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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

24.IX – KSM Sem per Fi de lis wraz z ks. Ja nu szem uczest -
ni czy ła w piel grzym ce do Sia no wa
25.IX – Pro mo cja Wspól no ty Eu cha ry stycz ne go Ru chu
Mło dych (ERM)
30.IX-2.X – Ani ma to rzy ERM wraz z s. Ber nar dą i ks.
Jac kiem uczest ni czy li w zjeź dzie ERM w Pnie wach
1.X – Mło dzież wraz z ks. Ra fa łem od wie dzi ła na ro we -
rach Re dę, Puck, Sta rzy no i Swa rze wo
2.X – Po świę ce nie ró żań ców dzie ciom pierw szo ko mu nij -
nym
4.X – Wy jazd z ks. Pro bosz czem na pa ra fial ne grzy bo bra nie
9.X – Mo dli twa i pro gram słow no -mu zycz ny  oka zji Dnia
Pa pie skie go
11.X – Je sien ne spo tka nie Ra dy Pa ra fial nej
15.X – Wy jazd mło dzie ży z Lux Cor dis wraz z ks. Mar ci -
nem na dzień sku pie nia do Ju ra ty
18.X – Wy jazd Wspól no ty Do mo we go Ko ścio ła wraz z
ks. Pro bosz czem i ks. Bog da nem do Po tę go wa
22.X – ERM uczest ni czył w Dniu Wspól no ty w Gdy ni
22.X – Chór pa ra fial ny wraz z ks. Pro bosz czem uczest ni -
czył w piel grzym ce do Gie trz wał du
29.X – Wy jazd stu den tów z DA wraz z ks. Ra fa łem na
dzień sku pie nia do Żar now ca
1.XI – Udział mło dzie ży i stu den tów w Li ta nii Miast pod
po mni kiem po le głych stocz niow ców
12.XI – Udział ERM i mi ni stran tów wraz z s. Ber nar dą i ks.
Bog da nem w za ba wie z oka zji Uro czy sto ści Chry stu sa Kró la
20.XI – Go ści li śmy ks. Ju lia na No gę – dy rek to ra do mu
„Zło ta Je sień” na Za spie
20.XI – Przy ję cie aspi ran tów i pro mo cja lek to rów
Liturgicznej Służby Ołtarza
22.XI – Uro czy sta Msza św. z udzia łem chó ru we wspo -
mnie nie św. Ce cy lii
27.XI – Przy ję cie no wych człon ków do ERM
27.XI – Go ści li śmy o. To ma sza Jank OFMConv. – pro -
jek tan ta wi tra ży, któ ry przy bli żał mo ty wy i treść te go
dzie ła
27.XI – Roz po czę li śmy cykl nie szpo rów ad wen to wych
zwa nych Lu ce na riami
3.XII – wyjazd pielgrzymów do Torunia na XX-lecie
Radia Maryja
4.XII – Stu den ci wraz z ks. Ra fa łem uczest ni czy li w noc -
nym zwie dza niu Ba zy li ki Ma riac kiej i wej ściu na wie żę
kościoła
4.XII – Po świę ce nie me da li ków dzie ciom pierw szo ko -
mu nij nym
7.XII – Za koń cze nie prac re mon to wych na da chu nad za -
kry stią
9.XII – Za koń cze nie ka pi tal ne go re mon tu czy tel ni na ple ba ni
11.XII – Uro czy sta Msza św. pod prze wod nic twem ks.
abp Metropolity Gdańskiego Sła wo ja Lesz ka  Głó dzia
trans mi to wa na przez TV Po lo nia oraz po świę ce nie krzy ża
i fi gu ry Chry stu sa w pre zbi te rium
11.XII – Roz po czę li śmy re ko lek cje ad wen to we, któ re po -
pro wa dził ks. Ra fał Za lew ski MIC

ciąg dalszy z życia parafii:

11.XII – Li tur gicz na Scho la Mło dzie żo wa wy śpie wa ła
Aka tyst ku czci Bo ga ro dzi cy
18.XII – ERM wraz z s. Ber nar dą przy go to wał kier masz
prac i de ko ra cji  świą tecz nych
21.XII – Opła tek Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza
22.XII – Opła tek Lux Cor dis i Dusz pa ster stwa Aka de -
mic kie go 

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza
Znów nastał czas życzeń, czas świąt i nadziei: na
radość, na spełnienie i na przerwę w codzienności.
Nich blask świątecznych świec odbija się w oczach
rodziny, przyjaciół, znajomych i niespodziewanych
gości...

Dołączmy do grona pasterzy i mędrców ze
Wschodu, i wraz z nimi wyruszmy na poszukiwanie...
gwiazdy, a nade wszystko samego Boga...

Życzymy Wam wszystkim – kochani
Parafianie i Goście, aby te poszukiwania doprowadziły
nas do Betlejem. Tam bowiem rodzi się Bóg, Jezus
Chrystusa nasza moc, siła i nadzieja…

Z modlitwą Ks. Proboszcz 
wraz z Kapłanami i Siostrami Betankami 

Ps. Dzię ku ję wszyst kim za udział w ro ra tach, za pięk -
ne świa dec two wia ry w cza sie Mszy św. trans mi to wa -
nej przez TV Po lo nia i za wszyst ko, co czy ni cie z mi ło -
ści do Je zu sa, dla na sze go Ko ścio ła. Bóg za płać...
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Czego uczy nas Katechizm, cz. – 14
Ni niej szy ar ty kuł za wie ra roz wi nię cie tre ści Mo dli twy Pań -
skiej. Jest to ostat ni ar ty kuł z cy klu pt. „Cze go uczy nas Ka -
te chizm”. Jak na pi sa no we wpro wa dze niu do ca łe go cy klu
(Głos Bra ta nr 31, 2008 r.), ce lem opra co wa nia ta kie go cy -
klu by ło przy bli że nie tre ści za war tych w Ka te chi zmie Ko -
ścio ła Ka to lic kie go, dzie ła wy da ne go w języku polskim w
1994 r. (wyd. 1) i w 2002 r. (wyd. 2) i tym sa mym za chę ce -
nie Czy tel ni ka do głęb sze go za po zna nia się z tym dzie łem
sta no wią cym po most po mię dzy ewan ge licz ny mi praw da mi
a na szym ży ciem w wie rze. Czy za ło żo ny cel zo stał osią gnię -
ty ? Od po wiedź na to py ta nie po zo sta wia my Czy tel ni ko wi.

„Zba daj cie wszyst kie mo dli twy, ja kie znaj du ją się w
Pi śmie Świę tym, a nie wie rzę, by ście mo gli zna leźć w nich
coś, cze go nie za wie ra ła by Mo dli twa Pań ska” (św. Au gu -
styn). Do sko na łość Mo dli twy Pań skiej ma swo je źró dło w
Je zu sie Chry stu sie. Od Nie go po cho dzą sło wa mo dli twy.
W nich za war ta jest istot na treść Ewan ge lii. W mo dli twie tej
Duch Pa na na da je no wy kształt na szym pra gnie niom i we -
wnętrz nym po ru sze niom, któ re oży wia ją na sze ży cie. Je zus
swo imi sło wa mi uczy nas te go no we go ży cia i po ucza, by
pro sić o nie w mo dli twie.

Mo dli twa Pań ska jest mo dli twą Ko ścio ła. Prze ka zy -
wa na w chrzcie i bierz mo wa niu ozna cza no we na ro dze nie
się do ży cia Bo że go. W li tur gii eu cha ry stycz nej ob ja wia jej
peł ny sens i sku tecz ność. Umiesz czo na mię dzy Mo dli twą
eu cha ry stycz ną a ob rzę da mi Ko mu nii świę tej, z jed nej stro -
ny stresz cza wszyst kie proś by i mo dli twy wsta wien ni cze wy -
ra żo ne w epi kle zie, a z dru giej stro ny wy ra ża proś bę o wej -
ście na Ucztę Kró le stwa, któ rej an ty cy pa cją jest Ko mu nia
sa kra men tal na. W Eu cha ry stii uka zu je escha to lo gicz ny cha -
rak ter za war tych w niej próśb w ocze ki wa niu na na dej ście
Pa na. Sta no wi też in te gral ną część Li tur gii Go dzin.

OJCZE NASZ, KTÓRYŚ JEST W NIEBIE
Mo dląc się sło wa mi Mo dli twy Pań skiej zwra ca my się do na -
sze go Oj ca ze szcze rą i sy now ską uf no ścią, z ra do sną i po -
kor ną śmia ło ścią i pew no ścią by cia ko cha nym. Mo że my tak
czy nić, po nie waż to Je zus wpro wa dza nas przed ob li cze Oj -
ca: „Oto Ja i dzie ci mo je, któ re mi dał Bóg” (Hbr 2, 13). Mo -
że my wzy wać Bo ga ja ko Oj ca, po nie waż zo stał On nam ob -
ja wio ny przez Je go Sy na, któ ry stał się czło wie kiem, a Je go
Duch da je nam Go po znać.

Oj cze „nasz” od no si się do Bo ga. Gdy wy po wia da -
my ten za imek, nie wy ra ża my po sia da nia, lecz cał ko wi cie
no wą re la cję do Bo ga. Mo dląc się do „na sze go” Oj ca, zwra -
ca my się oso bi ście do Oj ca Pa na na sze go Je zu sa Chry stu sa.
Nie dzie li my Bo sko ści, po nie waż Oj ciec jest jej „źró dłem i
po cząt kiem”, ale wy zna je my w ten spo sób, że Syn jest od -
wiecz nie zro dzo ny przez Nie go i że od Nie go po cho dzi
Duch Świę ty. Nie mie sza my rów nież Osób, po nie waż wy -
zna je my, że na sza ko mu nia jest ko mu nią z Oj cem i z Je go
Sy nem Je zu sem Chry stu sem w Ich je dy nym Du chu Świę -
tym. Kie dy mo dli my się do Oj ca, ad o ru je my Go i wiel bi my
z Sy nem i Du chem Świę tym. Mó wiąc Oj cze „nasz” mo dli my
się w na szym imie niu, a rów no cze śnie ze spo łecz no ścią ca -
łej ro dzi ny Bo żej, któ rą oży wia „je den duch i jed no ser ce”

(Dz 4,32). Mo dlić się do „na sze go” Oj ca zna czy mo dlić się
ze wszyst ki mi i za wszyst kich lu dzi, aby po zna li je dy ne go
i praw dzi we go Bo ga i by wszy scy by li „zgro ma dze ni w jed -
no” (por. J 11, 52).

