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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

17.12.2010 – Od sło nię cie prze bu do wa nej w swej cen -
tral nej czę ści pre zbi te rium (ścia na z go tyc kiej ce gły oraz
du ży drew nia ny krzyż).
27.12-27.01.2011 – Wi zy ta dusz pa ster ska,czyli ko lę da.
2.01 – Wi zy ta ro dzi ców księ ży pra cu ją cych w na szej pa ra fii.
6.01 – Uro czy stość Ob ja wie nia Pań skie go świę to wa na
po raz pierw szy od kil ku dzie się ciu lat w dzień wol ny od pra -
cy. Cie szy li śmy się tłum ną obec no ścią wier nych na Mszach
św. spra wo wa nych we dług po rząd ku nie dziel ne go.
9.01 – Przed sta wie nie ja seł ko we przy go to wa ne przez
dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej nr 80.
16.01 – Przed sta wie nie ja seł ko we przy go to wa ne przez
dzie ci z Przed szko la nr 62.
17.01 – Wy jazd dzie ci do Szym bar ka.
29.01 – Ku lig mło dzie żo wy w Po mie czy nie.
30.01 – Kon cert ko lęd przy go to wa ny przez chór pa ra -
fial ny i śpie wa ją cą mło dzież.
1.02 – Msza św. i wspól ne ko lę do wa nie na uczy cie li i wy -
cho waw ców ze szkół i przed szko li na te re nie na szej pa ra fii.
3.02 – Usta wie nie ostat nich z no wych 80 dę bo wych ław
w na szej świą ty ni.
6.02 – Msza św. z bło go sła wień stwem świec dzie ci przy -
go to wu ją cych się do przy ję cia I Ko mu nii świę tej.
13.02 – Pa ra fial na za ba wa kar na wa ło wa przed szko la ków
i młod szych dzie ci szkol nych w Szko le Pod sta wo wej nr 79.
19.02 – Wy jazd mi ni stran tów do so poc kie go Aqu apar ku.
20.02 – Ak cja pro mu ją ca prze ka zy wa nie 1% po dat ku do -
cho do we go na Ca ri tas Ar chi die ce zji Gdań skiej prze pro -
wa dzo na przez mło dzież ze Szkol ne go Ko ła Ca ri tas
w Gim na zjum nr 21.
26.02 – Za ba wa kar na wa ło wa dzie ci i mło dzie ży z Eu -
cha ry stycz ne go Ru chu Mło dych oraz Dzie cię ce go Uni -
wer sy te tu Bi blij ne go.
9.03 – Śro da Po piel co wa. Po czą tek No wen ny Pom pe jań -
skiej od pra wia nej przez Wspól no tę Nie usta ją ce go Ró żań -
ca, ja ko dzięk czy nie nie za ogło szo ną be aty fi ka cję Słu gi
Bo że go Ja na Paw ła II.
13.03 – Przy ję cie no wych mi ni stran tów i aspi ran tów
do Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza.
13.03 – Pierw sze w te go rocz nym Wiel kim Po ście Gorz -
kie Ża le z ka za nia mi pa syj ny mi gło szo ny mi przez dk.
Woj cie cha Ku liń skie go.
15.03 – Wyj ście do ki na na film „Czar ny czwar tek”.
27.03 – Zbiór ka ofiar na po moc tym, któ rzy ucier pie li
w wy ni ku tsu na mi w Ja po nii. Wy sta wa ksią żek i cza so -
pism o Ja po nii przygotowana przez ks. Tadeusza Polaka.
29.03 – Du ża gru pa pa ra fian wspólnie obej rza ła film „Jan
Pa weł II. Szu ka łem Was...”
2.04 – 6. Rocz ni ca śmier ci Słu gi Bo że go Ja na Paw -
ła II – oko licz no ścio wy apel w na szym ko ście le, a tak że
wyj ście gru py mło dzie ży na kon cert ewan ge li za cyj ny ze -
spo łu „2Tm 2,3” do ko ścio ła św. Ka zi mie rza na Za spie.

c.d.  Ż ŻYCIA PARAFII
3.04 – Kier masz prac, stro ików świą tecz nych i ciast przy -
go to wa ny przez dzie ci i mło dzież z Eu cha ry stycz ne go Ru -
chu Mło dych. 
6-8.04 – Re ko lek cje wiel ko post ne dla dzie ci i mło dzie ży
gim na zjal nej prze pro wa dzo ne przez ks. Sła wo mi ra La de -
man na z So po tu. 
10.04 – „Po la na dziei” – zbiór ka ofiar na so poc kie ho spi -
cjum prze pro wa dzo na przez mło dzież ze SKC w Gim na -
zjum nr 21.
10.04 – Przy ję cie 6 kan dy da tów do gro na lek to rów w Li -
tur gicz nej Służ bie Oł ta rza.
10-13.04 – Re ko lek cje wiel ko post ne dla do ro słych pro -
wa dzo ne przez ks. dr. Woj cie cha Żmu dziń skie go SJ, dy -
rek to ra Cen trum For ma cji „Ar ru pe” w Gdy ni.

S³owo od ksiêdza
Proboszcza
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Ko cha ni, czas Wiel kie go Po stu to oka zja do re flek sji nad ży -
ciem, któ re jest da rem Stwór cy. Czy Ja god nie i twór czo je
prze ży wam. Jak ko rzy stam z wol no ści? Czy my ślę o wiecz -
no ści? Spoj rze nie na Krzyż Chry stu sa mo że po móc w od po -
wie dzi na te py ta nia, gdyż jest On klu czem do zro zu mie nia
czło wie ka. Czy za trzy ma łem się już na chwi lę, by w ci szy
i za du mie spo gląd nąć na cier pią ce go Zba wi cie la. Za chę -
cam, do te go, aby nie co zwol nić. Po my śleć… przyjść
na Dro gę Krzy żo wą, Gorz kie Ża le. Chry stus cze ka, aby po -
wie dzieć każ de mu z nas JE STEŚ MO IM DZIEC KIEM.
Odro bi na wy sił ku i na no wo moż na od kryć sens ży cia, pra -
cy, wy rze czeń. Nie zwle kaj. Chry stus cze ka…

Za chę ca jąc do wiel ko post nej re flek sji wszyst kich
ser decz nie po zdra wiam

Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

Diakon Wojciech Kuliński głosił kazania pasyjne w naszej parafii 
podczas Gorzkich żali. 



Czego uczy nas Katechizm, cz. – 11
Tre ścią dwóch ko lej nych ar ty ku łów są przy ka za nia De ka lo -
gu. Dla wy ra że nia ty tu łów po szcze gól nych przy ka zań przy -
ję to for mu łę ka te che tycz ną. 

DZIE SIĘĆ PRZY KA ZAŃ 

Dzie sięć przy ka zań (na zy wa ne rów nież De ka lo giem) na le ży
do Ob ja wie nia Bo że go. Zo sta ły nam one prze ka za ne w Księ -
dze Wyj ścia (Wj 31, 9.24) i w Księ dze Po wtó rzo ne go Pra wa
(Powt 5, 6-22). Wy po wie dział je Bóg w cza sie teo fa nii (sa mo -
obja wie nia) i za warł na dwóch ka mien nych ta bli cach. Okre -
śla ją one wa run ki Przy mie rza za war te go mię dzy Bo giem
a Je go lu dem. Dzie sięć przy ka zań wy ra ża wy ma ga nia mi ło -
ści Bo ga (trzy pierw sze) i bliź nie go (sie dem po zo sta łych).
De ka log sta no wi or ga nicz ną ca łość, w któ rej każ de je go
przy ka za nie od no si się do każ de go z po zo sta łych
i do wszyst kich ra zem. Prze kro cze nie jed ne go przy ka za nia
jest na ru sze niem wszyst kich po zo sta łych. Nie moż na oka zy -
wać czci dru gie mu czło wie ko wi i za ra zem nie czcić Bo ga, je -
go Stwór cy. Nie da się wiel bić Bo ga, nie mi łu jąc wszyst kich
lu dzi, Je go stwo rzeń. De ka log łą czy ży cie teo lo gal ne i spo -
łecz ne czło wie ka. Przy ka za nia De ka lo gu po ucza ją nas
o praw dzi wym czło wie czeń stwie czło wie ka. Pod kre śla ją
głów ne obo wiąz ki, a więc po śred nio tak że pod sta wo we pra -
wa, wła ści we na tu rze oso by ludz kiej. De ka log za wie ra bar -
dzo ja sne wy ra że nie „pra wa na tu ral ne go”. Przy ka za nia De -
ka lo gu są nie zmien ne i obo wią zu ją za wsze i wszę dzie. Nikt
nie mo że od nich dys pen so wać. Dzie sięć przy ka zań wy rył
Bóg w ser cu czło wie ka. 

Je zus na po sta wio ne py ta nie: „Któ re przy ka za nie
w Pra wie jest naj waż niej sze” (Mt 22, 36) od po wie dział: „Bę -
dziesz mi ło wał Pa na Bo ga swe go ca łym swo im ser cem, ca łą
swo ją du szą i ca łym swo im umy słem. To jest naj więk sze
i pierw sze przy ka za nie. Dru gie po dob ne jest do nie go: Bę -
dziesz mi ło wał swe go bliź nie go jak sie bie sa me go. Na tych
dwóch przy ka za niach opie ra się Pra wo i Pro ro cy”
(Mt 22, 37-40, por. Powt 6, 5). De ka log po wi nien być wy ja -
śnia ny w świe tle te go po dwój ne go i je dy ne go przy ka za nia
mi ło ści, któ ra jest wy peł nie niem Pra wa. 

„BĘ DZIESZ MI ŁO WAŁ PA NA BO GA SWE GO CA ŁYM
SWO IM SER CEM, CA ŁĄ SWO JĄ DU SZĄ I CA ŁYM SWO -
IM UMY SŁEM” 

PIERW SZE PRZY KA ZNIE: Ja je stem Pan, Bóg twój. Nie
bę dziesz miał cu dzych bo gów przede Mną. 

W sło wach: „Ja je stem Pan, Bóg twój”, Bóg ob ja wia swo ją
chwa łę i rów no cze śnie ob ja wia po wo ła nie czło wie ka, któ -
rym jest obo wią zek uka zy wa nia Bo ga przez swo je po stę po -
wa nie. Wier ny po wi nien to czy nić przez urze czy wist nia nie
w swo im ży ciu cnót teo lo gal nych: wia ry, na dziei i mi ło ści. 
Wia ra do ma ga się wia ry w Bo ga i od rzu ce nia te go wszyst -
kie go, co się jej sprze ci wia: do bro wol ne go wąt pie nia, nie -
wia ry, he re zji, apo sta zji, schi zmy. Do bro wol ne wąt pie nie
do ty czą ce wia ry lek ce wa ży to, co Bóg ob ja wił i co Ko ściół
po da je do wie rze nia. Nie wia ra jest lek ce wa że niem praw dy

ob ja wio nej lub do bro wol ną od mo wą wy ra ża nia zgo dy
na nią. He re zją na zy wa się upo rczy we za prze cza nie ja kiejś
praw dzie, w któ rą na le ży wie rzyć wia rą Bo ską i ka to lic ką.
Apo sta zją na zy wa się cał ko wi te po rzu ce nie wia ry chrze ści -
jań skiej. Schi zmą na zy wa się od mo wę uzna nia zwierzch nic -
twa Bi sku pa Rzy mu.
Na dzie ja do ma ga się uf ne go ocze ki wa nia Bo żej po mo cy
i uszczę śli wia ją ce go oglą da nia Bo ga oraz uni ka nia roz pa czy
i zu chwa łej uf no ści. Wsku tek roz pa czy czło wiek prze sta je
ocze ki wać od Bo ga oso bi ste go za ba wie nia, po mo cy w je go
osią gnię ciu lub prze ba cze nia swo ich grze chów. Zu chwa ła
uf ność to na dzie ja zba wie nia się bez po mo cy z wy so ka lub
na dzie ja na otrzy ma nie prze ba cze nia bez na wró ce nia.
Mi łość do ma ga się mi ło wa nia Bo ga na de wszyst ko i od rzu -
ce nia obo jęt no ści, nie wdzięcz no ści, ozię bło ści, znu że nia lub
le ni stwa du cho we go i nie na wi ści do Bo ga. Obo jęt ność za -
nie dbu je lub od rzu ca mi łość Bo żą; nie uzna je jej ini cja ty wy
i ne gu je jej moc. Nie wdzięcz ność po mi ja lub od rzu ca uzna -
nie mi ło ści Bo żej, jak rów nież od wza jem nie nie się mi ło ścią
na mi łość. Ozię błość jest zwle ka niem lub nie dba ło ścią
w od po wie dzi na mi łość Bo żą. Znu że nie lub le ni stwo du -
cho we jest od rzu ce niem ra do ści po cho dzą cej od Bo ga. Nie -
na wiść do Bo ga ro dzi się z py chy. Sprze ci wia się ona mi ło -
ści Bo ga, za prze cza Je go do bro ci i usi łu je Mu zło rze czyć ja -
ko Te mu, któ ry za ka zu je grze chów i wy mie rza ka ry. 

W pierw sze przy ka za nie wpi su ją się sło wa Pa na Je -
zu sa „Pa nu Bo gu bę dziesz od da wał po kłon i Je mu sa me mu
słu żyć bę dziesz.” (Mt 4, 10). Sło wa te do ma ga ją się: ad o ra -
cji Bo ga ja ko Stwór cy wszyst kie go, co ist nie je; od da wa nia
na leż ne go Mu kul tu w wy mia rze in dy wi du al nym i spo łecz -
nym; mo dli twy wy ra ża ją cej się w uwiel bie niu, dzięk czy nie -
niu i proś bie; skła da nia Bo gu ofia ry du cho wej na sze go ży -
cia, łą czą cej się z do sko na łą ofia rą Chry stu sa na Krzy żu; wy -
peł nie nia zło żo nych Bo gu przy rze czeń i ślu bów. 

W pierw szym przy ka za niu Bóg na ka zu je: „Nie bę -
dziesz miał bo gów cu dzych przede mną” (Wj 20,2). Na kaz
ten za bra nia po li te izmu lub bał wo chwal stwa, któ re ubó -
stwia ją to, co nie jest Bo giem, a więc stwo rze nie, wła dzę,
pie niądz, na wet sza ta na; za bo bo nu, któ ry jest wy pa cze niem
kul tu od da wa ne go Bo gu, a prze ja wia się w róż nych for mach
wróż biar stwa, ma gii, cza rów i spi ry ty zmu; bez boż no ści,
któ ra wy ra ża się w ku sze niu Bo ga w sło wach lub czy nach,
w świę to kradz twie, któ re pro fa nu je oso by lub rze czy świę te,
przede wszyst kim Eu cha ry stię; w sy mo nii, któ ra ozna cza
na by wa nie lub sprze da wa nie rze czy du cho wych; ate izmu,
któ ry od rzu ca ist nie nie Bo ga, opie ra jąc się na błęd nej kon -
cep cji au to no mii ludz kiej; agno sty cy zmu, któ ry twier dzi, że
o Bo gu nie moż na nic po wie dzieć i jest rów no znacz ny z in -
dy fe ren ty zmem lub ate izmem prak tycz nym.

DRU GIE PRZY KA ZA NIE: Nie bę dziesz brał imie nia Pa -
na Bo ga twe go nada rem no. 

Dru gie przy ka za nie na ka zu je sza no wać imię Pań skie. Zo sta -
ło ono ob ja wio ne. Sza cu nek dla imie nia Bo że go wy ra ża to,
co na le ży się mi ste rium sa me go Bo ga i ca łej rze czy wi sto ści
sa kral nej, któ rą ona przy wo łu je. 
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W sze ro kim zna cze niu dru gie przy ka za nie za bra nia: 
• nad uży wa nia imie nia Bo że go, 
• ła ma nia przy rze czeń da wa nych w imię Bo że,
• bluź nier stwa, któ re po le ga na wy po wia da niu prze ciw 

Bo gu słów nie na wi ści, wy rzu tów, wy zwań, mó wie niu 
źle o Bo gu, 

• prze kleństw, przy któ rych uży wa się imie nia Bo ga, 
• krzy wo przy się stwa, któ re po le ga na wzy wa niu Bo ga, 

by był świad kiem kłam stwa, 
• wia ro łom stwa, któ re po le ga na nie do trzy my wa niu 

przy rze cze nia zło żo ne go pod przy się gą.
Imię Pań skie wy po wia da ne pod czas udzie la nia sa kra men tu
chrztu: „w imię Oj ca i Sy na, i Du cha Świę te go” uświę ca czło -
wie ka. Otrzy ma ne na chrzcie imię jest je go imie niem w Ko -
ście le. Bóg wzy wa każ de go po imie niu. Imię każ de go czło -
wie ka jest świę te i do ma ga się sza cun ku ze wzglę du na te -
go, kto je no si. 

TRZE CIE PRZY KA ZA NIE: Pa mię taj, abyś dzień świę ty
świę cił. 

Trze cie przy ka za nie De ka lo gu przy po mi na o świę to ści sza -
ba tu: „Dzień siód my bę dzie sza ba tem od po czyn ku, po świę -
co nym Pa nu” (Wj 31, 15). Sło wa te na wią zu ją do dzie ła stwo -
rze nia, po do ko na niu któ re go Bóg w siód mym dniu od po -
czął (por. Wj 20,11). Je zus uzna je świę tość sza ba tu.
Na oskar że nia, że na ru sza pra wa sza ba tu, Je zus wy ja śnia je -
go au ten tycz ne zna cze nie: „To sza bat usta no wio ny zo stał
dla czło wie ka, a nie czło wiek dla sza ba tu” (Mk 2, 27). Dla
chrze ści jan sza bat zo stał za stą pio ny nie dzie lą. Nie dzie la jest
dniem Zmar twych wsta nia Chry stu sa. Ja ko „pierw szy dzień
ty go dnia” (Mk 16, 2) przy po mi na o pierw szym stwo rze niu,
ja ko „dzień ósmy”, któ ry na stę pu je po sza ba cie, ozna cza no -
we stwo rze nie za po cząt ko wa ne Zmar twych wsta niem Chry -
stu sa. Dzień ten stał się dla chrze ści jan pierw szym ze
wszyst kich świąt: Dniem Pań skim. Świę to wa nie nie dzie li
wy peł nia prze pis mo ral ny Sta re go Przy mie rza przyj mu jąc
je go rytm i du cha przez od da wa nie co ty dzień czci Stwór cy.
Nie dziel na ce le bra cja dnia Pań skie go i Eu cha ry stii sta no wi
cen trum ży cia Ko ścio ła. Na kaz uczest ni cze nia we Mszy
świę tej w dniu Pań skim jest za pi sa ny w przy ka za niach ko -
ściel nych. Ko deks Pra wa Ka no nicz ne go na kła da obo wią zek
ob cho dze nia rów nież na stę pu ją cych dni (dni na ka za nych):
Na ro dze nia Pa na na sze go Je zu sa Chry stu sa, Ob ja wie nia
Pań skie go, Wnie bo wstą pie nia, Naj święt sze go Cia ła i Krwi
Pań skiej, Świę tej Bo żej Ro dzi ciel ki Ma ryi, Jej Nie po ka la ne -
go Po czę cia i Wnie bo wzię cia, Świę te go Jó ze fa, Świę tych
Apo sto łów Pio tra i Paw ła oraz Wszyst kich Świę tych. Na ka -
zo wi uczest ni cze nia we Mszy świę tej czy ni za dość ten, kto
bie rze w niej udział, gdzie kol wiek jest wy peł nia na w ob rząd -
ku ka to lic kim, bądź w sam dzień świą tecz ny, bądź też wie -
czo rem dnia po przed nie go. Z na ka zu te go mo że być zwol -
nio na oso ba, któ ra otrzy ma ła dys pen sę wła sne go pro bosz -
cza. Waż ne po wo dy, np. cho ro ba, pie lę gna cja nie mow ląt,
mo gą sta no wić uspra wie dli wie nie nie obec no ści na Mszy
świę tej. 

„BĘ DZIESZ MI ŁO WAŁ SWE GO BLIŹ NIE GO JAK SIE BIE
SA ME GO” 

CZWAR TE PRZY KA ZA NIE: Czcij oj ca swe go i mat kę
swo ją. 

Czwar te przy ka za nie roz po czy na dru gą ta bli cę De ka lo gu.
Uka zu je ono po rzą dek mi ło ści. Bóg chciał, aby śmy po Nim
czci li na szych ro dzi ców, któ rym za wdzię cza my ży cie i któ -
rzy prze ka za li nam wie dzę o Bo gu. 

Bóg usta no wił ludz ką ro dzi nę i nadał jej pod sta wo -
wą struk tu rę. Two rzą ją po łą cze ni mał żeń stwem męż czy zna
i ko bie ta ze swo imi dzieć mi. Mał żeń stwo i ro dzi na są ukie -
run ko wa ne na do bro mał żon ków oraz pro kre ację i wy cho -
wa nie dzie ci. Mię dzy człon ka mi tej sa mej ro dzi ny po wsta ją
związ ki oso bo we i pod sta wo wy za kres obo wiąz ków.
W Chry stu sie ro dzi na sta je się Ko ścio łem do mo wym, po nie -
waż jest wspól no tą wia ry, na dziei i mi ło ści. 

Ro dzi na jest pod sta wo wą ko mór ką ży cia spo łecz ne -
go. Jest wspól no tą, w któ rej od dzie ciń stwa moż na na uczyć
się war to ści mo ral nych, za cząć czcić Bo ga i do brze uży wać
wol no ści. Ży cie ro dzin ne jest wpro wa dze niem do ży cia spo -
łecz ne go. Spo łe czeń stwo ma obo wią zek po ma gać i wspie rać
in sty tu cję mał żeń stwa i ro dzi ny. Wła dza cy wil na ma obo wią -
zek uzna wa nia, ochra nia nia i roz wi ja nia praw dzi wej na tu ry
mał żeń stwa i ro dzi ny, strze że nia mo ral no ści pu blicz nej,
praw ro dzi ców i wspie ra nia do stat ku do mo we go.

Przy ka za nie Bo że do ma ga się sza cun ku dla ro dzi -
ców. Sza cu nek ten po le ga na wdzięcz no ści wo bec tych, któ -
rzy przez dar ży cia, swo ją mi łość i pra cę wy da li na świat
swo je dzie ci i umoż li wi li im wzra sta nie w la tach, w mą dro ści
i w ła sce. Dzie ci po win ny być po słusz ne każ dej proś bie ro -
dzi ców, któ ra słu ży ich do bru lub do bru ro dzi ny. Dzie ci ma -
ją tak że słu chać roz sąd nych za rzą dzeń swo ich wy cho waw -
ców i tych wszyst kich, któ rym ro dzi ce je po wie rzy li. Je że li
jed nak dziec ko jest prze ko na ne w su mie niu, iż jest rze czą
mo ral nie złą być po słusz nym da ne mu po le ce niu, nie po win -
no się do nie go sto so wać. Czwar te przy ka za nie przy po mi na
dzie ciom o ich od po wie dzial no ści wo bec ro dzi ców. W mia -
rę moż no ści po win ny one oka zy wać im po moc ma te rial ną
i mo ral ną w sta ro ści, w cho ro bie, sa mot no ści lub po trze bie.
O obo wiąz kach dzie ci wzglę dem ro dzi ców mó wi Księ ga
Mą dro ści Sy ra cha (Syr 3, 16): 

„Sy nu, wspo ma gaj swe go oj ca w sta ro ści, 
nie za smu caj go w je go ży ciu.
A je śli by na wet ro zum stra cił, miej wy ro zu mia łość, 
nie po gar dzaj nim, choć je steś w peł ni sił... 
kto po rzu ca oj ca swe go, jest jak bluź nier ca, 
a prze klę ty przez Pa na, kto po bu dza do gnie wu swą mat kę”. 

Czwar te przy ka za nie od no si się rów nież do ro dzi -
ców i na kła da na nich sto sow ne za da nia, w szcze gól no ści za -
da nie ewan ge li zo wa nia swo ich dzie ci. Moż li wie jak naj wcze -
śniej po win ni wpro wa dzać swo je dzie ci w ta jem ni ce wia ry.
Od wcze sne go dzie ciń stwa po win ni włą czać je w ży cie Ko -
ścio ła. Ka te che za ro dzin na po prze dza i ubo ga ca po zo sta łe
for my na ucza nia wia ry i to wa rzy szy im. Ro dzi ce są zo bo wią -
za ni do po ma ga nia dzie ciom przez mą dre ra dy w róż nych
ży cio wych kwe stiach, zwłasz cza wte dy, gdy dzie ci wy bie ra -
ją za wód lub ma ją za miar za ło żyć ro dzi nę. 

Czwar te przy ka za nie na ka zu je nam tak że czcić tych
wszyst kich, któ rzy dla na sze go do bra otrzy ma li od Bo ga
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wła dzę w spo łe czeń stwie. Uka zu je ono obo wiąz ki tych, któ -
rzy spra wu ją wła dzę, jak i tych, dla któ rych do bra jest ona
spra wo wa na. 

PIĄ TE PRZY KA ZA NIE: Nie za bi jaj

„Ży cie ludz kie jest świę te, po nie waż od sa me go po cząt ku
do ma ga się stwór cze go dzia ła nia Bo ga i po zo sta je na za -
wsze w spe cjal nym od nie sie niu do Stwór cy, je dy ne go swe -
go ce lu. Sam Bóg jest pa nem ży cia, od je go po cząt ku, aż
do koń ca. Nikt, w żad nej sy tu acji, nie mo że ro ścić so bie pra -
wa do bez po śred nie go za da wa nia śmier ci nie win nej oso bie
ludz kiej” (Kon gre ga cja Na uki Wia ry, instr. Do mi num vi -
tae). 

