
„Bóg porzuci³ szczêœcie twoje * Wszed³ miêdzy lud
ukochany * Dziel¹c z nim trudy i znoje”
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Z ŻYCIA PARAFII

Msza œw. z pracownikami Lotos Patrobaltic
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Dro dzy Czy tel ni cy
Ko cha ni Pa ra fia nie

Za okna mi ka len da rzo wa zi ma, zaś w li tur gii ra do sne świę -
ta Bo że go Na ro dze nia. Pięk ny ro dzin ny czas, któ ry wy peł -
nia my róż ny mi tre ścia mi. Za sia da my do wi gi lij ne go sto łu;
dzie li my się opłat kiem przy akom pa nia men cie ko lęd i cie -
płych ży czeń. To czas re flek sji i mo dli twy… To pięk ny czas
za trzy ma nia i wy ci sze nia, w któ rym moż na usły szeć Dzie -
cię Je zus na ro dzo ne w Be tle jem skiej sta jen ce. Bóg, któ ry
sta je się Czło wie kiem przy cho dzi do swo jej wła sno ści… do
Cie bie i do mnie. I przy no si swo je da ry… a jest ich wie le.
Czy ze chcesz je przy jąć? Czy ze chcesz ty mi da ra mi wy peł -
nić swo je ser ce, swo je ży cie? To od Cie bie za le ży, Sio stro 
i Bra cie, czy na ro dzi się w Two im ser cu. Po zwól Mu na to…
na praw dę WARTO…

Z modlitwą, uśmiechem i życz li wo ścią 
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII

11-14 X –  chór pa ra fial ny piel grzy mo wał po zie mi Dol ne go Ślą ska
13-14 X – WM Lux Cor dis od by wa ła re ko lek cje „Mi łość to de cy zja”
w Na do lu
14 X – ob cho dzi li śmy XVIII Dzień Pa pie ski pod ha słem „Pro mie nio -
wa nie oj co stwa” 
• Da mian Trze bia tow ski, alumn Gdań skie go Se mi na rium Du chow -
ne go, roz po czął prak ty kę dusz pa ster ską
19-21 X – wspól no ta „Amen” od by ła dni sku pie nia w Swa rze wie 
u Sióstr Mi sjo na rek Krwi Chry stu sa
20 X – mi ni stran ci i lek to rzy wraz z ks. Woj cie chem uczest ni czy li 
w XIII Piel grzym ce Służ by Li tur gicz nej Ar chi die ce zji Gdań skiej.
21 X – prze ży wa li śmy Nie dzie lę Mi syj ną pod ha słem „Wraz z mło -
dy mi nie śmy wszyst kim Ewan ge lię”
28 X – go ści li śmy ks. Wła dy sła wa Łu ka sie wi cza, pro bosz cza pa ra fii
w Sar nach na Ukra inie, któ ry gło sił Sło wo Bo że na wszyst kich
Mszach św. 
3 XI – o godz. 12.00 w ra mach ogól no pol skiej ini cja ty wy od by ła się
Msza św. ku czci Nie po ka la ne go Ser ca Ma ryi
9-11 XI – mło dzież w ra mach przy go to wy wa nia do bierz mo wa na
bra ła udział w re ko lek cjach w Na do lu
11 XI – pod czas każ dej Mszy św. mo dli li śmy się w in ten cji na szej Oj -
czy zny w 100. Rocz ni cę Od zy ska nia przez Polskę Nie pod le gło ści
• w cza sie Mszy św. o godz. 11.00 zo sta ły po świę co ne ksią żecz ki
dzie ciom pierw szo ku mu nij nym
12 XI – we wspól nej mo dli twie dzię ko wa li śmy Bo gu za opie kę św.
Bra ta Al ber ta nad na szą pa ra fią w 29. rocz ni cę jego ka no ni za cji
17 XI – o godz. 20.00 od był się kon cert pie śni pa trio tycz nych w wy -
ko na niu na szych pa ra fial nych ze spo łów: chó ru „Do bre Sło wo” i ze -
spo łu „Ho ly Wins”
18 XI – prze ży wa li śmy II Świa to wy Dzień Ubo gich pod ha słem „Bie -
dak za wo łał, a Pan go usły szał”
• o godz. 15.00  modliliśmy się o ła skę ży cia wiecz ne go dla 160 na -
szych pa ra fian, któ rzy zmar li w ostat nim ro ku. 
19 XI – o godz. 19.30 od by ła się Msza św. za zmar łych ka pła nów 
z de ka na tu Gdańsk Przy mo rze
22 XI – w li tur gii pod czas Mszy św. o godz. 18.00 wspo mi na li śmy
po stać św. Ce cy lii – pa tron ki mu zy ki ko ściel nej
24 XI – Wspól no ta Do mo we go Ko ścio ła  zor ga ni zo wa ła za ba wę an -
drzej ko wą 
25 XI –  w Uro czy stość Chry stu sa Kró la Wszech świa ta dzię ko wa li -
śmy Sio strom Be tan kom  za ich po słu gę  
• pod czas Mszy św. o godz. 9.30 odbyła się pro mo cja LSO 
• ka pu cyn o. Pio tr Kwiatek gło sił ka za nia na wszyst kich Mszach św.
o godz. 19.00 miał wy kład nt. „Ko mu ni ka cja w służ bie ko mu nii”
1 XII – w pierw szą so bo tę mie sią ca uczest ni czy li śmy we Mszy św. 
o godz. 12.00 ku czci Nie po ka la ne go Ser ca Ma ryi wraz z mo dli twą ró -
żań co wą
2 XII – go ści li śmy pra cow ni ków fir my Lo tos Pe tro bal tic, któ rzy pod -
czas Mszy św. o godz. 13.00 dzię ko wa li Bo gu za wsta wien nic twem
św. Bar ba ry za otrzy ma ne ła ski i pro si li o dal szą opie kę i Bo że bło go -
sła wień stwo w swo jej trud nej i nie bez piecz nej pra cy
• Sto wa rzy sze nie God ność przy go to wa ło wy sta wę zdjęć przed sta wia -
ją cych po wsta wa nie po mni ka Ja na Paw ła II i pre zy den ta Ro nal da 
Re aga na oraz ta bli cy na We ster plat te, gdzie św. Jan Pa weł II spo tkał
się z mło dzie żą w 1987 ro ku
• roz po czę li śmy Wi gi lij ne Dzie ło Po mo cy Dzie ciom i świą tecz ną 
ak cję Ca ri tas ma ją cą na ce lu wspar cie naj uboż szych przez
przygotowanie tzw. „Tut ek Mi ło sier dzia”
2-5 XII – od by ły się re ko lek cje ad wen to we, któ re pro wa dził ks. Kry -
stian Wil czyń ski
8 XII – w Uro czy stość Nie po ka la ne go Po czę cia NMP, od by ła się
Msza św. w Go dzi nie Ła ski 
9 XII – mło dzież z dusz pa ster stwa „Lux Cor dis” roz pro wa dzała wła -
sno ręcz nie wy ko na ne pier ni ki, aby ze brać środ ki na fe rie zi mo we
• pod czas Mszy św. o godz. 11.00 zo sta ły po świe co ne me da li ki dzie -
ciom przy go to wu ją cym się do I Ko mu nii Św.
15 XII – ob cho dzi li śmy 30. rocz ni cę po wsta nia na szej pa ra fii
16 XII – dzie ci z Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło dych wraz z sio strą
Do ro tą urzą dzi ły kier masz świą tecz ny

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

. . . 

Ks. dr Kry stian Wil czyń ski,
wy kła dow ca GSD i Szko ły Bi -
blij nej Ar chi die ce zji Gdań -
skiej, któ ry wy gło sił re ko lek -
cje ad wen to we w na szej pa ra -
fii w dniach 2-5 grud nia br.
Na  parafialnej stronie inter-
netowej jest możliwość odsłu-
chania kazań rekolekcyjnych.

Da mian Trze bia tow ski, kle -
ryk V ro ku Gdań skie go Se mi -
na rium Du chow ne go, któ ry 
w obec nym se me strze od by -
wa prak ty kę ako lic ką w na -
szej pa ra fii.
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Ukorzcie siê mocarze przed Panem
mocniejszym

Po czą tek lat osiem dzie sią tych XX wie ku to trud ny dla na ro -
du pol skie go okres. Na dzie je na stwo rze nie no we go ła du ży -
cia spo łecz ne go, ja kie zro dzi ły się po pod pi sa niu Po ro zu -
mień Gdań skich i po wsta niu So li dar no ści, zo sta ły bru tal nie
zdep ta ne przez wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go. Wy da wa ło
się, że na dłu go jesz cze po zo sta nie my w sta nie znie wo le nia.

Za po wie dzia na wi zy ta Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II
(16-23 czerw ca 1983 r.) w Ro ku Od ku pie nia i Ju bi le uszu Ja -
sno gór skie go (600 lat obec no ści wi ze run ku Mat ki Bo żej na
Ja snej Gó rze) stwa rza ła na dzie ję na przy wró ce nie ła du ży cia
na ro do we go i spo łecz ne go, w któ rym bę dą re spek to wa ne
pod sta wo we pra wa czło wie ka. By li śmy świa do mi, że nie sa -
ma obec ność Pa pie ża nam to „za ła twi”, ale Je go mo dli twa 
w tej „piel grzy miej li tur gii”, mo dli twa, w któ rą włą czy się ca -
ły na ród.

Wo la uczest nic twa w tej mo dli twie, jak rów nież pra -
gnie nie po wi ta nia na sze go Pa pie ża za de cy do wa ły o wy jeź -
dzie mo im, żo ny i sy na (16 lat) na spo tka nie z Oj cem Świę -
tym w War sza wie (17 czerw ca). W na szej pa ra fii (wów czas
Kró lo wej Ró żań ca Świę te go) otrzy ma li śmy kar ty wstę pu na
Sta dion Dzie się cio le cia, na któ rym mia ła być spra wo wa na
Eu cha ry stia, oraz od po wied nie ak ce so ria (pla ka ty, cho rą -
giew ki) dla ozna ko wa nia sa mo cho du. Oka za ło się, że dzię ki
tym ak ce so riom ser decz nie nas po zdra wia no na ca łej tra sie
prze jaz du.

Do War sza wy przy by li śmy w przed dzień głów nych
uro czy sto ści. Dzię ki te mu mo gli śmy wczuć się w at mos fe rę
tych szcze gól nych dni i uczest ni czyć w po wi ta niu Oj ca Świę -
te go prze jeż dża ją ce go przy go to wa nym dla nie go pa pa mo bi -
le Kra kow skim Przed mie ściem. Jest w tym uczest ni cze niu
mo ment, któ ry po mi mo upły wu lat po zo sta je w mo jej pa mię -
ci. Mo ment, gdy pod czas prze jaz du Oj ca Świę te go spo tka ły
się na sze spoj rze nia: mo je i Je go. Oj ciec Świę ty pa trząc 
w tłum do strze gał każ de go uczest ni ka.

Na stęp ny dzień to wy marsz na sta dion. Oka za ło się,
że ma my wspa nia łe miej sca, z któ rych moż na wzro kiem
ogar nąć ca łą prze strzeń: pły tę i ko ro nę sta dio nu wraz z oł ta -
rzem. Mia ło to dla nas ogrom ne zna cze nie, gdyż po zwa la ło
w peł ni prze ży wać wszyst kie mo men ty uro czy sto ści: wcho -

dze nie na sta dion zor ga ni zo wa nych grup piel grzy mów,
wjazd Oj ca Świę te go na sta dion z run dą wo kół pły ty sta dio -
nu, ho mi lię i Eu cha ry stię.

Już od go dzin ran nych piel grzy mi zaj mo wa li miej -
sca na sta dio nie. Wcho dzą ce gru py re pre zen tu ją ce róż ne
miej sco wo ści i śro do wi ska, roz po zna wa ne dzię ki nie sio nym
trans pa ren tom, wi ta ne by ły rzę si sty mi bra wa mi przez wcze -
śniej przy by łych piel grzy mów. Szcze gól nie go rą co wi ta ni by -
li ucznio wie VI Li ceum im. Ta de usza Rej ta na, sły ną ce go 
z opo zy cyj nej dzia łal no ści. Wjazd Oj ca Świę te go na sta dion
to eks plo zja ra do ści i las wznie sio nych rąk z cha rak te ry -
stycz nym zna kiem „V”, to od czu cie ze spo le nia wszyst kich
zgro ma dzo nych w czymś wiel kim, nie do koń ca jesz cze
uświa do mio nym.

W ho mi lii Oj ciec Świę ty na wią zy wał do waż nych wy -
da rzeń w ty siąc let niej hi sto rii na ro du pol skie go: zwy cięstw,
któ re ra du ją i klęsk, któ re bo lą. Przy po mniał wik to rię wie -
deń ską i sło wa, któ re król Jan III po zwy cię stwie prze słał do
Sto li cy Apo stol skiej: „Ve ni mus, vi di mus, Deus vi cit” – przy -
by li śmy, zo ba czy li śmy, Bóg zwy cię żył. Te sło wa wpi su ją się
zarówno w ty siąc le cie na sze go chrztu, jak też w Ju bi le usz Ja -
sno gór ski. Król Jan III pod czas swo jej wy pra wy wie deń skiej
piel grzy mo wał na Ja sną Gó rę.

„«Deus vi cit» (Bóg zwy cię żył): mo cą Bo ga, któ ra za
spra wą Je zu sa Chry stu sa dzia ła w nas przez Du cha Świę te -
go, czło wiek po wo ła ny jest do zwy cię stwa nad so bą. Do zwy -
cię stwa nad tym, co krę pu je na szą wol ną wo lę i czy ni ją pod -
da ną złu. Zwy cię stwo ta kie ozna cza ży cie w praw dzie, pra -
wość su mie nia, mi łość bliź nie go, zdol ność prze ba cza nia,
roz wój du cho wy na sze go czło wie czeń stwa”, pod kre ślał Oj -
ciec Świę ty.

W hi sto rię na sze go na ro du wpi sa ne są rów nież klę -
ski, nie tyl ko po li tycz ne, ale rów nież mo ral ne: upa dek mo -
ral no ści w cza sach sa skich, za tra ta wraż li wo ści na do bro
wspól ne aż do ka ry god nych prze stępstw prze ciw wła snej
Oj czyź nie.

Oj ciec Świę ty pod kre ślił, że dzie je Na ro du wpi su ją
się w nasz oj czy sty Ju bi le usz sze ściu wie ków obec no ści Ma -
ryi – Kró lo wej Pol ski – na Ja snej Gó rze. „Tam też znaj du ją

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Warszawa 1983. Papieski Ołtarz na Stadionie Dziesięciolecia Wjazd Ojca Świętego na Stadion Dziesięciolecia
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swój głę bo ki re zo nans zwy cię stwa i klę ski. Stam tąd też idzie
we zwa nie, aże by nie pod da wać się klę sce, ale szu kać dróg
do zwy cię stwa”. Nie cho dzi tu o zwy cię stwo mi li tar ne, ale 
o zwy cię stwo na tu ry mo ral nej, „o doj rza ły ład ży cia na ro do -
we go i pań stwo we go, w któ rym bę dą re spek to wa ne pod sta -
wo we pra wa czło wie ka”. Od czu wa li śmy, że sło wa te kie ro wa -
ne by ły i do nas i do rzą dzą cych.

