

Basy i tenor Ustawienie w trójkąt

Soprany Alty
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WIERSZE

ANIU…

Ko lej ny rok pra cy za na mi.
Mie li śmy swe ce le i pla ny.
Zo sta ły zre ali zo wa ne.
Śpie wać czę sto by ło nam da ne.

Uczci li śmy pol skość w Wa ple wie,
wzbo ga ca jąc im pre zę śpie wem.
Pa mię ta li śmy o rocz ni cach,
świę tach w ko ście le i na uli cach.

Śpiew był w dzień zwy kły i w nie dzie le.
Bo gat szych prze żyć wier nych wie le.
A w na szych ser cach dług wdzięcz no ści,
wi dząc uzna nie pu blicz no ści.

W na szej po wsze dniej, trud nej pra cy
coś nie wy cho dzi, się śli ma czy… 
Cza sem zmę cze ni, roz trze pa ni,
nie ka pu je my ani, ani…

I nie słu cha my Twych wska zó wek,
to i nie wcho dzi nam do głó wek.
Dzię ki, Aniu, żeś z na mi by ła,
żeś ser decz na, cier pli wa, mi ła.

Wy bacz nam szep ty i sze le sty,
głu pie od zyw ki, zbęd ne ge sty.
Za wszyst ko Cię dziś prze pra sza my
i na na stęp ny rok cze ka my!

W imie niu człon ków Chó ru Pa ra fial ne go 
św. Bra ta Al ber ta, kro ni karz chó ru: Syl wia Stan kie wicz

Gdańsk, 09.07. 2018 r.

O MATKO ŁASKAWA

opr. A. Gouzes OP 
br. W. Gołaski OP
II, III, IV zwrotka: 

Sylwia Stankiewicz

O Matko Łaskawa, Pani mórz i gór.
Przed Tobą padamy, przyjm błagalny chór.
Boża Rodzicielko, bądź Ty Matką nam,
daj w dobrym wytrwanie, wiedź do niebios bram.

O Matko Łaskawa, piękna w każdy czas.
Ty znasz, co to boleść, nasze troski znasz.
Twe mądre oblicze Syn wskazuje nam.
Kto Ciebie poprosi, nie zostaje sam.

Kiedy w duszy rozpacz, kiedy w duszy mrok,
upadamy wszyscy do Twych drogich rąk,
wpatrujemy w pełną Twej miłości twarz,
żywimy nadzieję, że swe łaski dasz.

Szczęśliwy ten człowiek, co Twe Imię zna.
Służąc Tobie wiernie, czystą duszę ma.
Nawróć tych, o Matko, co zgubili się.
Z Tobą w naszej drodze będzie żyć się lżej.

Gdańsk, 10.06.2018

*   *   *

Listopadowe refleksje 
z ks. Janem Twardowskim
W li sto pa dzie bę dzie my szcze gól nie łą czyć się w mo dli twie 
z na szy mi zmar ły mi bli ski mi. Trze ba bę dzie przy jąć w za bie -
ga nej co dzien no ści chwi le re flek sji o prze mi ja niu, roz sta niu,
o nie ubła ga nym koń cu. Śmierć jest je dy nym pew ni kiem 
w ludz kim ży ciu, któ re prze cież skła da się z sa mych lo so -
wych nie spo dzia nek i wszel kich przy pad ków. Pod świa do mie
wzbra nia my się przed cza sem smut ku. Jed nak nie o nas tu -
taj cho dzi. Naj waż niej sza jest mo dli twa za zmar łych; choć by
jed no Zdro waś, ale tak żar li wie od mó wio ne, że wstrzą śnie
ca łym pie kłem, jak prze ko ny wał Jan Ma ria Vian ney. Mo dli -
twa za du sze zmar łych przy po mi na nam rów nież, że Chry -
stu so wa Wspól no ta roz cią ga się po za ży wych, tu na zie mi,
któ rzy dą ży my Tam… . A ci, co już ode szli, wsta wia ją się za
nas do sa me go Bo ga.

Krót ki wiersz ks. Ja na Twar dow skie go o śmier ci
uczy in ne go spoj rze nia na to trud ne i przy kre zja wi sko. 

War to za ufać księ dzu po ecie i prze jąć je go punkt wi dze nia 
z ogrom nym dy stan sem do ży cia a jed no cze śnie z wiel ką
czu ło ścią i mi ło ścią do czło wie ka i oto cze nia.

Usłyszane zapisane

Drzwi zadrżały – kto to?
– śmierć
Weszła drobna malutka z kosą jak zapałka
zdziwienie. Oczy w słup
a ona
– przyszłam po kanarka

Teresa Andrzejak
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KĄCIK DLA DZIECI

Intencje do œw. Brata Alberta
„ Nikt nie idzie sam do nieba. Rozbić naczynie,
zapach się rozejdzie. Nie tylko będziemy Boga kochać,
ale inni Go przez nas pokochają, a to jest coś.”