Wy ra że nie „któ ryś jest w nie bie” nie ozna cza ja kie -
goś miej sca lecz ma je stat Bo ga i Je go obec ność w ser cach
lu dzi spra wie dli wych. Nie bo, dom Oj ca, sta no wi praw dzi wą
oj czy znę, do któ rej zdą ża my i do któ rej już na le ży my.

SIEDEM PRÓŚB
Przed mio tem trzech pierw szych próśb Mo dli twy Pań skiej
jest chwa ła Oj ca: uświę ce nie Je go imie nia, przyj ście Kró le -
stwa i wy peł nie nie wo li Bo żej. Czte ry po zo sta łe przed sta wia -
ją Mu na sze pra gnie nia: są to proś by do ty czą ce na sze go ży -
cia – je go pod trzy my wa nia i le cze nia z grze chów; do ty czą
one tak że na szej wal ki o zwy cię stwo do bra nad złem.

I. „Święć się imię Two je”
Bóg ob ja wia swo je imię za wsze, gdy czy ni wiel kie dzie ła.
Tak uczy nił, gdy za wie rał przy mie rze z lu dem Izra ela na Sy -
na ju. W imie niu Je zu sa, na sze go Bo ga, ob ja wił się ja ko Zba -
wi ciel. Imię Bo ga nie jest tyl ko na zwą. Jest ob ja wie niem
wszech mo cy Bo ga i za pro sze niem do wej ścia ca łym swo im
ży ciem w ta jem ni cę Je go ist nie nia. Mó wiąc „święć się imię
Two je” pro si my, by by ło ono w nas za wsze świę te, sza no wa -
ne i uwiel bia ne. W proś bie tej za wie ra się rów nież mo dli twa
za wszyst kich: za tych, na któ rych ła ska Bo ża jesz cze ocze -
ku je i za nie przy ja ciół.

II. „Przyjdź Kró le stwo Two je”
W tej proś bie Mo dli twy Pań skiej cho dzi przede wszyst kim o
osta tecz ne przyj ście Kró le stwa Bo że go w chwi li po wro tu
Chry stu sa (por. Tt 2, 13). Jed nak że Ko ściół w swo im po sła -
niu mo dli się o wzrost Kró le stwa Bo że go w obec nym cza sie.
Wa run kiem te go wzro stu jest na sze cał ko wi te od da nie się
Pa nu Bo gu. Wy ma wia jąc tę proś bę uzna je my pry mat Bo ga
w na szym ży ciu.

III. „Bądź wo la Two ja ja ko w nie bie, tak i na zie mi”
„A Ten, któ ry Mnie po słał, jest ze Mną: nie po zo sta wił Mnie
sa me go, bo ja za wsze czy nię to, co się Je mu po do ba” (J 8,
29). W mo dli twie swej ago nii Je zus wo ła: „Nie mo ja wo la
lecz Two ja niech się sta nie”. W Chry stu sie, dzię ki Je go ludz -
kiej wo li, wo la Oj ca zo sta ła wy peł nio na w spo sób do sko na ły.
W sło wach Mo dli twy Pań skiej pro si my na sze go Oj ca, by złą -
czył na szą wo lę z wo lą swe go Sy na, by śmy peł ni li Je go wo lę
i wy ko ny wa li za mysł zba wie nia w ży ciu świa ta. Sa mi je ste -
śmy cał ko wi cie nie zdol ni do te go, ale zjed no cze ni z Chry -
stu sem i dzię ki mo cy Je go Du cha Świę te go mo że my Mu od -
dać na szą wo lę. Dzię ki mo dli twie je ste śmy w sta nie roz po -
znać ja ka jest wo la Bo ża i otrzy mać wy trwa łość do jej wy peł -
nie nia.

IV. „Chle ba na sze go po wsze dnie go daj nam dzi siaj”
Ka te chizm po da je zna cze nie po szcze gól nych słów tej
proś by: 
„Daj nam”. Sło wa te wy ra ża ją głę bo ką uf ność dzie ci, któ re

Z ¯YCIA KOŒCIO£A 
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ocze ku ją wszyst kie go od swe go Oj -
ca. Sło wo „nam” wy ra ża uzna nie
Go za Oj ca wszyst kich lu dzi i dla te -
go mo dli my się za nich wszyst kich
w po czu ciu so li dar no ści z ich po -
trze ba mi.
„Chle ba na sze go”. Oj ciec, któ ry da je
nam ży cie, nie mo że nam nie dać
po kar mu ko niecz ne go do ży cia i
wszyst kich sto sow nych dóbr ma -
te rial nych. W proś bie tej mo dli -
my się o spra wie dli wy po dział
dóbr. Dra mat ubó stwa w świe cie
wzy wa chrze ści jan do prze ka zy wa -
nia i dzie le nia się z in ny mi, by ob fi -
tość jed nych mo gła za ra dzić po -
trze bom dru gich. W du cho wym
wy mia rze proś ba ta do ty czy Chle ba
Ży cia: sło wa Bo że go przyj mo wa ne -
go w wie rze i Cia ła Chry stu sa przyj -
mo wa ne go w Eu cha ry stii (por. (J 6,
26-58).
„Dzi siaj”. Wy raz ten do ty czy nie
tyl ko cza su pod da ne go śmier ci, ale
Bo że go „dzi siaj”, to jest dnia  Uczty
w Kró le stwie, an ty cy po wa nej w Eu cha ry stii, któ ra jest
przed sma kiem nad cho dzą ce go Kró le stwa.
„Po wsze dnie go”. Wy raz ten ozna cza wszel kie do bro wy star -
cza ją ce do utrzy ma nia, jak rów nież Chleb Ży cia, Cia ło Chry -
stu sa.

V. „Od puść nam na sze wi ny, ja ko i my od pusz cza my
na szym wi no waj com”
Zwra ca jąc się do Oj ca z tą proś bą wy zna je my na sze wi ny
i nie za wod ną na dzie ję na ich od pusz cze nie. Na dzie ja ta wy -
pły wa z Ofia ry Chry stu sa „zło żo nej dla od pusz cze nia grze -
chów”. Na sza proś ba zo sta nie wy słu cha na tyl ko pod wa run -
kiem, że my ze swej stro ny prze ba czy li śmy na szym wi no -
waj com. Je że li od ma wia my prze ba cze nia na szym bra ciom
i sio strom, na sze ser ce za my ka się na mi ło sier ną mi łość Oj -
ca. Czy moż li we jest prze ba cze nie? Nie le ży w na szej mo cy
nie od czu wa nie ob ra zy i za po mnie nie o niej. Jed nak ser ce,
któ re ofia ru je się Du cho wi Świę te mu, prze mie nia na szą ra -
nę we współ czu cie i oczysz cza pa mięć za stę pu jąc ob ra zę
wsta wien nic twem. Prze ba cze nie, któ re uczest ni czy w Bo -
żym mi ło sier dziu, jest szczy tem mo dli twy chrze ści jań skiej.
Prze ba cze nie świad czy rów nież o tym, że w na szym świe cie
mi łość jest sil niej sza niż grzech.

VI. „Nie wódź nas na po ku sze nie”
W proś bie tej zwra ca my się do na sze go Oj ca, by nie po zo sta -
wiał nas sa mych we wła da niu po ku sy. Pro si my Du cha Świę -
te go, aby śmy umie li roz róż niać, z jed nej stro ny mię dzy pró -
bą ko niecz ną do wzro stu w nas do bra, a po ku są, któ ra pro -
wa dzi do grze chu i śmier ci i z dru giej stro ny mię dzy „być
ku szo nym” a przy zwo lić na „ku sze nie”. W proś bie tej jed no -
czy my się z Chry stu sem, któ ry dzię ki swo jej mo dli twie po -
ko nał ku si cie la, od pierw sze go ku sze nia, aż do ostat niej wal ki w
chwili ago nii.

VII. „Ale nas zbaw ode Złe go”
Zło, o któ rym mó wi ta proś ba ozna cza oso bę Sza ta na, Złe go,
anio ła, któ ry sprze ci wia się Bo gu. „Dia beł” jest tym, któ ry
prze ciw sta wia się za my sło wi Bo ga i Je go dzie łu zba wie nia
wy peł nio ne mu w Chry stu sie. Zwy cię stwo nad sza ta nem do -
ko na ło się raz na za wsze w tej Go dzi nie, w któ rej Je zus wy -
da je się do bro wol nie na śmierć, aby dać nam no we Ży cie.
Pro sząc o wy ba wie nie od Złe go, mo dli my się rów nież
o uwol nie nie od wszel kie go zła, prze szłe go, te raź niej sze go
i przy szłe go, któ re go on jest spraw cą. W tej ostat niej proś -
bie bła ga my o cen ny dar po ko ju i ła skę wy trwa łe go ocze ki -
wa nia na po wrót Chry stu sa, któ ry uwol ni nas osta tecz nie od
Złe go.

„Koń cząc mo dli twę mó wisz „Amen”, po twier dza jąc tym
Amen, któ re zna czy «Niech się sta nie», ca łą treść mo dli twy,
ja kiej na uczył nas Pan” (św. Cy ryl Je ro zo lim ski).

