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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

26.09 – W du cho wej łącz no ści z XXVI Ogól no pol ską
Piel grzym ką Mał żeństw i Ro dzin na Ja sną Gó rę mał żeń -
stwa z na szej pa ra fii pod czas wszyst kich Mszy św. od no -
wi ły swo je mał żeń skie ślu by.
9.10 – Dzie ci i mło dzież z Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło -
dych prze ży wa ły w na szej pa ra fii je sien ny die ce zjal ny
dzień wspól no ty.
16.10 – Mszą świętą swo je pa tro nal ne świę to roz po czę -
ło Gim na zjum nr 21 im. Dzie dzic twa Pon ty fi ka tu Ja na
Paw ła II.
18.10 – Po czą tek prac przy bu do wie ścia ny w pre zbi te -
rium.
25-27.10 – Od by ły się re ko lek cje ewan ge li za cyj ne pro -
wa dzo ne przez ks. dr. Woj cie cha Kla wi kow skie go z Pel -
pli na wraz z na szą pa ra fial ną wspól no tą „Łódź Je zu so wa”.
28.10 – W ko ście le usta wio ny osiem no wych dę bo wych
ław mię dzy kon fe sjo na ła mi.
29.10 – Od by ła się „Ple ja da świę tych” w SP nr 79 – ra do -
sne świę to wa nie i kon kurs z oka zji zbli ża ją cej się uro czy -
sto ści Wszyst kich Świę tych.
1.11 – De kre tem Księ dza Ar cy bi sku pa Me tro po li ty
do pra cy dusz pa ster skiej w na szej pa ra fii zo stał skie ro wa -
ny ks. Ra fał Det tlaff. Ser decz nie wi ta my!
7.11 – Przy go to wa no wy sta wę z pro jek tami dwu na stu wi -
tra ży prze zna czo nych do na sze go ko ścio ła.
21.11 – Msza świę ta o godz. 9.30 zo sta ła uświet nio na
przez opra wę mu zycz ną mło dzie żo wej or kie stry i scho li. 
26-27.11 – Mło dzież stu denc ka uczest ni czy ła w wy jeź -
dzie in te gra cyj nym do Swa rze wa.
21.11 – Szkol ne Ko ło Ca ri tas z Gim na zjum nr 21 prze -
pro wa dzi ło sku tecz ną ak cję zbie ra nia środ ków na za kup
spe cja li stycz ne go wóz ka dla na sze go pa ra fia ni na Ka mi la. 
27.11 – Łą cząc się z pa pie żem Be ne dyk tem XVI w mo -
dli twie o usza no wa nie świę to ści ży cia, pod czas uro czy -
stych nie szpo rów zwa nych lu cer na rium roz po czę li śmy
ad went.
27.11 – W at mos fe rze ra do ści od by ła się pa ra fial na za ba -
wa an drzej ko wa przy go to wa na przez wspól no tę Do mo we -
go Ko ścio ła.
4.12 – Grupa parafian udała się autokarem do Torunia na
obchody 19. rocznicy powstania Rodziny Radia Maryja.
5.12 – Dzie ci ze SP nr 80 prze pro wa dzi ły przed ko ścio -
łem kier masz ozdób świą tecz nych. 
5-8.12 – Re ko lek cje ad wen to we pro wa dził ks. Krzysz tof
Kon kol z Ru mi.
7.12 – W wi gi lię uro czy sto ści Nie po ka la ne go Po czę cia
NMP scho la pa ra fial na wraz z Li tur gicz ną Służ bą Oł ta rza
przy go to wa ła na bo żeń stwo aka tyst ku czci Ma ryi.
8. 12 – Ks. Bp Ry szard Ka sy na udzie lił w na szym ko ście -
le świę ceń dia ko na tu Woj cie cho wi Ku liń skie mu od by wa -
ją ce mu prak ty kę dusz pa ster ską w na szej pa ra fii. 
10-11.12 – Od był się wy jazd in te gra cyj ny chó ru pa ra -
fial ne go do Stra szy na.

S³owo od ksiêdza
Proboszcza
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Ko lej ny rok ka len da rzo wy do bie ga koń ca. Wie le się wy da -
rzy ło za rów no w na szej Oj czyź nie, jak i we Wspól no cie Pa -
ra fial nej. Dzię ku je my Pa nu Bo gu za wszyst ko. Za rów no
za te do świad cze nia, któ re pach ną ra do ścią i opty mi zmem,
jak rów nież za te, któ rych jesz cze do koń ca nie ro zu mie my.
Bóg ro dzi się w Be tle jem i niech na ro dzi się po now nie w na -
szych ser cach. Niech oży wi na dzie ję i chęć by cia „dla in -
nych”. Czy ta jąc ko lej ny nu mer Gło su Bra ta dzię kuj my Bo -
gu za wszyst kich, któ rym się „chce” i któ rzy wi dzą sens da -
wa nia. 

Pra gnę po dzię ko wać za pra cę i za an ga żo wa nie
w mi nio nym ro ku Ka pła nom, Sio strom, Ka te chet kom,
i Wam, Ko cha ni na si wier ni, za wspar cie, któ re po zwo li ło
nam tak wie le uczy nić. Dzię ku ję za wa szą mo dli twę i wspar -
cie ma te rial ne. Niech Św. Brat Al bert wy pra sza wszyst kim
si łę i moc, aby nie ustać w dro dze, aby to Bo że dzie ło bu do -
wać w nas i na ze wnątrz.
Na ra do sny czas prze ży wa nia Praw dy o Bo żym na ro dze niu
ży czę wszyst kim po ko ju i mi ło ści oraz wia ry i na dziei.

Z uśmie chem i życz li wo ścią
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

Wi ta my w na szej pa ra fii księ dza Ra fa ła Det tlaf fa, któ ry od 1
li sto pa da te go ro ku za si lił gro no ka pła nów po słu gu ją cych
w na szej pa ra fii. 

Uro dził się 16 lu te go 1975 ro ku w Puc ku. Po cho dzi
z pa ra fii pw. św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Sta rzy nie. 

Świę ce nia ka płań skie przy jął 17 czerw ca 2000 ro ku
w Ba zy li ce Ma riac kiej w Gdań sku. 

Po słu gi wał w pa ra fiach: NMP Kró lo wej Ró żań ca
Świę te go w Gdań sku Przy mo rzu, św. An drze ja Bo bo li
w Gdy ni Ob łu żu, św. Ja dwi gi Kró lo wej w Gdy ni Kar wi nach
i Świę tej Ro dzi ny w Gdy ni Gra bów ku. Obec nie jest ka te che tą
w Spe cjal nym Ośrod ku Szkol no -Wy cho waw czym w Gdy ni
oraz no ta riu szem w Gdań skim Try bu na le Me tro po li tal nym.

Ko cha Ka szu by, a wol ne chwi le po świę ca swo jej
pa sji, ja ką jest ge ne alo gia. Jest tak że za pa lo nym pszcze la -
rzem. 



GŁOS BRATA NR 4(46)20104
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Z ¯YCIA KOŒCIO£A 

Ni niej szy ar ty kuł jest kon ty nu acją roz wa żań o tre ściach za -
war tych w trze ciej czę ści Ka te chi zmu Ko ścio ła Ka to lic kie go
pt. ŻY CIE W CHRY STU SIE. W szcze gól no ści mó wi
o wspól no to wym cha rak te rze po wo ła nia ludz kie go i o tym,
czym są pra wo i ła ska w kon tek ście zba wie nia Bo że go oraz
o na ka zach Ko ścio ła, ja ki mi są przy ka za nia ko ściel ne.

WSPÓL NO TA LUDZ KA

Aby się roz wi jać zgod nie ze swo ją na tu rą, oso ba ludz ka po -
trze bu je ży cia spo łecz ne go. Spo łecz ność jest pew ną gru pą
osób po wią za nych w spo sób or ga nicz ny za sa dą jed no ści.
Spo łecz ność, zgro ma dze nie wi dzial ne i za ra zem du cho we,
trwa w cza sie; dzie dzi czy prze szłość i przy go to wu je przy -
szłość. Każ dy czło wiek sta je się dzię ki niej „dzie dzi cem”,
otrzy mu je ta len ty, któ re wzbo ga ca ją je go toż sa mość. Słusz -
nie więc każ dy czło wiek jest zo bo wią za ny do po świę ca nia
się na rzecz wspól not, do któ rych na le ży i do sza cun ku wo -
bec władz trosz czą cych się o do bro wspól ne.

Każ da wspól no ta ludz ka po trze bu je pra wo wi tej wła -
dzy, któ ra za pew nia po sza no wa nie pra wa i po rząd ku i przy -
czy na się do urze czy wist nie nia do bra wspól ne go. Ma ona
pod sta wę w na tu rze ludz kiej, po nie waż na le ży do po rząd ku
usta no wio ne go przez Bo ga. Obo wią zek po słu szeń stwa do -
ma ga się od wszyst kich oka zy wa nia wła dzy na leż ne go jej
uzna nia i sza cun ku. Wła dza jest spra wo wa na w spo sób pra -
wo wi ty tyl ko wte dy, gdy trosz czy się o do bro wspól ne da nej
spo łecz no ści i do je go osią ga nia uży wa środ ków mo ral nie
do zwo lo nych. Je śli spra wu ją cy wła dzę usta na wia ją nie spra -
wie dli we pra wa lub po dej mu ją de cy zje sprzecz ne z po rząd -
kiem mo ral nym, to roz po rzą dze nia te nie obo wią zu ją w su -
mie niu.

Zgod nie ze spo łecz ną na tu rą czło wie ka, do bro każ -
de go jest zwią za ne w spo sób ko niecz ny z do brem wspól -
nym. Przez do bro wspól ne na le ży ro zu mieć „su mę wa run -
ków ży cia spo łecz ne go, któ re po zwa la ją bądź to gru pom,
bądź po szcze gól nym je go człon kom peł niej i szyb ciej osią -
gnąć ich wła sną do sko na łość” (por. So bór Wa ty kań ski II).
Do bro wspól ne wy ma ga: po sza no wa nia i po pie ra nia pod sta -
wo wych praw oso by ludz kiej, do bro by tu, czy li wzro stu dóbr
du cho wych i ziem skich po szcze gól nych lu dzi i spo łecz no -
ści, po ko ju i bez pie czeń stwa wszyst kich.

Z do brem wspól nym i ze spra wo wa niem wła dzy łą -
czy się spra wie dli wość spo łecz na. Spo łe czeń stwo za pew nia
spra wie dli wość spo łecz ną, gdy urze czy wist nia wa run ki po -
zwa la ją ce zrze sze niom oraz każ de mu z osob na na osią gnię -
cie te go, co im się na le ży. Spra wie dli wość spo łecz ną moż na
osią gnąć je dy nie przy po sza no wa niu god no ści czło wie ka.
Oso ba jest ce lem osta tecz nym spo łe czeń stwa, któ re jest
na nią ukie run ko wa ne. Po sza no wa nie oso by ludz kiej po cią -
ga za so bą po sza no wa nie praw, któ re wy pły wa ją z jej god no -
ści ja ko stwo rze nia. Bez po sza no wa nia oso by wła dza mo że
opie rać się je dy nie na si le i prze mo cy.

Wszy scy lu dzie stwo rze ni na ob raz je dy ne go Bo ga,
ob da rze ni ta ką sa mą ro zum ną du szą, ma ją tę sa mą na tu rę
i to sa mo po cho dze nie. Wszy scy od ku pie ni przez ofia rę

Chry stu sa są we zwa ni do uczest nic twa w tym sa mym Bo -
skim szczę ściu; wszy scy więc cie szą się rów ną god no ścią.
Ist nie ją róż ni ce mię dzy ludź mi. Pan Bóg w swo im za my śle
nie roz dzie lił rów no „ta len tów”. Chce, aby każ dy otrzy my -
wał to, cze go po trze bu je i by ci, któ rzy po sia da ją po szcze gól -
ne „ta len ty” udzie la li ich tym, któ rzy ich po trze bu ją. Ist nie ją
tak że nie rów no ści eko no micz ne i spo łecz ne, któ re go dzą
w mi lio ny istot ludz kich. Po zo sta ją one w jaw nej sprzecz no -
ści z Ewan ge lią, po nie waż są sprzecz ne ze spra wie dli wo ścią
spo łecz ną, god no ścią oso by ludz kiej i po ko jem.

PRA WO MO RAL NE

Pra wo mo ral ne jest dzie łem Mą dro ści Bo żej. Wy zna cza ono
czło wie ko wi dro gi, za sa dy po stę po wa nia, któ re pro wa dzą
do obie ca ne go szczę ścia; za ka zu ją dróg zła, któ re od wra ca -
ją od Bo ga i Je go mi ło ści. Pra wo mo ral ne wy ra ża się w róż -
nych, po wią za nych ze so bą for mach: pra wo wiecz ne, bę dą -
ce w Bo gu źró dłem wszyst kich praw, pra wo na tu ral ne, pra -
wo ob ja wio ne (Sta re Pra wo i No we Pra wo) oraz pra wo cy -
wil ne i pra wo ko ściel ne.

Pra wo na tu ral ne wy ra ża pier wot ny zmysł na tu ral -
ny, któ ry po zwa la czło wie ko wi roz po znać, czym jest do bro
i zło, praw da i kłam stwo. Pra wo na tu ral ne bę dą ce dzie łem
Stwór cy, obec ne w ser cu każ de go czło wie ka i usta no wio ne
przez ro zum, jest uni wer sal ne w swo ich prze pi sach i je go
wła dza roz cią ga się na wszyst kich lu dzi. Wy ra ża ono god -
ność oso by i okre śla pod sta wę jej fun da men tal nych praw
i obo wiąz ków. Pra wo na tu ral ne jest nie zmien ne (por. So bór
Wa ty kań ski II) i trwa łe po śród zmian hi sto rycz nych; ist nie -
je wśród zmie nia ją cych się po glą dów i oby cza jów. Za sa dy,
któ re są je go wy ra zem, po zo sta ją waż ne w swo jej isto cie.
Pra wo na tu ral ne sta no wi ko niecz ną pod sta wę do opra co wa -
nia za sad mo ral nych oraz dla pra wa cy wil ne go.
Sta re Pra wo, wy ra żo ne w przy ka za niach De ka lo gu, sta no wi
pierw szy etap pra wa ob ja wio ne go. Je go prze pi sy mo ral ne
usta la ją pod sta wy po wo ła nia czło wie ka, za ka zu ją te go, co
sprze ci wia się mi ło ści Bo ga i bliź nie go, a na ka zu ją to, co jest
dla niej istot ne. Sta re Pra wo przy go to wu je i uzdal nia do na -
wró ce nia i przy ję cia Ewan ge lii, ale jest jesz cze nie do sko na -
le i sa mo z sie bie nie da je mo cy i ła ski Du cha, aby je wy peł -
nić.
No we Pra wo, czy li Pra wo ewan ge licz ne jest do peł nie niem
pra wa Bo że go, na tu ral ne go i ob ja wio ne go. Jest ono dzie łem
Chry stu sa i zo sta ło wy ra żo ne w spo sób szcze gól ny w Ka za -
niu na Gó rze. Ka za nie na Gó rze nie zno si prze pi sów mo ral -
nych Sta re go Pra wa i nie po mniej sza ich zna cze nia, ale wy -
do by wa ich ukry te moż li wo ści. Nie da je no wych prze pi sów,
ale prze mie nia sa mo źró dło czy nów, czy li ser ce, gdzie
kształ tu je się wia ra, na dzie ja i mi łość, a wraz z ni mi in ne
cno ty. Pra wo ewan ge licz ne wy peł nia więc przy ka za nia Pra -
wa. No we Pra wo obej mu je ak ty re li gij ne: jał muż nę, mo dli -
twę i post, kie ru jąc je do Oj ca, „któ ry wi dzi w ukry ciu”,
w prze ci wień stwie do tych, któ rzy pra gną, „że by ich lu dzie
wi dzie li” (Mt 6, 1-6; 16-18). Je go mo dli twą jest „Oj cze nasz”
(por. Mt 6, 9-13). Do Ka za nia na Gó rze na le ży do łą czyć ka -
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te che zę mo ral ną po uczeń apo stol skich za war tą w: Rz 12-
15, 1 Kor 12-13, Kol 3-4, Ef 4-6 i in. Na uka ta prze ka zu je z au -
to ry te tem Apo sto łów na ucza nie Pa na, zwłasz cza przez wy -
kład cnót wy pły wa ją cych z wia ry w Chry stu sa i oży wio nych
przez mi łość. No we Pra wo jest na zy wa ne pra wem mi ło ści,
po nie waż po bu dza do dzia ła nia bar dziej z mi ło ści niż z bo -
jaź ni. Jest na zy wa ne pra wem ła ski, po nie waż udzie la nam ła -
ski do dzia ła nia za po śred nic twem wia ry i sa kra men tów
oraz pra wem wol no ści, po nie waż skła nia nas do spon ta nicz -
ne go dzia ła nia pod wpły wem mi ło ści.
Oprócz przy ka zań no we Pra wo za wie ra ra dy ewan ge licz ne.
Za da niem przy ka zań jest od rzu ce nie te go, co nie zgod ne jest
z mi ło ścią. Ce lem rad jest od da la nie te go, co na wet nie
sprze ci wia jąc się mi ło ści, mo że sta no wić prze szko dę w jej
roz wo ju.

ŁA SKA I USPRA WIE DLI WIE NIE

Uspra wie dli wie nie zo sta ło nam wy słu żo ne przez Mę kę
Chry stu sa. Jest nam ono udzie la ne przez chrzest, sa kra -
ment wia ry. Do sto so wu je nas ono do spra wie dli wo ści Bo ga,
któ ry czy ni nas we wnętrz nie spra wie dli wy mi mo cą swo je go
mi ło sier dzia. Je go ce lem jest chwa ła Bo ga i Chry stu sa oraz
dar ży cia wiecz ne go (So bór Try denc ki). Uspra wie dli wie nie
uwal nia czło wie ka od grze chu i oczysz cza z grze chu je go
ser ce. Jest kon se kwen cją ini cja ty wy mi ło sier dzia Bo ga, któ -
ry ofia ru je prze ba cze nie. Usta na wia współ pra cę mię dzy ła -
ską Bo ga i wol no ścią czło wie ka. Jej wy ra zem ze stro ny czło -
wie ka jest przy zwo le nie wia ry na sło wo Bo ga, któ ry wzy wa
go do na wró ce nia. Uspra wie dli wie nie jest naj do sko nal szym
dzie łem mi ło ści Bo żej ob ja wio nej w Je zu sie Chry stu sie
i udzie lo nej przez Du cha Świę te go.

Ła ska Chry stu sa jest da rem Bo ga, któ ry uzdal nia
nas do uczest nic twa w je go ży ciu try ni tar nym. Jest to ła ska
uświę ca ją ca lub prze bó stwia ją ca, otrzy ma na na chrzcie.
Roz róż nia się ła skę ha bi tu al ną, czy li trwa łe uzdol nie nie
do ży cia i dzia ła nia zgod ne go z Bo żym we zwa niem, oraz ła -
ski ak tu al ne, któ re ozna cza ją in ter wen cję Bo żą bądź na po -
cząt ku na wró ce nia, bądź pod czas dzie ła uświę ca nia. Ła ska
jest da rem Du cha, któ ry uspra wie dli wia nas i uświę ca. Ła -
ska obej mu je ta kie da ry, któ rych Duch nam udzie la by
uzdol nić nas do współ pra cy w zba wia niu in nych i we wzro -
ście Cia ła Chry stu sa, czy li Ko ścio ła. Ty mi da ra mi są ła ski
sa kra men tal ne, czy li da ry wła ści we sa kra men tom. Są po -
nad to ła ski spe cjal ne, na zy wa ne rów nież cha ry zma ta mi, ma -
ją ce na ce lu do bro wspól ne Ko ścio ła. Wśród nich wy róż nia
się ła ski sta nu, któ re to wa rzy szą wy ko ny wa niu od po wied -
nich za dań ży cia chrze ści jań skie go i po sług w Ko ście le. Ła -
ska, na le żąc do po rząd ku nad przy ro dzo ne go, wy my ka się
na sze mu do świad cze niu i mo że być po zna na je dy nie przez
wia rę.

Za słu ga czło wie ka u Bo ga w ży ciu chrze ści jań skim
wy ni ka z te go, że Bóg w spo sób do bro wol ny po sta no wił włą -
czyć czło wie ka w dzie ło swo jej ła ski. Dzia ła nie Bo ga jest
pierw sze; wol ne dzia ła nie czło wie ka jest wtór ne ja ko je go
współ pra ca, tak że za słu gi do brych uczyn ków po win ny być
przy pi sa ne naj pierw ła sce Bo żej, a do pie ro po tem wier ne -
mu. Za słu ga czło wie ka po wra ca za tem do Bo ga, po nie waż
je go do bre uczyn ki po cho dzą z na tchnień i po mo cy Du cha

Świę te go. Po ru sze ni przez Du cha Świę te go mo że my wy słu -
żyć so bie i in nym ła ski po trzeb ne do na sze go uświę ce nia
i otrzy ma nia ży cia wiecz ne go jak rów nież ko niecz ne do bra
do cze sne, zgod ne z za my słem Bo żym. Nikt nie mo że wy słu -
żyć so bie ła ski pierw szej, któ ra jest po cząt kiem na wró ce nia
i uspra wie dli wie nia.

KO ŚCIÓŁ – MAT KA I WY CHO WAW CZY NI

W Ko ście le chrze ści ja nin wy peł nia swo je po wo ła nie. Od Ko -
ścio ła przyj mu je sło wo Bo że, któ re za wie ra po ucze nia „Pra -
wa Chry stu so we go” (por. Ga 6, 2). Od Ko ścio ła otrzy mu je
ła skę sa kra men tów. Od Ko ścio ła uczy się przy kła dów świę -
to ści, któ rej wzo rem jest Naj święt sza Ma ry ja i świę ci, któ rzy
go po prze dzi li, a któ rych li tur gia ce le bru je we wspo mnie -
niach.