Msza św. koń czy ła się od śpie wa niem pie śni „Bo że
coś Pol skę” ze sło wa mi „ Oj czy znę wol ną racz nam zwró cić
Pa nie”. Piel grzy mi roz cho dzi li się w róż ne stro ny. Uczest ni -
czy li śmy w tej czę ści po cho du, któ ra Mo stem Po nia tow skie -
go i Ale ja mi Je ro zo lim ski mi kie ro wa ła się do Śród mie ścia.
Po chód ten był wiel ką ma ni fe sta cją jed no ści i wo li wal ki 
o pod sta wo we pra wa Na ro du. Naj czę ściej skan do wa no sło -
wo „So li dar ność”, a do sto ją cych na po bo czu mi li cjan tów wo -
ła no: „chodź -cie z na -mi, chodź -cie z na -mi...”.

Uczest nic two w tej piel grzym ce to czas wiel kiej ra -
do ści by cia bli sko Oj ca Świę te go i za słu cha nia się w Je go sło -
wa oraz póź niej sza re flek sja: czy po do ła my Je go wska za -
niom?

Dru ga piel grzym ka Oj ca Świę te go do Pol ski mia ła się od być
w 1982 ro ku, do kład nie w 600-le cie spro wa dze nie na Ja sną
Gó rę cu dow ne go ob ra zu Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej.
Sta ło się to nie moż li we z po wo du wpro wa dze nia sta nu wo -
jen ne go. Do pie ro w ro ku 1983 uda ło się stro nie ko ściel nej,
Sto li cy Apo stol skiej i pol skim wła dzom uzgod nić czas i miej -

sca, któ re Oj ciec Świę ty od wie dzi. Ne go cja cje by ły bar dzo
trud ne i nie wszyst kie żą da nia stro ny ko ściel nej zo sta ły
uwzględ nio ne. Osta tecz nie uzgod nio no, że Pa pież od wie dzi
War sza wę, Nie po ka la nów, Czę sto cho wę, Ka to wi ce, Wro -
cław, Gó rę Świę tej An ny i Kra ków. Wła dze nie zgo dzi ły się
na od wie dze nie nie tyl ko Gdań ska, ale tak że Szcze ci na, Lu -
bli na, Olsz ty na, Ło dzi, Pie kar Ślą skich. Pa pież otrzy mał też
za strze że nia, że w swo ich prze mó wie niach nie mo że uży wać
sło wa „so li dar ność”. Nie za wsze Oj ciec Świę ty do sto so wy wał
się do tych za strze żeń, a gdy w Czę sto cho wie zwró cił się do
mło dzie ży sło wa mi: „Wiem o wa szych cier pie niach, wa szej
trud nej mło do ści, o po czu ciu krzyw dy i po ni że nia, o jak że
czę sto od czu wa nym bra ku per spek tyw na przy szłość i po ku -
sach uciecz ki w lep szy świat”, wła dze chcia ły zmie nić plan
prze bie gu wi zy ty, a na wet prze rwać piel grzym kę. Głów ne
prze sła nie piel grzym ki: „Po kój To bie Pol sko! Oj czy zno mo ja!”.

W trak cie piel grzym ki Oj ciec Świę ty be aty fi ko wał
Ur szu lę Le dó chow ską, Al ber ta Chmie low skie go i Ra fa ła Ka -
li now skie go.

Po za koń cze niu wi zy ty Oj ca Świę te go pu bli cy ści
pod kre śla li, że przy czy ni ła się ona do znie sie nia sta nu wo jen -
ne go (stan wo jen ny for mal nie za koń czo no 22 lip ca 1983 r.),
oży wie nia ży cia re li gij ne go, ale rów nież do wzmo że nia wal ki
z Ko ścio łem (której efektem było m.in. zamor dowanie ks. Je -
rze go Po pie łusz ki).

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Ludzie Morza z Janem Pawłem II Akcent gdański na spotkaniu z Ojcem Świętym

Krakowskie Przedmieście. Przejazd Ojca ŚwiętegoOczekiwanie na przejazd Ojca Świętego
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W tym ro ku ka len da rzo wym mi ja 40. rocz ni ca wy bo ru Kar -
dy na ła Woj ty ły na pa pie ża a tak że 60. rocz ni ca mia no wa nia
ks. Ka ro la Woj ty ły na bi sku pa po moc ni cze go w Kra ko wie.
Te waż ne da ty są tak że oka zją, by od po wie dzieć so bie na py -
ta nie, co dla mnie zna czy ła ta wy jąt ko wa Świę ta Oso ba. 

In for ma cję o wy bo rze kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły na
pa pie ża by ła dla mnie ra do ścią, głów nie z te go po wo du, że
to nasz ro dak do stą pił te go za szczy tu, ale – praw dę po wie -
dziaw szy – nic nie wie dzia łam o oso bie pa pie ża. Pra gnę łam
jed nak po znać Go, dla te go śle dzi łam z uwa gą ko mu ni ka ty
pra so we. Już pod czas Mszy św. roz po czy na ją cej pon ty fi kat
22 X 1978 r., w ho mi lii usły sza łam po ru sza ją ce mnie sło wa:
„Bra cia i Sio stry, nie bój cie się przy gar nąć Chry stu sa i przy -
jąć Je go wła dzę, po móż cie Pa pie żo wi i wszyst kim tym, któ -
rzy pra gną słu żyć Chry stu so wi, słu żyć czło wie ko wi i ca łej
ludz ko ści. Nie bój cie się, otwórz cie, otwórz cie na oścież
drzwi Chry stu so wi. Dla Je go zbaw czej wła dzy otwórz cie
gra ni ce państw, sys te mów eko no micz nych i po li tycz nych,
sze ro kie dzie dzi ny kul tu ry, cy wi li za cji, roz wo ju! Nie bój cie
się! Chry stus wie, co no si w swo im wnę trzu czło wiek. On je -
den to wie!”. Ta kich słów, nie zwy kle od waż nych, nie sły sza -
ło się w re żi mie ko mu ni stycz nym.

Po wo li po zna wa łam Oj ca Świę te go rów nież po przez
śle dze nie Je go piel grzy mek do Pol ski. Za pa dło mi w ser cu
Je go wiel kie wo ła nie pod czas pierw szej piel grzym ki do Oj -

czy zny, wy po wie dzia ne w cza sie  Mszy św. na pla cu Zwy cię -
stwa War sza wie, 2 czerw ca 1979 ro ku. Mó wił wów czas:
„Wo łam, ja, syn pol skiej zie mi, a za ra zem ja, Jan Pa weł II,
pa pież. Wo łam z ca łej głę bi te go Ty siąc le cia, wo łam w
przed dzień Świę ta Ze sła nia, wo łam wraz z wa mi wszyst ki mi:
Niech zstą pi Duch Twój! Niech zstą pi Duch Twój i od no wi
ob li cze zie mi. Tej zie mi! Amen.”. I tak się sta ło – pon ty fi kat
Ja na Paw ła II zmie nił ob li cze świa ta, zmie nił rów nież ob li cze
pol skiej zie mi. Pa pież da wał ro da kom na dzie ję, od wa gę i
wia rę, bez któ rych nie spo sób by ło by prze ciw sta wić się sys -
te mo wi ko mu ni stycz ne mu. Ja ko du cho wy oj ciec „So li dar no -
ści” w wiel kiej mie rze przy czy nił się do upad ku PRL-u. 

Wy jąt ko we by ło rów nież spo tka nie z mło dzie żą na
We ster plat te 12 czerw ca 1987 r. Jan Pa weł II pod czas Mszy
św. w ho mi lii po wie dział do zgro ma dzo nych: „Wie my, że tu,
na tym miej scu, na We ster plat te, we wrze śniu 1939 ro ku,
gru pa mło dych Po la ków, żoł nie rzy, pod do wódz twem ma jo -
ra Hen ry ka Su char skie go, trwa ła ze szla chet nym upo rem,
po dej mu jąc nie rów ną wal kę z na jeźdź cą. Wal kę bo ha ter ską.
Po zo sta li w pa mię ci na ro du ja ko wy mow ny sym bol. Trze ba,
aże by ten sym bol wciąż prze ma wiał, aże by sta no wił wy zwa -
nie dla co raz no wych lu dzi i po ko leń Po la ków. Każ dy z was,
mło dzi przy ja cie le, znaj du je też w ży ciu ja kieś swo je «We -
ster plat te». Ja kiś wy miar za dań, któ re mu si pod jąć i wy peł -
nić. Ja kąś słusz ną spra wę, o któ rą nie moż na nie wal czyć. Ja -
kiś obo wią zek, po win ność, od któ rej nie moż na się uchy lić.
Nie moż na «zde zer te ro wać». Wresz cie – ja kiś po rzą dek
prawd i war to ści, któ re trze ba «utrzy mać» i «obro nić», tak
jak to We ster plat te, w so bie i wo kół sie bie. Tak, obro nić –
dla sie bie i dla in nych”.

W na stęp nych la tach,  szu ka jąc ro zu mie nia tek stów
na sze go Pa pie ża za pre nu me ro wa łam prze wod nik po „Ko -
lek cji Dzieł Ja na Paw ła II”.  W po nad 50 to mach ze bra ne zo -
sta ły tek sty za wie ra ją ce Je go na ucza nie. To ogrom ne dzie -
dzic two, czę sto nie ła twych tek stów prze mie nia ło mnie, 
mo je po strze ga nie rze czy wi sto ści i pomagało wzrastać 
w wierze. W tej se rii pu bli ko wa ne by ły ho mi lie, ad hor ta cje,
kon sty tu cje, li sty apo stol skie, utwo ry li te rac kie, waż ne ho -
mi lie i ka te che zy, ho mi lie z piel grzy mek i pra ce na uko we.
Ten prze ogrom ny ma te riał, czy ta łam chy ba nie w peł ni
wszyst ko ro zu mie jąc,  jed nak przy czy niał się on do mo jej re -
flek sji nad wie lo ma spra wa mi.

Wiel kim prze ży ciem by ło dla mnie oso bi ste spo tka -
nie z Ja nem Paw łem II w 2000 Ro ku Wiel kie go Ju bi le uszu.
Bę dąc na piel grzym ce w Rzy mie, mia łam za szczyt prze by -
wać na au dien cji u Oj ca Świę te go w dniu Je go imie nin. Do
tej po ry – każ de go 4 li sto pa da – wspo mi nam ten dzień. Mo -
głam wów czas prze ka zać So le ni zan to wi al bum o „So li dar no -
ści” opra wio ny w bia łą skó rę, wy ko na ny spe cjal nie dla Oj ca
Świę te go. Do tej po ry pa mię tam sło wa przy wi ta nia wy po wie -
dzia ne te go dnia przez bi sku pa Zyg mun ta Paw ło wi cza, 
w któ rych za wia da miał Oj ca Świę te go, że speł ni ło się Je go
ma rze nie, że by Pol ska by ła chro nio na Krzy ża mi nie tyl ko
od po łu dnia krzy żem na Gie won cie,  ale i od pół no cy, gdyż
zo stał wte dy po sta wio ny krzyż mi le nij ny na Gra do wej Gó rze
w Gdań sku.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

2018 – rocznice œw. Jana Paw³a II
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Rze czy wi ście, te 40 lat od roz po czę cia pon ty fi ka tu Ja na
Paw ła II mi nę ło jak w oka mgnie niu. Na le żę do po ko le nia
osób, któ re bar dzo świa do mie w nim uczest ni czy ły, czy to
oso bi ście, czy też oglą da jąc re la cje te le wi zyj ne z licz nych
piel grzy mek pa pie skich do wszyst kich nie mal kra jów świa -
ta. W mo men cie wy bo ru Ka ro la Woj ty ły na Sto li cę Pio tro -
wą koń czy łam już bo wiem szko łę pod sta wo wą, a w ko lej -
nych la tach wie lo krot nie spo ty ka łam się z na szym pa pie -
żem pod czas je go piel grzy mek do Pol ski (np. w 1987 r. 
w Gdań sku i 1999 r. w So po cie) lub pod czas mo ich piel -
grzy mek do Nie go. Mia łam oka zję do świad czyć wte dy je go
bli skiej obec no ści i w sa mym Rzy mie (np. w 1993 r., 1997
r.), skąd przy wio złam je go pa pie skie bło go sła wień stwo dla
ca łej mo jej ro dzi ny, i w pięk nej let niej re zy den cji pa pie skiej
Ca stel Gan dol fo nad je zio rem Al ba no (np. w 2002 r.), gdzie
wraz z chó rem gdań skiej Szko ły Mu zycz nej II stop nia za -
śpie wa li śmy mu kil ka je go ulu bio nych pio se nek, w tym
oczy wi ście „Gó ra lu, czy ci nie żal”. Nasz pa pież był już wów -
czas wpraw dzie bar dzo scho ro wa ny, ale nikt z nas nie przy -
pusz czał, że bę dzie to na sze ostat nie spo tka nie za je go
ziem skie go ży cia. 

Naj bar dziej nie za po mnia nym prze ży ciem był jed -
nak dla mnie udział w Świa to wych Dniach Mło dzie ży 
w Czę sto cho wie w 1991 r., na któ rych nie mo gło oczy wi ście

za brak nąć ich po my sło daw cy. Po czą tek te go wy jaz du był
bar dzo za baw ny, gdyż za mó wio ny na tę oka zję przez na szą
Ku rię po ciąg za po wia da no na każ dej ze sta cji ja ko „po ciąg
spe cjal ny”, co po wo do wa ło uza sad nio ny wów czas śmiech
wśród uczest ni ków wy jaz du. W Czę sto cho wie nie by ło już
wpraw dzie tak za baw nie, gdyż na sza gru pa sta ła w głów nej
alei wio dą cej na Ja sną Gó rę dość da le ko od oł ta rza, ale że
by li śmy wte dy jesz cze stu den ta mi, więc ta kie utrud nie nia
nie prze szka dza ły nam zbyt nio. Spo tka niu te mu to wa rzy -
szy ło ha sło prze wod nie „Otrzy ma li ście Du cha przy bra nia
za sy nów” (Rz 8, 15). Spo śród trzech Osób Trój cy Świę tej
to wła śnie Duch św. był mi za wsze naj bliż szy, a Je go dzia ła -
nia w mo im ży ciu wie lo krot nie do świad cza łam, gdy tyl ko
się do Nie go zwra ca łam. My ślę więc, że mo ja obec ność na
tych aku rat Świa to wych Dniach Mło dzie ży by ła nie przy -
pad ko wa. 

W ro ku 2005 wy bra łam się na jesz cze jed ne Świa to -
we Dni Mło dzie ży, tym ra zem do Ko lo nii. Od by ły się one
już jed nak z udzia łem na stęp cy Ja na Paw ła II – pa pie ża Be -
ne dyk ta XVI. Czu li śmy tam jed nak i tak du cha na sze go
zmar łe go pa pie ża i mam na dzie ję, że już na za wsze po zo sta -
nie on w na szych ser cach.  

