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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

25 VI – Miał miej sce let ni wy jazd mło dzie ży do
Żar now ca z Mszą św. w nad zwy czaj nej for mie
ry tu rzym skie go.
28 VI – Chór pa ra fial ny udał się na let ni wy jazd
do Go łę bie wa.
30 VI – Ks. Krzysz tof Grzem ski de cy zją Ks. Ar -
cy bi sku pa Me tro po li ty zo stał skie ro wa ny na
stu dia sta cjo nar ne na UKSW w War sza wie na
kie run ku bi bli sty ka. 
1 VII – Ks. Bog dan Pul czyń ski zo stał usta no -
wio ny no wym wi ka riu szem w na szej pa ra fii. Ser -
decz nie wi ta my, ży cząc Bo że go bło go sła wień -
stwa i opie ki pa tro na św. Bra ta Al ber ta.
4-9 VII – Dzie ci wraz z s. Ber nar dą i ks. Ja nu -
szem spę dza ły wa ka cje w Osło ni nie.
9 VII – Od wie dzi ła nas 40-oso bo wa gru pa go ści
z Mar ty ni ki wraz z ich dusz pa ste rzem, ks. Jac -
kiem Ossow skim. 
11-16 VII – Mi ni stran ci prze ży wa li Ma zur ską
Wy pra wę Przy mor skich Pi ra tów w Orzy szu.
26 VII – Eu cha ry stia, mecz i spo tka nie przy
gril lu z ks. Ja nem Mie lew skim i je go pa ra fia na -
mi z Mar ty ni ki w Wy cin kach. 
31 VII - 24 IX – Kle ryk Ma riusz Rom pa od by -
wał w na szej pa ra fii prak ty kę dusz pa ster ską. 
7-14 VIII – Miał miej sce pa ra fial ny wy jazd ro -
dzin wraz z ks. Ja nu szem do Sło wac kie go Ra ju.
12-18 VIII – Mło dzież wraz z ks. Jac kiem wzię -
ła udział w ka ja ko wym spły wie Wdą.
13-21 VIII – Od był się obóz gór ski dla lek to -
rów i mło dzie ży w Kar pa czu w Kar ko no szach.
24-30 VIII – Mło dzież wraz z ks. Mar ci nem
wzię ła udział w ka ja ko wym spły wie Brdą.
7 IX – Za mon to wa no 12. wi traż wień czą cy wy -
strój okien w le wej czę ści ko ścio ła.
10 IX – Po nad 180 osób wzię ło udział w XI Pa ra -
fial nej Piel grzym ce Ro we ro wej do Ma tem ble wa.
12 IX – Za mon to wa no mo sięż ną rzeź bę Chry -
stu sa na krzy żu w pre zbi te rium. 
18 IX – Młodzież wraz ks. Tadeuszem wzięła
udział w diecezjalnym dziękczynieniu za
beatyfikację Jana Pawła II na Westerplatte.
27 IX – Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi świę to wa ła
po dczas Mszy świę tej i wspól nej aga py dzie się -
cio le cie swe go ist nie nia przy na szej pa ra fii. 

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

Przed świętem Podwyższenia Krzyża Świętego, dnia 12 września, 
została zamontowana na krzyżu w prezbiterium figura Chrystusa.

Nasz nowy wikariusz 
ks. Bogdan Pulczyński.

Odbywajacy praktykę duszpasterską
kl. Mariusz Rompa.

Pięk ny czas je sien nej za du my za chę ca do te go,
aby wy god nie za siąść w fo te lu i nie co po czy tać…
Wpi su jąc się w ten na strój go rą co po le ca my ko lej -
ny nu mer na sze go pi sma Głos Bra ta. Jak za wsze
każ dy mo że w nim zna leźć „coś” dla sie bie. A za -
tem kon ty nu uje my na sze cy kle zwią za ne z hi sto -
rią Ko ścio ła Gdań skie go oraz Ka te chi zmem Ko -
ścio ła Ka to lic kie go. Po nad to bo ga ty ma te riał
zdję cio wy do ku men tu je jak wie le ser ca i pra cy
ofia ru ją ka pła ni i sio stry za kon ne dzie ciom, mło -
dzie ży i do ro słym wy peł nia jąc swo je po wo ła nie.
Za chę ca my do lek tu ry…
Dzię ku je my tak że za wszel kie ozna ki życz li wo ści
i po moc ma te rial ną w dzie le bu do wy Ko ścio ła te -
go du cho we go i ma te rial ne go. 

Z mo dli twą Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk
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Czego uczy nas Katechizm, cz. – 13
Ni niej szy ar ty kuł otwie ra ostat nią już część Ka te chi zmu Ko -
ścio ła Ka to lic kie go pt. „MODLITWA CHRZEŚCIJAŃSKA”.
Ar ty kuł obej mu je tre ści za war te w dzia le pierw szym pt.
„Mo dli twa w ży ciu chrze ści jań skim”. We wstę pie do te go
dzia łu na pi sa no: „«Oto wiel ka ta jem ni ca wia ry». Ko ściół wy -
zna je ją w sym bo lu apo stol skim (część pierw sza) i ce le bru -
je w li tur gii chrze ści jań skiej (część dru ga), aby ży cie wier -
nych upodob ni ło się do Chry stu sa w Du chu Świę tym na
chwa łę Bo ga Oj ca (część trze cia). Ta jem ni ca ta wy ma ga za -
tem, aby wier ni w nią wie rzy li, ce le bro wa li ją i ży li nią w ży -
wej i oso bi stej wię zi z Bo giem ży wym i praw dzi wym. Tą wię -
zią jest mo dli twa”.

CZYM JEST MODLITWA
Mo dli twa jest wznie sie niem du szy do Bo ga lub proś bą skie -
ro wa ną do Nie go o sto sow ne do bra, zgod nie z Je go wo lą.
Jest za wsze da rem Bo ga, któ ry przy cho dzi, aby spo tkać się
z czło wie kiem; wy pły wa z Du cha Świę te go i z nas, jest skie -
ro wa na cał ko wi cie ku Oj cu, w zjed no cze niu z ludz ką wo lą
Sy na Bo że go, któ ry stał się czło wie kiem. Ży cie mo dli twy po -
le ga na sta łym trwa niu w obec no ści trzy kroć świę te go Bo ga
i w ko mu nii z Nim.

OBJAWIENIE MODLITWY
Mo dli twa wpi sa na jest w hi sto rię lu dzi. Mó wią o tym księ gi
Sta re go Te sta men tu. Mo dli twa Abra ha ma jest wal ką wia ry,
po nie waż wy ra ża uf ność w wier ność Bo ga, tak że w mo men -
tach pró by. Mo dli twa Moj że sza jest ob ra zem mo dli twy
wsta wien ni czej. Moj żesz nie mo dli się za sie bie, ale za lud,
któ ry Bóg so bie wy brał. W cie niu Ar ki Przy mie rza, Przy byt -
ku Bo ga, roz wi ja się mo dli twa Lu du Bo że go pod prze wod -
nic twem swo ich pa ste rzy. Wśród nich jest król Da wid, któ -
ry mo dli się za swój lud i w je go imie niu. Jest tym, któ re go
pod da nie się wo li Bo żej, wy sła wia nie Bo ga oraz skru cha bę -
dą dla lu dzi wzo rem mo dli twy. Pro ro cy czer pią z mo dli twy
świa tło i si łę, aby na kło nić lud do wia ry i na wró ce nia ser ca.
Wsta wia ją się za brać mi, któ rym zwia stu ją to, co wi dzie li i
usły sze li od Pa na. Ar cy dzie łem mo dli twy w Sta rym Te sta -
men cie są Psal my. Za wie ra ją one dwa nie roz łącz ne ele men -
ty: oso bi sty i wspól no to wy. Mo dli twa Psal mów, na tchnio na
przez Du cha Świę te go, wy ra ża wiel kie dzie ła Bo ga w stwo -
rze niu i hi sto rii zba wie nia. Psal my od ma wia ne przez Chry -
stu sa i wy peł nio ne w Nim, po zo sta ją istot nym ele men tem
mo dli twy Ko ścio ła; ich sło wa mi mo gą się mo dlić lu dzie
wszyst kich cza sów.

Wy da rze nie mo dli twy zo sta ło w peł ni ob ja wio ne w Chry stu -
sie. Mo dli twa Chry stu sa jest mo dli twą sy now ską, mo dli twą,
ja kiej Oj ciec ocze ki wał od swo ich dzie ci. Je zus mo dli się
przed de cy du ją cy mi chwi la mi swo je go po sła nia i po sła nia
Apo sto łów. Ca łe ży cie Je zu sa jest mo dli twą, po nie waż jest
On sta le zjed no czo ny ze swo im Oj cem. Nie zmie rzo na głę bia
sy now skiej mo dli twy Je zu sa ob ja wia się pod czas ago nii w
Ogro dzie Oliw nym („Oj cze … nie mo ja wo la, lecz Two ja
niech się sta nie.” Łk 22, 42) i w ostat nich sło wach na krzy żu
(„Oj cze, w Two je rę ce po wie rzam du cha mo je go” Łk 23, 46).

Isto tą mo dli twy jest nie tyl ko jej treść, ale na sze dys po zy cje.
Je zus kła dzie na cisk na na wró ce nie ser ca: po jed na nie z bra -
tem przed zło że niem ofia ry na oł ta rzu (por. Mt 5, 23-24), mi -
łość do nie przy ja ciół i mo dli twę za prze śla dow ców (por. Mt
5, 44-45), mo dli twę do Oj ca „w ukry ciu” (por. Mt 6, 6), prze -
ba cze nie z głę bi ser ca na mo dli twie (por. Mt 6, 14-15), czy -
stość ser ca, któ re po szu ku je Kró le stwa (por. Mt 6, 21. 25.
33). Mo dli twa wy ma ga wia ry. „Wszyst ko, o co w mo dli twie
pro si cie, sta nie się wam, tyl ko wierz cie, że otrzy ma cie” (Mk
11, 24). Mo dli twa wia ry nie po le ga je dy nie na mó wie niu „Pa -
nie, Pa nie”, lecz na uspo so bie niu ser ca go to we go peł nić wo -
lę Oj ca (por. Mt 7, 21). W mo dli twie do Oj ca Je zus jest na -
szym po śred ni kiem: „A o co kol wiek pro sić bę dzie cie w imię
mo je, to uczy nię, aby Oj ciec był oto czo ny chwa łą w Sy nu” (J
14, 13). Gdy na sza mo dli twa jed no czy się z mo dli twa Je zu sa,
Oj ciec da je nam Po cie szy cie la – Du cha Praw dy. Mo dli twa
chrze ści jań ska w Du chu Świę tym jest za tem ko mu nią mi ło -
ści z Oj cem w Chry stu sie.

Mo dli twa Ko ścio ła opar ta jest na wie rze apo stol skiej. Duch
Świę ty wy la ny na uczniów w Dniu Pięć dzie siąt ni cy, gdy oni
„trwa li jed no myśl nie na mo dli twie”, wy cho wu je Ko ściół do
ży cia mo dli twy. In spi ru je no we sfor mu ło wa nia, któ re bę dą
wy ra ża ły nie zgłę bio ne mi ste rium Chry stu sa, dzia ła ją ce w
ży ciu, w sa kra men tach i w mi sji Je go Ko ścio ła. 
For my mo dli twy za war te w ka no nicz nych Pi smach apo stol -
skich ma ją cha rak ter nor ma tyw ny dla mo dli twy chrze ści jań -
skiej. Są to: bło go sła wień stwo i ad o ra cja, mo dli twa proś by,
mo dli twa wsta wien ni cza, mo dli twa dzięk czy nie nia, mo dli -
twa uwiel bie nia.

Bło go sła wień stwo jest od po wie dzią czło wie ka na
da ry Bo że: bło go sła wi my Wszech moc ne go, po nie waż On
pierw szy nas po bło go sła wił i ob sy pał swo imi da ra mi.

Ad o ra cja jest po sta wą czło wie ka, któ ry uzna je się za
stwo rze nie przed swo im Stwór cą, trzy kroć świę tym.

Mo dli twa proś by wy ra ża świa do mość na sze go
związ ku z Bo giem. Grze sząc, od wra ca my się od Bo ga, proś -
ba jest już po wro tem do Nie go. Pierw szym dą że niem mo dli -
twy proś by jest proś ba o prze ba cze nie. Proś ba o prze ba cze -
nie po prze dza li tur gię eu cha ry stycz ną, jak rów nież mo dli -
twę oso bi stą, wy ra ża ją cą na sze po trze by du cho we i ma te -
rial ne. Przede wszyst kim jed nak proś ba chrze ści jań ska sku -
pia się na pra gnie niu i po szu ki wa niu Kró le stwa.

Mo dli twa wsta wien ni cza po le ga na proś bie za in -
nych. Przy bli ża nas ona do mo dli twy Je zu sa. Je zus jest je dy -
nym wsta wia ją cym się u Oj ca za wszyst kich lu dzi, a w szcze -
gól no ści za grzesz ni ków. Mo dli twa wsta wien ni cza po win na
obej mo wać rów nież nie przy ja ciół.

Dzięk czy nie nie jest nie ustan ną mo dli twą Ko ścio ła,
zwłasz cza pod czas ce le bra cji Eu cha ry stii. W mo dli twie tej
za no szo nej do Oj ca, dzięk czy nie nie Ko ścio ła łą czy się z
dzięk czy nie niem Chry stu sa. Po dob nie jak w mo dli twie
proś by, każ de wy da rze nie i każ da po trze ba mo gą stać się
dla chrze ści ja ni na przed mio tem dzięk czy nie nia.

Uwiel bie nie jest for mą mo dli twy, w któ rej czło wiek
cał kiem bez po śred nio uzna je, że Bóg jest Bo giem. Wy sła -

Z ¯YCIA KOŒCIO£A 
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wia Go dla Nie go sa me go, od da je Mu chwa łę nie ze wzglę -
du na to, co On czy ni, ale dla te go, że On jest. Uwiel bie nie
ze spa la in ne for my mo dli twy i za no si je do Te go, któ ry jest
ich źró dłem i ce lem.

TRADYCJA MODLITWY
Mo dli twy trze ba się uczyć. Na uczy cie lem jest Duch Świę ty.
Duch Świę ty uczy nas mo dli twy przez ży wy prze kaz – świę -
tą Tra dy cję. Tra dy cja mo dli twy, przez kon tem pla cję, stu -
dium i głę bo kie wni ka nie w rze czy wi sto ści du cho we wspo -
ma ga Tra dy cję wia ry. Źró dła mi mo dli twy są: Sło wo Bo że, li -
tur gia Ko ścio ła, cno ty wia ry, na dziei i mi ło ści oraz co dzien -
ne sy tu acje, w któ rych mo że my spo tkać Bo ga. Przez sło wo
Bo że osią ga się „naj wyż szą war tość po zna nia Je zu sa Chry -
stu sa” (Flp 3, 8). Czy ta niu Pi sma Świę te go po win na to wa -
rzy szyć mo dli twa, aby sta ło się ono roz mo wą po mię dzy Bo -
giem a czło wie kiem. Po sła nie Chry stu sa i Du cha Świę te go,
któ re w sa kra men tal nej li tur gii Ko ścio ła za po wia da, ak tu ali -
zu je i ko mu ni ku je mi ste rium zba wie nia, znaj du je prze dłu że -
nie w mo dlą cym się ser cu. Mo dli twa uwew nętrz nia i przy -
swa ja li tur gię pod czas i po jej ce le bra cji. Wia ra jest bra mą
mo dli twy. Aby wejść w mo dli twę, trze ba prze kro czyć tę bra -
mę. Duch Świę ty wy cho wu je nas do mo dli twy w na dziei na
po wrót Chry stu sa. I od wrot nie, mo dli twa umac nia w nas na -
dzie ję. Mo dli twa czer pie wszyst ko z mi ło ści, któ rą wszy scy
zo sta li śmy umi ło wa ni w Chry stu sie i któ ra po zwa la nam na
nią od po wie dzieć ko cha jąc Go tak, jak On nas umi ło wał.