Ko ściół otrzy mał od Apo sto łów „Chry stu so wy na -
kaz zwia sto wa nia zba wien nej praw dy” (So bór Wa ty kań ski
II). „Ko ścio ło wi przy słu gu je pra wo gło sze nia za wsze i wszę -
dzie za sad mo ral nych rów nież w od nie sie niu do po rząd ku
spo łecz ne go oraz wy po wia da nia oce ny o wszyst kich spra -
wach ludz kich, o ile wy ma ga ją te go fun da men tal ne pra wa
oso by ludz kiej i zba wie nie czło wie ka”. (KPK, kan. 747,
par. 2). Nad za cho wa niem czy sto ści wia ry prze ka za nej
przez Apo sto łów czu wa Urząd Na uczy ciel ski Ko ścio ła. Wła -
dza Urzę du Na uczy ciel skie go roz cią ga się tak że na dzie dzi -
nę ży cia mo ral ne go, w tym na szcze gó ło we prze pi sy pra wa
na tu ral ne go, po nie waż ich za cho wa nie jest ko niecz ne
do zba wie nia.

Dla za gwa ran to wa nia wier nym nie zbęd ne go mi ni -
mum du cha mo dli twy, ży cia sa kra men tal ne go i wy sił ku mo -
ral ne go oraz wzra sta nia mi ło ści Bo ga i bliź nie go, Ko ściół
po da je wier nym pięć przy ka zań. Brzmie nie tych przy ka zań
przy ję tych przez Epi sko pat Pol ski i za twier dzo nych przez
Kon gre ga cję Na uki Wia ry 10 czerw ca 2002 r. jest na stę pu ją -
ce:
1.   W nie dzie le i świę ta na ka za ne uczest ni czyć we Mszy św. 

i po wstrzy mać się od prac nie ko niecz nych.
2.  Przy naj mniej raz w ro ku przy stą pić do sa kra men tu 

po ku ty.
3.  Przy naj mniej raz w ro ku, w Okre sie Wiel ka noc nym, 

przy jąć Ko mu nię św.
4.  Za cho wy wać na ka za ne po sty i wstrze mięź li wość 

od po kar mów mię snych, a w okre sach po ku ty 
po wstrzy my wać się od udzia łu w za ba wach.

5.  Trosz czyć się o po trze by wspól no ty Ko ścio ła.

Dla pod kre śle nia wa gi, ja ką Ko ściół przy wią zu je do sa kra -
men tu po ku ty, Ka te chizm w przy pi sie po da je wy kład nię
czwar te go przy ka za nia. 

Jest ona na stę pu ją ca:
„Wszy scy wier ni obo wią za ni są czy nić po ku tę. Dla wy ra że -
nia tej po kut nej for my po boż no ści chrze ści jań skiej Ko ściół
usta no wił dni i okre sy po ku ty. W tym cza sie chrze ści ja nin
po wi nien szcze gól nie prak ty ko wać czy ny po kut ne słu żą ce
na wró ce niu ser ca, co jest isto tą po ku ty w Ko ście le. Po -
wstrzy my wa nie się od za baw po ma ga w opa no wa niu in -
stynk tów i sprzy ja wol no ści ser ca. 
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GDAŃ SCY BŁO GO SŁA WIE NI Z OKRE SU
SPRZED I Z OKRE SU II WOJ NY ŚWIA TO WEJ

Pa pież Jan Pa weł II pod czas czerw co wej piel grzym ki
do Pol ski w 1999 ro ku be aty fi ko wał 108 pol skich mę czen ni -
ków z okre su II woj ny świa to wej. Wśród no wych bło go sła -
wio nych zna la zło się aż pię ciu du chow nych z Zie mi Gdań -
skiej, któ rzy z mi ło ści do oj czy zny i w obro nie wia ry od da li
swo je ży cie. Są to: bło go sła wio ny ks. Bro ni sław Ko mo row -
ski, bło go sła wio ny ks. Fran ci szek Ro ga czew ski, bło go sła -
wio ny ks. Ma rian Gó rec ki, bło go sła wio ny ks. kmdr Wła dy -
sław Mie goń i bło go sła wio na s. Ali cja Ko tow ska. 

Ks. Bro ni sław Ko -
mo row ski
Uro dził się 25 ma -
ją 1889 r. w Bar łoż nie
ko ło Skór cza w po wie -
cie sta ro gardz kim.
Po uzy ska niu ma tu ry
wstą pił do Se mi na -
rium Du chow ne go
w Pel pli nie, któ re
ukoń czył w 1914 r.
Po uzy ska niu świę ceń
ka płań skich przez rok
pra co wał ja ko wi ka -
riusz w pa ra fii w Łę -
go wie, na stęp nie zo -
stał skie ro wa ny do pa -
ra fii św. Mi ko ła ja

w Gdań sku, gdzie gło sił ka za nia w ję zy ku pol skim oraz
przy go to wy wał dzie ci do przy ję cia sa kra men tów św., a tak -
że na uczał hi sto rii i ję zy ka pol skie go. W 1924 r. ks. Ko mo -
row ski otrzy mał od bi sku pa gdań skie go Edwar da O' Ro ur -
ke no mi na cję na ku ra to ra no wo utwo rzo nej pla ców ki dusz -
pa ster skiej dla Po la ków w Gdań sku-Wrzesz czu. Ks. Bro ni -
sław od po cząt ku z wiel kim za pa łem roz po czął pra cę dusz -
pa ster ską w po wie rzo nej mu pla ców ce. Pierw szym naj waż -
niej szym za da niem by ło za adop to wa nie daw nej ujeż dżal ni
ko ni na ko ściół, któ ry po świę co ny zo stał św. Sta ni sła wo wi
Bi sku po wi. Dzie ło to swy mi ofia ra mi i współ pra cą wspie ra li
Po la cy miesz ka ją cy w Gdań sku. Ks. Ko mo row ski sta rał się
stwo rzyć jak naj lep sze re la cje z ro da ka mi. Za kła dał związ ki
oraz sto wa rzy sze nia re li gij no-na ro do we. Dla swo ich pod -
opiecz nych ks. Bro ni sław był na uczy cie lem, obroń cą i po -
cie szy cie lem, a przy tym ka pła nem cał ko wi cie od da nym Bo -
gu i oj czyź nie. 

W 1937 r. bi skup O' Ro ur ke ery go wał przy ko ście -
le św. Sta ni sła wa Bi sku pa pa ra fię per so nal ną, a ks. Ko mo -
row ski zo stał jej pro bosz czem. Jed nak wła dzom nie miec -
kim nie po do ba ło się two rze nie pol skich pa ra fii per so nal -
nych i na ka za ły bi sku po wi cof nąć de cy zję o ich po wo ła niu.
Mi mo, że ery go wa nie pol skich pa ra fii zo sta ło za wie szo ne,
wo kół wiel kiej oso bo wo ści ks. Ko mo row skie go na dal kon -
cen tro wa ło się ży cie re li gij ne po lo nii. W uzna niu za sług dla
pra cy swe go dusz pa ste rza za rząd ko ściel ny ko ścio ła św.
Sta ni sła wa w 1937 r. prze słał do ku rii bi sku piej pi smo
z proś bą o nada nie god no ści pra ła ta ks. Ko mo row skie mu.
Ży cze nie pol skich ka to li ków nie speł ni ło się. Jed nak -
że obchody 25-le cia ka płań stwa ks. Ko mo row skie go by ło
oka zją otwar te go wy ra że nia swych uczuć dla ju bi la ta, któ re
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• Czy na mi po kut ny mi są: mo dli twa, jał muż na, uczyn -
ki po boż no ści i mi ło ści, umar twie nie przez wier niej sze peł -
nie nie obo wiąz ków, wstrze mięź li wość od po kar mów mię -
snych i post.
• Cza sem po ku ty w Ko ście le są po szcze gól ne piąt ki
ca łe go ro ku i okres Wiel kie go Po stu.
• Wstrze mięź li wość obo wią zu je wszyst kich, któ rzy
ukoń czy li 14 rok ży cia, we wszyst kie piąt ki i Śro dę Po piel -
co wą.
• Post obo wią zu je w Śro dę Po piel co wą i w Wiel ki
Pią tek wszyst kich mię dzy 18 a 60 ro kiem ży cia.
• Uza sad nio na nie moż li wość za cho wa nia wstrze -
mięź li wo ści w pią tek do ma ga się od chrze ści ja ni na pod ję cia
in nych form po ku ty.
• Po wstrzy my wa nie się od za baw obo wią zu je we
wszyst kie piąt ki i w cza sie Wiel kie go Po stu”.

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

„Co do bre go mam czy nić, aby otrzy mać ży cie wiecz ne?....
Je śli chcesz za cho wać ży cie, za cho waj przy ka za nia”
(Mt 19, 16-17). Py ta nie mło dzień ca skie ro wa ne do Chry -
stu sa i da ną mu od po wiedź moż na przy jąć ja ko mot to roz -
wa żań tre ści De ka lo gu, bę dą cych przed mio tem na stęp ne go
ar ty ku łu. 
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zor ga ni zo wa no w nie dzie lę 2 kwiet nia 1939 r. Ko lej nym mi -
łym prze ży ciem ks. rek to ra by ły je go 50-te uro dzi ny, 18 ma -
ją te go sa me go ro ku. 

W ob li czu zbli ża ją cej się woj ny ks. Ko mo row ski nie
opu ścił swej pla ców ki dusz pa ster skiej po mi mo rad swych
przy ja ciół. Już pierw sze go dnia woj ny zo stał aresz to wa ny
i prze wie zio ny do Vic to ria-Schu le, gdzie zo stał bru tal nie po -
bi ty pod czas prze słu chań. Tam po mi mo wy cień cze nia i ob -
ra żeń, słu chał wraz z in ny mi aresz to wa ny mi księż mi spo -
wie dzi współ więź niów.

2 wrze śnia ks. Ko mo row ski wraz z gru pą współ -
więź niów zo stał prze wie zio ny do obo zu Stut thof. Prze by wa -
ją cy w obo zie księ ża by li szcze gól nym obiek tem szy kan
i nie ustan ne go drę cze nia. Do obo wiąz ków ks. Ko mo row -
skie go na le ża ło czysz cze ni ustę pów, wy do by wa nie fe ka liów
ze zbior ni ków i prze no sze nie ich do spe cjal nych ba se nów.
Za py ta ny przez współ więź nia ks. Gaj du sa o od czu cia zwią -
za ne z ty mi czyn no ścia mi, ks. Ko mo row ski od po wie dział:
„Czu łem się jak na am bo nie w oczach więź niów i dba łem
o to, że by ka za nie do brze wy pa dło. My ślę, że by ły to naj lep -
sze mo je ka za nia''. 

W cza sie świąt Bo że go Na ro dze nia 1939 r. za śpie -
wa nie ko lęd i dzie le nie się opłat kiem du chow ni zo sta li uka -
ra ni od śnie ża niem te re nu obo zu. W gru pie ra zem z ks. Ko -
mo row skim by li rów nież: ks. Ro ga czew ski, ks. Gó rec ki i ks.
Wiec ki. Na po cząt ku mar ca 1940 r. ka pła nów prze wie zio no
do miej sco wo ści Grenz dorf, gdzie przez kil ka dni pra co wa -
li w miej sco wych ka mie nio ło mach. Tam też księ ża i aresz -
to wa ni przed sta wi cie le in te li gen cji by li prze słu chi wa ni
do 17 mar ca 1940 r. Po za koń czo nych prze słu cha niach zo -
sta ła utwo rzo na kom pa nia kar na – SK (Straf kom pa nie), li -
czą ce j 45 przed sta wi cie li gdań skiej po lo nii. Człon ko m kom -
pa ni nie było wolno cho dzić, a wszyst kie za da nia mu sie li
wy ko ny wać bie gnąc. W tej gru pie by li ks. Ko mo row ski i ks.
Gó rec ki, któ rzy cał ko wi cie opa dli z sił po trzech dniach wy -
czer pu ją cych prac. 

Wiel ki Czwar tek 21 mar ca 1940 r. stał się dla więź -
niów szcze gól nym dniem, gdyż wte dy w ba ra ku nu mer 5
od pra wio no pierw szą w obo zie Mszę św. Uczest ni czy li
w niej tak że ks. Ko mo row ski i ks. Gó rec ki, któ rzy w tej
szcze gól nej Eu cha ry stii przy ję li Ko mu nię św.

22 mar ca 1940 r. w po bli skim le sie roz strze la no 65
osób. Mę czeń ską śmierć po nie śli wów czas mię dzy in ny mi
księ ża Ko mo row ski i Gó rec ki, któ rych cia ła eks hu mo wa no
i po cho wa no w 1947 r. na cmen ta rzu na gdań skiej Za spie. 

Tuż po woj nie uka za ło się wie le prze ka zów ust -
nych, mó wią cych o mę czeń stwie tych wiel kich ka pła nów,
bar dzo zwią za nych z Gdań skiem. 

Od 1939 r. ko ściół św. Sta ni sła wa Bi sku pa, zo stał
za mie nio ny na warsz ta ty. Po 1972 r., zo stał po now nie prze -
ka za ny Ko ścio ło wi gdań skie mu. 

W 1974 r. z oka zji 50-le cia po świę ce nia ko ścio ła
na je go ścia nie umiesz czo no ta bli cę pa miąt ko wą po świę co -
ną ks. Bro ni sła wo wi Ko mo row skie mu. Je go imie niem na -
zwa no plac u zbie gu ulic Chro bre go, Le gio nów i Mic kie wi -
cza we Wrzesz czu, na któ rym po sta wio no po mnik te go wiel -
kie go ka pła na. 

Ks. Fran ci szek Ro -
ga czew ski
Uro dził się 23 grud -
nia 1892 r we wsi Li -
pin ki. Po ukoń cze niu
szko ły śred niej
w 1913 r. wstą pił
do pel pliń skie go Se -
mi na rium Du chow ne -
go. Świę ce nia ka płań -
skie uzy skał 16 mar -
ca 1918 r. Pra cę dusz -
pa ster ską roz po czął
w swo jej pierw szej pa -
ra fii w No wym Mie -
ście na Po mo rzu.
W la tach 1920-1926
był wi ka riu szem
w pa ra fii Naj święt sze -

go Ser ca Je zu so we go w Gdań sku -Wrzesz czu, na stęp nie
w pa ra fii św. Bry gi dy, a od sierp nia 1928 r. w pa ra fii św. Jó -
ze fa w Gdań sku. 

Bi skup Edward O' Ro ur ke w uzna niu za dzia łal ność
w do tych cza so wych pla ców kach mia no wał ks. Ro ga czew -
skie go 1 stycz nia 1930 r. rek to rem bu do wa ne go ko ścio ła
Chry stu sa Kró la w Gdań sku. 

Ks. Fran ci szek wy ka zał się nie zwy kłym za an ga żo -
wa niem w pra cy dla swo ich pa ra fian. Za kła dał chó ry, or kie -
stry, or ga ni zo wał za wo dy spor to we, wy ciecz ki, wy sta wy itd.
Był ka te che tą w pol skich szko łach, ka pe la nem ko le ja rzy
i pocz tow ców, za ini cjo wał po wsta nie pierw szych pol skich
pa ra fii per so nal nych w Gdań sku. Swo je uwa gi i proś by kie -
ro wał do Pry ma sa Pol ski kard. Au gu sta Hlon da oraz pa pie -
ża Piu sa XI.

1 sierp nia 1935 r. ks. Ro ga czew ski zo stał przy ję ty
przez Nun cju sza Apo stol skie go. Sta ra nia ks. Fran cisz ka za -
owo co wa ły przy ję ciem bi sku pa O' Ro ur ke i je go oso by 7
ma ja 1937 r. przez pa pie ża Piu sa XI i Se kre ta rza Sta nu kard.
Eu ge nio Pa cel le go póź niej sze go Piu sa XII. Re zul ta tem tej
wi zy ty by ło pi smo Se kre ta ria tu Sta nu z 1 czerw ca 1937 r.
do bi sku pa gdań skie go za wie ra ją ce go zgo dę na utwo rze nie
czte rech pol skich pa ra fii per so nal nych i udzie le nia bp. O'
Ro ur ke od po wied niej wła dzy w tej spra wie. Po mi mo ostrze -
żeń ze stro ny Se na tu Gdań skie go bp O' Ro ur ke pod pi sał 7
paź dzier ni ka de kre ty o utwo rze niu dwóch pa ra fii per so nal -
nych: przy ko ście le św. Sta ni sła wa Bi sku pa, we Wrzesz czu
i przy ko ście le Chry stu sa Kró la w Gdań sku.

12 paź dzier ni ka 1937 r. bi skup zo stał we zwa ny
do władz Se na tu, gdzie spo tkał się z dez apro ba tą i pod wpły -
wem gróźb i szan ta żu uległ i od wo łał swo ją de cy zję.
Po ośmiu mie sią cach Sto li ca Apo stol ska przy ję ła je go re zy -
gna cję z urzę du bi sku pa gdań skie go. Mi mo nie po wo dzeń
ks. Fran ci szek nie tra cił du cha i na dal kie ro wał się głę bo ką
wia rą, wraż li wo ścią na ludz kie po trze by i otwar to ścią. Bru -
non Mion skow ski wspo mi na jed no z Je go ka zań: „... na le ży
być wier nym Oj czyź nie, gdyż ko cha jąc Oj czy znę ziem ską,
ko cha my Oj czy znę Nie biań ską''. 
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Wcze snym ran kiem, 1 wrze śnia 1939 r. ge sta pow cy
wdar li się na ple ba nię i do ko na li prze szu ka nia. Miej scem,
gdzie gro ma dzo no aresz to wa nych Po la ków z te re nu Wol ne -
go Mia sta Gdań ska by ła Vic to ria-Schu le. Tam tra fi li też ks.
Ro ga czew ski i ks. Mu za lew ski. Pierw sze go dnia w aresz cie
księ ża nie otrzy ma li żad ne go po sił ku. Księ ża spo wia da li
aresz to wa nych, gdyż był to aku rat pierw szy pią tek mie sią -
ca. Wię zie nie w szko le by ło po cząt kiem mę czeń skiej dro gi
ks. Fran cisz ka. Na stęp ne go dnia wraz z in ny mi księż mi do -
łą czył do pierw szej gru py więź niów obo zu kon cen tra cyj ne -
go Stut thof. Od pierw sze go dnia po by tu w obo zie ks. Ro ga -
czew ski był pod da wa ny re pre sjom i upo ko rze niom. 

Księ ża pra co wa li w róż nych ko man dach, ale je den
ro dzaj pra cy był dla nich za re zer wo wa ny – czysz cze nie la -
tryn. Ka pła ni gdań scy sta no wi li dla SS -ma nów cel ata ków:
by li bi ci i po ni ża ni, ale ks. Fran ci szek zno sił po ni że nia
z wiel ką po go dą du cha. 

Pod ko niec wrze śnia  1939 r. aresz to wa ni ka pła ni
spo tka li się z ks. prał. Kle men sem Fedt ke, któ ry po wie dział
im, że bp Karol Splett pa mię ta o pol skich księ żach i czy ni
sta ra nia o ich uwol nie nie. Kil ka dni po spo tka niu z ks. Fedt -
ke je den z SS -ma nów, we zwał księ ży: Ro ga czew skie go, Ko -
mo row skie go i Gó rec kie go do sie bie i oznaj mił im, że w ich
ko ścio łach zna le zio no broń i je śli się nie przy zna ją, to zo sta -
ną roz strze la ni. Po tym spo tka niu zo sta li osa dze ni w osob -
nych bun krach, w któ rych prze by wa li bez je dze nia i bez pi -
cia przez trzy dni. Okrut nie ich tam tor tu ro wa no, aby wy -
móc na nich przy zna nie się do fak tu prze cho wy wa nia bro ni
w ko ścio łach. 

Na 4 grud nia z po mo cą bpa Splet ta uda ło się sio -
strze Wik to rii uzy skać zgo dę na wi dze nie ze swo im bra tem
ks. Ro ga czew skim. Spo tka nie z nim od by ło się przy bra mie
obo zo wej i trwa ło 5 mi nut. Ks. Fran ci szek otrzy mał od sio -
stry pacz kę z bie li zną i cia stem. 

Świę ta Bo że go Na ro dze nia, dla pro bosz cza z ko -
ścio ła Chry stu sa Kró la by ły pierw szy mi, i  jak się póź niej
oka za ło , ostat ni mi w obo zie kon cen tra cyj nym. Więź nio wie
śpie wa li ko lę dy po mi mo za ka zu. Wła dze obo zu, po dej rze -
wa jąc, że in spi ra to ra mi śpie wu by li księ ża, uka ra li ich pra cą
usu wa nia śnie gu na te re nie obo zu przez ca ły okres świąt. 

Ks. Ro ga czew ski i ks. Wiec ki zo sta li wy wie zie ni 11
stycz nia 1940 r. wraz z gru pą ko le ja rzy i pocz tow ców w nie -

zna nym kie run ku. Póź niej oka za ło się, że zo sta li roz strze la -
ni w le sie nie da le ko obo zu. 

W dniu 11 paź dzier ni ka 1959 r. w ko ście le Chry stu -
sa  Kró la zor ga ni zo wa no uro czy sto ści dla uczcze nia pa mię ci
bu dow ni cze go tej świą ty ni. Ho mi lię wy gło sił ks. Aloj zy Mu -
za lew ski, by ły wi ka riusz ks. Fran cisz ka i obo zo wy współ -
wię zień. Pod czas tej uro czy sto ści bp Ed mund No wic ki do -
ko nał po świę ce nia ta bli cy pa miąt ko wej zawieszonej na fron -
to wej ścia nie ko ścio ła upa mięt nia ją cej po stać gor li we go Pa -
ste rza tej pa ra fii. 

W Gdańsku imie niem ka pła na zo sta ła na zwa na jed -
na z ulic pro wa dzą ca do świą ty ni. 