Św. Brat Albert

• Święty Bracie Albercie, proszę o łaskę uzdrowienia mnie i syna
Dariusza z choroby nowotworowej, proszę o zdrowie dla Elżbiety 
i całej rodziny.
• O szybki powrót do zdrowia dla córki Joanny oraz rozwiązanie
problemów.
• Święty Bracie Albercie, dziękuję z całego serca za poprawę
mojego zdrowia, o które nadal proszę i za opiekę sprawowaną
przez moje dzieci, które mi bardzo pomagały. 
• Proszę o dalsze łaski dla nas zgodnie z Wolą Bożą. Święty nasz
Patronie, nie opuszczaj nas. Proszę za siostrę Krysię chorą na raka.
• Święty Bracie Albercie, miej w swojej opiece chorą Kamilę.
Wyproś jej siły i zdrowie po przebytej operacji. Wstawiaj się do
Pana Boga za nią.
• Kochany, Święty Bracie Albercie, proszę o wstawiennictwo 
u Boga i uproszenie potrzebnych łask i Darów Ducha Świętego,
wiary, miłości, pokoju w sercu, radości, zdrowia, pomocy i opieki
dla Piotra w Dniu Imienin.

• Święty Bracie Albercie, proszę o możliwość wyjazdu do
Medjugorie dla Asi. 
• Kochany, Święty Bracie Albercie, proszę o uwolnienie Adama 
z pijaństwa, o rozum dla niego i pomoc.
• Kochany, Święty Bracie Albercie, proszę o obfitość łask Bożych,
wiarę, nadzieję, miłość, pokój, radość, siły, zdrowie, opiekę 
i pomoc Bożą dla Mamusi Anny w Dniu Urodzin. 
O zdrowie dla całej rodziny. Prosi Franek. 

• Proszę o pomoc dla Asi. O wypełnienie się Woli Bożej.
• Kochany, Święty Bracie Albercie, proszę o miłość dla Marii, aby
pomogła w biedzie rodzeństwu.
• Święty Bracie Albercie, proszę gorąco o zdrowie dla s. Anieli.
Proszę o zdrowie dla Kamili.
• Święty Bracie Albercie, proszę o siły i pomoc Bożą dla
Stanisława. Proszę o trzeźwość dla Józefa. Zdrowie w Rodzinie.
Święty Bracie Albercie, proszę o Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla rodziny oraz o życie wieczne dla zmarłych. Dziękuję za Chrzest
św. Andrzeja i nas wszystkich. O Boże błogosławieństwo dla
Przyjaciół i Dobrodziejów. O potrzebne łaski dla Ojca świętego,
biskupów, kapłanów i sióstr.
• Dziękuję za 34. rocznicę Kasi i Andrzeja, kolejną rocznicę
Mateusza i Hani. O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. Prosi
Elżbieta. s. Aniela
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SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:

Kacper Wiśniewski i Iwona Sudoł 01.06.2018
Marcin Wilk i Agnieszka Bagińska 02.06.2018
Daniel Sulikowski i Aleksandra Duda 23.06.2018
Damian Balmas i Dominika Rozwalak 23.06.2018
Sławomir Chodczak i Magdalena Toczłowska 30.06.2018
Łukasz Bohdan i Daria Kwiecień 30.06.2018
Bartłomiej Borkowski i Magdalena Reinke 07.07.2018
Piotr Wojszwiłło i Maria Kornacka 14.07.2018
Sławomir Wanicki i Agnieszka Tocha 04.08.2018
Mateusz Jurcaba i Paulina Narkiewicz 11.08.2018
Konrad Szczygieł i Adrianna Pałubicka 14.08.2018
Marcin Jażdżewski i Małgorzata Śmietana 15.08.2018
Robert Kolator i Agnieszka Szymczak 01.09.2018
Bartosz Poziemski i Martyna Pyszka 22.09.2018

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

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

Franciszek Kanka 23.06.2018
Laura Maria Frost 24.06.2018
Ignacy Szymon Szcześniak 24.06.2018
Łucja Filipkowska 24.06.2018
Hanna Kwiatkowska 24.06.2018
Jan Marek Kondratowicz 24.06.2018
Anna Caren 24.06.2018
Laura Bednarek 30.06.2018
Jan Szymczak 01.07.2018
Michalina Szulińska 08.07.2018
Marcel Łukasz Śmigielski 08.07.2018
Rafał Piotrowski 08.07.2018
Tymon Obrycki 15.07.2018
Hanna Marianna Lisak 22.07.2018
Aleksander Puzinowski 22.07.2018
Benjamin Leonard Nowak 22.07.2018
Marika Monika Stolarczuk 28.07.2018
Zuzanna Róża Demczuk 05.08.2018
Maria Magdalena Magdoń 12.08.2018
Mia Anastazja Czarnecka 12.08.2018
Hanna Elżbieta Leszczyńska 12.08.2018
Franciszek Bogdan Banasik 12.08.2018
Blanka Hebda 12.08.2018
Julia Podolska 25.08.2018
Yasmine Paula Motylińska 26.08.2018
Alicja Janina Kirsz 09.09.2018
Hanna Książczyk 09.09.2018
Angelika Nikola Szygulska 09.09.2018
Natalia Galant 09.09.2018
Franciszek Waszczak 22.09.2018
Paweł Michał Dąbrowski 23.09.2018
Julia Łucja Gersten 23.09.2018
Jan Wiśniewski 23.09.2018
Mikołaj Paweł Skrzynecki 23.09.2018