Je dy nie Chry stus jest dro gą mo dli twy chrze ści jań skiej. Czy
na sza mo dli twa bę dzie wspól no to wa czy oso bi sta, słow na
czy we wnętrz na, do stęp do Oj ca ma tyl ko wte dy, gdy mo dli -
my się „w imię” Je zu sa. Świę te czło wie czeń stwo Je zu sa jest
więc dro gą, przez któ rą Duch Świę ty uczy nas mo dlić się do
Bo ga, na sze go Oj ca.

Gdy mo dli my się do Je zu sa, wzy wa my Je go imie -
nia. Imię Je zus obej mu je wszyst ko: Bo ga i czło wie ka. Kto -
kol wiek wzy wa Je go Imie nia, przyj mu je Sy na Bo że go, któ ry
go umi ło wał i sie bie sa me go wy dał za nie go. We zwa nie
Świę te go imie nia Je zus jest naj prost szą dro gą nie ustan nej
mo dli twy. Gdy za czy na my mo dlić się do Je zu sa, Duch Świę -
ty swo ją ła ską wpro wa dza nas na dro gę mo dli twy. Do Du -
cha Świę te go mo że my się mo dlić. Ko ściół za chę ca nas, aby -
śmy co dzien nie wzy wa li Du cha Świę te go, zwłasz cza na po -
cząt ku i na koń cu każ dej waż nej czyn no ści.

Ko ściół chęt nie mo dli się w ko mu nii z Dzie wi cą
Ma ry ją ze wzglę du na Jej szcze gól ne współ dzia ła nie z Du -
chem Świę tym, aby ra zem z Nią uwiel biać wiel kie rze czy,
któ re Bóg uczy nił w Niej oraz by po wie rzać Jej bła ga nia i
uwiel bie nia.

W tra dy cji mo dli twy istot ną ro lę speł nia ją prze wod ni cy mo -
dli twy. Na le żą do nich przede wszyst kim świę ci. Są oni na -
szy mi wzo ra mi mo dli twy. Wsta wien nic two jest ich naj wyż -
szą służ bą za my sło wi Bo że mu. Mo że my i po win ni śmy mo -
dlić się do nich, aby wsta wia li się za na mi i za ca łym świa -
tem. Ro dzi na chrze ści jań ska jest pierw szym miej scem wy -
cho wa nia do mo dli twy. Zbu do wa na na sa kra men cie mał żeń -
stwa jest „Ko ścio łem do mo wym”. Wy świę ce ni do po słu gi są
rów nież od po wie dzial ni za for mo wa nie do mo dli twy swo ich

bra ci i sióstr w Chry stu sie. Zo sta li wy świę ce ni, by pro wa -
dzić Lud Bo ży do ży wych źró deł mo dli twy ja ki mi są: Sło wo
Bo że, li tur gia, ży cie teo lo gal ne, obec ność Bo ga w kon kret -
nych sy tu acjach. Po mo cą w mo dli twie słu żą rów nież oso by
kon se kro wa ne i gru py mo dli tew ne. Pod sta wą dla ży cia mo -
dli twy jest ka te che za dzie ci, mło dzie ży i do ro słych.

Wy bór miej sca nie jest obo jęt ny dla mo dli twy. Miej -
sca mi naj bar dziej sprzy ja ją cy mi mo dli twie są: oso bi ste lub
ro dzin ne ora to rium, klasz to ry, sank tu aria piel grzym ko we, a
przede wszyst kim ko ściół. Ko ściół jest wła ści wym miej -
scem mo dli twy li tur gicz nej oraz uprzy wi le jo wa nym miej -
scem ad o ra cji eu cha ry stycz nej. 

ŻYCIE MODLITWY
Mi strzo wie ży cia du cho we go kła dą na cisk na mo dli twę ja ko
„pa mięć o Bo gu”, czę ste bu dze nie „pa mię ci ser ca”: „Trze ba
przy po mi nać so bie o Bo gu czę ściej, niż od dy cha my” (św.
Grze gorz z Na zjan zu). Ko ściół pro po nu je wier nym ryt my
mo dli twy, ma ją ce pod trzy my wać mo dli twę nie ustan ną: mo -
dli twa po ran na i wie czor na, przed je dze niem i po je dze niu,
Li tur gia Go dzin, nie dziel na Eu cha ry stia, ró ża niec, świę ta ro -
ku li tur gicz ne go. Tra dy cja chrze ści jań ska za cho wa ła trzy
głów ne for my ży cia mo dli twy: mo dli twa ust na, roz my śla nie
i kon tem pla cja. Ich głów ną ce chą jest sku pie nie ser ca.

Mo dli twa ust na jest nie zbęd nym ele men tem ży cia
chrze ści jań skie go. Ewan ge lie uka zu ją na mo men ty, w któ -
rych Je zus wy po wia dał gło śno swo ją mo dli twę oso bi stą, od
bło go sła wień stwa Oj ca (por. Mt 11, 25-26) aż do trwo gi w
Get se ma ni (por. Mk 14, 36). Naj do sko nal szą for mu łą mo dli -
twy ust nej jest mo dli twa „Oj cze nasz”, któ rej na uczył nas Je -
zus. Mo dli twa ust na włą cza cia ło i du cha w mo dli twę we -
wnętrz ną ser ca.

Roz my śla nie po le ga na mo dli tew nym po szu ki wa niu
od po wie dzi na py ta nia „dla cze go” i „jak” ży cia chrze ści jań -
skie go. Roz my śla nie ta kie po bu dza myśl, wy obraź nię, uczu -
cie, pra gnie nie, dzię ki któ rym umac nia my na szą wo lę, by
iść za Chry stu sem. Jest wstęp nym eta pem do po zna nia mi -
ło ści Je zu sa, do zjed no cze nia z Nim.

Kon tem pla cja jest for mą wy ra ża nia ta jem ni cy mo -
dli twy. Jest ona da rem, ła ską. Nie moż na przy jąć jej ina czej
jak tyl ko w po ko rze i ubó stwie. Kon tem pla cja jest zjed no -
cze niem z mo dli twą Je zu sa w ta kim stop niu, w ja kim po zwa -
la uczest ni czyć w Je go mi ste rium. Ten ro dzaj mo dli twy św.
Te re sa od Je zu sa na zy wa „głę bo kim związ kiem przy jaź ni, w
któ rym roz ma wia my sam na sam z Bo giem, wie dząc, że On
nas ko cha”. 

Mo dli twa jest da rem ła ski oraz zde cy do wa ną od po wie dzią z
na szej stro ny. Mo dli twa jest wal ką prze ciw nam sa mym i
prze ciw pod stę pom ku si cie la, któ ry ro bi wszyst ko, by od -
wró cić czło wie ka od mo dli twy. W wal ce mo dli twy mu si my
prze ciw sta wiać się błęd nym po ję ciom o mo dli twie. Nie któ -
rzy wi dzą w niej zwy kły pro ces psy cho lo gicz ny. In ni spro wa -
dza ją ją do po staw i słów ry tu al nych. Mu si my prze ciw sta -
wiać się po glą dom, we dług któ rych: praw dzi we mia ło by być
to, co zo sta ło po twier dzo ne ro zu mo wo i na uko wo (tym cza -
sem mo dli twa jest ta jem ni cą, któ ra prze kra cza na szą świa -
do mość i pod świa do mość), zmy sło wość i wy go dy sta no wią
kry te ria praw dy, do bra i pięk na (tym cza sem mo dli twa jest

Z ¯YCIA KOŒCIO£A 
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„umi ło wa niem Pięk na”, a w isto cie umi ło wa niem Bo ga ja ko
źró dła rze czy pięk nych, któ re pro wa dzą do zjed no cze nia z
bo skim Pięk nem nie stwo rzo nym), mo dli twa jest uciecz ką
od świa ta (tym cza sem mo dli twa nie jest od wró ce niem się
od hi sto rii ani odłą cze niem się od ży cia).

Po win ni śmy prze ciw sta wiać się te mu, co od czu wa -
my ja ko na sze nie po wo dze nia w mo dli twie: znie chę ce nie z
po wo du oschło ści, za smu ce nie, że nie wszyst ko od da je my
Pa nu, za wód, że nie zo sta li śmy wy słu cha ni zgod nie z na szą
wo lą. Aby prze zwy cię żyć te prze szko dy po trzeb ne są: po ko -
ra, uf ność i wy trwa łość

Naj częst szą trud no ścią w mo dli twie jest roz tar gnie -
nie. Od wra ca ono na szą uwa gę od Bo ga i wy ja wia nam, do
cze go je ste śmy przy wią za ni. Po kor ne uświa do mie nie so bie
te go przed Bo giem po win no obu dzić na szą jesz cze więk szą
mi łość do Nie go. Mo dli twie czę sto to wa rzy szy oschłość.
Oschłość jest ele men tem mo dli twy, w któ rej ser ce jest po -
zba wio ne wraż li wo ści uczu cio wej. Mo dli twie mo gą za gra -
żać po ku sy. Dwie ma naj częst szy mi po ku sa mi są brak wia ry
i znu że nie. Brak wia ry prze ja wia się tym, że nie wie rzy my w
sku tecz ność na szej mo dli twy, np. zwra ca my się do Pa na ja -
ko ostat niej uciecz ki, ale czy na praw dę w to wie rzy my. Znu -
że nie jest for mą opie sza ło ści du cho wej spo wo do wa nej roz -
luź nie niem czuj no ści i za nie dba niem ser ca.

Czę sto skar ży my się, że na sza mo dli twa proś by nie
jest wy słu cha na. Ale gdy chwa li my Bo ga lub skła da my Mu
dzięk czy nie nie za wszel kie do bro dziej stwa, nie trosz czy my
się o to, by wie dzieć, czy na sza mo dli twa jest Mu mi ła.
Chce my na to miast zo ba czyć wy nik na szej proś by. Ja ki za -
tem ob raz Bo ga mo ty wu je na szą mo dli twę: czy jest On dla
nas Oj cem, któ re go wo lę pra gnie my wy peł nić, czy też środ -
kiem, aby otrzy mać to, co chce my.

Mo dli twa Je zu sa czy ni z mo dli twy chrze ści jań skiej
sku tecz ną proś bę. On jest jej wzo rem, mo dli się w nas i z na -
mi. Za tem, je śli na sza mo dli twa jest moc no złą czo na z mo -
dli twą Je zu sa, w za ufa niu i sy now skiej śmia ło ści, otrzy mu je -
my wszyst ko, o co pro si my w Je go imię, a na wet o wie le

wię cej niż to: otrzy mu je my sa me go Du cha Świę te go, któ ry
po sia da wszyst kie da ry.

Świę ty Pa weł w swo ich li stach na wo łu je do wy trwa -
łej i nie ustan nej mo dli twy (1Tes 5, 17. Ef 5, 20. Ef 6, 18).
Wbrew na sze mu znu że niu i le ni stwu wal ka mo dli twy jest
wal ką po kor nej, uf nej i wy trwa łej mi ło ści. Mi łość ta otwie ra
na sze ser ca na trzy praw dy do ty czą ce mo dli twy: mo dli twa
jest za wsze moż li wa, mo dli twa jest ży cio wą ko niecz no ścią,
mo dli twa i ży cie chrze ści jań skie są nie roz łącz ne.

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

Na stęp ny ar ty kuł bę dzie za wie rał roz wi nię cie tre ści Mo dli -
twy Pań skiej „Oj cze Nasz”.

Z ¯YCIA KOŒCIO£A 

. . . 

MODLITWA WĘDROWCA

Chwalę Cię Panie
za łąki zielone
złotym kaczeńcem przetkane,
za maków kobierce czerwone,
bo to Twoje dywany.
Pozwól słyszeć Panie,
cykanie świerszczy
i ptaków śpiewanie,
bo to dla Ciebie jak organów granie.
Szemranie strumieni
to modlitwy szeptanie.
Daj widzieć Panie
śmigłe drzew korony,
bo to kościoły Twoje
jak wieże wysokie.

Niebo błękitne
przetkane obłokiem,
niczym aniołów tabuny,
lecących na Twoje pokoje.
Pozwól mi Panie,
oglądać to spokojnie
i cieszyć się wszystkim,
co zawsze było Twoje.

J.J.C   Przyborów Samotnia

Wiersz sko pio wa ny z ga blo ty ka pli cy Naj święt szej
Ma ryi Pan ny w Przy bo ro wie w Be ski dzie Ży wiec kim.
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Historia Koœcio³a Gdañskiego cz. – 12
O ODWILŻY 1956 ROKU

Bar dzo szyb ko po to czy ły się wy da rze nia
1956 ro ku w Pol sce i na Wę grzech. W czerw -
cu te go ro ku zo stał krwa wo stłu mio ny bunt
po znań skich ro bot ni ków. W sierp niu na Ja -
snej Gó rze od by ły się po pro wa dzo ne przez
Epi sko pat Pol ski Ślu by Ja sno gór skie Na ro du
Pol skie go. W paź dzier ni ku do szło do wy bu -
chu re wo lu cji na Wę grzech, w Pol sce zo stał
uwol nio ny z wię zie nia Wła dy sław Go muł ka,
któ ry zo stał no wym pierw szym Se kre ta rzem
PZPR. 24 paź dzier ni ka te go ro ku od był się
sław ny wiec na Pla cu De fi lad w War sza wie, a
28 paź dzier ni ka zo stał uwol nio ny z wię zie nia
i po wró cił do War sza wy pry mas pol ski kar -
dy nał Ste fan Wy szyń ski. 

Mo gło się wy da wać, że zmia ny na
naj wyż szych szcze blach wła dzy, po wiew wol -
no ści w me diach i odro bi na wol no ści w go spo -
dar ce za koń czą w Pol sce pa no wa nie  wszech wład ne go ko -
mu ni zmu. Nie da le ka przy szłość po ka za ła, że zmia ny w blo -
ku państw so cja li stycz nych by ły tyl ko po zor ne. W pierw -
szych mie sią cach po „paź dzier ni ku’56” no we wła dze PRL
de kla ro wa ły jed nak zła go dze nie nie prze jed na nej do tąd po li -
ty ki wo bec Ko ścio ła ka to lic kie go. W li sto pa dzie 1956 ro ku
po wsta ła Ko mi sja Wspól na Rzą du i Epi sko pa tu. W wy ni ku
roz mów tej Ko mi sji wła dzę w die ce zji gdań skiej ob jął wy -
zna czo ny na to sta no wi sko jesz cze w 1951 ro ku przez pa pie -
ża Piu sa XII ks. bi skup Ed mund No wic ki. Uro czy ste prze -
ka za nie wła dzy przez ustę pu ją ce go z funk cji wi ka riu sza ka -
pi tul ne go ks. inf. Ja na Cy ma now skie go na stą pi ło 8 grud nia
1956 ro ku. Ks. Cy ma now ski po wró cił do swo jej pa ra fii pw.
św. Fran cisz ka z Asy żu, w Gdań sku Emaus, gdzie pra co wał
do swo jej śmier ci w 1965 ro ku. Na tych miast po ob ję ciu rzą -
dów w swo jej die ce zji, bi skup Ed mund No wic ki przy stą pił
do jej re or ga ni za cji i upo rząd ko wa nia struk tur ko ściel nych
w die ce zji. Dzię ki ukoń czo nej od bu do wie bu dyn ków ku rial -
nych w Oli wie, moż na by ło roz po cząć or ga ni zo wa nie Ku rii
Bi sku piej. 

Od ro ku 1957 za czę ło uka zy wać się pierw sze po
woj nie pi smo – „Mie sięcz nik Die ce zjal ny Gdań ski”. Na
krót ki czas po wró ci ła do szkół na uka re li gii, któ re to wy da -
rze nie pa mię tam ja ko uczeń ostat niej kla sy szko ły za wo do -
wej. Bar dzo szyb ko spo łe czeń stwo zo rien to wa ło się, ja ki mi
„gru by mi nić mi” to do bro dziej stwo wła dzy wo bec na ro du
by ło „szy te”, gdy po da no do wia do mo ści, kto mo że na uczać
re li gii w szko łach. Na tych li stach oso bo wych zna leź li się
księ ża i sio stry za kon ne, któ rzy po zo sta li po woj nie w Gdań -
sku i nie za wsze umie li po ro zu mie wać się w ję zy ku pol skim,
by ły też oso by w po de szłym wie ku i nie kie dy cho re. 