Hu bert Bar tel, wg. „Bło go sła wie ni Ko ścio ła Gdań skie go”
Pra ca zbio ro wa pod red. ks. bp Ry szar da Ka sy ny 

i wg Marcina Smoszny w Gło sie Bra ta 

Biskup Edward O’Rourke
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Z ży cia Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło dych

W sło necz ny so bot ni czas 9 paź dzier ni ka 2010 r. od był się
Ar chi die ce zjal ny Dzień Wspól no ty Eu cha ry stycz ne go Ru -
chu Mło dych. W na szej pa ra fii przed sta wi cie le 4 wspól not:
Gdań ska Cheł mu (pa ra fia św. Ur szu li Le dó chow skiej),
Gdy ni (pa ra fia św. Ja na Chrzci cie la), Żu ko wa (pa ra fia Wnie -
bo wzię cia NMP) oraz na sza (pa ra fia św. Bra ta Al ber ta) za -
wią za ły wspól no tę. Po po wi ta niu na stą pi ło przed sta wie nie
się wszyst kich grup. 

Jak że nie ba wem na stą pi Nie dzie la Pa pie ska, na sza
Al ber to wa wspól no ta przy go to wa ła mon taż słow no -mu zycz -
ny z pre zen ta cją pt.: „Jan Pa weł II – od wa ga świę to ści”. 

Mło dzi za chę ca li ze bra nych do by cia przy ja cie lem
Je zu sa, do by cia do brym pod kre śla jąc, że nasz Ro dak był
zwy czaj nie ludz ki, pe łen hu mo ru, a jed no cze śnie czło wie -
kiem głę bo kiej mo dli twy i za wie rze nia Bo gu. 

W in ten cjach ERM -u i na szych ro dzin Mszę św.
spra wo wa li: ks. Ra fał Zie mann – Mo de ra tor Ar chi die ce zjal -
ny ERM -u, ks. Piotr We igelt oraz ks. Ja cek Ko wa lew ski
– nasz ka zno dzie ja, któ ry za chę cał nas do ży cia Eu cha ry -
stią, do te go by mieć czy ste ser ce dla Je zu sa. Pod czas pięk -
nie przy go to wa nej Eu cha ry stii z opra wą mu zycz ną na szej
scho li mło dzie żo wej „Lux Cor dis”, od by ło się przy ję cie no -
wych człon ków ERM -u. Po aga pie i po krze pie niu się pysz -
ny mi droż dżów ka mi wy ru szy li śmy na bieg pa tro lo wy wy ko -
nu jąc róż ne za da nia. Od da li śmy cześć na sze mu Pa pie żo wi
za pa la jąc zni cze przy Je go po mni ku na Za spie i mo dli li śmy
się o Je go be aty fi ka cję. Nad na szym pięk nym mo rzem mo -
gli śmy spa ce ro wać, po dzi wiać me du zy, ro bić zam ki z pia -
sku... Na sza wspól no ta zdo by ła I miej sce! Dy plo my i pięk ne
na gro dy ufun do wał ks. pro boszcz Grze gorz Stol czyk. Ma -
my na dzie ję na ko lej ne spo tka nie, a tym cza sem spo ty ka my
się w na szej lo kal nej wspól no cie w po nie dzia łek
o godz. 16.30 w Do mu Ka te che tycz nym. Chęt nych ser decz -
nie za pra sza my!

15 paź dzier ni ka od był się Mię dzysz kol ny Kon kurs
Po ezji de dy ko wa ny Ja no wi Paw ło wi II. Na szą lau re at ką zo -
sta ła ERM -it ka Ania Nycz, któ ra za ję ła II miej sce. 

Gra tu lu je my!!!

20 li sto pa da, w przed dzień Nie dzie li Chry stu sa
Kró la, wspól no ty ERM -u z Gdań ska, Gdy ni, So po tu i Żu ko -
wa spo tka ły się na świę to wa niu tej uro czy sto ści w So po cie,
w pięk nie ude ko ro wa nej sa li kon cer to wej Pol skiej Fil har -
mo nii Ka me ral nej. W cza sie ba lu by ły tań ce i za ba wy pro wa -
dzo ne przez di dże ja. Od był się rów nież kon kurs wła sno -
ręcz nie ro bio nych ko ron: w każ dej gru pie by li zwy cięz cy
z na szej pa ra fii! Do bra mu zy ka, za ba wa i słod ko ści, a tak że
mo dli twa po zwo li ły nam cie szyć się ży ciem we wspól no cie
i wzra sta niem w przy jaź ni z Je zu sem na szym Przy ja cie lem
i Kró lem!

s. Ber nar da
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„Jan Pa we³ II – Od wa ga Œwiê to œci”
X DZIEŃ PAPIESKI w SP nr 80  – 11 X 2010 r.

Zgod nie z kil ku let nią już tra dy cją, w każ dą nie dzie lę po prze -
dza ją cą rocz ni cę wy bo ru Ka ro la Woj ty ły na Sto li cę Pio tro wą
Po la cy w spo sób szcze gól ny czczą te go dnia pa mięć swe go
wiel kie go ro da ka. W ca łym kra ju od by wa ją się kon cer ty po -
świę co ne pa pie żo wi, wier ni gro ma dzą się na mo dli twie w in -
ten cji be aty fi ka cji Oj ca Świę te go, kon ty nu ują Dzie ło Fun da -
cji Trze cie go Ty siąc le cia, zbie ra jąc fun du sze na rzecz uta -
len to wa nej mło dzie ży z ubo gich ro dzin. Chcąc przy bli żyć
ży cie i pon ty fi kat Oj ca Świę te go naj młod szym człon kom na -
szej spo łecz no ści, 11 paź dzier ni ka, w po nie dzia łek, zor ga ni -
zo wa no uro czy ste ob cho dy Dnia Pa pie skie go w Szko le Pod -
sta wo wej nr 80. 

De le ga cja przed sta wi cie li sa mo rzą du uczniow skie -
go zło ży ła kwia ty oraz za pa li ła znicz pod po mni kiem Ja na
Paw ła II znaj du ją cym się przy ko ście le pod we zwa niem
Opatrz no ści Bo żej na gdań skiej Za spie, gdzie 23 la ta te mu
pa pież od pra wił Mszę Świę tą dla tłum nie zgro ma dzo nych
tam wier nych. 

Pod czas ape lu ga lo we go Wspól no ta Eu cha ry stycz -
ne go Ru chu Mło dych przed sta wi ła wszyst kim uczniom
oraz gro nu pe da go gicz ne mu szko ły mon taż słow no -mu -
zycz ny (wraz z pre zen ta cją mul ti me dial ną) po świę co ny oso -
bie Ja na Paw ła II. Ten nie zwy kle wzru sza ją cy i bo ga ty w tre -
ści wy stęp zo stał przy go to wa ny przez dzie ci pod kie run -
kiem sio stry Ber nar dy. W trak cie ape lu pod kre śla no wiel ką
oso bo wość pa pie ża Po la ka, któ ry po dró żo wał po ca łym
świe cie. Po chy lał się z mi ło ścią nad cho ry mi i bied ny mi, ale
jed no cze śnie po tra fił twar do bro nić nie po pu lar nych w dzi -
siej szych cza sach za sad. Ema no wał świę to ścią, czy li pięk -
nem swo je go czło wie czeń stwa, do bro cią, mą dro ścią i mi ło -
ścią. Szcze gól nie bli skie je go ser cu by ły dzie ci i mło dzież,
z któ ry mi lu bił się spo ty kać i w spo sób pro sty roz ma wiać
o spra wach waż nych, czę sto trud nych. W mło dych lu dziach
Oj ciec Świę ty po kła dał wiel kie na dzie je, ja ko w po ko le niu,
od któ re go wkrót ce bę dzie za le żał tak że kształt du cho wy
współ cze sne go świa ta. Po nad to wspo mi na no piel grzym ki
pa pie ża do Pol ski, któ re zmie ni ły ob li cze na szej zie mi. Moż -
na na wet po wie dzieć, że zmie ni ły rów nież bieg hi sto rii.
Oprócz wie lu cie ka wo stek i re flek sji na te mat pon ty fi ka tu
Ja na Paw ła II, pod czas ape lu moż na by ło rów nież usły szeć
tak bli ską pa pie żo wi Bar kę oraz in ne pie śni wy ra ża ją ce
wdzięcz ność i mi łość do Oj ca Świę te go. 

W tym ro ku Dzień Pa pie ski ob cho dzo no pod ha -
słem „Jan Pa weł II – Od wa ga świę to ści”. Na le ży przy po -
mnieć, iż pa pież wy niósł na oł ta rze pra wie 1800 osób,
w tym 146 Po la ków. Pra gnął przez to uka zać świa tu, jak wie -
lu lu dzi ży je we dług wska zań Ewan ge lii.

W związ ku z tym ka te che ci ze szko ły Pod sta wo wej
nr 80 zor ga ni zo wa li, we współ pra cy ze Szko łą Pod sta wo wą
nr 79, Mię dzysz kol ny Kon kurs Re li gij ny: „Od wa ga świę to -
ści” – pol scy świę ci i bło go sła wie ni wy nie sie ni na oł ta rze
przez Ja na Paw ła II. Cie szył się wiel kim za in te re so wa niem
uczniów wszyst kich grup wie ko wych w obu szko łach. Łącz -
nie wzię ło w nim udział 180 osób. Na gro dy książ ko we oraz
dy plo my wrę czy li lau re atom na uro czy stym ape lu w Szko le

Pod sta wo wej nr 80 – ks. pro boszcz Grze gorz Stol czyk, pa ni
dy rek tor Ma rze na Szty gar oraz sio stry: Ber nar da i Sa le zja. 

W każ dej gru pie wie ko wej przy zna no I, II, III miej sce oraz
po czte ry wy róż nie nia. 

Nagrody otrzy ma li:
w kla sach 0-I
I. miej sce – Oli wia Śnia ta ła, kl. 1c, SP 80,
II. miej sce – We ro ni ka Chrul, gru pa 01, SP 80,
III. miej sce – Wik to ria Zięć, kl. 1b, SP 79,
wy róż nie nia: – Ma tyl da Brze ziń ska, kl. 1b, SP 80,  

– Szy mon Do niec, gru pa 02, SP 80, 
– Han na Bis, kl. 1a, SP 80, 
– Mi chał Pie kar ski, kla sa 1b, SP 79.

w kla sach II -III
I. miej sce – Ju lia Ja ku bow ska, kl. 3c, SP 80,
II. miej sce – Mar ty na Krzy żyń ska, kl. 2a, SP 80,
III. miej sce – Mo ni ka Du naj ska, kl. 3b, SP 80,
wy róż nie nia: – Au re lia Lesz czyń ska, kl. 2b, SP 79, 

– We ro ni ka Joń czak, kl. 2b, SP 79 
– Bar ba ra Ło pu chow, kl. 3b, SP 80, 
– Ali cja Szo stak, kl. 2b, SP 80. 

w kla sach IV -VI
I. miej sce  – Na ta lia Ster nik, kl. 4a, SP 79,
II. miej sce  – Ju lia Bo siac ka, kl. 4b, SP 80,
III. miej sce  – Mi chał Fen czy szyn, kl. 4a, SP 80,
wy róż nie nia: – Li dia Ko złow ska, kl. 5b, SP 80, 

– Ma ciej Adam czak, kl. 6b, SP 80, 
– Pa try cja Osi niak, kl. 4b, SP 80, 
– Kin ga Ze lgert, kl. 5c, SP 79.

Na kon kurs wpły nę ło bar dzo wie le ory gi nal nych w for mie
i tre ści prac, wy ko na nych róż ny mi tech ni ka mi. Naj chęt niej
przed sta wia no św. Fau sty nę, św. Oj ca Mak sy mi lia na Kol be,
św. Bra ta Al ber ta, św. Kin gę i św. Kró lo wą Ja dwi gę. 

Wy róż nio ne por tre ty oraz al bu my za pre zen to wa no
na oko licz no ścio wej wy sta wie w Szko le Pod sta wo wej nr 80.
War to pod kre ślić, iż w or ga ni za cję ob cho dów Dnia Pa pie -
skie go za an ga żo wa ło się wie le osób. Szcze gól ne po dzię ko -
wa nia na le żą się ka te che tom: sio strom Ber nar dzie i Sa le zji,
pa ni Lu cy nie Cy bu li i pa ni Ane cie Brat ke, a tak że pa ni Sła -
wo mi rze Obłą kow skiej oraz pa ni Jo an nie Sar nac kiej, któ ra
ko or dy no wa ła dzia ła nia zwią za ne z przy go to wa niem uro -
czy sto ści w Szko le Pod sta wo wej nr 80. 

Dzień Pa pie ski stał się wspa nia łą oka zją do re flek -
sji na te mat świę to ści oraz do przy po mnie nia prze sła nia, ja -
kie po zo sta wił nam do zre ali zo wa nia nasz wiel ki ro dak. Je -
go te sta ment moż na za wrzeć w na stę pu ją cych sło wach:
„Nie lę kaj cie się świę to ści, mi łuj cie Eu cha ry stię, bądź cie
do brzy i życz li wi w co dzien nym ży ciu, ko cha jąc Pa na Bo ga
i dru gie go czło wie ka”. Pa mię taj my o tym! 

Jo an na Sar nac ka 
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Dodatkowe zajęcia z matematyki dla młodzieży
przygotowującej się do matury prowadzone przez pana
Wiesława Boncalskiego.

GŁOS BRATA NR 4(46)201012

Kon kurs bi blij ny „Ksiê ga Wyj œcia”
Z ŻYCIA PARAFII

Z ŻYCIA PARAFII

W ra mach Wo je wódz ko-Me tro po li tal ne go Kon kur su Bi blij -
ne go im. Słu gi Bo że go kard. Au gu sta Hlon da pt. „Księ ga
Wyj ścia” wzięło w nim udział 146 uczniów ze Szko ły Pod sta -
wo wej Nr 80. Wykazać się trzeba było wie dzą i talentem pla -
stycz nym. Dzie ci przy go to wa li ka te che ci: p. Lu cy na Cy bu la,
s. Sa le zja Mo lik i s. Ber nar da Ka czor, a w ko mi sji oce nia ją -
cej do po ma ga li: p. Sła wo mi ra Obłą kow ska i p. Bar ba ra Ol -
bryś.

Kon kurs Wie dzy Bi blij nej z Księ gi Wyj ścia od był się
17.11.2010 r.  
Lau re ata mi z klas V-VI zo sta li:
I miej sce – Da ria Jasz czyń ska, kl. VI a,
II miej sce – An ge li ka Paw ło wicz, kl. VI a,
III miej sce – Piotr Strze goc ki, kl. VI a,
Wy róż nie nie – Fi lip El wir ski, kl. V b,

– Kin ga Kon dra to wicz, kl. VI a,
– Syl wia Klo nec ka, kl.VI a.

Na to miast eli mi na cje do Kon kur su Pla stycz nego od by ły
się 13.12.2010 roku. 
Do dalszych etapów konkursu
z klas I-IV zo sta li wy ty po wa ni:
I miej sce – Mak sy mi lian Ku biak, kl. III a,
II miej sce – Oli wia Śnia ta ła, kl.I c,
III miej sce – Mi ko łaj Ko złow ski, kl. I c,
Wy róż nie nie – Alek san dra Maj, kl. II c,

– Jo an na Ka raś, kl.III a,
– Zo fia Ochnik, kl. I b,
– Mo ni ka Du naj ska, kl. III b.

Dzię ku je my wszyst kim uczest ni kom Kon kur su Bi -
blij ne go za pięk ne za an ga żo wa nie! Na szym ko cha nym zwy -
cięz com gra tu lu je my ser decz nie i ży czy my dal szych suk ce -
sów na Eta pie Re jo no wym, a po tem Wo je wódz kim! 

Wy sta wa prac pla stycz nych od bę dzie się w SP 80
w stycz niu 2011 r. Jed no cze śnie za chę ca my do zgłę bia nia
Sło wa Bo że go, któ re jest ży we i sku tecz ne, tym bar dziej, że
pod czas te go rocz nych Ro rat po chy la my się nad tek stem na -
tchnio nym zgod nie z ha słem „Bę dziesz czy tał Bi blię co -
dzien nie”. Oby to Bo że Sło wo prze mie nia ło na sze ży cie!

s. Ber nar da
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Pierwsze kroki
DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE

Od paź dzier ni ka w na szej pa ra fii stu diu ją ca mło dzież i oso -
by pra cu ją ce mo gą spo ty kać się na co wtor ko wych spo tka -
niach stu denc kich oraz nie dziel nych spo tka niach przy her -
ba cie. Wtor ko we wie czo ry to czas, w któ rym mo że my po -
głę biać na szą wia rę, spo ty kać się z przy ja ciół mi, dzie lić się
na szy mi ra do ścia mi i tro ska mi. Każ dy wto rek jest in ny i wy -
jąt ko wy. Skła da ją się na nie go: ad o ra cja Naj święt sze go Sa -
kra men tu, krót kie wy kła dy, roz mo wy przy her bat ce. Po ru -
sza my te ma ty trud ne i ła twe, za baw ne i smut ne, m.in. za sta -
na wia li śmy się nad obec no ścią Bo ga w na szym ży ciu, dys -
ku to wa li śmy o wie rze i ży ciu wiecz nym, pró bu je my zgłę -
biać taj ni ki chrze ści jań skiej mo dli twy. 

Two rząc no wą gru pę po sta no wi li śmy w je den z li -
sto pa do wych week en dów wy je chać z Gdań ska, by wspól nie
spę dzić czas i nie co się zin te gro wać. Dla te go też pierw szy
wy jazd już za na mi. Czas, któ ry spę dzi li śmy w Swa rze wie,
w do mu re ko lek cyj nym pro wa dzo nym przez Ad o ra to rów
Krwi Chry stu sa, po głę bił na szą wia rę i przy jaźń. Po przy jeź -
dzie na miej sce za ję li śmy po ko je i uda li śmy się na ad o ra cję
do ka pli cy. Każ dy z nas mógł wy ci szyć się, po roz ma wiać
z Pa nem Bo giem i po słu chać te go, co On chce nam po wie -
dzieć. Ko lej ny dzień to dal sza in te gra cja, spo tka nie z Bo żym
sło wem i Eu cha ry stia. Po Mszy św. uda li śmy się na wspól -

ny spa cer i zwie dza nie oko li cy. Czas szyb ko mi nął i za nim
się obej rze li śmy trze ba by ło wra cać do Gdań ska na pa ra fial -
ną im pre zę an drzej ko wą. 

Ma my na dzie ję, że już nie dłu go wy je dzie my na ko -
lej ny wy jazd. Dzię ku je my na sze mu opie ku no wi – księ dzu
Krzysz to fo wi za ser ce, któ re wkła da w two rzą cą się gru pę.
Dzię ku je my za moż li wość spo ty ka nia się i cier pli wość
do nas. 

Ania Kwie cień

Z okazji niecodziennego Jubileuszu z wielką zadumą i refleksją pochylamy się nad tajemnicą
ludzkiego istnienia.  Wraz z najbliższą rodziną przeżywamy radość 

100. urodzin Pana Franciszka Malinowskiego
Czcigodnemu Jubilatowi życzymy wiele zdrowia, Bożego błogosławieństwa i wszelkich

potrzebnych łask na każdy kolejny dzień życia. 
Niech św. Brat Albert - nasz Patron oręduje we wszelkich sprawach, które na dziś są ważne.

Z modlitwą i błogosławieństwem 
Gdańsk, 9 grudnia 2010 roku                                                                                          Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk  

WYJĄTKOWY JUBILEUSZ
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Ró¿aniec – skarb, który warto odkryæ
Hi sto ria Ró żań ca Świę te go

Od wcze snych wie ków chrze ści jań stwa pró bo wa no od po -
wie dzieć na we zwa nie św. Paw ła do nie ustan nej mo dli twy.
Jed nym ze spo so bów, wy pra co wa nym przez wie ki, by ło po -
wta rza nie mo dli twy „Oj cze nasz” i „Zdro waś Ma rio”, czy li
od ma wia nie tzw. „Psał te rza Ma ryi”. 

Wie niec z róż

Za oj ca Ró żań ca świę te go uwa ża się św. Do mi ni ka, któ re mu
mia ła się ob ja wić Mat ka Naj święt sza i przy ka zać roz po -
wszech nia nie tej mo dli twy na ca łym świe cie. Ró ża niec stał
się dla św. Do mi ni ka sku tecz ną bro nią w wal ce o czy stość
wia ry. 

W śre dnio wie czu sym bo licz ną ro lę peł ni ły kwia ty,
któ re ofia ro wy wa no Bo gu lub bli skim oso bom. Mo dli twy
trak to wa ne by ły ja ko du cho we kwia ty. I dla te go od ma wia -
nie Ró żań ca po rów ny wa no z da wa niem Mat ce Bo żej róż. 
Stąd mo dli twę tę na zwa no wień cem z róż, czy li Ró żań cem. 

Do Pol ski mo dli twę ró żań co wą spro wa dził i sze ro -
ko pro pa go wał wśród wier nych do mi ni ka nin św. Ja cek.

Cud w Hi ro szi mie 

Ze współ cze snych cu dów zwią za nych z mo dli twą ró żań co -
wą naj bar dziej zna nym jest oca le nie kil ku na stu osób w Hi -
ro szi mie i Na ga sa ki. Po ata ku ato mo wym oba mia sta zo sta -
ły pra wie cał ko wi cie zrów na ne z zie mią – z wy jąt kiem
dwóch bu dyn ków. W jed nym by ło oca ła ło 12 osób, a w dru -
gim 18. Ota cza ją ce dom po dwór ka, a na wet tra wa, rów nież
po zo sta ły nie znisz czo ne. Na to miast sa mi ura to wa ni opo wia -
da li, że w noc po prze dza ją cą atak bom bo wy usły sze li pu ka -
nie do drzwi. Twier dzi li, że uka zał się im Anioł, któ ry za pro -
wa dził ich do do mu, w któ rym miesz ka ła ro dzi na wier na
we zwa niom Mat ki Bo żej i wy peł nia ją ca Jej po le ce nie, by co -
dzien nie, przez sześć mie się cy od ma wiać Ró ża niec. Oca le ni
ży li jesz cze przez wie le lat. Je den z nich zo stał księ dzem
(ks. Hu bert Schif fler). 