Za ka zo wi te mu nie sprze ci wia się upraw nio na obro -
na. Upraw nio na obro na mo że do ty czyć za cho wa nia wła sne -
go ży cia lub ży cia in nych. Kto bro ni swo je go ży cia, nie jest
win ny za bój stwa, na wet je śli jest zmu szo ny za dać swe mu
na past ni ko wi śmier tel ny cios. Upraw nio na obro na jest po -
waż nym obo wiąz kiem te go, kto jest od po wie dzial ny za ży -
cie dru gich. Spra wu ją cy pra wo wi tą wła dzę ma ją pra wo
uciec się na wet do bro ni, aby ode przeć na pa da ją cych
na wspól no tę po wie rzo ną ich od po wie dzial no ści. Upraw nio -
na obro na nie po win na skła niać do uży cia si ły więk szej niż
po trze ba. Pra wo wi ta wła dza pu blicz na ma pra wo i obo wią -
zek wy mie rza nia kar pro por cjo nal nych do wa gi prze stęp -
stwa. Ce lem ka ry jest na pra wie nie nie po rząd ku wy wo ła ne -
go wy kro cze niem. Gdy ka ra jest do bro wol nie przy ję ta przez
wi no waj cę, ma war tość za dość uczy nie nia. Ka ra po win na
przy czy niać się do po pra wy wi no waj cy.

Pią te przy ka za nie za ka zu je, ja ko głę bo ko sprzecz -
nych z pra wem mo ral nym (cięż ki grzech), ta kich dzia łań
jak:
• Za bój stwo bez po śred nie i za mie rzo ne oraz współ dzia -
ła nie w za bój stwie. Do tej gru py prze stępstw na le żą rów nież
dzia ła nia z in ten cją spo wo do wa nia po śred nio śmier ci ja kiejś
oso by, na ra ża nia ko goś bez waż ne go po wo du na śmier tel ne
ry zy ko, a tak że od mó wie nie po mo cy oso bie bę dą cej w nie -
bez pie czeń stwie. 
• Prze ry wa nie cią ży, za mie rzo ne ja ko cel lub śro dek, jak

rów nież współ dzia ła nie w prze ry wa niu cią ży. Po wo du je to
na ło że nie ka ry eks ko mu ni ki, po nie waż ży cie ludz kie
od chwi li swe go po czę cia po win no być sza no wa ne i chro -
nio ne w spo sób ab so lut ny w ca łej swej in te gral no ści. Dia -
gno sty ka pre na tal na jest mo ral nie do zwo lo na. Sprze ci wia
się jed nak pra wu mo ral ne mu wte dy, gdy w za leż no ści
od wy ni ków do pusz cza prze rwa nie cią ży.
• Eu ta na zja. Eu ta na zja bez po śred nia, nie za leż nie od mo -

ty wów i środ ków, po le ga na po ło że niu kre su ży cia osób
upo śle dzo nych, cho rych lub umie ra ją cych. Jest ona mo ral -
nie nie do pusz czal na. Na wet je śli śmierć jest uwa ża na za nie -
uchron ną, zwy kłe za bie gi przy słu gu ją ce oso bie cho rej nie
mo gą być prze rwa ne. Sto so wa nie środ ków prze ciw bó lo -
wych by ulżyć cier pie niom umie ra ją ce go, na wet za ce nę
skró ce nia je go ży cia, mo że być mo ral nie zgod ne z ludz ką
god no ścią, je śli śmierć nie jest za mie rzo na ja ko cel, ani ja ko
śro dek, lecz je dy nie prze wi dy wa na i to le ro wa na ja ko nie -

unik nio na. Za prze sta nie za bie gów me dycz nych kosz tow -
nych, ry zy kow nych, nad zwy czaj nych lub nie współ mier -
nych do spo dzie wa nych re zul ta tów mo że być upraw nio ne.
Jest to od mo wa „upo rczy wej te ra pii”. Nie za mie rza się w ten
spo sób za da wać śmier ci; przyj mu je się, że w tym przy pad ku
nie moż na jej prze szko dzić.
• Sa mo bój stwo. Sa mo bój stwo za prze cza na tu ral ne mu dą -

że niu czło wie ka do za cho wa nia i prze dłu że nia swo je go ży -
cia. Po zo sta je ono w głę bo kiej sprzecz no ści z mi ło ścią sa -
me go sie bie i sprze ci wia się Mi ło ści Bo ga. Nie po win no tra -
cić się na dziei do ty czą cej wiecz ne go zba wie nia osób, któ re
ode bra ły so bie ży cie. Bóg, w so bie wia do my spo sób, mo że
dać im moż li wość zba wien ne go ża lu. Ko ściół mo dli się
za lu dzi, któ rzy ode bra li so bie ży cie.

Pią te przy ka za nie za ka zu je dzia łań na ru sza ją cych
god ność czło wie ka. Na le żą do nich: 
• Zgor sze nie, to zna czy ta ka po sta wa lub za cho wa nie, któ -
re pro wa dzi czło wie ka do po peł nie nia zła. Zgor sze nie mo że
być spo wo do wa ne przez pra wo lub in sty tu cje, przez mo dę
lub opi nię pu blicz ną.
• Nad uży cia do ty czą ce po ży wie nia, al ko ho lu, ty to niu, le -

ków, któ re sto ją w sprzecz no ści z cno tą umiar ko wa nia,
przez co szko dzą zdro wiu lub, jak al ko hol, mo gą sta no wić
za gro że nie ży cia osób dru gich.
• Uży wa nie nar ko ty ków, któ re wy rzą dza bar dzo po waż -

ne szko dy zdro wiu i ży ciu ludz kie mu.
• Dzia ła nia na ru sza ją ce in te gral ność cie le sną: ter ro ryzm,

tor tu ry, upro wa dze nia i bra nie za kład ni ków, oka le cze nia
cia ła, ste ry li za cja. 
• Do świad cze nia prze pro wa dza ne na isto cie ludz kiej, szcze -
gól nie gdy ma to miej sce bez zgo dy da nej oso by.
Prze szczep na rzą dów zgod ny jest z pra wem mo ral nym, je śli
fi zycz ne i psy chicz ne nie bez pie czeń stwa i ry zy ko, ja kie po -
no si daw ca, są pro por cjo nal ne do po żą da ne go do bra bior cy.
Od da wa nie na rzą dów po śmier ci jest czy nem szla chet nym
i god nym po chwa ły.

Po sza no wa nie god no ści czło wie ka wy ma ga, aby oso by
umie ra ją ce wspo ma gać mo dli twą. Na le ży się za trosz czyć
o to, aby cho rzy w od po wied nim cza sie przy ję li sa kra men ty
przy go to wu ją ce ich na spo tka nie z Bo giem. Cia ła zmar łych
po win ny być trak to wa ne z sza cun kiem i mi ło ścią wy pły wa -
ją cą z wia ry i na dziei zmar twych wsta nia. Grze ba nie zmar -
łych jest uczyn kiem mi ło sier dzia wzglę dem cia ła.

Po kój ziem ski jest ob ra zem i owo cem po ko ju Chry stu sa,
me sjań skie go „Księ cia Po ko ju” (Iz 9, 5). Chry stus po wie -
dział: „Bło go sła wie ni, któ rzy wpro wa dza ją po kój” (Mt 5,9).
Pią te przy ka za nie za ka zu je czy nie nia te go, co po kój ten bu -
rzy. Są ni mi gniew i nie na wiść. Gniew jest pra gnie niem od -
we tu. Je że li gniew po su wa się do do bro wol ne go pra gnie nia
za bój stwa lub cięż kie go zra nie nia bliź nie go, sta no wi po waż -
ne wy kro cze nie prze ciw mi ło ści i jest grze chem śmier tel -
nym. Nie na wiść jest prze ciw na mi ło ści. Nie na wiść do bliź -
nie go jest grze chem, gdy czło wiek do bro wol nie chce dla
nie go zła. Nie na wiść jest grze chem cięż kim, gdy do bro wol -
nie ży czy się bliź nie mu po waż nej szko dy. 
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Pią te przy ka za nie za ka zu je do bro wol ne go nisz cze -
nia ży cia, ja kie ma miej sce pod czas każ dej woj ny. Do ku -
men ty So bo ru Wa ty kań skie go II, wy mie nia ją przy czy ny po -
wsta wa nia kon flik tów zbroj nych oraz pre cy zu ją wa run ki
uspra wie dli wia ją ce obro nę z uży ciem si ły mi li tar nej. Fakt
za ist nie nia kon flik tu zbroj ne go nie zwal nia stron od prze -
strze ga nia pra wa mo ral ne go. Pra wo mo ral ne do ma ga się,
aby sza no wać i trak to wać po ludz ku lud ność cy wil ną, ran -
nych żoł nie rzy i jeń ców. Dzia ła nia w spo sób za mie rzo ny
sprzecz ne z pra wem na ro dów, po dob nie jak na ka zu ją ce je
za rzą dze nia, są zbrod nia mi. Nie uspra wie dli wia ich śle pe
po słu szeń stwo. Na le ży po tę pić dzia ła nia zmie rza ją ce do ma -
so wych znisz czeń, jak rów nież za gła dę na ro du czy mniej -
szo ści et nicz nej, któ re są bar dzo cięż ki mi grze cha mi. Ist nie -
je mo ral ny obo wią zek sprze ci wia nia się ta kim roz ka zom.

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

W na stęp nym ar ty ku le zo sta ną roz wi nię te tre ści po zo sta -
łych przy ka zań De ka lo gu. 

Historia Koœcio³a Gdañskiego cz. – 10

c.d.  – GDAŃ SCY BŁO GO SŁA WIE NI Z OKRE SU
SPRZED I Z OKRE SU II WOJ NY ŚWIA TO WEJ

Ks. Ma rian Gó rec ki 
Uro dził się 2 ma ją 1903 r. w Po zna niu. Ma jąc 17 lat wstą pił

do woj ska ja ko ochot nik, by wal czyć w woj nie pol sko -bol sze -
wic kiej. Po woj nie po wró cił do szko ły i po zda niu eg za mi nu ma -
tu ral ne go wstą pił do Ar cy bi sku pie go Se mi na rium Du chow ne -
go w Po zna niu. Peł nił tam funk cję ce re mo nia rza. 1 lip ca 1928
r. otrzy mał świę ce nia ka płań skie. Pierw sza pa ra fia, w któ rej
pra co wał, to pa ra fia w Lesz nie. Na stęp nie był pre fek tem w Se -
mi na rium Na uczy ciel skim w Koź mi nie i w Wolsz ty nie. Był tak -
że ka pe la nem har ce rzy. We wrze śniu 1930 r. sta ra niem bp
gdań skie go O' Ro ur ke, ks. Gó rec ki roz po czął pra cę w die ce zji
gdań skiej, gdzie zo stał ad mi ni stra to rem ka pli cy MB Czę sto -
chow skiej w No wym Por cie. Głów ną dzia łal no ścią ks. Gó rec -
kie go by ła opie ka nad tu tej szą po lo nią. Za zgo dą pro bosz cza
z ko ścio ła św. Ja dwi gi, opie ką swą ob jął rów nież dzie ci,
chrzcząc je, przy go to wy wał je do I Ko mu nii św., a rów nież bło -
go sła wił no we pol skie mał żeń stwa. 

Ze wzglę du na swo ją ak tyw ność, ks. Gó rec ki stał się
obiek tem nie ustan nej in wi gi la cji ze stro ny władz hi tle row -
skich. W dniu wy bu chu II woj ny świa to wej ks. Ma rian po dzie -
lił los in nych pol skich księ ży. Zo stał aresz to wa ny i osa dzo ny
w Wic to ria -Schu le, gdzie pod da ny zo stał tor tu rom. Mi mo wy -
cień cze nia i ob ra żeń cia ła, ks. Ma rian spo wia dał, po dob nie jak
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in ni ka pła ni aresz to wa ne tam oso by. Na stęp ne go dnia prze -
wie zio no ks. Gó rec kie go, ra zem z in ny mi aresz to wa ny mi
do obo zu w Stut tho fie. Ks. Gó rec ki zo stał osa dzo ny w blo -
ku XII za miesz ka nym w ca ło ści przez księ ży i na uczy cie li.
Je go ży cie w obo zi – aż do śmier ci w dniu 22 mar ca 1940 r.
– by ło po dob ne do lo su ks. Ko mo row skie go. W Ar chi die ce -
zji pa mięć o ks. Ma ria nie Gó rec kim jest wciąż ży wa. W lu -
tym 2002 r. zo stał uho no ro wa ny po sta wie niem po mni ka.
Uli ca pro wa dzą ca do ko ścio ła św. Ja dwi gi no si Je go imię.
Ks. Ma rian Gó rec ki od dał ży cie w obro nie wia ry i wy zna wa -
nych war to ści, któ rym po zo stał wier ny do koń ca.

Ks. ko man dor Wła dy sław Mie goń
Uro dził się 30 wrze śnia 1892 r. w Sam bor cu ko ło San do -

mie rza. Po uzy ska niu świa dec twa doj rza ło ści wstą pił do Se -
mi na rium Du chow ne go w San do mie rzu. 2 lu te go 1915 r.
przy jął świę ce nia ka płań skie i roz po czął pra cę dusz pa ster -
ską na zie mi san do mier skiej. Pierw sze la ta pra cy neo pre zbi -
te ra przy pa dły na okres I woj ny świa to wej. Z okrop no ścia mi
woj ny spo tkał się w Mo dli bo rzy cach. 24 lu te go 1915 r. zo -
stał mia no wa ny wi ka riu szem pa ra fii Iwa ni ska. Ze wzglę du
na cho ro bę ks. M. Ko tow skie go, otrzy mał po le ce nie za stą -
pie nia cho re go pro bosz cza. Na tam tych te re nach trwa ły
jesz cze cięż kie wal ki mię dzy woj ska mi ro syj ski mi i au striac -
ki mi. Mło dy ka płan spie szył z po mo cą nie tyl ko miej sco wej
lud no ści, ale rów nież ran nym żoł nie rzom obu stron. 

Od wrze śnia 1915 r. prze nie sio no ks. Wła dy sła wa
na wi ka riat do Bo dzen ty na, a 20 czerw ca 1916 r. do Gło wa -
czo wa. Po ro ku ks. Mie goń zo stał znów prze nie sio ny, tym
ra zem do Ił ży. 

Po od zy ska niem przez Pol skę nie pod le gło ści po -
pro sił o skie ro wa nie go do Sił Zbroj nych. Otrzy mał od po -
wiedź od mow ną. Nie zra żo ny ne ga tyw ną od po wie dzią, po -
no wił proś bę. Tym ra zem bp Ma rian Ryx wy ra ził zgo dę
i w li sto pa dzie 1919 r. ks. Mie goń prze szedł do dusz pa ster -
stwa woj sko we go. Przy dzie lo no go do pierw sze go ba ta lio nu
mor skie go. Był to za lą żek Pol skiej Ma ry nar ki Wo jen nej,
któ ry sta cjo no wał w Alek san dro wie Ku jaw skim. Uczest ni -
czył w wal kach I Ba ta lio nu Mor skie go w woj nie pol sko -bol -
sze wic kiej, za co mar sza łek Pił sud ski od zna czył go Krzy -
żem Srebr nym Or de ru Vir tu ti Mi li ta ri. W for ma cji tej prze -
żył wkro cze nie pol skich wojsk na Po mo rze i był świad kiem
za ślu bin Pol ski z mo rzem. Pod ko niec 1920 r. po wró cił
na sta no wi sko ka pe la na Por tu Wo jen ne go Puck. 29 ma -
ją 1921 r ks. Mie goń od pra wił Mszę św. po lo wą w związ ku
z roz po czę ciem bu do wy por tu w Gdy ni.

W la tach 1929 – 1933 od był stu dia z za kre su pra wa
ka no nicz ne go na KUL. W 1934 r. po wró cił na wcze śniej szą
po sa dę w Gdy ni, ku wiel kiej ra do ści ofi ce rów i żoł nie rzy.
Mi mo licz nych za jęć, wie le cza su po świę cił bu do wie ko ścio -
ła w Gdy ni – Oksy wiu. Bu do wę za koń czo no w 1939 r. 

Od dnia roz po czę cia II woj ny świa to wej, ks. Mie -
goń, któ ry przez la ta słu żył żoł nie rzom, po zo stał z ni mi
do koń ca trwa ją cej 18 dni obro ny Wy brze ża w 1939 r. Ja ko
ostat nia pa dła pla ców ka Szpi ta la Mor skie go w Ba bich Do -
łach, w któ rym ks. Wła dy sław tak że peł nił służ bę ka pe la na.
Niem cy za uwa ży li go, gdy po ma gał cho rym i udzie lał im Sa -
kra men tu Cho rych. 

Ks. Mie goń był czło wie kiem nie zwy kle skrom nym,
pod czas swo jej służ by w Gdy ni wi dy wa no go czę ściej w su -
tan nie niż w mun du rze. Do pie ro gdy Niem cy za ję li Gdy nię,
wło żył mun dur. Od pra wił po grzeb do wód cy obro ny Wy -
brze ża płk. Sta ni sła wa Dąb ka. Po dwóch dniach nie wo li,
zgod nie z mię dzy na ro do wą kon wen cją, otrzy mał do ku ment
gwa ran tu ją cy mu nie ty kal ność. Nie opu ścił Gdy ni, zde cy do -
wał się zo stać ze swy mi ran ny mi ma ry na rza mi. 2 paź dzier -
ni ka 1939 r przed opusz cze niem Gdy ni zdą żył jesz cze po że -
gnać się ze swo ją sio strą miesz ka ją cą na Gra bów ku i za brać
ze so bą oł tarz po lo wy, koc, le ki i książ ki, po czym po wró cił
do wy wo żo nych jeń ców, by z ni mi od pły nąć na okrę cie
– szpi ta lu Wil helm Gu stloff z 1,5 tys. osób na po kła dzie
do Flens bur ga.

18 kwiet nia 1940 r. księ ży prze wie zio no do obo zu
kon cen tra cyj ne go w Bu chen wal dzie, gdzie po zba wio no ich
sta tu su więź niów chro nio nych.

7 lip ca 1942 r. gru pę 51 ka pła nów prze wie zio no
do obo zu w Da chau, gdzie by li jed ną z naj go rzej trak to wa -
nych grup w obo zie. W Da chau ks. Mie goń spo tkał swo je -
go wu ja, ks. prał. An to nie go Ro we rę, któ re mu sta rał się po -
móc w je go uwol nie niu. 

Ks. kmdr ppor. Wła dy sław Mie goń zmarł w obo -
zie 15 paź dzier ni ka 1942 r. w wy ni ku ogól ne go wy nisz cze -
nia or ga ni zmu wy wo ła ne go cięż ką pra cą, gło dem i go rącz -
ką. Ostat nim spo wied ni kiem ks. Wła dy sła wa był ks. Fe liks
Ka miń ski, któ ry przy znał, że ks. Mie goń był świa do my zbli -
ża ją cej się śmier ci i sam po pro sił o sa kra ment po ku ty. Je go
cia ło zo sta ło spa lo no w kre ma to rium. Ży cie i mę czeń ska
śmierć ks. Mie go nia jest przy kła dem nie zwy kłej kon se -
kwen cji w peł nie niu swo je go po słan nic twa. Mi łość bliź nie -
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go i nie ustan na po trze ba nie sie nia po mo -
cy by ła dla te go mę czen ni ka waż niej sza
niż wła sne ży cie. 

S. Ali cja Ko tow ska (Ma ria – Ja dwi ga)
Uro dzi ła się w War sza wie 20 li sto pa -

da 1899 r. Uczęsz cza ła do Szko ły Żeń skiej
w War sza wie, pro wa dzo nej przez Pau li nę
He wel ke, gdzie w czerw cu 1918 r. zda ła
eg za min doj rza ło ści. Po od zy ska niu przez
Pol skę nie pod le gło ści, roz po czę ła stu dia
na Wy dzia le Le kar skim Uni wer sy te tu
War szaw skie go. 

W ży cio ry sie, któ ry na pi sa ła, tak
mo ty wo wa ła swo ją de cy zję: „Bę dąc już
w pią tej kla sie po sta no wi łam kształ cić się
na le kar kę, za miar ten pra gnę te raz usku -
tecz nić”. W ten wła śnie spo sób Ma ria roz -
po czę ła swo ją stu denc ką dro gę. Dwa la ta
póź niej, w 1920 ro ku, ko lej ne wo jen ne wy -
da rze nia wstrzą snę ły Pol ską. Woj na pol -
sko -bol sze wic ka przy nio sła kra jo wi wie le
ofiar i ran nych. Tym ostat nim Ma ria sta -
ra ła przyjść z po mo cą, wspo ma ga jąc jed -
no cze śnie swo imi si ła mi uko cha ny kraj.
Ja ko sa ni ta riusz ka Pol skie go Czer wo ne -
go Krzy ża nio sła po moc ran nym żoł nie -
rzom, pra cu jąc w szpi ta lach woj sko wych. Za bo ha ter ską
służ bę zo sta ła od zna czo na, po la tach, w 1932 r. Krzy żem Po -
lo nia Re sti tu ta. 

Bę dąc na trze cim ro ku stu diów po sta no wi ła wstą -
pić do Zgro ma dze nia Sióstr Zmar twych wsta nek. Ja ko Ali cja
Ko tow ska 29 lip ca 1922 r. roz po czę ła ży cie za kon ne. Pierw -
szym miej scem jej po by tu był dom za kon ny w Kę tach ko ło
Biel ska (ar chi die ce zja kra kow ska), gdzie roz po czę ła po stu -
lat pod kie run kiem s. Re gi ny Go stom skiej. By pod su mo wać
czas wzra sta nia s. Ali cji w Zgro ma dze niu, war to przy to czyć
sło wa s. Re gi ny, któ ra tak oce ni ła mło dą no wi cjusz kę: „Ma
czy ste go du cha zmar twych wstań skie go, głę bo kie zro zu -
mie nie rze czy Bo żych, du żo ła ski, z któ rą gor li wie współ -
pra cu je, (...) uczy ni ła du ży po stęp na dro dze Bo żej. (...) Ko -
cha Zgro ma dze nie i Sio stry, wy wie ra do dat ni wpływ w No -
wi cja cie”.

2 lu te go 1924 r. s. Ali cja zło ży ła swo je pierw sze ślu -
by za kon ne i po wró ci ła do war szaw skiej wspól no ty. Wzno -
wi ła też stu dia uni wer sy tec kie na kie run ku ma te ma tycz no -
-przy rod ni czym, zmie nia jąc jed nak kie ru nek na Wy dział
Che mii Or ga nicz nej, któ re ukoń czy ła w 1929 r. 

W 1930 ro ku s. Ali cja zo sta ła skie ro wa na przez Ku -
ra to rium na prak ty ki do no wo otwar te go gim na zjum na Żo -
li bo rzu, gdzie uczy ła che mii, peł niąc rów nież obo wiąz ki pie -
lę gniar ki. Po śmier ci sio stry prze ło żo nej w Do mu Za kon -
nym na Żo li bo rzu, w 1934 r. sio strze Ali cji po wie rzo no tę
funk cję. Wkrót ce jed nak otrzy ma ła od prze ło żo nych no we
za da nie, ja kim by ła pra ca oświa to wa i ewan ge li za cyj -
na w no wej pla ców ce w Wej he ro wie. Miał tam po wstać no -
wy dom za kon ny, któ re go prze ło żo ną zo sta ła mia no wa na s.
Ali cja. Pierw sze chwi le po by tu sióstr w Wej he ro wie by ły

bar dzo trud ne. Wszyst kie sio -
stry za miesz ka ły w po miesz cze -
niach szkol nych, ma jąc tam bar -
dzo trud ne wa run ki. 

Ka no nicz ne otwar cie do -
mu za kon ne go, miesz czą ce go
się w bu dyn ku szkol nym na stą -
pi ło 22 lip ca 1934 r., na któ re
przy je cha ła ów cze sna prze ło żo -
na Pol skiej Pro win cji Zgro ma -
dze nia – s. Te re sa Kalk ste in, do -
ko nu jąc uro czy ste go wpro wa -
dze nia s. Ali cji ja ko pierw szej
prze ło żo nej te go do mu.
Przed sio stra mi sta nę ło jesz cze
jed no za da nie, wy zna czo ne
przez Zgro ma dze nie, mia no wi -
cie roz po czę cie pra cy oświa to -
wej wśród dzie ci i mło dzie ży. 

Za rząd Mia sta Wej he ro -
wa już od daw na pla no wał prze -
ka zać w in ne rę ce Pry wat ne
Gim na zjum Żeń skie, któ re mu
gro zi ło za mknię cie. Kie dy tyl ko
nada rzy ła się oka zja, wła dze od -
da ły szko łę Zgro ma dze niu. Sio -
stry z wiel kim za an ga żo wa niem

za bra ły się do tej no wej pra cy. Za czę ły funk cjo no wać: Żeń -
skie Gim na zjum, gdzie dy rek to rem by ła s. Ali cja, Szko ła Po -
wszech na, Przed szko le i in ter nat dla dziew cząt. Za pra cę
na po lu oświa ty s. Ali cja – krót ko przed wy bu chem II woj ny
świa to wej – otrzy ma ła dy plom Ho no ro we go Człon ka Związ -
ku Ziem Za chod nich.

W sierp niu 1939 r. s. Ali cja wy je cha ła do do mu za -
kon ne go w Kę tach dla od pra wie nia swo ich rocz nych re ko -
lek cji. Na tych miast po ich za koń cze niu po wró ci ła po przez
Czę sto cho wę do cze ka ją cych na nią sióstr w Wej he ro wie. 9
wrze śnia 1939 r. do Wej he ro wa we szły woj ska nie miec kie.
Od te go cza su sy tu acja sióstr sta wa ła się co raz trud niej -
sza. 24 paź dzier ni ka w godz. po po łu dnio wych pod dom za -
kon ny przy je cha ło ge sta po, aby aresz to wać Sio strę Prze ło -
żo ną, któ rą prze wie zio no do miej sco we go wię zie nia. Nie po -
zwo lo no jej kon tak to wać się z sio stra mi. Sy tu acja s. Ali cji
sta wa ła się co raz bar dziej nie pew na, a lo sy prze są dzo ne.
W dniu 11 li sto pa da w wię zie niu zo sta ła prze pro wa dzo na se -
lek cja. Wśród osób wy bra nych zna la zła się s. Ali cja, któ rą
wraz z in ny mi wy bra ny mi oso ba mi prze wie zio no do La sów
Pia śnic kich i tam roz strze la no, a cia ła ich spa lo no. Ży wot s.
Ali cji sta no wi przy kład bez gra nicz ne go za ufa nia Bo gu, oraz
wiel kiej mi ło ści oka zy wa nej Je mu i każ de mu bliź nie mu
na ścież kach ży cia. 