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

ołtarz papieski na sopockim hipodromie w 1999 r. błogosławieństwo papieskie Światowe Dni Młodzieży, Częstochowa, 1991 r.

40 lat minê³o jak jeden dzieñ…

Pon ty fi kat Ja na Paw ła II trwał 27 lat. Nie ma wąt pli -
wo ści, że skon cen tro wa ny był na uka zy wa niu god no ści oso -
by ludz kiej, po sza no wa niu wol no ści i war to ści ży cia oraz
dia lo gu ukie run ko wa nym na bu do wa nie cy wi li za cji mi ło ści.
Odej ście Pa pie ża do Do mu Oj ca 2 kwiet nia 2005 ro ku prze -
ży wał ca ły świat. Je go pon ty fi kat wy warł wiel ki  wpływ na lo -
sy Pol ski, Eu ro py i ca łe go świa ta. Z tro ską Do bre go Pa ste -
rza zo sta wił rów nież Po la kom za da nie do wy peł nie nia. Mó -
wił: „Za nim stąd odej dę, pro szę was, aby ście ca łe to du cho -
we dzie dzic two, któ re mu na imię «Pol ska», raz jesz cze przy -
ję li z wia rą, na dzie ją i mi ło ścią ta ką, ja ką za szcze pia w nas
Chry stus na chrzcie świę tym, aby ście ni gdy nie zwąt pi li 
i nie znu ży li się, i nie znie chę ca li, aby ście nie pod ci na li sa mi
tych ko rze ni, z któ rych wy ra sta my”. Mo im zda niem te sło -
wa są na dal bar dzo ak tu al ne i w ro ku świętowania 100-le cia

od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści na dal mo bi li zu ją do
ich re ali za cji.

Dla mnie rów nież przy kład oso bi sty Oj ca Świę te go,
Je go głę bo ka mo dli twa, za wie rze nie się Mat ce Bo żej „To tus
Tu us” by ły dla mnie wzo rem do na śla do wa nia. Swo ją po sta -
wą przy cią gnął do Ko ścio ła wie le „za gu bio nych owie czek”.
Mo gę śmia ło po wie dzieć, że Jan Pa weł II był i jest na dal mo -
im prze wod ni kiem na dro dze wia ry. Pa nu Bo gu dzię ku ję za
ob da ro wa nie nas tak wiel kim Świę tym, któ ry w trud nych
cza sach kie ro wał do nas wier nych sło wa po cie sze nia i do da -
wał od wa gi. My ślę, że to wiel kie dzie dzic two, któ rym zo sta -
li śmy ob da ro wa ni, mu si my na dal prze ka zy wać na stęp nym
po ko le niom.

Te re sa So wiń ska
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akcent jubileuszowy z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości w Sanktuarium św. JP II

nowy portret JP II w formie mozaiki w Oknie
Papieskim 

sutanna papieża JP II 

16.10.2018 r. minęło dokładnie 40 lat od dnia, w którym cały
świat usłyszał z watykańskiego balkonu sławetne słowa:
„Habemus Papam! Eminentissimum ac reverendissimum
Dominum, Dominum Carolum Sanctć Romanć Ecclesić
Cardinalem Wojtyła”. Z tej okazji w całej Polsce miały
miejsce liczne wydarzenia upamiętniające tę tak istotną dla
nas Polaków (choć nie tylko) rocznicę. Najbardziej
uroczyście obchodzono ją oczywiście w Archidiecezji
Krakowskiej, w której późniejszy święty przyszedł na świat,
dorastał, studiował i służył najpierw kościołowi polskiemu
kolejno jako prezbiter, kardynał oraz biskup, aby wreszcie
dojść do godności następcy św. Piotra i służyć kościołowi
katolickiemu na całym świecie. Okrągłą rocznicę jego
pontyfikatu świętowano w Sanktuarium Św. Jana Pawła II
na Białych Morzach w Krakowie przez cały tydzień, przy
czym każdy dzień poświęcony był innemu aspektowi
działalności naszego wybitnego rodaka jako (kolejno)
papieża całego świata, papieża ludzi pracy, papieża nauki,
kultury i sportu, papieża modlitwy, cierpienia i Miłosierdzia
Bożego, papieża ludzi młodych, papieża miłującego
ojczyznę oraz papieża rodziny. Codziennie gromadzili się
też tam na Mszy Św. przedstawiciele danych grup
społeczeństwa polskiego, którym patronował za życia nasz
Ojciec Święty. Tym samym modlitwą zostali objęci w tych
dniach wszyscy Polacy. Pierwszego dnia wymieniono także
dotychczasowy obraz papieża w słynnym Oknie Papieskim
przy ul. Franciszkańskiej 3 na jego nowy wizerunek w
postaci pięknej mozaiki, a wieczorem odbył się na
krakowskim Rynku Głównym koncert papieski,
transmitowany przez telewizję na całą Polskę. 

W samym Sanktuarium św. Jana Pawła II otwarto
również wystawę pt. „Nasz papież” poświęconą 40-tej
rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II oraz 60-tej rocznicy
jego sakry biskupiej. W trzech salach zgromadzono

najważniejsze pamiątki ze wspomnianych lat posługi św.
Karola Wojtyły zarówno w Polsce jaki i na świecie. W
pierwszej z nich udokumentowano wszystkie etapy jego
dojrzewania w Polsce do roli papieża. Można więc było
zobaczyć tam jego osobiste przedmioty z lat szkolnych oraz
z okresu studenckich wędrówek, ale również sutannę
biskupią i kardynalską. 

W drugiej sali zwiedzający mieli z kolei możliwość
zapoznania się z wszystkimi czternastoma encyklikami
Jana Pawła II, do których treści dostosowano bardzo
bogatą i interesującą kolekcję pamiątek oraz darów
ofiarowanych Ojcu Świętemu w ciągu 26 lat jego
pontyfikatu na Stolicy Piotrowej. Do szczególnie cennych
eksponatów należy replika wnętrza gabinetu papieskiego,
sutanna papieża Benedykta XVI oraz sutanna samego Ojca
Świętego, wyeksponowana na tronie papieskim w szklanej
gablocie umieszczonej pośrodku sali. Podczas zwiedzania
wystawy przez cały czas słychać słowa z oryginalnego filmu
dokumentalnego na temat wyboru papieża z 1978 r., który
jest wyświetlany w sali kinowej łączącej obie wspomniane
wcześniej sale muzealne. 

Z całą pewnością warto wybrać się na tę wystawę,
a przy okazji zwiedzić też drugą, pokazywaną w sąsiednim
budynku, ekspozycję pt. „Kim jest Człowiek z całunu?”,
która w bardzo przystępny sposób wyjaśnia tajemnicę
Całunu Turyńskiego, popierając prezentowane tezy
konkretnymi wynikami rzetelnych badań naukowych.
Niezwykle ciekawe są rekonstrukcje korony cierniowej,
gwoździ oraz samego ciała Jezusa, które nieco bardziej
pozwalają nam wyobrazić sobie bezmiar męki krzyżowej
Chrystusa. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek

40-ta rocznica wyboru œw. Karola Wojty³y
na Stolicê Piotrow¹ 
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replika wnętrza gabinetu papieża JP II 

okres dzieciństwa JP II

ołtarz w Kaplicy Relikwii w podziemiach Sanktuarium św. JP II

papież JP II jako turysta w czasach studenckich

oryginalne pamiątki z całego świata ofiarowane w darze JP II

narzędzia męki Chrystusa prezentowane na wystawie pt. „Kim jest Człowiek z Całunu?”

korona cierniowa Chrystusa zrekonstruowana na podstawie badań Całunu Turyńskiego rekonstrukcja postaci Chrystusa opracowana na podstawie badań Całunu Turyńskiego 
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Wstęp
Do przed sta wie nia po niż sze go tek stu skło ni ła mnie za chę ta
do opi sa nia swo ich spo tkań ze św. Ja nem Paw łem II, któ ra
zo sta ła za miesz czo na w ostat nim nu me rze „Gło su Bra ta”.
Opi sa ne wy da rze nia nie przy da rzy ły się mnie, ale uczest ni -
czy łam w nich po śred nio, po ma ga jąc w ich opi sie śp. pa nu po -
rucz ni ko wi Jó ze fo wi We ltrow skie mu, ps. „Pstrąg” (1924-
-2014), żoł nie rzo wi „Gry fa Po mor skie go”, Ar mii Kra jo wej 
i Woj ska Pol skie go. Opra co wa ny prze ze mnie tekst pt. „Mo -
je spo tka nia z Oj cem Świę tym Ja nem Paw łem II – wod niac kie
przy go dy” uka zał się w zbio rze „Pły ną łem za nim… czy li opo -
wieść o Ja nie Paw le II i Jó ze fie” Ire ny Bruc kiej, wy da nym
przez Wy daw nic two Ber nar di num w Pel pli nie 2007 r. Po ni żej
przy ta czam frag ment wspo mnień pa na Jó ze fa.

Wspo mnie nia Jó ze fa We ltrow skie go
Myśl spi sa nia po niż szych wspo mnień, zwią za nych z mo imi
spo tka nia mi z Oj cem Świę tym Ja nem Paw łem II, po wsta ła
pod wpły wem lek tu ry ko lej nych nu me rów pi sma ka to lic kie -
go „Piel grzym” i książ ki Ja na Paw ła „Dar i Ta jem ni ca”, a tak -
że prze ży wa nych ko lej nych rocz nic Je go pon ty fi ka tu, a na de
wszyst ko pod wpły wem nie spo dzie wa ne go, acz opatrz no ścio -
we go spo tka nia z o. Pio trem Sta ni sła wem Ky ciem we Wdec -
kim Mły nie w cza sie ju bi le uszo we go XXV Mię dzy na ro do we -
go Spły wu Ka ja ko we go „Wda 1990”. Wła śnie dzię ki nie mu
do wie dzia łem się o wy pra wach ka ja ko wych Oj ca Świę te go po
Wdzie, o któ rych nie mia łem po ję cia, mi mo że uro dzi łem się
i wy cho wa łem wła śnie nad tą rze ką.

Cel te go opra co wa nia to non omnis mo riar, czy jak
pi sał nasz pol ski po eta Kon stan ty Il de fons Gał czyń ski „oca lić
od za po mnie nia”, tym bar dziej, że na ocz ni świad ko wie co raz
czę ściej od cho dzą.   

Nie za po mnia nym i je dy nym w swo im ro dza ju (jak
oka za ło się po 40 la tach) był XIV Ogól no pol ski Spływ Ka ja ko -
wy na Du naj cu, na tra sie No wy Targ-No wy Sącz, któ ry od był
się w dniach 28-29 ma ja 1955 ro ku. Uczest ni czy łem w nim ja -
ko kie row nik gru py „Ko le jarz” Gdańsk. Przy go da wod niac ka
przy tra fi ła mi się na prze ło mie Du naj ca w Pie ni nach. Miej sce
to jest za li cza ne do naj trud niej szych do prze pły nię cia od cin -
ków rzek gór skich w Pol sce, jak rów nież w Eu ro pie. Du na jec
jest jed no cze śnie naj pięk niej szym szla kiem wod nym w na -
szym kra ju. Tak się zło ży ło, że pły ną łem ze swo ją gru pą gdań -
ską przed gru pą stu den tów z Kra ko wa. W pew nym mo men -
cie za uwa ży łem, że kil ka ka ja ków za na mi wy wró ci ło się
i za czę ło to nąć. Sko czy łem w nurt rze ki, by ra to wać ko le gów
i ich sprzęt z pie nią cych się fal Du naj ca. Po ma ga li mi w tym
wod nia cy z mo je go i in nych klu bów. Pa mię tam, że bar dzo po -
szko do wa ni zo sta li mło dzi stu den ci z Kra ko wa, oko ło 6-8
osób. Zo sta ły za to pio ne pra wie wszyst kie ich rze czy oso bi ste.
Nie zwy kle trud no by ło od na leźć je w nur tach by strej rze ki.
W tej sy tu acji po ma ga li śmy po szko do wa nym, słu żąc im swo -
ją su chą odzie żą, któ rą jesz cze dys po no wa li śmy.

Upły nę ło po nad czter dzie ści lat, kie dy to tra fi ła w
mo je rę ce książ ka Sta ni sła wa Sto lar czy ka „Hob by Ja na Paw -
ła II”. Czy ta łem ją z wy pie ka mi na twa rzy. Sko ja rzy łem opi sy -
wa ne fak ty i oka za ło się, że pod czas ma jo wej przy go dy w

1955 r. po mo głem księ dzu Ka ro lo wi Woj ty le, Ja no wi Paw ło wi
II – Oj cu Świę te mu. Nie mo gę oprzeć się po ku sie, by nie za -
cy to wać frag men tu wspo mnia nej książ ki ze str. 80: „Ka jak ks.
Ka ro la na dział się na ja kiś pod wod ny głaz i za czął na bie rać
wo dy. Na szczę ście uszko dze nie by ło nie wiel kie i za ło ga po -
ko na ła słyn ny Prze łom Pie niń ski. Ka jak wy trzy mał do
Szczaw ni cy – za me tą po szedł na dno. Ks. Ka rol za żył zim nej
du naj co wej ką pie li. Ca ły ekwi pu nek na siąk nął wo dą, su chy
po zo stał tyl ko bre wiarz”. W do ku men tach tej książ ki na str.
183 uj rza łem ko pię Dy plo mu dla Ob. Woj ty ły Ka ro la, iden -
tycz ne go jak mój, któ ry rów nież wów czas otrzy ma łem. Na za -
koń cze nie im pre zy w No wym Są czu ko man dor spły wu śp.
inż. Ma rian Ple bań czyk zło żył po dzię ko wa nia za spor to wą po -
sta wę i udzie lo ną po moc ko le żeń ską wod nia kom – spor tow -
com z „Ko le ja rza” Kra ków i „Ko le ja rza” Gdańsk, i wrę czył
uczest ni kom dy plo my pa miąt ko we, m.in. Ka ro lo wi Woj ty le i
mnie. Wy róż nie nia te zo sta ły wrę czo ne w imie niu Pol skie go
To wa rzy stwa Tu ry stycz no-Kra jo znaw cze go i Okrę go wej Ko -
mi sji Tu ry sty ki Wod nej – Kra ków – na XIV OSK na Du naj cu
w dniach 28-29 ma ja 1952 r. Po sko ja rze niu fak tów ra dość
mo ja nie mia ła gra nic! Trze ba tu do dać, że wów czas nie wie -
dzie li śmy, iż ma my do czy nie nia z księ dzem, po nie waż Je go
udział w spły wach był or ga ni zo wa ny w ta jem ni cy przed ów -
cze sny mi wła dza mi. 

Spo tka nie to by ło dla mnie bar dzo waż ne, gdyż nie
na co dzień ma się oka zję ra to wać Oj ca św. z opre sji. Nie ma
zna cze nia to, że nie był jesz cze wte dy słu gą na Sto li cy Pio tro -
wej, ale świa do mość, że jest te raz, na peł nia mnie wiel ką ra do -
ścią i wdzięcz no ścią wo bec Bo ga, iż po zwo lił mi ze tknąć się z
naj wyż szym obec nie au to ry te tem mo ral nym i prze wod ni -
kiem du cho wym na na szym ziem skim pa do le, „mo im” Pa pie -
żem.