Po ko jo wa re wo lu cja na Fi li pi nach

Moc mo dli twy ró żań co wej ob ja wi ła się tak że na Fi li pi nach.
W la tach 80. XX wie ku dyk ta tor F. Mar cos roz wią zał par la -
ment i roz po czął aresz to wa nia. Część lu dzi zbun to wa ła się
i od mó wi ła mu po słu szeń stwa. Wie dzie li jed nak, że sa mi nie
ma ją szans. Po pro si li o po moc kard. J. Si na, pry ma sa Fi li -
pin. Kar dy nał za mknął się na pół to rej go dzi ny w swo jej ka -
pli cy. Kie dy wy szedł, we zwał lu dzi przez ka to lic kie ra dio,
aby wy szli na uli cę i bro ni li przy ja ciół. Lu dzie usły sze li i od -
po wie dzie li. W cią gu kil ku go dzin w Alei Ob ja wie nia sta nę -
ły 2 mln. lu dzi. Przy szli ca ły mi ro dzi na mi z ró żań ca mi w rę -
kach. Po 4 dniach na uli cę wy je cha ły czoł gi, któ re ru szy ły
wprost na tłum. Ze bra ni mo dli li się gło śno na Ró żań cu.
Czoł gi za trzy ma ły się, a po chwi li sa mi żoł nie rze przy łą czy -
li się do mo dli twy. Gdy nad szedł roz kaz roz pę dze nia tłu mu
ga zem, zmia na wia tru spra wi ła, że ci, któ rzy go wy ko na li,
sa mi za czę li kasz leć i ucie kać. I tak w dniach 22-25 lu te -

go 1986 r. w sto li cy Fi li pin Ma ni li, w Alei Ob ja wie nia się
świę tych do ko na ła się po ko jo wa re wo lu cja, a moc mo dli twy
przy czy ni ła się do po ko na nia dyk ta to ra.

Obiet ni ce ró żań co we

Mat ka Bo ża z od ma wia niem Ró żań ca zwią za ła 15 obiet nic.
Da ła je bł. Ala nu so wi de Ru pe wiel kie mu krze wi cie lo wi Ró -
żań ca. Ma ry ja za chę ca do mo dli twy ró żań co wej tak że w in -
nych uzna nych przez Ko ściół ob ja wie niach: w Fa ti mie, Lo -
ur des, Gie trz wał dzie, Me dju go rie. Czę sto uka zy wa ła się
wła śnie z Ró żań cem w rę ku. Obie cu je wy jąt ko we ła ski od -
ma wia ją cym Ró ża niec: m.in. spe cjal ną po moc i ochro nę
w trud no ściach i nie po wo dze niach, na wró ce nie dusz i świa -
tło Bo że w ży ciu co dzien nym i przy śmier ci.

Roz mo wa z An ną Ba cław ską

W Pol sce Różaniec jest bar dzo roz po wszech nio ny, przyj mu je
też for my Po dwór ko wych Kó łek Ró żań co wych Dzie ci, Nie -
usta ją ce go Ró żań ca Pa pie skie go czy Ró żań ca Ro dzin ne go.
Ży wy Ró ża niec to mię dzy na ro do wy ruch re li gij ny za ło żo ny
w XIX wie ku przez Fran cuz kę Pau li nę -Ma rie Ja ri cot. Ma cha -
rak ter mo dli tew ny, a je go ce lem jest wspo ma ga nie mi sji. 

. . . 

Obraz Matki Bożej Pompejańskiej

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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– Od kie dy ist nie je Ży wy Ró ża niec w na szej pa ra fii?
Ży wy Ró ża niec ist niał w na szej pa ra fii od po cząt ku. Przy nie -
śli śmy go z parafii pw. Kró lo wej Ró żań ca Świę te go. By łam
tam człon kiem Ró ży pw. Mat ki Bo żej Fa tim skiej.
Gdy po wsta ła na sza pa ra fia, za czę ły rów nież po wsta wać ró -
że ró żań co we. Po nie waż na le ża łam z mę żem do Do mo we go
Ko ścio ła, za pro po no wa łam człon kom na sze go krę gu, aby
ze chcie li na le żeć do Ży we go Ró żań ca. Zgo dzi li się. Do bra -
łam jesz cze kil ka osób zna jo mych i 14.11.1988 ro ku po wsta -
ła na sza Ró ża p.w. św. Mi cha ła Ar cha nio ła. 
W 2003 ro ku po usta no wie niu przez Ja na Paw ła II Ta jem nic
Świa tła, do szło jesz cze 5 osób.

– Ile osób li czy ró ża i na czym po le ga jej dzia łal ność?
Ró ża li czy 20 osób. Każ dy z człon ków od ma wia co dzien nie
przez mie siąc wy zna czo ną ta jem ni cę i tym spo so bem od mó -
wio ny jest w cią gu dnia ca ły Ró ża niec. Ze la tor gru py co ro -
ku przy go to wu je od po wied nią ta be lę. Opie ku nem Ży we go
Ró żań ca jest ks. pro boszcz. Ja ko wspól no ta ró żań co wa spo -
ty ka my się raz w mie sią cu (ostat nia śro da) na Mszy Świę tej 
w in ten cji człon ków Ży we go Ró żań ca i ich ro dzin. Po Mszy
ma miej sce krót kie spo tka nie z opie ku nem, któ re koń czy
się od mó wie niem dzie siąt ki Ró żań ca.
Każ dy ze la tor pro wa dzi ze szyt, w któ rym od no to wu je co -
mie sięcz ną skład kę od człon ków ró ży, któ ra wy no si 1 zł.
Prze zna czo na jest na opła ce nie Mszy Świę tej za ka pła nów,
na kwia ty do de ko ra cji oł ta rza na Bo że Cia ło. Skład ki ze la -
tor od pro wa dza do skarb ni ka Ży we go Ró żań ca. Raz w ro ku
ca ła Wspól no ta Ży we go Ró żań ca spo ty ka się na opłat ku 
z księ dzem pro bosz czem.

– Dla cze go war to na le żeć do Ży we go Ró żań ca?
Choć by dla obiet ni cy, któ rą da ła Ma ry ja, że jed na dzie siąt -
ka jest jak ca ły Ró ża niec. To mnie za chę ci ło, a po tem otrzy -
ma łam ła skę od ma wia nia ca łe go Ró żań ca w cią gu dnia. Te -
raz wła ści wie się z nim nie roz sta ję.
Za mi ło wa nie do Ró żań ca wy nio słam też z do mu ro dzin ne -
go, jak więk szość osób w mo im wie ku, gdzie ca łe ro dzi ny
wspól nie od ma wia ły tą mo dli twę co dzien nie wie czo rem.
Dla mnie wzo rem i przy kła dem by ła i jest mo ja sio stra, star -
sza ode mnie o 15 lat. Ona za chę ci ła mnie, że bym wstą pi ła
do Ży we go Ró żań ca. Gdy mo je dzie ci by ły ma łe, wspól nie
od ma wia li śmy ro dzin ny Ró ża niec, póź niej by ło trud niej.
Cią gnę ło mnie ca ły czas, aby Ró ża niec od ma wiać z kimś,
więc za czę łam szu kać osób, któ re chcia ły by mo dlić się ze
mną. I tak trwa do dziś. Gdy do wie dzia łam się, że Jan Pa -
weł II nadał nie ofi cjal nie Różańcowi moc eg zor cy zmu, tym
bar dziej mnie to zmo bi li zo wa ło, aby mo dlić się, tak że za in -
nych, za gro żo nych du cho wo.

– Co moż na wy pro sić Ró żań cem?
W cią gu ostat nich kil ku mie się cy mo dli li śmy się za pew ne -
go księ dza, któ ry od szedł z ka płań stwa. W je go in ten cji zo -
sta ła rów nież ofia ro wa na pie sza piel grzym ka i obec nie wie -
my, że ka płan wró cił do służ by i pra cu je na po łu dniu Pol ski.
Mo dli my się za nie go da lej. Wszyst kim nam po trzeb na dziś
mo dli twa.

– Ja kie in ne for my mo dli twy ró żań co wej ist nie ją w na -
szej pa ra fii?

W la tach dzie więć dzie sią tych po wstał w na szej pa ra fii Nie -
usta ją cy Ró ża niec – krąg ty go dnio wy, a od kil ku lat ist nie je
krąg ró żań co wy do bo wy, gdzie każ de go 17-te go dnia mie -
sią ca przez ca łą do bę od ma wia ny jest Ró ża niec przez zmie -
nia ją ce się co pół go dzi ny oso by. Wspól no ta ta li czy 96
osób. Jej za da niem jest wy pro sić przez mo dli twą ró żań co wą
In tro ni za cję Chry stu sa kró la po przez Pol skę w świe cie.
Każ de go 16-te go dnia mie sią ca człon ko wie wspól no ty mo -
dlą się na Ró żań cu przed wy sta wio nym Naj święt szym Sa -
kra men tem u Sióstr Be ta nek.
Ostat nio ży ję od ma wia niem i pro pa go wa niem, np. przez Po -
go to wie Mo dli tew ne dwu mie sięcz ni ka „Któż jak Bóg”, No -
wen ny Ró żań co wej Pom pe jań skiej, zwa nej „No wen ną nie
do od par cia”. Trwa ona 54 dni. Przez ten czas co dzien nie
od na wia się ca ły ró ża niec (czte ry czę ści). 

– Ja kie roz waż nie Ta jem ni cy Ra do snej Na ro dze nie Pa -
na Je zu sa moż na po le cić na zbli ża ją ce się Świę ta?
Ist nie je wie le opra co wań, ale szcze gól nie cie ka wy jest frag -
ment z Dzien nicz ka św. Sio stry Fau sty ny, w któ rym mi -
stycz ka opi su je swą bo żo na ro dze nio wą wi zję:
„Kie dy przy szłam na Pa ster kę (…), po grą ży łam się w głę bo -
kim sku pie niu, w któ rym wi dzia łam szop kę be tle jem ską na -
peł nio ną wiel ką ja sno ścią. Naj święt sza Ma ria Pan na owi ja ła
w pie lusz ki Je zu sa, po grą żo na w wiel kiej mi ło ści (…) Św.
Jó zef jesz cze spał; do pie ro kie dy Mat ka Bo ża uło ży ła Je zu -
sa w żłób ku, wten czas ja sność Bo ża zbu dzi ła Jó ze fa, któ ry
też się mo dlił. Jed nak po chwi li zo sta łam sam na sam z ma -
łym Je zu sem, któ ry wy cią gnął do mnie swe rą czę ta, a ja zro -
zu mia łam, aby Go wziąć na rę ce swo je. Je zus przy tu lił swą
głów kę do ser ca mo je go, a głę bo kim swym spoj rze niem dał
mi po znać, że do brze Mu przy ser cu mo im.” (Dz. n. 1442)

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz mo wę prze pro wa dzi ła Agnieszka Kor nac ka, 5.12.2010 r. 

Z ŻYCIA PARAFII

Pani Anna Bacławska
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Wspólna modlitwa Z Ojcem Œwiêtym 
Z ¯YCIA KOŒCIO£A 

W dniu 14 li sto pa da po mo dli twie Anioł Pań ski Oj ciec Świę -
ty Be ne dykt XVI we zwał ca ły Ko ściół do przy łą cze nia się
do wspól ne go mo dli tew ne go czu wa nia w dniu 27 li sto pa da,
pod czas li tur gii roz po czy na ją cej Ad went w in ten cji każ de go
po czę te go no we go ży cia ludz kie go. Oj ciec Świę ty po wie -
dział wów czas: „Oso bi ście za le cam, aby od by ło się ono tak -
że w pa ra fiach, wspól no tach, gru pach i ru chach re li gij nych.
Okres, w któ rym przy go to wu je my się do Świąt Bo że go Na -
ro dze nia, jest naj bar dziej od po wied nim cza sem, aby od wo -
łać się do Bo żej Opie ki w in ten cji każ dej ludz kiej isto ty po -
wo ła nej do ist nie nia oraz aby dzię ko wać Bo gu za dar ży cia,
któ ry otrzy ma li śmy od na szych ro dzi ców”.

27 li sto pa da mo dli twa w in ten cji każ de go po czę te -
go dziec ka, uwzględ nia jąc stre fy cza so we, trwa ła przez ca łą
do bę. Dzień mo dli twy ja ko pierw si roz po czę li ka to li cy
w No wej Ze lan dii. W Pol sce by ła wte dy szó sta ra no. Do Zie -
mi Świę tej mo dli twa ta do tar ła po dzie się ciu go dzi nach.
O 16.30 w Rzy mie Oj ciec Świę ty roz po czął mo dli twę w Ba -
zy li ce Świę te go Pio tra na Wa ty ka nie. Ta ciągła mo dli twa za -
koń czy ła się o szó stej ra no na sze go cza su w nie dzie lę, kie -
dy mo dli li się ka to li cy na Ala sce. W na szej pa ra fii mo dli li -
śmy się o usza no wa nie świę to ści ży cia pod czas uro czy stych
nie szpo rów roz po czy na ją cych Ad went zwa nych lu cer na ria -
mi.

Po raz pierw szy w hi sto rii Oj ciec Świę ty wzy wa ca -
ły Ko ściół do jed no cze snej mo dli twy w in ten cji każ de go po -
czy na ją ce go się ludz kie go ży cia! Świa do mość jed no ści Ko -
ścio ła ka to lic kie go w tej ca ło do bo wej, po wszech nej mo dli -
twie by ła wy jąt ko wym do świad cze niem dla nas wszyst kich.
Człon ko wie Mię dzy na ro do we go Ru chu „Pro -li fe” wy ra zi li
swo je po dzię ko wa nie Oj cu Świę te mu Be ne dyk to -
wi XVI za tę ini cja ty wę, pod pi su jąc się pod pe ty cją za miesz -
czo ną na stro nie in ter ne to wej: www.tak -dla -be ne dyk ta.pl.
De kla ra cję pod pi sa ły 17 283 oso by w 14 ję zy kach,
w tym 12 274 w ję zy ku pol skim.

W cza sie Ad wen tu, okre sie ra do sne go ocze ki wa nia
na na ro dze nie Chry stu sa, Ko ściół w spo sób szcze gól ny po -
czu wa się do obo wiąz ku mó wie nia sta now czym i jed no -
znacz nym gło sem po twier dza jąc war tość ludz kie go ży cia
i je go nie na ru szal ność, a za ra zem kie ru je żar li wy apel
w imię Bo że do wszyst kich i do każ de go: sza nuj, broń, mi -
łuj ży cie i służ ży ciu – każ de mu ży ciu ludz kie mu! Ta jem ni -
ca Bo że go Na ro dze nia jest wiel kim „tak” Bo ga dla ży cia
czło wie ka. Syn Bo ży, przez wcie le nie swo je zjed no czył się
z każ dym czło wie kiem. 

Bro nić ży cia i umac niać je, czcić je i ko chać – oto
za da nie, któ re Bóg po wie rza każ de mu czło wie ko wi. To pra -
wo i obo wią zek każ de go czło wie ka. Pod mio tem nie za stą pio -
nym te go pra wa i za da nia jest ro dzi na, któ ra sta no wi „sank -
tu arium ży cia”. To za da nie stresz cza się w ce le bro wa niu
Ewan ge lii Ży cia pod czas mo dli twy oso bi stej, li tur gii oraz sa -
kra men tów. Przede wszyst kim jed nak ce le bro wa nie Ewan -
ge lii Ży cia po win no się re ali zo wać w ży ciu co dzien nym, ja -
ko dar z sa me go sie bie. Szcze gól nym te go mo men tem jest
za da nie pro mo wa nia kul tu ry ży cia.

Be ne dykt XVI w roz wa ża niach ad wen to wych przy -
po mi na, że: „Bo że Na ro dze nie jest spo tka niem z no wo na ro -
dzo nym. Kon tem plu jąc Go w szop ce jak że nie my śleć o tak
wie lu dzie ciach, któ re dziś jesz cze przy cho dzą na świat
w wiel kim ubó stwie w wie lu re gio nach świa ta? Jak że nie
my śleć o no wo rod kach nie przy ję tych i od rzu co nych,
o tych, któ re nie są w sta nie prze żyć z po wo du bra ku le ków
i opie ki? Jak że nie my śleć rów nież o ro dzi nach spra gnio -
nych ra do ści dziec ka, a któ re nie wi dzą speł nie nia tych
ocze ki wań? Nie ste ty Bo że mu Na ro dze niu gro zi, że pod na -
po rem he do ni stycz ne go kon sump cjo ni zmu utra ci swój du -
cho wy sens i zo sta nie spro wa dzo ne do czy sto ko mer cyj nej
oka zji do za ku pów i wy mia ny po da run ków!
... Bo że Na ro dze nie wspo mi na my ja ko coś bar dzo kon kret -
ne go i waż ne go dla lu dzi, coś istot ne go dla wia ry chrze ści -
jań skiej, praw dę, któ rą św. Jan za warł w tych kil ku sło wach:
«A Sło wo cia łem się sta ło». Cho dzi o wy da rze nie hi sto rycz -
ne, o któ re Ewan ge li sta Łu kasz za dbał, aby umie ścić w wy -
raź nie okre ślo nym kon tek ście: w dniach wy da nia przez ce -
sa rza Au gu sta roz po rzą dze nia o pierw szym spi sie lud no ści,
kie dy Kwi ry niusz był wiel ko rząd cą Sy rii (por. Łk 2, 1-7).
A więc w no cy po sia da ją cej hi sto rycz ną da tę do szło do wy -
da rze nia zba wie nia. W mro kach no cy be tle jem skiej za pło -
nę ło rze czy wi ście wiel kie świa tło: Stwór ca wszech świa ta
wcie lił się, jed no cząc się nie ro ze rwal nie z na tu rą czło wie ka,
tak, że stał się rze czy wi ście «Bo giem z Bo ga, świa tło ścią ze
świa tło ści», a jed no cze śnie czło wie kiem, praw dzi wym czło -
wie kiem.

Wie lu lu dziom, a w pew nym stop niu nam wszyst -
kim, wy da je się to zbyt pięk ne, aby mo gło być praw dzi we.
W rze czy wi sto ści, tak, ist nie je ja kiś zmysł, a zmysł ten nie
jest ja kimś bez sil nym pro te stem prze ciw ko ab sur do wi.
Zmysł ma moc: jest Bo giem. Bo giem do brym, któ re go nie
wol no my lić z ja kimś by tem naj wyż szym i da le kim, do któ -
re go ni gdy nie by ło by nam da ne do trzeć, lecz Bo giem, któ -
ry stał się na szym bliź nim i jest bar dzo bli sko nas, któ ry ma
czas dla każ de go z nas i któ ry przy szedł, by z na mi po zo -
stać.
... Przy go to wuj my się za tem do Bo że go Na ro dze nia ze
skrom no ścią i pro sto tą, go tu jąc się na przy ję cie w da rze
świa tła, ra do ści i po ko ju, któ re pro mie niu ją z tej ta jem ni cy.
Przyj mij my Bo że Na ro dze nie, ja ko wy da rze nie zdol ne od -
no wić dziś na sze ist nie nie. Niech spo tka nie z Dzie ciąt kiem
Je zus uczy ni z nas oso by, któ re nie my ślą je dy nie o sa mych
so bie, lecz otwie ra ją się na ocze ki wa nia i po trze by bra ci.
W ten spo sób sta nie my się tak że my świad ka mi świa tła, ja -
kie Bo że Na ro dze nie rzu ca na ludz kość trze cie go ty siąc le -
cia. Pro śmy Naj święt szą Ma ry ję, bę dą cą ta ber na ku lum Sło -
wa wcie lo ne go i świę te go Jó ze fa, mil czą ce go świad ka wy da -
rzeń zba wie nia, aby prze ka za li nam uczu cia, ja kie ży wi li,
ocze ku jąc na ro dzin Je zu sa, aby śmy mo gli przy go to wać się
do po boż ne go ob cho dze nia naj bliż sze go Bo że go Na ro dze -
nia, w ra do ści wia ry i oży wie ni zo bo wią za niem do szcze re -
go na wró ce nia. Wszyst kim ży czę We so łych Świąt!”

opra co wa ła Te re sa So wiń ska
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Plejada Œwiêtych zamiast Halloween
Z ŻYCIA PARAFII

Więk szość lu dzi obec nie świę tu ją cych Hal lo we en uwa ża, że
to je dy nie – do bra za ba wa. Praw da jest jed nak ta ka, że bio -
rąc w niej udział lub po zwa la jąc na to swo im dzie ciom, kul -
ty wu je się pra sta re po gań skie ob rzę dy łą czą ce w so bie de -
mo nicz ne prak ty ki. 

Wy cho dząc na prze ciw po trze bom mło dych lu dzi,
nie chce my im za bie rać za ba wy, ale za chę cić do my śle nia
i za sta no wie nia się nad tym, co jest bli skie na szej kul tu rze
i tra dy cji. Chce my po ka zać, że chrze ści ja nie też mo gą się
wspa nia le ba wić, nie za po mi na jąc o war to ściach, któ ry mi
ży ją na co dzień. Dla cze go więc nie prze bie rać się? Tyl ko
za ko go? Mo że za miast stra szyć i od stra szać, za chę cać
do na śla do wa nia i przy po mi nać ca łe za stę py świę tych, któ -
rzy tak jak my ży li na zie mi i osią gnę li stan szczę śli wo ści
wiecz nej? Ta ki wła śnie za mysł to wa rzy szył zor ga ni zo wa niu
„Ple ja dy Świę tych” w Szko le Pod sta wo wej nr 79. Za ba wa
by ła wspa nia ła: dzie ci prze bra ne za róż nych świę tych, a i sa -
mi or ga ni za to rzy w ro lach anio łów. Ni czym raj na zie mi!
W tak nie biań skiej at mos fe rze upły nął w szko le piąt ko wy
dzień 29 paź dzier ni ka i tyl ko ju ry mia ło trud ne za da nie, bo

nie la da sztu ką oka za ło się wy ło nie nie lau re atów. Mam na -
dzie ję, że ten je sien ny dzień był do brą za ba wą dla cia ła i po -
kar mem dla du szy.