3 czerw ca 1999 ro ku pa pież Jan Pa weł II be aty fi ko -
wał spo śród 108 Mę czen ni ków tych pię ciu Bło go sła wio -
nych z Ar chi die ce zji Gdań skiej.

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 Mar ci na Smosz ny w Gło sie Bra ta 

Siostra Alicja Kotowska

Z ¯YCIA KOŒCIO£A 
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Z dzienniczka œw. Siostry Faustyny
W okre sie Wiel kie go Po stu, aby do brze przy go to wać się
du cho wo do świąt Wiel kiej No cy i Nie dzie li Mi ło sier dzia
Bo że go, po wra cam do czy ta nia Dzien nicz ka Sio stry Fau -
sty ny. W tym szcze gól nym ro ku, kie dy w świę to Mi ło sier -
dzia od bę dzie się be aty fi ka cja Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II pra gnę, po dob nie jak w la tach po przed nich przy to -
czyć nie któ re frag men ty z ze szy tów świę tej Apo stoł ki Mi -
ło sier dzia Bo że go. 

„Dziś po wie dział mi Pan: Idź do Prze ło żo nej i po -
wiedz, że ży czę so bie, że by wszyst kie Sio stry i dzie ci
od mó wi ły tę ko ron kę, któ rej cię na uczy łem. Od ma -
wiać ma ją przez dzie więć dni w ka pli cy, w ce lu prze -
bła ga nia Oj ca Mo je go i upro sze nia Mi ło sier dzia Bo że -
go dla Pol ski.

Po Ko mu nii św. usły sza łam te sło wa: Wi dzisz,
czym je steś sa ma z sie bie, ale nie prze ra żaj się tym.
Gdy bym ci od sło nił ca łą nę dzę, ja ką je steś, umar ła byś
z prze ra że nia. Jed nak wiedz o tym, czym je steś. Dla -
te go, że tak wiel ką nę dzą je steś, od sło ni łem ci ca łe
mo rze mi ło sier dzia mo je go. Ta kich dusz jak two ja

szu kam i pra gnę, ma ło ich jest; two ja wiel ka uf ność
ku Mnie znie wa la Mnie do usta wicz ne go udzie la nia ci
łask. Masz wiel kie i nie po ję te pra wa do mo je go ser ca,
boś cór ką peł nej uf no ści. Nie znio sła byś ogro mu mi -
ło ści Mo jej, ja ką mam ku to bie, gdy bym ci tu na zie -
mi od sło nił w ca łej peł ni; czę sto uchy lam rąb ka za sło -
ny dla cie bie, ale wiedz, że to jest tyl ko wy jąt ko wą ła -
ską Mo ją. Mi łość i mi ło sier dzie Mo je nie zna gra nic.
+ O Zba wi cie lu świa ta, łą czę się z Two im mi ło sier dziem. Je -
zu mój, łą czę wszyst kie cier pie nia mo je z Two imi i skła dam
do skarb ca Ko ścio ła dla po żyt ku dusz.

Dziś by łam w prze pa ściach pie kła, wpro wa dzo na
przez Anio ła. Jest to miej sce wiel kiej kaź ni, ja kiż jest ob szar
je go strasz nie wiel ki. Ro dza je mąk, któ re wi dzia łam: pierw -
szą mę ką, któ ra sta no wi pie kło, jest utra ta Bo ga; dru gą
– usta wicz ny wy rzut su mie nia; trze cie – ni gdy się już ten los
nie zmie ni; czwar ta mę ka – jest ogień, któ ry bę dzie prze ni -
kał du szę, ale nie znisz czy jej, jest to strasz na mę ka, jest to
ogień czy sto du cho wy, za pa lo ny gnie wem Bo żym; pią ta mę -
ka – jest usta wicz na ciem ność, strasz ny za pach du szą cy,
a cho ciaż jest ciem ność, wi dzą się wza jem nie sza ta ni i po tę -
pio ne du sze, i wi dzą wszyst ko zło in nych i swo je; szó sta mę -
ka – jest usta wicz ne to wa rzy stwo sza ta na: siód ma mę ka
– jest strasz na roz pacz, nie na wiść Bo ga, zło rze cze nia, prze -
kleń stwa, bluź nier stwa. Są to mę ki, któ re wszy scy po tę pie -
ni cier pią ra zem, ale to jest nie ko niec mąk. Są mę ki dla
dusz po szcze gól ne, któ re są mę ka mi zmy słów: każ da du sza
czym grze szy ła, tym jest drę czo na w strasz ny i nie do opi sa -
nia spo sób. Są strasz ne lo chy, ot chła nie kaź ni, gdzie jed na
mę ka od róż nia się od dru giej; umar ła bym na ten wi dok tych
strasz nych mąk, gdy by mnie nie utrzy my wa ła wszech moc
Bo ża. 

Niech grzesz nik wie: ja kim zmy słem grze szy, ta -
kim drę czo ny bę dzie przez wiecz ność ca łą. Pi szę o tym
z roz ka zu Bo że go, aby żad na du sza nie wy ma wia ła się, że
nie ma pie kła, al bo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam
jest. Ja, sio stra Fau sty na, z roz ka zu Bo że go by łam w prze pa -
ściach pie kła na to, aby mó wić du szom i świad czyć, że pie -
kło jest. O tym te raz mó wić nie mo gę, mam roz kaz od Bo -
ga, abym to zo sta wi ła na pi śmie. Sza ta ni mie li do mnie wiel -
ką nie na wiść, ale z roz ka zu Bo że go mu sie li mi być po słusz -
ni. To, com na pi sa ła, jest sła bym cie niem rze czy, któ re wi -
dzia łam. Jed no za uwa ży łam: że tam jest naj wię cej dusz, któ -
re nie do wie rza ły, że jest pie kło. Kie dy przy szłam do sie -
bie, nie mo głam ochło nąć z prze ra że nia, jak strasz nie tam
cier pią du sze, to też jesz cze się go rę cej mo dlę o na wró ce nie
grzesz ni ków, usta wicz nie wzy wam mi ło sier dzia Bo że go dla
nich. O mój Je zu, wo lę do koń ca świa ta ko nać w naj więk -
szych ka tu szach, ani że li bym mia ła Cię ob ra zić naj mniej -
szym grze chem.

Cór ko mo ja, je że li przez cie bie żą dam od lu dzi
czci dla mo je go mi ło sier dzia, to ty po win naś się
pierw sza od zna czać tą uf no ścią w mi ło sier dzie Mo je.
Żą dam od cie bie uczyn ków mi ło sier dzia, któ re ma ją
wy pły wać z mi ło ści ku mnie. Mi ło sier dzie masz oka -

MIŁOSIERDZIE  BOŻE

. . . 

Św. Siostra Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
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Mi³osierdzie Bo¿e 
– najlepsza polisa na ¿ycie

MIŁOSIERDZIE  BOŻE

Z ŻYCIA PARAFII

Roz mo wa z p. Ur szu lą Ro jek nt. gru py Czci cie li Mi ło sier -
dzia Bo że go w na szej pa ra fii

• Ja kie są po cząt ki gru py mo dli tew nej czczą cej
Bo że mi ło sier dzie w na szej pa ra fii?

Kult Bo że go mi ło sier dzia zo stał za po cząt ko wa ny
w na szej pa ra fii wraz z po świę ce niem pierw szej ka pli cy
w ro ku 1988. Pa ni Ha li na Pre iss, już dziś Świę tej pa mię ci,
zwró ci ła się z proś bą do ks. Pro bosz cza Eu ge niu sza Stel ma -
cha o pro wa dze nie na bo żeństw wła śnie ku czci Bo że go mi -
ło sier dzia. Gru pa chęt nych do włą cze nia się w to dzie ło
od ra zu by ła dość licz na – ok. 100 osób. Od po cząt ku Wiel -
kie go Po stu 1988 r. w każ dy dru gi czwar tek mie sią ca by ła
spra wo wa na Msza św. w in ten cji „uwiel bie nia Bo ga w Trój -
cy i Mi ło sier dziu”, po któ rej mia ła miej sce ad o ra cja pro wa -
dzo na przez świec kich. Pięć lat póź niej, w ro ku 1993, na bo -
żeń stwa te by ły od pra wia ne już w każ dy czwar tek. Ja na le żę
do gru py Czci cie li Mi ło sier dzia Bo że go od sa me go po cząt -
ku. W ro ku 1991 zo sta łam ani ma tor ką i peł nię tę funk cję
do dziś. 

• Ilu człon ków li czy gru pa, kie dy od by wa ją się
spo tka nia, ja ki ma ją prze bieg?

Dzi siaj w na szej pa ra fii ist nie je 30 grup, któ rych
człon ko wie co dzien nie od ma wia ją No wen nę oraz ko ron kę
do Bo że go mi ło sier dzia. Jest to mo dli twa za pro po no wa na

przez św. Sio strę Fau sty nę Ko wal ską w jej „Dzien nicz ku”.
My tę no wen nę od ma wia my w spo sób nie ustan ny, wy mie -
nia jąc się w ra mach gru py mo dli twa mi wy zna czo ny mi
na ko lej ne dzie więć dni no wen ny (po dob nie jak w Ży wym
Ró żań cu wy mie nia się ko lej ny mi ta jem ni ca mi w ra mach ró -
ży). W su mie da je to po nad 300 osób, któ re dzień w dzień
mo dlą się in dy wi du al nie ko ron ką. Po nad to w każ dy czwar -
tek o godz. 17.30 ma my na bo żeń stwo w ko ście le przed ob -
ra zem Je zu sa Mi ło sier ne go. Raz w mie sią cu, w pierw szy
czwar tek, uczest ni czy my tak że we Mszy świę tej wie czor nej,
któ ra jest spra wo wa na z proś bą o uwiel bie nie Bo ga w Trój -
cy i Mi ło sier dziu. 

• Czym jesz cze ży je ta gru pa mo dli tew na?
Kie dyś człon ko wie na szej gru py spo ro piel grzy mo -

wa li. Od by wa li śmy za gra nicz ne piel grzym ki do Rzy mu, Lo -
ur des, La Sa let te i naj dłuż szą – do Fa ti my. Piel grzy mo wa li -
śmy tak że po róż nych sank tu ariach w kra ju. Za wsze by ło
bar dzo du żo chęt nych na te wy jaz dy, nie raz nie star czał ca -
ły au to kar. Te raz jest już trosz kę ina czej – czas upły wa,
a nam przy by wa ko lej nych lat. Spo ro z nas znacz nie się po -
sta rza ło, więc o ta kie wy jaz dy nie jest już tak ła two.

• Kto opie ku je się gru pą?
Na szym pierw szym opie ku nem był kle ryk, a po tem

dia kon i ksiądz Ma rek Ka pu sta. W ro ku 1994 ufun do wa li -
śmy na wet ob raz Je zu sa Mi ło sier ne go i ofia ro wa li śmy go

zy wać za wsze i wszę dzie bliź nim, nie mo żesz się od te -
go usu nąć ani wy mó wić, ani unie win nić. Po da ję ci
trzy spo so by czy nie nia mi ło sier dzia bliź nim: pierw szy
– czyn, dru gi – sło wo, trze ci – mo dli twa; w tych trzech
stop niach za wie ra się peł nia mi ło sier dzia i jest nie zbi -
tym do wo dem mi ło ści ku mnie. W ten spo sób du sza
wy sła wia i od da je cześć mi ło sier dziu mo je mu. Tak,
pierw sza nie dzie la po Wiel ka no cy jest świę tem Mi ło -
sier dzia, ale mu si być i czyn; i żą dam czci dla mo je go
mi ło sier dzia przez ob cho dze nie uro czy ście te go świę -
ta i przez cześć te go ob ra zu, któ ry jest na ma lo wa ny.
Przez ob raz ten udzie lę wie le łask du szom, on ma
przy po mi nać żą da nia mo je go mi ło sier dzia, bo na wet
wia ra naj sil niej sza nic nie po mo że bez uczyn ków. 

O Je zu mój, Ty sam mnie wspo ma gaj we wszyst -
kim, bo wi dzisz, jak ma leń ką je stem, to je dy nie li czę na do -
broć Two ją. Mi ło sier dzie Pań skie wy sła wia ją du sze świę -
tych w nie bie, któ re do zna ły na so bie te go nie skoń czo ne go

mi ło sier dzia. Co te du sze czy nią w nie bie – ja już tu za cznę
na zie mi. Wy sła wiać bę dę Bo ga za Je go nie skoń czo ną do -
broć i sta rać się bę dę, aby in ne du sze po zna ły i uwiel bia ły
to nie wy sło wio ne i nie po ję te mi ło sier dzie Bo że. 

W pew nej chwi li, usły sza łam w du szy te sło wa: Od -
ma wiaj nie ustan nie tę ko ron kę, któ rej cię na uczy łem.
Kto kol wiek bę dzie ją od ma wiał, do stą pi wiel kie go mi -
ło sier dzia w go dzi nę śmier ci. Ka pła ni bę dą po da wać
grzesz ni kom, ja ko ostat nią de skę ra tun ku; cho ciaż by
był grzesz nik naj za twar dzial szy, je że li raz tyl ko zmó wi
tę ko ron kę, do stą pi ła ski z nie skoń czo ne go mi ło sier -
dzia mo je go. Pra gnę, aby po znał świat ca ły mi ło sier -
dzie mo je; nie po ję tych łask pra gnę udzie lać du szom,
któ re ufa ją mo je mu mi ło sier dziu.

Je zu, Ży wo cie i Praw do, Mi strzu mój, kie ruj każ -
dym kro kiem ży cia mo je go, abym po stę po wa ła we dług
świę tej wo li Two jej”.

opracowanie Teresa Sowińska
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pa ra fii ro dzin nej ks. Mar ka w Ra dzie jach. Tam też roz pro -
wa dza li śmy ma te ria ły o kul cie Bo że go mi ło sier dzia, w wy ni -
ku cze go po wsta ła tam tak że gru pa czci cie li. Ko lej ny mi
opie ku na mi by li ks. Jó zef Tru no wicz oraz ks. Ire ne usz Ba -
ry ła. To od cza sów obec no ści te go ostat nie go na bo żeń stwo
czwart ko we pro wa dzi za wsze ka płan, a my włą cza my się
w tę wspól ną mo dli twę w ław kach. Obec nym opie ku nem
gru py, po dob nie jak Ży we go Ró żań ca, jest ks. Pro boszcz
Grze gorz Stol czyk. 

• A skąd u Pa ni wzię ło się na tchnie nie do kul tu
Bo że go Mi ło sier dzia?

Za nim po wsta ła u nas gru pa, zna la złam w ksią żecz -
ce do na bo żeń stwa jak od ma wiać ko ron kę do Bo że go mi ło -
sier dzia. Od pra wia łam ją co dzien nie pry wat nie. W tam tych
cza sach, w la tach osiem dzie sią tych, na bo żeń stwo do Bo że -
go mi ło sier dzia nie by ło jesz cze tak po pu lar ne jak dziś.
W za sa dzie wie dzia ło o nim i prak ty ko wa ło go nie wie lu.
Dziś pod tym wzglę dem spo ro się zmie ni ło. Ol brzy mią za -
słu gę w tym wzglę dzie ma pa pież Jan Pa weł II.

Gdy po waż nie za cho ro wa ła mo ja po przed nicz ka, p.
Ha li na Pre iss, ks. Ma rek Ka pu sta za pro po no wał wy bo ry no -
wej ani ma tor ki. Wy bra no mnie jed no gło śnie i tak do dnia
dzi siej sze go słu żę na szej wspól no cie. Kie dyś pro wa dzi łam
tak że na bo żeń stwo – mo dli twy, pie śni, ko ron ka. Jeż dżę tak -
że co mie siąc na mo dli tew no -in for ma cyj ne spo tka nie
do sank tu arium Bo że go mi ło sier dzia we Wrzesz czu. Pil nu -
ję tak że, aby co mie siąc w pierw szy czwar tek mie sią ca by ła
od pra wia na w ko ście le Msza św. o uwiel bie nie Bo ga w Trój -
cy Świę tej i Mi ło sier dziu. Zbie ram od człon ków skład ki
po zło tów ce ja ko ofia rę na te Msze świę te. Wte dy na sza
wspól no ta uczest ni czy w tej Eu cha ry stii i przy go to wu ję
opra wę li tur gicz ną. Ko lej ne gru py przy go to wu ją da ry ofiar -
ne, któ re nie sio ne są w pro ce sji. 

• Czy w ja kiś spo sób sa ma Pa ni do świad czy ła
Bo że go mi ło sier dzia w swo im ży ciu? Czy chce się Pa -
ni tym po dzie lić z na szy mi czy tel ni ka mi?

W 1999 r. by łam ope ro wa na i bar dzo się tej ope ra -
cji ba łam. Do sta łam „głu pie go ja sia”, któ ry po wi nien był
mnie uspo ko ić, a mi mo to strach się po głę biał. Wciąż wzy -
wa łam więc Bo że go mi ło sier dzia. Po ope ra cji, gdy ane ste -
zjo log mnie obu dził, mia łam przed ocza mi po stać Je zu sa
Mi ło sier ne go. To bar dzo utwier dzi ło mo ją wia rę. Wie le jest
tak że ta kich drob nych sy tu acji w ży ciu co dzien nym, gdy po -
trze bu ję po mo cy w róż nych spra wach. Wzy wam wte dy z uf -
no ścią po mo cy Bo że go mi ło sier dzia i nie do zna ję za wo du.
Wie rzę bar dzo moc no, że Je zus Mi ło sier ny na de mną czu -
wa nie ustan nie. 

• Jak za chę ci ła by Pa ni na szych pa ra fian do od -
da wa nia czci Bo że mu mi ło sier dziu?

Te go, kto nie jest w gru pie czci cie li za chę cam bar -
dzo ser decz nie do za pi sy wa nia się. Każ de go chęt ne go skie -
ru ję do ze la tor ki od po wied niej gru py, aby za zna jo mić się
i wpro wa dzić w to na bo żeń stwo. Tak się skła da, że po wo li
człon ko wie -we te ra ni na szej wspól no ty się wy kru sza ją. Po -
trze bu je my więc wspar cia i za si le nia młod szy mi. Wszyst -
kich ich przyj mu je my bar dzo ser decz nie i ogar nia my na szą

mo dli twą. Tych, któ rzy nie są zde cy do wa ni, aby for mal nie
przy stą pić do na szej gru py, za pra sza my do ko ścio ła
na wspól ne na bo żeń stwa w każ dy czwar tek o 17.30, a tak że
do pry wat ne go po wie rza nia sie bie i ca łe go świa ta Bo że mu
mi ło sier dziu. „Je zu, ufam To bie” – to naj pew niej sze ubez -
pie cze nie na ży cie.

• Ser decz nie dzię ku ję za roz mo wę.

roz ma wiał ks. Krzysz tof Grzem ski

Na bo żeń stwa do Bo że go mi ło sier dzia w na szej pa ra fii:
� każ dy czwar tek, godz. 17.30 – na bo żeń stwo
przed ob ra zem Je zu sa Mi ło sier ne go
� każ dy pią tek, godz. 15.00 – Go dzi na mi ło sier dzia
wo bec Naj święt sze go Sa kra men tu
� każ dy I czwar tek mie sią ca, godz. 18.00 – Msza św.
w in ten cji uwiel bie nia Bo ga w Trój cy i Mi ło sier dziu

Indywidualne modlitwy
odbywają się w mieszkaniach parafian podczas peregrynacji
tryptyku Chrystusa Miłosiernego, od czasu Misji Świętych,
które odbyły się w marcu 2006 roku.

Z ŻYCIA PARAFII

Pierszy obraz Chrystusa Miłosiernego namalowany w Wilnie w 1934 roku 
przez artystę Eugeniusza Kazimirowskiego. . . 
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Jest taki dzieñ jedyny
Jak szyb ko mi ja czas. W Ro ku Li tur gicz nym zno wu prze ży -
wa my ra dość z ta jem ni cy, w któ rej wspo mi na my przyj ście
Bo ga na zie mię w ludz kiej oso bie. Bóg sta je się czło wie -
kiem ro dząc się z Prze czy stej Pa nien ki Ma ryi, przy cho dzi
na zie mię w ubó stwie staj ni, w chło dzie, na sia nie. Pięk nie
w li tur gii pol skich ko lęd uwiel bia my Bo ga, któ ry sta je się
czło wie kiem. Przez ko lę dy, pa sto rał ki, ale rów nież przez bo -
żo na ro dze nio we przed sta wie nia tzw. ja seł ka od da je my Bo -
gu cześć i uwiel bie nie. 

Sta ło się już tra dy cją, że w szko łach ucznio wie przy -
go to wu ją uro czy ste ape le, pod czas któ rych wy sta wia ją
przed sta wie nia na ten te mat. W Szko le Pod sta wo wej nr 80
na gdań skim Przy mo rzu od był się rów nież pięk ny wy stęp
przy go to wa ny przez uczniów, któ rzy na le żą do pa ra fial ne go
ko ła te atral ne go „Przy ja cie le Je zu sa” przy pa ra fii św. Bra ta
Al ber ta. 

Ja seł ka by ły wy sta wia ne trzy krot nie dla uczniów szko ły, ale
rów nież i dla osób w po de szłym wie ku, dla któ rych szko ła
or ga ni zu je co rocz ną, wspól ną Wi gi lię. 

Pra gnę bar dzo ser decz nie po dzię ko wać ma łym „ak to rom”
za pięk ną współ pra cę, ofiar ną po sta wę i wy trwa łość w trud -
nej pra cy ak tor skiej. Po dzię ko wa nie ślę rów nież dla Ro dzi -
ców, któ rzy po sy ła ją dzie ci na pró by te atral ne. P r a  g n ę
też ser decz nie za pro sić Wszyst kich Pa ra fian do wspól ne go
prze ży wa nia tej Ra do snej Ta jem ni cy, w któ rej Bóg przy cho -
dząc na zie mię po zo stał wśród nas za za wsze. 

Niech Bo że Dzie ciąt ko wszyst kim wy pra sza po -
trzeb ne ła ski w No wym Ro ku. 

s. Sa le zja

Uro czy stość Ob ja wie nia Pań skie go, zwa na po pu lar nie świę -
tem Trzech Kró li, na le ży do jed nych z naj star szych w hi sto -
rii chrze ści jań stwa. Już od IV wie ku Ko ściół skła dał hołd
Mę dr com, któ rzy w ma łym Dzie ciąt ku uj rze li Bo ga i tę ra -
do sną wieść po nie śli do swo ich kra in. Po od zy ska niu w na -
szej Oj czyź nie 6 stycz nia ja ko dnia wol ne go od pra cy mo gli -
śmy swo bod nie uczest ni czyć w Eu cha ry stii i spo tkać się jak
Mę dr cy ze Zba wi cie lem. Jest nam po trzeb na wia ra, ja ką
mie li Mę dr cy ze Wscho du, aby uwie rzyć, że Je zus jest obec -
ny w Ko ście le w Eu cha ry stii. Wy pi sa nie pierw szych li ter
imion Mę dr ców (Kac per, Mel chior i Bal ta zar) na drzwiach
na szych do mów jest rów nież wy zna niem wia ry, któ ry zo stał
nam prze ka za ny przez tra dy cję po za bi blij ną. Chce my w ten
spo sób po wie dzieć, że, po dob nie jak Mę dr cy, spo tka li śmy
Zba wi cie la i uwie rzy li śmy w Nie go, iż jest Sy nem Bo żym
i na szym Zba wi cie lem. 

Mi łą tra dy cją pod czas nie dziel nej Mszy św., któ ra
jest spra wo wa na w na szym ko ście le z udzia łem dzie ci, jest
sym bo licz ne przy by cie Trzech Kró li. Cho dzi o trzech chłop -
ców, któ rzy w pięk nych, bo ga tych stro jach te go dnia za sie -
dli w pre zbi te rium obok ce le bran sa – ks. Ja nu sza. W tym ro -
ku by li to ucznio wie kl. VI b ze Szko ły Pod sta wo wej nr 80
– Ka mil Bi ne row ski, Oskar So bo rak i Ma te usz Wę grzy now -
ski. Przy nie śli oni ze so bą da ry: zło to, pach ną cy dym ka dzi -
dła i sym bo licz ną mir rę. 

Ucznio wie za an ga żo wa ni w pra cę ko ła te atral ne go
przy na szej pa ra fii pięk nie przy go to wa li opra wę li tur gicz ną
oraz czy ta nia mszal ne i ko men ta rze. 

Ży czę nam Wszyst kim za przy kła dem Mę dr ców
wzro stu wia ry i au ten tycz nej ra do ści pły ną cej ze spo tka nia
ze Zba wi cie lem. 

s. Sa le zja

Z ŻYCIA PARAFII

Witamy Trzech Mêdrców, Trzech Króli
Z ŻYCIA PARAFII

. . . 



GŁOS BRATA NR 1(47)201114

Totus Tuus
Do cze ka li śmy się be aty fi ka cji Ja na Paw ła II. San to Sub i to
– sta ło się fak tem. Speł nie nie wszyst kich wy mo gów for mal -
nych od by ło się w moż li wie naj krót szym cza sie. Be ne -
dykt XVI pod pi sał de kret o uzna niu cu du za wsta wien nic -
twem na sze go Oj ca Świę te go za my ka ją cy pro ces be aty fi ka -
cyj ny i wy zna czył ter min uro czy sto ści wy nie sie nia na oł ta -
rze słu gi Bo że go Ja na Paw ła II na dzień 1 ma ja br. 