Wy brał i po łą czył: Sta ni sław Ma zu rek
Współ pra ca: ks. Ta de usz Po lak

Z ¯YCIA KOŒCIO£A 

Sio stra Mi cha ela przy ta bli cy z pol skim tek stem „Oj cze Nasz” 
w ko ście le Pa ter No ster w Je ro zo li mie. 
(Au to r zdję cia – Wie sław Bą cal ski)

Ta bli ca w ko ście le Pa ter No ster w Je ro zo li mie
z kaszubskim tekstem „Oj cze Nasz”. 
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Historia Koœcio³a Gdañskiego cz. – 13
LATA SIEDEMDZIESIĄTE XX WIEKU

Kil ka dni po za war ciu ukła du o uzna niu gra ni cy na Od rze i
Ny sie mię dzy wła dza mi PRL a RFN prze ży wa li śmy tra gicz -
ne wy da rze nia na Wy brze żu gdań skim, a na stęp nie w ca łej
Pol sce, któ re po tocz nie zo sta ły na zwa ne póź niej Wy da rze -
nia mi Gru dnio wy mi. Po mi mo stłu mie niu ich przez eki pę
Go muł ki, wła dzę w Pol sce ob ję ła eki pa Edwar da Gier ka. W
za ist nia łej sy tu acji moż li we sta ło się prze pro wa dze nie wie lu
za blo ko wa nych wcze śniej przez wła dze PRL spraw. W 1970
ro ku ze zwo lo no wy zna czo ne mu wcze śniej pro bosz czo wi,
księ dzu Hen ry ko wi Jan kow skie mu od bu do wać ko ściół św.
Bry gi dy. Udzie lo no rów nież oj com fran cisz ka nom zgo dę na
od bu do wę ko ścio ła Świętej Trój cy. W ce lu „po pra wie nia”
kon tak tów po mię dzy wła dzą a spo łe czeń stwem zo sta ły zor -
ga ni zo wa ne w Gdań sku i w wie lu in nych mia stach Pol ski
spo tka nia wła dzy z de le ga ta mi du żych za kła dów pra cy.
W Gdań sku ta kie spo tka nie od by ło się w stycz niu 1971 ro -
ku w sa li Urzę du Wo je wódz kie go. Pod czas trwa ją cych sie -
dem go dzin roz mo wach i „wy ja śnie niach” przed sta wi cie li
wła dzy, ze stro ny stocz niow ców pa dło żą da nie wy da nia zgo -
dy na bu do wę ko ścio ła na osie dlu Przy mo rze w Gdań sku.
Stocz niow cem po ru sza ją cym ten te mat był Hen ryk Le nar -
ciak. 

Sta ra nia o uzy ska nie zgo dy na bu do wę świą ty ni
trwa ły do 26 lip ca 1971 ro ku. Ocze ki wa ną  przez wier nych
gdań skie go Przy mo rza de cy zję władz przy spie szy ła ust na
zgo da I se kre ta rza Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej
Edwar da Gier ka, któ ry pod czas spo tka nia w War sza wie z
de le ga cją pra cow ni ków Stocz ni Gdań skiej (Ze no nem Szu tą,
Eu ge niu szem Bren kiem, Hen ry kiem Le nar cia kiem, Bo le -
sła wem Łu kow skim) wy ra ził po par cie dla tej in we sty cji.
Nie dłu go, bo już je sie nią te go ro ku pa ra fia otrzy ma ła upra -
gnio ną zgo dę na zbu do wa nie ko ścio ła dla na szej du żej, bo
oko ło 45 ty sięcz nej spo łecz no ści pa ra fial nej. By ła to pierw -
sza zgo da na zbu do wa nie no we go ko ścio ła po woj nie w
Gdań sku. Wie lo let nie sta ra nia ks. bpa Ed mun da No wic kie -
go uzy ska ły wów czas ak cep ta cję no wych władz lo kal nych.
Jed nak śmierć gdań skie go Pa ste rza w mar cu 1971 ro ku
prze rwa ła wszyst kie dzia ła nia bpa Ed mun da No wic kie go i
nie po zwo li ła w peł ni wy ko rzy stać owo ców mo ral ne go zwy -
cię stwa Ko ścio ła nad ko mu ni stycz ną wła dzą. Sta ło to się
udzia łem Je go na stęp cy bpa Le cha Kacz mar ka, któ ry  1
grud nia 1971 ro ku zo stał mia no wa ny or dy na riu szem die ce -
zji gdań skiej. Pół ro ku póź niej zo stał kon se kro wa ny no wy
bi skup po moc ni czy die ce zji – Ka zi mierz Kluz. W pierw -
szych mie sią cach rzą dów no we go or dy na riu sza fi na li zo wa -
ły się spra wy, któ re jesz cze nie daw no wy da wa ły się spra wa -
mi nie do za ła twie nia. 

W la tach 1971-72 wszyst kie świą ty nie po ewan ge lic -
kie, do tych czas tyl ko za rzą dza ne przez Ko ściół Ka to lic ki,
prze szły na je go wła sność. Sta ło to się na mo cy usta wy z 23
czerw ca 1971 ro ku „O przej ściu na oso by praw ne Ko ścio ła
Rzym sko -Ka to lic kie go oraz in nych Ko ścio łów i Związ ków
Wy zna nio wych wła sno ści nie któ rych nie ru cho mo ści po ło -
żo nych na Zie miach Za chod nich i Pół noc nych”. 

Po dzie się ciu la tach bo jów z Miej ską Ra dą Na ro do -
wą w Gdań sku rek tor ko ścio ła pw. św. Pio tra i Paw ła na Sta -
rym Przed mie ściu, ks. Ka zi mierz Fi li piak uzy skał w lip cu
1972 ro ku zgo dę na od bu do wę te go ko ścio ła. 

W grud niu te go ro ku zwró co no miesz kań com
Gdań ska ko ściół św. Sta ni sła wa Bi sku pa we Wrzesz czu,
któ ry do te go mo men tu był wy ko rzy sty wa ny ja ko ha la
warsz ta tu sa mo cho do we go. Po hi tle row cach prze ję ło go Lu -
do we Woj sko Pol skie, a na stęp nie prze ka za no Przed się bior -
stwu Trans por tu Bu dow nic twa. Bi skup No wic ki wspie rał
sta ra nia by łych dzia ła czy i miesz kań ców tej dziel ni cy Wol -
ne go Mia sta Gdań ska o zwrot by łe go ko ścio ła pa ra fial ne go.
Te wspól ne sta ra nia do pro wa dzi ły do zwro tu kom plet nie
zde wa sto wa ne go ko ścio ła, któ re go pierw szym pro bosz -
czem zo stał ks. An drzej Ru rarz. 

Ruiny kościoła św. Brygidy, ok.1960 r.

Prace przy odgruzowywaniu kościoła św. Brygidy, ok.1970 r.

Z ¯YCIA KOŒCIO£A 
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Z ¯YCIA KOŒCIO£A 
W So po cie w la tach 1972-75 do koń czo na zo sta ła

cią gną ca się przez po nad dwa dzie ścia lat bu do wa ko ścio ła
pw. św. Mi cha ła, roz bu do wa ny zo stał ko ściół pw. Naj święt -
sze go Ser ca Je zu so we go. Naj bar dziej spek ta ku lar nym suk -
ce sem gdań skie go Ko ścio ła sta ło się jed nak w 14 lat po ery -
go wa niu pa ra fii uzy ska nie zgo dy na bu do wę ko ścio ła NMP
Kró lo wej Ró żań ca Świę te go na gdań skim Przy mo rzu. By ła
to pierw sza zgo da władz Gdań ska na bu do wę no we go ko -
ścio ła po II woj nie świa to wej. No wym pro bosz czem tej pa ra -
fii zo stał mło dy ks. Jan Maj der, mia no wa ny przez ks. bpa
Le cha Kacz mar ka ze wzglę du na po de szły wiek i stan zdro -
wia do tych cza so we go pro bosz cza ks. Ro ma na Siud ka. 

Ja ka trud na i od po wie dzial na pra ca cze ka ła no we -
go, mło de go pro bosz cza po ka za ły naj bliż sze la ta. Już pod
ko niec 1971 ro ku roz po czę to pra ce przy go to waw cze do bu -
do wy ko ścio ła, któ rą roz po czę to przy peł nym za an ga żo wa -
niu pa ra fian na wio snę 1972 ro ku. W ten spo sób również
miesz kań cy naj dłuż szych w Eu ro pie „fa low ców”, du my go -
muł kow skich cza sów, mo gli te raz bu do wać swo ją wła sną
świą ty nię. Dol na część dwu po zio mo we go ko ścio ła, dzię ki
za an ga żo wa niu pa ra fian i ich ofiar no ści oraz do brej or ga ni -
za cji pra cy przez ks. pro bosz cza, by ła go to wa w cią gu dzie -
wię ciu mie się cy od roz po czę cia bu do wy. Po świę co no ją
jesz cze w grud niu 1972 ro ku. Ca ły ko ściół wy koń czo no i po -
świę co no w kwiet niu 1976 ro ku. 

Wła dze Mia sta nie wy ra zi ły jed nak zgo dy na bu do -
wę, wy so kiej, po dob nej do la tar ni mor skiej wie ży. Spra wa
bu do wy wie ży przy po mi na ła XV-wiecz ny spór po mię dzy
mia stem a Krzy ża ka mi o pod wyż sze nie wie ży Ko ścio ła Ma -
riac kie go. W obu przy pad kach cho dzi ło o pre stiż nie zbyt
po pu lar nej w spo łe czeń stwie sfe ry rzą dzą cej. Za rów no
Krzy ża cy, jak i ko mu ni ści oba wia li się, że dum nie wzno szą -
ce się nad mia stem ko ściel ne wie że, prze wyż szą i zdo mi nu -
ją mi ze ro tę ich wła snych do ko nań. Ca ły czas bu do wy na sze -
go ko ścio ła, to czas nie ustan ne go utrud nia nia je go bu do wy.
Wła dze pań stwo we nie ustan nie pró bo wa ły utrud niać re ali -
za cję in we sty cji pa ra fial nej, m.in. przez pro pa gan do wy pro -
ces pra cow ni ków za an ga żo wa nych w bu do wę świą ty ni. 

Ku ria Bi sku pia z nie po ko jem przy ję ła pro ces przed
Są dem Wo je wódz kim w Gdań sku. Bi skup Lech Kacz ma rek
upo waż nił pię ciu ka pła nów, któ rzy by li ob ser wa to ra mi
obro ny przy mor skie go pro bosz cza i wy sto so wał do są du
opi nię o ks. Ja nie Maj de rze, w któ rej wska zy wał: „za rów no
w cza sie peł nie nia funk cji wi ka riu sza przy ko ście le pw.
Gwiaz dy Mo rza w So po cie w la tach 1964-1965, jak i w okre -
sie stu diów spe cja li stycz nych na Ka to lic kim Uni wer sy te cie
Lu bel skim (1965-1970), za koń czo nych uzy ska niem ty tu łu
ma gi stra teo lo gii, oraz w cza sie peł nie nia obo wiąz ków ka pe -
la na bpa Ed mun da No wic kie go (1970- 1971), a rów nież pod -
czas swe go pro bosz czo wa nia w przy mor skiej pa ra fii za cho -
wy wał wzo ro wą po sta wę ka płań ską. Za cho wy wał po sta wę
na ce cho wa ną głę bo kim po czu ciem pra wo rząd no ści”.