Nie mo gę za po mnieć o wie lu oso bach, któ re bar -
dzo ak tyw nie za an ga żo wa ły się w przy go to wa nie te go dnia.
Dzię ku ję bar dzo mo im ko le żan kom z pra cy: pa ni Jo an nie
Lan ge oraz Mag da le nie Kosz ko za wspa nia łe po my sły i re -
ali za cję „Ple ja dy Świę tych”, pa ni Ewie Go ła szew skiej
za przy go to wa nie de ko ra cji, pa ni dy rek tor Pau li nie Pro miń -
skiej za ak tyw ne uczest nic two i wspa nia łą za ba wę, na to -
miast księ dzu pro bosz czo wi Grze go rzo wi Stol czy ko wi
za uświet nie nie kon kur su swo ją obec no ścią. Rów nież
wszyst kim, któ rzy od po wie dzie li na za pro sze nie do kon kur -
su, za rów no na uczy cie lom, ro dzi com jak i sa mym ar ty stom
bar dzo dzię ku ję. 

Ane ta Brat ke  
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Œwiêto szko³y – Gimnazjum nr 21
Z ŻYCIA PARAFII

16 paź dzier ni ka, w 32. rocz ni cę wy bo ru Ka ro la Woj ty ły
na Sto li cę Pio tro wą, Gim na zjum nr 21 ob cho dzi ło Świę to
Szko ły. Uro czy sto ści, jak przy sta ło na szko łę imie nia Dzie -
dzic twa Pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II, roz po czę ły się Mszą
świę tą w ko ście le pa ra fial nym pw. świę te go Bra ta Al ber ta.
Póź niej ca ła spo łecz ność szkol na uczest ni czy ła w mon ta żu
słow no -mu zycz nym wzbo ga co nym pro jek cją mul ti me dial ną
„Od wa ga świę to ści”. 

Uro czy stość by ła po prze dzo na wie lo kie run ko wy mi
dzia ła nia mi na te re nie szko ły, aby grun tow nie przy go to wać
mło dzież za rów no pod wzglę dem me ry to rycz nym, jak
i emo cjo nal nym. Kla sy wy ko ny wa ły pla ka ty pre zen tu ją ce
Po la ków wy nie sio nych na oł ta rze przez Oj ca Świę te go,
ucznio wie two rzy li po ezję, któ ra prze la na na pa pier do dziś
zdo bi drzwi sal lek cyj nych. Od by ły się lek cje wy cho waw cze
do ty czą ce szkol nej co dzien no ści w aspek cie dzie dzic twa Ja -
na Paw ła II. Pierw szo kla si ści od wie dzi li sa lę pa tro na. 

Pod czas wy stę pów usły sze li śmy sło wa Mat ki Te re -
sy z Kal ku ty i in nych świę tych. Ucznio wie wło ży li wie le pra -
cy w pre zen ta cje ich wi ze run ków. Blask świec, mu zy ka
i sło wa Ja na Paw ła II zro bi ły wra że nie na każ dym uczest ni -

ku te go spo tka nia. Świę tość to te mat trud ny w szkol nej co -
dzien no ści, co nie zna czy, że nie mu si my po nie go się gać.
Imię na szej szko ły szcze gól nie nas do te go zo bo wią zu je.
Wspo mi na ła o tym tak że pa ni wi ce dy rek tor Iwo na Kle in
w prze mó wie niu pod czas uro czy sto ści pa so wa nia na gim na -
zja li stów uczniów klas pierw szych, wień czą cym so bot nie
uro czy sto ści. Przy by ło wie lu ro dzi ców, by wspól nie prze ży -
wać te chwi le z na mi, co jest po wo dem na szej ra do ści.
Od ra na po chy la li śmy się nad wiel ki mi war to ścia mi, wspo -
mi na li śmy sło wa i we zwa nia Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II i pró bo wa li śmy od na leźć na no wo spo sób wcie le nia ich
w na sze szkol ne, co dzien ne ży cie. 

Mło dzież sta nę ła na wy so ko ści za da nia i da ła świa -
dec two, że war to ści naj cen niej sze – sza cu nek do ży cia i dru -
gie go czło wie ka, to nie są pu ste dla nich sło wa. Wy cho waw -
czy ni pierw szej kla sy Szko ły Mi strzo stwa Spor to we go Nr 3
p. Mo ni ka Gaz da zna czą co za koń czy ła swo je prze mó wie nie,
pa ra fra zu jąc sło wa Ja na Paw ła II, że na si pierw szo kla si ści są
na szą na dzie ją! 

Iwo na Kle in
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M³odzie¿ pomaga
Z ŻYCIA PARAFII

21 paź dzier ni ka br. mło dzież ze Szkol nego Ko ła Ca ri tas
z Gim na zjum nr 21 włą czy ła się w zbiór kę po trzeb nych
środ ków na za kup spe cjal ne go wóz ka dla na sze go pa ra fia -
ni na Ka mi la. Kwo ta ze bra na wów czas przed ko ścio łem wy -
star czy, by ra zem ze środ ka mi już zgromadzonymi za ku pić
ten po ka za ny poniżej wó zek, dzię ki któ re mu Ka mil bę dzie
mogł wy cho dzić z do mu. 
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„SEM PER FI DE LIS” W SZYM BAR KU – 25 IX 2010 r.
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ZJAZD ERM -u – 9 X 2010 r.
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RAJD DO OSOWEJ – 23 X 2010 r.

MECZ LSO Z „OKRĄ GLA KIEM” – 23 X 2010 r.
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NIEDZIELA MISYJNA – 31 X 2010 r.

ZADUSZKOWE ZAMYŚLENIA – 7 XI 2010 r.
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NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA – 21 XI 2010 r.

WYSTAWA  PORTRETÓW JANA PAWŁA II 

Autorem portretów Ojca Świetego Jana Pawła II jest Waldemar Cieślak.
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SCHOLA I ORKIESTRA MŁODZIEŻOWA 
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MODLITEWNIKÓW – 5 XII 2010 r.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RÓŻAŃCÓW – 9 XI 2010 r.
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ZABAWA ANDRZEJKOWA – 27 XI 2010 r.
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REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE – 25-27 X 2010 r.

REKOLEKCJE ADWENTOWE – 5-8 XII 2010 r.
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RORATY

ZAJĘCIA MUZYCZNE Z PRZEDSZKOLAKAMI
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AKATYST KU CZCI BOGARODZICY – 7 XII 2010 r. 

ŚW. MIKOŁAJ – 6 XII 2010 r.
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ŚWIĘCENIA DIAKONATU WOJCIECHA KULIŃSKIEGO – 8XII2010
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Pa nie Je zu, wszyst ko co czy nisz, jest do bre i uspra -
wie dli wio ne sa mo w so bie: je że li mi dasz odro bi nę ła -
ski Two jej, bądź po chwa lo ny, je że li nie dasz, bądź
rów nież bło go sła wio ny.

Św. Brat Al bert

Dzię ku ję Bo gu przez wsta wien nic two św. Bra ta Al -
ber ta za wszel kie do bro w ro dzi nie.

Świę ty Bra cie Al ber cie -dzię ku ję z ca łe go ser ca
za szczę śli wy po wrót z po dró ży mo ich dzie ci, po le cam Two -
jej opie ce mo ją wnucz kę i wnu ka. Pro szę o świa tło Du cha
Świę te go dla mnie i mo ich naj bliż szych - o ży cie zgod ne
z przy ka za nia mi Bo ży mi i o mo je zdro wie fi zycz ne.

Uko cha ny Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc
pie nięż ną, zdro wie i Bo że bło go sła wień stwo dla Jo asi i jej
bli skich An ny, Pio tra, Ada ma i Mi ko ła ja.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o uwol nie nie mnie
z cięż kiej cho ro by no wo two ro wej oraz o zdro wie dla mo jej
ro dzi ny i zgo dę. Dzię ku ję za wszyst kie ła ski, któ re otrzy ma -
łam ja i mo ja ro dzi na.

Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o wsta wien nic -
two do Mi ło sier dzia Bo że go i Mat ki Pia sec kiej; o zdro wie
dla Bart ka, dla mnie, mo ich dzie ci i wnu ków. Pro szę o na -
wró ce nie dla Ewy, Lesz ka, Mir ka i Oli, że by ochrzci li swo je
dzie ci i wzię li ślub.

Cie bie, Bo że Oj cze Mi ło sier ny, pro szę za wsta wien -
nic twem Świę te go Bra ta Al ber ta, ob darz Ali nę i Pio tra wza -
jem ną mi ło ścią. Św. Bra cie Al ber cie swo im orę dow nic twem
po mna żaj ich zdro wie i si ły, by wier nie słu ży li Bo gu i szli
przez ży cie z Bo giem, po mna ża jąc mi łość do Nie go. Pro si
Cio cia.

Za po śred nic twem Św. Bra ta Al ber ta pro szę Cię Pa -
nie o da ry Du cha Świę te go oraz Bo żą Opie kę dla mo je go sy -
na Szy mo na w każ dej chwi li je go ży cia. Po móż mu Je zu
osią gnąć za mie rzo ny cel. W uf no ści po wie rzam Ci ca ło mo -
ją ro dzi nę.

Ko cha ny Św. Bra cie Al ber cie z po ko rą pro szę o wsta wien -
nic two u Bo ga, upro sze nie ła ski zdro wia, wia ry, na dziei, ra -
do ści, mi ło ści i po ko ju. Po moc w uwol nie niu z na ło gu i ra tu -
nek dla Ada ma.

Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za ła ski, któ re
nam wy pra szasz: za szczę śli wą po dróż cór ki i sy na z sy no -
wą, za mo je zdro wie fi zycz ne, za wszel ką opie kę. Pro szę
o świa tło Du cha Świę te go, że by śmy ży li w zgo dzie. Szcze -

gól nie pro szę za mo imi wnu kiem Jaś kiem o przy stą pie nie
do sa kra men tu po ku ty. Pro szę o opie kę dla mo je go mło de -
go są sia da, któ ry wró cił z wię zie nia. 

Dro gi Bra cie Al ber cie go rą co pro szę o mą drość,
zdro wie i si łę w sa mot nym ma cie rzyń stwie. Nie daj nam zgi -
nąć.

„Świę ty Bra cie Al ber cie, któ re go Bóg dał na szym
cza som za pa tro na i orę dow ni ka w co dzien nych zma ga -
niach o byt ma te rial ny oraz o kształ to wa nie na szej toż sa mo -
ści re li gij nej i na ro do wej; przy cho dzi my do Cie bie, by na -
uczyć się wiel kiej sztu ki umie jęt ne go ko rzy sta nia z da ru ży -
cia i po sza no wa nia pra wa do ży cia od po czę cia aż do na tu -
ral nej śmier ci, pra wa wol no ści i ludz kiej god no ści. Ty któ ry
w każ dym czło wie ku wi dzia łeś ob raz Bo ży i człon ka wiel kiej
ro dzi ny ludz kiej, uproś nam du cha jed no ści i współ od po -
wie dzial no ści, by śmy uzna jąc Bo ga za wspól ne go nam Oj ca,
wy peł ni li Je go Naj święt szą Wo lę, a mi łu jąc się wza jem nie,
zdą ża li do obie ca ne go nam szczę ścia w nie bie.””

Opra co wa ła: sio stra Ju sty na

Intencje do œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

. . . . . . 
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Ge ne za i zna cze nie zwy cza jów bo ¿o na ro -
dze nio wych
Po raz ko lej ny na de szły świę ta Bo że go Na ro dze nia, do któ -
rych jak za wsze przy go to wy wa li śmy się już z pew no ścią
od kil ku ty go dni, nie za sta na wia jąc się czę sto nad zna cze -
niem wie lu istot nych zwy cza jów bo żo na ro dze nio wych.
Spró buj my więc to zro bić te raz wspól nie na ła mach na szej
ga zet ki pa ra fial nej. 

Choć naj waż niej szym świę tem w li tur gii ko ściel nej
jest Wiel ka noc, co znaj du je swój wy raz tak że w je go dłuż -
szej tra dy cji (uro czy stość Bo że go Na ro dze nia za czę to świę -
to wać do pie ro po so bo rze w Ni cei w 325 r., pod czas gdy
Wiel ka noc ob cho dzo na by ła już przez pierw sze trzy stu le -
cia), to jed nak bo gac two zwy cza jów bo żo na ro dze nio wych,
ich ra do sna for ma i czas ich trwa nia spra wia ją, że to wła śnie
ob cho dy Bo że go Na ro dze nia naj moc niej utrwa la ją się w na -
szej pa mię ci na dłu gie la ta. 

Przy go to wa nia do Bo że go Na ro dze nia za czy na ją
się zgod nie z li tur gią ko ściel ną już w pierw szą nie dzie lę ad -
wen tu, kie dy to w ko ście le za pa la my pierw szą z czte rech
świec na wień cu ad wen to wym. Po zo sta łe świe ce za pa la ne
są po tem ko lej no w każ dą na stęp ną nie dzie lę ad wen tu. Tra -
dy cja ta, pie lę gno wa na od 1839 r. w ko ście le pro te stanc kim,
w la tach 20-tych XX w. za ko rze ni ła się rów nież w ko ście le
ka to lic kim. Przez czte ry ty go dnie ad wen tu mo że my co -
dzien nie uczest ni czyć w spe cjal nych Mszach po ran nych
zwa nych ro ra ta mi, na któ re przy no si my za pa lo ne lam pio ny
lub świe ce ro rat nie sym bo li zu ją ce Ma ry ję cze ka ją cą na na -
ro dzi ny Chry stu sa uwa ża ne go za „praw dzi wą świa tłość”. 

Na sta wio ne na zwięk szo ny w tym okre sie zysk cen -
tra han dlo we przy po mi na ją nam o nad cho dzą cych świę tach
du żo wcze śniej (na wet na po cząt ku li sto pa da), ku sząc nas
ogro mem pięk nie za pa ko wa nych pre zen tów świą tecz nych.
Ku pio ny mi tam pre zen ta mi ob da ro wu je my się po tem
na ogół pod cho in ką po wie cze rzy wi gi lij nej, a tra dy cję tę za -
wdzię cza my pro te stan tom, któ rzy da wa li wte dy swo im dzie -
ciom pre zen ty ja ko dar sa me go Dzie ciąt ka Je zus. W ten
spo sób chcie li za nie chać tra dy cji wrę cza nia pre zen tów już 6
grud nia, a więc w dniu św. Mi ko ła ja (pro te stan ci nie uzna ją
kul tu świę tych). We dług le gen dy ten wło ski bi skup Mi ry
z IV w. trosz czył się głów nie o bied nych, roz da jąc im pre -
zen ty ku po wa ne za pie nią dze ze spad ku, ja ki otrzy mał
po śmier ci swo ich ro dzi ców. Wspo mi na jąc po stać te go
świę te go do dziś ofia ro wu je my więc so bie te go dnia nie wiel -
kie choć by upo min ki, a św. Mi ko łaj przy cho dzi do nas
z wor kiem peł nym pre zen tów po now nie w wie czór wi gi lij ny
(24 grud nia), ubra ny w bi sku pie sza ty i z pa sto ra łem w rę -
ku. Nim to jed nak na stą pi, w tym dniu od sa me go ra na przy -
go to wu je my cho in kę, żłó bek i uro czy stą wie cze rzę. 

Zwy czaj stro je nia cho in ki zro dził się już w XVI w.
w pro te stanc kich ro dzi nach miesz czań skich w Niem czech
i Au strii, a w Pol sce po ja wił się do pie ro w okre sie za bo rów
na prze ło mie XVIII i XIX w. Wszyst kie tra dy cyj ne ozdo by
cho in ko we po sia da ją swo ją głę bo ką, re li gij ną sym bo li kę.
Sa mo ży we, wiecz nie zie lo ne drzew ko sym bo li zu je Chry stu -

sa ja ko „źró dło wszel kie go ży cia”. Na szczy cie cho in ki znaj -
du je się gwiaz da (be tle jem ska), a na ga łąz kach wi szą róż no -
ko lo ro we bomb ki (ku la to sym bol te go, co ide al ne, wiecz ne
i nie skoń czo ne, a za tem bo skie), jabł ka (sym bo li zu ją raj skie
owo ce, któ ry mi bi blij na Ewa ku si ła Ada ma), łań cu chy (sym -
bo le wę ża i znie wo le nia grze chem), anioł ki (na si nie biań scy
opie ku no wie), dzwon ki (zwia stu ny ra do snej no wi ny o na ro -
dzi nach Je zu sa) oraz lamp ki cho in ko we, któ re ma ją sym bo -
li zo wać Chry stu sa przy cho dzą ce go ja ko „świa tło na oświe -
ce nie po gan”. 

Pod cho in ką sta wia się za zwy czaj żłó bek przed sta -
wia ją cy – na wzór gro ty be tle jem skiej – Świę tą Ro dzi nę.
Pierw szą szop kę zbu do wał w 1223 r. sam św. Fran ci szek
w po bli żu ko ścio ła w Grec cio. Zwy czaj ten prze ję ły po tem
rów nież in ne za ko ny, uzu peł nia jąc stop nio wo szop ki w swo -
ich ko ścio łach o po sta cie pa ste rzy, anio łów, kró lów, zwie -
rząt itp. W do mach pry wat nych żłób ki za czę to sta wiać do -
pie ro od XVIII w. Do Pol ski zwy czaj ten przy wę dro wał wte -
dy wraz z fran cisz ka na mi i szyb ko zy skał du żą po pu lar ność,
cze go do wo dem jest od by wa ją ca się od 1927 r. na kra kow -
skim ryn ku do rocz na wy sta wa szo pek (zwa nych stąd kra -
kow ski mi). Obec nie szop ki ma ją też czę sto cha rak ter re gio -
nal ny, pa trio tycz ny, a na wet po li tycz ny. Na ogół skła da ją się
z nie ru cho mych, pla stycz nych fi gu rek, lecz by wa ją tak że
szop ki ru cho me al bo wręcz „ży we” z udzia łem lu dzi (por.
zdję cia). Do tych ostat nich na wią zu je zresz tą bo żo na ro dze -
nio wy zwy czaj ja se łek (sta ro pol skie okre śle nie żło bu), czy li
te atral nej in sce ni za cji na ro dzin Je zu sa.

Po dłu gich przy go to wa niach nad cho dzi wresz cie
wie czór wi gi lij ny (łac. vi gi la re - czu wać), gdy ca łe ro dzi ny
gro ma dzą się, by czu wać w ocze ki wa niu na na ro dzi ny Chry -
stu sa. Wie cze rzę wi gi lij ną roz po czy na się po po ja wie niu się
na nie bie pierw szej gwiazd ki – sym bo lu Gwiaz dy Be tle jem -
skiej. Po od czy ta niu frag men tu Ewan ge lii mó wią ce go o na -
ro dze niu Je zu sa (Łk 2,1-20) i po mo dli twie wszy scy dzie lą
się opłat kiem i skła da ją so bie wza jem nie ży cze nia. Dzi siaj
jest to już wy łącz nie pol ska tra dy cja, choć sam zwy czaj dzie -
le nia się opłat kiem (czy li bar dzo cien kim, prza śnym chle -
bem) w cza sie ko mu nii św. ja ko sym bol spo ży wa nia Chle ba
Eu cha ry stycz ne go (tzn. cia ła Chry stu sa), wy ra ża ją cy mi -
łość i jed ność ze wspól no tą Ko ścio ła, zna ny był od po cząt -
ków chrze ści jań stwa. Wśród po traw wi gi lij nych (a po win no
ich być aż 12 na pa miąt kę 12 po ko leń ro du Da wi da) nie mo -
że za brak nąć kar pia lub in nej ry by, któ ra już w sta ro żyt no -
ści sym bo li zo wa ła Chry stu sa i chrze ści jan. W nie któ rych
re gio nach po ja wia ją się też od ręb ne, tra dy cyj ne po sił ki (np.
ku tia we wschod niej Pol sce). Na sto le kładzie się sianko i
sta wia się obo wiąz ko wo jed no sym bo licz ne wol ne na kry cie
dla go ścia, któ rym jest ro dzą cy się Chry stus. Po wie cze rzy
wi gi lij nej śpie wa się ko lę dy i ob da ro wu je pre zen ta mi. 

Zwień cze niem wi gi lij ne go dnia jest spe cjal na Msza
św. o pół no cy (tzw. pa ster ka), spra wo wa na na wzór jed nej
z trzech bo żo na ro dze nio wych Mszy św. od pra wia nych
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od VI w. przez ko lej nych pa pie ży w gro cie be tle jem skiej
w ka pli cy do bu do wa nej spe cjal nie w tym ce lu do rzym skiej
ba zy li ki San ta Ma ria Mag gio re. 

Od pa ster ki aż do świę ta Ofia ro wa nia Pań skie go
zwa ne go też świę tem Mat ki Bo żej Grom nicz nej (2 lu te go)
trwa bo żo na ro dze nio wy czas śpie wa nia ko lęd i ja se łek. Sło -
wo ko lę da ozna cza ło pier wot nie no wo rocz ną (łac. ca len dae
– pierw szy dzień mie sią ca) pieśń po wi tal ną i po chwal ną
na cześć świe żo wy bra nych kon su lów rzym skich oraz z ra -
cji po cząt ku ro ku ad mi ni stra cyj ne go. Zwy czaj ten prze ję ło
po tem chrze ści jań stwo, któ re Bo że Na ro dze nie uwa ża ło
za po czą tek ra chu by no we go cza su. Ko lę da sta ła się więc
pie śnią re li gij ną, zwią za ną te ma tycz nie z na ro dzi na mi Chry -
stu sa. 