W cza sie ocze ki wa nia na tę uro czy stość war to przy -
go to wać się do niej du cho wo. Z ogrom ne go dzie dzic twa in -
te lek tu al ne go i du cho we go, ja kie nam po zo sta wił Jan Pa -
weł II, w tym krót kim ar ty ku le pra gnę sku pić się na ro li
Mat ki Bo żej w ży ciu i po słu dze Oj ca Świę te go oraz Je go za -
wo ła niu – To tus Tu us. Li te ra „M” znaj du je się w her bie pa -
pie skim. Wie le miej sca w swo ich dzie łach Jan Pa weł II po -
świę ca Naj święt szej Dzie wi cy. O Niej pi sze w en cy kli ce „Re -
demp to ris Ma ter” i Li ście Apo stol skim „Ro sa rium Vir gi nis
Ma riae”. Pod czas licz nych piel grzy mek na sze go Oj ca Świę -
te go za wsze na wie dzał on tak że sank tu aria ma ryj ne. Pa mię -
ta my też, ja ką nie zli czo ną ilość ró żań ców roz da wał przy każ -
dej oka zji prze ka zu jąc tym sa mym wier nym na bo żeń stwo
do Naj święt szej Ma ryi.

Jan Pa weł II w swo jej „Au to bio gra fii” tak pi sze
o swo im za wie rze niu Mat ce Bo żej: „Na bo żeń stwo do Mat ki
Bo żej w po sta ci tra dy cyj nej wy nio słem z do mu ro dzin ne go
i z pa ra fii wa do wic kiej (…) klasz tor na Gór ce kształ to wał
mo ją po boż ność ma ryj ną ja ko chłop ca (…) aż do gim na zja -
li sty.” „Kie dy zna la złem się w Kra ko wie na Dęb ni kach,
wsze dłem w krąg «Ży we go Ró żań ca» w pa ra fii sa le zjań skiej,
co by ło zwią za ne ze szcze gól nym na bo żeń stwem do Ma ryi
Wspo mo ży ciel ki Wier nych. O ile daw niej by łem prze ko na -
ny, że Ma ry ja pro wa dzi nas do Chry stu sa, to w tym cza sie
za czą łem ro zu mieć, że rów nież i Chry stus pro wa dzi nas
do swo jej Mat ki (..) z po mo cą przy szła mi ksią żecz ka św.
Lu dwi ka Ma rii Gri gnion de Mont fort, no szą ca ty tuł: „Trak -
tat o praw dzi wym na bo żeń stwie do Naj święt szej Ma ryi Pan -
ny”. Lek tu ra tej książ ki sta ła się dla mnie mo men tem prze -
ło mo wym. Na zy wam w tym wy pad ku „mo men tem” ca ły
pro ces we wnętrz ny, któ ry trwał dość dłu go, łą czy się on zaś
z okre sem kon spi ra cyj ne go przy go to wa nia do ka płań -
stwa… Ukształ to wa ne w ten spo sób «na bo żeń stwo»
do Mat ki Naj święt szej trwa we mnie od tam te go cza su, sta -
no wiąc część in te gral ną mo je go ży cia we wnętrz ne go, mo jej
«teo lo gii du cho wej». Wia do mo, że au tor Trak ta tu okre śla
swe «na bo żeń stwo», ja ko du cho we «nie wol nic two», co lu -
dziom współ cze snym cza sem bar dzo prze szka dza. Oso bi -
ście nie wi dzę trud no ści. Do sze dłem do wnio sku, że dzia ła
tu taj wy mo wa pa ra dok su: wy ra że nie „świę te nie wol nic two”
wska zu je na do sko na łe, po nie kąd mak sy mal ne, wy ko rzy -
sta nie tej wol no ści, któ ra jest naj więk szym da rem Bo ga dla
czło wie ka. Wol ność mie rzy się mia rą mi ło ści, ja ką po tra fi -
my z niej w so bie wy krze sać. Tu tłu ma czy się po cho dze nie
owe go To tus Tu us. Bie rze ono po czą tek wła śnie od św. Lu -
dwi ka Ma rii Gri gnion de Mont fort. Jest wła ści wie skró tem
peł niej szej for mu ły za wie rze nia Mat ce Bo żej, któ ra brzmi:
To tus Tu us ego sum et omnia mea Tua sunt. Ac ci pio Te in
mea omnia. Pra ebe mi hi cor Tu um, Ma ria. (Ca ły Twój je -
stem i wszyst ko mo je jest Two je. Daj mi ser ce Two je, Ma ry -

jo). Tak więc, dzię ki św. Lu dwi ko wi za czą łem na no wo od -
kry wać wszyst kie skar by do tych cza so wej po boż no ści ma -
ryj nej, ale nie ja ko z no wych po zy cji: na przy kład od dziec ka
słu cha łem Go dzi nek o Nie po ka la nym Po czę ciu Naj święt -
szej Ma ryi Pan ny śpie wa nych w ko ście le pa ra fial nym, ale
do pie ro wów czas do strze głem, ja kie bo gac two tre ści teo lo -
gicz nej oraz tre ści bi blij nej jest w nich za war te. To sa mo od -
no si się po nie kąd do pie śni lu do wych, cho ciaż by do pol -
skich ko lęd na Bo że Na ro dze nie, Gorz kich ża lów na Wiel ki
Post, w któ rych osob ne miej sce zaj mu je dia log du szy z Mat -
ką Bo le sną. Wszyst kie te do świad cze nia du cho we wy zna -
cza ły jak gdy by szlak mo dli tew ny i kon tem pla cyj ny mo jej
dro gi do ka płań stwa, a po tem w ka płań stwie – aż do dnia
dzi siej sze go.” 

Zna ki opie ki Mat ki Bo żej 
13 ma ja 1981 ro ku, w dzień wspo mnie nia Mat ki Bo -

żej Fa tim skiej, pod czas au dien cji ge ne ral nej Ali Ag ca po cią -
ga za spust pi sto le tu w tę sa mą go dzi nę (i mi nu tę!), co
pierw sze ob ja wie nie się Mat ki Bo żej w Fa ti mie – 13 ma -
ja 1917 r. Mat ka Naj święt sza mó wi ła wte dy: „Nie bój cie się”.
To pierw sze sło wa wy po wie dzia ne do ma łych wi zjo ne rów
z Fa ti my; te raz sta ły się tre ścią prze sła nia za war te go w za -
ma chu na pla cu św. Pio tra w Rzy mie. Su ge ru je to sam Jan
Pa weł II, któ ry wspo mi na jąc za mach, w książ ce „Prze kro -
czyć próg na dziei” pi sał: „Czy po przez ca łe to wy da rze nie
jesz cze raz Chry stus nie wy po wie dział swo je go: «Nie lę kaj -
cie się!» Czy nie wy po wie dział tych pas chal nych słów
i do Pa pie ża, i do Ko ścio ła, a po śred nio do ca łej ro dzi ny
ludz kiej?”. 

Jan Paweł II przed figurą Matki Bożej Fatimskiej

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Cu da oca le nia 
Za ma cho wiec ce lu je nie w ser ce, ale w brzuch, my -

śli, że Oj ciec Świę ty no si ka mi zel kę ku lo od por ną. W chwi li
gdy za ma cho wiec po cią ga za spust, Jan Pa weł II wy ko nu je
ruch rę ką; ku la tra fia w pa lec i o mi li me try zmie nia swój tor
– wła śnie o te mi li me try mi ja krę go słup i tęt ni cę bio dro wą.
Na sku tek jej prze bi cia Pa pież wy krwa wił by się w cią gu pa -
ru mi nut. Po dwóch strza łach za ci na się jed na z naj bar dziej
nie za wod nych bro ni na świe cie. Wresz cie no wa ka ret ka nie -
zwy kle szyb ko po ko nu je tra sę omi ja jąc kor ki ulicz ne. Na Oj -
ca Świę te go cze kał przy go to wa ny do ope ra cji ze spół ma ją cy
przy jąć in ne go pa cjen ta. Pro fe sor Cru cit ti, któ ry prze pro wa -
dził ope ra cję, przy był z od da lo ne go o 4 km szpi ta la w cią gu
kil ku mi nut. I jesz cze je den zbieg oko licz no ści. Oj ciec Świę -
ty szyb ko wra cał do zdro wia, gdy na gle za ata ko wał go dru -
gi mor der ca: wi rus cy to me ga lii roz wi ja ją cy się jak pa ję czy -
na w or ga ni zmie po prze to cze niu krwi. Zda niem le ka rzy, tu
tkwi naj więk szy cud tam tych dni, bo sto pień za ka że nia or -
ga ni zmu Ja na Paw ła II był wyż szy niż zna ne im przy pad ki
śmier tel ne. 

Po za ma chu na swo je ży cie Oj ciec Świę ty mó wi:
„Sta łem się na no wo dłuż ni kiem Naj święt szej Dzie wi cy
i Wszyst kich Świę tych Pa tro nów. Czy mo gę za po mnieć, że
wy da rze nie na pla cu św. Pio tra mia ło miej sce w tym dniu,
w któ rym od sześć dzie się ciu lat z gó rą wspo mi na się w por -
tu gal skiej Fa ti mie pierw sze po ja wie nie się Mat ki Chry stu sa
ubo gim wiej skim dzie ciom? We wszyst kim, co się wy da rzy -
ło, zo ba czy łem – sta le bę dę to po wta rzał – spe cjal ną opie kę
ma cie rzyń ską Mat ki Bo żej. I po przez zbieg oko licz no ści
– a pro ste zbie gi oko licz no ści nie ist nie ją w pla nach Bo żej
Opatrz no ści – do strze głem tak że we zwa nie, a być mo że
zwró ce nie uwa gi na prze sła nie, któ re przed sześć dzie się ciu
pię ciu la ty stąd wy szło za po śred nic twem po kor ne go, wiej -
skie go lu du, tak wła śnie po wszech nie zna nych pa stusz ków
z Fa ti my. Bóg… po zwo lił mi do świad czyć za gro że nia ży cia.
Po zwo lił mi rów no cze śnie ja sno i do głęb nie zro zu mieć, że
jest to szcze gól na Je go Ła ska dla mnie sa me go ja ko czło -
wie ka, a rów no cze śnie – z uwa gi na po słu gę, któ rą spra wu -
ję ja ko bi skup Rzy mu i na stęp ca św. Pio tra – ła ska dla Ko -
ścio ła. My ślę, że to, co po wie dzia łem, wy star cza ją co tłu ma -
czy ma ryj ną po boż ność obec ne go pa pie ża, a na de wszyst ko
je go po sta wę cał ko wi te go za wie rze nia Ma ryi – owo To tus
Tu us.” 

Pod czas re kon wa le scen cji Jan Pa weł II roz wa ża ob -
ja wie nie fa tim skie, w któ rych tak od czy tu je wo lę Bo żą:
„Za przy czy ną Mat ki Bo żej ży cie zo sta ło mi na no wo da ro -
wa ne”. „Zro zu mia łem, że je dy nym spo so bem oca le nia świa -
ta od woj ny, oca le nia od ate izmu, jest na wró ce nie Ro sji
zgod nie z orę dziem z Fa ti my.” 

Ak ty po świę ce nia Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi
13 ma ja 1982 r.– w Fa ti mie, w rocz ni cę za ma chu

– Jan Pa weł II dzię ku je za oca lo ne ży cie i po świę ca świat
Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi. 

19 czerw ca 1983 r. na Ja snej Gó rze, w rocz ni cę 600-
le cia Ja snej Gó ry, przed cu dow nym ob ra zem Mat ki Bo żej
Czę sto chow skiej Pa pież od na wia akt za wie rze nia Pol ski
i sie bie oraz ofia ro wu je vo tum – pas su tan ny prze strze lo ny
pod czas za ma chu na swo je ży cie. Pod su mo wa niem dwóch

dni wiel kiej mo dli twy był Ja sno gór ski Apel, w któ rym Pa -
pież o zbli ża ją cym się Trze cim Ty siąc le ciu, o ad wen cie
ludz ko ści, któ re go Ma ry ja jest świa tłem, tak mó wił: „Niech
świa tło Jej Bo że go ma cie rzyń stwa świe ci moc no tu taj na Ja -
snej Gó rze i sta le przy bli ża nas do Te go, któ ry jest Dro gą,
Praw dą i Ży ciem. Sy no wie i cór ki tej zie mi przez sześć stu -
le ci by li wraż li wi na to ja sno gór skie świa tło Ma ryi. Niech
na dal po zo sta ną wraż li wi. Mat ko! To tus Tuss. Wszyst ko mo -
je jest Two im! (...) Cóż Ci mo gę wię cej po wie dzieć? Jak ina -
czej jesz cze za wie rzyć tę zie mię, tych lu dzi, to dzie dzic two?
Za wie rzam tak, jak umiem. Ty je steś Mat ką. Ty zro zu miesz
i przyj miesz.” 

W 1984 r., 24 mar ca – Jan Pa weł II spro wa dza
do Rzy mu fi gu rę z ka pli cy Ob ja wień w Fa ti mie i po ca ło noc -
nym czu wa niu przy niej w pry wat nej ka pli cy, w łącz no ści ze
wszyst ki mi bi sku pa mi świa ta, po świę ca ludz kość Nie po ka -
la ne mu Ser cu Ma ryi. Sio stra Łu cja po twier dza waż ność po -
świę ce nia i za pew nia, że mo że my cze kać na cud. 

W dniu kie dy Jan Pa weł II po świę cał Ro sję Nie po -
ka la ne mu Ser cu Ma ryi, bi skup Pa weł Hni li ca prze by wał
w Mo skwie. W cza so pi śmie „Pur -Ma ga zin” w za miesz czo -
nym wy wia dzie tak bi skup mó wi: „Punk tem kul mi na cyj nym
me go po by tu w Mo skwie by ło świę to Zwia sto wa nia Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny. By ła to so bo ta, dzień, w któ rym
Kreml jest otwar ty dla tu ry stów. Tak więc, uło ży łem pe wien
plan. (...) Wsze dłem do wnę trza ko ścio ła św. Mi cha ła. Pod -
sze dłem do oł ta rza, wy cią gną łem z tor by ko mu ni stycz ną
«Praw dę». Mię dzy stro na mi «Praw dy» znaj do wał się
«L'Osse rva to re Ro ma no» z tek stem ak tu po świę ce nia Ro sji.
Za czą łem się mo dlić: Pod Two ją obro nę ucie ka my się... na -
szy mi proś ba mi racz nie gar dzić w po trze bach na szych! (...)
Tam, w ko ście le na Krem lu, zjed no czy łem się z Oj cem
Świę tym i z wszyst ki mi bi sku pa mi świa ta, i w łącz no ści z ni -
mi do ko na łem ak tu po świę ce nia Ro sji Nie po ka la ne mu Ser -
cu Ma ryi. 

Akt z 1984 r. był do wo dem mo cy zjed no czo ne go
Ko ścio ła, wspól nie wzy wa ją ce go Ma ry ję. 

W ro ku 1985, rok po za wie rze niu, moż na by ło do -
strzec nie ocze ki wa ne prze mia ny w kra jach Eu ro py środ ko -
wej i wschod niej. Wła śnie wte dy wła dzę w im pe rium so -
wiec kim obej mu je Mi cha ił Gor ba czow, póź niej szy au tor
„pie re stroj ki”, czy li zmian w kra jach blo ku so cja li stycz ne go
i świa dek ro li Pa pie ża w tych prze mia nach. 

Na stęp ne zna ki po ja wia ją się w 1987 r. w cza sie
trwa nia Ro ku Ma ryj ne go. Mó wił o tym ks. abp Ta de usz
Kon dru sie wicz pod czas pierw szej w hi sto rii piel grzym ki ro -
syj skiej do Fa ti my. W wy gło szo nej ho mi lii za świad czył, że
„w prze mia nach w Ro sji na stą pił nie zwy kły im pet od Ro ku
Ma ryj ne go – 1987!” Pi sał też o tym sam Oj ciec Świę ty
w „Ter tio mil le nio ad ve nien te”. Dwa la ta póź niej za koń czy ła
się epo ka ko mu ni zmu, a roz po czął się za po wie dzia ny przez
Mat kę Bo żą Fa tim ską po wol ny pro ces na wró ce nia Ro sji. 

W 1989 r. w świe cie roz po czę ły się nie ocze ki wa ne
prze mia ny. Pań stwa by łe go blo ku wschod nie go wy bi ja ły się
na nie pod le głość. Tym prze obra że niom miał po ło żyć kres
mo skiew ski pucz ge ne ra łów. Miał on od ro dzić Zwią zek So -
wiec ki, je go po tę gę i ide olo gię. Pucz roz po czął się 19 sierp -
nia 1991 r. wła śnie w rocz ni cę ko lej nych ob ja wień w Fa ti -
mie! (Ma ry ja uka za ła się dzie ciom po raz ko lej ny do pie ro

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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po ich uwol nie niu z miej sca od osob nie nia wła śnie 19 sierp -
nia.) Zaś pró ba prze wro tu za koń czy ła się w cza sie od ma wia -
nia przez Ko ściół pierw szych nie szpo rów na Świę to Mat ki
Bo żej Kró lo wej – usta no wio ne na cześć Mat ki Bo żej z Fa ti -
my! Sa mi człon ko wie pu czu ge ne ra łów ze zna li, że pra gnę li
przy wró cić sy tu ację w Związ ku So wiec kim sprzed 1984 ro -
ku. 

Każ dy dzień pu czu miał od ci śnię te pięt no Ma ryj ne:
Dzień 1. Rocz ni ca ob ja wień fa tim skich, w któ rych

Ma ry ja ostrze ga ła przed po tę gą sza ta na. W tym dniu przy -
pa da też wspo mnie nie św. Ja na Eu de sa, krze wi cie la na bo -
żeń stwa do Nie po ka la ne go Ser ca Ma ryi. Wła śnie ten kult
– zgod nie z za po wie dzia mi w Fa ti mie – ma na wró cić Ro sję.

Dzień 2. Ko ściół wspo mi na św. Ber nar da, au to ra
mo dli twy: „Po mnij, o Naj święt sza Pan no Ma ry jo, że ni gdy
nie sły sza no, abyś opu ści ła te go, kto się do Cie bie ucie -
ka...”. Te go dnia swą wia rę w moc Ma ryi wy ra ził Jan Pa -
weł II, któ ry wła śnie koń czył wi zy tę na Wę grzech. Oj ciec
Świę ty od no wił akt za wie rze nia świa ta Mat ce Bo żej i bła gał
Ją, by oszczę dzi ła Związ ko wi So wiec kie mu dal szych tra ge -
dii. 

Dzień 3. Wie czo rem Ko ściół od ma wia pierw sze
Nie szpo ry na świę to Mat ki Bo żej Kró lo wej i wo ła: „Ma ry jo,
któ ra z mi ło ścią słu chasz mo dli twy czło wie czej... przy bądź
i z na mi po zo stań”. W tym cza sie – o go dzi nie 18.30 – woj -
sko wy pucz za koń czył się fia skiem, a ośmio oso bo wy ko mi -
tet ogło sił swe roz wią za nie. 

Dzień 4. Ostat ni dzień okta wy to uro czy sto ści
Wnie bo wzię cia, świę ta wspo mi na ją ce go naj więk szy trium fu
Nie po ka la ne go Ser ca Ma ryi. W tym dniu prze sta ła ist nieć
par tia ko mu ni stycz na. Pró ba po wro tu do rzą dów to ta li tar -
nych za koń czy ła się nie po wo dze niem. 

Po świę ce nie Ro sji to za le d wie pierw szy etap wy -
peł nie nia żą dań Mat ki Bo żej i speł nie nia da nych przez Nią
obiet nic! Ko lej ny etap to za twier dze nie przez Je go świą to bli -
wość i po le ce nie prak ty ko wa nia na bo żeń stwa wy na gra dza -
ją ce go w pierw sze so bo ty mie sią ca – pi sze sio stra Łu cja. 

14 i 15 sierp nia 1991 r. Jan Pa weł II spo tkał się
na Ja snej Gó rze z 1,6 milionową rze szą mło dzie ży z 69 kra -
jów świa ta pod czas VI Świa to we go Dnia Mło dzie ży. Po oba -
le niu że la znej kur ty ny mo gła w tym spo tka niu z pa pie żem
uczest ni czyć du ża gru pa mło dzie ży ze Wscho du. Pod szczy -
tem ja sno gór skim sta ła gru pa ok. 100 tys. mło dzie ży zza
wschod niej gra ni cy i od ma wia ła ró ża niec. 

W 1997 r. Jan Pa weł II gosz cząc krót ko na Ja snej
Gó rze, więk szość cza su po świę cił mo dli twie w Ka pli cy Cu -
dow ne go Ob ra zu. Gdy po tem wy szedł do piel grzy mów, mó -
wił: „...Po wie rzy łem Jej (Mat ce Bo żej) na ród Pol ski
i wszyst kie na ro dy Eu ro py.”

W 1999 r. Oj ciec Świę ty po mo dli twie w ka pli cy ja -
sno gór skiej po raz ko lej ny za wie rzył Ma ryi sie bie, Ko ściół
i wszyst kich Po la ków. Wspól nie za śpie wa no „O Ma ry jo, że -
gnam Cię...” i po raz ostat ni opu ścił Ja sną Gó rę. 

W 2000 ro ku, 8 paź dzier ni ka – Jan Pa weł II spro wa -
dza do Rzy mu fi gu rę z ka pli cy Ob ja wień i ze wszyst ki mi bi -
sku pa mi świa ta za wie rza Mat ce Bo żej Fa tim skiej no we ty -
siąc le cie. „Po wie rzy łem Jej dro gę Ko ścio ła do Świę tych
Drzwi Ju bi le uszo we go Ro ku 2000, a szcze gól nie ku ho ry -
zon tom, ja kie otwie ra ją się przed Je go mi sją w Trze cim Ty -
siąc le ciu”. „Tam, gdzie wzy wa się Nie po ka la ne Ser ce Ma -
ryi, tam do ko nu ją się wiel kie zmia ny!”

Te sta ment 
W swo im te sta men cie Oj ciec Świę ty tak że pa mię ta

o Mat ce Bo żej. Pi sze: „«Czu waj cie, bo nie wie cie, kie dy Pan
wasz przy bę dzie» (por. Mt 24, 42) – te sło wa przy po mi na ją
mi osta tecz ne we zwa nie, któ re na stą pi wów czas, kie dy Pan
ze chce. Pra gnę za nim po dą żyć i pra gnę, aby wszyst ko, co
skła da się na mo je ziem skie ży cie, przy go to wa ło mnie do tej
chwi li. Nie wiem, kie dy ona na stą pi, ale tak jak wszyst ko,
rów nież i tę chwi lę od da ję w rę ce Mat ki mo je go Mi strza:
To tus Tu us. W tych sa mych rę kach mat czy nych zo sta wiam
wszyst ko i Wszyst kich, z któ ry mi zwią za ło mnie mo je ży cie
i mo je po wo ła nie. W tych rę kach zo sta wiam na de wszyst ko
Ko ściół, a tak że mój Na ród i ca łą ludz kość.” 

Obok ofi cjal ne go te sta men tu Oj ciec Świę ty po zo -
sta wił po so bie i in ny te sta ment – zło te ko ro ny dla Mat ki
Bo żej i Dzie ciąt ka Je zus dla Ja sno gór skie go Ob ra zu. Po -
świę cił je na dzień przed swo ją śmier cią i po le cił w jed ną
z nich wmon to wać swój zło ty pier ścień pa pie ski. Do ge ne -
ra ła za ko nu pau li nów o. Izy do ra Ma tu szew skie go na pi sał:
„Bło go sła wię i ofia ro wu ję te ko ro ny, jed no cząc się w du chu
z pau li na mi, stró ża mi Sank tu arium i z wszyst ki mi Piel grzy -
ma mi. Za wie rzam na szą Oj czy znę, ca ły Ko ściół i sie bie sa -
me go Jej mat czy nej opie ce. To us Tu us.” 
Przy kład Oj ca Świę te go przy czy nił się do te go, że sa ma
spró bo wa łam w swo im ży ciu od czy tać zna ki opie ki Mat ki
Bo żej. 

Te re sa So wiń ska 
za stro ną – http://pust kow.fre ehost.pl

Jan Paweł II rozważa tejemnice różańcowe
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Prze ży wa jąc czas Wiel kie go Po stu i przy go to wa nia do Świąt
Wiel kiej No cy, za trzy maj my na sze my śli i ser ce przy Chry -
stu sie. Tyl ko w Nim i przy Nim, któ ry z mi ło ści do nas ofia -
ro wał się na mę kę, znaj dzie my uko je nie i po kój. Od naj dzie -
my też na dzie ję, gdyż po Wiel kim Piąt ku za wsze przy cho dzi
świa tło po ran ka wiel ka noc ne go. 

Niech też sło wa na sze go Pa tro na, Świę te go Bra ta
Al ber ta, bę dą dla nas umoc nie niem i mo ty wa cją do dzięk -
czy nie nia Pa nu Bo gu za wszyst ko, co nam da je: „Choć bym
wie ki żył, a nie cier piał, na nic by się to mo je ży cie ani
mnie, ani Zgro ma dze niu nie przy da ło.” 

* Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję Ci za szczę śli wy
po wrót Sy na z pra cy. Pro szę o dal szą nad nim opie kę i bło -
go sła wień stwo przy bu do wie do mu. Po le cam Ci cięż ko cho -
re go Ja na i Al bi na. Wstaw się za ni mi do Chry stu sa, uproś
im zdro wie, je że li ta ka jest Wo la Bo ża. Pro szę Cie bie rów -
nież o zdro wie dla na sze go pa na ko ściel ne go. 

* Ko cha ny Bra cie Al ber cie, wstaw się za mo ją zwa -
śnio ną ro dzi ną – dzieć mi i wy proś zgo dę, mi łość i zro zu mie -
nie. 

* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cie bie za mo ją
cór ką, aby wy peł ni ła się wo la Bo ża w jej ży ciu. Ota czaj opie -
ką na szych ka pła nów, sio stry za kon ne, pa na ko ściel ne go,
na szych or ga ni stów i pa nią Kry się, opie ku ją cą się na szym
kio skiem. 