Za rzut po sta wio ny ks. Ja no wi Maj de ro wi i 37 pra -
cow ni kom Stocz ni Gdań skiej, m.in. z ba zy trans por to wej
do ty czył na by wa nia ma te ria łów czy nem za bro nio nym na su -
mę 100 tys. zł. 

Pod ko niec mar ca 1976 ro ku roz po czął się pro ces.
Sąd Wo je wódz ki w Gdań sku w obec no ści wier nych z Przy -
mo rza, prze słu chi wał po kil ku oskar żo nych dzien nie. Wie lu

z nich skła da ło wy ja śnie nia, któ re nie ob cią ża ły pro bosz cza.
Ujaw ni ły się nie zgod no ści ze znań w śledz twie z ze zna nia mi
na roz pra wie są do wej. Świad ko wie wy ja śnia li, skąd wzię ły
się nie któ re sfor mu ło wa nia w pro to ko le ze śledz twa, tłu ma -
cząc, że w śledz twie by li za stra sza ni, bi ci i na ci ska ni przez
prze słu chu ją cych, któ re mia ły do pro wa dzić do ich ule gło ści
i oskar że nia ks. pro bosz cza Maj de ra. 

7 ma ją 1976 ro ku jed na z osób ob cią ży ła ks. Maj de -
ra, a na stęp nie 11 ma ją od wo ła ła przed są dem, że mi li cjant
pro wa dzą cy śledz two za su ge ro wał po mó wie nie księ dza
(wmó wił mu to). Mi mo za rzu tów pro ku ra to ra, prze słu chi -
wa ny stwier dził w są dzie, że mó wi praw dę, że ni gdy nie był
w Gdań sku -Przy mo rzu, oraz że nie zna pro bosz cza tej pa ra -
fii. 7 ma ja przy wy peł nio nej przez wier nych z Przy mo rza sa -
li są du prze słu chi wa no ks. Ja na Maj de ra. Py ta nia do ty czy ły
bu do wy ko ścio ła, cza su spra wo wa nia urzę du pro bosz cza,
ze zwo le nia na bu do wę, sys te mu bu do wy, je go kosz to ry su i
za ku pu ma te ria łów. Na stęp nie od czy ta no księ dzu Maj de ro -
wi za rzu ty z ak tu oskar że nia, do ty czą ce za ku pu ma te ria łów
od osób oskar żo nych. Ks. Jan Maj der stwier dził, że nie miał
z ni mi kon tak tów, oraz że nie wie dla cze go go po ma wia ją.
Na py ta nie, kto wy dał ze zwo le nie na bu do wę ko ścio ła i na
czy ją in ter wen cję? – od po wie dział, że zgo dę wy da ły w grud -
niu 1970 ro ku wła dze cen tral ne na sku tek in ter wen cji stocz -
niow ców.  Rze czo wo i spo koj nie od po wia dał na wszyst kie
py ta nia pro ku ra to ra. 9 i  11 czerw ca 1976 ro ku wy słu cha no
w są dzie oskar ży cie la pu blicz ne go, któ ry wska zał ks. Ja no -
wi Maj de ro wi, iż prze wód są do wy i wy ja śnie nia bie głe go na -
ka za ły za sto so wać art. 215 par. 1 KK, tzn. na by cie ma te ria -
łów w spo sób nie le gal ny na su mę po ni żej 100 tys zł. Oskar -
żo no 36 osób. Po dzie lo no ich na dwie gru py. Pro po zy cja kar
w pierw szej gru pie (war tość po wy żej 100 tys. zł) 7 lat wię -
zie nia i 120 tys zł grzyw ny, a naj niż szą ka rą w tej gru pie

Ks. Jan Majder z wikariuszami na tle nowozbudowanej kaplicy.
Od lewej: ks. Bronisław Kabat, ks. Kazimierz Szwabe, ks. Jan Majder, 

ks. Mikołaj Samp.
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Pogrzeb ks. Jana Majdera (1940-1999)

oskar żo nych 1 rok wię zie nia i 3 tys .zł grzyw ny. Po przed ło -
że niu kar dla pierw szej gru py, pro ku ra tor przed sta wił ka ry
dla pa se rów. Na pierw szym miej scu wy mie nił  ks Ja na Maj -
de ra. Po dał wy so kość ka ry i jej uza sad nie nie. Wy rok wg art.
215 par. 1 KK to 2 la ta wię zie nia w za wie sze niu i 100 tys zł
grzyw ny. Wier ni z Przy mo rza bę dą cy na sa li przy ję li pro po -
zy cję wy ro ku z obu rze niem, ja ko wy rok o nie zwy kłej nie -
spra wie dli wo ści są du. 

18 czerw ca 1976 ro ku od by ła się roz pra wa, w któ rej
głos za bra li obroń cy. Po mi mo prze nie sie nia po sie dze nia do
naj więk szej sa li, wie le osób mu sia ło po zo stać na ko ry ta -
rzach są do wych. Obroń cą ks. Maj de ra był me ce nas Jan Ra -
dzi szew ski, który sta rał się wy ka zać nie win ność dusz pa ste -
rza z Przy mo rza. Je go mo wa obroń cza by ła czę sto prze ry -
wa na owa cja mi wy ra ża ją cy mi en tu zjazm obec nych na sa li
wier nych. Ad wo kat skie ro wał wnio sek o unie win nie nie ks.
Ja na Maj de ra z po sta wio nych mu za rzu tów. Mi mo to sąd
utrzy mał wy rok w za wie sze niu. 

W 1976 ro ku bu do wa ko ścio ła, a jed no cze śnie po -
mni ka wal ki gdań skich stocz niow ców o swo je pra wa, zo sta -
ła za koń czo na. Czte ry la ta cięż kiej pra cy sta ły  się waż nym
ogni wem in te gra cji 45 tys. wspól no ty pa ra fial nej. 

W uzna niu peł ne go od da nia Ko ścio ło wi w pra cy
dusz pa ster skiej, dy dak tycz nej i ad mi ni stra cyj nej, ks. Jan

Maj der zo stał uho no ro wa ny god no ścią  Ka no ni ka Ge ne ral -
ne go Ka pi tu ły Ka te dral nej, peł niąc w niej funk cję Ka no ni ka
– Teo lo ga (1978 r.), oraz Ka pe la na Ho no ro we go Je go Świą -
to bli wo ści (1983 r.) i Pra ła ta Ho no ro we go Je go Świą to bli -
wo ści w 1966 r. 

Sza no wa ny i lu bia ny przez pa ra fian, pro boszcz ks.
Jan Maj der zmarł tra gicz nie pod czas wła ma nia na ple ba nię
25 lu te go 1999 ro ku o godz. 3,55 ra no. W nie dzie lę 28 lu te -
go o godz. 17, bi ciem dzwo nów, z udzia łem ok. 12 tys. wier -
nych roz po czę ły się uro czy sto ści po grze bo we, któ rym prze -
wod ni czył Ar cy bi skup Me tro po li ta Gdań ski Ta de usz Go -
cłow ski. Ho mi lię wy gło sił bp prof. dr hab. Ka zi mierz Ry -
czan z Kielc. 

Cia ło „Oj ca Przy mo rza” Spo czę ło w kryp cie w dol -
nym ko ście le NMP Kró lo wej Ró żań ca Świę te go na Przy mo -
rzu. Ks. Maj der był jed ną z wiel kich po sta ci gdań skie go Ko -
ścio ła. Je go imie niem zo sta ła na zwa na jed na z ulic gdań -
skie go Przy mo rza.

Hu bert Bar tel
wg Sła wo mi ra Ko ście la ka „1000 lat gdań skie go Ko ścio ła”,

i wg ks. Mi ro sła wa Gaw ro na „Oj ciec Przy mo rza”
zdjęcia kościoła św. Brygidy z „Gościa niedzielnego”,

28 sierpnia 2011 r.

Świątynia pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku Przymorzu
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Za kon Świę tej Kla ry, któ re go ła ciń ska na -
zwa brzmi Or do Sanc tae Cla rae (OSC)
zwa ny też Za ko nem Kla ry sek, jest żeń -
skiem klau zu ro wym zgro ma dze niem za -
kon nym. 

Św. Kla ra uro dzi ła się w 1193 ro -
ku w Asy żu w za moż nej ro dzi nie miesz -
czań skiej. Za chwy co na przy kła dem na -
wró ce nia Fran cisz ka (Ja na Ber nar do ne),
po sta no wi ła po świę cić swe ży cie Chry stu -
so wi. W 1211 ro ku przy ję ła z rąk Fran cisz -
ka w Por cjun ku li ha bit za kon ny, da jąc po -
czą tek za ko no wi „ubo gich pań”, zwa nych
póź niej od jej imie nia kla ry ska mi. Wraz ze
swy mi na śla dow czy nia mi, któ re wkrót ce
za czę ły się do niej przy łą czać, pro wa dzi ła
ży cie w ubó stwie przy ko ście le św. Da -
mia na pod Asy żem.

Od 1215 roku przy ję ła po słu gę
prze ło żo nej wspól no ty. Jej si ła du cho wa i
mo dli twa wpły wa ła na for mu ją cy się Za -
kon, na ca łą oko licz ną lud ność, tak że na
sa me go pa pie ża, któ ry ją znał oso bi ście.
Wie lu przy cho dzi ło pro sić ją o mo dli tew -
ne wsta wien nic two. Wkrót ce wspól no ta li -
czy ła 50 sióstr, któ re za pra sza no do in -
nych klasz to rów chęt nych prze jąć zwy -
cza je „Ubo gich Pań z San Da mia no”. Ta -
kich klasz to rów by ło po kil ku la tach 17.
Sio stry ży ły w at mos fe rze mo dli twy i roz -
wa żań, w klau zu rze klasz to ru, utrzy mu jąc
się z tka nia i szy cia rze czy po trzeb nych
dla wy po sa że nia ubo gich ko ścio łów. Czę -
sto jed nak nie wy star cza ło środ ków na ich
skrom ne ży cie, wte dy z uf no ścią w mi ło -
sier dzie Bo że i ludz kie, pro si ły o wspar cie
jał muż ną.