Świę ty Fran ci szek z Asy żu jest au to rem nie tyl ko
pierw szej szop ki, lecz rów nież pierw szej ko lę dy. Naj słyn -
niej szą z bli sko pół ty sią ca ko lęd świa ta jest dziś jed nak bez
wąt pie nia au striac ka „Ci cha noc” z 1818 r., któ ra prze tłu ma -
czo na zo sta ła na po nad 300 ję zy ków i dia lek tów. Naj star sza
pol ska ko lę da pt. „Zdrów bądź, Kró lu Aniel ski” po cho dzi na -
to miast z 1424 r. Śpie wa nie ko lęd ma za tem w Pol sce wie lo -
let nią tra dy cję, a co ro ku w Bę dzi nie or ga ni zo wa ny jest
Ogól no pol ski Fe sti wal Ko lęd i Pa sto ra łek. Ale współ cze sna
ko lę da to nie tyl ko śpie wa nie pie śni, lecz tak że od wie dzi ny

w do mach. Po dob nie jak sta ro żyt ni rzy mia nie od wie dza li
się na wza jem u pro gu no we go ro ku i ob da ro wy wa li się no -
wo rocz ny mi upo min ka mi, tak księ ża przy cho dzą dziś z wi -
zy tą dusz pa ster ską do do mów swo ich pa ra fian, a na wsiach
or szak prze bra nych ko lęd ni ków cho dzi po do mach, otrzy -
mu jąc od do mow ni ków drob ne po da run ki za śpie wa ne
przez sie bie ko lę dy. Wśród ko lęd ni ków wy stę pu ją mię dzy
in ny mi bi blij ni mę dr cy ze Wscho du, któ rzy przy szli od dać
po kłon Dzie ciąt ku Bo że mu i ofia ro wa li Mu naj kosz tow niej -
sze wów czas da ry: zło to, ka dzi dło i mir rę. Po cząw szy
od III w. na pa miąt kę te go wy da rze nia 6 stycz nia ob cho dzi -
my uro czy stość Ob ja wie nia Pań skie go zwa ne rów nież świę -
tem Trzech Kró li. Od XVI w. w ko ścio łach świę ci się te go
dnia ka dzi dło i kre dę, któ re wier ni za bie ra ją po tem ze so bą
do do mów. Na znak, że przy ję li śmy do na sze go do mu Sy na
Bo że go, pi sze my kre dą na drzwiach ak tu al ny rok i pierw sze
li te ry imion mę dr ców, prze ka za ne nam przez tra dy cję po za -
bi blij ną: K (Kac per) + M (Mel chior) + B (Bal ta zar). Te trzy
li te ry mo gą być tak że od czy ty wa ne ja ko pierw sze li te ry
słów, z któ rych skła da się ła ciń skie zda nie „Chri stus man -
sio nem be ne di cat” (Niech Chry stus bło go sła wi [to] miesz -
ka nie).

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek

szopka ruchoma w Wambierzycach

szopka góralska w Zakopanemszopka  całoroczna w Oborach

szopka patriotyczna w Gdańsku
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W s³onecznej Anatolii
Ana to lia to hi sto rycz na na zwa azja tyc kiej czę ści Tur cji - kra -
ju dwu krot nie więk sze go od Pol ski, za rów no pod wzglę dem
ob sza ru jak i lud no ści. Z trzech stron ota cza ją ją mo rza:
od pół no cy Mo rze Czar ne, od po łu dnia Mo rze Śród ziem ne
oraz od za cho du Mo rze Egej skie i Mo rze Mar ma ra. Po ło że -
nie geo gra ficz ne, przy ro da i bo ga ta hi sto ria czy nią ten kraj
nie zwy kle atrak cyj nym dla tu ry stów i piel grzy mów. Ma low -
ni cze wy brze ża mórz, zwłasz cza Egej skie go i Śród ziem ne -
go, przy cią ga ją tu ry stów pra gną cych wy po czy wać na sło -
necz nych pla żach. Za in te re so wa ni sta ro żyt no ścią mo gą
zwie dzać za byt ki z cza sów grec kich i rzym skich. Za chwy -
cać też mo że sztu ka is la mu. Piel grzy mi mo gą zna leźć wie le
śla dów obec no ści chrze ści jan z okre su, gdy chrze ści jań -
stwo prze ży wa ło na tym te re nie wiel ki roz kwit (od po wsta -
nia pierw szych gmin chrze ści jań skich aż do upad ku Kon -
stan ty no po la). Wszyst kich mo gą za chwy cać cu da przy ro dy,
ja kie na tu ra wy two rzy ła w Ka pa do cji i Pa muk ka le. Au tor ni -
niej szej re la cji uczest ni czył w wy ciecz ce or ga ni zo wa nej
przez jed no z biur tu ry stycz nych. Pro gram wy ciecz ki obej -
mo wał jed no ty go dnio wy po byt na Ri wie rze Tu rec kiej oraz
ty go dnio wą „ob jaz dów kę”, na sta wio ną wy łącz nie na zwie -
dza nie. Z po dró ży tej po wsta ły dwa ar ty ku ły: ni niej szy
i prze wi dzia ny do umiesz cze nia w na stęp nym nu me rze Gło -
su Bra ta. Ten dru gi do ty czy miejsc moc no na zna czo nych
obec no ścią ewan ge li zu ją cych Azję Mniej szą Apo sto łów
oraz pierw szych chrze ści jan. 

*   *   *
Ri wie ra Tu rec ka, oprócz cie płych plaż, sie ci wie lo gwiazd ko -
wych ho te li, dys ko tek, pu bów, ba rów i noc nych klu bów, po -
sia da wie le za byt ków i wy ko pa lisk z okre su osad nic twa
grec kie go i póź niej sze go, gdy na te re nach tych rzą dzi li Rzy -
mia nie i Bi zan tyj czy cy. W Ala nyi np., w po bli żu któ rej wy po -
czy wa ła na sza gru pa wy ciecz ko wa, znaj du je się bi zan tyj ska
twier dza wznie sio na w XIII w. na do mi nu ją cym nad mia -
stem wzgó rzu. Li nia mu rów li czy 6400 m dłu go ści i znaj du -
je się na niej 140 wież. Ze wzgó rza roz cią ga się pięk ny wi -
dok na mia sto i za to kę. Z za to ki wy pły wa ją tu ry stycz ne stat -
ki, z któ rych ob ser wo wać moż na brze gi skal ne go pół wy spu
peł ne go grot i ja skiń. Oko ło 60 km na za chód od Ala nyi po -
ło żo ne jest Si de, daw na osa da pi rac ka z po zo sta ło ścia mi kul -
tu ry an tycz nej. Znaj du ją się tu taj ru iny grec ko – rzym skie go
te atru oraz ru iny świą ty ni Apol li na.

Stam buł to obec nie dwu na sto mi lio no we mia sto po -
ło żo ne nad Bos fo rem roz dzie la ją cym Eu ro pę i Azję. Po cząt -
ki je go po wsta nia okre śla się na 660 r. p. n. e. W ro ku 74 p.
n. e. mia sto prze ję li Rzy mia nie. Hi sto rycz na na zwa mia sta
to Bi zan cjum, a od ro ku 330 Kon stan ty no pol. Ta dru ga na -
zwa zo sta ła nada na przez ce sa rza Kon stan ty na I, któ ry uczy -
nił to mia sto sto li cą ce sar stwa wschod nio -rzym skie go.
Za je go rzą dów chrze ści jań stwo sta ło się re li gią do zwo lo ną.
Na stę pu je dy na micz ny roz wój bu dow nic twa sa kral ne go.
Po wsta je wie le świą tyń, roz wi ja się sztu ka sa kral na. W ro -
ku 1453 Kon stan ty no pol zo sta je zdo by ty przez Tur ków
i pod na zwą Stam bu łu sta je się sto li cą im pe rium osmań skie -
go. Na stę pu je no wy okres w roz wo ju mia sta. 

Nie spo sób wy mie nić na wet czę ści za byt ko wych
obiek tów, ja kie po wsta ły w okre sie bi zan tyj skim i póź niej -
szym - osmań skim (ko ścio ły, me cze ty, pa ła ce). Tu ry ści pod -
czas jed no dnio we go po by tu w Stam bu le naj czę ściej zwie -
dza ją: Ko ściół Mą dro ści Bo żej, Błę kit ny Me czet, pa łac Top -
ka pi. Je że li zde cy du ją się na po bież ne zwie dza nie tych
obiek tów, to wy star czy im jesz cze cza su na rejs stat kiem
po Bos fo rze, skąd mo gą z da le ka obej rzeć licz ne pa ła ce
i me cze ty.

Ko ściół Mą dro ści Bo żej (gr. Ha gia So phia), mo nu -
men tal na świą ty nia, uwa ża na za naj wspa nial szy obiekt ar -
chi tek tu ry i bu dow nic twa pierw sze go ty siąc le cia na szej ery,
wznie sio na zo sta ła pod kie run kiem ar chi tek tów An te mio sa
z Tral les i Izy do ra z Mi le tu. Ce sarz Ju sty nian I na otwar ciu
świą ty ni (557 r.) wy krzyk nął; „Sa lo mo nie! Prze ści gną łem
Cię”. Dla przy bli że nia wy glą du świą ty ni moż na po dać kil ka
szcze gó łów jej kon struk cji. 

Ko ściół zbu do wa ny zo stał na pla nie cen tral nym
o wy mia rach 71x77 m. Nad cen tral ną czę ścią na wy wzno si
się ol brzy mia ko pu ła o śred ni cy 32,8 m. Wy so kość od po -
sadz ki do szczy tu ko pu ły wy no si 55,6 m. Ko pu ła wspie ra się
na czte rech po tęż nych fi la rach oraz 107 ko lum nach. Spo sób
po sa do wie nia ko pu ły (no wa tor ski na owe cza sy) wy wo łu je
ilu zję za wie sze nia jej w po wie trzu. Ko ściół był bo ga to wy po -
sa żo ny. 

Świą ty nia Ha gia So phia to nie my świa dek wiel kich
wy da rzeń w hi sto rii chrze ści jań stwa. W Kon stan ty no po lu
mia ły miej sce czte ry so bo ry (So bo ry Kon stan ty no po li tań -
skie I -IV). Na pierw szym z nich usta lo ny zo stał sym bol wia -
ry tzw. Sym bol Ni cej sko -Kon stan ty no po li tań ski (wy zna nie
wia ry, któ re gło si my pod czas nie dziel nej Eu cha ry stii). Bar -
dziej pa mię ta ne są wy da rze nia tra gicz ne: roz dar cie chrze -
ści jań stwa na wschod nie i za chod nie oraz póź niej sze kon -
flik ty ja ko skut ki te go roz dar cia, ogra bie nie i zbesz czesz -
cze nie świą ty ni przez za chod nie ry cer stwo pod czas IV kru -
cja ty w 1204 r. i wresz cie, upa dek Kon stan ty no po la w 1453
r. w wy ni ku na jaz du tu rec kie go. Ostat nie na bo żeń stwo
w świą ty ni od by ło się 28 ma ja. Bra li w nim udział za rów no
pra wo sław ni jak i ka to lic cy obroń cy Kon sta ny no po la. W li -
te rac kich prze ka zach moż na prze czy tać, że wspól ny strach
i nie bez pie czeń stwo spra wi ły więk szy cud niż wszyst kie so -
bo ry. Skon flik to wa ni pra wo sław ni i ka to lic cy du chow ni po -
łą czy li się we wspól nej li tur gii. Tur cy na tych miast po opa no -
wa niu mia sta prze kształ ci li świą ty nię w me czet. Nie znisz -
czo no wnę trza. Wpraw dzie część mo zaik i fre sków usu nię -
to, ale po zo sta łe po kry to tyn kiem.

W 1934 ro ku Ha gia So phia zo sta ła za mie nio na
na mu zeum. Przez 916 lat słu ży ła chrze ści ja nom,
a przez 481 lat mu zuł ma nom. Obec nie spod tyn ku od sła nia -
ne są oca la łe mo zai ki: Mat ki Bo skiej z Dzie ciąt kiem, ce sa -
rzy, świę tych. Do wie lu re flek sji w is lam skim oto cze niu
skła nia od sło nię ta mo zai ka przed sta wia ją ca Je zu sa Chry stu -
sa ja ko Pan to kra to ra – wład cę i sę dzie go wszech świa ta.

Ha gia So phia sta ła się pier wo wzo rem is lam skich
bu dow li kul to wych. Przy kła dem ta kiej bu dow li jest Błę kit -
ny Me czet (wła ści wie Me czet Suł ta na Ah me da). Jest on ar -
cy dzie łem ar chi tek tu ry is lam skiej. Świą ty nię przy kry wa ko -
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Riwiera Turecka Hagia Sophia

Hagia Sophia. Wnętrze Hagia Sophia. Chrystus Pantokrator

pu ła o śred ni cy 22 m wzno szą ca się na 43 m od po zio mu po -
sadz ki, wspar ta na czte rech fi la rach o śred ni cy 5 m. Świa tło
do wnę trza prze ni ka przez 260 okien. Wzdłuż ścian bie gną
ga le rie, któ re zdo bi 21 tys. pły tek fa jan so wych o błę kit nej
to na cji (stad na zwa me cze tu). Dzie dzi niec oto czo ny jest
kruż gan ka mi wspar ty mi na 26 ko lum nach i przy kry ty mi 30
ko pu ła mi. Me czet po sia da 6 mi na re tów. Oprócz funk cji mu -
ze al nej słu ży mu zuł ma nom ja ko miej sce mo dlitw, dla te go
je go zwie dza nie ogra ni czo ne jest do pew nych miejsc z za -
cho wa niem okre ślo nych re guł (zdję te bu ty, za kry te ra mio -
na i ko la na).

Pa łac Top ka pi, obok świą ty ni Mą dro ści Bo żej i Błę -
kit ne go Me cze tu, jest głów nym ce lem wy cie czek do Stam -
bu łu. Wy bu do wa ny w la tach 1453 – 1465 sta no wił re zy den -
cję suł ta nów przez po nad 380 lat. Pa łac Top ka pi to ze spół
wie lu pa wi lo nów o róż nym prze zna cze niu ulo ko wa nych
w ob sza rze czte rech głów nych dzie dziń ców. Pierw szy Dzie -
dzi niec, na któ ry wcho dzi się przez Bra mę Po zdro wień, był
do stęp ny dla wszyst kich, trze ci tyl ko dla wła dzy i upo waż -
nio nej służ by. W ob sza rze Trze cie go Dzie dziń ca znaj do wa -
ły się ta kie pa wi lo ny jak: bi blio te ka, skar biec (znaj du je się
tam m.in. 86-cio ka ra to wy dia ment), ko lek cja stro jów, ko -
lek cja ze ga rów, a tak że sa la au dien cyj na (Tro no wa). W sa li
tej suł tan spo ty kał się z am ba sa do ra mi ob cych państw,
a tak że ze swo imi do rad ca mi. Obec nie w Sa li Tro no wej
prze cho wy wa ne są re li kwie mu zuł mań skie. Znaj du ją się
tam m.in. przed mio ty na le żą ce do Ma ho me ta (pie częć,
płaszcz, mie cze i łuk), umiesz czo ne w bo ga to zdo bio nych
ka se tach ka wa łek zę ba i wło sy Pro ro ka, od cisk je go sto py

(tra dy cja mó wi, że po wstał on w mo men cie, gdy Pro rok
wstę po wał do nie ba).

Nie spo sób wy mie nić i opi sać wszyst kich pa wi lo -
nów o cie ka wej ar chi tek tu rze i bo ga tym wy stro ju, ale war to
wspo mnieć o znaj du ją cym się w wy dzie lo nym ob sza rze ha -
re mie. Ha rem w cza sach wiel kich wład ców mu zuł mań skich
to ze spół od osob nio nych bu dow li za miesz ka łych przez set -
ki ko biet (w więk szo ści nie wol nic) peł nią cych w pa ła cu róż -
ne funk cje. Głów ną ro lę wśród ko biet od gry wa ła mat ka
wład cy. Ha rem w pa ła cu Top ka pi skła da się z oko ło 400 po -
miesz czeń i dzie dziń ców. Pa łac po sia da licz ne ta ra sy, z któ -
rych roz cią ga się pięk ny wi dok na Bos for i prze ciw le głą
część mia sta.

Jed nym z miejsc, do któ re go kie ru ją się wy ciecz ki
jest Hi po drom, obec nie Koń ski Plac. Hi po drom to daw ny
tor wy ści gów kon nych i ry dwa nów, zbu do wa ny przez ce sa -
rza Sep ty miu sza w 203 r. na szej ery. Za pa no wa nia Kon stan -
ty na Wiel kie go hi po drom zo stał od re stau ro wa ny i wzbo ga -
co ny o wi dow nię na 100 tys. wi dzów. Na te re nie tym mia ły
miej sce krwa we wy da rze nia hi sto rycz ne, m.in. star cie
dwóch ry wa li zu ją cych dru żyn ry dwa no wych, pod czas któ -
rych zgi nę lo 30 tys. lu dzi (531 rok).

Do cza sów dzi siej szych za cho wa ły się: obe lisk
Teo do zju sza, Ko lum na Kon stan ty na i Ko lum na Wę żo wa.
Obe lisk Teo do zju sza wy ko na ny z mo no li tu (20 m wy so ko -
ści) w 1500 r. p. n. e. upa mięt niał czy ny fa ra ona Tot me sa III.
Spro wa dzo ny zo stał z Egip tu w 390 r. przez ce sa rza Teo do -
zju sza. Na ścia nach mo nu men tu za cho wa ły się in skryp cje
egip skie i ła ciń skie. Ko lum na Kon stan ty na VII o nie zna nej
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da cie po wsta nia po sia da wy so kość 32 m. Na zwę za wdzię cza
ce sa rzo wi, w cza sach któ re go zo sta ła od re stau ro wa na. Ko -
lum na Wę żo wa po cho dzi ze świą ty ni Apol li na w Del fach.
Do Kon stan ty no po la spro wa dził ją Kon stan tyn Wiel ki. Jej
wiek sza co wa ny jest na 2500 lat. W daw nych cza sach ko -
lum nę zdo bi ły gło wy trzech wę ży, stąd jej na zwa. Moż na
jesz cze wspo mnieć o Nie miec kiej Fon tan nie wznie sio nej
dla upa mięt nie nia wi zy ty nie miec kie go ce sa rza w 1898 ro -
ku. Jest to pięk na bu dow la w sty lu bi zan tyj skim z ośmio -
bocz ną ko pu łą wspar tą na mar mu ro wych ko lum nach. Wnę -
trze wy ło żo ne jest zło ty mi mo zai ka mi. Stoi w miej scu, gdzie
ro sło „Drze wo Krwi”, na któ rym po wie szo no gło wy stra co -
nych jan cza rów po bun cie w 1826 ro ku.

Hie ra po lis to sta ro żyt ne mia sto w po łu dnio wo -za -
chod niej Tur cji. Po wsta ło na po cząt ku II wie ku p. n. e. Mia -
sto prze ży ło dwa trzę sie nia zie mi (w 17 ro ku p. n. e. i 60 ro -
ku n. e.). Po trze cim trzę sie niu (1354 r.), w cza sie któ re go
mia sto zo sta ło znisz czo ne, miesz kań cy opu ści li je na za -
wsze. 

Za pa no wa nia Kon stan ty na Wiel kie go Hie ra po lis
by ło sto li cą Fry gii i waż nym ośrod kiem chrze ści jań stwa.
W Hie ra po lis po niósł mę czeń ską śmierć przez ukrzy żo wa -
nie gło szą cy Ewan ge lię św. Fi lip Apo stoł. Św. Fi lip wy mie -
nia ny jest w Ewan ge lii św. Ja na. Przed cu dow nym roz mno -
że niem chle ba Je zus za py tał: „Czym na kar mi my zgro ma -
dzo nych?”. Od po wie dział Mu Fi lip: „Za dwa dzie ścia de na -
rów nie star czy dla nich chle ba, by każ dy z nich choć tro chę
otrzy mał” (J 6, 7). W cza sie Ostat niej Wie cze rzy Fi lip wy po -

wie dział sło wa: „Pa nie, po każ nam Oj ca, a to nam wy star -
czy” (J 14, 8). 

Za mu ra mi mia sta, w miej scu gdzie śmierć po niósł
św. Fi lip, zbu do wa ne zo sta ło mar ty rium (prze łom V i VI w.).
By ła to bu dow la o prze kąt nej 20 m, do któ rej przy le ga ło 8
ka pli czek. Za cho wa ła się więk szość ścian, łu ki, mu ry ka plic
i krzy że, a pod czas prac wy ko pa li sko wych od kry to na czy nia
li tur gicz ne. 

Mia sto roz wi ja ło się dzię ki lecz ni czym źró dłom ter -
mal nym. Mia ła tu taj swój ba sen słyn na Kle opa tra. W za cho -
wa nym do dzi siaj ba se nie moż na, za od po wied nią opła tą,
sko rzy stać z ką pie li. Za chę tą jest odzie dzi czo ne w prze ka zie
hi sto rycz nym prze ko na nie, że wo da z go rą cych źró deł o wy -
so kiej za war to ści związ ków mi ne ral nych ma wła ści wo ści
od mła dza ją ce. Nie wszy scy cho rzy przy by wa ją cy w tam tych
cza sach do lecz ni czych źró deł od zy ski wa li zdro wie.
Po śmier ci by li cho wa ni na miej sco wym cmen ta rzu. Po -
wsta ła, za cho wa na do na szych cza sów, ne kro po lia na le żą ca
do naj więk szych cmen ta rzy w Ana to lii. Znaj du ją się tu róż -
ne ty py gro bow ców: pu blicz ne, ro dzin ne, po je dyn cze i sar -
ko fa gi. 

In ne waż niej sze za byt ki Hie ra po lis to: Wiel kie Łaź -
nie, świą ty nia Apol la, Plu to nium (miej sce kul tu), do brze za -
cho wa ny Te atr Rzym ski mo gą cy po mie ścić 10 tys. wi dzów,
uli ca For ti niu sa dłu go ści 1 km z za cho wa ny mi ru ina mi do -
mów, ko lumn i bram, Łaź nia Rzym ska. W 1988 r. Hie ra po -
lis zo sta ło wpi sa ne na li stę świa to we go dzie dzic twa UNE -
SCO.