27 paź dzier ni ka 1957 ro ku za in au gu ro wa ło dzia łal -
ność Gdań skie Se mi na rium Du chow ne w Oli wie. Księ ża
znów mo gli od wie dzać cho rych w szpi ta lach i ska za nych w
za kła dach kar nych. W 1958 ro ku bp No wic ki otrzy mał
wspar cie w pra cy dusz pa ster skiej przez wy zna cze nie na bi -

sku pa po moc ni cze go w die ce zji gdań skiej ks. bpa Le cha
Kacz mar ka. Był to pierw szy od ery go wa nia die ce zji w 1925
ro ku gdań ski bi skup po moc ni czy. Naj waż niej szym jed nak
za da niem w go rą cym okre sie po paź dzier ni ko wej od wil ży
by ło jak naj szyb sze uzy ska nie od władz zgo dy na prze ję cie
do tąd nie odzy ska nych ko ścio łów oraz uzy ska nie zgo dy na
wzno wie nie od bu do wy świą tyń po zo sta ją cych na dal w ru -
inie. Po wie lu mie sią cach sta rań uzy ska no wresz cie zgo dę
na prze bu do wę ka pli cy cmen tar nej na gdań skim Cheł mie
na ko ściół pod we zwa niem Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go.
W 1958 ro ku na stą pi ło for mal ne prze ka za nie ko ścio łów w
Oli wie (Kró lo wej Ko ro ny Pol skiej) i w Lu ble wie (NMP Kró -
lo wej Pol ski) oraz od zy ska no po ewan ge lic kie, zruj no wa ne
ko ścio ły św. Pio tra i Paw ła na Sta rym Przed mie ściu, św.
Bar ba ry na Dłu gich Ogro dach oraz św. Ja na Chrzci cie la w
Gór nym Kieł pi nie. 

W Gdy ni przy pa ra fii oo. re demp to ry stów ru szy ło w
tych la tach pierw sze dusz pa ster stwo lu dzi mo rza – Ośro dek
„Stel la Ma ris”. Okres od wil ży do bie gał już koń ca. Już w
1957 ro ku po ja wi ły się pierw sze trud no ści. Oj co wie fran cisz -
ka nie z ko ścio ła św. Trój cy w Gdań sku na dal nie uzy ska li
po zwo le nia i zgo dy na od bu do wę swo je go ko ścio ła. Nie uzy -
ska no też zgo dy na od bu do wę ko ścio ła św. Bry gi dy, któ ry
przed woj ną był ko ścio łem ka to lic kim. Wła dze za mie rza ły
tam umie ścić ga le rię sztu ki współ cze snej. O zwró ce nie za -
mie nio ne go na ga ra że, jesz cze przez hi tle row ców i na dal w
ten spo sób wy ko rzy sty wa ne go ko ścio ła św. Sta ni sła wa Bi -
sku pa we Wrzesz czu, wła dze na wet nie chcia ły sły szeć. 

W la tach 1957-1959 szpi tal ny ko ściół św. Du cha na
Głów nym Mie ście włą czo no w szat nię i sa lę gim na stycz ną
Szko ły Pod sta wo wej nr 50. Na dal po pa da ły w ru inę ko ścio -
ły św. Ja na i Bo że go Cia ła. Po ewan ge lic ki ko ściół w Mie rze -
szy nie, o któ ry od 1946 ro ku sta ra li się ka to li cy, za mie nio no
w la tach sześć dzie sią tych na ma ga zyn „Ce far mu” .

W imie niu Ku rii Bi sku piej księ ża ob ję li ko ścio ły
św. Pio tra i Paw ła oraz św. Bar ba ry i nie mal na tych miast, bo
już na stęp ne go dnia po ob ję ciu tych zruj no wa nych świą tyń,

Ruiny kościoła św. Brygidy, ok.1960 r.

Z ¯YCIA KOŒCIO£A 
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otrzy ma li za kaz ich od bu do wy. W 1958 ro ku bp No wic ki
ery go wał na bu do wa nym wów czas osie dlu Przy mo rze pa ra -
fię pw. NMP Kró lo wej Ró żań ca Świę te go, nie uzy ska ła ona
jed nak po zwo le nia na bu do wę świą ty ni. Bar dzo sta rał się o
otrzy ma nie zgo dy na jej bu do wę, pierw szy jej pro boszcz ks.
Ro man Siu dek, któ ry zda wał so bie spra wę z pro ble mu, ja -
kim jest brak świą ty ni na osie dlu, na któ rym ma za miesz -
kać 60 tys. miesz kań ców. (Ks. Ro man Siu dek to ten sam,
któ ry ra zem z ks. Wój ci kiem, „wy kradł” aresz to wa ny przez
ko mu ni stycz ne wła dze ob raz Mat ki Bo skiej Czę sto chow -
skiej z klasz to ru na Ja snej Gó rze). 

W po ło wie lat sześć dzie sią tych zo sta ła wy bu do wa -
na tym cza so wa ka pli ca, któ ra sta wa ła się co raz cia śniej sza
dla miesz kań ców roz ra sta ją ce go się osie dla. W tym cza sie
znów usu nię to na ukę re li gii i krzy że ze szkół. We wrze śniu
1960 ro ku Epi sko pat na swym ple nar nym po sie dze niu zde -
cy do wał się na wpro wa dze nie na uki re li gii w punk tach ka -
te che tycz nych. Wcze śniej, w kwiet niu 1959 ro ku, ko mu ni -
ści wpro wa dzi li no we prze pi sy po dat ko we, któ re swą ab sur -
dal ną wy so ko ścią mia ły ugo dzić w pod sta wy ma te rial ne pa -
ra fii. 

Na si li ły się wi zy ta cje se mi na riów du chow nych, w
pra sie par tyj nej uka zy wa ły się na pa stli we ar ty ku ły an ty ko -
ściel ne. Za cza sów bpa No wic kie go po wo ła ny zo stał szó sty
de ka nat w die ce zji, po wo ła no czte ry no we pa ra fie. Nie zbu -
do wa no żad ne go ko ścio ła, ale przy by ło sie dem no wych ka -
plic pu blicz nych. 

Po zgo nie bpa Splet ta, w mar cu 1964 ro ku, bp No -
wic ki już ja ko peł no praw ny bi skup gdań ski, ak tyw nie
uczest ni czył w se sjach So bo ru Wa ty kań skie go II (1961-
1965).

Gdań ski ko ściół ak tyw nie włą czył się w Wiel ką No -
wen nę przy go to wu ją cą Ko ściół w Pol sce do ob cho dów
1000-le cia Chrztu Pol ski. W la tach 1960 i 1966, go ścił w die -
ce zji gdań skiej ob raz Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej. Ob -
cho dy Mi le nium Chrztu Pol ski w 1966 ro ku sta ły się dla ca -
łej die ce zji oka zją do wiel kiej ma ni fe sta cji wia ry i we wnętrz -
nej si ły lo kal ne go  ko ścio ła. Kul mi na cją ob cho dów w Gdań -
sku by ła wi zy ta pry ma sa Wy szyń skie go w ma ju 1966 ro ku,
któ re go nie sio no w pry ma sow skim sa mo cho dzie na rę kach
od ro ga tek mia sta po próg ko ścio ła Ma riac kie go. 

W ko ście le Ma riac kim, któ ry kil ka mie się cy wcze -
śniej zo stał pod nie sio ny do god no ści ba zy li ki mniej szej zo -
sta ła wów czas od pra wio na Msza Świę ta, któ ra zgro ma dzi ła
kil ka dzie siąt ty się cy wier nych. Po 1966 ro ku ostry kurs an -
ty ko ściel ny nie co zła god niał. Wy da rze nia mar ca 1968 ro ku
zmu si ły Go muł kę do za ję cia się spra wa mi we wnątrz par tyj -
ny mi. W tym cza sie w Gdań sku zo sta ła od blo ko wa na re no -
wa cja ko ścio ła św. Ka ta rzy ny, któ ry do tej po ry był do stęp -
ny dla wier nych tyl ko w tym cza so wej ka pli cy pod wie żą, i
św. Bar ba ry na Dłu gich Ogro dach. Wkrót ce nad szedł rok
1970 – pa mięt ny za war ciem ukła du o uzna niu gra nic na Od -
rze i Ny sie po mię dzy Pol ską a RFN. Na stęp ne wy da rze nia
to tra gicz ny gdań ski gru dzień. 

Hu bert Bar tel
wg Sła wo mi ra Ko ście la ka

„1000 lat Gdań skie go Ko ścio ła”

Z ¯YCIA KOŒCIO£A 

Ks. biskup Edmund Nowicki, 1951(1964-1971)

Ks. biskup Lech Kaczmarek, (1958-1981)



GŁOS BRATA NR 3(49)2011 9

Rok Kolbiañski
Mak sy mi lian Ma ria Kol be, wła ści wie
Raj mund Kol be, uro dził się 8 stycz -
nia 1894 r. w Zduń skiej Wo li. 

W dniu swo ich uro dzin
otrzy mał chrzest świę ty w ko ście le
pa ra fial nym pw. Wnie bo wzię cia
NMP w Zduń skiej Wo li. Po tem
miesz kał z ro dzi ca mi w Ło dzi. W
1897 ro ku ro dzi na prze pro wa dzi ła się
do Pa bia nic. Ro dzi ce Raj mun da na le -
że li do III Za ko nu św. Fran cisz ka. Oj -
ciec czy tał swo im sy nom pa trio tycz -
ne książ ki. Chłop cy ba wi li się chęt -
nie w ry ce rzy i ry so wa li na pło tach
pol skie or ły. Pierw sze na uki po bie ra -
li w do mu ro dzin nym. Raj mund, ja ko
chło piec, lu bił tak że po swa wo lić.
Pew ne go dnia mat ka po wie dzia ła do
nie go z wy rzu tem: „Mun dziu, co z
cie bie bę dzie!?” Sło wa te utkwi ły mu
dłu go w pa mię ci. Po wo li chło piec po -
waż niał. Kie dy miał 12 lat, w 1906 r. w
ko ście le św. Ma te usza w Pa bia ni cach, we dług je go re la cji,
Raj mun do wi uka za ła się Naj święt sza Ma ry ja Pan na, trzy ma -
ją ca w rę kach bia łą i czer wo ną ko ro nę. Kie dy za py ta ła go,
któ rą wy bie ra, da jąc do zro zu mie nia, że czer wo na ozna cza
mę czeń stwo, a bia ła czy stość – od po wie dział, że chcę obie. 

W 1907 ro ku fran cisz ka nie kon wen tu al ni ze Lwo wa
pro wa dzi li w Pa bia ni cach mi sje. Raj mund wraz ze swo im
star szym bra tem Fran cisz kiem, po sta no wił wstą pić do za ko -
nu. Obaj przedar li się przez gra ni cę z za bo ru ro syj skie go do
za bo ru au striac kie go, do Lwo wa, gdzie wstą pi li do niż sze go
se mi na rium fran cisz ka nów kon wen tu al nych. 

W ka te drze lwow skiej przed cu dow nym ob ra zem
Mat ki Bo żej Ła ska wej, przed któ rym król pol ski, Jan Ka zi -
mierz, ogło sił Ma ry ję Kró lo wą Pol ski i zło żył na Jej rę ce ślu -
bo wa nie (1656 r.), przed tym sa mym ob ra zem po sta no wił
po świę cić się Ma ryi. „Z twa rzą po chy lo ną ku zie mi – na pi -
sze w swo ich pa mięt ni kach – obie ca łem Naj święt szej Ma ryi
Pan nie, kró lu ją cej na oł ta rzu, że bę dę wal czył dla Niej. Jak?
– nie wie dzia łem, ale wy obra ża łem so bie wal kę orę żem ma -
te rial nym”. 

W 1910 ro ku roz po czął no wi cjat w ma łym se mi na -
rium, przyj mu jąc imię Mak sy mi lian. W 1912 ro ku prze ło że -
ni wy sła li go na dal sze stu dia do Kra ko wa, kil ka mie się cy
póź niej zo stał wy sła ny do Mię dzy na ro do we go Ko le gium Se -
ra fic kie go w Rzy mie. Ślu by wie czy ste zło żył 1 grud nia 1914
ro ku przyj mu jąc imię Ma ria. W ro ku 1915 uzy skał dok to rat
z fi lo zo fii na Pa pie skim Uni wer sy te cie Gre go riań skim (Gre -
go ria num), a po tem z teo lo gii w 1919 ro ku na Pa pie skim
Wy dzia le Teo lo gicz nym św. Bo na wen tu ry. W Rzy mie, 28
kwiet nia 1918 ro ku, przy jął świę ce nia ka płań skie. 

O. Kol be w Rzy mie był świad kiem wstrzą sa ją cych
wy da rzeń. W 1917 ro ku przy pa da ły dwie rocz ni ce: 400-le cie
wy stą pie nia Mar ci na Lu tra i 200-le cie po wsta nia ma so ne rii.
Dwie te oka zje wy ko rzy sta li wro go wie Ko ścio ła dla za ma ni -
fe sto wa nia swej nie na wi ści. Bur mistrz Rzy mu zo stał wiel -

kim mi strzem ma soń skim. Za rzą dził
po cho dy z czar nym sztan da rem, na
któ rym był znak Lu cy fe ra, dep czą ce go
św. Mi cha ła Ar cha nio ła. W cza sie po -
cho du wo ła no: „Dia beł bę dzie rzą dził
w Wa ty ka nie, a pa pież bę dzie je go
szwaj ca rem (słu gą)”. 

Ja ko świa dek Mak sy mi lian pa trzył
z naj wyż szym bó lem i obu rze niem, jak
moż na by ło w Wiecz nym Mie ście do -
pu ścić do ta kiej pro wo ka cji. Jesz cze
wię cej draż ni ła go obo jęt ność tłu mu
ga piów, któ ry nie re ago wał na to bluź -
nier stwo. Rów no cze śnie w tym sa mym
ro ku 1917 świat ka to lic ki ob cho dził
rocz ni cę 75-le cia ob ja wie nia się Naj -
święt szej Ma rii Pan ny Al fon so wi Ra tis -
bon ne. Wspo mnia ne wy pad ki na tchnę -
ły Mak sy mi lia na, aże by utwo rzyć z
jed no stek naj bar dziej bo jo wych i od da -
nych Ma ryi Nie po ka la nej ro dzaj brac -
twa, aby sku pia ło w swo ich sze re gach

wszyst kich lu dzi, któ rym spra wa kró le stwa Bo że go na zie -
mi le ży na ser cu. W po ro zu mie niu z prze ło żo ny mi i po na ra -
dzie ze spo wied ni kiem w tym sa mym ro ku, gdy był jesz cze
sub dia ko nem, za ło żył wśród swo ich ko le gów zwią zek Ry -
cer stwo Nie po ka la nej (Mi li tia Im ma cu la tae) zaj mu ją cy się
apo stol stwem pod zna kiem Ma ryi.

W 1919 ro ku o. Mak sy mi lian po wró cił do Pol ski i
pod jął wy kła dy w se mi na rium oj ców fran cisz ka nów w Kra -
ko wie, któ re po ro ku prze rwał z po wo du gruź li cy płuc. Po -
sta no wił do ło żyć wszyst kich sił, aby wol na Pol ska by ła kró -
le stwem Nie po ka la nej. Za czął więc wer bo wać ochot ni ków
do Ry cer stwa Nie po ka la nej. 