Mia łem to szczę ście, że po tym pierw szym nie świa -
do mym ze tknię ciu z Ka ro lem Woj ty łą na stą pi ły dal sze, ale już
świa do me, z Ja nem Paw łem II. W cza sie pierw szej piel grzym -
ki Oj ca Świę te go do Pol ski znaj do wa łem się wśród oko ło mi -
lio na osób wi ta ją cych Go en tu zja stycz nie w Gnieź nie na Bło -
niach, w czerw cu 1979 ro ku. Ogrom nym i nieza-
po mnia nym prze ży ciem był mój udział w trze ciej piel grzym -
ce Ja na Paw ła II, kie dy to za wi tał na Wy brze że Gdań skie, a
gdzie wów czas ro dzi ła się „So li dar ność”. 11 czerw ca 1987 r.
by łem w Gdy ni na Skwe rze Ko ściusz ki i w Gdań sku-Za spie –
12 czerw ca. Uczest ni czy łem w ob sta wie na tra sie prze jaz du
Oj ca św. przez Wrzeszcz na Za spę. 

Jed nak naj bar dziej prze ży łem mo ją pierw szą piel -
grzym kę do Rzy mu, któ rą zor ga ni zo wa li księ ża pal lo ty ni.
Bra łem w niej udział wraz z czter dzie sto ma trze ma oso ba mi
z Po mo rza Gdań skie go. Przed wy jaz dem do wie dzia łem się,
że pod czas po by tu Ja na Paw ła II w Gdań sku wy stę po wa ły ze -
spo ły ka szub skie, któ re nie zmier nie przy pa dły do gu stu Oj cu
św. Szcze gól nie po do ba ły Mu się ich stro je. Po sta no wi łem
wów czas, że za opa trzę się w strój ka szub ski, któ ry w kom ple -
cie uży czył mi mój ko le ga – wod niak, ks. Ro man Skwiercz.
Na Pla cu św. Pio tra ocze ki wa łem na au dien cję w peł nym
„rynsz tun ku” ka szub skim. Spo tka nie od by ło się w śro dę 23
wrze śnia 1987 ro ku. Po ob jeź dzie pla cu Pa pież opu ścił po jazd

Moje spotkania z Ojcem Œwiêtym JP II
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i udał się w stro nę sek to ra za ję te go przez oso by z po dar ka mi.
Wśród nich by łem i ja. Uda ło mi się za jąć miej sce przy sa mej
ba rier ce, bli sko któ rej prze cho dził Jan Pa weł II. Gdy zo ba czył
ka szub skie go piel grzy ma, przy spie szył kro ku, uśmiech nął
się i wy cią gnął rę kę. Za sko czo ny, ale ura do wa ny ode zwa łem
się w te sło wa: – „Oj cze Świę ty, przyj mij ży cze nia od lu dzi z
Po mo rza, Gdań ska... – nie zdą ży łem ni cze go wię cej po wie -
dzieć, bo Pa pież do po wie dział „i Ka szub”. Uca ło wa łem pier -
ścień pa pie ski. W da rze zło ży łem pa miąt ko we zdję cie i al bum
„Po me ra nii”, za wie ra ją cy pu bli ka cje zwią za ne z III Piel -
grzym ką Ja na Paw ła II do Pol ski (by ły to trzy nu me ry 5, 6 i 8
z 1987 r.). Po wyż sze wy da rze nie zo sta ło opi sa ne w dru gim
nu me rze „Po me ra nii” z lu te go 1988 r. Za miesz czo no rów nież
fo to gra fię upa mięt nia ją cą mo ment wrę cza nia da ru.

Pod czas IV Piel grzym ki Oj ca Świę te go do Oj czy zny
uczest ni czy łem w spo tka niu na sta dio nie w Olsz ty nie w
czerw cu 1991 r. V Piel grzym kę pra wie ca łą na gra łem na ta -
śmę, a uczest ni czy łem w spo tka niu w Gnieź nie 3 czerw ca
1997 r. Naj bar dziej za an ga żo wa ny by łem w przy go to wa nia do
na stęp nej piel grzym ki Oj ca Świę te go do kra ju, po nie waż mie -
li śmy po wi tać Go w die ce zji pel pliń skiej, do któ rej na le żę.
Przy go to wa nia, bę dą ce dzie wię cio mie sięcz ną no wen ną, zo -
sta ły po dzie lo ne na cykl wy zna czo ny pa ster skim li stem bi -
sku pim. Nad ca ło ścią czu wał prze wod ni czą cy Ko mi te tu
Dusz pa ster skie go, ks. An to ni Bącz kow ski. Bi skup Jan Ber -
nard Szla ga uło żył spe cjal ną mo dli twę ocze ki wa nia na wi zy tę
pa pie ską. Przez ca ły okres no wen ny or ga ni zo wa ne by ły spo -
tka nia, mo dli twy, czu wa nia do ro słych i mło dzie ży, roz wa ża -
nia orę dzi pa pie skich, rejs ku trem po Bał ty ku w ra mach
dusz pa ster stwa ry ba ków, opra co wa no pro gram pa tro nal ny
dla rol ni ków, oj ców, ma tek, na uczy cie li i wy cho waw ców, zor -
ga ni zo wa no die ce zjal ną olim pia dę bi blij ną dla uczniów szkół

po nad pod sta wo wych, przy go to wa no pla ka ty upa mięt nia ją ce
nad cho dzą cą wi zy tę, Wy daw nic two Die ce zji Pel pliń skiej Ber -
nar di num przy go to wa ło kil ka po zy cji książ ko wych, Mu zeum
Wi sły w Tcze wie i Od dział Cen tral ne go Mu zeum Mor skie go
w Gdań sku zor ga ni zo wa łi wy sta wę fo to gra ficz ną „Mo je spo -
tka nia z Oj cem Świę tym”, w któ rą i ja wnio słem swój wkład.
W swo ich zbio rach prze cho wu ję po dzię ko wa nie od or ga ni za -
to rów wy sta wy za udo stęp nie nie ma te ria łów.

Dzię ki spo tka niu pod czas Ju bi le uszo we go XXV Mię -
dzy na ro do we go Spły wu Ka ja ko we go „Wda 1990” oj ca Pio tra
Sta ni sła wa Ky cia, fran cisz ka ni na, wy kła dow cy z KUL-u, do -
wie dzia łem się, słu cha jąc z za par tym tchem je go ho mi lii, że
„tą rze ką Wdą pły nął z Oj cem Świę tym kil ka ra zy, a naj bar -
dziej za ko cha ny jest w je zio rze Wdzy dze”, któ re i ja bar dzo
ko cham. Wy słu cha łem tych słów na Mszy św. na bi wa ku we
Wdec kim Mły nie pod czas wspo mnia ne go spły wu. Uczest ni -
czy ło w nim oko ło 750 osób z róż nych kra jów. Wśród nich by -
ła też gru pa mło dych Ro sjan, któ rzy ni gdy nie wi dzie li księ -
dza. Za pra gnę li się z nim spo tkać. Ze wzglę du na to, bar dzo
opóź ni ło się mo je bez po śred nie spo tka nie z o. Ky ciem. Oko -
ło go dzi ny 24.00 mo głem wresz cie po roz ma wiać z o. fran cisz -
ka ni nem na fra pu ją cy mnie te mat ka ja ko wych wy praw pa pie -
skich po Wdzie. Po wsta ła wów czas myśl zor ga ni zo wa nia
spły wu ka ja ko we go śla da mi pa pie ża. Do brym mo men tem do
re ali za cji te go za mie rze nia sta ła się wi zy ta Oj ca św. w die ce -
zji pel pliń skiej. I tak w dniach 28-30 maja 1999 ro ku zo stał
zor ga ni zo wa ny I Die ce zjal ny Spływ Ka ja ko wy na Wdzie śla -
da mi Ja na Paw ła II. 

Opra co wa ła Syl wia Stan kie wicz 

Zdjęcie z Piegrzymki Kaszubskiej do Rzymu w 2004 r. 
Jan Paweł II i Józef Weltrowski

Kopia dyplomu pamiątkowego 
za udział w XIV Ogólnopolskim Spływie Kajakowym dla Ob. Karola Wojtyły
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Rok 2018 to czas szcze gól ny dla na sze go chó ru pa ra fial ne go.
Ob cho dzi my w tym ro ku dwu dzie sto le cie ist nie nia. Chór  po -
wstał w paź dzier ni ku 1998 r. z ini cja ty wy pierw sze go ks. pro -
bosz cza Eu ge niu sza Stel ma cha. Oka zją do po wsta nia był
przy jazd do Pol ski Oj ca św. Ja na Paw ła II. Nasz chór śpie wał
wów czas z ze spo lo nym chó rem, zło żo nym z wie lu chó rów
gdań skich, na so poc kim hi po dro mie pod czas Mszy św., spra -
wo wa nej przez Oj ca Św. 

W obec nej chwi li chór li czy 29 osób (w tym je den
czło nek ho no ro wy). W po przed nich la tach  by ło na wet 48
chó rzy stów. Nie wie lu z nich za si la sze re gi ze spo łu od mo -
men tu je go po wsta nia. Więk szość z nas do cho dzi ła w na stęp -
nych la tach, a część zre zy gno wa ła ze śpie wu z róż nych po wo -
dów. Dziś war to przy po mnieć te oso by, któ re w cią gu mi nio -
nych 20 lat ode szły do wiecz no ści, a po zo sta ły w na szej pa -
mię ci. Są to: Ka zi mie ra Lan dow ska, Kry sty na Gro dzie wicz,
Ma rian na An drze jew ska, Wan da Do bro siel ska, Apo lo nia
Wój cik, An to ni na Le wic ka, Cze sław Try ba, Jan Ro jek i Jan
Jan ko wiak. 

Pierw szym dy ry gen tem chó ru, od mo men tu po wsta -
nia do 13 wrze śnia 2010 r., był  Zbi gniew Bi ziuk. Po nim pro -
wa dze nie ob ję ła An na Te rech. Na szym opie ku nem od lip ca
2001 ro ku jest ks. pro boszcz ka no nik Grze gorz Stol czyk.  

Po sta no wi li śmy wspól nie uczcić nasz ju bi le usz ja kąś cie -
ka wą wy pra wą. Uda ło się zor ga ni zo wać piel grzym kę na Dol ny
Śląsk. Sta cjo no wa li śmy w krze szow skim Do mu Piel grzy ma 
u sióstr elż bie ta nek, któ ry był na szą ba zą wy pa do wą. 

Pierw szym miej scem, któ re zwie dzi li śmy, był naj -
więk szy w Pol sce i je den z naj cen niej szych i naj więk szych 

w Eu ro pie ze spół klasz tor ny, znaj du ją cy się w Lu bią żu. To
mo nu men tal ne za ło że nie ba ro ko we, jak i roz le głe te re ny do -
oko ła, na le ża ły nie gdyś do po tęż ne go za ko nu cy ster sów, któ -
rych na Śląsk spro wa dził ksią żę Bo le sław Wy so ki. W wy ni ku
róż nych za wi ro wań hi sto rycz nych, bu dow la moc no pod upa -
dła. Obec nie znaj du je się pod opie ką Fun da cji Lu biąż. Dzię ki
jej sta ra niom i pod ję tym pra com re mon to wym moż na już
zwie dzać wspa nia łą sa lę ksią żę cą, re fek tarz let ni, ja dal nię
opa ta i ko ściół klasz tor ny, któ ry na dal znaj du je się w re mon -
cie. Mo gli śmy po dzi wiać wy kwint ne wnę trza, któ re ozda bia -
ją ob ra zy, rzeź by i fre ski. Do wie dzie li śmy się, że pra co wał tu
je den z naj wy bit niej szych ar ty stów epo ki, Mi chał Wil l mann,
na zy wa ny „Ślą skim  Rem brand tem”. W cią gu ca łe go ży cia
stwo rzył on oko ło 418 ob ra zów i 54 po li chro mie. 

Ko ściół cmen tar ny Św. Ja na i Św. Ka ta rzy ny w Świe -
rza wie, któ ry zwie dzi li śmy w na stęp nej ko lej no ści, to ro mań -
ski ko śció łek z XIII wie ku. Co cie ka we i nie zwy kłe, za cho wał
się do dzi siaj w nie mal nie zmie nio nej for mie, przez co jest pe -
reł ką ar chi tek tu ry w ska li ca łej Pol ski. Cha rak te ry stycz nym
ele men tem świą ty ni jest czwo ro bocz na wie ża do bu do wa na 
w 1506 ro ku, ale naj cen niej sze w ko ściół ku są ma lo wi dła i po -
li chro mie z XIII wie ku, któ re od kry to cał kiem nie daw no. Ko -
ściół udo stęp nio ny jest zwie dza ją cym. Nie peł ni funk cji sa -
kral nej, lecz wy sta wien ni czą i kon cer to wą. 

Z te go cie ka we go miej sca ru szy li śmy do Le gnic kie -
go Po la. Znaj du je się tu po tęż na Ba zy li ka Ko le giac ka św. Ja -
dwi gi, któ ra jest sie dzi bą pa ra fii Pod wyż sze nia Krzy ża Świę -
te go i św. Ja dwi gi Ślą skiej oraz cen tral nym ele men tem by łe -
go ze spo łu klasz tor ne go be ne dyk ty nów. Wraz z nim, pa wi lo -

Pielgrzymka do Krzeszowa
Z ŻYCIA PARAFII

Krzeszów - chórzyści z proboszczem parafii Krzeszów
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nem ogro do wym i ko ścio łem pw. Trój cy Świę tej zo sta ła uzna -
na, 1 ma ja 2004 r. roz po rzą dze niem Pre zy den ta Rze czy po spo -
li tej Pol skiej, za po mnik hi sto rii. Od 2017 r. świą ty nia po sia da
god ność ko le gia ty. 

Le gen da śre dnio wiecz na gło si, że po cząt ki Le gnic -
kie go Po la wią żą się z od na le zie niem zwłok księ cia Hen ry ka
II Po boż ne go przez je go mat kę, księż nę Ja dwi gę (póź niej szą
świę tą). Ksią żę zgi nął w bi twie le gnic kiej 1241 r., w któ rej ry -
cer stwo pol skie star ło się z Ta ta ra mi. Ci ostat ni zbez cze ści li
cia ło księ cia, ob ci na jąc mu gło wę. Za tknię ta na dzi dę mia ła
zmu sić miesz kań ców ob le ga ne go mia sta do pod da nia się.
Obroń cy gro du nie pod da li, a na jeźdź cy po złu pie niu oko li cy,
wy co fa li się. Dla uczcze nia te go wy da rze nia i pa mię ci sy na,
księż na Ja dwi ga ufun do wa ła ko ściół i klasz tor, w któ rym osa -
dzi ła cze skich be ne dyk ty nów. 