* Dzię ki Ci, Bo że Wszech mo gą cy, za wszyst ko:
za pra cę, zdro wie, za Twą, Bo że, Opatrz ność i Mi ło sier dzie.
Módl się za na mi, Św. Bra cie Al ber cie. Chwa ła Bo gu
Wszech mo gą ce mu, Sy no wi i Du cho wi Świę te mu, niech bę -
dzie te raz i za wsze. 

* Przez za słu gi Św. bra ta Al ber ta, pro szę Cię Pa nie
Bo że o Da ry Du cha Świę te go i wy ci sze nie ser ca Li lia ny
w eg za mi nie z hi sto rii sztu ki. 

* Pa nie Bo że, za wsta wien nic twem Św. Bra ta Al ber -
ta po le cam Ci Ma riu sza i pro szę o bło go sła wień stwo w ży -
ciu oso bi stym, o świa tło Du cha Świę te go, aby żył zgod nie
z Ewan ge lią.

* Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję To bie, nasz Oj -
cze, za na sze ro dzi ny, na sze wspól ne ży cie, za obec ność
z na mi. Bło go sław, wsta wiaj się i módl się o wszyst kie po -
trzeb ne ła ski, któ re są Bo gu wia do me. 

* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię o po pra wie nie
zdro wia dla Edwar da. 

* Po dzię ko wa nie za zmia ny, któ re na stą pi ły w ro -
dzi nie. Pro szę o mo dli twę za zdro wie dla ca łej ro dzi ny. 

* Uko cha ny Świę ty Bra cie Al ber cie, z po ko rą pro -
szę o ła ski i bło go sła wień stwo Bo że, o uzdro wie nie ser ca,
du szy i cia ła dla mo jej sio stry Ewy w dniu uro dzin.

* Świę ty Bra cie Al ber cie, wspo móż mnie w wal ce
z na ło giem w ca łej na szej ro dzi nie. Pro szę tak że za wszyst -
kich, któ rzy tej po mo cy po trze bu ją. 

* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cię, wstaw się
do Pa na na sze go Je zu sa Chry stu sa z proś bą o zdro wie dla

cięż ko cho rej Ani oraz o wspar cie i zro zu mie nie ze stro ny
mę ża, dzie ci i ca łej ro dzi ny. 

* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc w wy cią -
gnię ciu Jac ka z na ło gu, że by od zy skał miesz ka nie i swo ją
ro dzi nę, w któ rej znów za pa nu je zgo da, wia ra, na dzie ja i mi -
łość.

* Za wsta wien nic twem Św. Bra ta Al ber ta i Bł. Bro -
ni sła wa Mar kie wi cza, po le cam pa nu Bo gu na szą uko cha ną
Oj czy znę i jej trud ne spra wy. Pro szę też o po kój na świe cie
i jed ność Chrze ści jan. 

* Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję Ci za Sio stry Be -
tan ki po słu gu ją ce w na szej pa ra fii. Dzię ku je za ich ci chą
pra cę, za an ga żo wa nie, za trud w co dzien nej pra cy na chwa -
łę Pa na Bo ga. Miej je w swo jej opie ce, bło go sław im, strzeż
je przed wszyst ki mi za ku sa mi. Wsta wiaj się do Oj ca Nie bie -
skie go za Ni mi. 

Z Ak tu Za wie rze nia: 
„Bo że, Oj cze Mi ło sier ny, racz przy jąć na sze dzięk czy -
nie nie za po wo ła nie i przy kład Św. Bra ta Al ber ta.(…)
Świę ty Bra cie Al ber cie, Pa tro nie Pa ra fii na gdań skim
Przy mo rzu i na szych ro dzin, po wie rza my Ci na szą co -
dzien ność i nas sa mych prze ży wa ją cych trze cie ty siąc -
le cie.” 

Opra co wa ła: sio stra Ju sty na

Intencje do œw. Brata Alberta

. . . 

. . . 

Z ŻYCIA PARAFII



GŁOS BRATA NR 1(47)201118

WIERSZE

Pochyla się Bóg
nad człowiekiem...

Pochyla się Bóg nad człowiekiem
Pytanie zadaje.
- Czy to Ja cię stworzyłem?
Bo cię nie poznaję.
Kto cię tak oszpecił?
Zdarł piękno i prawdę
Przyjdź do Mnie, bo cię kocham
Obraz twój naprawię.
Ja jestem miłością
Umarłem za ciebbie
Abyś ty mógł żyć wiecznie
Przy mym sercu w niebie
Nie wiesz, gdzie Mnie znaleźć?
Odszukaj kapłana
Pod krzyżem, który nakreśli,
Zagoi sie rana.
Poczujesz wielką radość
Pokój w sercu swoim
Bo na powrót się staniesz
Pięknym dzieckiem Moim.

Anna Trzeciak
29 X 1010 r.

Lot do Katynia

Czer wo ny „MAK” 
ten od „mon te Kati no”
za miast PRAW DY
wo li zwy kły blef
na ich dro dze
le ci Po lak i gi nie
bo waż niej sza
jest PA MIĘĆ
i krew

mi ną la ta
i wie ki prze mi ną
po zo sta ną śla dy
tam tych dni
i tyl ko brzo zy
na Smoleńskiej krainie
po wie dzą Praw dę
bo pełne pol skiej krwi

10.02.2011 r.
Te re sa Fi de ra

ks. abp Józef Życimski

Był dobry i mądry
rozumny w prawie
a ja mało rozumna
rozumiałam wszystko
co mówił do mnie
u Wizytek w Warszawie

Dzisiaj Go żegnam
z bólem lecz bez żalu
bo wiem, że Stamtąd
z tej Bożej Góry
jest Orędownikiem
Polskiej Kultury...

10.02.2011 r.
Te re sa Fi de ra
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KULIG W POMIECZYNIE  – 29 I 2011 r.
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KOŚCIÓŁ NA  BOŻE NARODZENIE I WYSTAWA SZOPEK
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OPŁATEK  ERM-u I UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO
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KOLĘDOWANIE – 26 1 2011 r.

OPŁATEK Z RODZINAMI KSIĘŻY
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OPŁATEK SEMPER FIDELIS

OPŁATEK PRZEDSZKOLAKÓW



GŁOS BRATA NR 1(47)201124

CHRZEST PAŃSKI – 9 I 2011 r.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  ŚWIEC
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WYJAZD DO SZYMBARKA – 17  I  2011 r.
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ZABAWA  KARNAWAŁOWA  DZIECI – 13 2 2011 r.
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NOWI MINISTRANCI I ASPIRANT
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TRZECH KRÓLI

MŁODZIEŻOWA ZABAWA KARNAWAŁOWA 
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PRACE  BUDOWLANE
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Konkurs papieski
Pra gnie my oczy ma du szy wpa try wać się w oczy Mi ło sier ne go
Je zu sa, aby w głę bi Je go spoj rze nia zna leźć od bi cie wła sne go
ży cia oraz świa tło ła ski, któ rą już po wie lo kroć otrzy ma li śmy
i któ rą Bóg za cho wu je dla nas na każ dy dzień. 

Jan Pa weł II. Kra ków – Ła giew ni ki 17 VIII 2002 r.

Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się be aty fi ka cja na sze go
Wiel kie go Ro da ka. W związ ku z tym wy da rze niem w Szko -
le Pod sta wo wej Nr 80 od był się na eta pie szkol nym, Ogól -
no pol ski Kon kurs Pa pie ski „Jan Pa weł II – bli ski dzie ciom”.
Zo stał zor ga ni zo wa ny przez Wy daw nic two „Pro my czek”
oraz Fun da cje – Dzie ło No we go Ty siąc le cia. Stu uczniów
z klas 0-VI wzię ło udział i przy go to wa ło pięk ne i po my sło we
pra ce pod kie run kiem ka te che tów. 

Lau re ata mi zo sta li:
Kla sy O -I: ex aequo
I miej sce – Oli wia Śnia ta ła Ic, Ma tyl da Brze ziń ska Ib
II miej sce – Jan Ja ni szew ski Ia, Zo fia Ochnik Ib
III miej sce – Mi le na Sar nac ka Ic, Ma ja Brzo skow ska Ia
Wy róż nie nia: We ro ni ka Kaź mier czuk O2, Kac per Skow -
roń ski Ic, Ka sia Sze wal je Ib, Ra fał But kie wicz Ia, Ju lia Piń -
ska Ib, Ku ba Si wiec Ib, Alex Za biel ski Ib, Ka mil Ru piń ski
Ib, Da wid Sta cho wicz Ib;

Kla sy II: I miej sce – Ali cja Szo stak IIb
II miej sce – Wik to ria Sza blew ska IIa
III miej sce – Ma ri ka Cu per IIa;

Kla sy III: I miej sce – Ju lia Ja ku bow ska IIIc
II miej sce – Ma riusz Orzeł IIIa
III miej sce – Bar ba ra Ło pu chow IIIb

Pau li na Ka zub IIIb
Wy róż nie nia: Ad rian Waw ro IIIb, Klau dia Za lew ska IIIc,
Zu zan na Wój cik IIIb, Mak sy mi lian Ku biak IIIa, Ju lia Bed -
nar czyk IIIc, Mar ty na Ko cha now ska IIIb, Zu zan na Mi ko ła -
jew ska IIIc, Na ta lia Bil ska IIIc, Mo ni ka Du naj ska IIIb, Jo an -
na Ka raś IIIa, Mi ko łaj Fie dor IIIb, Mi łosz Le śniew ski IIIa,
Grze gorz Ba ran IIIc, Igor Je ziak IIIa;

Kla sy IV: I miej sce – Mar cin Bła że wicz IVa 
II miej sce – An na Nycz IVb
III miej sce – Wik to ria Ko stuch IVa 

Wy róż nie nia: Ad rian na An dry szak IVa, Do mi nik Świą tek
IVb, Bar tek Na sta ły IVb, Alek san dra Adam czak IVb, Ma te -
usz Grze nia IVb, Ur szu la Ma zur kie wicz IVb, Da ria Dzi dziul
IVa, Ka ro li na Hor czak IVa, Ju lia Bo siac ka IVb, Kac per Rze -
pa IVa;

Kla sy V-VI: I miej sce – Syl wia Klo nec ka VIa 
II miej sce – Iza Ma gul ska VIa 
III miej sce – Pau li na Frost – VIa

Wy róż nie nia: Pa try cja Gru dzień Va, Adam czak Ma ciej VIb,
Pau la Droz dek VIa, Piotr Strze goc ki VIa.

Lau re atom Kon kur su gra tu lu je my ser decz nie! 
Dy plo my i na gro dy dla nich ufun do wał ks. pro boszcz Grze -
gorz Stol czyk. Ocze ku je my z nie cier pli wo ścią na wy ni ki
Ogól no pol skie go Kon kur su Pla stycz ne go!

Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II mi mo wie ku, zmę cze nia
i cho rób sta rał się szu kać Mło dych po ca łej zie mi. Szu kał
ich nie dla wła snej przy jem no ści, ale po to, by ich po zy skać
dla nie ba, dla Bo ga i ich wła sne go do bra. Dzi siaj Mło dym
na szej szko ły dzię ku je my za ich trud i za an ga żo wa nie w po -
zna wa nie ży cia i dzia łal no ści na sze go Wiel kie go Pa pie ża,
za chę ca jąc jed no cze śnie do zgłę bia nia Je go wspa nia łe go na -
ucza nia w du chu Ewan ge lii!

s. Ber nar da

MINISTRANCI W AQUAPARKU

Z ŻYCIA PARAFII

. . . 
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W cza sie, kie dy więk szość z nas od po czy wa ła w do mu przez
dłu gi week end świę tu jąc Dzień Nie pod le gło ści, gru pa sied -
miu mło dych mu zy ków pod prze wod nic twem Krzysz to fa
Ży gow skie go wy je cha ła z na szej pa ra fii na ko lej ne warsz ta -
ty li tur gicz no -mu zycz ne, tym ra zem do Gie trz wał du, aby
wiel bić Pa na mo dli twą i mu zy ką oraz roz wi jać swo je ta len -
ty. Prze ży li oni czas wy tę żo nej pra cy pod kie run kiem wspa -
nia łych mi strzów zaj mu ją cych się mu zy ką ko ściel ną z pa sji
i z ser ca: Mag da le ny Ster nic kiej -Ma ka re wicz, Hu ber ta Ko -
wal skie go, Pio tra Pał ki i Da nie la Sy now ca. Dy ry go wa li po -
nad stu oso bo wym chó rem i or kie strą sym fo nicz ną, wy ci -
ska jąc na pró bach z mu zy ków ostat nie po ty, ale w zna ko mi -
tej at mos fe rze. Da wa li przy kład nie tyl ko so lid nej pra cy, ale
rów nież po sta wy chrze ści jań skiej. Do kła da li wszel kich sta -
rań, aby każ dy utwór, każ da fra za, a na wet nu ta czy gło ska
w chó rze brzmia ły pięk nie i po ru sza ły ser ca słu cha czy.
Utwo ry, nad któ ry mi pra co wa no, sta no wi ły nie la da wy zwa -
nie. By ły to bo wiem wy ma ga ją ce kom po zy cje i aran ża cje
czwór ki pro wa dzą cych oraz Paw ła Bę ben ka i Pio tra Grin -
hol ca. Sce nę sta no wi ły pierw sze ław ki Ba zy li ki w Gie trz wał -
dzie, a pu blicz ność – wier ni uczest ni czą cy we Mszy św. 

W so bo tę wie czo rem do ko na no na gra nia ar chi wal -
ne go ca łe go opra co wa ne go re per tu aru. Chłód mu rów ba zy -
li ki oraz je sien nej no cy nie prze szka dza ły w ogó le, gdy at -
mos fe rę roz pa lał żar mło dych serc, pięk no mu zy ki i go rą ca
mo dli twa. Do wo dem szcze ro ści i od da nia był hymn

na cześć Pa ni Gie trz wałdz kiej „Pan no Ma ry jo, bądź uwiel -
bio na” (sł. i muz. Piotr Pał ka). To wa rzy szył on uczest ni kom
przez wszyst kie dni warsz ta tów, po nie waż za każ dym ra zem
wy ko ny wa no go pod czas za sła nia nia cu dow ne go ob ra zu. Je -
go sło wa i me lo dia za pa dły uczest ni kom tak moc no w ser -
ce, że gdy po czte rech go dzi nach na grań ksiądz za pro po no -
wał, że by w ra mach po dzię ko wa nia za śpie wać re fren hym -
nu, to od śpie wa no go pra wie w ca ło ści. Rów nież po nie dziel -
nej Mszy św. za koń czo nej krót kim kon cer tem ze wspól nej
ini cja ty wy chó rzy stów od śpie wa no czte ro krot nie re fren 

hym nu. Dni warsz ta tów wy peł nia ły nie tyl ko pró -
by, ale rów nież wspól na mo dli twa. Co dzien nie przed śnia da -
niem od śpie wy wa no Bre wiarz, w trak cie pra cy od ma wia no
Anioł Pań ski i Ko ron kę do Mi ło sier dzia Bo że go, a wie czo -
rem uda wa no się na ad o ra cję Naj święt sze go Sa kra men tu. 

Co dzien ne kon fe ren cje o mu zy ce w li tur gii do star -
cza ły cie ka wej i waż nej, a tak ma ło zna nej wie dzy o tym, ja -
ką ro lę peł ni mu zy ka w ko ście le. 

Wszyst kie te do świad cze nia, za rów no mu zycz ne
jak i na uko we, oraz kon takt z pro fe sjo na li sta mi i en tu zja sta -
mi mu zy ki ko ściel nej na naj wyż szym po zio mie, a wresz cie
do świad cze nie mo dli twy i sku pie nia zo sta ną prze ło żo ne
na co dzien ną pra cę, któ ra bę dzie owo co wać pięk ną opra wą
mu zycz ną waż nych wy da rzeń w ży ciu na szej pa ra fii. 

Katarzyna Szefler

W dniach 10-11 grud nia 2010 r. od był się wy jazd in te gra cyj -
ny chó ru pa ra fial ne go do Stra szy na. Z pa ra fii św. Bra ta Al -
ber ta wyruszyliśmy 10 grud nia o godz. 17.30 pię cio ma sa -
mo cho da mi w kie run ku Stra szy na. Był on przy go to wa ny
i za pla no wa ny przez ks. Pro bosz cza. Ce lem wy jaz du by ła
oczy wi ście in te gra cja ze spo łu oraz bliż sze za po zna nie się
z no wą dy ry gent ką chó ru, pa nią Anią.

Po go da nie by ła nam ła ska wa, pa da ją cy śnieg
i mróz (-12 st.C), nie był na szym sprzy mie rzeń cem.
Po przy jeź dzie ks. Pro boszcz spraw nie nas roz lo ko wał w po -
ko jach i o go dzi nie 19.00 spo tka li śmy się w gro nie 24 osób
na wspól nej ko la cji. Po sma ko wi tym po sił ku i krót kim od po -
czyn ku spo tka li śmy się w ka pli cy na wie czor nym ró żań cu,
któ ry pro wa dził ks. Pro boszcz, czy ta jąc rów nież in ten cje
zło żo ne na je go rę ce przez chó rzy stów. Po Ape lu Ja sno gór -
skim spo tka li śmy się już w luź niej szej at mos fe rze przy ro -
dzin nym sto le, aby po śpie wać, po dow cip ko wać i le piej za po -
znać się z pa nią Anią. Śpie wy, i te bie siad ne, i te re li gij ne
przy akom pa nia men cie ks. Dia ko na Woj cie cha trwa ły
do póź nych go dzin wie czor nych. By ło na praw dę bar dzo ro -
dzin nie i we so ło.

Na stęp ne go dnia po śnia da niu uda li śmy się
na krót ki spa cer przy pa da ją cym śnie gu do sto lar ni „Dre -
ming” w Stra szy nie. W tym za kła dzie wy ko na no ław ki, kon -

fe sjo na ły oraz se di lla w pre zbi te rium w na szej świą ty ni.
Drew nia ny krzyż za oł ta rzem na sze go ko ścio ła, tak że był
przy go to wy wa ny tej sto lar ni. Wi dzie li śmy go w sta nie jesz -
cze su ro wym, zro bi li śmy przy nim bar dzo du żo zdjęć – wy -
glą dał na praw dę im po nu ją co. Po po wro cie ze spa ce ru i do -
brej ka wie uda li śmy się do ko ścio ła św. Jac ka na Mszę świę -
tą, któ rą od pra wił w in ten cji chó rzy stów nasz ks. Ka no nik.
Po Mszy świę tej po wo li pa ko wa li śmy się i szy ko wa li śmy się
do dro gi po wrot nej. 

Wy jazd był bar dzo po trzeb ny, bar dziej nas zin te -
gro wał, stał się im pul sem do dal sze go wspól ne go śpie wa -
nia. Dzię ku je my z ca łe go ser ca ks. Pro bosz czo wi, któ ry
w na wa le swo ich co dzien nych obo wiąz ków zna lazł du żo
cza su, by nam ten wy jazd zor ga ni zo wać i nam to wa rzy szyć.
Dzię ku je my za opie kę du cho wą i do bre sło wo. Dzię ku je my
też pa ni Ani, ks. Dia ko no wi Wojt ko wi za mu zycz ne chwi le,
ks. Ja nu szo wi za trans port. Ma my na dzie ję, że na wio snę
po wtó rzy my wy jazd. Mo że uda się to po łą czyć z kon cer tem
w ja kimś pa ra fial nym ko ście le?

Ali na So wiń ska
Wie sław Bą cal ski 

Z ŻYCIA PARAFII
Gietrzwa³d, 10-14 XI 2010 r.

Wyjazd chóru do Straszyna
Z ŻYCIA PARAFII



GŁOS BRATA NR 1(47)201132

Jak co ro ku w okre sie świą tecz no -no wo rocz nym (od 28
grud nia do 1 stycz nia) mia ła miej sce piel grzym ka za ufa nia
przez zie mię, or ga ni zo wa na przez wspól no tę bra ci z Ta izé,
za ło żo ną przez br. Ro ge ra w 1940 r. 

To eku me nicz ne spo tka nie se tek ty się cy piel grzy -
mów z ca łe go świa ta, na któ rym li czeb nie nie mal za wsze do -
mi nu ją Po la cy, od by wa się za każ dym ra zem w in nym du -
żym mie ście eu ro pej skim, na ogół w sto li cy da ne go kra ju.
Nie któ re z miast by ły na prze strze ni dzie sią tek już lat na wet
kil ka krot nie je go go spo da rza mi. W Pol sce piel grzy mów go -
ści ły do tąd War sza wa, Wro cław (dwu krot nie), a w 2009 r.
tak że Po znań. Tym ra zem wy bór bra ci padł na Rot ter dam.
Po dwu mie sięcz nych przy go to wa niach do spo tka nia pro wa -
dzo nych m.in. przez Dusz pa ster stwo Aka de mic kie przy ko -
ście le NSPJ we Wrzesz czu na sza 100-oso bo wa gru pa wy ru -
szy ła z Gdań ska dwo ma au to ka ra mi wcze snym ran -
kiem 27.12.2010 r. 

W cza sie, gdy kie row cy zro bi li w Ber li nie obo wiąz -
ko wą 8-go dzin ną prze rwę w po dró ży, mie li śmy oka zję zwie -
dzić jesz cze i to mia sto, choć z uwa gi na zim ną po rę ro ku

i krót kie dni, by ło to dość eks pre so we zwie dza nie, głów nie
„by ni ght”, za koń czo ne oczy wi ście wi zy tą w ja kimś przy tul -
nym lo ka lu ofe ru ją cym pysz ne roz grze wa ją ce spe cja ły. 

W po łu dnie na stęp ne go dnia do tar li śmy do hal tar -
go wych w Rot ter da mie, skąd po krót kim przy ję ciu uda li -
śmy się do wska za nych nam pa ra fii w mie ście lub w oko licz -
nych miej sco wo ściach, w któ rych z ko lei roz da no nam ad -
re sy ro dzin lub sal gim na stycz nych, gdzie mie li śmy zna leźć
za kwa te ro wa nie na wszyst kie dni na sze go po by tu. Więk -
szość z nas gosz czo na by ła w do mach ho len der skich ro dzin
(na ogół pro te stanc kich), co po zwo li ło nam po znać do słow -
nie „od pod szew ki” ży cie co dzien ne i zwy cza je miesz kań -
ców Ho lan dii. Cza sa mi prze szko dą w ko mu ni ka cji by ła co
praw da ba rie ra ję zy ko wa, ale zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go czy nie miec kie go oraz po moc in nych uczest ni ków spo -
tka nia po zwa la ły ją sto sun ko wo szyb ko prze ła mać, a w naj -
gor szym wy pad ku, choć zda rza ło się to ogrom nie rzad ko,
po zo sta wał jesz cze naj bar dziej uni wer sal ny ję zyk świa ta
– ję zyk ge stów i „pi smo ry sun ko we”.

Przekazanie światła paschalnego

Zdjęcie grupowe całej naszej grupy z DA z WrzeszczaSylwestrowa kolacja u naszych gospodarzy - Holendrów

Ekumeniczne spotkanie Taizé 
w Rotterdamie

Rotterdam. Spotkania Taizé – wieczorne modlitwy w hali targowej

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

W cią gu ko lej nych dni uczest ni czy li śmy w pro gra -
mie piel grzym ko wym ofe ru ją cym tak wie le in te re su ją cych
spo tkań na te ma ty z naj prze róż niej szych dzie dzin ży cia, że
cza sa mi trud no nam by ło zde cy do wać się, któ re z nich ma -
my wy brać. 

Co dzien nie po śnia da niu w do mach na szych go spo -
da rzy uczest ni czy li śmy w da nej pa ra fii w po ran nej Mszy św.
oraz w spo tka niu w ma łych gru pach wie lo na ro do wo ścio -
wych, na któ rym dzie li li śmy się swo imi do świad cze nia mi
i prze my śle nia mi na te mat roz wa ża ne go w da nym dniu tek -
stu z Pi sma św. Po tem je cha li śmy na ha le tar go we w cen -
trum Rot ter da mu, gdzie wszy scy piel grzy mi gro ma dzi li się
na róż ne spo tka nia tłu ma czo ne już na po szcze gól ne ję zy ki
uczest ni ków spo tka nia, a tak że je dli śmy obiad i ko la cję, któ -
re skła da ły się na ogół z jed ne go cie płe go da nia roz da wa ne -
go w pusz kach, owo ców, bu łek, ma łych opa ko wań ma sła
i dże mu oraz cia ste czek, wo dy mi ne ral nej i go rą cej her ba ty
(do je dze nia słu ży ły nam ta le rzy ki, kub ki i sztuć ce, któ re
wszy scy przy wo zi li z do mu i no si li co dzien nie ze so bą w ple -
ca kach). 

Każ de go dnia mie li śmy też oka zję zwie dze nia nie -
mal wszyst kich naj cie kaw szych za kąt ków te go naj więk sze -
go mia sta por to we go Eu ro py, a na wet oko licz nych, rów nie
cie ka wych miast: Gou dy – miej sco wo ści zna nej z wy ro bu
pysz ne go se ra o tej sa mej na zwie, Ha gi – sie dzi by Try bu na -
łu Eu ro pej skie go i re zy den cji ro dzi ny kró lew skiej oraz
Utrech tu – za byt ko we go mia sta uni wer sy tec kie go. 

Swo bod ne, dar mo we ko rzy sta nie ze wszyst kich
środ ków ko mu ni ka cji za pew nia ła nam spe cjal na kar ta
uczest ni ka spo tka nia, dzię ki któ rej mie li śmy rów nież bez -
płat ny wstęp do nie któ rych za byt ko wych obiek tów.
Nad bez piecz nym i szyb kim prze miesz cza niem się na za tło -
czo nych w tych dniach sta cjach me tra i przy stan kach ko le -
jo wych lub au to bu so wych oraz nad spraw nym wy da wa niem
po sił ków dla tak ogrom nej licz by osób czu wa ła mię dzy na ro -
do wa eki pa uczest ni ków spo tka nia two rzą ca tzw. gru pę pra -
cy (oso by te przy jeż dża ją za wsze dwa dni wcze śniej na miej -
sce spo tka nia niż wszy scy po zo sta li uczest ni cy). 