W stycz niu 1922 ro ku za czął wy da wać w Kra ko wie
mie sięcz nik „Ry cerz Nie po ka la nej”. Prze ło że ni jed nak w
oba wie, że o. Kol be za dłu ży klasz tor, wy sła li go do Grod na,
gdzie za ło żył dru kar nię. Pra co wał nie stru dze nie nad no -
wym dzie łem, któ re uwa żał za pro gram swo je go ży cia. Ale
też owo ce szyb ko uka za ły się w ca łej peł ni: w 1927 ro ku Ry -
cerz Nie po ka la nej wy cho dził już w na kła dzie 70 000 eg zem -
pla rzy, a licz ba człon ków Mi li cji Nie po ka la nej wzro sła do
126 000 człon ków.

Gdy o. Kol be prze niósł się do Te re si na pod War -
sza wą, tam rów nież roz kwi tło je go dzie ło. W ro ku 1927 za -
ło żył klasz tor Nie po ka la nów na grun cie po da ro wa nym
przez księ cia Druc kie go -Lu bec kie go. Wy da wał tam m.in.
pi smo „Ry cerz Nie po ka la nej”, a od 1935 r. po pu lar ny „Ma ły
Dzien nik”. Oba pi sma po ru sza ły nie tyl ko te ma ty re li gij ne,
ale tak że spo łecz ne, po li tycz ne i kul tu ral ne. Na kład „Ry ce -
rza Nie po ka la nej” do szedł do 750 000 eg zem pla rzy, „Ry ce -
rzyk Nie po ka la nej” dla dzie ci miał na kład 221 000 eg zem -
pla rzy, „Ma ły Dzien nik” osią gnął na kład 137 000 eg zem pla -
rzy, a je go wy da nie nie dziel ne 225 000. Od ro ku 1938 Nie -
po ka la nów po sia dał wła sną ra dio sta cję. Nie oby wa ło się
oczy wi ście bez trud no ści. Pra sa wol no myśl na bez sku tecz -
nie ośmie sza ła to dzie ło. 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Portret o. Maksymiliana
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W 1930 ro ku o.
Kol be opu ścił Nie po ka la -
nów i w to wa rzy stwie 4
współ bra ci, za ze zwo le -
niem prze ło żo ne go ge ne -
ral ne go, udał się do Ja po -
nii. Tam pro wa dził dzia łal -
ność mi syj ną. W Na ga sa ki
za ło żył dru gi Nie po ka la -
nów. W 1931 ro ku otwo -
rzył no wi cjat, a w 1936 ro -
ku ma łe se mi na rium i roz -
po czął wy da wa nie ja poń -
skie go od po wied ni ka „Ry -
ce rza Nie po ka la nej”, któ ry
osią gnął na kład 65 000 eg -
zem pla rzy. Po dob ne
ośrod ki za ło żył tak że w
Chi nach i w In diach. 

W ro ku 1936 po wró cił do
Pol ski, aby po de przeć Nie -
po ka la nów pol ski, któ ry w cza sie je go nie obec no ści prze ży -
wał kry zys. Wszyst ko po now nie za czę ło iść z dy na micz nym
roz ma chem. W Ja po nii Mak sy mi lian Kol be spo tkał się z
tzw. ma łą ra dio fo nią, czy li sta cja mi nadaw czy mi ma łej mo cy
za in sta lo wa ny mi w wie lu punk tach kra ju. Po po wro cie do
Pol ski po sta no wił uru cho mić te go ty pu sta cję wła śnie w
Nie po ka la no wie. Zgod nie z obo wią zu ją cym w przed wo jen -
nej Pol sce pra wem nie ist nia ła ta ka moż li wość. Nie tra cąc
na dziei za pi sał się do Pol skie go Związ ku Krót ko fa low ców i
zo stał krót ko fa low cem o zna ku SP3 RN (jak Ra dio Nie po ka -
la nów). Sta cja nada wa ła na prze ło mie lat 1937/1938, po kry -
wa jąc swo im za się giem prak tycz nie ob szar ca łe go kra ju. 

Kie dy wy bu chła dru ga woj na świa to wa, klasz tor w
Nie po ka la no wie li czył 13 oj ców, 18 kle ry ków no wi cju szów,
527 bra ci pro fe sów, 82 kan dy da tów na bra ci i 122 chłop ców
w ma łym se mi na rium. Był to więc naj więk szy klasz tor w
owych la tach na świe cie i je den z naj więk szych, ja kie zna ją
dzie je Ko ścio ła. 

Dnia 19 wrze śnia 1939 ro ku Niem cy przy stą pi li do
li kwi da cji Nie po ka la no wa. Wraz z o. Kol be po zo sta li bra cia
zo sta li rów nież aresz to wa ni i umiesz cze ni w obo zie w Am -
tlitz. Stąd wy wie zio no ich do Ostrze szo wa 9 li sto pa da. 

W sa mą uro czy stość Nie po ka la nej, 8 grud nia, na -
stą pi ło zwol nie nie z obo zu. O. Kol be na tych miast po wró cił
do Nie po ka la no wa. Tu za jął się przy go to wa niem 3000
miejsc dla wy sie dlo nych z Po znań skie go. Zor ga ni zo wał nie -
ustan ną ad o ra cję Naj święt sze go Sa kra men tu. Otwo rzył
warsz ta ty na pra wy ze gar ków i ro we rów, wy sta wił kuź nię i
bla char nię, zor ga ni zo wał pra cow nię kra wiec ką i dział sa ni -
tar ny. 

17 lu te go 1941 ro ku ge sta po za bra ło o. Kol be go do
War sza wy naj pierw na osła wio ny Pa wiak, a 25 ma ja wy wie -
zio no go do obo zu za gła dy KL Au schwitz. Otrzy mał nu mer
16 670.

Pod ko niec lip ca 1941 ro ku uciekł je den z więź niów
z blo ku o. Kol be go. Wście kły ko men dant na ka zał zwo łać na
plac ca ły blok i dzie się ciu wy ty po wa nych przez sie bie więź -

niów ska zał na śmierć
gło do wą. Wśród prze zna -
czo nych na śmierć zna -
lazł się Fran ci szek Ga jow -
ni czek. Nie szczę śli wy
wes tchnął, że mu si opu -
ścić żo nę i dzie ci. Zdję ty
li to ścią, że je go bliź ni zo -
sta wi ro dzi nę, Mak sy mi -
lian zgło sił się na śmierć
do bun kra gło do we go za
nie go. Na py ta nie: na py -
ta nie ko men dan ta obo zu,
SS La gerführe ra Kar la
Frit scha, któ ry był zszo -
ko wa ny je go de cy zją:
„Cze go ta pol ska świ nia
chce? Kim ty je steś?”, od -
parł: „Je stem ka pła nem
ka to lic kim”. 

O. Kol be po szedł
na śmierć wraz z 9 to wa -

rzy sza mi do blo ku śmier ci nr 13. Bun kier, któ ry do tąd był
miej scem prze kleństw i roz pa czy, pod wpły wem o. Mak sy -
mi lia na stał się przy byt kiem Bo żej chwa ły. Ja ko ka płan roz -
grze szał ko na ją cych współ więź niów, mo dlił się z ni mi, śpie -
wał na boż ne pie śni. Przy zwy cza jo ny do gło du o. Kol be prze -
żył w bun krze dwa ty go dnie bez kru szy ny chle ba i kro pli
wo dy. Wresz cie opraw cy do bi li go za strzy kiem fe no lu. Sta -
ło się to 14 sierp nia, w wi gi lię Wnie bo wzię cia Naj święt szej
Ma ryi Pan ny 1941 ro ku. Świa dek, któ ry po ma gał wy no sić
ko lej ne tru py z ce li, ze znał, że o. Mak sy mi lian pa trzył na
opraw ców z mi ło ścią, a ci, nie mo gąc znieść te go czy ste go
spoj rze nia, wrzesz cze li: „Patrz w zie mię, nie na nas!”

Św. Mak sy mi lian pro wa dził w swym ży ciu dzia łal -
ność czy sto re li gij ną. Dą żył do osią gnię cia ce lu na kre ślo ne -
go w Ewan ge lii – zbu do wać kró le stwo Bo że, czy li wspól no -
tę chrze ści jan, ży ją cych we dług wzo ru Chry stu sa i Je go
Mat ki. Cał ko wi cie od da ny Bo gu przez Nie po ka la ną, Mat kę
Bo żą, w któ rej do strze gał ob raz apo ka lip tycz nej nie wia sty
miaż dżą cej gło wę sta ro daw ne go wę ża. Świę ty wie dział, że
tyl ko z Jej po mo cą (bo ta ka jest wo la sa me go Bo ga) Ko ściół
od nie sie peł ne zwy cię stwo nad złem, nad sza ta nem. 

17 paź dzier ni ka 1971 ro ku pa pież Pa weł VI do ko nał
oso bi ście uro czy stej be aty fi ka cji Mę czen ni ka w obec no ści
dzie siąt ków ty się cy wier nych z ca łe go świa ta i po nad 3000
piel grzy mów pol skich, a 10 paź dzier ni ka 1982 ro ku Oj ciec
Świę ty bł. Jan Pa weł II do ko nał je go ka no ni za cji. 

Kult św. Mak sy mi lia na roz szedł się lo tem bły ska -
wi cy po Pol sce. Die ce zja ko sza liń sko -ko ło brze ska ogło si ła
go swo im pa tro nem. W Zduń skiej Wo li, dzię ki ini cja ty wie
miej sco we go pro bosz cza, po wstał Ośro dek Pa mię ci św.
Mak sy mi lia na. 

Św. Mak sy mi lian Ma ria Kol be po zo sta nie w dzie -
jach Ko ścio ła w Pol sce, jed ną z naj pięk niej szych je go po sta -
ci. Czło wiek, któ ry za ufał Nie po ka la nej, nie za wiódł się, bo
za wieść się nie mógł. Do ro ku 1982 ku czci Świę te go wy sta -
wio no 61 ko ścio łów i ka plic w Pol sce, a za gra ni cą – 35. 
22 ma ja 1999 r. Kon gre ga cja Kul tu Bo że go i Dys cy pli ny Sa -

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

O. Kolbe w Japonii
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kra men tów usta no wi ła św. Mak sy mi lia na Ma rię Kol be go
Pa tro nem Ho no ro wych Daw ców Krwi w Pol sce. 

W tym ro ku mó wi się o oj cu Kol be wię cej niż zwy -
kle, bo wiem Se nat RP ogło sił bie żą cy rok, w 70. rocz ni cę
śmier ci, wła śnie Ro kiem św. Mak sy mi lia na. Je go wsta wien -
nic two jest nam dzi siaj bar dzo po trzeb ne, po nie waż źle ro -
zu mia na i źle wy ko rzy sty wa na wol ność ro dzi ta kie eks ce sy
jak pu blicz ne bez czesz cze nie Bi blii, ro bie nie krzy ża z pu -
szek od pi wa, pa ra dy cho rej rów no ści czy pre zen to wa nie
wy staw pseu do ar ty stycz nych z gor szą cy mi chrze ści jan eks -
po na ta mi.

W obec nych cza sach agre syw nej ate iza cji jak że
waż ne są dzia ła nia, w któ re mo że my się włą czyć, aby mo dli -
twą i czy nem chro nić war to ści chrze ści jań skie. 

8 wrze śnia na Ja snej Gó rze zo stał od no wio ny, po 65
la tach, Akt Po świę ce nia Na ro du Pol skie go Nie po ka la ne mu
Ser cu Naj święt szej Ma ryi Pan ny. W 1946 ro ku przed ob ra -
zem Mat ki Bo żej, Kró lo wej Pol ski przy się gę skła da li wier ni
z udzia łem ca łe go Epi sko pa tu Pol ski pod prze wod nic twem
Pry ma sa Pol ski, kar dy na ła Au gu sta Hlon da. Akt ten po prze -
dza ły uro czy sto ści naj pierw w pa ra fiach, póź niej w die ce -
zjach ca łe go kra ju.

Dzi siaj mo że my przy łą czyć się do Kru cja ty Ró żań -
co wej za Oj czy znę, któ ra ru szy ła 15 czerw ca bie żą ce go ro -
ku, aby wspól ną mo dli twą po twier dzić sło wa Kar dy na ła Au -
gu sta Hlon da po wtó rzo ne przez Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń -
skie go, że: „Zwy cię stwo, gdy przyj dzie, bę dzie zwy cię -
stwem bło go sła wio nej Ma ryi Dzie wi cy. (…) Pol ska nie zwy -
cię ży bro nią, ale mo dli twą, po ku tą, wiel ką mi ło ścią bliź nie -
go i Ró żań cem.”  

Po la cy, po wiel kich przej ściach hi sto rycz nych ma ją
pra wo do praw dy w ży ciu spo łecz nym, o to wal czył nie stru -

dze nie słu ga Bo ży kar dy nał Ste fan Wy szyń ski i bł. Jan Pa -
weł II. Nie mo że my nie re ago wać na ma ni pu lo wa nie opi nią
spo łecz ną i kar mie nie oby wa te li po przez krzy kli we me dia
pro pa gan dą suk ce su, jak to się kie dyś na zy wa ło, a te raz
„pia rem” (Pu blic Re la tions).

Ka to lic ka na uka spo łecz na wy mie nia czte ry pod sta -
wo we war to ści w ży ciu spo łecz nym: praw dę, wol ność, spra -
wie dli wość i mi łość. O te war to ści trze ba nie ustan nie wal -
czyć, aby żyć god nie. Na tej dro dze niech nam pa tro nu je
świę ty Mak sy mi lian Ma ria Kol be.

Te re sa So wiń ska
na pod sta wie tek stu ks. Win cen te go Za le skie go SDB 

„Świę ci na każ dy dzień”, Wy daw nic two Sa le zjań skie,
War sza wa 1998 i Wi ki pe dii

Z ¯YCIA KOŒCIO£A 

WIERSZE

Rysunek z obozu koncentracyjnego

Przypomnienie

Niewierzący mówią
że to co się stało
w Norwegii
to nie do wiary
a dla wierzących
to rzecz oczywista
że Raj został utracony
na zawsze
a przez grzechy
dzieli losy
na ziemi
z bytem Antychrysta

22 lipca 2011 r.
Te re sa Fi de ra

* * *

Twój Krzyż
to mój drogowskaz
który na drodze stoi

i ściąga burz
pioruny
i deszcz do oczu moich

Twoje Pismo
na drodze mojej
świeci

jak słońce
co oświeca ogrzewa
i piecze ...

* * * 

Wiesław Janusz Mikulski z Ostrołęki
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Szlakiem wielkich œwiêtych na ŒDM  
Mło dzi Po la cy mie li do wy bo ru róż -
ne moż li wo ści wy jaz du na te go rocz -
ne ŚDM w Ma dry cie. Jed ni do tar li
na spo tka nie z Oj cem Świę tym le -
cąc wy god nie i szyb ko sa mo lo tem,
in ni ma ły mi grup ka mi je cha li wła -
sny mi sa mo cho da mi. My na to miast
wy bra li śmy nie co mę czą cą, bo za -
kła da ją cą nie mal trzy ty go dnie jaz -
dy au to ka rem, ale bar dzo atrak cyj -
ną te ma tycz nie tra sę, za pro po no wa -
ną przez sio stry mi sjo nar ki Słu gi
Ewan ge lii z So po tu. Ja dąc przez
trzy kra je, zwie dzi li śmy wie le cie ka -
wych miejsc zwią za nych z po sta cia -
mi wiel kich świę tych. 