Wnę trze świą ty ni bu dzi za chwyt i po dziw dla pra cy
ar ty stów. Rzeź by, umiesz czo ne w środ ku i na fa sa dach, zdo -
bie nia oł ta rzy bocz nych i pro spek tu or ga no we go wy ko nał
nie miec ki rzeź biarz Karl Jo seph Hiern le. Ob raz w oł ta rzu
głów nym pt. „Zna le zie nie zwłok Hen ry ka Po boż ne go przez
św. Ja dwi gę” na ma lo wał ma larz fla mandz ki Jo han Franz de
Bac ker. Na to miast wspa nia łe po li chro mie na skle pie niach
świą ty ni wy ko nał ba war ski ar ty sta Co smas Da mian Asam.
Trud no by ło ode rwać oczy od tych wspa nia ło ści, ale to nic
dziw ne go, po nie waż ta bu dow la to je den z naj wspa nial szych
przy kła dów ar chi tek tu ry ba ro ko wej na Ślą sku.

Ko lej nym obiek tem, któ ry za chwy ca tu ry stów i ocza -
ro wał rów nież nas, jest Ko ściół Po ko ju pw. Trój cy Świę tej,
któ ry na le ży do świd nic kiej pa ra fii Ko ścio ła Ewan ge lic ko –
Au gs bur skie go w Pol sce. Od 2001 r. jest wpi sa ny na li stę
świa to we go dzie dzic twa UNESCO. Wy bu do wa li go ślą scy
ewan ge li cy. Dzię ki wsta wien nic twu mo nar chii szwedz kiej,
ka to lic ki ce sarz (rzym ski i król Nie miec) Fer dy nand III, dla
za cho wa nia po ko ju, ze zwo lił w swym ka to lic kim kra ju wy bu -
do wać na Ślą sku trzy świą ty nie pro te stanc kie. Jed nak przy
ich bu do wie usta no wio no ogrom ne utrud nie nia, a mia no wi -
cie: ko ściół mu siał być lo ko wa ny po za mu ra mi mia sta, od da -
lo ny od nich na od le głość strza łu ar mat nie go, nie mógł mieć
dzwon ni cy, nie mógł być bu dyn kiem przy po mi na ją cym ko -
ściół, mu siał być zbu do wa ny z nie trwa łych ma te ria łów (drew -
na, sło my, pi sku, gli ny), okres bu do wy nie mógł prze kro czyć
ro ku. Tak więc zo stał zbu do wa ny z sa me go drew na, bez uży -
cia ani jed ne go gwoź dzia. 

Pierw szy z ta kich ko ścio łów po wstał w Gło go wie 
i nie prze trwał pró by cza su. Dru gi znaj du je się w Ja wo rze 
i stoi do dziś, a trze ci, naj więk szy w Eu ro pie, wła śnie ten 
w Świd ni cy, li czy już 360 lat. Na dal cie szy oczy i od by wa ją się
w nim re gu lar ne msze dla ewan ge li ków. Do wy jąt ko wo cen -
nych ele men tów wy po sa że nia ko ścio ła na le żą oł tarz i am bo -
na. Oł tarz głów ny to dzie ło Got t frie da Au gu sta Hof f man na,
któ ry po cho dził z Dre zna. Osiadł w Świd ni cy po ożen ku  
z cór ką świd nic kie go rzeź bia rza Chri sto pha Mar ti na, An ną
Bar ba rą. Oł tarz zo stał za mó wio ny z oka zji stu le cia ist nie nia
ko ścio ła. Nad men są oł ta rzo wą umiesz czo na jest nie wiel ka
pła sko rzeź ba, przed sta wia ją ca Ostat nią Wie cze rzę. W cen -
trum znaj du je się „Chrzest Chry stu sa” oraz po sta cie Moj że -
sza, Aaro na, apo sto łów Pio tra i Paw ła. Po wy żej, na sze ściu
ko lum nach ko rync kich wid nie je fryz z na pi sem w jęz. nie -
miec kim. W ję zy ku pol skim brzmi on na stę pu ją co: „To jest
Syn mój umi ło wa ny, któ re go so bie upodo ba łem”. W środ ku
oł ta rza, na wy so ko ści fry zu, jest umiesz czo na ale go ria Du cha
Świę te go w po sta ci go łę bi cy.  Po wy żej, pod bal da chi mem,
błysz czy zło ty trój kąt, oto czo ny pro mie nia mi, z he braj skim
na pi sem JHWH – to ale go ria Bo ga Oj ca. Na szczy cie oł ta rza,
na księ dze z sied mio ma pie czę cia mi, stoi ba ra nek z cho rą -
gwią. Wspa nia ła ba ro ko wa am bo na, po cho dzą ca z 1729 r., to
rów nież dzie ło Hof f man na. Scho dy są zdo bio ne sce na mi bi -
blij ny mi. Są to: „Ze sła nie Du cha Świę te go”, „Gol go ta” i „Raj”.
Na ba lu stra dzie znaj du ją się rzeź bio ne ale go rie Wia ry, Na -
dziei i Mi ło ści. Nad drzwia mi do am bo ny umiesz czo na jest
rzeź ba Je zu sa Do bre go Pa ste rza. Na uwa gę za słu gu ją rów -
nież pięk ne or ga ny z ba ro ko wym pro spek tem, bo ga to zdo -
bio na lo ża Hoch ber gów, wspa nia łe ma lo wi dła na stro pie 
i em po ry, któ re na ca łej dłu go ści po kry te są 78 wer se ta mi bi -
blij ny mi i 47 sce na mi ale go rycz ny mi. Ob ra zy, ma lo wa ne na
de skach, od zwier cie dla ją sens znaj du ją cych się obok cy ta tów
bi blij nych. Ba lu stra dy em por są bo ga to zdo bio ne rzeź ba mi 
i ma lo wi dła mi. 

Za chwy ce ni tym miej scem prze nie śli śmy się do jesz -
cze wspa nial sze go obiek tu, a mia no wi cie do Ka te dry św. Sta ni -
sła wa i św. Wa cła wa. To mo nu men tal na bu dow la go tyc ka, któ -
ra by ła bu do wa na, a na stęp nie roz bu do wy wa na przez oko ło
dwie ście lat. Jest jed nym z naj więk szych ko ścio łów na Dol nym
Ślą sku. Wie ża o wy so ko ści 103 m jest pią tą co do wiel ko ści 
w Pol sce. Źró dła hi sto rycz ne mó wią, że ko ściół po wstał w XIV
wie ku na po le ce nie księ cia Bol ka II Świd nic kie go, a le gen da

Z ŻYCIA PARAFII

W sanktuarium w Krzeszowie Chórzyści z Cudowną Figurką Matki Bożej Bardzkiej
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gło si, że wła śnie on sam po ło żył pierw szy ka mień pod bu do wę. 
Przez la ta świą ty nia prze cho dzi ła róż ne ko le je lo su. Do pie ro
na prze ło mie XVII i XVIII wie ku, kie dy pa tro nat nad świą ty -
nią ob ję li je zu ici, otrzy ma ła ona wspa nia ły ba ro ko wy wy strój.
Na ze wnątrz, w fa sa dzie za chod niej znaj du ją się czte ry por ta -
le z rzeź ba mi wy ko na ny mi z pia skow ca. Są to m.in. rzeź by:
Mat ki Bo żej z Dzie ciąt kiem, Dwu na stu Apo sto łów śpią cych
w Ogrój cu, św. Sta ni sła wa i św. Wa cła wa. Po obu ze wnętrz -
nych stro nach por ta li wi docz ne są sym bo le 4 ewan ge li stów –
orzeł św. Ja na, lew św. Mar ka, byk św. Łu ka sza i anioł św.
Ma te usza.

We wnę trzu ude rza przede wszyst kim ogrom bu -
dow li. Sa ma na wa głów na ma 71 m dłu go ści, 10 m sze ro ko ści
i 25 m wy so ko ści. Łącz na sze ro kość trzech naw wy no si 27 m.
Do naw bocz nych do bu do wa no w róż nym okre sie 6 ka plic.
Więk szość rzeźb i oł ta rzy wy ko nał Jan Rie del (1654-1736) –
rzeź biarz zwią za ny ze Świd ni cą. Po od by ciu stu diów we Wło -
szech i Pa ry żu, wstą pił do za ko nu je zu itów w Brnie. W 1692
r. roz po czął ba ro ki za cję wy stro ju ko ścio ła św. Sta ni sła wa 
i św. Wa cła wa. Stwo rzył w Świd ni cy wła sny warsz tat i wpro -
wa dził ce chy fran cu skie do ślą skie go ba ro ku. Je go dzie ła mi
są: oł tarz głów ny, oł ta rze bocz ne, am bo na, ozdob ne ra my ob -
ra zów. Ja ko two rzy wa uży wał wy łącz nie drew na. Oł tarz głów -
ny jest je go naj wy bit niej szym dzie łem, sce na cen tral na,
przed sta wia ją ca Mat kę Bo żą z Dzie ciąt kiem w oto cze niu
świę tych, umiej sco wio na jest pod bal da chi mem wspar tym na
sied miu ko lum nach.  Wiel kie or ga ny zdo bi „Or kie stra Nie -
biań ska”, rzeź bio na przez Je rze go Le onar da We be ra; je go
dzie łem jest też oł tarz w ka pli cy Mat ki Bo żej Świd nic kiej,
gdzie znaj du je się sły ną cy ła ska mi wi ze ru nek Ma ryi z XV w.,
a tak że po są gi pa tro nów mia sta na kon so lach fi la rów mię dzy -
na wo wych. 

Wśród oca la łych ele men tów śre dnio wiecz ne go wy -
po sa że nia naj cen niej szy jest go tyc ki po lip tyk z 1492 ze sce ną
Za śnię cia Mat ki Bo żej w ka pli cy zwa nej Chó rem Miesz czan
(ko pia Oł ta rza Ma riac kie go); oł tarz ten zo stał praw do po dob -
nie wy ko na ny przez ucznia Wi ta Stwo sza. We wnę trzu świą -
ty ni znaj du je się tak że Pie ta o bar dzo re ali stycz nej for mie 
z ok. 1420.  Na dzie dziń cu ko ścio ła stoi ko lum na św. Flo ria na
po cho dzą ca z 1684. W mar cu 2004, na mo cy bul li To tus Tu us
Po lo niae Po pu lus Ja na Paw ła II ko ściół św. Sta ni sła wa i św.
Wa cła wa stał się ka te drą die ce zji świd nic kiej, a w mar cu 2017

roku roz po rzą dze niem pre zy den ta An drze ja Du dy, ka te dra
zo sta ła wpi sa na na li stę Po mni ków Hi sto rii.

Pod czas po by tu w Krze szo wie nie mo gło obyć się
bez zwie dze nia Sank tu arium Mat ki Bo żej Ła ska wej, eu ro pej -
skiej per ły ba ro ku. W Ba zy li ce Mniej szej pw. Wnie bo wzię cia
NMP na szcze gól ną uwa gę za słu gu je oł tarz głów ny z mo nu -
men tal nym ob ra zem Wnie bo wzię cia NMP, ze spół fre sków 
o te ma ty ce bi blij nej i za kon nej oraz or ga ny kon cer to we –
przez wie lu uwa ża ne za naj le piej za cho wa ne or ga ny ba ro ko -
we w tej czę ści Eu ro py. Mie li śmy też oka zję zo ba czyć pod zie -
mia pod tran sep tem ko ścio ła klasz tor ne go, skom pli ko wa ną
kon struk cję da chu man sar do we go, fe no me nal ne dzie ło ba ro -
ko wej sztu ki cie siel skiej i wdra pać się na wie żę po 198 stop -
niach, z któ rej roz cią ga się pięk ny wi dok na ko tli nę krze -
szow ską i Kar ko no sze z do mi nu ją cą Śnież ką. 

Na pla cu sank tu arium znaj du je się ko ściół pw. św.
Jó ze fa z cy klem fre sków, wspo mnia ne go już „Ślą skie go Rem -
brand ta”,  M. Wil l man na pt. „Ra do ści i tro ski św. Jó ze fa”.
Pre zen tu ją one w nie spo ty ka ny spo sób sce ny z ży cia św. Ro -
dzi ny. W tyl nej czę ści ba zy li ki znaj du je się Mau zo leum Pia -
stów Świd nic ko -Ja wor skich, w któ rym, w go tyc kich sar ko fa -
gach, spo czy wa ją szcząt ki fun da to rów krze szow skie go
opac twa. Po za mu ra mi, w pięk nym kra jo bra zie, roz sia ne są
ka pli ce Kal wa rii Krze szow skiej, li czą ce 33 sta cje, słu żą ce
roz wa ża niu mę ki Chry stu sa. Jed nak naj więk szym skar bem
sank tu arium jest XIII-wiecz na iko na Mat ki Bo żej Ła ska wej
– je den z naj star szych wi ze run ków ma ryj nych w Pol sce,
uko ro no wa ny 2 czerw ca 1997 ro ku w Le gni cy przez Pa pie ża
Ja na Paw ła II. 

W tym pięk nym miej scu uczest ni czy li śmy co dzien -
nie we Mszy św. o godz. 18.00, przy go to wu jąc opra wę mu -
zycz ną, czy ta nia, śpiew psal mu i akla ma cji. Cięż ko by ło roz -
sta wać się z Krze szo wem, z cu dow nym sank tu arium, życz li -
wy mi sio stra mi elż bie tan ka mi, któ re nas go ści ły i pod kar mia -
ły, jak mo gły. 

Cze ka ło na nas jed nak w dro dze po wrot nej do Gdań -
ska jesz cze jed no wspa nia łe miej sce. Za je cha li śmy do Bar da,
gdzie by li śmy za pro sze ni do udzia łu i śpie wu na Mszy św.
o godz. 9.30 w Ba zy li ce Naj święt szej Ma rii Pan ny. Miej sce to
oka za ło się rów nież nie zwy kle cie ka we. Za ło że nie sank tu -
arium ma ryj ne go zwią za ne jest z obec no ścią Cu dow nej Fi -
gur ki Mat ki Bo żej Bardz kiej – Straż nicz ki Wia ry Świę tej.

Z ŻYCIA PARAFII

W katedrze świdnickiejW kościele w Lubiążu
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Mie li śmy nie co dzien ną oka zję zo ba czyć ory gi nal ną fi gur kę
(w zwy kłe nie dzie le wy sta wia ny jest fal sy fi kat) z te go wzglę -
du, iż był to dzień świą tecz ny, zwią za ny z rocz ni cą wy bo ru
Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża, obec nie św. Ja na Paw ła II, XVIII
Dzień Pa pie ski. Fi gu ra MB Bardz kiej uzna wa na jest za naj -
star szą rzeź bę ro mań ską na Ślą sku. Zo sta ła wy rzeź bio na 
w drew nie bu ko wym i ozdo bio na po li chro mią. Jej po wsta nie
da tu je się  na 2. poł. XIII w. We wnątrz ko ścio ła po dzi wiać
moż na bo ga ty wy strój rzeź biar ski i sny cer ski oł ta rza głów ne -
go, au tor stwa Ni ko lau sa Rich te ra. W świą ty ni wy eks po no wa -
ne są tak że licz ne wo ta, nie któ re o war to ści za byt ko wej. Do
naj cen niej szych dzieł sta no wią cych wy po sa że nie ko ścio ła za -
li cza się ob ra zy da to wa ne na pocz. XVIII w., któ re po cho dzą
z pra cow ni zna ne go już nam Mi cha ła Wil l man na i Ja na
Krišto fa Liški, kla sy cy stycz na, mar mu ro wa chrzciel ni ca, ku -
te kra ty ba ro ko we z XVIII w. oraz ro ko ko wy pro spekt or ga -
no wy. 