Naj cie kaw szym punk tem co dzien nych spo tkań by -
ła wspól na eku me nicz na mo dli twa wie czor na z udzia łem
wszyst kich bra ci z Ta izé, któ rym po szo ku ją cym za mor do -
wa niu br. Ro ge ra w 2005 r. prze wod ni czy te raz br. Alo is
(wśród bra ci są rów nież dwaj Po la cy). Na pod ło dze w ol -
brzy mich ha lach tar go wych sie dzie li na ka ri ma tach ra mię
przy ra mie niu re pre zen tan ci wszyst kich wy znań, kra jów
i ras, słu cha jąc wspól nie me dy ta cji któ re goś z bra ci, śpie wa -
jąc ka no ny w róż nych ję zy kach (część z nich, o czym pew -
nie nie wszy scy z nas wie dzą, śpie wa my i my w na szym ko -
ście le ra zem z na szy mi mło dzie żo wy mi ze spo ła mi mu zycz -
ny mi pod czas Mszy św. i róż nych ad o ra cji) oraz mo dląc się
wo kół krzy ża pod czas oso bi stej ad o ra cji. 

Szcze gól nie uro czy sty cha rak ter piel grzym ko wy
był pro gram w ostat ni dzień ro ku ka len da rzo we go. Po -
szcze gól ne gru py na ro do wo ścio we gro ma dzi ły się wte dy
w ha lach tar go wych na Mszy św. lub na mo dli twie ze swo -
imi bi sku pa mi, któ rzy spe cjal nie z tej oka zji przy je cha li z ich
oj czy stych kra jów. Na wie czor nej mo dli twie wszy scy

uczest ni cy spo tka nia prze ka za li so bie na to miast świa tło
pas chal ne. Bra cia ogło si li rów nież, że na stęp ne spo tka nie
Ta izé od bę dzie się w Ber li nie. 

Po mo dli twie po wró ci li śmy do gosz czą cych nas pa -
ra fii, by ra zem z na szy mi go spo da rza mi zjeść prze pysz ną,
uro czy stą ko la cję syl we stro wą (w Ho lan dii Syl we stra świę -
tu je się nie mal tak, jak u nas Bo że Na ro dze nie), po któ rej
od godz. 23 mo dli li śmy się wspól nie w ko ścio łach w in ten -
cji po ko ju, o godz. 24 przy wi ta li śmy fa jer wer ka mi No wy
Rok, a po tem ba wi li śmy się przez kil ka go dzin w mię dzy na -
ro do wym gro nie na tzw. Świę cie Na ro dów, pod czas któ re go
każ da na ro do wość pre zen to wa ła swo je ro dzi me za ba wy no -
wo rocz ne. 

Na stęp ne go dnia ra no uczest ni czy li śmy w no wo -
rocz nej Mszy św. i po po że gna niu się z na szy mi go spo da rza -
mi z ża lem wy ru szy li śmy w dro gę po wrot ną do Pol ski. Do -
świad cze nie po przed nich lat uczy jed nak, że wie le z nas
spo tka się ze so bą po now nie za rok na ko lej nym spo tka niu
Ta izé, tym ra zem w Ber li nie. 

Po po wro cie do Pol ski kon ty nu uje my wie czor ne
spo tka nia mo dli tew ne w du chu Ta izé spo ty ka jąc się na śpie -
wa niu ka no nów w cią gu ro ku szkol ne go w każ dy ostat ni
czwar tek mie sią ca o godz. 19 w ko ście le św. Je rze go w So -
po cie. 

W wa ka cje wie le osób je dzie też na ty go dnio we
mię dzy na ro do we spo tka nia do sa me go Ta izé, gdzie bra cia
miesz ka ją na sta łe i co dzien nie mo dlą się śpie wa jąc m.in.
ka no ny. Ta ma ła, spo koj na, po ło żo na ma low ni czo na wzgó -
rzu wio ska w po łu dnio wej Fran cji za mie nia się w le cie w ist -
ną wie żę Ba bel, któ ra jed nak, w od róż nie niu od bi blij nej
wie ży, nie dzie li, lecz łą czy lu dzi z ca łe go świa ta w du chu
eku me nicz nej mo dli twy. Kto raz te go do świad czy i po ko cha
mo dli twę ka no na mi, bę dzie cią gle do niej wra cał. A naj le piej
sa me mu się o tym prze ko nać, bo na praw dę war to... 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

Modlitwa wokół krzyża
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XXIV rocznica powo³ania KSM „Semper
Fidelis” Archidiecezji Gdañskiej

Udzia łem w dzięk czyn nej Eu cha ry stii świę tej wspól no ta
bra ci Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” Ar chi -
die ce zji Gdań skiej za zna czy ła 24. już rok swo jej służ by Ko -
ścio ło wi Gdań skie mu. Uro czy stość mia ła miej sce 27. lu te go
w ko ście le pw. M. B. Nie usta ją cej Po mo cy i św. Pio tra Ry -
ba ka. Eu cha ry stii świę tej prze wod ni czył de le gat Me tro po li -
ty Gdań skie go ks. ab pa Lesz ka Sła wo ja Głó dzia ks. in fu łat
Sta ni sław, Kanc lerz Ku rii Me tro po li tal nej. W uro czy sto ści
wzię ło udział kil ku set bra ci, pocz ty sztan da ro we, księ ża ka -
pe la ni – opie ku no wie po szcze gól nych grup pa ra fial nych
oraz za pro sze ni go ście.

W imie niu wspól no ty KSM księ dza in fu ła ta po wi tał
Ar chi die ce zjal ny Mo de ra tor KSM, brat Ry szard Bed nar -
czyk. Po wie dział m.in. „Świa do mi je ste śmy, że przez słu że -
nie Bo gu i Ko ścio ło wi re ali zu je my na sze chrze ści jań skie po -
wo ła nie by cia ucznia mi Chry stu sa. Bie żą cy rok w Ko ście le
Po wszech nym upły wa pod ha słem Ko mu nii z Bo giem. Przy -
rze ka my, że wy ko rzy sta my ten świę ty czas na po głę bie nie
na szej wia ry w wię zi z Chry stu sem w każ dej chwi li na sze go
ży cia”. 

W sło wie wstęp nym ks. In fu łat przy po mniał oko -
licz no ści po wo ła nia przez Or dy na riu sza Gdań skie go ks. bpa
Ta de usza Go cłow skie go Ko ściel nej Służ by Po rząd ko wej,
prze kształ co nej póź niej w Ko ściel ną Służ bę Męż czyzn, jej
udzia le w za pew nie niu po rząd ku pod czas wi zyt Oj ca Świę te -
go na Wy brze żu Gdań skim (1987 r. i 1999 r.) i in nych uro -
czy sto ściach na szcze blu Ar chi die ce zji. „Oprócz bez po śred -
niej po słu gi Ko ścio ło wi w cza sie uro czy sto ści ko ściel nych,
pod sta wo wym, sta tu to wym za da niem dusz pa ster stwa KSM
„Sem per Fi de lis” by ło i jest pod ję cie od no wy re li gij nej w wy -
mia rze oso bi stym, ro dzin nym i spo łecz nym przez uświę ce -
nie ży cia, pie lę gno wa nie tra dy cji chrze ści jań skiej oraz prze -
ciw dzia ła nie pla gom spo łecz nym i za gro że niom na ro do -
wym” przy po mniał ks. In fu łat. Na za koń cze nie po wie dział:
„Bar dzo się cie szę, że mo gę prze żyć tę wiel ką uro czy stość.

Chciał bym w tej Mszy świę tej pro sić Bo ga usil nie, aby wam
bło go sła wił, ro dzi nom i Ko ścio ło wi Gdań skie mu”. 

Przed roz po czę ciem Eu cha ry stii zgro ma dze ni bra -
cia KSM od no wi li ślu bo wa nie zło żo ne przed Bi sku pem
Gdań skim w pa mięt nym 1987 ro ku. No wo przy ję ci bra cia
(w tym ro ku po nad 20 osób) skła da li je po raz pierw szy. 

Ho mi lię wy gło sił ks. pra łat Zbi gniew Zie liń ski, Ar -
chi die ce zjal ny Dusz pa sterz KSM. Szcze gól nym ry sem
KSM „Sem per Fi de lis”, mó wił ks. Pra łat, jest jej ekle zjal -
ność, któ rą na le ży od czy ty wać w wy mia rach co dzien nej po -
słu gi w pa ra fii, tro ski o Ko ściół pa ra fial ny, przy go to wy wa -
nie i or ga ni zo wa nie wy da rzeń, któ re ma ją miej sce w na -
szych pa ra fiach. Kan wą tej dzia łal no ści jest na de wszyst ko
głę bo ka for ma cja, któ rą kształ tu ją co rocz ne piel grzym ki
z re li kwia mi św. Woj cie cha na Wzgó rze Woj cie cho we, prze -
ży wa nie Mę ki Pań skiej pod czas Dro gi Krzy żo wej na Kal wa -
rii Wej he row skiej, uczest ni cze nie w trzy dnio wych re ko lek -
cjach w Do mu Re ko lek cyj nym w Stra szy nie. Zna czą cy
wpływ na for ma cję bra ci KSM ma ją do rocz ne piel grzym ki
do Pie kar Ślą skich, gdzie spo ty ka się kil ka set ty się cy męż -
czyzn, aby tam wspól nie prze ży wać uro czy sto ści od pu sto -
we. Spo glą da my w przy szłość ubo ga ce ni tym, co skła da się
na na szą prze szłość w na dziei, że Pan przyj mie na sze dzięk -
czy nie nie i po bło go sła wi na szym za mie rze niom. Ks. Pra łat
mó wił o wdzięcz no ści, ja ką win ni je ste śmy na szym księ żom
ka pe la nom za tak pie czo ło wi tą opie kę dusz pa ster ską. Mó -
wił rów nież o wdzięcz no ści, ja ka na le ży się wszyst kim tym,
któ rzy ode szli do Do mu Oj ca a któ rzy tę wspól no tę za kła da -
li, współ two rzy li i sta no wi li, któ rzy wy si łek swo je go ży cia
zło ży li na oł ta rzu służ by Ko ścio ło wi. 

Po za koń cze niu Mszy świę tej wszy scy uczest ni cy
spo tka nia za pro sze ni zo sta li przez go spo da rzy na tra dy cyj -
ną ka wę i her ba tę. 

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek 

Gdynia. Poczet sztandarowy KSM naszej parafii Gdynia. Bracia KSM naszej parafii

SEMPER FIDELIS
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Ni niej szy ar ty kuł jest dru gą czę ścią re la cji z wy ciecz ki
do Tur cji, któ rej uczest ni kiem był au tor. W pierw szej czę ści
przed sta wio no miej sca szcze gól nie „ob le ga ne” przez tu ry -
stów: Ri wie rę, świą ty nię Ha gia So phia, Błę kit ny Me czet, Pa -
łac Top ka pi, ne kro po lię w Hie ra po lis, ta ra sy wa pien ne w Pa -
muk ka le oraz mu zeum Me vla ny w Ko nyi. W tej czę ści uwy -
pu klo no miej sca zwią za ne z obec no ścią Apo sto łów św. Paw -
ła i św. Ja na oraz pierw szych chrze ści jan. 

Efez to jed no z naj waż niej szych miast na tra sie
piel grzym ko wej. Po ło żo ne nad Mo rzem Egej skim, za ło żo ne
zo sta ło przez Gre ków ok. 1000 lat p. n. e. Kry je w so bie war -
stwy cy wi li za cji grec kiej, per skiej, rzym skiej i tu rec kiej.
W szczy to wym okre sie swo je go roz wo ju, za pa no wa nia Rzy -
mian, li czy ło 250 tys. miesz kań ców. Efez był waż nym ośrod -
kiem wcze sne go chrze ści jań stwa. Dzia ła li tu taj św. Jan
Ewan ge li sta i św. Pa weł, Apo stoł Na ro dów. W Efe zie po -
wsta ło więk szość li stów św. Paw ła: List do Ga la tów, List
do Ko ryn tian ze słyn nym „Hym nem o mi ło ści” oraz, we dług
nie któ rych bi bli stów, List do Te sa lo ni czan i List do Fi li pian.
W Efe zie Pa weł po zo sta wił roz wi ja ją cy się Ko ściół. To wła -
śnie tam miał miej sce So bór Efe ski (431 r.), na któ rym ogło -
szo no, że Ma ry ja sta ła się praw dzi wie Mat ką Bo żą przez
ludz kie po czę cie Sy na Bo że go w swo im ło nie. Efez to naj le -
piej za cho wa ne an tycz ne mia sto we wschod niej czę ści ba se -
nu Mo rza Śród ziem ne go. Nie spo sób pod czas kil ku go dzin -
ne go po by tu w tym mie ście obej rzeć wszyst kich je go za byt -
ków i po znać ich hi sto rię. Na wie lu frag men tach bu dow li za -
cho wa ły się wy ku te w ka mie niu na pi sy w ję zy kach grec kim
i ła ciń skim – do wód wie lo kul tu ro wo ści te go mia sta. Rzę dy
ko lumn wy ty cza ją trzy głów ne uli ce: Ar ka dyj ską (na zwa
nada na na cześć ce sa rza Ar ka diu sza), Mar mu ro wą i Ku re -
tów (ka pła nów efe skich). W po bli żu miej sca, gdzie krzy żu -
ją się uli ce Ar ka dyj ska z Mar mu ro wą, znaj du je się Wiel ki
Te atr mo gą cy po mie ścić 25 tys. wi dzów. W obiek cie tym
wciąż wy sta wia ne są sztu ki. To w tym te atrze św. Pa weł gło -
sił Ewan ge lię świę tą i stąd mu siał ucho dzić przed pod bu rzo -
nym przez złot ni ka De me triu sza tłu mem (na wró ce ni nie ku -
po wa li wy ko ny wa nych przez nie go po sąż ków po gań skiej
bo gi ni Ar te mi dy). U zbie gu ulic Mar mu ro wej i Ku re tów
znaj du je się od re stau ro wa na fa sa da Bi blio te ki Cel su sa (gu -
ber na to ra tej rzym skiej pro win cji). Po Alek san drii i Per ga -
mo nie by ła to naj więk sza an tycz na bi blio te ka. Prze cho wy -
wa no tu taj 12 tys. zwo jów od po wied nio za bez pie czo nych
przed wil go cią i zmia na mi tem pe ra tu ry. Pięk ną pię tro wą fa -
sa dę zdo bią ko rync kie ko lum ny oraz fi gu ry ko biet uosa bia -
ją cych mą drość, dziel ność, myśl i wie dzę (są to ko pie, ory -
gi na ły znaj du ją się w Wied niu). Dla chrze ści jan bar dzo waż -
nym obiek tem są ru iny ko ścio ła, w któ rym ob ra do wał So -
bór Efe ski. Moż na jesz cze wy mie nić: Ode on (ma ły te atr),
Ago rę, łaź nię z ele ganc ki mi to a le ta mi, świą ty nie Ar te mi dy
i in nych czczo nych bóstw, róż ne obiek ty po świę co ne ce sa -
rzom i in ne. W po bli żu mia sta (te go obiek tu nie zwie dza li -
śmy) znaj du ją się ru iny ba zy li ki św. Ja na zbu do wa nej
w miej scu, gdzie pier wot nie mie ścił się grób św. Ja na. Moż -
na od czu wać pe wien nie do syt po wo do wa ny nie do sta tecz -
nym wy eks po no wa niem miejsc zwią za nych z obec no ścią

i dzia łal no ścią chrze ści jan na tym te re nie. Brak jest np. cen -
trum piel grzym ko we go, gdzie moż na by by ło uzy skać peł ną
in for ma cję o wszyst kim, co mo że in te re so wać chrze ści ja ni -
na. Trud no się te mu dzi wić, gdyż nie ma tu już pra wie
chrze ści jan, któ rzy mo gli by się tym za jąć, ani nie ma od po -
wied nie go przy zwo le nia ze stro ny władz. 

Du żym prze ży ciem jest na wie dze nie Do mu Mat ki
Bo żej – sank tu arium ma ryj ne go, po ło żo ne go na ubo czu
mia sta, na szczy cie Wzgó rza Sło wi cze go (358 m), do któ re -
go pro wa dzi cią gną ca się wśród pi nio we go la su ser pen ty na.
We dług lo kal nej tra dy cji, w miej scu tym ostat nie la ta ży cia
spę dzi ła Ma ry ja. Przy by ła tu Ona wraz ze św. Ja nem, któ re -
mu Chry stus po wie rzył opie kę nad swo ja Mat ką. Miej sce
po by tu Ma ryi i Jej za śnię cia wska za ła, dzię ki ob ja wie niom,
za kon ni ca bł. Ka ta rzy na Em me rich ży ją ca w XIX w. W miej -
scu wska za nym przez nią (ni gdy tam nie by ła) od kry to frag -
men ty bu dow li, któ re uzna no za po zo sta ło ści Do mu Ma ryi.
Obec nie na tym miej scu stoi skrom na ka plicz ka, a obok
mur, na któ rym piel grzy mi za wie sza ją kart ki z proś ba mi
do Ma ryi. Znaj du ją się tam rów nież trzy uję cia wo dy ze źró -
deł zdro wia, szczę ścia i płod no ści. 

Ła two moż na opi sy wać dzie ła, któ re wy szły spod
rę ki czło wie ka, Wte dy jed nak, gdy sta je my wo bec pięk na,
któ re jest dzie łem Stwór cy, uświa da mia my so bie swo ją ma -
łość, brak po lo tu i fan ta zji. Ta kie go uczu cia do zna je my
zwie dza jąc Ka pa do cję. Erup cja dwóch wul ka nów, ja ka mia -
ła miej sce przed mi lio na mi lat, po kry ła la wą pła sko wzgó rze
ota cza ją ce dzi siej szy Ne vse hir. Przez na stęp nych wie le ty -
się cy lat desz cze i wia try wy kre owa ły z kru chych skał ba -
śnio wy kra jo braz pe łen prze dziw nych two rów: wież, słu -
pów, ko mi nów, grzy bów, stoż ków. Przy odro bi nie wy obraź -
ni moż na się tam do pa trzyć po sta ci lu dzi i zwie rząt. Naj cie -
kaw sze two ry skal ne wy stę pu ją w do li nie Go re me i miej sco -
wo ściach: Ugrup, Ne vse hir, Or ta si har, Uchi sar, Ze lve.
W ten nie zwy kły kra jo braz wpi sał się czło wiek. Za cza sów
Bi zan cjum przy by wa li do Ka pa do cji pu stel ni cy, znaj du jąc
tu taj wa run ki do od da wa na się asce zie. W mięk kiej ska le
drą ży li swo je ce le. Od IV wie ku wier ni, któ rych przy by wa ło
co raz wię cej, za czę li two rzyć wspól no ty i dla po trzeb tych
wspól not roz bu do wy wa li mia stecz ka, sta wia li mo na sty ry,
wy ku wa li licz ne ko ścio ły, ma łe, ale i więk sze z ko lum na mi
i oł ta rza mi oraz wie lo na wo we. Wnę trza po kry wa no fre ska -
mi przed sta wia ją cy mi świę tych, sce ny ze Sta re go i No we go
Te sta men tu, fun da to rów ko ścio ła. W sa mej do li nie Go re me
od kry to oko ło 350 ko ścio łów skal nych, a w ca łej Ka pa do cji
oko ło 500. Do zwie dza nia udo stęp nio nych jest obec nie 20.
W nie któ rych klasz to rach znaj du ją się wy cio sa ne w ska le
ogrom ne sto ły, przy któ rych mo gło usiąść na wy ku tych ła -
wach kil ku dzie się ciu mni chów. Mięk kie ska ły pod le ga ją
ero zji. Nie bez zna cze nia jest tu obec ność tu ry stów. W ce lu
ochro ny za byt ków w ko ścio łach nie wol no fo to gra fo wać, ani
do ty kać ścian, nie moż na też po ru szać się dro ga mi po za wy -
zna czo nym szla kiem. Park Go re me wpi sa no na li stę świa to -
we go dzie dzic twa ludz ko ści UNE SCO w 1985 r. 

In ną oso bli wo ścią Ka pa do cji są pod ziem ne mia sta,
w któ rych lud ność ukry wa ła się przed wro ga mi. W mia -

Anatolia. Œladami pierwszych Chrzeœcijan. 
WSPOMNIENIA
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stach ta kich znaj do wa ło się wszyst ko, co po trzeb ne jest
do ży cia: staj nie, spi chle rze, pral nie, kuch nie, mły ny i oczy -
wi ście miej sca do mo dli twy. Mia sta mia ły po kil ka po zio -
mów. Szy by scho dzi ły na wet do 80 m. W ma ga zy nach gro -
ma dzo no za pa sy na pół ro ku. Nie któ re mia sta mo gły po mie -
ścić do 30 tys. miesz kań ców. Gdy po ja wia ło się za gro że nie,
lu dzie scho dzi li do pod zie mi a wej ścia za sta wia li gła za mi.
Nikt z ze wnątrz nie wie dział, gdzie są wej ścia do mia sta. Ka -
pa do cja da wa ła schro nie nie ty siąc om lu dzi, któ rzy ucie ka li
przed na jaz da mi Per sów, Ara bów, Mon go łów. Miast ta kich
od kry to kil ka dzie siąt. Tu ry ści naj czę ściej zwie dza ją Kay ma -
kli i Sa ra tli. 

Tars (Tar sus) to mia sto po ło żo ne kil ka na ście ki lo -
me trów od Mo rza Śród ziem ne go w je go pół noc no
– wschod niej stro nie. Za cza sów rzym skich by ła to sto li ca
Cy li cji, po tęż ny ośro dek fi lo zo ficz ny, ty giel kul tu ro wy. Tars
zna ny jest ja ko miej sce, gdzie wy cho wy wał się św. Pa weł,
Saul, jak go wów czas na zy wa no. Miej sce uro dze nia św.
Paw ła nie jest pew ne. Więk szość źró deł wy mie nia Tars, in -
ne wska zu ją na Je ro zo li mę (patrz: Gość Nie dziel ny nr 27 z 6
lip ca 2008 r.). W Tar sie Saul ze tknął się z róż ny mi tra dy cja -
mi, grec ką kul tu rą i fi lo zo fią, co bar dzo mu po mo gło w je go
pra cy apo stol skiej, zwłasz cza wśród po gan. Wy nie sio na
z do mu ro dzin ne go po boż ność i zna jo mość Pra wa po zwo li -
ły mu póź niej prze ma wiać do współ bra ci w wie rze ję zy kiem
ży dow skiej teo lo gii, kie dy wy kła dał im to, co w księ gach by -
ło za po wie dzią przyj ścia Chry stu sa. Na wie dze nie Tar su
znaj du je się w pro gra mach wszyst kich piel grzy mek do Tur -
cji (nie ko niecz nie wy cie czek). Na sza wie dza o św. Paw le,
aby by ła peł na, wy ma ga oso bi ste go prze ży cia, ja kim jest
obec ność w miej scu tak moc no zwią za nym ze Świę tym.
Miej scem, do któ re go zmie rza ją piel grzy mi w Tar sie jest
ko ściół św. Paw ła. Ko ściół ten, obec nie mu zeum, po cho dzi
z XII w. i ocze ku je wpi su na li stę świa to we go dzie dzic twa
kul tu ry UNE SCO. Dru gim obiek tem na wie dza nym przez
piel grzy mów jest stud nia św. Paw ła znaj du ją ca się w miej -
scu, gdzie praw do po dob nie stał ro dzin ny dom Sau la. Wo dę
ze stud ni na bie ra sym pa tycz ny miesz ka niec Tar su i na le wa
do pod sta wio nych na czyń. We dług lo kal nych wie rzeń wo da
ma cu dow ne wła ści wo ści. Tars był jed nym z naj waż niej -
szych ośrod ków chrze ści jań skich w mu zuł mań skiej Tur cji. 
Przed wy bu chem pierw szej woj ny świa to wej wśród 20 tys.

miesz kań ców po ło wę sta no wi li chrze ści ja nie. Od 1922 r.
Tur cja jest pań stwem la ic kim. Nie od czu wa ją te go mu zuł -
ma nie. Na to miast chrze ści ja nie są oby wa te la mi dru giej ka -
te go rii, co prze ja wia się dys kry mi na cją w pra cy, w szko le
i in nych in sty tu cjach. Ko ścio ły chrze ści jań skie nie ma ją
oso bo wo ści praw nej. Wszel ka za tem dzia łal ność Ko ścio ła,
w tym gło sze nie Ewan ge lii, sta je się bez praw na. Od pra wie -
nie Mszy św. wy ma ga zgo dy od po wied nich władz. W tych
wa run kach, szcze gól ną ła ską, ja ka zo sta ła da na na szej gru -
pie wy ciecz ko wej, by ła moż li wość uczest ni cze nia w dwóch
Mszach św. Pierw sza od pra wio na zo sta ła w po miesz cze niu
re stau ra cyj nym ho te lu „San ta na” na Ri wie rze przez piel -
grzy mu ją cych kil ku na stu księ ży. Dru giej Mszy św. wy słu -
cha li śmy w ho te lu „Fe za” w Ka pa do cji (rów nież w po miesz -
cze niu re stau ra cyj nym). Eu cha ry stię spra wo wał o. Do mi nik
z Gi dle piel grzy mu ją cy z na mi in co gni to. O. Do mi nik przy -
po mniał, że w Gi dle (ko ło Czę sto cho wy) znaj du je się sank -
tu arium Mat ki Bo skiej Gi del skiej, w któ rym cho rzy do zna -
ją uzdro wie nia.