W Niem czech za trzy ma li -
śmy się w Münster, by po dą żyć śla -
da mi św. Te re sy Be ne dyk ty od
Krzy ża. Co praw da Edy ta Ste in, bo
tak na praw dę na zy wa się ta świę ta,
bar dzo krót ko prze by wa ła w tym mie ście, ale pa mięć o niej
trwa w nim do dziś, cze go do wo dem jest m.in. jej po mnik
przed daw nym bu dyn kiem Ka to lic kie go In sty tu tu Aka de mii
Pe da go gicz nej, w któ rym w la tach 1932-33 pra co wa ła ja ko
pro fe sor. To wła śnie tam po wzię ła też de cy zję o wstą pie niu
do Kar me lu w Ko lo nii. 
Na szym na stęp nym ce lem by ło fran cu skie mia stecz ko Li -
sieux, gdzie spę dzi ła pra wie ca łe swo je ży cie św. Te re sa od
Dzie ciąt ka Je zus (Te re sa Mar tin). Znaj du je się tam jej dom
z wie lo ma cie ka wy mi pa miąt ka mi ro dzin ny mi. Ka pli ce w
miej sco wej ka te drze św. Pio tra są świad ka mi wie lu naj waż -
niej szych wy da rzeń z ży cia świę tej, a przede wszyst kim co -
dzien ne go uczest nic twa we Mszy Św. Cia ło i re li kwie św.
Te re ski spo czy wa ją w ka pli cy Kar me lu, do któ re go wstą pi -
ła wraz ze swo imi star szy mi sio stra mi. Cia ła jej ro dzi ców,
Lu dwi ka i Ze lii, po ich be aty fi ka cji zło żo ne zo sta ły na to -
miast w kryp cie prze pięk nej Ba zy li ki św. Te re sy. Każ da z
ka plic tej ba zy li ki ufun do wa na zo sta ła przez in ny kraj (np.
ka pli ca pol ska jest tuż obok wej ścia), gdyż św. Te re sa jest
pa tron ką mi sjo na rzy. 

Ja dąc z Nor man dii da lej w kie run ku Hisz pa nii za -
trzy ma li śmy się jesz cze w Lo ur des, u pod nó ża Pi re ne jów. I
choć to fran cu skie mia stecz ko zna ne jest głów nie z ogrom -
ne go, trzy po zio mo we go sank tu arium, wy bu do wa ne go i czę -
ścio wo wy ku te go w ska le nad gro tą, w któ rej Mat ka Bo ska
ob ja wi ła się ma łej Ber na det ce So ubi ro us, to nie brak w nim
tak że in nych, rów nie cie ka wych miejsc zwią za nych z ży -
ciem póź niej szej św. Ber na de ty. Zwie dzić moż na jej dom ro -
dzin ny i dwa in ne bu dyn ki, któ re za miesz ki wa ła ca ła jej licz -
na ro dzi na oraz ko ściół pa ra fial ny, do któ re go cho dzi ła na
Mszę Św. Dla nas, Po la ków, in te re su ją cym obiek tem jest
tam też bez wąt pie nia mu zeum po świę co ne św. Mak sy mi lia -
no wi Kol be.      

W hisz pań skiej miej sco wo ści Ja vier po dzi wia li śmy
wspa nia le za cho wa ny, wa row ny za mek z licz ny mi pa miąt ka -

mi po uro dzo nym na nim św. Fran -
cisz ku Ksa we rym (Fran ci sco de Ja -
so y Az pi li cu eta), je zu icie, któ ry
sam bę dąc jed nym z naj więk szych
mi sjo na rzy, uzna wa ny jest – wraz
ze św. Te re są z Li sieux – za pa tro -
na mi sjo na rzy. Wśród wie lu eks po -
na tów mu ze al nych naj więk sze chy -
ba wra że nie zro bi ła na nas bar dzo
nie ty po wa, bo uśmiech nię ta rzeź ba
ukrzy żo wa ne go Chry stu sa.  
Uro kli we mia sto Avi la, oto czo ne

wy so ki mi, wa row ny mi mu ra mi,
jest miej scem uro dze nia ko lej nej
hisz pań skiej świę tej. Świę ta Te re sa
Wiel ka (Te re sa Sánchez de Ce pe -
da y Ahu ma da), kar me li tan ka i –
obok św. Ka ta rzy ny Sie neń skiej –
pierw sza Dok tor Ko ścio ła, sta ła się
wy bit ną re for ma tor ką za ko nu kar -
me li tów oraz za ło ży ciel ką kar me li -

tów bo sych. Licz ne śla dy jej dzia łal no ści wi dać zwłasz cza w
tam tej szym Kar me lu, w któ rym świet nie za cho wa ły się jej
ce la oraz kon fe sjo nał, nie mi świad ko wie licz nych wi zji i eks -
taz, któ rych do świad cza ła nie mal w cią gu ca łe go swo je go
ży cia. 

Nie da le ko Avi la uro dził się też św. Jan od Krzy ża
(Ju an de Yepes y Alva rez), któ re go los oka zał się nie sły cha -
nie po dob ny do lo su św. Te re sy Wiel kiej. Mo że dla te go wła -
śnie obo je za ję li się po dob ną mi sją, tzn. re for mą do tych cza -
so we go za ko nu kar me li tów i w re zul ta cie po wo ła niem do
ży cia zu peł nie no we go za ko nu - kar me li tów bo sych. Grób
te go świę te go mie li śmy oka zję zo ba czyć w mie ście Ube da,
któ re wraz z są sied nim mia stecz kiem Ba eza wpi sa ne jest w
ca ło ści, ja ko je den ze spół urba ni stycz ny na li stę świa to we go
dzie dzic twa kul tu ro we go i przy rod ni cze go UNESCO i nie -
wąt pli wie ucho dzi za ewe ne ment w świa to wej ska li. 

Ta kich „pe re łek” jak obie wspo mnia ne miej sco wo -
ści jest zresz tą w Hisz pa nii du żo wię cej, o czym mo gli śmy
się prze ko nać pod czas kil ku dnio wych przy go to wań do spo -
tka nia z Oj cem Świę tym w die ce zji Ja en. Wraz z in ny mi gru -
pa mi mło dzie ży z Ukra iny, Bra zy lii, Ar gen ty ny i Pe ru po -
zna wa li śmy wte dy uro ki An da lu zji, re gio nu sły ną ce go
przede wszyst kim z naj więk szych upraw smacz nych oli wek
i wy tła cza nej z nich oli wy oraz zna ne go na ca łym świe cie
tań ca fla men co i mu zy ki gi ta ro wej, któ re pre zen to wa no
nam pod czas jed ne go z wie czo rów kul tu ry hisz pań skiej. Na
każ dym kro ku moż na by ło na tknąć się tam rów nież na po -
zo sta ło ści kul tu ry arab skiej, któ ra przez wie le wie ków do -
mi no wa ła na ca łym Pół wy spie Ibe ryj skim. Naj wy raź niej sze
jej śla dy za cho wa ły się w sło necz nej Gra na dzie (tem pe ra tu -
ra na wet póź nym wie czo rem nie spa da tam w sierp niu po ni -
żej 35 st. C!), gdzie po dzi wia li śmy ol brzy mi, wa row ny kom -
pleks pa ła co wo -ogro do wy Al ham bra, skąd roz cią ga się
prze pięk na pa no ra ma te go mia sta. W Ka pli cy Kró lew skiej
obok ka te dry po cho wa na zo sta ła wraz z dzieć mi hisz pań ska
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pa ra kró lew ska, Fer dy nand i Iza be la (zwa na Ka to lic ką),
gdyż to wła śnie za ich pa no wa nia Hisz pa nia osta tecz nie wy -
zwo li ła się spod pa no wa nia Mau rów, a ca ły kraj przy jął ofi -
cjal nie re li gię ka to lic ką. Nie mniej in te re su ją ce oka za ło się
To le do, w któ rym do dziś wi docz ne są wy raź nie wcze śniej -
sze, bar dzo sil ne wpły wy trzech róż nych kul tur (arab skiej,
eu ro pej skiej i ży dow skiej), a tam tej sza mo nu men tal na ka te -
dra jest obec nie sie dzi bą pry ma sa Hisz pa nii. Od wie dzi li śmy
rów nież Li na res, gdzie uro dził się An dres Se go via (gi ta rzy -
sta i twór ca dzi siej szej gi ta ry kla sycz nej), a pod czas jed nej z
kor rid zo stał śmier tel nie ran ny Ma no le te (naj wy bit niej szy
tor re ador w hi sto rii). Mie li śmy tam tak że oka zję zo ba czyć
wy ko pa li ska ar che olo gicz ne z cza sów arab skich i sko rzy -
stać z ką pie li w par ku wod nym. Przez trzy dni no co wa li śmy
wy god nie w do mo wych wa run kach u ro dzin hisz pań skich,
dzię ki te mu da ne nam by ło po znać co dzien ną kul tu rę hisz -
pań ską „od pod szew ki”. W Ja en po dzi wia li śmy na to miast
uni ka to we łaź nie arab skie z XI w., a w miej sco wej ka te drze
uczest ni czy li śmy we Mszy Św. pod prze wod nic twem bi sku -
pa die ce zji Ja en. Po na bo żeń stwie mo gli śmy uca ło wać naj -
cen niej szą re li kwię tej świą ty ni – chu s tę św. We ro ni ki z od -
bi ciem twa rzy Chry stu sa.  

Kil ku dnio we spo tka nie z Oj cem Świę tym w Ma dry -
cie roz po czę li śmy wie czor ną Mszą Św. na naj bar dziej re pre -
zen ta cyj nym pla cu mia sta, Ci be les. Tam też od by wa ły się
co dzien nie wszyst kie ko lej ne spo tka nia z pa pie żem. Naj cie -
kaw sza by ła Dro ga Krzy żo wa, pod czas któ rej każ dą ze sta -
cji pre zen to wał in ny re gion Hisz pa nii. Każ de go dnia mie li -

śmy po nad to oka zję uczest ni czyć w róż ne go ro dza ju ka te -
che zach, spo tka niach te ma tycz nych, warsz ta tach i kon cer -
tach, jak rów nież zwie dzać licz ne ma dryc kie mu zea, za byt -
ki czy sta dion Re alu Ma dryt. Po sił ki mo gli śmy spo ży wać w
spe cjal nie ozna ko wa nych re stau ra cjach w róż nych czę -
ściach mia sta, dzię ki cze mu po zna li śmy rów nież bo gac two
po traw kuch ni hisz pań skiej. Kul mi na cją Świa to wych Dni
Mło dzie ży by ła po ran na, nie dziel na Msza Św. na nie czyn -
nym już lot ni sku, po prze dzo na so bot nim, wie czor nym czu -
wa niem z pa pie żem, któ re na ja kiś czas prze rwa ła nie ocze -
ki wa nie bu rza i gwał tow ny deszcz. Te nie mi łe za zwy czaj zja -
wi ska at mos fe rycz ne tym ra zem oka za ły się dla nas nie sły -
cha nie przy jem ną nie spo dzian ką. Upa ły po wo do wa ły bo -
wiem licz ne omdle nia, któ rym nie zdo ła ły za po biec na wet
wa chla rze czy czap ki, ja kie każ dy uczest nik spo tka nia
otrzy mał wraz z ple ca kiem w pa kie cie piel grzy ma. Ulgę w
upa le przy no si li rów nież stra ża cy, po le wa jąc wszyst kich ob -
fi cie wo dą z wę ży na swo ich wo zach. Mo kre ubra nia bar dzo
szyb ko schły na roz grza nym przez słoń ce po wie trzu. 

Z Ma dry tu po wró ci li śmy peł ni wra żeń i wie lu no -
wych prze żyć du cho wych, ale też bar dzo zmę cze ni, tym
bar dziej, że w dro dze po wrot nej po sta no wi li śmy spraw dzić
jesz cze, jak wy glą da Pa ryż wie czo ro wą po rą. A już za trzy la -
ta ko lej ne spo tka nie z pa pie żem, tym ra zem w bra zy lij skim
Rio de Ja ne iro. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

Msza Św. celebrowana przez Ojca Świętego na madryckim lotnisku Cuatro Viento
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Droga Krzyżowa z Ojcem Świętym na placu Cibeles w centrum Madrytu

Grób św. Jana od Krzyża w Ubeda (Hiszpania)

Mury obronne Avila (Hiszpania), miasta rodzinnego św. Teresy Wielkiej

Uśmiechnięty Chrystus Ukrzyżowany na zamku w Javier (Hiszpania), gdzie urodził się
św. Franciszek Ksawery

Msza Św. przed grotą w Lourdes (Francja), mieście rodzinnym św. Bernadety

Grób św. Tereski od Dzieciątka Jezus w Lisieux (Francja)Pomnik św. Teresy Benedykty od Krzyża w Münster
(Niemcy)
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„Rzu co ny na ko la na przed ma je sta tem Bo żym, upadł
na ko la na przed ma je sta tem czło wie ka i to naj bied -
niej sze go, naj bar dziej upo śle dzo ne go, przed ma je sta -
tem ostat nie go nę dza rza”. 

Jan Pa weł II

Tak o wiel kim czło wie ku, Ada mie Chmie low skim (1845-
1916), św. Bra cie Al ber cie, pa tro nie na szej pa ra fii, po wie -
dział Pa pież Jan Pa weł II. Adam Chmie low ski był uta len to -
wa nym ar ty stą, ma la rzem. W peł ni sił twór czych, w wie ku
42 lat, po rzu cił ma lar stwo, że by od dać swe si ły i po moc lu -
dziom bez dom nym – od na lazł doj rza ły wy miar pięk na i do -
bra w dru gim czło wie ku. Je go hu ma nizm był re al ny, kon -
kret ny, po ma gał lu dziom od zy ski wać god ność. Pa tron na -
szej pa ra fii ca łym swo im ży ciem za świad czył, że war to bu -
dzić pra gnie nie od da nia Bo gu mi ło ści za mi łość i po zy ski -
wać in nych dla Chry stu sa.

Oto kil ka na ście wy bra nych próśb i po dzię ko wań,
któ re wpły nę ły w ostat nim okre sie wa ka cyj nym na po nie -
dział ko we no wen ny do św. Bra ta Al ber ta.

sio stra Ber nar da

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

* Miej mnie w swo jej opie ce. Pra gnę do brze się uczyć w 4-
ej kla sie. Chcia ła bym spo tkać ko goś z ko lo nii. 

* Św. Bra cie Al ber cie, uproś ła skę nie ba dla Elż bie ty, któ ra
ode szła do Pa na. Dzię ku ję Mat ce Naj święt szej za jej ci chą i
po god ną śmierć. 

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

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

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

* O szczę śli we roz po czę cie ro ku szkol ne go na szych wnu -
ków: Oli, Ja sia i Kac pra.

* Świę ty, uko cha ny Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za ła ski, któ re

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

* Uko cha ny św. Bra cie Al ber cie, z wia rą pro szę o po moc
pie nięż ną dla An ny, Pio tra, Ada ma i Mi ko ła ja.

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

* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę Cie bie, uproś dla mnie grzesz -
ni ka sil ną wia rę i mi łość do każ de go czło wie ka. Two ja czci -
ciel ka.

* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o ła skę wy rwa nia z na ło -
gów, a w ro dzi nie o mi łość i zgo dę.
Św. Bra cie Al ber cie, pro szę po móż w do ko na niu dro gi ży -
cio wej dla Ma te usza, bło go sław mu i je go ro dzi nie, tak że
dla cór ki o ślub ko ściel ny i szczę śli we roz wią za nie.

* Świę ty Bra cie Al ber cie, proś bę kie ru ję o zdro wie dla cięż -
ko cho re go Da riu sza oraz w trud nej spra wie miesz ka nio -
wej, któ ra do ty czy roz biór ki prze gro dzeń.

* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc w wyj ściu z na ło -
gu.

„Zjed no cze nie z Bo giem jest waż niej sze od wszel kich in -
nych obo wiąz ków, w nim jest naj pew niej szy śro dek do pro -
wa dze nia wszyst kie go ku do bre mu. Mo dlić się, wie rzyć –
nie wąt piąc. Św. Piotr po czął to nąć, kie dy po czął wąt pić”.

Św. Brat Al bert

Intencje do œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

. . . 
. . . 

. . . 
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Pew ne go sierp nio we go, nie zbyt cie płe go przed po łu dnia, na
par kin gu przed ko ścio łem pw. Bo że go Cia ła na Mo re nie
spo tka ła się zu peł nie się nie zna ją ca 48-oso bo wa gru pa mło -
dzie ży. Ja i mo ja sio stra tak że by li śmy w tej gru pie. Na szym
ce lem był wy jazd do Hisz pa nii, na Świa to we Dni Mło dzie ży
w Ma dry cie. Sie dem na sto dnio wa po dróż by ła naj więk szą
przy go dą ży cia dla więk szo ści z nas. 