Gdy w 1240 ro ku Asyż zo stał ob -
lę żo ny, żoł nie rze - Sa ra ce ni na służ bie ce -
sa rza, pró bo wa li we drzeć się do klasz to -
ru. Kla ra ka za ła się wte dy przy nieść na
dzie dzi niec ku sto dię z Naj święt szym Sa -
kra men tem. Jej mo dli twa spra wi ła, że
klasz tor zo stał oca lo ny. Po dob nie mo dli ła
się w obro nie mia sta. 

Dłu go trwa ły roz mo wy z pa pie -
żem Grze go rzem IX, a po tem z In no cen tym IV na te mat za -
twier dze nia re gu ły za kon nej. Kla ra z po ko rą szu ka ła u nich
zro zu mie nia dla spe cy fi ki cha ry zma tu, ja ki otrzy ma ła. Jej
wo la trwa nia na ob ra nej dro dze do pro wa dzi ła do wy da nia
szcze gól ne go do ku men tu: „Przy wi le ju ubó stwa”. Kil ka
pism, tak że ko re spon den cja ze św. Agniesz ką Cze ską, po zo -
sta je świa dec twem jej głę bo kiej, du cho wej in spi ra cji. Osta -
tecz nie re gu ła klasz to ru San Da mia no, któ rą Kla ra na pi sa ła
ja ko pierw sza ko bie ta w Ko ście le, zo sta ła za twier dzo na. Kla -
ra otrzy ma ła je na ło żu śmier ci. Ode szła do Pa na 11 sierp nia
1253 roku.

W dwa la ta po tem, w 1255
roku, pa pież Alek san der IV ogło -
sił ją świę tą Ko ścio ła, a dzie sięć
lat po jej śmier ci pa pież Urban IV
zgro ma dził klasz to ry ży ją ce cha -
ry zma tem San Da mia no w je den
Za kon, któ re go Kla ra zo sta ła pa -
tron ką. 

W 1958 roku przez pa pie -
ża Piu sa XII św. Kla ra zo sta ła wy -
bra na na pa tron kę te le wi zji.  

Siostry kla ry ski pro wa dzą
ży cie kon tem pla cyj ne. W re gu le
kla riań skiej na czel ne miej sce zaj -
mu je mo dli twa, świę te mil cze -
nie, prak ty ka po ku ty i roz wa ża -
nie Bo żych ta jem nic. Swą mo dli -
twą obej mu ją po trze by Ko ścio ła i
ca łe go świa ta. Ży ciem we dług
Ewan ge lii, w do bro wol nym ubó -
stwie, w wier no ści Ko ścio ło wi
ka to lic kie mu wy pra sza ją po -
trzeb ne ła ski oso bom o nie pro -
szą cym. 

Do Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej pierw sze kla ry ski
przy by ły jesz cze za ży cia św. Kla -
ry, osie dla jąc się naj pierw w Pra -
dze dzię ki św. Agniesz ce (1211-
1282).  Jej ko re spon den cja z Kla -
rą, jak i z pa pie żem Grze go rzem
IX oraz głę bo ka wia ra umoż li wi ła
wy pra co wa nie for my ży cia, tak
ra dy kal nej jak w San Da mia no i
jed no cze śnie do sto so wa nej do
wa run ków kli ma tycz nych i spo -
łecz no -eko no micz nych Eu ro py
Środ ko wej. 

Kla ry ski przy szły do Pol -
ski z klasz to ru św. Agniesz ki w
Pra dze i da ły po czą tek dwom
pol skim klasz to rom: na proś bę
bł. Sa lo mei osiadły w 1245 roku

w Za wi cho ście, a księż nej An ny w 1257 roku we Wro cła -
wiu. 

Uroczystości ju bi le uszowe 800-le cia kon se kra cji św.
Kla ry, roz po częły się w Asy żu, 16 kwiet nia 2011 ro ku ce le -
bra cją I Nie szpo rów Nie dzie li Pal mo wej w ka te drze św. Ru -
fi na. Od te go cza su wszyst kie za ko ny i zgro ma dze nia zwią -
za ne z du cho wo ścią św. Kla ry i św. Fran cisz ka roz po czę ły
świę to wa nie, któ re po trwa po nad rok – za koń cze nie ju bi le -
uszu bę dzie mia ło miej sce 11 sierp nia 2012 ro ku w dniu li -
tur gicz ne go wspo mnie nia  założycielki zakonu.

Na czas ju bi le uszu ko ścio ły przy klasz to rach sióstr
kla ry sek otrzy ma ły dar od Oj ca Świę te go Be ne dyk ta XVI,

800-lat zakonu Klarysek
Z ¯YCIA KOŒCIO£A 

Św. Klara, fresk z 1317 r. w bazylice św. Franciszka w Asyżu 
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któ ry udzie lił przy wi le ju od pu stu zu peł ne go dla sa mych
mni szek oraz dla wszyst kich wier nych, któ rzy bę dą na wie -
dzać ich ko ścio ły i spełnią warunki uzyskania odpustu. 

W Pol sce uro czy sto ści upa mięt nia ją ce po czą tek za -
ko nu kla ry sek, od by ły się 7 sierp nia 2011 ro ku w ko ście le
pw. św. Kla ry przy klasz to rze sióstr w Haj nów ce. Głów ny
ce le brans przy bli żył wier nym po stać św. Kla ry, o któ rej mó -
wi się – Ko bie ta no wa. Na stęp nie wier ni usły sze li, na czym
po le ga ło pa trze nie św. Kla ry na Eu cha ry stię. Ad o ra cja eu -
cha ry stycz na jest to czas czer pa nia łask dla ca łej ludz ko ści.
Z du cho wych owo ców mo dli twy przed Naj święt szym Sa kra -
men tem ko rzy sta każ dy z nas. Praw da ta za in spi ro wa ła sio -
stry kla ry ski od Wie czy stej Ad o ra cji – to one, we zwa ne
przez Chry stu sa do cał ko wi te go od da nia się Bo gu, z żar li wą
mi ło ścią za bie ga ją o roz sze rze nie kul tu Naj święt szej Eu cha -
ry stii. Ca ły cha ry zmat zgro ma dze nia wy pły wa z mi ło ści do
Chry stu sa Eu cha ry stycz ne go i eu cha ry stycz nej du cho wo -
ści św. Kla ry.

Na za koń cze nie Mszy św. wier ni mie li moż li wość
uca ło wa nia re li kwii św. Kla ry, na co dzień miesz czą cych się
w oł ta rzu w ko ście le św. Kla ry. 

Z tradycji duchowej św. Klary
Św. Kla ra, po zo sta wi ła po so bie swój spo sób do -

świad cza nia Bo ga: jest to za wsze Oj ciec, Syn i Duch Pań ski
– Trój ca Osób. To Bóg, któ ry jest mi ło ścią, ko mu nią ży cia,
ist nie nia. Jest to Bóg, któ ry nie da je się za mknąć w in te lek -
tu al nym roz wa ża niu, me dy ta cji, gdyż „mi łość ro dzi mi łość”.
Czło wiek sta jąc wo bec Mi ło ści zo sta je za pro szo ny do prze -
ży cia tej Mi ło ści. 

Oj ciec za pra gnął stwo rzyć każ de go, czu wa nad je go
ży ciem przez swo je nie zmie rzo ne mi ło sier dzie, po przez ła -
skę uzdal nia czło wie ka do ży cia no we go, ży cia du cho we go.

Syn Bo ży, Pan przy cho dzi, uni ża się dla czło wie ka,
aby go uczyć mi ło ści i po ka zać dro gę do Oj ca. Jest to wła -
sna ini cja ty wa Sy na Bo że go, „któ ry nie sko rzy stał ze spo -
sob no ści, aby na rów ni być z Bo giem, ale uni żył sa me go sie -
bie przy jąw szy po stać słu gi”. (Flp 2, 6n)

Spo tka nie z Chry stu sem ubo gim w żło bie, na krzy -
żu i w Eu cha ry stii, jest fun da men tem ca łej mi sty ki i asce zy
fran cisz kań skiej i kla riań skiej.
Duch Pań ski przy cho dzi do czło -
wie ka ja ko „na tchnie nie”, „we -
wnętrz ne oczysz cze nie”, „oświe -
ce nie ser ca”, ja ko no wość zmie -
nia ją ca do tych cza so we przy zwy -
cza je nia i dzia ła nia. 

Świę ta Kla ra do ko naw -
szy wy bo ru Je dy nej Mi ło ści –
Trój je dy ne go – po ka zu je nam, że
cał ko wi te od da nie się te mu, ko -
go się ko cha, wy ma ga nie ustan -
nej go to wo ści do po wta rza nia ge -
stu „ob ci na nia wło sów” czyli po -
zby wa nia się cze goś wła sne go,
dro gie go, sta no wią ce go mo ją
ozdo bę. Kla ra zro zu mia ła, że kto

złą czy swe ży cie z Ukrzy żo wa nym bę dzie szczę śli wy, że tak
na praw dę od ku pie nie do ko na ne na krzy żu po win no nas po -
bu dzać do wdzięcz no ści i co raz więk szej mi ło ści ku na sze -
mu Zba wi cie lo wi. 

W swo im ży ciu mo dli twy i po słu gi wa niu kla ry ska za bie -
ga o to, aby „na tchnie nia” otrzy my wa ne od Oj ca mi ło sier -
dzia i ewan ge licz na na uka Chry stu sa prze mie nia ły się w sta -
łe „po sia da nie w so bie Du cha Pań skie go z Je go uświę ca ją -
cym dzia ła niem”. (Te sta ment św. Kla ry)

Ma ry ja jest dla Kla ry wzo rem dla chrze ści ja ni na,
któ ry pra gnie być przy Chry stu sie i dla Chry stu sa. Ma ry ja
po przez swe Bo że ma cie rzyń stwo uczy ro zu mie nia wła snej
oso by w re la cji do Bo ga i je go spraw, no sze nia ich w ser cu
i wy peł nia nia w czy nach.  Sio stry szczególnie kul ty wu ją:
Nie po ka la ne Po czę cie Naj święt szej Ma ryi Dzie wi cy i sie -
dem ra do ści Naj święt szej Ma ryi Dzie wi cy.