Na za koń cze nie moż na przy po mnieć zna ne jesz cze ze szko -
ły fak ty, któ re ka żą nam przy chyl niej spoj rzeć na na sze hi -
sto rycz ne związ ki z Tur cją, a mia no wi cie: 
• Tur cja ja ko je dy ne pań stwo nie uzna ła roz bio rów Pol ski.
• Na te re nie Tur cji znaj du je się pol ska wieś Adam pol 

za ło żo na przez księ cia Ada ma Je rze go Czar to ry skie go 
w 1842 ro ku, gdzie do dziś miesz kań cy po słu gu ją się 
ję zy kiem pol skim. 

• W Tur cji ostat nie chwi le ży cia spę dził Adam Mic kie wicz. 
Na ta bli cy je go do mu w Stam bu le wid nie je na pis: „Adam 
Mic kie wicz przy ja ciel Tur ków”).

• Ge ne rał Jó zef Bem zo stał tu rec kim feld mar szał kiem 
(ja ko Mu rad Pa sza), by móc wal czyć z za bor cą, gdy 
Tur cja w pierw szej po ło wie XIX w. by ła w sta nie woj ny 
z Ro sją. 

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, z In ter ne tu oraz z Go ścia Nie dziel ne go, nu -
me ry 27 i 33, 2008 r. 

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek 

Efez. Świątynia Hadriana z II wieku n.e. Kapadocja. Panorama Doliny Goreme
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Zwi¹zek Du¿ych Rodzin
WAŻNE INICJATYWY TRÓJMIEJSKIE

Od dział „Zwią zek Du żych Ro dzin 3 plus” (ZDR3plus)
w Gdań sku po wstał za in spi ro wa ny dzia ła nia mi i do świad -
cze nia mi ZDR3plus w War sza wie, jest on bar dzo dy na micz -
nym na rzę dziem w chwi li obec nej i po mo stem po mię dzy
ma gi stra tem Gdań ska i Urzę dem Mar szał kow skim a ro dzi -
na mi.

W ro ku 2010 za po cząt ko wa ne zo sta ły pra ce
nad wdro że niem Kar ty Du żej Ro dzi ny dla ro dzin 3plus
(KDR3plus)po sia da ją cych tro je i wię cej dzie ci.

Pre zy dent Gdań ska – Pa weł Ada mo wicz wpro wa -
dził w ży cie roz po rzą dze niem Kar tę w grud niu 2010r. Jest
ona czę ścią Pro gra mu Wspie ra ją ce go Ro dzi ny. Kar ta da je
moż li wość bez płat nych prze jaz dów na te re nie mia sta Gdań -
ska ro dzi nom z troj giem i więk sza ilo ścią dzie ci. Da je tak że
bez płat ny wstęp do ZOO i zniż kę do Te atru Mi nia tu ra, trwa -
ją obec nie roz mo wy z Mul ti ki nem, Urzę dem Mar szał kow -
skim, Te atrem Wy brze że i in ny mi pod mio ta mi tak że go spo -
dar czy mi aby ofe ru jąc ra bat mo gły sko rzy stać z bez płat nej
re kla my.

Pod mio ty przy stę pu ją ce do pro gra mu KDR3plus,
udzie la ją ra ba tu na swo je pro duk ty czy usłu gi, w za mian
za to ma ją do stęp do stro ny „www UM Gdań ska”, „www
ZDR3plus”, „He rol da Gdań skie go”, re kla my w ZTM
i na por ta lu „Troj mia sto. pl”, a tak że w ka ta lo gu roz da wa -
nym z Kdr3plus.

W pra ce nad kar tą w Gdań sku za an ga żo wa na by ła
Pni Pre zy dent Ewa Ka miń ska, Pra cow ni cy ZTM i Da riusz
Radt ke ZDR3plus, Mi ro sław Puk z ZDR3plus, i Ja cek Ba -
rzow ski ZDR3plus.

W pla nach ma my w tym ro ku utwo rze nie fe de ra cji
sto wa rzy szeń i fun da cji wspie ra ją cych ro dzi ny w woj. po -
mor skim. 29 ma ja pra gnie my za pro sić ro dzi ny na ul. Dłu gą
pod Zie lo ną Bra mę do udzia łu w Dniu Ro dzi ny ja kim nie -
wąt pli wie jest nie dzie la. Wy stą pi Ar ka No ego in ne ze spo ły,
bę dą kon kur sy, du żo, du żo do brej za ba wy.

Na szym ce lem jest spra wić aby ro dzi ny czu ły się
szczę śli we i do ce nia ne, aby mo gły bez stra chu o przy szłość,
de cy do wać się na wie lo dziet ność. Że by ro dzi ce sa mi mo gli
de cy do wać czy po sy ła ją dzie ci do przed szko la czy ra czej
ma ma sa ma zaj mie się ni mi w do mu. 

Na szym ce lem jest tak że stwo rze nie pra wa w Pol -
sce któ re za gwa ran to wa ło by ma mom wy cho wu ją cym dzie ci
– pra wo do świad czeń eme ry tal nych. Słusz nym i spra wie dli -
wym bo wiem jest aby ma ma któ ra wy cho wa ła kil ko ro Po la -
ków do sta ła od Pań stwa Pol skie go za bez pie cze nie fi nan so -
we w wie ku eme ry tal nym. Wszak te dzie ci wła śnie bę dą
pra co wa ły i two rzy ły na sze spo łe czeń stwo, od pro wa dza ły,
tak że skład ki ZUS i mu si my mó wić o so li dar no ści po ko leń
spra wia ją cej tak że ogra ni cze nie emi gra cji. 

Emi gra cji na le ży za po bie gać w każ dy moż li wy spo -
sób i za chę cać mło dzież do pra cy na rzecz wła sne go kra ju,
nie tyl ko z po wo dów pa trio tycz nych, tak że z po wo du za gro -
żeń ja kie nie sie ze so bą is lam, gdyż miej sca po na szych emi -
gru ją cych dzie ciach zaj mą tak że emi gran ci.

Już dziś wia do mo że w przy szłym ro ku (da ne Min.
pra cy) na ryn ku pra cy za brak nie 2 mln lu dzi i ktoś te miej -
sca zaj mie. Bę dą to emi gran ci ze wscho du, ale tak że mo gą
do nas za wi tać mu zuł ma nie.

W cza sie, gdy tak nie wy star cza ją cy jest sto pień od -
na wial no ści pol skie go spo łe czeń stwa na po zio mie war to -
ści 1,6 – gdy spo łe czeń stwo od na wia się przy współ czyn ni -
ku 2,2 – mo że my mó wić już o ka ta stro fie de mo gra ficz nej,
któ ra pro wa dzi do wy mie ra nia na ro du (patrz sta rze ją ce się
Niem cy).

W ta kiej sy tu acji je dy nym ra tun kiem są sko ma so -
wa ne dzia ła nia pro -ro dzin ne skie ro wa ne na pro mo wa nie,
roz wój i za bez pie cze nie eko no micz ne ro dzin w Pol sce.

Po trzeb ne są do bre ta nie kre dy ty na miesz ka nia,
ulgi po dat ko we i wspar cie ro dzi ny na każ dym eta pie jej roz -
wo ju, tak by każ de po czę te dziec ko by ło ko cha ne i czu ło się
szczę śli we kie dy się uro dzi, ale tak że, aby ro dzi ce czu li się
do strze ga ni i do ce nia ni przez spo łe czeń stwo i nie ule ga li
po ku sie emi gra cji z po wo dów eko no micz nych. 

Z tych i in nych po wo dów ZDR3plus pra cu je w Trój -
mie ście. Trwa ją roz mo wy z UM So pot i Pre zy den tem Gdy -
ni w sprawie KDR3plus, aby ro dzi na by ła pro mo wa na tak że
w tych mia stach. Mar sza łek woj. Po mor skie go za sta na wia
się obec nie nad moż li wo ścią zwięk sze nia za się gu dzia ła nia
KDR3plus, ZDR3plus tak że szu ka ta kie go roz wią za nia.

Dariusz Radtke
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Modlitwa powszechna
W dzi siej szej czę ści cy klu „Li tur gicz ne ABC” chciał bym
przy bli żyć ro lę i zna cze nie mo dli twy po wszech nej w li tur gii
Mszy świę tej. Mo dli twa ta (zwa na tak że mo dli twą wier -
nych) jest bo wiem szcze gól ną funk cją lu du Bo że go, któ ra
wy ni ka z sa kra men tu chrztu i jest speł nie niem ka płań skiej
funk cji zgro ma dze nia. Jak czy ta my w do ku men tach li tur -
gicz nych: „W mo dli twie po wszech nej, czy li mo dli twie wier -
nych, lud w pe wien spo sób od po wia da na Bo że sło wo przy -
ję te z wia rą i wy ko nu jąc swą wy ni ka ją cą z chrztu funk cję ka -
płań ską, za no si do Bo ga bła ga nia za zba wie nie wszyst kich.”
(OWMR 69)
Hi sto ria
Bi blij ne we zwa nie do mo dli twy wier nych znaj dzie my w li -
ście św. Paw ła do Ty mo te usza (1 Tm 2,1n). Mo dli twa po -
wszech na po ja wia ła się i zni ka ła w li tur gii na prze strze ni
wie ków. Z pew no ścią ist nia ła u po cząt ków chrze ści jań stwa
w for mie we zwań od czy ty wa nych w róż nych in ten cjach,
na któ re ze bra ny lud od po wia dał „Amen”. W V wie ku mo dli -
twa po wszech na przy ję ła for mę uro czy stą. Dia kon śpie wał
po szcze gól ne we zwa nia, na stę po wa ła mo dli twa w ci szy za -
koń czo na ora cją ka pła na oraz do kso lo gią „Amen”. Do kład -
nie ta ką for mę mo dli twy zna my dzi siaj z li tur gii Wiel kie go
Piąt ku. W wie kach póź niej szych na we zwa nia mo dli tew ne
ka pła na lub dia ko na od po wia da no tak że „Ky rie ele ison”,
a pa pież Ge la zy I nadał mo dli twie struk tu rę kil ku na stu we -
zwań li ta nij nych, prze pla ta nych akla ma cja mi lu du. Pa pież
Grze gorz Wiel ki zniósł na to miast obo wią zek wy ko ny wa nia
tej mo dli twy, po zo sta wia jąc je dy nie akla ma cje bła gal ne „Ky -
rie ele ison” mo dli twa po wszech na po wró ci ła do li tur gii
po So bo rze Wa ty kań skim II.
Zna cze nie mo dli twy 
Wszy scy, któ rzy przy ję li chrzest, zo sta li włą cze ni do Ko -
ścio ła oraz uczest ni czą w ka płań stwie po wszech nym. To ka -
płań stwo po wszech ne jest klu czem do zro zu mie nia isto ty
mo dli twy wier nych. Chry stus ja ko je dy ny Po śred nik i Ar cy -
ka płan uczy nił swój Ko ściół kró lew skim ka płań stwem. Jest
nim ca ła wspól no ta i każ dy we wła ści wy spo sób uczest ni czy
w je dy nym ka płań stwie Chry stu sa. Czym in nym jest ka płań -
stwo hie rar chicz no -urzę do we bi sku pów, pre zbi te rów i dia -
ko nów, a czym in nym (w sen sie isto to wym) ka płań stwo po -
wszech ne wier nych, wy ni ka ją ce przede wszyst kim ze
chrztu, ale tak że z in nych sa kra men tów. Mo dli twa po -
wszech na jest więc mo dli twą w in ten cji ca łe go świa ta za no -
szo ną przez ochrzczo nych, ma cha rak ter bła gal ny i wsta -
wien ni czy a jej wy ko ny wa nie jest speł nie niem funk cji ka -
płań skiej wier nych. Kie dy mo dli twa ta ma miej sce w li tur gii
ko ścio ła, sta je się szcze gól ną i szczy to wą for mą spra wo wa -
nia po wszech ne go ka płań stwa chrze ści jań skie go.
Struk tu ra mo dli twy
W na wią za niu do Chry stu sa ja ko Je dy ne go Po śred ni ka, mo -
dli twa po wszech na, po dob nie do po zo sta łych mo dlitw li tur -
gicz nych jest za wsze za no szo na do Oj ca przez Sy na. Chry -
stus ja ko Je dy ny praw dzi wy po śred nik i Ar cy ka płan, za no si
proś by Ko ścio ła przed tron Oj ca. Da ją te mu wy raz cho ciaż -
by kon klu zje pre zbi te ra: „(…) przez Chry stu sa, Pa na na sze -
go.” Cha rak te ry stycz nym we zwa niem wy ra ża ją cym ka płań -
ską po słu gę jest tak że zwrot „Mó dl my się”, któ ry tak czę sto

po ja wia się na po cząt ku za no szo nych we zwań. Istot ne jest
tak że miej sce mo dli twy po wszech nej w li tur gii. Jest ona od -
po wie dzią i zwień cze niem li tur gii sło wa i wpro wa dza nas
w li tur gię eu cha ry stycz ną. Roz po czę cie i za koń cze nie mo -
dli twy na le ży do ka pła na -ce le bran sa, ja ko prze wod ni czą ce -
go zgro ma dze nia. Li tur gia Ko ścio ła wska zu je nam czte ry
sta łe in ten cje mo dli twy: 
(1) w po trze bach Ko ścio ła; 
(2) za rzą dzą cych pań stwa mi i o zba wie nie ca łe go świa ta;
(3) za lu dzi do świad czo nych róż ny mi trud no ścia mi; 
(4) za miej sco wą wspól no tę. 

We zwa nia te są obec ne w każ dej mo dli twie po -
wszech nej na Mszy Świę tej. Przy bie ra ją oczy wi ście róż ną
for mę (np. za pa pie ża, za cho rych czy za zgro ma dze nie).
W za leż no ści od po trzeb wspól no ty, sy tu acji na świe cie, in -
ten cji Mszy oraz okre su li tur gicz ne go moż na do dać do dat -
ko we we zwa nia tak, aby ich łącz na licz ba sta no wi ła sześć.
Wy jąt kiem jest wspo mnia na już mo dli twa po wszech na Wiel -
kie go Piąt ku kie dy Ko ściół w spo sób uro czy sty za no si dzie -
sięć we zwań za wszyst kie sta ny Ko ścio ła, o zba wie nie świa -
ta i na wró ce nie po gan. Zwy czaj nie wła ści wą oso bą po da wa -
nia in ten cji mo dli twy jest dia kon, ja ko przed sta wi ciel lu du.
Wspól no ta po dej mu je we zwa nie mo dląc się w ci szy oraz wy -
gła sza jąc róż ne akla ma cje, naj czę ściej „wy słu chaj nas Pa -
nie”. In ten cje mo dli twy mo że tak że po da wać lek tor lub
przed sta wi cie le lu du. Nie po wi nien te go czy nić Ka płan,
gdyż mo dli twa wier nych ze swej istot ny i cho ciaż by z na zwy
jest mo dli twą zgro ma dze nia, któ re re ali zu je swo je po -
wszech ne ka płań stwo. Ce le brans ja ko skła da ją cy Bo gu
Ofia rę Eu cha ry stycz ną pro si za lu dem o przy ję cie ich mo dli -
twy. Mo dli twa po wszech na mo że po sia dać roz bu do wa ną
for mę po przez śpiew, za leż nie od oko licz no ści, ob cho dzo -
ne go świę ta bądź uro czy sto ści.

Tomasz Olszyński

LITURGICZNE ABC

Orantka – Matka Boża modląca się z Kościołem i za Kościół
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Œwiêta Wielkanocne i ich symbolika
Wiel ka noc to naj star sze i naj waż niej sze świę to chrze ści jań -
skie upa mięt nia ją ce mę kę, śmierć i zmar twych wsta nie Je -
zu sa Chry stu sa, po przez któ re zo sta li śmy od ku pie ni z grze -
chu. O je go ran dze świad czyć mo że fakt, że pa miąt kę tych
wy da rzeń ob cho dzi my na dal co dzien nie pod czas każ dej
spra wo wa nej Mszy św.

W od róż nie niu od sta łych Świąt Bo że go Na ro dze -
nia, któ re przy pa da ją co ro ku 25 i 26 grud nia, Świę ta Wiel -
ka noc ne są ru cho me i mo gą wy pa dać w okre sie od 22 mar -
ca do 25 kwiet nia. Od so bo ru ni cej skie go w 325 r. ob cho -
dzo ne są jed nak za wsze w pierw szą nie dzie lę i po nie dzia łek
po pierw szej wio sen nej peł ni księ ży ca. I choć oba te świę ta
trwa ją za le d wie dwa dni, to po prze dzo ne są one dłu gim
okre sem przy go to wu ją cym nas do nich, w cza sie któ re go
gło szo ne są też spe cjal ne re ko lek cje. W przy pad ku Bo że go
Na ro dze nia okre sem tym jest Ad went, na to miast Wiel ka -
noc po prze dza okres Wiel kie go Po stu (w tra dy cji ży dow -
skiej ist nie je po dob ny okres po prze dza ją cy Świę to Pas chy
na zy wa ny „omer”). Roz po czy na się on za raz po za koń cze -
niu kar na wa łu (tzw. śle dzi ku) w Śro dę Po piel co wą i trwa 7
ty go dni (a do kład nie 40 dni nie li cząc dni świą tecz nych, czy -
li nie dziel) na pa miąt kę rów nie dłu gie go prze by wa nia Je zu -
sa na pu sty ni, któ ry przy go to wy wał się tam do pu blicz nej
dzia łal no ści i był ku szo ny przez sza ta na. Od IV w. po sy pu je
się te go dnia w ko ście le ka to lic kim gło wy wier nych po pio -
łem po wsta łym w wy ni ku spa le nia w Wiel ką So bo tę po -
przed nie go ro ku palm wiel ka noc nych z ubie gło rocz nej Nie -
dzie li Pal mo wej. Po cząt ko wo zwy czaj ten do ty czył tyl ko po -
kut ni ków, ale od XI w. stał się ob rzę dem dla wszyst kich
wier nych, ja ko sym bol ich po ku ty i ża lu za grze chy (stąd
ko niecz ność spo wie dzi cho ciaż raz w ro ku wła śnie w okre -
sie wiel ko post nym), a tak że go to wo ści do umar twień i wy -
ci sze nia się (re zy gna cji z róż nych uży wek, ulu bio nych po -
traw, hucz nych za baw itp.), do szcze gól nej po boż no ści (mo -
dli twy) oraz do peł nie nia do brych uczyn ków (np. jał muż -
ny). Je że li ktoś nie mo że uczest ni czyć w tym dniu w li tur gii
pa ra fial nej, wów czas przy no si się dla nie go z ko ścio ła po -
świę co ny po piół w ksią żecz ce do na bo żeń stwa i po sy pu je
się mu nim gło wę w do mu. 

W nie któ rych kra jach (np. w Niem czech) ka pła ni
nie po sy pu ją głów po pio łem, lecz kre ślą znak krzy ża na czo -
le wier nych kciu kiem umo czo nym w mie szan ce po pio łu
i ole ju. Każ do ra zo wo wy po wia da się przy tym sło wa: „pa -
mię taj, że pro chem je steś i w proch się ob ró cisz” lub „na -
wra caj cie się i wierz cie w ewan ge lię”, któ re ma ją przy po mi -
nać nam o kru cho ści i śmier tel no ści ży cia ludz kie go oraz
ko niecz no ści czy nie nia po ku ty. Dla pod kre śle nia po kut ne -
go cha rak te ru Śro dy Po piel co wej wszy scy do ro śli ka to li cy
ma ją obo wią zek za cho wa nia te go dnia po stu ści słe go (ja ko -
ścio we go i ilo ścio we go). Przez ca ły okres Wiel kie go Po stu
od pra wia ne są w świą ty niach cy klicz ne na bo żeń stwa:
w piąt ki – Dro gi Krzy żo we, a w nie dzie le – Gorz kie Ża le. 
Kul mi na cją Wiel kie go Po stu jest Wiel ki Ty dzień trwa ją cy
od Nie dzie li Pal mo wej aż po Tri du um Pas chal ne (łac. tri du -
um – zna czy trzy dni), tj. Wiel ki Czwar tek, Wiel ki Pią tek
i Wiel ką So bo tę. 

W Nie dzie lę Pal mo wą ob cho dzi my pa miąt kę uro -
czy ste go wjaz du Chry stu sa do Je ro zo li my, wi ta ne go śpie -
wem i pro ce sją z ga łąz ka mi oliw ny mi. Od IV w. bi skup Je ro -
zo li my, po dob nie jak nie gdyś Chry stus, je chał te go dnia
na ośli cy w pro ce sji z Be ta nii przez Gó rę Oliw ną aż do Je ro -
zo li my. Zgod nie z ob rząd kiem ka to lic kim przy no si my te go
dnia do ko ścio ła i świę ci my pa lem ki (sym bol od ra dza ją ce go
się ży cia). W nie licz nych miej sco wo ściach (np. To kar ni czy
No wym Sta wie) wpro wa dza się tak że jesz cze fi gu rę Je zu sa
na osioł ku, lecz ta tra dy cja już nie ste ty za ni ka. Świę co ne
pal my przy bie ra ją bar dzo róż ną for mę w po szcze gól nych
kra jach. W An glii sym bo li zu ją je na przy kład sple cio ne
na kształt krzy ża dwa sło mia ne pa secz ki. Tra dy cyj ne pal my
ro bio ne są na ogół z ga łą zek wierz by i buksz pa nu (sym bo li
nie śmier tel no ści) ople cio nych ko lo ro wy mi bi buł ko wy mi
kwia ta mi i wstąż ka mi. Naj więk szą po pu lar no ścią cie szą się
jed nak tzw. pa lem ki wi leń skie mi ster nie uple cio ne z su szo -
nych kwia tów i traw. W Pol sce ist nie je dłu ga tra dy cja wła -
sno ręcz ne go wy ko ny wa nia palm wiel ka noc nych. W Lip ni cy
Mu ro wa nej i Rab ce od by wa ją się na wet co rocz ne kon kur sy
na naj dłuż szą i naj pięk niej szą pal mę wiel ka noc ną. 

Wiel ki Po nie dzia łek, Wto rek i Śro da są we dług tra -
dy cji lu do wej dnia mi po jed na nia (spo wie dzi), ro bie nia grun -
tow nych po rząd ków i przy ozda bia nia do mostw. 

Tri du um Pas chal ne po sia da nad wy raz bo ga tą li tur -
gię. W tych dniach ma ją też w ko ście le miej sce wie lo go dzin -
ne wie czor ne czu wa nia po łą czo ne z roz wa ża nia mi mo dli -
tew ny mi i śpie wem. 

Wiel ki Czwar tek upa mięt nia usta no wie nie sa kra -
men tu Eu cha ry stii i Ka płań stwa. Jest więc Dniem Ka pła na,
kie dy to mo że my w szcze gól ny spo sób wy ra zić na szym ka -
pła nom swo ją wdzięcz ność za ich po słu gę. Po dob nie jak
apo sto ło wie wo kół Chry stu sa pod czas Ostat niej Wie cze rzy,
tak też ka pła ni gro ma dzą się te go dnia przed po łu dniem
w Rzy mie wo kół pa pie ża, a w in nych die ce zjach wo kół swe -
go bi sku pa, by pod czas uro czy stej Mszy Krzyż ma od no wić
ślu by zło żo ne w dniu świę ceń i po świę cić ole je do na masz -
cza nia. Wie czo rem we wszyst kich pa ra fiach od pra wia na
jest Msza Wie cze rzy Pań skiej, w cza sie któ rej ka płan ob my -
wa no gi 12. męż czy znom, tak jak Chry stus uczy nił to apo -
sto łom. Pod czas śpie wu „Chwa ła na wy so ko ści Bo gu” roz -
brzmie wa ją dzwo ny, któ re na stęp nie milk ną aż do Wiel kiej
So bo ty i za stą pio ne zo sta ją przez drew nia ne ko łat ki. Po za -
koń cze niu Wie cze rzy Naj święt szy Sa kra ment prze no szo ny
jest na pa miąt kę uwię zie nia Je zu sa do ka pli cy ad o ra cji, zwa -
nej Ciem ni cą. Oł tarz i ta ber na ku lum po zo sta ją pu ste,
a wiecz na lamp ka zga szo na. 

W Wiel ki Pią tek od pra wia ne są nad zwy czaj uro czy -
ste Dro gi Krzy żo we (np. na Kal wa rii Ze brzy dow skiej czy
Wej he row skiej), a wie czo rem wier ni gro ma dzą się w ko -
ścio łach na li tur gii wiel ko piąt ko wej zło żo nej z pro ce sji
z krzy żem, Li tur gii Sło wa (bez Li tur gii Eu cha ry stycz nej,
więc w tym dniu wy jąt ko wo nie od pra wia się Mszy św.)
i bar dzo roz bu do wa nej mo dli twy po wszech nej oraz uro czy -
stej ad o ra cji krzy ża. Po Ko mu nii św. ka płan prze no si Naj -
święt szy Sa kra ment w uro czy stej pro ce sji z Ciem ni cy
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do Gro bu Pań skie go. Po dob nie jak w Śro dę Po piel co wą
wier nych obo wią zu je wte dy post ści sły. 