Po dro dze do Hisz pa nii, za wi ta li śmy na dwa dni do
Ta ize, gdzie mo gli śmy za sma ko wać mo dli tew ne go wy ci sze -
nia i „po ko ju du szy”. Oprócz mo dli twy, mie li śmy tak że czas
na re kre ację i za ba wę. 

Do Ma dry tu zje cha ło w tym ro ku po nad 1,5 mln
mło dych z ca łe go świa ta. Spo tka nie z tak du żą ilo ścią lu dzi
jest czymś nad zwy czaj nym. Przez ca ły czas od czu wa li śmy
… obec ność Du cha Świę te go! Ser ce ro sło, gdy wi dzia ło się
ty le osób zgro ma dzo nych w imię Chry stu sa.  Uczest ni czy li -
śmy w na praw dę świet nie zor ga ni zo wa nej (pod każ dym
wzglę dem) im pre zie.

Ka te che zy z pol ski mi bi sku pa mi, ad o ra cje Naj -
święt sze go Sa kra men tu, zwie dza nie mia sta, po wi ta nie Oj ca
Świę te go na uli cach Ma dry tu, dro ga krzy żo wa uli ca mi mia -
sta… i wie le in nych wy da rzeń to wa rzy szą cych ŚDM na dłu -
go po zo sta ną w na szej pa mię ci. Jed nak naj waż niej szym wy -
da rze niem te go zjaz du by ła Msza Świę ta pod prze wod nic -
twem pa pie ża Be ne dyk ta XVI. Dla nas, wszyst kich chrze ści -
jan, uczest nic two we Mszy Świę tej jest naj uro czyst szą for -
mą mo dli twy. I ten, jak że uro czy sty i nie sa mo wi cie wspól -
no to wy cha rak ter moż na by ło od czuć pod czas eu cha ry stii
na ma dryc kim lot ni sku Cu atro Vien tos. W usły sza nej ho mi -
lii Oj ciec Świę ty za pew nił nas o mo dli twie oraz prze ka zał
wszyst kim mło dym bar dzo waż ne prze sła nie: 

„Dro dzy mło dzi,(…) tak że was do ty czy nie zwy kłe
za da nie by cia ucznia mi i mi sjo na rza mi Chry stu sa w in nych

zie miach i kra jach, gdzie jest mnó stwo mło dych lu dzi, któ -
rzy dą żą do wyż szych rze czy, a do strze ga jąc w swych ser -
cach moż li wość war to ści bar dziej au ten tycz nych, nie da ją
się uwieść fał szy wym obiet ni com sty lu ży cia bez Bo ga.
(…)Oby wszy scy w Ko ście le, dusz pa ste rze i wier ni, zbli ża li
się każ de go dnia co raz bar dziej do Pa na, aby śmy wzra sta li
w świę to ści ży cia i w ten spo sób da wa li sku tecz ne świa dec -
two, że Je zus Chry stus jest praw dzi wym Sy nem Bo żym,
Zba wi cie lem wszyst kich lu dzi i ży wym źró dłem ich na dziei.
Amen.” 

„Za ko rze nie ni i zbu do wa ni na Chry stu sie, moc ni w
wie rze.” (por. Kol 2,7) Ten cy tat z Pi sma Świę te go był te ma -
tem te go rocz nych Świa to wych Dni Mło dzie ży. 

Po zwo lę so bie na krót ką re flek sję - kie dy wy jeż dża -
li śmy do Ma dry tu, nie wie dzia łem zbyt nio cze go się spo -
dzie wać, ale kie dy zo ba czy łem, ilu wy znaw ców Chry stu sa
zje cha ło w jed no miej sce, by świę to wać to spo tka nie, to
wze szło słoń ce nad mo im ser cem, bo do tar ło do mnie, że są
na świe cie ta cy sa mi lu dzie jak ja, któ rzy tak że bu du ją swe
ży cie na Chry stu sie. I mo dlą się o dar Du cha Świę te go, by
trwać moc no w wie rze. :-) 

Prze ży cie Świa to wych Dni Mło dzie ży jest czymś
nie zwy kłym i wręcz nie do opi sa nia. 

Trze ba to prze żyć na wła snej skó rze!

Ko lej ne Świa to we Dni Mło dzie ży już za 2 la ta
w Bra zy lii, w Rio de Ja ne iro. 
Do zo ba cze nia!

Grze gorz Mil ler

„Arraigados y edificados en Cristo, firmes
en la fe”

XXVI ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY - MADRYT ’2011

Z ŻYCIA PARAFII

W dniach 4-9.07.2011 r. by li śmy w Osło ni nie nad pięk ną Za -
to ką Puc ką. Opie ku na mi na szy mi by li s. Ber nar da i ks. Ja -
nusz. Atrak cji by ło bar dzo wie le. Cho dzi li śmy nad mo rze,
aby ką pać się, opa lać, ro bić faj ne ta my na rze ce i grać w pił -
kę pla żo wą. W wol nym cza sie gra li śmy w war ca by, sza chy i
in ne cie ka we gry. Uczest ni czy li śmy rów nież w wy ciecz ce
na Hel, ob ser wo wa li śmy tam po ka zy, ja kie mia ły miej sce
pod czas kar mie nia fok. By ło też or ga ni zo wa nych bar dzo
wie le kon kur sów, za któ re otrzy my wa li śmy dy plo my i na -
gro dy. Gra li śmy też w pił kę noż ną, na wet z ks. pro bosz -
czem Grze go rzem Stol czy kiem, któ ry nas od wie dził i osło -
dził nam ży cie sło dy cza mi. 

Czu li śmy się za chę ce ni do dba nia o po rzą dek, do
kul tu ry oso bi stej i po ma ga nia so bie na wza jem. Po zna li śmy
hi sto rię Zie mi Puc kiej i Re zer wa tu Be ka, o któ rych opo wia -
dał nam p. soł tys. Ba wi li śmy się też w pod cho dy. Bie ga jąc
po le sie, mie li śmy róż ne za da nia do wy ko na nia. 

Na si go spo da rze rów nież by li prze mi li. Bar dzo mi
się po do ba ło na tym pa ra fial nym wy jeź dzie, bo dzię ki te mu
od po czę łam, na bra łam si ły i po zna łam wie le ko le ża nek i ko -
le gów!

Ola Pio trow ska 3a SP 80

Os³onino
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ZAKOŃCZENIE ROKU UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO – 19 VI

PRZYGOTOWANIE OŁTARZY NA PROCESJĘ BOŻEGO CIAŁA
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MŁODZIEŻ W ŻARNOWCU – 25 VI
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SPŁYW WDĄ – 12-18 VIII

CHÓR W GOŁĘBIEWIE – 28 VI
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DZIECI W OSŁONINIE – 4-9 VII 
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DZIECI W OSŁONINIE – 4-9 VII 
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GOŚCIE Z MARTYNIKI – 9 i 11 VII
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GOŚCIE Z MARTYNIKI – 9 i 11 VII
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TORNISTER PEŁEN UŚMIECHU - CARITAS

PRACE BUDOWLANE - PRACE NAD ZAKRYSTIĄ
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MINISTRANCI W ORZYSZU – 11-16 VII
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MINISTRANCI W ORZYSZU – 11-16 VII
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RODZINY W SŁOWACKIM RAJU – 7-14 VIII
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RODZINY W SŁOWACKIM RAJU – 7-14 VIII
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OBÓZ W KARKONOSZACH – 13-21 VIII
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OBÓZ W KARKONOSZACH – 13-21 VIII
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SPŁYW BRDĄ – 24-30 VIII
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SPŁYW BRDĄ – 24-30 VIII
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Karkonoskie podboje

Dnia 13 sierp nia br. gru pa pa ra fial nej mło dzie ży zło żo na z
człon ków LSO oraz za przy jaź nio nych z ni mi dziew cząt, pod
czuj ną opie ką księ dza Krzysz to fa oraz pa ni Ani  - do świad -
czo nej w pra cy z mło dy mi ludź mi, któ rej nikt by nie po dej -
rze wał o by cie na szą dru gą opie kun ką z ra cji mło de go wy -
glą du, wy ru szy ła z Gdy ni na pod bój Kar ko no szy. 

Po dróż po cią giem upły nę ła nam w ra do snej at mos -
fe rze na wza jem nej in te gra cji. Przy oka zji wy szły na jaw nie -
zna ne do tąd po wią za nia ro dzin ne. Sen sa cję wzbu dził np.
fakt po sia da nia przez Kon ra da sio stry. 

PKP zro bi ło nam mi łą nie spo dzian kę, al bo wiem do
Je le niej Gó ry do tar li śmy punk tu al nie. Stam tąd cze kał nas
krót ki prze jazd bu si kiem do Kar pa cza. Bu sy, oprócz na -
szych nóg, by ły pod sta wo wym środ kiem trans por tu. Ich
kie row cy znacz nie przy czy ni li się do wzro stu na szej wia ry w
Bo ga i je go Opatrz ność czu wa ją cą nad na mi. Po za do star -
cza niem eks tre mal nych wra żeń, kie row cy by li prze sym pa -
tycz ny mi ludź mi, z któ ry mi moż na by ło mi ło po roz ma wiać.  

Pod czas wy jaz du spa li śmy w Do mu Tu ry sty – uro -
czym przed wo jen nym dom ku, z pięk nym wi do kiem na gó ry
i ho tel Go łę biew ski. Wy po sa że nie dom ku w peł ni za spo ka -
ja ło na sze po trze by za rów no fi zycz ne jak i roz ryw ko we,
umoż li wia jąc nam ra do sną, nie ustan ną grę w „Ty sią ca”,
a póź niej na wet i w „Mi lio ne rów”. Ma low ni cze wi do ki na
oszklo nych we ran dach, gdzie po usta wia ne by ły sto li ki i
krze sła, wręcz za pra sza ły do od po czyn ku przy otwar tym
oknie i kon tem plo wa nia na tu ry oraz ho te lu Go łę biew ski.
Pięk ne wi do ki wy zwa la ły w nas ocho tę do roz mów na te ma -
ty eg zy sten cjal ne, co sprzy ja ło za cie śnia niu wię zów mię dzy -
ludz kich i in te gra cji gru py. 

Co dzien nie cho dzi li śmy w gó ry. Po go da nam do pi -
sy wa ła – pa dać za czy na ło do pie ro wie czo ra mi, kie dy zmę -
cze ni wra ca li śmy na noc leg i roz po czy na li śmy nasz co dzien -
ny bój o prysz ni ce. Na szczę ście cie płej wo dy (za zwy czaj)
nie bra ko wa ło ni ko mu. Rów nież każ de go dnia uczest ni czy -
li śmy we Mszy Świę tej – z ra cji te go, iż za zwy czaj by ła ona
re cy to wa na, mie li śmy oka zję do te go, aby na uczyć się do ce -
niać sa kral ny wy miar ci szy. 

Jed nym z waż niej szych wy da rzeń dnia by ły co -
dzien ne prze chadz ki na po sił ki. Śnia da nia i obia do ko la cje
je dli śmy bo wiem w od da lo nym o kil ka set me trów od nas
Ho te lu Pie cuch. Już pierw sze go dnia na szą uwa gę zwró cił
nie zwy kły wy strój te go miej sca – wszyst kie sprzę ty znaj du -
ją ce się w nim zda wa ły się być żyw cem wy ję te z epo ki PRL
i z nie zwy kłą wręcz do kład no ścią od da wa ły at mos fe rę mi -
nio nych lat. Tam też mie li śmy oka zję po znać pa na Sta ni sła -
wa – prze sym pa tycz ne go kel ne ra, któ ry z wiel kim pro fe sjo -
na li zmem po da wał nam po sił ki. Co dzien nie też przy no sił
nam ulu bio ny na pój chłop ców – wo dę mi ne ral ną „Woj cie -
szo wian ka”, sta wia ną na sto łach w ko lo ro wych bu tel kach,
ide al nie wpi su ją cych się w na strój mi nio nej epo ki, ja ki pa no -
wał w na szej ja dal ni. 

Po dróż po wrot na do do mu mi nę ła nam nie zwy kle
szyb ko na ra do snych roz mo wach i mniej ra do snych utarcz -
kach ze współ pa sa że ra mi po cią gu, któ ry ze sta cji na sta cję

ro bił się co raz bar dziej za tło czo ny. Jak po wszech nie wia do -
mo – za tło czo ne po cią gi wy zwa la ją we współ pa sa że rach
agre sję, a czło wiek jest zdol ny do wszyst kie go, aby tyl ko
wy wal czyć dla sie bie ka wa łek wol ne go miej sca do spa nia.
Mi mo tych drob nych kło po tów wszyst kim nam by ło bar dzo
szko da te go, że wy jazd skoń czył się tak szyb ko. Po zo sta wił
on jed nak w na szej pa mię ci nie za tar te wspo mnie nia. 

Ma ria Ma tu siak

Z ŻYCIA PARAFII
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Chrystus obecny w Eucharystii
„A oto Ja je stem z wa mi przez wszyst kie dni, aż do skoń cze -
nia świa ta.” (Mt 28,20) Ta obiet ni ca Chry stu sa speł nia się
nie ustan nie od mo men tu Wnie bo wstą pie nia, a urze czy wist -
nia się naj peł niej w li tur gii Eu cha ry stii, któ ra, ja ko dar, sta -
no wi fun da ment ży cia Ko ścio ła. Obec ność Chry stu sa w Eu -
cha ry stii jest wy jąt ko wa. Wie my do sko na le o cu dzie, ja ki
do ko nu je się na oł ta rzu, na sku tek któ re go chleb i wi no sta -
ją się praw dzi wym Cia łem i praw dzi wą Krwią Chry stu sa.
Jed nak po za tą nie zwy kłą obec no ścią Chry stus jest po śród
nas tak że w róż nych rze czy wi stych for mach obec no ści, któ -
rych do świad cza my w cza sie li tur gii. So bór Wa ty kań ski II
wy mie nia czte ry spo so by obec no ści Chry stu sa w li tur gii
Mszy św. Przyj rzyj my się tej praw dzie, aby jesz cze głę biej
zro zu mieć ta jem ni cę Eu cha ry stii. 

Chry stus obec ny w po sta ciach eu cha ry stycz nych
Pod po sta cia mi chle ba i wi na obec ny jest w naj -

praw dziw szy spo sób sam nasz Zba wi ciel, Je zus Chry stus.
Jest On obec ny, jak uczy Ko ściół, „praw dzi wie, rze czy wi -
ście i sub stan cjal nie”. Od róż nia nas to od pro te stan tów, któ -
rzy obec ność Chry stu sa trak tu ją je dy nie w spo sób sym bo -
licz ny. Dla na Chry stus obec ny jest sym bo licz nie np. w wi -
ze run kach, ob ra zach czy fi gu rach, na to miast Je go obec -
ność w po sta ciach eu cha ry stycz nych jest cał ko wi cie re al na.
Sub stan cjal na obec ność Chry stu sa po le ga na zmia nie sub -
stan cji (isto ty) przy za cho wa niu przy pa dło ści. Chleb sta je
się Cia łem, ale za cho wu je przy pa dło ści chle ba, ta kie jak ko -
lor, kształt czy smak. Po dob nie dzie je się z wi nem, sta je się
ono w isto cie Krwią, za cho wu jąc jed nak ze wnętrz ne przy pa -
dło ści. Mo że my więc zmy sła mi ob ser wo wać przy pa dło ści,
ale sa ma isto ta sub stan cjal na do stęp na jest na sze mu do -
świad cze niu już nie bez po śred nio, a je dy nie za po śred nic -
twem przy pa dło ści po zna wal nych zmy sła mi. Dla te go też
prze isto cze nie, czy li trans sub stan cja cja, jest cu dem sta no -
wią cym ta jem ni cę na szej wia ry. So bór Try denc ki na ucza, że
pod po sta cia mi chle ba i wi na w Naj święt szym Sa kra men cie
Eu cha ry stii są za war te praw dzi wie, rze czy wi ście i sub stan -
cjal nie Cia ło i Krew wraz z du szą i Bó stwem Pa na na sze go
Je zu sa Chry stu sa.