Du cho wość kla ry sek obej mu je w swym bo gac twie
również cześć dla anio łów i pa mięć o po sta ciach świę tych.
Sa ma Kla ra wy po wia da swo je ży we prze ko na nie o głę bo kiej
jed no ści, ca ło ści Ko ścio ła na zie mi – „wspól no ta sług i słu -
żeb nic Bo ga” i w nie bie – „wspól no ta świę tych Bo ga”. Dla
kla ry sek by cie w Ko ście le jest nie ustan ną dro gą uświę ca nia
się, przyj mo wa nia ła ski, aż po chwa łę w nie bie (z mo dli twy
św. Kla ry).

Mo je oso bi ste wspo mnie nia zwią za ne z kla ry ska mi
dotyczą wstą pie nia do za ko nu Braci Mniejszych
Kapucynów mo je go wuj ka Igna sia. Kie dy mia łam sie dem,
mo że osiem lat, sio stry  przy go to wy wa ły je go wy praw kę do
nowego życia zakonnego. Zor ga ni za wa ły rów nież po że gnal -
ny po czę stu nek dla bliskich. Do dziś pa miętam sma k zna -
ko mi te go cia sta, któ rym wów czas zo sta liśmy po czę sto wa ni.

Pa rę lat póź niej, lu bi łam chodzić do sióstr kla ry sek
w Byd gosz czy. Msze św. i na bo żeń stwa, wtedy i teraz od by -
wa ją się w ka pli cy Bo że go Cia ła usytułowanej przy gło śnej
uli cy, ale we wnątrz pa nu je ci sza, po nie waż trwa tam wie czy -
sta ad o ra cja Je zu sa ukry te go w Naj święt szym Sa kra men cie.
Wier ni mo dlą się wspól nie z sio stra mi, jednak one są nie wi -
docz ne, obec ne są za ścian ką za oł ta rzem i tyl ko przez nie -
za bu do wa ny otwór przy su fi cie sły chać ich pięk ne śpie wy. 

Sio stry kla ry ski ma ją bar -
dzo ra do sne uspo so bie nie, i jak
pod kre śla ją: do za ko nu przy cho -
dzi się z ra do ścią, ży je się z ra do -
ścią i umie ra z ra do ścią. – Bo my,
na wet po śmier ci, nie zmie nia my
po wo ła nia! Po dru giej stro nie bę -
dzie już tyl ko kon tem pla cja Pa na
Bo ga – a my nic in ne go nie ro bi -
my – mó wią.

Teresa Sowińska
na podstawie: www.klaryski.pl,

www.klaryski.com,
www.wikipedia.

. . . 
. . . 

Klasztor klarysek w Bydgoszczy
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Pani Gietrzwa³dzkiej œpiewajmy
22 paź dzier ni ka nasz pa ra fial ny
chór wraz z je go opie ku nem
księ dzem pro bosz czem Grze -
go rzem Stol czy kiem wy ru szył
na jed no dnio wą piel grzym kę
do Sank tu arium Mat ki Bo żej 
w Gie trz wał dzie. Po go da
sprzy ja ła wy pra wie – dzień
oka zał się chłod ny, ale sło necz -
ny, dzię ki cze mu mo gli śmy po -
dzi wiać pięk no oko li cy Sank tu -
arium w peł nej kra sie. 

Gie trz wałd to nie wiel -
ka miej sco wość po ło żo na w
ser cu War mii, kil ka na ście ki lo -
me trów od Olsz ty na, oto czo na
ma low ni czy mi zie lo ny mi wzgó -
rza mi. Nie jest tak sław na jak
Ja sna Gó ra czy Li cheń, choć
wy da rze nia, któ re ro ze gra ły
się tu po nad sto lat te mu,
świad czą o nie zwy kło ści miej -
sca. W 1877 ro ku miej sco wym
dzie ciom – trzy na sto let niej Ju -
sty nie Sza fryń skiej i dwu na sto -
let niej Bar ba rze Sa mu low skiej
– ob ja wi ła się Mat ka Bo ża.
Maryja pojawiła się przed
swoimi posłańcami aż 160
razy. W swo im prze sła niu, któ -
re prze ka zy wa ła dziew czyn -
kom przez trzy mie sią ce (od 27
czerw ca do 16 wrze śnia 1877
r.) wzy wa ła do mo dli twy ró żań -
co wej, od no wy mo ral nej, wy -
zwo le nia się z nę ka ją cej oko licz ną lud ność pla gi pi jań stwa.
Ob ja wie nia Ma ryi, któ ra prze ma wia ła do dzie ci po pol sku,
by ły też szcze gól nym umoc nie niem dla Po la ków, pod da wa -
nych wów czas na te re nie za bo ru pru skie go in ten syw nej
ger ma ni za cji. Dziew czyn ki otrzy ma ły od Mat ki Bo żej krze -
pią ce od po wie dzi na py ta nia do ty czą ce lo sów Pol ski. 

Ob ja wie nia w Gie trz wał dzie zo sta ły uzna ne przez
Ko ściół za au ten tycz ne w 1977r. War to do dać, że na świe cie
ta kich miejsc jest nie wie le, na le żą do nich m.in. Fa ti ma, Lo -
ur des i Gu ada lu pe.  Sam kult Mat ki Bo żej w Gie trz wał dzie
się ga ro ku 1505 i zwią za ny był z ob ra zem znaj du ją cym się w
oł ta rzu głów nym miej sco we go ko ścio ła. Przed sta wia on
Mat kę Bo żą w pół po sta ci, ła god nie uśmiech nię tą, okry tą
ciem no nie bie skim płasz czem, trzy ma ją cą le wą rę ką Dzie -
ciąt ko Je zus w czer wo nej su kien ce, któ re pra wą rącz ką bło -
go sła wi, a le wą wspie ra się na Księ dze Pi sma Świę te go.
Przy gór nej kra wę dzi ob ra zu znaj du je się trzy ma na przez
dwóch anio łów wstę ga z pierw szy mi wer sa mi An ty fo ny:
„Ave re gi na co elo rum / ave do mi na an ge lo rum”. 

W 1967r. pa pież Pa weł VI udzie lił zgo dy na ko ro na -
cję ob ra zu. Ak tu te go do ko nał uro czy ście 10 wrze śnia

1967r. pry mas Pol ski kar dy -
nał Ste fan Wy szyń ski a udział
w uro czy sto ściach wziął ów -
cze sny me tro po li ta kra kow -
ski kar dy nał Ka rol Woj ty ła.

Za szczy tem by ło więc dla
nas śpie wa nie w bazylice
Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Gietrzwałdzie
pod czas Mszy Świę tej kon ce -
le bro wa nej przez kilkunastu
księży, m.in. przez naszego
księ dza pro bosz cza. Mia ła
ona uro czy sty cha rak ter. Te -
go dnia po raz pierw szy moż -
na by ło wspo mi nać w li tur gii
bło go sła wio ne go Ja na Paw ła
II, a tak że ze wzglę du na
chrzest dziec ka, któ re go sta -
li śmy się świad ka mi. Trud no
nam by ło roz stać się z tym
nie zwy kłym miej scem i pięk -
ną świą ty nią, dla te go po
Mszy Świę tej, w pra wie już
pu stym ko ście le (na szy mi
słu cha cza mi po zo sta li ro dzi -
ce dziec ka i jego chrzest ni),
dla sa mej Mat ki Bo żej wy -
śpie wa li śmy od ser ca jesz cze
trzy pie śni. 

Po tem mie li śmy czas na
po si łek w Do mu Piel grzy ma i
za czerp nię cie wo dy ze źró deł -
ka, któ re przez piel grzy mów
uzna wa ne jest za cu dow ne.

Od pra wi li śmy też Dro gę Krzy żo wą przy nie daw no wy bu do -
wa nych ka plicz kach na po bli skim pięk nym wzgó rzu (roz -
wa ża nia po pro wa dził nasz ksiądz Proboszcz). 

W dro gę po wrot ną wy ru szy li śmy póź nym po po łu -
dniem. Oczy wi ście nie by li by śmy piel grzym ką chó ru, gdy -
by śmy po dró ży nie umi li li so bie śpie wa niem! Prze gry za jąc
ka nap ki i „Cok to tam miał” nu ci li śmy pio sen ki bie siad ne i in -
ne po pu lar ne przy śpiew ki, w czym po ma gał nam od twa rza -
ny na au to ka ro wym DVD film.

Wszyst kim, któ rzy jesz cze wa ha ją się, czy do łą czyć
do na szej wspól no ty, na za chę tę pod po wia da my, że pla nu je -
my już na stęp ne wy jaz dy. Do kąd? A…, o tym do wie cie się
na pró bach chó ru (we wtor ki i czwart ki o 19.00). 

Za pra sza my!

Tek sty też pi sze my chóralnie:
Ali na So wiń ska

Gra ży na Chrap czyń ska
Wie sław Bą cal ski

Z ŻYCIA PARAFII

Obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
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Punk tem do ce lo wym te go rocz nej je sien nej piel grzym ki pa -
ra fial nej wspól no ty Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per
Fi de lis” i ich ro dzin by ło sank tu arium Mat ki Bo skiej Sia -
now skiej – Kró lo wej Ka szub i Ka szu bów. Du cho wym prze -
wod ni kiem gru py piel grzym ko wej był ks. Ja nusz
Majkowski.

W dro dze do punk tu do ce lo we go na wie dzi li śmy
Ko le gia tę pod we zwa niem Wnie bo wzię cia NMP w Kar tu -
zach. Ko ściół zo stał zbu do wa ny w la tach 1383-1410 po osie -
dle niu się na tym te re nie kar tu zów – za ko nu przy by łe go
z Pra gi w 1380 r. Za kon dzia łał do ro ku 1826 tj. do cza su,
gdy rząd pru ski do ko nał ka sa cji klasz to ru. Do bra roz par ce -
lo wa no a ru cho me za byt ki sprze da no na li cy ta cji. Po mi mo
te go, świą ty nia za cho wa ła wie le bez cen nych dzieł sztu ki.
Na le żą do nich mię dzy in ny mi: osiem bo ga to zdo bio nych
oł ta rzy, stal le, tron prze ora, kon fe sjo na ły, chrzciel ni ca, kur -
dy ban (na ścien na de ko ra cja wy ko na na z wy pra wio nej cie lę -
cej skó ry z ma lo wa ny mi i zło co ny mi wy tło cze nia mi). 