Na peł nie ni Du chem Świę tym i pięk ny mi wra że nia mi
es te tycz ny mi, szczę śli wie wró ci li śmy do Gdań ska, dzię ku jąc
Pa nu Bo gu i Mat ce Naj święt szej za opie kę, ks. Grze go rzo wi
za du cho we prze wod nic two, a kie row cy – pa nu Da mia no wi –
za bez piecz ną i per fek cyj ną jaz dę. 

Kro ni karz chó ru i współ or ga ni za tor wy jaz du: Syl wia Stan kie wicz
Zdję cia: Ali na So wiń ska, Bo że na Bą cal ska, Syl wia Stan kie wicz.

Z ŻYCIA PARAFII

W sali książęcej w Lubiążu

W Legnickim Polu przed bazyliką

Świdnica - przed Kościołem Pokoju Świdnica - w Kościele Pokoju

Chór Parafialny św. Brata Alberta na sopockim hipodromie 05 czerwca 1999 r. 
podczas Mszy św. sprawowanej przez Ojca Św. JP II
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Kie dy kil ka lat te mu pe wien re ko -
lek cjo ni sta przy rów nał roz wój na -
sze go ży cia chrze ści jań skie go do
roz wo ju drze wa wy da ją ce go do -
bre lub złe owo ce (Mt 7, 15-17),
po my śla łam so bie, że war to by ło -
by zo bra zo wać to in te re su ją ce, bo
nie zwy kle traf ne po rów na nie od -
po wied nim ry sun kiem, któ ry uka -
zy wał by za leż ność na sze go du -
cho we go roz wo ju od pod sta wo -
wych ele men tów ży cia każ de go
chrze ści ja ni na. Z po wo du bra ku
cza su nie uda ło mi się, nie ste ty,
stwo rzyć sto sow nej ilu stra cji od
ra zu, co jed nak wy szło w re zul ta -
cie na do bre, gdyż dzię ki te mu
mia łam oka zję za sta no wić się jesz -
cze nad szcze gó ła mi pla no wa ne go
pro jek tu. 

Je śli po rów na my roz wój
ży cia chrze ści ja ni na do roz wo ju
drze wa, to ko rze nie owe go drze -
wa (por. ry su nek) z ca łą pew no -
ścią tkwią w sa kra men cie Chrztu
Świę te go, dzię ki któ re mu sta je my
się w ogó le chrze ści ja na mi, kie dy
to zo sta je my (ofi cjal nie) włą cze ni
do spo łecz no ści człon ków Ko ścio -
ła po wszech ne go. Sa kra ment ten
jest pod sta wą sil ne go pnia na sze -
go „drze wa ży cia”, któ ry w póź -
niej szych okre sach wzmac nia ją
ko lej ne sa kra men ty świę te.  
Do mo men tu przy ję cia przez nas
po raz pierw szy sa kra men tu Po ku -
ty i Po jed na nia oraz I Ko mu nii
Świę tej nasz du cho wy wzrost uza -
leż nio ny jest głów nie od mo dli twy,
któ rej uczy my się naj pierw w do mu ro dzin nym, a po tem
rów nież na lek cjach re li gii. W ko lej nych la tach ży cia za si la -
my nią da lej na sze „drze wo”, do łą cza jąc do dat ko wo nasz
peł ny już udział w Eu cha ry stii oraz re gu lar ną spo wiedź. 

Wspar ci na tak so lid nych fun da men tach przyj mu -
je my wresz cie sa kra ment Bierz mo wa nia, na zy wa ny też nie
bez przy czy ny sa kra men tem doj rza ło ści chrze ści jań skiej.
Od tej po ry kształ tu je się bo wiem świa do my już wy bór dal -
szej dro gi na sze go du cho we go wzro stu, aż wresz cie de cy -
du je my się al bo na sa kra ment Mał żeń stwa, al bo też na sa -
kra ment Ka płań stwa (zwa ny obec nie we dług mnie du żo
bar dziej pre cy zyj nie sa kra men tem Świę ceń, ja ko że do ty -
czy nie tyl ko ka pła nów, lecz wszyst kich osób du chow nych
zgro ma dzo nych w za ko nach mę skich i żeń skich). 

Nie za leż nie od na sze go wy bo ru mo dli twa, Eu cha -
ry stia i spo wiedź two rzą po tem (ni czym ma łe zie lo ne li ście)
pięk ną ko ro nę na sze go drze wa ży cia chrze ści jań skie go. Je -
że li ich w na szym ży ciu za brak nie, to na sze drze wo z cza -
sem uschnie i du cho wo ob umrze my. Je że li jed nak za dba -
my o ich re gu lar ną obec ność w na szym ży ciu, to na sze
drze wo ży cia buj nie roz kwit nie a po prze kro cze niu przez
nas gra ni cy ży cia i śmier ci, opa trze ni ostat nim z sa kra men -
tów (sa kra men tem Na masz cze nia Cho rych), z pew no ścią
do stą pi my chwa ły ży cia wiecz ne go.             

Tekst i ry su nek: Ewa Wo ja czek  

REFLEKSJE

Drzewo ¿ycia chrzeœcijanina

Drzewo życia chrześcijanina (projekt Ewy Wojaczek)
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W Uro czy stość Chry stu sa Kró la, któ ra jest pa tro -
nal nym świę tem Służ by Li tur gicz nej, prze ży wa li -
śmy pod nio słą i ra do sną chwi lę. W nie dzie lę 25 li -
sto pa da 2018 cza sie Mszy św. o godz. 9.30 do gro -
na aspi ran tów do łą czy ło czte rech kan dy da tów,
któ rzy wy ra zi li pra gnie nie by stać się mi ni stran ta -
mi: Sta ni sław Or łow ski, Ma te usz Osi mo wicz, Ma -
te usz Pi sań ski oraz Kac per Pohl. Mi ni stran ta mi
oł ta rza zo sta li do tych cza so wi aspi ran ci: Ja kub
Bu rek, Alex De ni siuk, Mi chał Kam raj i Igor Je -
wu siak. Na to miast lek to ra mi, czy li mi ni stran ta mi
Sło wa Bo że go zo sta li usta no wie ni: Jan Ro ga la,
Mi chał Ma zu row ski, Do mi nik Przy bo row ski,
Wik tor Ma lek, Ja ro sław Po toc ki i Ma te usz Wil -
czyń ski,

Gra tu lu je my i ży czy my Wam wy trwa ło ści w służ -
bie Je zu so wi Chry stu so wi, któ ry jest Kró lem
Wszech świa ta.

ks. Woj ciech Lange

Nowi ministranci i lektorzy
Z ŻYCIA PARAFII
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Z ŻYCIA PARAFII

Dni skupienia wspólnoty „Amen”
W dniach 19-21 paź dzier ni ka od był się pierw szy w hi sto -
rii wspól no ty „Amen” wy jazd week en do wy. Go ści li śmy
w Swa rze wie u Sióstr Mi sjo na rek Krwi Chry stu sa, gdzie
mo gli śmy po czuć się jak w do mu. Był to dla nas czas za -
rów no re ko lek cji jak i in te gra cji. Kon fe ren cje, któ re gło -
sił dla nas ks. Kry stian Wil czyń ski, zgłę bia ły cel i war -
tość wspól no ty w ży ciu współ cze sne go czło wie ka.
Wspól na mo dli twa po zwa la ła nam być bli żej Je zu sa i sie -
bie na wza jem. Nie za bra kło też cza su na in te gra cję,
wspól ne spa ce ry i roz mo wy. Nie wąt pli wie był to dla nas
wszyst kich do brze prze ży ty czas.

Anna Zochowska
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Spotkanie ministrantów Archidiecezji
Gdañskiej

W so bo tę 20 paź dzier ni ka mi ni stran ci i lek to rzy wraz 
z ks. Woj cie chem uczest ni czy li w XIII PIELGRZYMCE
SŁUŻBY LITURGICZNEJ Ar chi die ce zji Gdań skiej do
Gdań skie go Se mi na rium Du chow ne go. W pro gra mie
cze ka ło na nas spo tka nie z ra pe rem Ar ka dio i Msza św.
By ło to spo tka nie łą czą ce wszyst kich mi ni stran tów i lek -
to rów z na szej Ar chi die ce zji.

Te go rocz ne ha sło piel grzym ki to: „Rób to, co ko -
chasz”. Nie bez po wo du – ta ki sam ty tuł no si naj now sza
pły ta ra pe ra Ar ka dio, któ ry wziął udział w spo tka niu 
w Oli wie. Piel grzym ka roz po czę ła się od spo tka nia w Au -
li św. Ja na Paw ła II. Zo sta li śmy po dzie le ni na dwie gru py
– star szą i młod szą. Dzię ki te mu tre ści spo tka nia ewan -
ge li za cyj no -for ma cyj ne go by ły do sto so wa ne do wie ku
uczest ni ków.

W au li go ściem spe cjal nym był Ar ka dio (Ar ka -
diusz Zbo zień) - ra per, fre esty lo wiec i mów ca z No we go
Są cza. Jest on au to rem czte rech płyt, au dio bo oka i książ -
ki oraz po my sło daw cą ogól no pol skiej ak cji „Rób to, co
ko chasz”. Był to czas wy peł nio ny świa dec twem, mu zy ką 
i mul ti me dia mi. Zna lazł się rów nież czas na zwie dze nie
se mi na rium oraz spo tka nie w gru pach.

Nie za bra kło też miej sca na wspól ny po si łek.
Kle ry cy Gdań skie go Se mi na rium po czę sto wa li nas
wspa nia łym bi go sem. Każ dy mógł też na brać sił przy
droż dżów ce i kub ku go rą cej her ba ty. A  wszyst ko to 
w cy ster skim re fek ta rzu i na za kon nych kruż gan kach.
Dru ga część piel grzym ki od by ła się w ko ście le cy ster -
sów. By ła oka zja do spo wie dzi oraz uwiel bie nia Bo ga 
w ad o ra cji Naj święt sze go Sa kra men tu. W tym cza sie od -
wie dził nas ks. bi skup Zbi gniew Zie liń ski. Spo tka nie za -
koń czy ła uro czy sta Msza św., pod czas któ rej każ dy 
z uczest ni ków od no wił przy rze cze nia mi ni stranc kie i lek -
tor skie, a po Mszy św. otrzy mał pa miąt ko wy upo mi nek.

ks. Wojciech Lange
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Grupa oazowa? ZAPRASZAMY :)
Z ŻYCIA PARAFII

Spotkanie dotycz¹ce praw rodziców 
w szkolnym wychowaniu dzieci i m³odzie¿y

Re ali zu jąc za da nie ro dzi ciel skiej tro ski o wy cho -
wa nie dzie ci i mło dzie ży, na mo cy któ re go ro dzi -
ce ma ją kon sty tu cyj ną gwa ran cję szkol ne go na -
ucza nia i wy cho wa nia zgod ne go ze swo imi prze -
ko na nia mi, Dusz pa ster stwo Ro dzin Ar chi die ce zji
Gdań skiej, ka to lic kie ru chy pro ro dzin ne oraz
Ruch Świa tło -Ży cie za pro si ły ro dzi ców na ko lej ne
spo tka nie in for ma cyj ne do ty czą ce prób wpro wa -
dza nia w Gdań sku tzw. „Mo de lu na rzecz rów ne -
go trak to wa nia”.

Ko lej ne spo tka nie – de dy ko wa ne ro dzi com i na
ich proś bę zor ga ni zo wa ne – po dyk to wa ne by ło
nie po ko ją cy mi in for ma cja mi o sprzecz no ści nie -
któ rych z wpro wa dza nych pro gra mów z wo lą ro -
dzi ców, a tak że z roz po rzą dze nia mi MEN i usta wą
o pra wie oświa to wym.
Spo tka nie by ło oka zją do omó wie nia tych pro gra -
mów oraz wy pra co wa nia spo so bów re ago wa nia
na nie. Od by ło się ono 23 paź dzier ni ka w Au li Ja -
na Paw ła II w Gdań sku Oli wie (przy Se mi na rium).

Postanowiliśmy zamieszczać nasze „poczynania”
również z grupy oazowej. 

Na ostat nim spo tka niu gru py oa zo wej „Amen” od by ła się
tzw. ce le bra cja 2 kro ku, czy li Li tur gia Sło wa do ty czą ca
Ma ryi ja ko nie wia sty dzie jów zba wie nia; zwień cze nie ko -
lej ne go eta pu for ma cji na szej wspól no ty. 
Je że li chciał byś ma sze ro wać w stro nę Bo ga dro gą, któ ra
wska zał Słu ga Bo ży Fran ci szek Blach nic ki (za ło ży ciel
oa zy) to za pra sza my Cie bie na na sze spo tka nia w czwart -
ki do sal ki na ple ba nii o godz. 19.00.

Pozdrawiamy.

Ks. Paweł Pieper wraz z animatorami
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Mi³oœæ – to decyzja
Z ŻYCIA PARAFII

WM „Lux Cor dis” Re ko lek cje w Na do lu
wraz z Con cor dią, pro wa dzo ne przez Grup kę

W mi nio ny week end po je cha li śmy ze wspól no tą
Con cor dia z Wej he ro wa na re ko lek cje pod ha -
słem: „Mi łość to de cy zja” do Na do la. Na uki do ty -
czy ły fi la rów wia ry ka to lic kiej. Oprócz kon fe ren -
cji, od by li śmy roz mo wy w ma łych grup kach, ce le -
bro wa li śmy Mszę Świę tą i Ad o ra cję oraz wzię li -
śmy udział w warsz ta tach ewan ge li za cyj nych. Na -
uczy li śmy się tam wy jąt ko wych form mo dli twy 
i ewan ge li za cji po przez ta niec, po ru sza nie fla ga -
mi, czy pan to mi mę. 

Re ko lek cje pro wa dził wspa nia ły Mło dzie -
żo wy Klub Śro do wi sko wy GRUPKA. Pod czas wy -
jaz du zna lazł się też czas na śpiew, za ba wy in te -
gra cyj ne i spa cer. To był wspa nia ły czas, wy peł -
nio ny mi ło ścią do Bo ga i mo dli twą.

Mal wi na H.
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Z ŻYCIA PARAFII

Taizé w „Lux Cordis”
Wto rek, 20 listopada, w du szpa ster stwie „Lux Cor dis” był
nie ty po wy. Otóż w po łą czo nych wspól no tach li ce ali stów i
stu den tów go ści li śmy w mu rach na szej ple ba nii An sel ma
(Hong -Kong) i Bran do na (USA) – wo lon ta riu szy z Ta izé. 