Chry stus obec ny w swo im sło wie
W Kon sty tu cji o li tur gii So bo ru Wa ty kań skie go II

czy ta my, że Chry stus „jest obec ny w swo im sło wie, al bo -
wiem gdy w Ko ście le czy ta się Pi smo świę te, wów czas On
sam mó wi.” Ten dru gi spo sób obec no ści Chry stu sa jest nie -
zwy kle istot ny, gdyż ży we sło wo sta no wi dru gi, obok Eu -
cha ry stii, po karm dla na szej du szy. Sło wo Bo że, któ rym ma -
my się kar mić kształ tu je na szą wia rę i przy bli ża ta jem ni ce
od ku pie nia. Gdy lek tor – ka płan, dia kon, bądź wier ny świec -
ki – od czy tu je Sło wo Bo że z am bo ny, wte dy sam Chry stus
prze ma wia je go usta mi do zgro ma dzo nych wier nych. Za -
rów no, gdy sły szy my czy ta nia ze Sta re go Te sta men tu, Li -
stów Apo stol skich, jak i Ewan ge lii.

Chry stus obec ny w oso bie ka pła na
„To czyń cie na mo ją pa miąt kę.” Usta na wia jąc urząd Ka płań -
ski, Chry stus po le cił pre zbi te rom spra wo wać Naj święt szą

Ofia rę Mszy Świę tej. Chry stus jest obec ny w oso bie od pra -
wia ją ce go, gdyż „Ten sam, któ ry kie dyś ofia ro wał się na
krzy żu, obec nie ofia ro wu je się przez po słu gę ka pła nów”
(KL7.) Ka płan wy ko nu je swo ją po słu gę „in per so na Chri sti”
,czy li w oso bie Chry stu sa. Dla te go też sło wa kon se kra cji
wy po wia da w pierw szej oso bie „To jest bo wiem Cia ło mo je”,
„To jest kie lich Krwi mo jej”. Ty mi sło wa mi do ko nu je się
urze czy wist nie nie ofia ry, któ ra dzie je się tu i te raz w do sko -
na ły, rze czy wi sty i re al ny spo sób. Po dob nie, gdy spra wo wa -
ne są sa kra men ty, to sam Chry stus udzie la ich w oso bie ka -
pła na. „Gdy ktoś chrzci, sam Chry stus chrzci” (KL7.) Gdy
otrzy mu je my roz grze sze nie, sam Chry stus od pusz cza nam
grze chy.

Chry stus obec ny w zgro ma dze niu wier nych
Czwar ty spo sób obec no ści Chry stu sa wy ra ża So -

bór Wa ty kań ski II sło wa mi: „Jest Chry stus obec ny wresz -
cie, gdy Ko ściół mo dli się i śpie wa psal my, gdyż On sam
obie cał: „Gdzie dwaj al bo trzej są zgro ma dze ni w imię mo je,
tam i ja je stem po śród nich” (Mt 18,20)”. My wszy scy ja ko
zgro ma dze nie wier nych, obec ni z ży wą wia rą na świę tej li -
tur gii je ste śmy czę ścią mi stycz ne go cia ła Chry stu sa, któ ry
jest obec ny po śród nas w swo im świę tym zgro ma dze niu.

To masz Ol szyń ski

LITURGICZNE ABC
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WIERSZE

NIEBIESCY STRÓŻOWIE

Usiadł Bóg zasmucony 
Na pięknym Nieba skraju, 
Człowiek złu dał się uwieść, 
Więc musi odejść z Raju.

Tak bardzo go wyróżniłem,
Na własny obraz stworzyłem 
Dałem mu wolną wolę
On popadł w grzechu niewolę.

Odszedł więc człowiek z raju
Na biedę i na cierpienie
A dobry Pan Bóg tęskni
Wszak człowiek to Jego stworzenie.

Przywołał Pan Bóg Aniołów 
Mówi im na odprawie
To Ja stworzyłem człowieka
W nieszczęściu go nie zostawię.

Moi oddani słudzy
Nie będę dłużej czekał
Każdemu z was przydzielę
Jednego grzesznego człowieka.

Będziecie ich stróżami 
Niełatwe to będzie zadanie 
Ale bez waszej pomocy
Żaden z nich nie zostanie.

Przybyli więc Aniołowie
Z Bożego rozkazu na ziemię
By od podszeptów szatana
Bronić to ludzkie plemię.

Trudzą się Aniołowie
Człowieka ochraniają.
Czynią to wszystko dla Boga
Bo bardzo Go kochają.

Gdy człowiek się w życiu zagubi
Nie w głowie mu aniołowie,
Więc daje różne imiona 
Naszym niebieskim stróżom:
Szczęście, Przypadek, Traf, Fart, itp.

Gdy mowa o aniołach
Niejeden się zaśmieje
Gdzie są ci aniołowie
Gdy nam się krzywda dzieje?

Lecz nasi Aniołowie
Mają niełatwą rolę
Bo muszą uszanować
Człowieka wolną wolę.

Nierzadko zdziwiony człowiek 
Oczy wznosi do nieba
Za niewidzialną pomoc 
Dziękuję komu trzeba.

Gdy dzień dobiega końca
I snu przychodzi pora
Dobremu Bogu dziękuję
Za mego stróża Anioła.

Wiem mój drogi Aniele 
Gdy zasnę już w noc ciemną 
To mogę spać spokojnie 
Bo nadal czuwasz nade mną.

Wiem, że się wiele trudzisz
Mądrość przychodzi z wiekiem
Bądź jeszcze trochę cierpliwy
Wszak jestem tylko człowiekiem.

Prowadź mnie mój Aniele 
Po pewnych Bożych drogach 
A w snach mi daj odczuwać 
Że jestem blisko Boga.

Anna Trzeciak 



37GŁOS BRATA NR 3(49)2011

WSPOMNIENIA

Or ga ni za to rem na szych wy jaz dów jest biu ro piel grzym ko -
we „Po kój” z No we go Por tu. Biu ro to or ga ni zu je wy jaz dy do
miej sca mo dli twy w Me dju go rie na te re nie Bo śni i Her ce go -
wi ny już od wie lu lat -  rów nież w cza sie i tuż po za koń cze -
niu woj ny do mo wej. W tych trud nych la tach wier ni je cha li
tam z wła snym wy ży wie niem, któ rym dzie li li się z miesz -
kań ca mi cier pią cy mi głód.

W tym ro ku da ne mi by ło po dró żo wać do Me dju go -
rie po raz czwar ty, za co je stem Pa nu Bo gu i Mat ce Bo żej
bar dzo wdzięcz na. Z Gdań ska wy ru szy li śmy dwo ma au to ka -
ra mi 17. sierp nia o go dzi nie pią tej ra no.  

Pierw szy przy sta nek był w sank tu arium Mat ki Bo -
żej Bo le snej w Obo rach. Tu uczest ni czy li śmy we Mszy
świę tej, na któ rą przy by ły tak że oso by z wie lu miast Pol ski,
któ re do łą czy ły do na szej gru py. Mszy św. prze wod ni czył o.
Piotr z Obór, któ ry był głów nym opie ku nem na sze go wy jaz -
du. Oprócz o. Pio tra je cha ło z na mi jesz cze dwóch ka pła -
nów.

Ja dąc przez Czę sto cho wę, za trzy ma li śmy się na Ja -
snej Gó rze, aby po kło nić się Mat ce Bo żej i pro sić o szczę śli -
wą po dróż. Po noc le gu w Cie szy nie ru szy li śmy w dal szą
dro gę. Prze mie rza jąc Au strię, za trzy ma li śmy się w Wied -
niu. Na wie dzi li śmy ko ściół św. Jó ze fa na wzgó rzu Kah len -
berg, u pod nó ża któ re go w 1683 r. król Jan III So bie ski zwy -
cię żył po tęż ną ar mię tu rec ką, bro niąc chrze ści jań ską Eu ro -
pę przed za le wem is la mu. 

Ko lej ny nasz dłuż szy po stój wią zał się z na wie dze -
niem sank tu arium w Lud ber gu, już na te re nie Chor wa cji,
oraz ad o ra cja Naj święt szej Krwi Je zu sa Chry stu sa. W tym
ro ku ob cho dzo no tam 600-le cie cu du eu cha ry stycz ne go.
Trze cie go dnia na szej po dró ży w go dzi nach wie czor nych
przy by li śmy szczę śli wi do ce lu na sze go wy jaz du – do Me -
dju go rie.

Me dju go rie to nie wiel ka wio ska po ło żo na na te re -
nie Bo śni i Her ce go wi ny, za miesz ka ła przez chor wac kich
ka to li ków. Wiel kie na ci ski na lu dzi tu miesz ka ją cych wy wie -
rał is lam i pra wo sła wie, a na stęp nie ate istycz ny ko mu nizm.
Miej sco wy ka to lic ki lud od wie ków, mi mo wiel kie go cier -
pie nia i nę dzy, bro nił ka to lic kiej wia ry w Je zu sa Chry stu sa i
wię zi z pa pie żem. Du cho wy mi opie ku na mi te go miej sca są
oj co wie fran cisz ka nie. 

W 1966 ro ku po wie lu sta ra niach wy bu do wa no no -
wy ko ściół pw. św. Ja ku ba. Świą ty nia z dwie ma wie ża mi wy -
da wa ła się wów czas zbyt du ża, po nie waż do pa ra fii na le ża ło
za le d wie pięć nie wiel kich wio sek. Sprzed ko ścio ła roz cią ga
się wi dok na dwa wzgó rza - Pod brdo i Kri że wac. Na wzgó -
rzu Kri że wac wid nie je bia ły krzyż o wy so ko ści 10 m, któ ry
wier ni pa ra fia nie wznie śli na pa miąt kę 1900. rocz ni cy mę ki
i śmier ci Chry stu sa. Ma te ria ły na bu do wę krzy ża wno si li na
wznie sie nie o wys. 537 m n.p.m. na wła snych bar kach, po
ka mie ni stych bez dro żach, wśród cier ni stych krze wów.
Krzyż miał chro nić oko li cę od czę ste go gra do bi cia, któ ry
nisz czył ubo gie upra wy i wszel kie go zła. Obec nie od pod nó -

ża wzgó rza aż do krzy ża usta wio ne są sta cje Dro gi Krzy żo -
wej. 

Dru gie wzgó rze, Pod brdo, zwią za ne jest z gru pą
sze ściu wi zjo ne rów, któ rzy od trzy dzie stu lat gło szą orę dzie
na wró ce nia i po ko ju (do dziś jed nak Ko ściół nie uznał nad -
przy ro dzo no ści ja kich kol wiek rze ko mych ob ja wień Mat ki
Bo żej w Me dju go rie – przyp. re dak cji, zob. też no ta ni żej).

Zo sta li śmy za kwa te ro wa ni u go ścin ne go go spo da -
rza, p. Pe ro, któ re go dom znaj du je się  przy głów nej uli cy
pro wa dzą cej do ko ścio ła. Ogród wy sa dzo ny wy so ki mi drze -
wa mi, wy po sa żo ny w szem rzą cą ka ska dę wod ną, da je la tem
upra gnio ny cień i kom fort do fi zycz ne go wy po czyn ku. Już
na stęp ne go dnia uda li śmy się przed oł tarz po lo wy, usy tu -
owa ny przy ko ście le na spo tka nie z wi zjo ne ra mi, któ rzy nie -
stru dze nie po wta rza ją orę dzie wzy wa ją ce świat do na wró ce -
nia po przez post i mo dli twę ser cem, o Bo ży po kój w każ dym
ludz kim ser cu, któ ry jest gwa ran tem za cho wa nia po ko ju na
ca łym świe cie.  

Każ de go dnia o godz. 13.00 w ka pli cy nie opo dal ko -
ścio ła uczest ni czy li śmy we Mszy św. w ję zy ku pol skim. Jest
to ostat nia Msza św. ję zy ko wa, po któ rej jest wy sta wia ny
Naj święt szy Sa kra ment i wie le osób po zo sta je na ci chą ad o -
ra cję.

O godz. 18.00 wier ni gro ma dzą się przy oł ta rzu po -
lo wym, aby wspól nie od ma wiać ró ża niec. Od ma wia ne są ta -
jem ni ce ra do sne i bo le sne. Ró ża niec pro wa dzi ka płan, a
część „Świę ta Ma ry jo...” od ma wia ją lu dzie gło śno, jed no cze -
śnie w wie lu ję zy kach świa ta. Jest to nie sa mo wi ta „pieśń”
wzno szo na przez wier nych do Nie ba. O godz. 18.40 ró ża -
niec jest prze ry wa ny – lu dzie klę ka ją i przez kil ka mi nut w
ci szy od da ją cześć Mat ce Bo żej. O godz. 19.00 roz po czy na
się Msza św. w ję zy ku chor wac kim. Ma my moż li wość słu -
cha nia tłu ma cze nia na ję zyk pol ski przez ra dio, dla te go nie -
zbęd ne jest ra dio ze słu chaw ka mi. Po Mszy świę tej od ma -
wia na jest Ko ron ka Kró lo wej Po ko ju. Na stęp nie ma miej sce
bło go sła wień stwo de wo cjo na liów oraz mo dli twa o uzdro -
wie nie a po tem chwa leb na część Ró żań ca świę te go. W
czwar tek i so bo tę w go dzi nach wie czor nych na oł ta rzu po -
lo wym jest wy sta wio ny do uro czy stej ad o ra cji Naj święt szy
Sa kra ment. Ta ki jest sta ły pro gram na bo żeństw w Me dju go -
rie. 

Po nad to ca łą gru pą uczest ni czy li śmy w Dro dze
Krzy żo wej wspi na jąc się na Kri że wac. Oso by słab sze po zo -
sta ły w kwa te rze. Wy szli śmy o godz. 5.00 ra no, aby wró cić
przed po łu dniem i unik nąć wy so kiej tem pe ra tu ry, do cho -
dzą cej na wet do 47 °C. To by ła trud na dro ga, w trak cie któ -
rej jed ni dru gim so li dar nie po ma ga li wspi na jąc się po wiel -
kich ka mie niach, któ ry mi uście lo na jest ca ła tra sa. Szli śmy
po ma lut ku ze wzglę du na obec ność wie lu grup róż nych na -
ro do wo ści.

Po dob nie wy glą da ło na stęp ne go dnia wej ście na
gó rę Pod brdo – miej sce rze ko mych ob ja wień. Wspi na li śmy
się od ma wia jąc i roz wa ża jąc ró ża niec. 

Wyjazd modlitewny 
Gdañsk - Obory - Medjugorie
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Or ga ni za to rzy wy pra wy za dba li też o nasz re laks.
Mie li śmy oka zję zwie dzić po bli ski Mo star. Wi dzie li śmy
pięk ne wo do spa dy w po bli żu Me dju go rie, a tak że od po czę -
li śmy nad Ad ria ty kiem, w po bli żu któ re go na wie dzi li śmy
pięk nie usy tu owa ną gro tę Mat ki Bo żej, tzw. chor wac kie Lo -
ur des. W gro cie ka pła ni od pra wi li dla nas Mszę św. W cza -
sie te go wy jaz du po dzi wia li śmy tak że prze pięk ne gór skie
kra jo bra zy.