Kult zmar³ych na nekropoliach œwiata
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Jak co ro ku w li sto pa dzie ota cza li śmy szcze gól ną pa mię cią
na szych bli skich zmar łych, od wie dza jąc tłum nie cmen ta rze
i za pa la jąc w mo dli tew nej za du mie zni cze na gro bach tych,
któ rzy już ode szli. I choć tra dy cja wspo mi na nia swo ich
zmar łych przod ków jest już bar dzo dłu ga (kult zmar łych za -
po cząt ko wa li Ma jo wie i Az te ko wie przed po nad 3000 lat), to
nie jest ona w żad nej mie rze jed no li ta, gdyż uwa run ko wa na
jest przede wszyst kim re li gij nie i kul tu ro wo. Róż ni ce w kul -
cie zmar łych znaj du ją swój wy raz głów nie w da cie i spo so -
bie świę to wa nia, a tak że w wy glą dzie miejsc po chów ku, czy -
li ne kro po lii (cmen ta rzy). 

Ka to li cy w Pol sce i w in nych kra jach eu ro pej skich
ob cho dzą świę to Wszyst kich Świę tych zwy cza jo wo 1 li sto -
pa da (zo sta ło ono prze nie sio ne na ten dzień z 13 ma ja przez
pa pie ża Grze go rza III w ro ku 731), jed nak tyl ko u nas dzień
ten jest usta wo wo wol nym od pra cy. Do peł nie niem te go
świę ta jest Dzień Za dusz ny (2 li sto pa da), w któ rym wspo mi -
na się wszyst kich zmar łych, nie za leż nie od ich za sług.
Miesz kań cy Ame ry ki Ła ciń skiej i Po łu dnio wej, któ rym to
ka to lic kie świę to zo sta ło na rzu co ne w XV wie ku przez hisz -
pań skich kon kwi sta do rów, wspo mi na ją od dziel nie zmar łe
dzie ci (31 paź dzier ni ka i 1 li sto pa da) oraz zmar łych do ro -
słych (1 i 2 li sto pa da). Wy znaw cy pra wo sław ni czczą na to -
miast pa mięć zmar łych w okre sie wiel ka noc nym. W re li gii
pro te stanc kiej, w któ rej nie ma kul tu świę tych, świę to zmar -
łych jest ru cho me i przy pa da np. w ostat nią nie dzie lę ro ku

ko ściel ne go w Niem czech, pierw szą so bo tę li sto pa da
w Szwe cji, a 4 ma ja w Ho lan dii. Z ko lei ży dzi gro ma dzą się
na gro bach swych zmar łych obo wiąz ko wo w każ dą rocz ni -
cę ich śmier ci. Bud dyj skie i hin du skie świę to zmar łych
na kon ty nen cie azja tyc kim przy pa da w róż nych okre sach
i trwa na ogół kil ka dni (np. w Ja po nii od 13 do 15 sierp nia).

Wspól nym dla wszyst kich re li gii ak cen tem ob cho -
dów świę ta zmar łych jest świa tło w bar dzo róż nej po sta ci
(ja ko zni cze, spe cjal ne świecz ki, la ta ren ki itp.), któ re jest
sym bo lem obec no ści zmar łych po śród nas lub też ma im
po móc od na leźć dro gę po wrot ną do do mu. 

Po za tym ry su ją się dość spo re róż ni ce w ob cho -
dach świę ta zmar łych w róż nych kra jach i re li giach. O ile
bo wiem ka to li cy, pro te stan ci, pra wo sław ni i ży dzi na ogół
mo dlą się w tym cza sie nad gro ba mi swych zmar łych, o ty -
le bud dy ści czy hin du iści po zo sta wia ją wte dy na gro bach
zmar łych chleb, wo dę i in ne ich ulu bio ne po tra wy, na po je,
a na wet za baw ki, ubra nia i przed mio ty oraz hucz nie świę tu -
ją ze zmar ły mi. Ta kie ra do sne świę to ma miej sce tak że
w nie któ rych kra jach o tra dy cji ka to lic kiej, pro te stanc kiej
lub pra wo sław nej, w któ rych prze trwa ły do dziś i są pie lę -
gno wa ne ele men ty wcze śniej szej, rdzen nej kul tu ry przed -
chrze ści jań skiej (np. w Ame ry ce Ła ciń skiej, kra jach an glo -
sa skich, Gre cji). W kra jach an glo sa skich o tra dy cji pro te -
stanc kiej (USA, Ka na da, No wa Ze lan dia, Au stra lia, Wiel ka
Bry ta nia) to ra do sne świę to wa nie jest obec nie nie ste ty co -
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Pa muk ka le to miej sco wość po ło żo na po ni żej Hie ra -

po lis. Sły nie z wa pien nych osa dów po wsta łych na zbo czu
gó ry. Wo da, bo ga ta w związ ki wap nia i dwu tlen ku wę gla,
na sku tek ochło dze nia wy trą ca wę glan wap nia, któ re go osa -
dy two rzą ma low ni cze mo zai ki i sta lak ty ty. Po wsta ją dzię ki
te mu na zbo czu gó ry pro gi, ta ra sy i róż no kształt ne ba se ny
wy peł nio ne wo dą ter mal ną. Pro ces ten trwa nie prze rwa nie
od oko ło 14 tys. lat. Od cza sów rzym skich two ry te na zy wa -
ne są tra wer ty na mi. Na te re nie tym utwo rzo ny zo stał Park
Na ro do wy, któ ry ob ję ło swo im pa tro na tem UNE SCO, wpi -
su jąc go na li stę świa to we go dzie dzic twa przy rod ni cze go.
Dla ochro ny tra wer ty nów ruch tu ry stycz ny do zwo lo ny jest
tyl ko na pew nych ob sza rach. Wej ście na tra wer ty ny jest
moż li we tyl ko po zdję ciu obu wia.

Ko nya to sta re mia sto o bo ga tej hi sto rii. Je go po -
cząt ki sie ga ją 300 r. p.n.e. Mia sto (do kład niej Iko -
nium, 55 km od Ko nyi) od wie dza li św. Pa weł i św. Bar na ba
(47, 50 i 53 r.). Obec nie mia sto za miesz ku je ok. 1,5 mi lio na
lu dzi. Po sia da je den z naj więk szych uni wer sy te tów w Tur cji
oraz wie le mu ze ów o róż nych pro fi lach. Na szcze gól ną uwa -
gę za słu gu je mu zeum Me vla ny, za ło ży cie la za ko nu wi ru ją -
cych Der wi szy, lu dzi, któ rzy w tań cu do zna wa li du cho we go
oświe ce nia. Znaj du je się tu rów nież gro bo wiec Ru mie go,
przy wód cy Der wi szy oraz re li kwie Ma ho me ta. Ta niec Wi -

ru ją cych Der wi szy od twa rza ją dzi siaj ar ty ści na róż nych im -
pre zach, np. pod czas tzw. „no cy tu rec kiej” w Ka pa do cji.

W opra co wa niu ar ty ku łu wy ko rzy sta no wia do mo -
ści otrzy ma ne z bez po śred nie go prze ka zu od pi lo ta gru py,
z al bu mów wy da nych w Tur cji oraz z In ter ne tu.

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek

Ka pa do cja, Efez i Tars to głów ne te ma ty na stęp nej re la cji
z po dró ży do Ana to lii.

Taniec Wirujących Derwiszy
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raz bar dziej wy pie ra ne przez ma ją ce po gań skie, okul ty -
stycz ne ko rze nie „świę to” Hal lo we en. 

Tak jak róż ne są spo so by czcze nia pa mię ci o zmar -
łych, tak też róż ne są miej sca po chów ku zmar łych. Pierw -
sze cmen ta rze (gr. ne kro po lis – mia sto umar łych) mia ły cha -
rak ter mo nu men tal nych gro bow ców (np. pi ra mi dy w Egip -
cie, mau zo lea), gro bów wy drą żo nych w pod ziem nych ko ry -
ta rzach (np. ka ta kum by w Rzy mie) lub w gór skich ska łach
(np. w Ka lam ba ce w Gre cji). Na ist nie ją cych do dzi siaj za -
byt ko wych cmen ta rzach do mi nu ją ogrom ne gro bow ce ro -
dzin ne oraz na grob ki z pięk ny mi rzeź ba mi na grob ny mi (np.
cmen tarz Mont mar tre w Pa ry żu, Cmen tarz Po wąz kow ski
w War sza wie czy Ra ko wic ki w Kra ko wie). Nie któ re z nich
uznać moż na dzię ki temu za dzie ła sztu ki. 

Na cmen ta rzach ży dow skich(kir ku tach) i mu zuł -
mań skich(mi za rach) stosuje się w nagrobkach cha rak te ry -
stycz ną or na men ty kę re li gij ną (por. zdjęcia). 

Co raz czę ściej miej sce tra dy cyj nych gro bów na -
ziem nych zaj mu ją te raz ko lum ba ria, czy li dłu gie, be to no we
ścia ny z ni sza mi, w któ rych znaj du ją się urny z pro cha mi
zmar łych. Do oso bli wych cmen ta rzy za li czyć też moż na
sym bo licz ne cmen ta rze wo jen ne (np. Grób Nie zna ne go Żoł -
nie rza w War sza wie lub Łuk Trium fal ny w Pa ry żu). Roz po -
wszech nio ne są też (głów nie w USA i Ka na dzie) cmen ta rze
dla zmar łych zwie rza ków, któ re za ży cia trak to wa ne by ły
przez swo ich wła ści cie li jak człon ko wie ro dzi ny. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek

cmentarz skalny w Kalambace (Kreta) katakumby św. Kaliksta w Rzymie

kolumbarium w Wenecji kolorowy cmentarz w Sapanta (Rumunia)

cmentarz muzułmański (mizar) w Bohonikachcmentarz w Tolo (Grecja)
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Każ dy z nas na co dzień jest po wo ła ny do te go, by ja ko
uczeń Je zu sa da wać świa dec two swo je go ży cia wszę dzie
tam, gdzie je ste śmy (pra ca, szko ła, zna jo mi), wśród wszyst -
kich, któ rych spo ty ka my.

Je stem we Wspól no cie Jezusowej Łodzi od 5 lat.
Od po cząt ku mo im pra gnie niem by ło i jest na dal ewan ge li -
zo wać ra zem z mo ją Wspól no tą. Wła śnie w paź dzier ni ku te -
go ro ku przy szedł ta ki czas, że od by ły się re ko lek cje pro wa -
dzo ne przez księ dza Wojt ka i mo ją Wspól no tę dla pa ra fian.

Był to dla mnie czas umac nia nia wię zi z sio stra mi
i brać mi ze Wspól no ty, czas wy peł nio ny po ko jem i ra do ścią.
Dla mnie naj więk szą ra do ścią by ła moż li wość uwiel bia nia
Je zu sa ra zem z uczest ni ka mi re ko lek cji. 

(Od re dak cji: po ni żej pu bli ku je my świa dec two Bo gu si, 
któ re da ła ona w trak cie spo tkań re ko le cyj nych.)

Ja ko ma ła dziew czyn ką by łam krzyw dzo na przez
bli ską mi oso bę. Od tam tej po ry za mknę łam się na re la cje
z ludź mi. W oba wie, że bę dę na dal krzyw dzo na wo la łam nie
na wią zy wać kon tak tów ko le żeń skich ani przy ja ciel skich.
Nie chcia łam mieć żad nych zna jo mych, z do mu wy cho dzi -
łam tyl ko wte dy, kie dy mu sia łam. Ni ko mu nie ufa łam
– do ta kie go stop nia, że ba łam się wszyst kich słów i spoj -
rzeć kie ro wa nych w mo ją stro nę od ko go kol wiek. By łam
cią gle po dejrz li wa i wy stra szo na. Cho wa łam się przed ludź -
mi, nie lu bi łam na wet, gdy ktoś przy cho dził do mo je go ro -
dzin ne go do mu w od wie dzi ny. Ży łam w cią głym na pię ciu,
stra chu, że ktoś zro bi mi coś złe go. 

To wszyst ko bar dzo utrud nia ło mi ży cie. Wca le nie
chcia łam, aby to trwa ło, ale w ża den spo sób nie po tra fi łam
sa ma so bie z tym po ra dzić, sa ma nie po tra fi łam te go zmie -
nić.

Gdy mia łam 17 lat tra fi łam na re ko lek cje, gdzie
usły sza łam na ucza nie o Bo żej Mi ło ści. Po raz ko lej ny, ale
tym ra zem ina czej, wsłu cha łam się w przy po wieść o sy nu
mar no traw nym, któ ry miał Oj ca – do bre go, wy ba cza ją ce go,
cze ka ją ce go na nasz po wrót, cier pli we go, tro skli we go, hoj -
ne go w swo ich da rach, ko cha ją ce go bez in te re sow nie.
W tym mo men cie mo je go ży cia by ło to dla mnie bar dzo
waż ne. Do tar ło do mnie, że Bóg mnie ko cha, mnie oso bi -
ście. Je stem dla Nie go bar dzo waż na, trak tu je mnie, jak
gdy bym by ła je dy ną oso bą na świe cie. Je stem Je go uko cha -
ną có recz ką. Po mi mo, te go, że ktoś mnie skrzyw dził, On
mnie ko chał i ko cha i ni gdy nie prze sta nie mnie ko chać.
W tym cza sie re ko lek cji prze ko na łam się o tym. Po czu łam
to w ser cu, że Bóg ko cha mnie ta ką, ja ka je stem te raz – tak -
że z mo imi sła bo ścia mi i zra nie nia mi, z ca łą hi sto rią mo je go
ży cia. Bo Bóg jest mo im Oj cem – do brym Ta tą. On po słał
Je zu sa – swo je go Sy na, aby mnie zba wił i to był naj więk szy
do wód Je go mi ło ści do mnie i do każ de go czło wie ka. Bóg
tak mnie ko cha, że od dał za mnie swo je ży cie. Ta ka jest mi -
łość Bo ga.

Po tych re ko lek cjach za czę ło się zmie niać mo je ży -
cie. Mi jał strach przed kon tak ta mi z ludź mi. Bóg sta wiał
na mo jej dro dze lu dzi, któ rzy po ka zy wa li mi swo ją po sta wą

ży cia, czym jest za -
ufa nie. Po wo li za -
czy na łam im ufać.
P r z y  s z ł a m
do wspól no ty, gdzie
po zna łam wie le
osób z któ ry mi na -
wią zy wa łam re la cje
ko le żeń skie i przy ja -
ciel skie. Bóg, któ ry
bar dzo mnie ko cha,
po mógł mi prze ba -
czyć.

Bóg za wsze był przy mnie i na dal jest, ni gdy mnie
nie opu ści. Dla te go, że mnie ko cha. Co kol wiek się wy da rzy,
Bóg nie prze sta nie mnie ko chać. Bóg mnie ko cha – co -
dzien nie te go do świad czam. Od tam te go cza su, gdy wró ci -
łam z re ko lek cji za czę łam do strze gać mi łość Bo ga w spo -
tka niach z ludź mi, ja kich sta wia na mo jej dro dze, w pięk nie
stwo rzo ne go przez Nie go świa ta, bo stwo rzył go dla mnie,
w Je go obec no ści w Eu cha ry stii i w Je go Sło wie. Wcze śniej
te go nie do strze ga łam.

Bóg, któ ry mnie ko cha do da je mi sił i od wa gi do ży -
cia, w któ rym też są róż ne trud ne sy tu acje. Od kąd do strze -
gam Bo żą mi łość i jej dzia ła nie w swo im ży ciu, to zu peł nie
ina czej pod cho dzę do wszyst kich swo ich pro ble mów. One
mnie nie przy gnia ta ją tak, jak kie dyś. Bu dzę się ra no i je -
stem prze ko na na, że Bóg mnie ko cha. Cza sa mi mu szę so -
bie o tym przy po mnieć. Ale na co dzień ta myśl prze ni ka
mo je ży cie – Bóg mnie ko cha, ja czu ję to w ser cu.

Za chę cam Cię, Sio stro i Bra cie do te go byś otwo -
rzył się na Bo żą mi łość, na jej dzia ła nie w Two im ży ciu. Ty
też mo żesz jej do świad czyć! Bóg Cię ko cha i pra gnie byś
czuł się ko cha ny!

Bo gu mi ła Łonska, Diakonia Tańca 
we Wspólnocie Jezusowej Łodzi

Odkryæ Jezusa
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Obchody liturgiczne
LITURGICZNE ABC

W po przed nim nu me rze Gło su Bra ta zaj mo wa li śmy się
sym bo li ką i zna cze niem ko lo rów li tur gicz nych. Wie my, że
ko lo ry te łą czą się ści śle z okre sa mi ro ku li tur gicz ne go (np.
zie lo ny z Okre sem Zwy kłym czy fio le to wy z Ad wen tem
i Wiel kim Po stem). Jed nak po za ści słym związ kiem ko lo -
rów z okre sa mi ro ku li tur gicz ne go peł nią one tak że funk cje
par ty ku lar ne w cią gu ca łe go ro ku. Zda rza się bo wiem, że
np. w okre sie „zie lo nym”, ja kim jest Okres Zwy kły, w nie -
któ rych Mszach św. uży wa się szat ko lo ru czer wo ne go
bądź bia łe go. W tych przy pad kach ko lo ry te wska zu ją
na cha rak ter przy pa da ją cych nie mal co dzien nie w cią gu ro -
ku róż ne go ro dza ju ob cho dów li tur gicz nych. Czym są owe
ob cho dy li tur gicz ne i jak je dzie li my? O tym wła śnie kil ka
zdań w dzi siej szym nu me rze.

Li tur gia Ko ścio ła opar ta jest od wie ków na cy klicz -
nie ce le bro wa nym ro ku li tur gicz nym. Ca łość ro ku dzie li się
na okre sy li tur gicz ne (Ad wen tu, Bo że go Na ro dze nia, Wiel -
kie go Po stu, Świę te go Tri du um Pas chal ne go, Wiel ka noc ne -
go oraz Zwy kłe go w cią gu ro ku). W tym cza sie rocz ne go cy -
klu Ko ściół wspo mi na ca łe mi ste rium Chry stu sa, od Wcie -
le nia, aż do dnia Ze sła nia Du cha Świę te go i do ocze ki wa nia
na Je go po wtór ne przyj ście. Rów no le gle do wspo mnia nych
okre sów ro ku li tur gicz ne go funk cjo nu je w Ko ście le ka len -
darz li tur gicz ny, opar ty na ka len da rzu gre go riań skim,
z przy pa da ją cy mi na po szcze gól ne dni ob cho da mi li tur gicz -
ny mi. Ob cho dy te to ko lej no: nie dzie le, uro czy sto ści, świę -
ta, wspo mnie nia obo wiąz ko we, wspo mnie nia do wol ne oraz
dni po wsze dnie. Każ dy dzień w ro ku li tur gicz nym jest jed -
nym z ta kich wła śnie ob cho dów.

Przy pa trz my się do kład niej poszczególnym dniom roku
liturgicznego we dług ich ran gi:

Nie dzie le – w tym dniu Ko ściół ob cho dzi mi ste rium pas -
chal ne zgod nie z tra dy cją apo stol ską wy wo dzą cą się od sa -
me go dnia Zmar twych wsta nia Chry stu sa. Nie dzie la jest
pier wot nym dniem świą tecz nym. W ka len da rzu li tur gicz -
nym ma ran gę uro czy sto ści, stąd ob chód świę to wa nia nie -
dzie li roz po czy na się w so bo tę I nie szpo ra mi nie dzie li.
Umoż li wia to spra wo wa nie w so bo tę wie czo rem Mszy św.
we dług for mu la rza nie dziel ne go. 
Uro czy sto ści – po dob nie jak nie dzie le, za li cza się je
do głów nych dni ro ku li tur gicz ne go, a ich ob chód roz po czy -
na się w dniu po przed nim od I nie szpo rów. Nie któ re uro -
czy sto ści ma ją spe cjal ny for mu larz Mszy wi gi lij nej, któ re go
uży wa się wie czo rem w dniu po prze dza ją cym uro czy stość.
Ob chód naj więk szych uro czy sto ści Zmar twych wsta nia
i Na ro dze nia Pań skie go trwa przez osiem dni sta no wiąc
okta wę uro czy sto ści.
Świę ta – ob cho dy li tur gicz ne niż sze ran gą od uro czy sto ści.
Ob cho dzi się je w gra ni cach dnia na tu ral ne go, nie ma ją za -
tem I nie szpo rów, chy ba że wy pa da ją w nie dzie le zwy kłe al -
bo w nie dzie le okre su Na ro dze nia Pań skie go i zaj mu ją ich
miej sce. 
Wspo mnie nia obo wiąz ko we – ob cho dy li tur gicz ne niż sze

ran gą od Świąt. W okre sie Wiel kie go Po stu ob cho dzi się je
ja ko wspo mnie nia do wol ne. 
Wspo mnie nia do wol ne – są ob cho da mi nie obo wiąz ko wy -
mi, moż na je ob cho dzić je śli w da nym dniu nie przy pa da ob -
chód wyż szy ran gą. Je że li w jed nym dniu wpi sa no w ka len -
da rzu kil ka wspo mnień do wol nych, moż na ob cho dzić tyl ko
jed no z nich, a in ne się opusz cza.
Dni po wsze dnie – dni ty go dnia na stę pu ją ce po nie dzie li,
ob cho dzi się je w róż ny spo sób, za leż nie od stop nia ich waż -
no ści. Śro da Po piel co wa i dni Wiel kie go Ty go dnia od Wiel -
kie go Po nie dział ku do Wiel kie go Czwart ku włącz nie ma ją
pierw szeń stwo przed wszyst ki mi in ny mi dnia mi li tur gicz ny -
mi. Dni po wsze dnie Ad wen tu od dnia 17 do dnia 24 grud nia
włącz nie i wszyst kie dni po wsze dnie Wiel kie go Po stu ma ją
pierw szeń stwo przed wspo mnie nia mi obo wiąz ko wy mi. In -
ne dni po wsze dnie ustę pu ją uro czy sto ściom, świę tom
i umoż li wia ją ob cho dze nie wspo mnień.