Na si go ście przed sta wi li nam głów ne idee te go wy -
wo dzą ce go się z Fran cji ru chu, po pro wa dzi li dla nas mo dli -
twę w du chu Ta izé (wraz ze ze śpie wem zna nych ka no nów)
oraz opo wie dzie li o co rocz nych Eu ro pej skich Spo tka niach

Mło dych, któ re na prze ło mie grud nia i stycz nia od bę dą się 
w Ma dry cie. Wtor ko we spo tka nie by ło dla ca łe go dusz pa -
ster stwa nie zwy kłym do świad cze niem wspól no ty z oso ba -
mi, któ re choć nam da le kie geo gra ficz nie, to bli skie wia rą 
i ser cem.

ks. Mateusz Konkol

Chór parafialny u œw. El¿biety
18 listopada br. nasz Chór Parafialny został zaproszony do
udziału i przygotowania oprawy muzycznej Mszy św.
radiowej „Dla tych, co na morzu” o godz. 12.00. Przy
akompaniamencie organisty, pana Jacka, wykonaliśmy
następujące utwory: Sine nomie, Jezu, Tyś jest światłością,
Jezu dulcis memoria , Wszystkie trony niebieskie i Ojczyzna
moja. W tej ostatniej pieśni zwrotki solo śpiewali Anna Jurek
i Wiesław Bącalski. Śpiew dla tych, co na morzu, jest dla nas
zawsze głębokim i niezapomnianym przeżyciem. Jesteśmy
tam zapraszani raz do roku i już dziś nie możemy doczekać
się następnego spotkania.

Sylwia Stankiewicz
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Spotkanie z naszymi kochanymi rodzicami.

Na ostatnim piątkowym spo tka niu DMM „Lux Cor -
dis” za wi ta li do nas na si ko cha ni ro dzi ce. Wpro wa dzi li śmy
ich w kli mat na szych spo tkań oraz przy po mo cy pre zen ta cji
przy wo ła li śmy kil ka wy da rzeń, któ re mia ły miej sce na prze -
ło mie po nad dwóch lat ist nie nia tej że wspól no ty. Po tem zre -
ge ne ro wa li śmy si ły przy cie ście, her ba cie i so kach. Nie za -
bra kło wspól ne go śpie wu, a na wet tań ców.

PS. Jeżeli jesteś uczniem szkoły podstawowej,
uczysz się w klasie: 5-8, serdecznie zapraszamy na nasze
spotkania w środy i piątki o godz. 19:00. Jest dosłownie
jeszcze kilka wolnych miejsc.

ks. Paweł Pieper

Z ŻYCIA PARAFII

DMM „Lux Cordis"
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22 li sto pa da ob cho dzi my uro czy stość św. Ce cy lii. Jest ona
pa tron ką chó rzy stów, lut ni ków, mu zy ków, or ga ni stów, ze -
spo łów wo kal no -mu zycz nych. Nasz Chór Pa ra fial ny, jak co
ro ku, uczest ni czył te go dnia we Mszy św. o godz. 18.00. 

Li tur gię roz po czę li śmy oczy wi ście „Pie śnią do św.
Ce cy lii” Ja na Sar now skie go. Pięk nie roz brzmie wa ły sło wa:
„Pa tron ko na sza, świę ta Ce cy lio, módl się za na mi do Bo ga.
Przyjm na sze pie nia, na sze bła ga nia, uproś na ła skę u Pa na.
A da lej: Orę duj za na mi w nie bie, by śmy śpie wa li i wy chwa -
la li Bo ga, co da je nam sie bie.”

Oprócz te go, za śpie wa li śmy pieśń Głoś imię Pa na
i Niech mnie strze że. Czy ta nie z Apo ka lip sy Świę te go Ja na
Apo sto ła przed sta wił nasz ko le ga Bo le sław Ple szew ski, 
a psalm re spon so ryj ny i akla ma cję za śpie wał chó rzy sta
Krzysz tof Bra nic ki.

Św. Ce cy lia to nie zwy kle cie ka wa i tra gicz na po stać.
Pod sta wo wym do ku men tem o jej ży ciu jest po cho dzą cy 
z V wie ku opis jej mę czeń skiej śmier ci. Uro dzi ła się na po -
cząt ku III wie ku. Ja ko mło da chrze ści jan ka zło ży ła ślub czy -
sto ści. Mi mo że zmu szo no ją do mał żeń stwa z ów cze snym
po ga ni nem Wa le ria nem, nie tyl ko nie zła ma ła ślu bu, lecz
jesz cze na wró ci ła swe go mę ża i je go bra ta, Ty bur cju sza. 

Ja kub de Vo ra gi ne w Zło tej le gen dzie opi su je hi sto -
rię na wró ce nia mę ża Ce cy lii – św. Wa le ria na. Pod czas no cy
po ślub nej świę ta wy zna ła mu, że ca ły czas trwa przy niej
anioł, któ ry strze że czy sto ści jej cia ła. Uj rze nie go przez Wa -
le ria na jest moż li we tyl ko wte dy, je śli przyj mie on chrzest 
i „oczy ści się”. Wa le ria na ochrzcił pa pież św. Urban. Po po -
wro cie do Ce cy lii, Wa le rian zna lazł ją w to wa rzy stwie anio ła
trzy ma ją ce go dwa wień ce z róż i li lii. Po wrę cze niu wień ców
Ce cy lii i Wa le ria no wi anioł po wie dział: „Te wień ce przez za -
cho wa nie czy sto ści za cho waj cie nie tknię te, bom je wam od
Bo ga przy niósł”. Wień ce te mia ły być nie wi docz ne dla osób
nie czy stych. 

Z po wo du przy ję cia wia ry ścię to naj pierw Wa le ria na
i je go bra ta, a na stęp nie aresz to wa no rów nież Ce cy lię. Od -
mó wi ła ona od da nia czci boż kom, zo sta ła więc za mknię ta
w cal da rium (łaź ni z go rą cą wo dą), a w pie cu pod grze wa ją -
cym wo dę roz pa lo no jak naj więk szy ogień, by ją udu sić. Po -
nie waż Ce cy lia prze ży ła, po sta no wio no ją ściąć. Po mi mo
otrzy ma nia trzech cio sów w szy ję nie uda ło się od ciąć jej gło -
wy. Ce cy lia zmar ła do pie ro po trzech dniach. Śmierć Ce cy lii,
Wa le ria na i Ty bur cju sza jest da to wa na na okres pa no wa nia
Alek san dra Se we ra.

Cia ło Ce cy lii od na le zio no w nie na ru szo nym sta nie
w 822 ro ku w ka ta kum bach św. Ka lik sta i prze nie sio no je do
ba zy li ki św. Ce cy lii na Za ty brzu. Świą ty nia zo sta ła wy bu do -
wa na już w IV wie ku na miej scu do mu Świę tej. 

19 paź dzier ni ka 1599 ro ku Pa olo Emi lio Sfon dra ti
(kar dy nał ty tu lar ny ba zy li ki św. Ce cy lii), pod czas prac re no -
wa cyj nych za ini cjo wa nych przez nie go, w obec no ści świad -
ków (m.in. kar dy na ła Ba ro niu sza), do ko nał iden ty fi ka cji re -
li kwii mę czen ni cy. W sar ko fa gu od na le zio no cy pry so wą
skrzy nię, a w niej nie tknię te przez czas cia ło le żą ce na pra -
wym bo ku, przy kry te je dwab nym we lo nem prze siąk nię tym

krwią. Pod nim wi docz na by ła suk nia prze ty ka na zło tą ni cią.
We zwa no rzeź bia rza Ste fa no Ma der no, by spo rzą dził ry su -
nek cia ła św. Ce cy lii. Na stęp nie ar ty sta wy ko rzy stał ten ry su -
nek do wy rzeź bie nia mar mu ro we go po są gu przed sta wia ją -
ce go św. Ce cy lię w po zy cji, w ja kiej od na le zio no jej cia ło 
w 1599 r.

Co ro ku w Sa le zjań skiej Szko le Or ga no wej im. kard.
Au gu sta Hlon da w Szcze ci nie, 22 li sto pa da or ga ni zo wa ny
jest kon cert ku czci pa tron ki mu zy ki ko ściel nej. Od imie nia
świę tej Ce cy lii po cho dzi na zwa Po lic kich Dni Mu zy ki „Ce cy -
lia da” od by wa ją cych się od 1994 ro ku w Po li cach. 

Atry bu ta mi świę tej są: anioł, in stru men ty mu zycz ne
(cy tra, har fa, lut nia, or ga ny), pło ną ca lamp ka, miecz, wie -
niec z bia łych i czer wo nych róż (ozna cza ją ce nie win ność 
i mę czeń stwo).                                         

Syl wia Stan kie wicz

wg Wi ki pe dii:
cal da rium – w sta ro żyt nych ter mach rzym skich po miesz cze -
nie z ba se nem z go rą cą wo dą

Z ŻYCIA PARAFII

Św. Cecylia, rzeźba Stefano Maderno (1600 r.) przedstawiająca świętą 
w pozycji w jakiej znaleziono jej relikwie w 1599 r.

Bazylika św. Cecylii na Zatybrzu w Rzymie

Uroczystoœæ œw. Cecylii

Św. Cecylia z aniołem (National Gallery of Art), obraz Orazio Gentileschi
& Giovanni Lanfranco
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Wol ność i nie za leż ność – to war to ści, któ re każ -
dy na ród ce ni po nad wszyst ko. Świę ty Jan Pa -
weł II w książ ce „Pa mięć i toż sa mość” na pi sał,
że „wol ność jest da na czło wie ko wi przez
Stwór cę i jest mu rów no cze śnie za da na. Po -
przez wol ność czło wiek jest po wo ła ny do
przy ję cia i re ali za cji praw dy Bo żej”. Dla te go
set na rocz ni ca od zy ska nia przez Pol skę
nie pod le gło ści i nie za wi sło ści pań stwo wej
po I Woj nie Świa to wej by ła do sko na łą
oka zją do dzię ko wa nia Bo gu za wiel ki
dar wol no ści i świę to wa nia jej tak że 
w na szej pa ra fial nej spo łecz no ści.

W so bot ni wie czór 17 li sto pa -
da w na szym ko ście le od był się kon -
cert upa mięt nia ją cy wiel kie wy da -
rze nia dla na sze go na ro du. Przy go -
to wa ło go mło de po ko le nie mu zy -

ków z na szej pa ra fii: chór „Do bre Sło wo”, ze spół
„Ho ly Wins” oraz za pro sze ni przy ja cie le

pod kie row nic twem Da wi da Ka -
miń skie go. Licz nie przy by li

pa ra fia nie i go ście by li świad ka -
mi prze glą du pięk nych pie śni 

i po ezji pa trio tycz nej, tych zna -
nych i mniej zna nych, któ re na

sta łe wro sły w du sze Po la ków.
Zgro ma dze ni usły sze li chwy ta ją ce

za ser ce hym ny, pio sen ki żoł nier -
skie, utwo ry „ku po krze pie niu serc” 

i wresz cie pie śni wy ra ża ją ce wia rę 
w Bo żą Opatrz ność. 

Na praw dę nie sa mo wi te wra że nia!

ks. Woj ciech Lange

Koncert pariotyczny z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci

Z ŻYCIA PARAFII
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Poœwiêcenie ksi¹¿eczek do nabo¿eñstwa
Mo dli twa to spo tka nie z na szym naj lep szym Przy ja cie lem -
Pa nem Bo giem. Na mo dli twie mo że my z Nim roz ma wiać,
nie tyl ko ra no i wie czo rem, gdy od ma wia my pa cierz, ale 
w każ dej chwi li dnia. Mo że my z Nim roz ma wiać swo imi sło -
wa mi al bo sko rzy stać z mo dlitw znaj du ją cych się w mo dli -
tew ni ku, czy li w ksią żecz ce do na bo żeń stwa.

W nie dzie lę 11 li sto pa da w cza sie Mszy św. ks. Pa -
weł do ko nał po świę ce nia ksią że czek, któ re ma ją się stać po -
mo cą w mo dli twie dzie ciom w ich przy go to wa niu do pierw -
szej spo wie dzi i Ko mu nii Świę tej.

Mo dli twa: Bo że, pe łen do bro ci, po bło go sław te ksią żecz ki 
i spraw, aby każ dy, kto bę dzie się ni mi po słu gi wał, do znał
po mo cy Du cha Świę te go. Niech On oczysz cza ser ca i roz pa -
la mi łość ku To bie, aby śmy god nie i po boż nie za no si li na sze
mo dli twy do Cie bie i za słu ży li na ich wy słu cha nie. Przez
Chry stu sa, Pa na na sze go. Amen.

ks. Wojciech Lange
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Z ŻYCIA PARAFII

Zabawa andrzejkowa „Domowego Koœcio³a”

DMM „Lux Cordis” – Agapa i Bo¿a zabawa
Młodsze „Luxy” we własnej osobie :)

A to na sza mi ni „noc ka”. Roz po czę li śmy ją aga pą, czy li uro -
czy stą ko la cją. Na stęp nie by ła oka zja, by tro chę po tań czyć
przy zna nych i mniej zna nych ryt mach. Zna la zło się, tak że
miej sce na tra dy cyj ne plan szów ki. 

Dzię ku je my na szym ko cha nym ro dzi com za pięk ną współ -
pra cę i za an ga żo wa nie. 

Chwa ła Pa nu ! :)
ks. Paweł Pieper
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Roraty – patronowie Polski
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Z ŻYCIA PARAFII

25 lat Stowarzyszenia „Godnoœæ”
13 grud nia 2018 ro ku, w rocz ni cę wpro wa dze nia sta nu wo -
jen ne go, gdań skie Sto wa rzy sze nie „God ność” uro czy ście ob -
cho dzi ło 25 lat swojego ist nie nia. Sto wa rzy sze nie „God ność”
po wo ła li dzia ła cze NSZZ „So li dar ność”, oso by re pre sjo no wa -
ne i więź nio wie po li tycz ni w PRL w la tach 80., sku pio ne wo -
kół Cze sła wa No wa ka, któ rzy po sta no wi li obro nić ideę
„Sierp nia ‘80”, upa mięt nić ofia ry zbrod ni „Grud nia ‘70” i sta -
nu wo jen ne go oraz obro nić god ność uczest ni ków ru chu an -
ty ko mu ni stycz ne go.

Uro czy sto ści mia ły bar dzo bo ga ty pro gram. Pod po -
mni kiem obroń ców So li dar no ści i Wol no ści – św. Ja na Paw -
ła II i pre zy den ta Ro nal da Re aga na, w par ku na gdań skim
Przy mo rzu, Pre zes Sto wa rzy sze nia „God ność” pan Cze sław
No wak, nasz pa ra fia nin, zło żył kwia ty, od dał cześć „tym, bez
któ rych by ich nie by ło” – jak wów czas po wie dział. 