Wiel ka So bo ta upły wa na przy go to wy wa niu tzw.
świę con ki, czy li ko szycz ka z po kar ma mi na nie dziel ne śnia -
da nie wiel ka noc ne, któ re świe co ne są w tym dniu w ko ście -
le przez ka pła na. W ude ko ro wa nym zie lo nym buksz pa nem
i wio sen ny mi ba zia mi czy kwia ta mi ko szycz ku nie mo że za -
brak nąć chle ba (sym bo lu Chle ba Ży we go, czy li Chry stu sa),
wę dlin i słod kie go ba ran ka (sym bo li zmar twych wsta łe go
Chry stu sa), ma lo wa nych i zdo bio nych w róż ny spo sób ja jek
w po sta ci ko lo ro wych pi sa nek, kra sza nek, na kle ja nek itp.
(sym bo li no we go ży cia), ma sła, so li (ochro ny przed ze psu -
ciem), chrza nu i pie przu (od po wied ni ków bi blij nych gorz -
kich ziół) oraz świą tecz nych ciast (głów nie bab lub ma zur -
ków). Wie czo rem wier ni uczest ni czą w Li tur gii Wi gi lii Pas -
chal nej, któ ra za czy na się od Li tur gii Świa tła. Po po świę ce -
niu ognia, za pa le niu od nie go świe cy pas chal nej (sym bo lu
Chry stu sa roz ja śnia ją ce go mro ki śmier ci) i wnie sie niu jej
do ko ścio ła na stę pu je bar dzo roz bu do wa na Li tur gia Sło wa
oraz śpie wa się hymn „Chwa ła na wy so ko ści Bo gu”, pod -
czas któ re go po now nie roz brzmie wa ją dzwo ny. Ko lej na li -
tur gia (Chrzciel na) jest wspo mnie niem sa kra men tu Chrztu
św. i Bierz mo wa nia. Po Li tur gii Eu cha ry stycz nej ma miej -
sce pro ce sja re zu rek cyj na z Naj święt szym Sa kra men tem
(w nie któ rych ko ścio łach po prze dza ona pierw szą po ran ną
mszę w nie dzie lę). Pro ce sja ta po wta rza na jest przez 8 ko lej -
nych dni w cza sie tzw. Okta wy Wiel ka noc nej. 

W Nie dzie lę Wiel ka noc ną spo ży wa my po świę co ne
w Wiel ką So bo tę po kar my pod czas uro czy ste go śnia da nia
wiel ka noc ne go dzie ląc się ni mi z in ny mi do mow ni ka mi po -

dob nie jak opłat kiem w Wi gi lię Bo że go Na ro dze nia. W wie -
lu kra jach (np. nie miec ko ję zycz nych), a tak że re gio nach
Pol ski (np. na Ślą sku) dzie ci szu ka ją po śnia da niu pre zen -
tów od wiel ka noc ne go za jącz ka, któ re ro dzi ce ukry li w do -
mu lub w ogro dzie, co rów nież przy po mi na bo żo na ro dze -
nio wy zwy czaj ob da ro wy wa nia się pre zen ta mi. 

Po nie dzia łek Wiel ka noc ny (tzw. La ny Po nie dzia -
łek) jest dniem od wie dzin, wio sen nych spa ce rów oraz śmi -
gu sa -dyn gu sa. Tra dy cja ta jest zlep kiem dwóch sta ro pol -
skich zwy cza jów: śmi gu sa (sma ga nia się wit ka mi wierz by
i ob le wa nia się wo dą ja ko sym bo li oczysz cze nia z bru du
grze chu) oraz dyn gu sa (wy ku py wa nia się pi san ka mi od ko -
lej ne go ob la nia wo dą lub zbie ra nia dat ków po dob nie jak
w cza sie ko lę do wa nia po Bo żym Na ro dze niu). 

Okres wiel ka noc ny, po dob nie jak bo żo na ro dze nio -
wy, trwa jesz cze przez wie le ko lej nych dni. W czwar tek, 40
dni po Nie dzie li Zmar twych wsta nia Pań skie go, ob cho dzi my
Świę to Wnie bo wstą pie nia Pań skie go, kie dy to Chry stus
na oczach apo sto łów uniósł się do nie ba na Gó rze Oliw nej.
Przez ko lej nych 9 dni gro ma dzi my się (na wzór Ma ryi i apo -
sto łów w Wie czer ni ku) w ko ście le na mo dli twie w ocze ki -
wa niu na ze sła nie da rów Du cha Św. I to wła śnie Nie dzie la
Ze sła nia Du cha Świę te go – 50 dni po Nie dzie li Wiel ka noc -
nej koń czy osta tecz nie okres wiel ka noc ny. Uro czy stość ta
na wią zu je do sa kra men tu Bierz mo wa nia i jest za ra zem
świę tem dzięk czy nie nia Bo gu za uro dza je (stąd też in na na -
zwa te go świę ta – Zie lo ne Świąt ki). 

Ewa Wo ja czek 

(z Hymnu II Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego)

księ ża z pa ra fii św. Bra ta Al ber ta 
oraz re dak cja „Gło su Bra ta”

Zmar twych wsta nie Chry stu sa, to osta tecz nie zwy cię stwo mi ło ści nad
ego izmem, praw dy nad za kła ma niem, Ewan ge lii nad smut kiem grze chu. 

Nasz Pan ogła sza wszem i wo bec, że zo sta ła po ko na na na sza sła bość, 
a każ de mu z nas da ro wa no no we ży cie. 

Chciej my przy jąć ten dar z wia rą i wdzięcz no ścią. 
Z oka zji świąt pas chal nych ży czy my na szym Dro gim Pa ra fia nom i Go ściom

do świad cza nia mo cy Zmar twych wsta łe go w co dzien nym ży ciu. Niech 
Ży ją cy na wie ki wnie sie świa tło i ra dość do Wa szych ro dzin, do mów i miejsc
pra cy. A wkrót ce ogło szo ny Bło go sła wio nym Słu ga Bo ży Jan Pa weł II niech

wy pra sza mi ło sier dzie i bło go sła wień stwo Bo ga dla każ de go z Was. 

Już Chrystus grób swój porzucił,
Zwycięski wraca z Otchłani,
A gdy uwięził szatana,
Otworzył niebo dla wszystkich.

O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

ŻYCZENIA  WIELKANOCNE
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5. Pod czas ja kiej uro czy sto ści Pa pież po raz pierw szy
po wie dział: „Otwórz cie drzwi Chry stu so wi”?

Od po wiedź: 
Przy to czo ne sło wa Pa pież Jan Pa weł II po wie dział w ho mi lii
pod czas Mszy św. in au gu ru ją cej Je go pon ty fi kat, 22.10.1978
r. na pla cu św. Pio tra w Rzy mie. 

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE

• W cza sie w/w ho mi lii Pa pież Jan Pa weł II po wie dział „Nie
lę kaj cie się! Otwórz cie, otwórz cie na oścież drzwi Chry stu -
so wi!”
• We Mszy św. in au gu ru ją cej pon ty fi kat Ja na Paw ła II wzię -
ło udział 121 de le ga cji mi sji spe cjal nych, w tym 106 państw
i 15 or ga ni za cji mię dzy na ro do wych. 

6. Oj ciec Świę ty, w cza sie swo jej piel grzym ki
do Ame ry ki Po łu dnio wej w 1980 ro ku, mo dlił się
przy fi gu rze Chry stu sa, gó ru ją cej na wzgó rzu nad mia -
stem. Po daj na zwę te go mia sta. 

Od po wiedź: 

Rio de Ja ne iro (Bra zy lia). 

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE

• Fi gu ra Chry stu sa z roz po star ty mi ra mio na mi ma 30 m.
wy so ko ści i wy ko na na jest z be to nu i spe cjal ne go ka mie nia
zwa ne go my dla nym, od por ne go na wo dę i ero zję. Wa -
ży 1145 ton, sa ma gło wa – 30 ton, zaś każ da dłoń – 8 ton.
Znaj du je się na gó rze Co lo ra do o wy so ko ści po nad 700 m.
Fi gu rę za pro jek to wał w 1930 r. ar ty sta pol skie go po cho dze -
nia, Pa weł Le wan dow ski. Pro jekt w znacz nej czę ści sfi nan -
so wa ny zo stał przez Wa ty kan. 
• Cie ka wost ką jest to, że 12.10.1931 r. Włoch Gu gliel mo
Mar co ni włą czył z Rzy mu ilu mi na cję te go po są gu. Wie czo -
rem wy glą da on rze czy wi ście prze pięk nie. Wi dać z każ de go
za kąt ka mia sta jak wy cią gnię te dło nie Chry stu sa wszyst -
kich bło go sła wią. 

7. W 1981ro ku Jan Pa weł II, bę dąc w Ja po nii, spo -
tkał się z za kon ni kiem Po la kiem, opie ku nem bied -
nych i bez dom nych. Po daj je go imię i na zwi sko. 

Od po wiedź: 
Po la kiem tym był Brat Ze no Że brow ski, fran cisz ka nin, to -

wa rzysz świę te go Mak sy mi lia na Ma rii Kol be go. Czło wiek
zna ny i czczo ny w ca łej Ja po nii. 

IN FOR MA CJE DO DAT KO WE

• Po waż ny mie sięcz nik wło ski „Mon do e Mis sio ne” w 1971
r. na pi sał: „Brat Ze no Że brow ski z Za ko nu Fran cisz ka nów
Kon wen tul nych, jest naj więk szym apo sto łem Ja po nii na -
szych cza sów”. Je go pra cę cha ry ta tyw ną roz sła wi ła pra sa
i fil my.

• W cza sie po by tu w Ja po nii Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II:
– spo tkał się z ce sa rzem Hi ro hi to (1901-1989),
– od wie dził klasz tor św. Mak sy mi lia na Kol be go w Na ga sa -
ki, 
– od wie dził Hi ro szi mę (25.02.1981 r.), skąd skie ro wał apel
do świa ta. Prze ma wia jąc po ja poń sku po wie dział: „Woj -
na jest dzie łem czło wie ka. Jest znisz cze niem ży cia ludz kie -
go. Jest śmier cią”. 

opra co wał An drzej Wit kow ski

PYTANIA O JA NA PAW ŁA II – c.d.
nr 5-7

„Naj pięk niej szy jest czas po świę co ny mo dli twie.” 

Jan Paweł II

O Janie Pawle II 

. . . 

. . . 

CZY WIESZ ŻE...
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Dzi siaj w hoł dzie śp. Pre zy den to wi Rze czy po spo li tej Pol -
skiej – Le cho wi Ka czyń skie mu – pieśń i wiersz, obec ne
na na szym Wie czo rze 10 li sto pa da w wi gi lię świę ta Nie pod -
le gło ści. Pieśń Ja ro sła wa Pa czyń skie go i wiersz Agniesz ki
Młyń czyk, uczen ni cy czę sto chow skie go Gim na zjum Ka to -
lic kie go im. Mat ki Bo żej Ja sno gór skiej, na le żą cą do utwo -
rzo ne go prze ze mnie Ko ła Przy ja ciół Praw dy i oca lo nych
od za po mnie nia pio se nek. 

PA NIE PRE ZY DEN CIE 
Agniesz ka Młyń czyk

Chcia łeś zło żyć hołd za mor do wa nym i po ka zać, że o nich
pa mię ta my, lecz żoł nie rzu, po le głeś i Ty, a Pol skę prze szył
krzyk gro bo wy i łzy. 

Na gle się ser ca Po la ków obu dzi ły, 
przy po mnie li so bie, jak bar dzo Cię skrzyw dzi li, 
na gle wró ci ła im pa mięć sprzed lat, 
na gle su mie nie nie da ło im spać. 
Przy po mnia ły im się po li tycz ne afe ry, wszyst kie kłam stwa, któ -
re o To bie mó wi li, złe sło wa rzu ca ne na wiatr, 
wszyst kie szy der stwa mie rzą ce w Twą twarz. 
Oni tak bar dzo Cię nie na wi dzi li, 
oni sło wa mi Cię czę sto ra ni li, oni twier dzi li, 
że na pre zy den ta nie na da jesz się, 
a Ty za nas i za Pol skę prze la łeś swą krew. 
Na gle stwier dzi li, żeś był do bry i pra wy, 
wszyst kie ga ze ty o To bie pi sa ły. 
Lecz dwa mie sią ce na wet nie mi nę ły,
a już fał szy we plot ki znów się za czę ły. 

Już nie my śle li, jak cier pia łeś w chwi li śmier ci, 
za to pa mię ta li wszyst kie Two je błę dy,
tak ła two prze cież pa mię tać o kłam stwie, 

tak ła two prze cież za po mnieć o praw dzie. 
Dziś wszy scy mó wią, że był to wy pa dek. 
Czy rze czy wi ście sa mo lot roz bił się przez przy pa dek? 
Czy nikt spe cjal nie nie brał w tym udzia łu? 
Czy nie był to spi sek i za mach sta nu? 
Tak ła two te raz za praw dę zgi nąć. 
Więc ci, co tchó rze, niech sie dzą ci cho. 
Lecz, aby po znać, aby do ciec praw dy, 
tyl ko po my śleć lo gicz nie wy star czy. 
Wi no waj cy wy szep ta li: „Ro bo ta wy ko na na” 
i kłam stwem rzu ci li Pol skę na ko la na. 
A ci, co o tym za du żo wie dzie li, 
w nie wy ja śnio nych oko licz no ściach gi nę li. 
Lecz praw da za wsze w koń cu wyj dzie na jaw, choć by po ko leń
cze kać kil ka mia ła, jak o Ka ty niu – do wie dzą się wszy scy 
i praw da nas wy zwo li i praw da zwy cię ży! 

Wra ca wspo mnie nie, 22 ma ja 2009 r. Pre zy dent Lech Ka -
czyń ski przy był do Czę sto cho wy. Mia łem szczę ście po wie -
dzieć Mu: „Pa nie Pre zy den cie, z ser ca i du szy dzię ku ję Pa -
nu. Re ali zu je Pan te sta ment Mar szał ka Pił sud skie go:

„Czyń cie wszyst ko,
aby Pol ska prze sta -
ła być przed mio -
tem, a sta ła się
pod mio tem dzie jów
Eu ro py”.
Śmierć w dro dze
do Ka ty nia, w Le sie
Smo leń skim prze rwa -
ła dzie ło Pre zy den ta.
Pod jął je brat Ja ro -
sław. I za to miał zgi -
nąć, za mor do wa ny.
Ku le do się gły Mar ka
Ro sia ka, czło wie ka
tak, jak on ko cha ją ce -
go Oj czy znę i słu żą ce -
go Jej. MAT KO BO -
ŻA, OCA LAJ POL -
SKĘ.

SMO LEŃSK 2010 
Epi ta fium dla Pa trio tów 

sło wa i me lo dia: Ja ro sław Pa czyń ski 

To miał być praw dy dzień, o któ ry wo łał ka tyń ski las.     
Na po kład we szło wie lu, aby o zbrod ni wie dział świat. 
Ostat nie sło wa, roz mo wy, za chwi lę trze ba za piąć pas. 
I na gle huk! Pę kło nie bo. I je den krzyk: gi nie my …

Ko lej ny kwie cień w na szych dzie jach 
już na wie ki zo sta wił ślad. 
Naj smut niej sza pol ska wio sna, 
nad nią zim na, smo leń ska mgła. 

Pre zy den cie, na prze kór cza som 
przy po mnieć o tym, 
że Bóg, Ho nor i Oj czy zna 
w Rze czy po spo li tej to świę ta rzecz. 

Ref.: Pa nie Pre zy den cie, Przy ja cie lu, tyl ko praw da waż na jest
… Zgi ną łeś za nią, za Nie pod le głą, nie zmie ni te go zdraj ców
szept. 

Tak po le cie li po śmierć na wschód … 
wy brań cy lo su okrut ne go. 
Tam do łą czy li do żoł nie rzy … 
z 1940-ego. 

Bło go sła wie ni spra wie dli wi już na sy ci li Bo giem się. 
Zo sta wi li nam te sta ment, trze ba wy peł nić je go treść … 
Ref.: Pa nie Pre zy den cie, Przy ja cie lu 

Opra co wał: Alek san der Mar kow ski

... i prawda nas wyzwoli, i prawda zwyciê¿y
STRONA AUTORSKA

. . . . . . 
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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

Dro ga Krzy żo wa w Gie trz wał dzie

Je dy ne ta kie miej sce w Pol sce. 
To wła śnie tu mia ło miej sce Ob ja wie nie Ma ryj ne.

spotkanie z matką

gdzieś na uboczu
w cieniu historii
w niej się dopełnia
prawda największa
której się uczy

do której dorasta
z każda boleścią
z każdym upadkiem 
słowo jest wieczne
choć czasem samotne

na ramiona

podnieść zarzucić na ramiona
być plewą tej ziemi
pójść przed siebie w podniosłość chwili
po której nigdy nie będzie tak samo

ziarno rzucone tęsknotą nieba
zroszone krwistym potem
palcem wiary wydłubie miłość
w starym drzewie przydrożnej kapliczki

unieść siebie na wysokość pragnień
tak aby słowo zmieniało marzenia
a to co się ciągle zaczyna od nowa
mogło w nas przetrwać kolejne ukrzyżowanie

szymon z cyreny 

można spotkać człowieka
na wszystkich zakrętach historii
a tylko jeden przymuszony będzie
współdźwigać ciężar pohańbienia
i choć nie był pobożnym żydem
wszedł na karty świętej księgi
który Bogu służył choć jeszcze nie wierzył

. . . 

. . . 

. . . 

KĄCIK POETYCKI
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Rebus jednowyrazowy 
o początkowej li te rze: R. 

„BARYT“

logogryf

wirówka

Fundatorem nagród jest:

HURTOWNIA KSIĄŻEK 
I  DEWOCJONALIÓW      

„ŚW. PAWEŁ“
80-339 Gdańsk 

ul. Bitwy Oliwskiej 40 
tel. 58 55418 34 P = N

Roz wią za nie re bu su, lo go gry fu al bo
wi rów ki z nr 47 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. 

rebus                          

1) alumni katolickiego seminarium duchownego.

2) duchowny katolicki w wojsku, szpitalu, więzieniu.

3) jeden z sakramentów chrześcijańskich.

4) ostatnie dni karnawału; ostatki.

5) bardzo silne wzruszenie, szok.

6) główny przełożony zakonu, a także ranga oficerska.

7) świątynia prawosławna lub greckokatolicka.

8) świeca ozdobna zapalana w okresie wielkanocnym.

9) figura geometryczna.

10) długa suknia jako strój duchownych katolickich.

Do figury należy wpisać dziesięć wyrazów siedmioliterowych. 
W zaznaczonej kolumnie otrzymamy rozwiązanie.

Opra co wał: BA RYT.

Odgadnięte wyrazy wpisujemy do diagramu prawoskrętnie, druga litera w polu z kreską:
1) miara soczewicy.
2) wisiał na włosie (broń).
3) broń małego przeciwko dużemu.
4) potrafiła zmienić się w węża (jak podpora chromego).
5) może być na glinianych nogach.
6) wieża pomieszanych języków.
7) zburzyły mury Jerycha.
8) jedna z siedmiu chudych lub tłustych.

Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od 1 do 7 utworzą rozwiązanie.              

Opracował: BARYT

ROZWIĄZANIA z nr 46 Głosu Brata
Krzyżówka – hasło: Zakonnik

Poziomo: Trzewiki, astry, akant, kartonik. Pionowo: Przekład, świst, skarbnik, Aneta.
Logogryf – hasło: Wigilia

(brawura, oblicze, program, tulipan, brylant, matinka, kanarek).

Rebus – hasło: Pasterka (pas - derka D=T). 

Pra wi dło we roz wią za nie na de sła ły
panie: Inge Czarniak, Elżbieta Więcek i Kazimiera Korzeniewska

Serdecznie gra tu lu je my!

ROZRYWKA
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POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

„Głos Brata” – pismo wydawane przez parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta, adres: 80−395
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Karolina Chrząstek 25.12.2010 r. 
Lena Anna Ćwiklińska 25.12.2010 r. 
Nikola Węglarz 25.12.2010 r. 
Jakub Mateusz Doniec 25.12.2010 r. 
Franciszek Józef Załoga 25.12.2010 r. 
Victoria Bagińska 25.12.2010 r. 
Jakub Paweł Przytuła 25.12.2010 r. 
Sebastian Kamil Mazurowski 25.12.2010 r. 
Liwia Chęć 26.12.2010 r.
Aleksandra Królak 9.01.2011 r. 
Filip Robert Nartowski 13.02.2011 r.
Małgorzata Baj 13.02.2011 r. 
Krzysztof Sebastian Nowak 13.02.2011 r. 
Hanna Alicja Kołek 13.02.2011 r. 
Katarzyna Joanna Skwierawska 13.02.2011 r. 
Oskar Ignacy Pinczewski 19.02.2011 r. 
Grzegorz Świtała 27.02.2011 r. 
Anna Maria Nastały 19.03.2011 r. 
Wojciech Maciej Muzalewski 27.03.2011 r. 
Marta Iga Fedorowicz 27.03.2011 r. 
Nikodem Hubert Scholla 27.03.2011 r. 
Maksymilian Stencel 27.03.2011 r. 
Hubert Adam Bobrowski 27.03.2011 r. 
Jakub Wojciech Kurowski 27.03.2011 r. 

Zygmunt Brunon Borkowski i Helena Anna Michna
5.03.2011 r. 

1 I 2011 - Stanisława i Stefan Pułko
2 I - Gertruda i Kazimierz Gałązka
15 I - Barbara i Czesław Koller
12 II - Irena i Kazimierz Grądzcy
31 III - Krystyna i Wincenty Mikołajewscy
9 IV - Zofia i Felicjan Bury

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZE

50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA
obchodzili:

Ś.p. Gertruda Bogumiła Gryń, lat 83, zm. 17.12.2010 r. 
Ś.p. Lidia Domańska, lat 79, zm. 23.12.2010 r. 
Ś.p. Jerzy Usarek, lat 68, zm. 23.12.2010 r. 
Ś.p. Ryszard Kobza, lat 65, zm. 26.09.2010 r. 
Ś.p. Lucjan Jóźwiak, lat 78, zm. 26.12.2010 r. 
Ś.p. Henryk Edward Radwański, lat 82, zm. 31.12.2010 r. 
Ś.p. Jerzy Richert, lat 67, zm. 1.01.2011 r. 
Ś.p. Kazimiera Sosińska, lat 83, zm. 1.01.2011 r. 
Ś.p. Renata Przynoga, lat 74, zm. 3.01.2011 r. 
Ś.p. Walentyna Leszczyńska, lat 74, zm. 4.01.2011 r. 
Ś.p. Lubomira Konoplańska, lat 85, zm. 4.01.2011 r. 
Ś.p. Franciszka Sowa, lat 85, zm. 7.01.2011 r. 
Ś.p. Lucyna Skonieczna, lat 80, zm. 8.01.2011 r. 
Ś.p. Stefania Omen, lat 90, zm. 9.01.2011 r. 
Ś.p. Tekla Górjanow, lat 91, zm. 10.01.2011 r. 
Ś.p. Robert Karsunke, lat 40, zm. 1.12.2010 r. 
Ś.p. Stefania Mańkowska, lat 90, zm. 14.01.2011 r. 
Ś.p. Edward Ryszard Jemielniak, lat 61, zm. 15.01.2011 r. 
Ś.p. Andrzej Piotrowski, lat 71, zm. 17.01.2011 r. 
Ś.p. Joanna Rysmanowska z d. Szwichtenberg, 

lat 71, zm. 18.01.2011 r.
Ś.p. Bolesław Opiela, lat 76, zm. 18.01.2011 r. 
Ś.p. Gertruda Lück, lat 91, zm. 19.01.2011 r. 
Ś.p. Stanisława Ławecka, lat 86, zm. 20.01.2011 r. 
Ś.p. Jadwiga Witczak, lat 73, zm. 21.01.2011 r. 
Ś.p. Michał Tałaj, lat 70, zm. 21.01.2011 r. 
Ś.p. Bożena Szulc, lat 73, zm. 24.01.2011 r.
Ś.p. Leokadia Płoszaj, lat 66, zm. 30.01.2011 r. 
Ś.p. Stanisław Waluk, lat 84, zm. 31.01.2011 r. 
Ś.p. Urszula Damrath, lat 76, zm. 1.02.2011 r. 
Ś.p. Jan Szynaka, lat 76, zm. 2.02.2011 r. 
Ś.p. Tadeusz Gretkowski, lat 64, zm. 4.02.2011 r. 
Ś.p. Kazimierz Konrad Damrath, lat 75, zm. 5.02.2011 r. 
Ś.p. Bogdan Szyryn, lat 75, zm. 6.02.2011 r. 
Ś.p. Ryszard Lewandowski, lat 70, zm. 8.02.2011 r. 
Ś.p. Eugeniusz Jerzewski, lat 70, zm. 9.02.2011 r. 
Ś.p. Ewa Zofia Kwaśniewska, lat 78, zm. 11.02.2011 r. 
Ś.p. Danuta Jezierska, lat 81, zm. 14.02.2011 r. 
Ś.p. Jarosław Zajączkowski-Matejko, lat 70, zm. 20.02.2011 r. 
Ś.p. Jan Szweda, lat 80, zm. 20.02.2011 r. 
Ś.p. Bronisław Krzemiński, lat 60, zm. 20.02.2011 r. 
Ś.p. Felicja Pingot, lat 81, zm. 25.02.2011 r. 
Ś.p. Jan Jankowski, lat 71, zm. 26.02.2011 r. 
Ś.p. Czesław Nadolski, lat 85, zm. 27.02.2011 r. 
Ś.p. Helena Skibińska, lat 89, zm. 28.02.2011 r. 
Ś.p. Stanisław Cierpisz, lat 84, zm. 3.03.2011 r. 
Ś.p. Magdalena Cendrowska, lat 40, zm. 5.03.2011 r. 
Ś.p. Ryszard Jaroszkowski, lat 78, zm. 8.03.2011 r. 
Ś.p. Kazimiera Czajkowska, lat 91, zm. 9.03.2011 r. 
Ś.p. Janina Borzyszkowska, lat 85, zm. 16.03.2011 r. 
Ś.p. Henryk Kut, lat 77, zm. 23.03.2011 r. 
Ś.p. Krystyna Grodziewicz, lat 74, zm. 23.03.2011 r. 
Ś.p. Zygmunt Matuszewski, lat 80, zm. 26.03.2011 r. 
Ś.p. Barbara Fira, lat 61, zm. 28.03.2011 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
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JASEŁKA W SP NR 80

OPŁATEK RADY PARAFIALNEJ

NOWI MINISTRANCI I ASPIRANT
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PRACE BUDOWLANE

ETAPY POWSTAWANIA RZEŹBY DO PREZBITERIUM

Montaż płyt granitowych na schodach prowadzących na chór

Prace na witrażami do naszego kościoła