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją: póź no re ne san so -
wy, trój kon dy gna cyj ny oł tarz głów ny Wnie bo wzię cia Naj -
święt szej Ma rii Pan ny oraz go tyc ki oł tarz wy ko na ny w for -
mie tryp ty ku w gdań skim warsz ta cie. Ele men ty wy po sa że -
nia ko ścio ła to dzie ła sztu ki wy ma ga ją ce od dziel ne go po -
trak to wa nia. Nie jest moż li we, aby w tym krót kim opi sie
przed sta wić wa lo ry ar ty stycz ne tych dzieł. Ni niej sza
wzmian ka ma na ce lu za chę ce nie Czy tel ni ka do na wie dze -
nia Ko le gia ty i szer sze go za po zna nia się z wa lo ra mi ar ty -
stycz ny mi i kunsz tem rze mieśl ni czym znaj du ją cych się tam
za byt ków.

Sia no wo to wieś ka szub ska po ło żo na 12 km od Kar -
tuz w kie run ku pół noc no -za chod nim. Na zwa wsi, po ka -
szub sku Swjónowò, wy wo dzi się od imie nia św. Ja na Chrzci -
cie la – swjă ty Ja no wo. Swo ją sła wę wieś Sia no wo za wdzię -
cza po ja wie niu się tam w XIV w. cu dow nej fi gu ry Mat ki Bo -
skiej. Po ja wie niu się fi gu ry to wa rzy szy kil ka le gend. Jed na
z nich mó wi, że fi gu rę zna leź li na rze cze ni, któ rzy pod czas
za ba wy w świę to jań ską noc wy bra li się na po szu ki wa nie
kwia tu pa pro ci. Świa tłość wy do by wa ją ca się z krza ka pa pro -
ci wska za ła im praw dzi wy kwiat szczę ścia – fi gu rę Mat ki
Bo żej. Fi gu rę umiesz czo no w wy bu do wa nej w tym ce lu ka -
plicz ce. Wkrót ce po tym do Sia no wa za czę li ścią gać piel -
grzy mi i otrzy my wać licz ne ła ski uzdro wień i na wró ceń. 

W 1450 ro ku wy bu do wa no ko śció łek, któ ry nie dłu -
go po tym spło nął. Po mi ja jąc ciąg wy da rzeń wpi sa nych w hi -
sto rię Po mo rza, czę sto tra gicz nych, na le ży się za trzy mać na
ro ku 1816, kie dy to kon se kro wa no no wą świą ty nię w obec -
nym kształ cie. 

Dal sze la ta ce chu je in ten syw ny roz wój ru chu piel -
grzym ko we go. Przed wy bu chem dru giej woj ny świa to wej
fi gu rę, w oba wie przed znisz cze niem ukry to po cząt ko wo w
Pel pli nie, a na stęp nie w oko li cach To ru nia. 

Na po cząt ku woj ny wy mor do wa no du żą gru pę księ -
ży, w tym wszyst kich, któ rzy zna li miej sce ukry cia fi gu ry.
W 1941 ro ku ks. Fran ci szek Gru cza za ini cjo wał no wen nę w

in ten cji od na le zie nia fi gu ry. Dzie wią te go dnia no wen ny do
Sia no wa do tar ła in for ma cja, że na dwor cu w Kar tu zach cze -
ka na od biór prze sył ka. By ła to skrzy nia za wie ra ją ca Cu -
dow ną Fi gu rę. Ad res i na zwi sko nadaw cy do dziś nie są zna -
ne. To zda rze nie jest dla wier nych ko lej nym cu dem do ko na -
nym za przy czy ną Sia now skiej Pa ni.

W 1966 ro ku na stą pi ła ko ro na cja fi gu ry ko ro na mi
pa pie ski mi. Rok wcze śniej oj ciec Świę ty Pa weł VI na dał Sia -
now skiej Pa ni ty tuł Kró lo wej Ka szub. 23 kwiet nia 2002 r.
nie zna ni spraw cy do ko na li ha nieb ne go czy nu – ukra dli pa -
pie skie ko ro ny, ber ło i zło te jabł ko, zło te gwiaz dy i wszyst -
kie wo ta gro ma dzo ne w ko ście le od stu le ci. Po tym wy da -
rze niu, w spon ta nicz ny spo sób, wy sił kiem pa ra fian, piel -
grzy mów i spon so rów wy re mon to wa no ko ściół i prze bu do -
wa no oto cze nie ko ścio ła. Od two rzo no rów nież skra dzio ne
pre cjo za. Jesz cze te go sa me go ro ku, pod czas od pu stu szka -
plerz ne go, w obec no ści 20 ty się cy piel grzy mów od by ła się
uro czy stość re ko ro na cji sia now skiej fi gu ry.

W lip cu br. w świę to Mat ki Bo skiej Szka plerz nej
w uro czy sto ściach od pu sto wych uczest ni czy ło 25 ty się cy
piel grzy mów. Od pust trwał 10 dni, pod czas któ rych od pra -
wia ne by ły Msze świę te śro do wi sko we: dla rol ni ków, stra ża -
ków, ka pła nów, mał żeństw i za ko cha nych. Uro czy sto ści
koń czy ły się Mszą świę tą za zmar łych. Rocz nie sank tu -
arium na wie dza 250 ty się cy piel grzy mów w zor ga ni zo wa -
nych i za re je stro wa nych gru pach. Już obec nie trwa ją przy -
go to wa nia do ob cho dów 200-le cia sia now skie go ko ścio ła i
50-tej rocz ni cy ko ro na cji Fi gu ry.

Ma ry ja Sia now ska jest też na zy wa na Mat ką Pięk nej
Mi ło ści. Od daw na bo wiem ist nie je prze ko na nie, że szcze -
gól nie trosz czy się o na rze czo nych i mał żon ków. Za pew ne
wią że się to z przy to czo ną le gen dą o po ja wie niu się fi gu ry.
W Sia no wie za wie ra nych jest wie le ślu bów, rów nież par
spo za pa ra fii.

Cu dow na Fi gu ra Mat ki Bo skiej Sia now skiej ota cza -
na jest głę bo ką czcią ja ko sym bol i znak obec no ści oraz
wsta wien nic twa Ma ryi u Jej Sy na. Bu dzi za chwyt ja ko ar cy -
dzie ło sztu ki go tyc kiej. Wy ko na na zo sta ła z drew na li po we -
go w sty lu tzw. mięk kie go go ty ku. Jej wy so kość wy no si 48,5
cm, a sze ro kość 27,5 cm. Fi gu ra przed sta wia mat kę Bo ską
ja ko ko bie tę de li kat ną i pięk ną, w po zy cji sie dzą cej, z Dzie -
ciąt kiem sto ją cym na le wym ko la nie. W pra wej dło ni Ma ry -
ja trzy ma ber ło, le wą przy trzy mu je Je zu ska. Je zu sek ma
unie sio ną pra wą dłoń w ge ście bło go sła wień stwa, a w le wej
trzy ma jabł ko kró lew skie. 

W świą ty ni znaj du ją się jesz cze in ne dzie ła sztu ki,
z któ rych naj waż niej sze to: trzy ba ro ko we oł ta rze z XVIII
wie ku (głów ny, pra wy z ob ra zem Mat ki Bo skiej Szka plerz -
nej i le wy z ob ra zem św. Mi cha ła Ar cha nio ła). Nad wej -
ściem do ka pli cy chrzciel nej umiesz czo no dru gą za byt ko wą
fi gu rę, Mat ki Bo skiej Sta ni szew skiej. Na zwa fi gu ry po cho -
dzi od miej sco wo ści Sta ni sze wo, gdzie przez wie le lat znaj -
do wa ła się w przy droż nej ka plicz ce.

Szczy to wym mo men tem na sze go po by tu w sank tu -
arium by ła Msza świę ta spra wo wa na przed Cu dow ną Fi gu -

Z ¯YCIA PARAFII
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rą przez ks. Ja nu sza, pod czas któ rej dzię ko wa li śmy Bo gu za
otrzy ma ne ła ski i pro si li śmy Ma ry ję o wsta wien nic two u Jej
Sy na we wszyst kich trud nych spra wach. Za koń cze niem na -
szej piel grzym ki był obiad w za jeź dzie „Raj ski Ogród” i spa -
cer w przy le głym par ku.

Dzię ku je my na szym opie ku nom du cho wym, księ -
dzu Pro bosz czo wi i księ dzu Ja nu szo wi oraz mo de ra to ro wi
na szej wspól no ty bra tu Jo achi mo wi za zor ga ni zo wa nie piel -
grzym ki tak bo ga tej w prze ży cia du cho we i wa lo ry po znaw -
cze. Tą dro gą dzię ku je my rów nież oso bom, któ re przy bli ży -
ły nam hi sto rię na wie dza nych świą tyń, w szcze gól no ści
księ dzu An drze jo wi Adam skie mu, wi ka riu szo wi sia now -
skiej pa ra fii.

W imie niu uczest ni ków piel grzym ki: 
Sta ni sław Ma zu rek

„Rajski Ogród”. Ks. Janusz dokumentuje naszą obecność

Kolegiata w Kartuzach. Ołtarz gotycki z 1444 roku

Kolegiata w Kartuzach. Obraz Wniebowzięcia NMP w ołtarzu głównym

Sanktuarium w Sianowie. Liturgia Słowa
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W ra mach XI Dnia Pa pie skie go od był się Mię dzysz kol ny Kon -
kurs „Jan Pa weł II – Czło wiek Mo dli twy”, któ ry zo stał prze pro -
wa dzo ny 10 X 2011 r. przez ka te che tów na szej pa ra fii. 
Ko mi sja oce nia ją ca w skła dzie: s. Ber nar da Ka czor, s. Sa le zja Mo -
lik, Lu cy na Cy bu la i s. Ju sty na Pa dia sek stwier dzi ła, że w Kon kur -
sie Pla stycz nym udział wzię ło 120 uczniów. 