Po tem uro czy sto ści prze nio sły się pod po mnik An -
ny Wa len ty no wicz w Gdań sku-Wrzesz czu. Przed sta wi cie lom
sto wa rzy sze nia to wa rzy szyli: Da riusz Dre lich, wo je wo da po -
mor ski, przed sta wi cie le NSZZ „So li dar ność” i IPN w Gdań -
sku oraz asy sta Ma ry nar ki Wo jen nej. Głów ne uro czy sto ści
od by ły się pod Po mni kiem Po le głych Stocz niow ców na Pla -
cu So li dar no ści. Mo dli twę za ofia ry sta nu wo jen ne go po pro -
wa dził ks. Lu dwik Ko wal ski, pro boszcz ba zy li ki św. Bry gi dy.

Na stęp nie uro czy sto ści od by wa ły się w hi sto rycz nej
Sa li BHP. Ks. abp Sławoj Leszek Głódź podziękował człon -
kom sto wa rzy sze nia „God ność” za ich wal kę o praw dę i god -
ność czło wie ka i pod kre ślił: „W ro ku stu le cia nie pod le gło ści
Pol ski war to od no to wać, że ca łe ćwierć wie cze by ło okre sem
Wa szej dzia łal no ści i za to dzię ku ję”.

Po prze mó -
wie niu me tro po li ta
gdań ski w uzna niu za -
sług zo stał uho no ro -
wa ny przez Zwią zek
Pił sud czy ków Ryn gra -
fem Związ ku Pił sud -
czy ków RP.

N a  s t ę p  n i e
Cze sław No wak i An -
drzej Osi pów wrę czy li
kil ku na stu naj bar dziej
za słu żo nym oso bom
pa miąt ko we me da le
25-le cia Sto wa rzy sze -
nia „God ność”.

Po tem od był
się premierowy po kaz
fil mu „God ność” Jo -
lan ty Ro man -Ste fa now skiej, opo wia da ją cy o sto wa rzy sze niu.
Opra wę mu zycz ną ju bi le uszu przygotowała Ca pel la Ge da -
nen sis, pre zen tu jąc pro gram „W dro dze do wol no ści” z re -
per tu arem pie śni pa trio tycz nych.

Sto wa rzy sze nie „God ność” swój ju bi le usz za zna czy -
ło rów nież w na szej pa ra fii, pre zen tu jąc oko licz no ścio wą wy -
sta wę fo to gra ficz ną.

tekst: Teresa Sowińska
zdjęcia: Wojciech Milewski

pamiątkowy album Stowarzyszenia „Godność”
autorswa Adama Chmieleckiego, opracowany
graficznie przez Andrzeja i Teresę Sowińskich
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LUCERNARIA 2018

Ks. Twardowski o Wigilii 
czyli przepis na Dobre ¯ycie

„Dla cze go jest świę to Bo że go Na ro dze nia?” – py ta ks. Twar -
dow ski już w ty tu le wier sza. I jesz cze py ta o pierw szą gwiaz -
dę na nie bie, na któ rą cze ka my. I o ko lę dy, któ re śpie wa my.
Po czym da je czte ry zdaw ko we od po wie dzi:

Dla te go, że by się uczyć mi ło ści do Pa na Je zu sa.
Dla te go, że by po da wać so bie rę ce. 
Dla te go, że by się uśmie chać do sie bie.
Dla te go, że by so bie prze ba czać. 

Ow szem, ła two po wie dzieć, jed nak nie za wsze z lek ko ścią
po tra fi my prze ba czyć i po dać rę kę. Na wet je że li pa mię ta my,
że Je zus te go nas cier pli wie uczy. Pew nie dla te go czu je my
opór, po nie waż ura zy bo le sne, a na sza mi łość wła sna – głę -
bo ko wto pio na. Jak za ka lec w bisz kopcie. War to wszyst kie
bó le od dać Je zu so wi. Prze cież On po to dał się ukrzy żo wać. 
Na krzy żu wziął na sie bie na sze cier pie nie. Niech Je zus na -
ro dzi się przede wszyst kim w ludz kim ser cu. Po co od mie -
niać z Je zu sem swo je ser ce? 
I na to ks. Twar dow ski zna lazł od po wiedź:

Że by każ da cza ro dziej ka po trzy dzie stu la tach
nie sta wa ła się cza row ni cą.

Pięk nym wzo rem sta je się Bo żo na ro dze nio wa Ma ry ja – po -
kor na, ci cha, cier pli wa i bar dzo czu ła:

(…) – Ach te cza sy  – my śli Pan Je zus – na wet gwiaz da tro -
chę zwa rio wa ła, ale nic się już nie za wa li, bo wciąż Ma mu sia
ta sa ma.  Ra do wa nie się, mi ło wa nie, cią głe prze by wa nie my -
śla mi przy Bo gu – to ko lej ne skład ni ki prze pi su na Do bre
Ży cie/na na sze Bo że Na ro dze nie. 
Ks. Jan pod kre śla to, co naj waż niej sze:

Ty le się wy rzekł Pan Je zus w świę tą noc be tle -
jem ską. Zre zy gno wał z ziem skie go ma je sta tu, wy god -
ne go miesz ka nia z fi ran ka mi w oknach, ale nie wy -
rzekł się ziem skiej, ludz kiej mi ło ści. Mat czy nej mi ło -
ści, tro ski opie ku na, świę te go Jó ze fa, ser decz no ści
pa ste rzy i mę dr ców. Uświę cił ludz ką mi łość w na -
szych ro dzi nach. Dla te go Wi gi lia to opła tek, ży cze nia,
po da run ki, po szu ki wa nie po gu bio nych po świe cie, ra -
dość spo tka nia przy sto le.

Na Bo że Na ro dze nie

Tak, naj waż niej sze, że by nie za po mnieć o mi łu ją cym Je zu -
sie! On jest jak naj istot niej szy Skład nik prze pi su na Do bre
Ży cie. 

„Przy go tuj cie dro gę Pa nu” Iz 40,3

Te re sa An drze jak
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WIERSZ
Z okazji Uroczystości NiepokalanegoPoczęcia NMP

Myślę dziś o dniu  Boskiego Poczęcia.Ach, jakże to było, Królowo nasza?Masz oczekiwać Świętego Dziecięcia.Przedziwną nowinę Anioł ogłasza.
– Ty jesteś wybrana Niepokalana.Nie bój się tej wieści, piękna Dziewico,znalazłaś  albowiem łaskę u Pana.Z radością odsłoń zlęknione lico.

A Panna zmieszana rozum wytężai zwraca się w tych słowach do Posłańca:– Ach, jakże to będzie, gdy nie znam męża?A świetlisty Anioł tak się doń zwraca:
– Pan postanowił, porodzisz BożegoSyna, bo zstąpi na Ciebie Duch Święty.Dla Boga nie ma nic niemożliwego.Panna rozważa sens słów niepojętych.Przyjęła kornie usłyszane słowa.– Niech się stanie, Pańska ja służebnica.Jam jest Jego wolę spełniać gotowa,wiem, skąd mi to i gdzie jest prawdy krynica.

I tak my dziś w Miłosierdzia Godzinie,wszyscy tu zebrani, w jednej świątyni,czujmy się jak w jednej wielkiej rodzinie.Bóg nie pogardzi modłami naszymi.Pochylmy głowy na błogosławieństwo,Cudownie przesłane dłońmi kapłana.Niech to poczęte w Maryi MaleństwoPrzyniesie czekaną Łaskę od Pana.

Sylwia Stankiewicz
8 grudnia 2018 r.

Intencje do œw. Brata Alberta
„Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być
jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego
każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli
jest głodny.”

Św. Brat Albert

• Ko cha ny Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o ła ski u Bo ga, zdro wie,
wia rę, mi łość, po kój, Da ry Du cha Świę te go,  po moc, ra tu nek i ra -
dość dla Pio tra w dniu uro dzin.  

• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie, mi łość, po kój, wia rę
dla Ma ry li. 

• Ko cha ny, Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie, ła ski, wia rę, mi -
łość i po moc ma te rial ną dla Ani, Asi, Pio tra i Ada ma. 

• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o środ ki i wy jazd dla Asi do Me -
dju go rie. Asia. 

• Ko cha ny Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o wsta wien nic two u Bo -
ga i upro sze nie łask, da rów Du cha Świę te go, mi ło ści, wia ry, po ko -
ju, ra do ści, zdro wia, uwol nie nia z na ło gów dla Ada ma w dniu uro -
dzin. 

• Pro szę o Bo że Bło go sła wień stwo dla na sze go mał żeń stwa, dla
mo je go mę ża i dla mnie. Pro szę o uzdro wie nie du cho we, emo cjo -
nal ne, psy chicz ne i fi zycz ne oraz o oczysz cze nie na szych serc i
umy słów. Pro szę że by w nas, w na szym mał żeń stwie od ro dzi ła się
mi łość, czu łość, uczci wość mał żeń ska. Dzię ku ję Bo gu za ko lej ne
uro dzi ny Ma te usza. Pro szę o bło go sła wień stwo w ży ciu i pra cy dla
ca łej ro dzi ny. Za An drze ja i Ka ta rzy nę o po trzeb ne ła ski. O ła skę
zdro wia dla ich có recz ki Jul ci. Dla zmar łych o ży cie wiecz ne. 

• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o zdro wie, mi łość i ła ski dla Ewy
w dniu uro dzin. Asia.

s. Aniela

Wizerunek Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
znajdujący się w parafii Świętej Trójcy w Przemyślu



32

Z ŻYCIA PARAFII

Przedszkolaki
Jakub i Ezaw...

Dzie ciacz ki to so bot nie przed po łu dnie spę dzi ły na po -
zna wa niu hi sto rii Ja ku ba i Eza wa. Dla lep sze go utrwa -
le nia usły sza nych in for ma cji przed szko la ki zro bi ły
pięk ne pra ce pla stycz ne.

ks. Paweł Pieper
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Przedszkolaki
Mojżesz i Dekalog, Arka Przymierza... 
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KĄCIK DLA DZIECI
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SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:

Kamil Michał Kornobis i Marta Faustyna Stępień 
29.09.2018 r. 

Michał Tadeusz Cempa i Emilia Petronela Przybylińska 
29.09.2018 r. 

Tomasz Krzysztof Wnorowski i Róża Michalina Muzyka 
24.11.2018 r. 

Dawid Zbigniew Różański i Anna Elżbieta Kaczyńska 
1.12.2018 r. 

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

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

Paweł Cempa 29.09.2018 r. 

Lilianna Agnieszka Machaj 14.10.2018 r. 

Hanna Agnieszka Rydzkowska 14.10.2018 r.

Fabian Chmielewski 14.10.2018 r.

Maksymilian Mateusz Pawelec 14.10.2018 r.

Karolina Kłobuszyńska 14.10.2018 r.

Stanisław Marcin Szczepański 14.10.2018 r.

Zofia Dudzicz 14.10.2018 r.

Jakub Grygo 21.10.2018 r.  

Liliana Zbrzeźniak 28.10.2018 r.

Jeremi Piotr Stankiewicz 28.10.2018 r.

Oliwia Lena Antończyk 28.10.2018 r.

Mikołaj Aleksander Czubak 11.11.2018 r. 

Ludwik Antoni Stępień 11.11.2018 r.

Adam Dawid Tomaszewski 25.11.2018 r. 

Borys Towczyński 25.11.2018 r.

Amelia Mia Wańkowicz 25.11.2018 r.

Marcel Adam Różański 1.12.2018 r. 

Milena Łucja Strzyżewska 9.12.2018 r. 

Maja Anna Niedźwiecka 9.12.2018 r. 

Maria i Andrzej Szczepankiewicz  7 październik 

Maria i Stanisław Sak 21 październik

Anna i Brunon Ropel 10 listopada

Danuta i Jan Hintzke 17 listopada

Teresa i Józef Kurowscy 18 listopada

Danuta i Michał Kalinowscy 24 listopada

Barbara Andrzej Warda 16 grudnia

Urszula i Mieczysław Leszczyńscy 23 grudnia

Maria i Hubert Demscy 30 grudnia

JUBILEUSZE 50-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Halina i Eugeniusz Raccy 29 grudnia

JUBILEUSZE 60-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Śp. Jan Reński, lat 84 
Śp. Ludwika Herold, lat 72 
Śp. Elżbieta Kamińska, lat 76 
Śp. Helena Herholz, lat 100 
Śp. Zdzisław Chmieliński, lat 85 
Śp. Irena Kałużna, lat 80 
Śp. Ryszard Raczyński, lat 75 
Śp. Jan Komorowski, lat 78 
Śp. Wiesława Wandasiewicz-Stawicka, lat 81 
Śp. Ryszard Chirek, lat 77 
Śp. Zofia Więckowska, lat 60 
Śp. Irena Zielazna, lat 88 
Śp. Teodozja Tybel, lat 80 
Śp. Ewa Organiak, lat 67 
Śp. Edmund Lewańczyk, lat 89 
Śp. Hubert Kamiński, lat 79 
Śp. Eugeniusz Bocian, lat 81 
Śp. Lidia Bancewicz, lat 82 
Śp. Helena Markiewicz, lat 97 
Śp. Teresa Ciszewska, lat 78 
Śp. Helena Brzezińska, lat 79 
Śp. Józef Domeradzki, lat 76 
Śp. Henryk Gędzierski, lat 86 
Śp. Franciszek Maćkowiak, lat 85 
Śp. Renata Glaza, lat 77 
Śp. Tomasz Rutkowski, lat 79 
Śp. Bronisław Szymański, lat 92 
Śp. Maria Jezierska, lat 70 
Śp. Eugeniusz Wielgus, lat 88 
Śp. Tadeusz Szryter, lat 82 
Śp. Jerzy Wieczorek, lat 74 
Śp. Janina Wałęka, lat 80 
Śp. Adam Skrzypek, lat 85 
Śp. Stanisław Bieliński, lat 77 
Śp. Piotr Piełowski, lat 69 

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.



Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha
Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem
zbawi swój lud od jego grzechów.

(Mt 1,20)

Drodzy Parafianie i Goście,

de cy zja Jó ze fa, by wziąć do sie bie brze mien ną Ma ry ję, wy ma ga ła od wa gi i po świę ce nia.
Ozna cza ła tak że wy sta wie nie się na ry zy ko od rzu ce nia, ocen i szy derstw ze stro ny zna -
jo mych i nie zna jo mych. A przede wszyst kim de cy zja ta do po mi na ła się wier no ści w re -
ali za cji pod ję te go do bro wol nie zo bo wią za nia. Nio sła też ze so bą owoc – dar po czę te go
z Du cha Świę te go Je zu sa, któ ry uwal nia od wię zów lę ku i ego izmu. Jak pod po wia da ha -
sło ro ku dusz pa ster skie go 2018/2019, ten „Duch umac nia mi łość”. Pra gnąc do świad cze -
nia ta kiej mi ło ści dla Was i dla nas, chce my ży czyć Wam od wa gi w przyj mo wa niu do sie -
bie Sy na Bo że go, któ ry chce po czy nać się i ro dzić w na szych ser cach, ro dzi nach, wspól -
no tach. Niech Duch, któ ry umac nia mi łość, od no wi w te świę ta Bo że go Na ro dze nia 
i Wa szą mi łość. 

Redakcja Głosu Brata wraz z księdzem proboszczem 
i wszystkimi duszpasterzami

¯yczenia na Bo¿e Narodzenie