Uro czy sto ści, świę ta i wspo mnie nia po dej mu ją naj czę ściej
te ma ty kę świę tych Ko ścio ła, któ rych wspo mnie nia ob cho -
dzi się, zgod nie z tra dy cją, w dzień ich śmier ci, bę dą cy jed -
no cze śnie dniem na ro dzin dla nie ba. Je śli wspo mnie nie do -
ty czyć bę dzie np. mę czen ni ka, uży wa się szat ko lo ru czer -
wo ne go, je śli zaś bę dzie to wspo mnie nie ma ryj ne, sza ty ma -
ją ko lor bia ły, zgod nie z przed sta wio ną w po przed nim nu -
me rze sym bo li ką. Ka len darz li tur gicz ny po za swo im wy mia -
rem po wszech nym jest tak że do sto so wy wa ny do po trzeb
po szcze gól nych die ce zji. Zda rza się więc cza sem, że wspo -
mnie nie da ne go świę te go w pew nych die ce zjach ob cho dzi
się w ran dze świę ta, a w in nych w ran dze uro czy sto ści. Ob -
cho dzo ne np. 24 kwiet nia wspo mnie nie do wol ne św. Je rze -
go, mę czen ni ka jest w ar chi die ce zji bia ło stoc kiej uro czy sto -
ścią, gdyż jest to głów ny pa tron tej die ce zji. 

Tomasz Olszyński

Strona z Mszału Rzymskiego z formularzem Mszy św. 
na święto Przemienienia Pańskiego
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CZY WIESZ ŻE...

2. Gdzie w cza sie woj ny pra co wał Ka rol Woj ty ła ja ko
ro bot nik? Dla uła twie nia od po wie dzi do daj my, że
swo je prze ży cia z te go okre su opi sał w wier szu „Ka -
mie nio łom”1.

Od po wiedź: 
Ka rol Woj ty ła przez rok pra co wał ja ko ro bot nik w ka mie nio -
ło mach na Za krzów ku, od wrze śnia 1940 roku, przez okres
bar dzo ostrej zi my2.

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE

– Ka mie nio ło my na le ża ły do za kła dów So lvay w Bor ku Fa -
łęc kim. Wa pień po trzeb ny był do pro duk cji so dy. Wiel kie
blo ki trze ba by ło roz bi jać i wi dła mi ła do wać na lo ry ko lej ki
wą sko to ro wej. Tę pra cę wy ko nywał Ka rol Woj ty ła wraz
z ko le ga mi, m.in. z Ju liu szem Ky dryń skim i Woj cie chem
Żu krow skim.
– Re la cje to wa rzy szy pra cy z So layu zo sta ły opra co wa ne
przez Ka ro li nę Bie drzyc ką w książ ce-al bu mie p.t. „Gniaz do
z któ re go wy sze dłem” i wrę czo ne arcyb iskupo wi 5.06.1996
roku. Jest tam też krót ki tekst ks. ab pa Ka ro la Woj ty ły.
– Wiersz „Ka mie nio łom” na pi sa ny zo stał w 1956 roku.

3. „Tak zwar ci wśród sie bie jed ną mo wą, ist nie je my
w głąb wła snych ko rze ni, cze ka jąc na owoc doj rze wań
i prze si leń. Ogar nię ci na co dzień pięk nem wła snej
mo wy, nie czu je my go ry czy, cho ciaż na ryn kach świa -

ta nie ku pu ją na szej my śli z po wo du dro ży zny słów”. 
Są to wer sy3 o ję zy ku oj czy stym, z jed ne go z po ema -
tów, któ re na pi sał Jan Pa weł II. Po daj je go na zwę.

Od po wiedź: 
Po emat, z któ re go po cho dzą wy żej przy to czo ne wer sy no si
na zwę „My śląc Oj czy zna”4. 

4. Ka rol Woj ty ła przez wie le lat pra co wał
na KUL-u ja ko wy kła dow ca. Po daj rok, w któ rym Oj -
ciec Świę ty od wie dził ten Uni wer sy tet.

Od po wiedź: 
Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski
od wie dził  w 1987 r. pod czas trze ciej wi zy ty dusz pa ster skiej
do Pol ski.

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE

– Rek to rem KUL w 1987 r. był bp Piotr Hem pek.
– Z Oj cem Świę tym Ja nem Paw łem II spo tka li się przed sta -
wi cie le uczel ni aka de mic kich z ca łe go kra ju oraz przed sta -
wi cie le Pol skiej Aka de mii Na uk. Bra ko wa ło je dy nie de le ga -
cji dwóch szkół aka de mic kich.
– Pa pież do ko nał po świę ce nia ka mie nia wę giel ne go pod bu -
do wę ko le gium uni wer sy tec kie go Je go imie nia – przy szłe -
go ośrod ka my śli fi lo zo ficz nej i teo lo gi cznej, słu żą ce go ba -
da niom nad pol ską kul tu rą re li gij ną oraz du cho wą toż sa mo -
ścią na ro du.
– Jan Pa weł II mo dlił się rów nież w ko ście le aka de mic kim,
dla któ re go wcze śniej ofia ro wał kie lich i pa te nę wraz z kwo -
tą pie nięż ną prze zna czo ną na sty pen dia na uko we.
– Na dzie dziń cu uni wer sy tec kim stoi po mnik au tor stwa Je -
rze go Jar nusz kie wi cza przed sta wia ją cy dwóch klę czą cych
przed so bą Pa ste rzy: Słu gę Bo że go dla Pol ski (Pry ma sa
Pol ski kard. Ste fa na Wy szyń skie go) i Słu gę Sług Bo żych,
nie ja ko ale go rycz ną w swej wy mo wie sce nę au dien cji Ja na
Paw ła II dla Po la ków, któ ra od by ła się w Au li Ne rvie go
(obec nie Paw ła VI) dnia 23.10.1978 roku.

OB JA ŚNIE NIA
1 – „Ka mie nio łom”– je den z naj gło śniej szych utwo rów Ka -
rola Woj ty ły po raz pierw szy uka zał się drukiem w mie sięcz -
ni ku „Znak” (nr 6 z 1957 r.) sy gno wa ny pseu do ni mem li te -
rac kim An drzej Ja wień
2 – Temperatury dochodziły wówczas do ok. 30 st. C mro zu
3 – Wers – naj mniej sza, pod sta wo wa jed nost ka kom po zy cji
utwo ru wier szo wa ne go. 
4 – po emat „My śląc Oj czy zna” Ka rol Woj ty ła  na pi sał w 1974
roku. 

opracował Andrzej Witkowski

PYTANIA O JA NA PAW ŁA II
nr 2-4

O Janie Pawle II 

. . . 

. . . 

. . . 
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WIERSZE

Pastora³ka 2010

Pa sto rał ka na me lo dię 
„Lu lej że Je zu niu”

ref. Lu laj że Je zu niu
lu laj że lu laj
a Ty nas Ma tu lu
w pła czu utu laj

Hi sto ria na świe cie
ko łem się to czy
kto nie wie rzy niech słu cha
ma otwar te oczy

ref. 
Gdy nie chcesz by Po lak
mą dry był po szko dzie
bacz pil nie co ro bisz
w swo jej za gro dzie

ref. 
Przy cho dzisz dziś do nas
ku na szej obro nie
od zdra dy i woj ny
za cho waj nas Pa nie

ref. 
Rok tra ge dii dla na ro du
i wiel kie po wo dzie
to oka zja dla nie któ rych
ło wić w męt nej wo dzie

ref. 
Ból strasz ny, nie ludz ki
dla na szej Oj czy zny
po wsta nie my jak Fe niks
za go ją się bli zny

ref. 
Ty Je zu niu wiesz naj le piej,
że czas ra ny le czy
dla te go Cię pro si my
miej nas w swo jej pie czy

ref. 
Od wie ków nas uczysz,
że tam ro dość go ści
gdzie wie dza i wia ra
peł na Mi ło ści

ref. 
Wiesz do brze Je zu niu
co nas dzi siaj cze ka
czy waż niej sza jest ma mona
czy mi łość do człe ka

ref. 
Ten co wie rzy ma mo nie
nie chaj się nie łu dzi
przy szłość świa ta na le ży
do bo żych lu dzi

ref. 
Twa gwiaz da Je zu niu
czy stym bla skiem świe ci
a na sza co dzien ność
peł na wszel kich śmie ci

ref. 
Pro si my niech Twa ła ska
czu wa wciąż nad na mi
nad na szą co dzien no ścią
i wy bo ra mi

ref. 
Two ja Ma ma z Czę sto cho wy
cho ciaż peł na bli zny
do świa ta mó wi: Mi łość
wier ność dla Oj czy zny

ref. 
A Twa Ma ma Bursz ty no wa
miesz ka ją ca w Gdań sku
nie sie świa tu So li dar ność
na prze ciw po gań,stwu

ref. 
Ks. Je rzy Po pie łusz ko
ra zem z Pol skim Or łem
so li dar nie przy To bie
zło zwy cię ża Do brem

ref. 
Nie lę kaj się Oj czy zno
bo masz po ko le nie
któ re CZU WA nad Pol ską
i Two im mie niem

ref. 
Ty Je zu niu ma leń ki
Dzie ciąt ko nie win ne
bło go sław Swo ją rącz ką
na szą Oj czy znę

li sto pad 2010 r.
Te re sa Fi de ra
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Ser decz nie za pra sza my wszyst kich „sTwór ców” do współ pra cy. 
Ocze ku je my na cie ka we zdję cia i do bre wier sze. ka ze k821@wp.pl
Więcej utworów Kazimierza Sakowicza na stronach: 
www.portalsukcesu.pl i http://kazekpoeta.blogspot.com

“sTWORZENIE”

wiersze i zdjęcia kazimierza sakowicza

u drogi

Odrzekł: Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, 
kamienie wołać będą. 

(Ew. Łukasza 19:40, Biblia Tysiąclecia)

nie narodziłem się z miłości 
na wysypisku powojennych ran
w niemocy stworzenia siebie 
na wzór i podobieństwo 
w żalu do nieobecnych 
próbowałem przeżyć to życie z godnością 

lecz wbrew historii lat 80-tych 
dane mi było składać ofiarę z Izaaka 
przejść przez morze czerwone z Mojżeszem 
śpiewać psalmy Dawida 
głosić proroctwa Izajasza 
cieszyć się z narodzin Mesjasza

trzydzieści już lat podążam drogą wiary 
ucząc się nadziei wokół jednej miłości 
niedoskonały wciąż przemęczony i zapracowany 
próbuję wykorzenić żale 
na wzór i podobieństwo światła 
jestem tylko kamieniem u drogi

za drzwiami

za drzwiami niedoskonałości 
niewiary w opatrzność spraw najmniejszych 
upadków i ciągłych powrotów 
porzuconych marzeń i zapomnianych wierszy
rozdrobnionej miłości na ołtarzu pychy
stoi po tamtej stronie Wierność 
obecna jeszcze przed narodzeniem 
z gotowym planem na szczęście tu i teraz
pokorna droga wszelkich wyborów 
odwieczna prawda z poczuciem humoru 
ciasna brama życia z zachowaniem wolności 
zwyczajnie jak matka kochająca dziecko
bez żadnego wyrzutu wiernie czeka 

miłość jak osioł uparta i wierna 
owoc przynosi po latach wyrzeczeń 

punkt zwrotny

tak mi się wydawało że można zmienić świat
że wystarczą argumenty aby logicznie pokonać błędy
że prawda sama w sobie jest wystarczająca 
a człowiek kochany może odmienić życie 

cóż świat ma w dupie chęć do zmian na lepsze 
błędy dostrzega tylko po przeciwnej stronie 
prawda jest niewygodna bo zmusza do wyborów
a miłość własna zamienia życie innym w piekło

wreszcie doszedłem do tego punktu w życiu
kiedy mogę powiedzieć sobie w twarz 
gorycz doświadczeń i przemyśleń pozwala mi 
uwierzyć że mogę zmienić tylko własne wnętrze 

KĄCIK POETYCKI

. . . 
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Rebus jednowyrazowy. 
Li te ra początkowa: P. 

„BARYT“

krzy¿ówka 

logogryf 

Fundatorem nagród jest:

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

D = T

Roz wią za nie krzyżówki, lo go gry fu al bo re bu su z nr 46 Gło su
Bra ta pro si my skła dać w kio sku pa ra fial nym lub wrzu cić
do skrzyn ki na drzwiach wej ścio wych do ple ba nii, w ter mi nie
jed ne go mie sią ca od uka za nia się te go nu me ru. 

ROZRYWKA

rebus                          

Poziomo:
4) buty lub półbuty sznurowane.
5) kwiaty jesienne.
6) bylina lub krzew w krajach śródziemnomorskich

lub motyw dekoracyjny w architekturze, rzeźbie
(ułóż z wyrazu natka).

7) małe tekturowe pudełko.

Pionowo:
1) tłumaczenie tekstu z jednego języka na drugi.
2) ostry dźwięk powietrza lub śpiew niektórych

ptaków.
3) kasjer jakiejś organizacji.
5) imię żeńskie (anagram bogini mądrości).

Uwaga: Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od 1 do 8
utworzą rozwiązanie

Opra co wał: BA RYT.

1) popisywanie się odwagą, ryzykanctwo.
2) charakter czegoś, twarz.
3) plan, układ zamierzonych czynności 

(może być radiowy, telewizyjny).
4) kwiat wiosenny; roślina o barwnych kwiatach 

w kształcie kielicha.
5) oszlifowany diament.
6) staroświecki poranny strój kobiecy, 

luźny kaftanik z falbankami, wstążkami, koronkami.
7) ptak śpiewający.

W zaznaczonym rzędzie powstanie rozwiązanie.
W rozwiązaniach zadań wystarczy podać końcowe hasło, 
bez wyrazów pomocniczych

Opra co wał: BA RYT.
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Artur Moliński 26.09.2010 r. 
Szymon Rafał Kozłowski 26.09.2010 r. 
Alan Dzięcioł 26.09.2010 r. 
Antoni Aleksander Bembnista 26.09.2010 r. 
Wojciech Kazimierz Gajewski 26.09.2010 r. 
Anna Jadwiga Smagoń 26.09.2010 r. 
Karolina Klara Smagoń 26.09.2010 r. 
Iwona Ewa Skocka 3.10.2010 r. 
Borys Dawid Zieliński 10.10.2010 r. 
Aleksander Derewońko 10.10.2010 r. 
Paula Karolina Usarek 10.10.2010 r. 
Emilia Waszczuk 10.10.2010 r. 
Ryan Sawczuk 10.10.2010 r. 
Igor Wojcieszak 17.10.2010 r. 
Radosław Wojcieszak 17.10.2010 r. 
Krystian Krzysztof Kilanowski 24.10.2010 r. 
Laura Dziewianowska 14.11.2010 r. 
Filip Oskar Bojeński-Piesyk 20.11.2010 r. 
Katarzyna Anna Krucińska 28.11.2010 r. 
Agata Patrycja Szpinek 28.11.2010 r. 
Maja Maria Fiedorczuk 28.11.2010 r. 
Olivier Styborski 12.12.2010 r. 
Stanisław Jarosław Simiński 12.12.2010 r. 

Mateusz Tadeusz Przenicki i Emilia Łobos
25.09.2010 r. 

Tomasz Mierzicki i Urszula Gromadzka
25.09.2010 r. 

Łukasz Zbrzeźniak i Iwona Maria Murawska
2.10.2010 r. 

Andrzej Sadowski i Sylwia Gabriela Zinka
2.10.2010 r. 

Maciej Łukasz Bąkowski i Dorota Barbara Kamińska
23.10.2010 r. 

Robert Adam Piesyk i Róża Beata Bojeńska
20.11.2010 r. 

Adam Artur Kulewicz i Danuta Maria Schoennagel
27.11.2010 r. 

Adam Olechnowicz i Bożena Habermann
18.12.2010 r.

17 X - Zofia i Zbigniew Wójtowicz

23 X - Barbara i Tadeusz Kozłowscy

12 XI - Helena i Hubert Błaszkowscy

20 XI - Teresa i Jerzy Łabuć

25 XII - Jadwiga i Jan Witkowscy

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZE

50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA
obchodzili:
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WIADOMOŚCI PARAFIALNE

Ś.p. Feliksa Jagiełło, lat 86, zm. 25.09.2010 r. 
Ś.p. Jan Wiesław Chmielewski, lat 81, zm. 27.09.2010 r. 
Ś.p. Kazimierz Cendrowski, lat 75, zm. 30.09.2010 r. 
Ś.p. Genowefa Praszyńska, lat 73, zm. 30.09.2010 r. 
Ś.p. Marta Labuda, lat 82, zm. 1.10.2010 r. 
Ś.p. Wiktoria Kopytowska, lat 98, zm. 1.10.2010 r. 
Ś.p. Zdzisława Nowaczyk, lat 60, zm. 5.10.2010 r. 
Ś.p. Krystyna Bobrowska, lat 79, zm. 7.10.2010 r. 
Ś.p. Elżbieta Genowefa Kozłowska, lat 83, zm. 10.10.2010 r. 
Ś.p. Barbara Maria Filip, lat 62, zm. 12.10.2010 r. 
Ś.p. Zofia Władysława Kowalska, lat 71, zm. 16.10.2010 r. 
Ś.p. Czesława Urbanowicz, lat 87, zm. 17.10.2010 r. 
Ś.p. Władysława Duda, lat 93, zm. 18.10.2010 r. 
Ś.p. Mieczysław Modzelewski, lat 61, zm. 19.10.2010 r.  
Ś.p. Władysław Stangreciak, lat 66, zm. 20.10.2010 r. 
Ś.p. Zdzisław Ciok, lat 71, zm. 20.10.2010 r. 
Ś.p. Andrzej Kowalczyk, lat 51, zm. 22.10.2010 r. 
Ś.p. Tadeusz Ponikwicki, lat 70, zm. 23.10.2010 r. 
Ś.p. Janina Suchowiecka, lat 85, zm. 24.10.2010 r. 
Ś.p. Ryszard Jerzy Alwin, lat 64, zm. 24.10.2010 r. 
Ś.p. Stanisław Brydniak, lat 64, zm. 26.10.2010 r. 
Ś.p. Maria Pelplińska, lat 71, zm. 26.10.2010 r. 
Ś.p. Waldemar Osmólski, lat 67, zm. 29.10 2010 r. 
Ś.p. Jerzy Rysmanowski, lat 72, zm. 31.10.2010 r. 
Ś.p. Alina Nowak, lat 85, zm. 2.11.2010 r. 
Ś.p. Jan Żarna, lat 74, zm. 7.11.2010 r. 
Ś.p. Ryszard Cichocki, lat 85, zm. 7.11.2010 r. 
Ś.p. Henrieta Rozenkiewicz, lat 69, zm. 13.11.2010 r. 
Ś.p. Eleonora Stanisława Dec, lat 74, zm. 23.11.2010 r. 
Ś.p. Marian Siedliński, lat 76, zm. 30.11.2010 r. 
Ś.p. Marek Żyromski, lat 58, zm. 1.12.2010 r. 
Ś.p. Zofia Pasińska, lat 88, zm. 1.12.2010 r. 
Ś.p. Michał Chmielowski, zm. 2.12.2010 r. 
Ś.p. Adolf Szymaniak, lat 74, zm. 4.12.2010 r. 
Ś.p. Ryszard Kaźmierczak. Lat 65, zm. 5.12.2010 r. 
Ś.p. Janina Męc, lat 96, zm. 9.12.2010 r. 
Ś.p. Krystyna Gralak, lat 75, zm. 11.12.2010 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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DZIECI I MŁODZIEŻ Z NASZEJ PARAFII
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WYSTAWA PROJEKTÓW WITRAŻY – OJCA TOMASZA JANKA 

ŻYCZENIA  BOŻONARODZENIOWE
Al bo wiem Dzie cię nam się na ro dzi ło, Syn zo stał nam da ny, na Je go bar kach
spo czę ła wła dza. Na zwa no Go imie niem: Prze dziw ny Do rad ca, Bóg Moc ny,
Od wiecz ny Oj ciec, Ksią żę Po ko ju. Wiel kie bę dzie Je go pa no wa nie w po ko ju
bez gra nic na tro nie Da wi da i nad Je go kró le stwem. (Iz 9,5-6)

Przyj ście Bo że go Sy na na świat ja ko ma łe Dziec ko nie
prze sta je nas za dzi wiać. Jak prze dziw na to moc, że Bóg od wiecz ny
ro dzi się w cza sie, za zna jąc wszel kich, po za grze chem, sła bo ści
i nie do stat ków zwią za nych z ludz ką eg zy sten cją! A jed nak Bóg wy -
brał ta ką wła śnie dro gę, dro gę po ko ry i ogo ło ce nia, aby sta nąć po -
śród nas jak praw dzi wy Em ma nu el – „Bóg z na mi”.

Wszyst kim na szym dro gim Pa ra fia nom oraz Czy tel ni kom
„Gło su Bra ta” chce my ży czyć praw dzi we go po ko ju i ra do ści, pły ną -
cych od Dzie cię cia Je zus. Niech Je go ła ska roz pa la Wa sze ser ca,
bu du je Wa sze ro dzi ny i uzdra wia wszel kie re la cje, w ja kich ży je cie.
Niech to ob ja wie nie się Mi ło ści w Be tle jem po bu dza każ de go z nas
do sta wa nia się jej od bla skiem po śród zwy czaj nych spraw ży cia co -
dzien ne go.

Re dak cja „Gło su Bra ta” 
wraz z księ dzem pro bosz czem 

i wszyst ki mi księż mi z na szej pa ra fii.

Montaż krzyża dębowego w prezbiterium