Te kil ka na ście dni, któ re by ło nam da ne prze ży wać
na wy jeź dzie do Me dju go rie to wiel ka uczta dla du szy i cia -
ła – jak by do tyk nie ba. Po dob nych prze żyć ży czę wszyst -
kim czy tel ni kom tych wspo mnień. 

tekst: An na Trze ciak

Od re dak cji: 

Po mi mo nie prze rwa ne go od 24 czerw ca 1981 r. gło sze nia
orę dzia Kró lo wej Po ko ju w Me dju go rie oraz ży wo obec ne -
go tam kul tu, Ko ściół nie uzna je jak na ra zie za praw dzi we
ani fak tu ob ja wień, ani zwią za nych z ni mi orę dzi. W kon se -
kwen cji nie po zwa la na ta kie piel grzym ki, któ re po twier dza -
ły by nad przy ro dzo ny cha rak ter ob ja wień. Po ni żej pre zen tu -
je my ofi cjal ną wy po wiedź Kon gre ga cji Na uki Wia ry z 7
kwiet nia 1998 ro ku w tej kwe stii (jest to od po wiedź pol skim
bi sku pom przy by łym do Sto li cy Apo stol skiej z wi zy tą ad li -
mi na Apo sto lo rum):

„Na dal obo wią zu je, że ni cze go nad przy ro dzo ne go nie moż -
na się w tych ob ja wie niach do pa try wać.
Na le ży in for mo wać wier nych, że Me dju gor je jest miej scem
mo dli twy, ale nie ob ja wień.
Na dal obo wią zu je za kaz urzą dza nia ofi cjal nych piel grzy -
mek.
To, co mó wi ob ja wia ją ca się «Go spa», za wie ra sprzecz no ści,
jest więc nie po waż ne, po dob nie po sta wa i wy po wie dzi «wi -
dzą cych».
Ak tu al ny or dy na riusz Mo sta ru zaj mu je sta no wi sko ne ga -
tyw ne.
Wo bec roz po wszech nio nej sze ro ko pro pa gan dy i po pu lar -
nych piel grzy mek spra wa jest po waż na i de li kat na i wy ma -
ga roz trop ne go po stę po wa nia”.

(„Biu le tyn KAI”, 7 kwiet nia 1998 r.)

Fundatorem nagród jest:

HURTOWNIA KSIĄŻEK  
I DEWOCJONALIÓW      
„ŚW. PAWEŁ“

80-339 Gdańsk, ul. Bitwy Oliwskiej 33a, tel. 58 554 18 34
www.hurtpawel.home.pl

. . . 

Widokówki z Medjugorie
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PYTANIA O JA NA PAW ŁA II – c.d.

nr 9-10

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

Jan Paweł II

O Janie Pawle II 
CZY WIESZ ŻE...

9. W jed nej z piel grzy mek do Pol ski Oj ciec
Świę ty wy po wie dział hi sto rycz ne sło wa:
„Niech zstą pi Duch Twój! Niech zstą pi Duch
Twój! I od no wi ob li cze zie mi. Tej Zie mi!
Amen”.

Po daj do kład ne miej sce, oko licz ność i czas ich wy po wie -
dze nia.

Od po wiedź: 

Historyczne wyżej wymienione słowa Ojciec Święty Jan
Paweł II wypowiedział na zakończenie homilii podczas
Mszy św. odprawianej w Warszawie na Placu Zwycięstwa
dnia 2 czerwca 1979 r., w czasie pierwszej pielgrzymki do
ojczystej ziemi.

10. Pro szę po dać na zwi sko kar dy na ła, któ -
ry ogło sił wy ni ki kon kla we o wy bo rze Ka ro la
Woj ty ły na pa pie ża.

Odpowiedź: 

Wyniki konklawe o wyborze kard. Karola Wojtyły na
papieża ogłosił kard. Protodiakon Pericle Felici.

INFORMACJE DODATKOWE:

WYKAZ  KRAJÓW  PRZESYŁAJĄCYCH  DEPESZE
GRATULACYJNE 
Po wy bo rze ks. kard. Ka ro la Woj ty ły na naj wyż szy urząd w
Ko ście le ka to lic kim. (Spo śród wiel kiej licz by de pesz wy bra -
no tyl ko nie któ re):
Polska Rzeczpospolita Ludowa:  

Edward Gierek – I sekretarz PZPR, 
Henryk Jabłoński – przewodniczący Rady Państwa, 
Piotr Jaroszewicz – premier PRL, 
Stanisław Gucwa – marszałek Sejmu      
Bolesław Piasecki – przewodniczący Stowarzyszenia PAX     
ks. bp Bolesław Pylak – wielki kanclerz KUL                          
ks. Mieczysław Krąpiec – rektor KUL           
ks. Jan Stępień – rektor ATK w Warszawie

Australia: Zelman Cowen – gubernator generalny Australii
Austria: dr Rudolf Kirchschläger – prezydent federalny
Belgia: Baudouin – król Belgii
Brazylia: Ernesto Geisel – prezydent 
Bułgarska Republika Ludowa: Todor Żiwkow –
przewodniczący Rady Państwa BRL
Czechosłowacka Republika Socjalistyczna: Gustaw
Husak – prezydent 
Francja: Valery Giscard d’Estaing – prezydent 
Hiszpania: Joan Carlos – król Hiszpanii
Holandia: Juliana Oranje-Nassau – królowa Holandii
Indie: Neelam Sanjcra Reddy – prezydent
Irlandia: Patrick J. Hillery – prezydent
Japonia: Takeo Fukuda – premier
Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii:
Josip Broz Tito – prezydent SFRJ
Kanada: Jules Leger – gubernator generalny Kanady
Meksyk: Jose Lopez Portillo – prezydent
Niemiecka Republika Demokratyczna: Erich Honeker -
przewodniczący Rady Państwa
Nowa Zelandia: Sir Keith Holyoake – gubernator
generalny
Republika Federalna Niemiec: Helmut Schmidt –
kanclerz
Rumunia: Nicolae Ceausescu – prezydent SRR
USA: Jimmy Carter – prezydent
Szwajcaria: Willi Ritschard – prezydent Konfederacji
Szwajcarskiej
Węgierska Republika Ludowa: Pal Lasonczi –
przewodniczący Rady Prezydialnej WRL
Wielka Brytania: Elizabeth II – królowa Wielkiej Brytanii
Włochy: Alessandro Pertini – prezydent Republiki Włoskiej
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich:
Leonid Breżniew – przewodniczący Rady Najwyższej ZSRR
Organizacja Narodów Zjednoczonych: Kurth Waldheim
– sekretarz generalny ONZ

opracował: Andrzej Witkowski

. . . 
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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

nieprzewidywalne

pomimo niegodziwości wszystkich wieków
nikt nie przewidział tyle skrawków ziemi 
w której krwi było więcej niż wody
a przekleństwa rzucone życiu tworzyły śmierć

nieprzewidywalne jest zło ulepione z pychy
i choć ma swoje granice 
wciąż je przekracza wynajdując złoczyńców 
u których dobro zagubiło swój dom

niemi świadkowie przemówią milczeniem
oskarżycielem będzie wiatr kołyszący krzyże 
powstaną cienie zagrzebane w ziemi 
przyjdą się sądzić z niegodziwością wszystkich
wieków 

aktywiści    

przychodzą naprawiać świat
ulepszać zepsute mechanizmy 
oni aktywiści wszystkich krajów 
zarażeni ułudą zmian
niezależnie od opcji i narodowości
wybrańcy partii
niezbyt wierzą w co mówią 
i mówią w co nie wierzą 

nieprzemijalne

a gdy umarli powstaną z grobu
wielce będą zadziwieni
jak to się świat wcale nie zmienił
te same góry pokryte śniegiem
to samo morze co z gór wypływa
te same rzeki wciśnięte w koryta

istotne jest nieprzemijalne

ucieczka   

czasami mam dosyć 
wiary w człowieka
gdy sam pełen bólu 
bólem obdziela 

zmęczony jestem dziećmi
które tworząc własne błędy 
we mgle gubią uczciwość
idąc na oślep 

czasami mam dosyć 
własnego cienia
który oswojony z prawdą 
ucieka w niewiarę w człowieka 

KĄCIK POETYCKI

. . . 
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Rebus trzywyrazowy, 
o początkowych li te rach: W., G., K. 

Autorem wszystkich zadań jest „Baryt”.

logogryfkrzy¿óweczka

Roz wią za nie re bu su, lo go gry -
fu al bo krzy żó wecz ki z nu me -
ru 49 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       

ROZWIĄZANIA z nr 48 Głosu Brata

Logogryf – hasło: LETNIE PRZYGODY
Wyrazy pomocnicze: kazalnica, męczennik, apostolat, zakonnica, kościelny, czereśnia, 
przepaska, koloratka, nieszpory, krucyfiks, Ewangelia, misjonarz, przedświt, szczygieł.

Rebus – hasło: Palma kokosowa (pal, mak, oko, sowa). 

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

pani: Inge Czarniak

Serdecznie gra tu lu je my!

W zaznaczonej kolumnie otrzymamy

rozwiązanie.

1) jeden z Sakramentów św.

2) jamochłon w postaci meduzy  

(żyje też w Bałtyku).

3) tytuł honorowy nadawany 

duchownym; członek kapituły  

przy katedrze lub kolegiacie.

4) dziki koń żyjący w stepach 

północnoamerykańskich.

5) jednostka diecezji 

(z proboszczem na czele).

6) zakonnica, a także szary motyl, 

szkodnik lasów.

7) burak, sałata, cebula, pomidor.

8) miasto w Izraelu ściśle związane 

z Chrystusem.

9) zwierzę drapieżne, lampart.

10) zwierzątko (skojarz z Wielkanocą).

11) naczynie do gotowania; imbryk.

12) błazen, pajac lub pies z rasy 

dogów niemieckich.

13) mały ptak z pól i podmokłych łąk 

(lubi się chwalić).

14) kazanie.

15) krzew, drzewo lub roślina, także 

włókno na przędzę lub celulozę.

16) samotny dzik, samiec.

17) stopień w marynarce wojennej 

lub motyl.

Poziomo:

1) morski skorupioak dziesięcionogi.
4) nakrycie głowy duchownych, sędziów, 

profesorów.
5) autor „Królewicza i żebraka”.

Pionowo:

1) ubiór zakonników chrześcijańskich.
2) wonna żywica (pachnie w kościele).
3) pierwiastek chemiczny (l. at. 44).

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 7
utworzą rozwiązanie.

ROZRYWKA

O=G
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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
Gdańsk, ul. Olsztyńska 2, tel. 058 556 42 40, e−mail:albert@diecezja.gda.pl, www.bratalbert.com.pl
Opiekun redakcji – ks. Krzysztof Grzemski. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii parafialnej.
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. Korekta tekstu: Anna Jaśkowiak.
Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, ks. Janusz Majkowski, ks. Rafał Dettlaff, ks. Marcin Mianowski, ks. Grzegorz Stolczyk, s.
Bernarda Kaczor, Tomasz Olszyński i młodzież. Okładka i ilustracje: Andrzej Sowiński.

Nadia Niemczyńska 26.06.2011 r. 
Katarzyna Beata Banucha 26.06.2011 r. 
Wiktor Andrzej Wasiłowicz 26.06.2011 r. 
Tomasz Caren 26.06.2011 r. 
Jan Piotr Kabata 26.06.2011 r. 
Katarzyna Ewa Wrońska 10.07.2011 r. 
Aleksander Sakowicz 10.07.2011 r. 
Amelia Górzyńska 10.07.2011 r. 
Marcel Kamil Gowbór 24.07.2011 r. 
Zoe Wiewióra 24.07.2011 r. 
Karol Strycharski 24.07.2011 r. 
Filip Płomiński 24.07.2011 r. 
Magdalena Ilona Słomińska 24.07.2011 r. 
Anna Wądołowska 31.07.2011 r. 
Layla Amelia Bajkowska 14.08.2011 r. 
Jakub Paweł Rutkowski 14.08.2011 r. 
Wiktoria Justyna Michta 14.08.2011 r. 
Wiktoria Julia Tolak 28.08.2011 r. 
Maja Bandzul 28.08.2011 r. 
Ignacy Mikołaj Szczech 28.08.2011 r. 
Dominik Andrzej Sadowski 28.08.2011 r. 
Jan Paweł Czerniewski 28.08.2011 r. 
Magdalena Quirini 28.08.2011 r. 
Kalina Agnieszka Garbowska 28.08.2011 r. 
Nikodem Jan Różański 11.09.2011 r. 
Mikołaj Tomasz Wojtowicz 11.09.2011 r. 
Magdalena Gulcz 11.09.2011 r. 
Julia Magdalena Rosa 11.09.2011 r. 
Oliwier Patryk Jurkiewicz 25.09.2011 r.

*  Jacek Janusz Radtke i Renata Elżbieta Radtke 
z d. Woźniak - 16.07.2011 r. 

*  Adam Knyziak i Paulina Chmielewska - 23.07.2011 r. 
*  Michał Rafał Szwarc i Karolina Katarzyna Szwarc 

z d. Potocka - 29.07.2011 r. 
*  Adam Dębowski i Danuta Maria Dębowska 

z d. Buczyńska - 30.07.2011 r. 
*  Krystian Kubas i Monika Mścichowska - 6.08.2011 r. 
* Adrian Mikielski i Marta Paulina Mejer -12.08.2011 r. 
*  Mirosław Artur Grzegorczyk i Agnieszka Sylwia Szram

- 13.08.2011 r. 

*  Tomasz Jerzy Niedziałkowski i Magdalena Augustis
- 27.08.2011 r. 

*  Michał Krzysztof Kowalski i Małgorzata Grodzińska
- 3.09.2011 r. 

* Artur Stanisław Kostka i Beata Składanek - 10.09.2011 r. 
* Wiesław Piotr Kolatowski i Milena Barbara Gramann

- 17.09.2011 r. 
* Christian Thomas Pipczyński i Anna Magdalena 

Tarasewicz - 24.09.2011 r. 

14 VIII - Stanisława i Józef Jankowscy
28 VIII - Marianna i Stanisław Sarbiewscy
16 IX - Helga i Jerzy Gwóźdź
1 X - Helena i Jerzy SenkePRZYJĘLI SAKRAMENT 

MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZE

50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA
obchodzili:

Ś.p. Romuald Parowiński, lat 74, zm. 20.06.2011 r. 
Ś.p. Zdzisław Waganiak, lat 77, zm. 26.06.2011 r. 
Ś.p. Seweryna Lemaniak, lat 73, zm. 28.06.2011 r. 
Ś.p. Alfred Dobrosielski, lat 84, zm. 28.06.2011 r. 
Ś.p. Helena Wojak, lat 83, zm. 1.07.2011 r. 
Ś.p. Karol Warpechowski, lat 82, zm. 1.07.2011 r. 
Ś.p. Barbara Kamińska, lat 48, zm. 11.07.2011 r. 
Ś.p. Helena Czarnul, lat 87, zm. 11.07.2011 r. 
Ś.p. Eustachiusz Chojecki, lat 84, zm. 13.07.2011 r. 
Ś.p. Jerzy Gawryłowicz, lat 83, zm. 15.07.2011 r. 
Ś.p. Jadwiga Garczewska, lat 72, zm. 22.07.2011 r. 
Ś.p. Jan Kowalski, lat 70, zm. 27.07.2011 r. 
Ś.p. Janina Tadrzak, lat 82, zm. 28.07.2011 r. 
Ś.p. Władysława Matysek, lat 89, zm. 30.07.2011 r. 
Ś.p. Wiesław Pająk, 74, zm. 30.07.2011 r. 
Ś.p. Zofia Klawikowska, lat 79, zm. 31.07.2011 r. 
Ś.p. Antoni Kowalkowski, lat 74, zm. 4.08.2011 r. 
Ś.p. Edward Zgudka, lat 79, zm. 6.08.2011 r. 
Ś.p. Henryk Przechlewski, lat 75, zm. 22.08.2011 r. 
Ś.p. Paweł Cybulski, lat 74, zm. 9.09.2011 r. 
Ś.p. Wacław Gutowski, lat 77, zm. 11.09.2011 r. 
Ś.p. Irena Wasielewska, lat 69, zm. 16.09.2011 r. 
Ś.p. Teresa Giera, lat 64, zm. 20.09.2011 r. 
Ś.p. Ryszard Wojna, lat 59, zm. 21.09.2011 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W IADOMOŚCI PARAFIALNE
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RZEŹBA W ODLEWNI I JEJ MONTAŻ W PREZBITERIUM
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XI PIELGRZYMKA ROWEROWA DO MATEMBLEWA - 10 IX