Janina i Józef Domeradzcy 7 lipca
Danuta i Jerzy Pamięta 29 lipca
Halina i Ireneusz Gałązka 5 sierpień
Elżbieta i Józef Bracik 19 sierpnia
Urszula i Henryk Frankiewicz 15 września
Izabela i Anatol Wierzbiccy 30 września
Elżbieta i Jan Skowrońscy 5 października 

JUBILEUSZE 50-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Maria Józef Słońscy 1 lipca
Danuta i Jan Rudniccy 27 lipca
Marianna i Antoni Kozłowscy 30 sierpnia
Helena i Antoni Rogalscy 8 września

JUBILEUSZE 60-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Śp. Halina Stamirowska, lat 89 
Śp. Bogdan Grzelak, lat 89 
Śp. Genowefa Gil, lat 88 
Śp. Alfons Zwara, lat 94 
Śp. Teresa Bartoszek, lat 87 
Śp. Łucja Siedlarska, lat 89 
Śp. Gertruda Berdechowska, lat 75 
Śp. Władysław Luzar, lat 83 
Śp. Marian Cygert, lat 58 
Śp. Zygmunt Tomczuk, lat 82 
Śp. Bożena Gdulska, lat 77 
Śp. Janusz Szeleźniak, lat 86 
Śp. Elżbieta Szpakowska, lat 69 
Śp. Nina Cetnarska, lat 77 
Śp. Tadeusz Pieńkowski, lat 77 
Śp. Marianna Olewniczak, lat 91 
Śp. Stanisław Nowak, lat 84 
Śp. Brunon Krenka, lat 91 
Śp. Mieczysław Ornatowski, lat 86 
Śp. Helena Rowińska, lat 82 
Śp. Paweł Zimny, lat 76 
Śp. Władysława Dąbrowska, lat 87 
Śp. Stanisław Kościecha, lat 81 
Śp. Janusz Parafianowicz, lat 72 
Śp. Ryszard Witkowski, lat 85 
Śp. Stanisław Mokrzanowski, lat 83 
Śp. Lidia Pawelczyk, lat 83 
Śp. Wanda Juździńska, lat 89 
Śp. Eugeniusz Czajka, lat 66 
Śp. Kazimierz Błaszczyk, lat 78 
Śp. Apolonia Krempczyńska, lat 85 
Śp. Jerzy Oskar Łabuć, lat 78 
Śp. Tomasz Serba, lat 42 
Śp. Wanda Średnicka, lat 82 
Śp. Stanisław Pruszyński, lat 91 
Śp. Lesław Gorzelany, lat 83 
Śp. Adam Jachowski, lat 73 
Śp. Marek Moszczyński, lat 57 

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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W dru gą so bo tę wrze śnia wy bra li śmy się na na szą tra -
dy cyj ną (już peł no let nią, bo XVIII!) piel grzym kę ro we -
ro wą do Ma tem ble wa. Pa ra fia nie w każ dym wie ku, od
ma łych dzie ci po se nio rów, zo sta li wy po sa że ni w ko -
szul ki i od zna ki na wią zu ją ce do stu le cia od zy ska nia
nie pod le gło ści Pol ski. Wy ru szy li śmy pod eskor tą po li -
cji w pra wie dzie się cio ki lo me tro wą po dróż uli ca mi
Gdań ska, by na cie szyć się wspól no tą i po mo dlić 
u stóp Mat ki Bo żej Brze mien nej. Moż li wość wspól ne -
go świę to wa nia w licz nym gro nie by ła rów nież moż li -
wa dzię ki do tar ciu pod sta wio nym pod ko ściół au to ka -
rem lub wła sny mi środ ka mi trans por tu. Po Mszy
świę tej w Sank tu arium uda li śmy się na po bli ski plac,
gdzie przy sym pa tycz nych roz mo wach, żur ku, droż -
dżów ce i cie płych na po jach spę dzi li śmy mi ło czas, do -
dat ko wo uświet nio ny śpie wa mi i mu zy ką. Co wię cej
na gro dzo na zo sta ła dwój ka na szych naj star szych ro -
we rzy stów! Bar dzo ce ni my so bie tę ro we ro wą tra dy -
cję, bo czas w pa ra fial nym gro nie jest do brą oka zją do
in te gra cji. Cze ka my na ko lej ny wrze sień! 

Ka ta rzy na Mar czak

18. PIELGRZYMKA DO MATEMBLEWA
Z ŻYCIA PARAFII