Lau re ata mi Kon kur su Plastycznego zo sta li:

Ka te go ria Klas 0:
I miej sce – Ame lia Dol na – 02 SP 80
II miej sce – Ma ria Wil czew ska – OB SP 7 9
III miej sce – Kor ne lia Po ro żyń ska – 02 SP 80
Wy róż nie nie – Ka mil Dro biń ski – 0B SP 7 9

Ka te go ria klas I:
I miej sce – Mar ta Bo rek – 1a SP80
I miej sce – We ro ni ka Kaź mier czuk – 1a SP 8 0
II miej sce – Na ta lia Pa wel ska – 1d SP 80 
II miej sce – Kon rad Naj meg – 1d SP 80

Wy róż nie nie: 
Alek san dra Am bro ziak – 1c SP 79
In ga Wy szo mir ska – 1b SP 80
An na Pet t ke – 1d SP 80
Mał go rza ta Ce zak – 1d SP 80
Maks Da nil kie wicz – 1d SP 80
Pa weł Puz drow ski – 1b SP 80
Oli wia Rat kow ska – 1d SP 80
Ali cja Piltz – 1a SP 80

Ka te go ria Klas II:
I miej sce – Da ria Po toc ka – 2a SP 80
II miej sce – Aga ta Błasz kow ska – 2c SP 80
III miej sce – Me da lit San tos Mar ko wicz – 2b SP 79
III miej sce – Zo fia Ochnik – 2b SP 80
Wy róż nie nie: Mar ta Der kow ska – 2a SP 80

W Kon kur sie Po ezji
na wiersz o oso bie Ja na Paw ła II
wzię ło udział 24 uczniów i zwy cię ży li:

Ka te go ria klas III:
I miej sce – Kac per Kry gier – 3c SP 80
II miej sce – Pau li na Mar czew ska – 3a SP 79
III miej sce – Mar ty na Woj to wicz – 3a SP 80

Wy róż nie nie:
Alek san dra Maj – 3c SP 80
Ka ro li na Bu kow ska – 3c SP 80
Kac per Po la chow ski – 3c SP 80
Alek san dra Pszczół kow ska – 3b SP 80

Ka te go ria klas IV -VI:
I miej sce – Kin ga Ze lgert – 5c SP 79
II miej sce – Mak sy mi lian Ku biak – 4a SP 80
III miej sce – Ja kub Wi śniew ski – 4b SP 79
III miej sce – Ma riusz Orzeł – 4a SP 80

Wy róż nie nie: 
Pa try cja Kro gu lec – 5a SP 80
Pa weł Do la ta – 4b SP79
Ro bert Jó skow ski – 4a SP 79
Bar ba ra Ucie chow ska – 6c SP 80

Pod czas Ape lu Pa pie skie go w dniu 17 X 2011 r. w
Szko le Pod sta wo wej Nr 80 zo sta ły uro czy ście wrę czo ne dy plo my i
na gro dy przez Pa nią Wi ce dy rek tor Be atę Men del, któ re ufun do -
wał nasz Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk.

Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy z ta kim za an ga żo wa niem
wzię li udział w tym kon kur sie o na szym Wiel kim Ro da ku bło go sła -
wio nym Ja nie Paw le II i gra tu lu je my z ser ca zwy cięz com! 

Na śla duj my Pa pie ża, któ ry jest dla nas wzo rem ży cia mo -
dli twą i za ufa nia Pa nu Bo gu!

Mię dzysz kol ny Kon kurs Po ezji Pa pie skiej 
od był się 28 X 2011 r., w któ rym na si ma li po eci za pre zen to wa li
swo je wier sze i choć kon ku ren cja by ła wiel ka, zo sta li lau re ata mi:

II miej sce – Ma riusz Orzeł – IVa SP 80
III miej sce – Mak sy mi lian Ku biak – IVa SP 80
Dy plom za udział do sta ła – Pa try cja Kro gu lec

Gra tu lu je my im pięk nie i ży czy my roz wi ja nia da lej swo je go ta len -
tu na chwa łę Bo żą!

Opra co wa ła s. Ber nar da Kaczor

Miêdzyszkolny konkurs papieski
„Jan Pawe³ II – Cz³owiek Modlitwy”

Z ¯YCIA PARAFII

. . . 
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XX lat Radia Maryja
Z ¯YCIA KOŚCIOŁA

Dla mnie Ra dio Ma ry ja to en kla wa spo ko ju i praw dy w dzi -
siej szym trud nym świe cie. Oso by pro wa dzą ce audycje ja -
wią mi się ja ko świad ko wie ży wej wia ry apo stol skiej i mi ło -
ści chrze ści jań skiej. Im po nu je mi dą że nie Ra dia Ma ry ja do
prze ka zy wa nia praw dy na wie lu po zio mach ży cia. Dzię ki
pro gra mom i ka te che zom mo głam do świad czyć głę bo kiej
do bro ci praw dzi wej wia ry apo stol skiej.

Do wia du ję się też z tego Ra dia na te mat waż nych
spraw dla na szej Oj czy zny. Je stem świa do ma tych wie lu po -
twa rzy ja kich za zna ło Ra dio Ma ry ja, po nie waż wiem, że są
cał ko wi cie bez pod staw ne. Bę dę za wsze i wszę dzie „pod
prąd” mó wi ła o nim, że jest to radio bar dzo war to ścio we, ale
prze zna czo ne dla lu dzi któ rzy nie bo ją się praw dy.

In es Mni cho wicz

Bar dzo ucie szy łem się z moż li wo ści wy jaz du do To ru nia,
aby uczest ni czyć w pięk nej pa trio tycz nej uro czy sto ści z
oka zji 20-le cia powstania Ra dia Ma ry ja, utwo rzo ne go przez
wspa nia łe go czło wie ka, Oj ca Dy rek to ra Ta de usza Ry dzy ka
CSsR, wiel kie go Po la ka, o ser cu pełnym mi ło ści do lu dzi,
Oj czy zny i Ko ścio ła Świę te go.

Pa pież Jan Pa weł II po wie dział do nas, że wiel ka
jest po trze ba prze po wia da nia Ewan ge lii w na szej Oj czyź nie.
Sło wo, któ re bu du je – wle wa otu chę; sło wo czy ste, pro ste –
gło szą ce mi łość i praw dę.

Bę dąc świad kiem uro czy sto ści po chła nia łem spe -
cjal nie na pi sa ne na tę rocznicę sło wo od pa pie ża Be ne dyk ta
XVI, pod pi sa ne przez ks. kar dy na ła Tar ci sio Ber to ne, wa ty -
kań skie go se kre ta rza sta nu.

Wzru szy ła mnie i jesz cze bar dziej wzmoc ni ła ho mi -
lia ks. abpa Sła wo ja Leszka Głó dzia. Te sło wa utkwi ły mi w
ser cu: „Ra dio Ma ry ja swój ewan ge licz ny prze kaz ad re su je
do Na ro du utrwa la jąc toż sa mość, hi sto rycz ną pa mięć, dzie -
dzic two re li gij ne. Tyl ko ten kto się w tym na ro dzie ukształ -
to wał, je go isto tę i Du cha roz po znał”.

W na szym na ro dzie wie lu lu dzi wie rzą cych, jesz cze
się nie ukształ to wa ło. W po wrot nej dro dze w au to ka rze
postawiłem retoryczne pytanie: dla cze go Ra dio Ma ry ja jest
ata ko wa ne i ma ty lu prze ciw ni ków? Wiemy przecież, że stoi
ono moc no na fun da men cie Ewan ge lii i Praw dy.

Pan Je zus po wie dział: „czu waj cie i mó dl cie się.
Mnie prze śla do wa li, to i was bę dą prze śla do wać”.

Nie mo gę te go po jąć, dlaczego w więk szo ści lu -
dziom na wet wie rzą cym nie po dro dze z tą roz gło śnią. Ks.
bi skup Edward Fran kow ski po wie dział w wy wia dzie do Na -
sze go Dzien ni ka 5 XII br., że ma my dzi siaj nie ste ty do czy -
nie nia z czymś, co się na zy wa po żą dli wo ścią, py chą ży wo ta.
Lu dzie pysz ni nie bar dzo po tra fią słu żyć praw dzie, uwa ża ją,
że im się na le ży pierw sze miej sce. A prze cież: ,,je że li Bóg
jest na pierw szym miej scu, wszyst ko in ne jest na wła ści -
wym miej scug”. (wg. św. Augustyna)

Jó zef Lis

Nasza parafianka z Ojcem Dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem CSsR Autorka tekstu przed budynkiem Radia Maryja

Wspólne śpiewanie podczas jazdy autokarem
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Świę ty Brat Al bert na pi sał.

„Nie chciej my się nie po ko ić, bo do bre go Pa na ma -
my, któ ry ma w rę ku wszyst ko, aż do naj drob niej -
szych szcze gó łów.”

*     *    *

„Mat kę Najświętszą obie ram za opie kun kę w mo -
ich trudnościach. Chcę ją czcić osob nym na bo żeń -
stwem przez ciąg ży cia i ca łą wieczność.”

Niech Świę ty Al bert po ma ga nam umi ło wać na szą
codzienność. Od da jąc się w opie kę Mat ki Najświętszej, po -
wie rza jąc jej na sze ży cie, chciej my pro sić ją o ła skę za ufa nia
Bo gu we wszyst kim i do koń ca. On to dla nas ze chciał na ro -
dzić się na Zie mi, by być na szym Em ma nu elem -Bo giem z
na mi. Prośmy Ma ry ję o ła skę na dziei i wia ry, że Bóg zba wia
nas w na szej codzienności, byśmy mo gli tak, jak Ona otwo -
rzyć na sze ser ca na Sło wo i przy jąć Je z miłością, by Chry -
stus mógł na ro dzić się w każ dym z nas.

sio stra Ju sty na Padiasek

* Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku je za wy słu cha nie mo ich
próśb: Aby mój ko le ga zdał ma tu rę z ma te ma ty ki, abym w
ro ku szkol nym do brze się uczy ła, za zdro wie ro dzi ców, bra -
ta i ca łej mo jej ro dzi ny. O po wo ła nia za kon ne i ka płań skie.
Dzię ku je Ci Bra cie Al ber cie za mo je zdro wie, za mo je go
kie row ni ka du cho we go.

* Za wsta wien nic twem Świę te go Bra ta Al ber ta. Wszyst ko
jest Two je Je zu, niech Two ja ła ska mnie i mo ich bli skich za -
wsze pro wa dzi, byśmy nie zra ża li się przeciwnościami. Od -
da ję Ci wszyst kie na sze zra nie nia, uzdra wiaj nas i o pro szę
o ła skę ra tun ku dla na szej Oj czy zny. 

* Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku je za wszyst kie ła ski któ re
nam wyprosiłeś-za po pra wę mo je go o zdro wie, za opie kę w
po dró ży dla mnie i mo ich dzie ci. Pro szę wstaw się za ty mi
bli ski mi któ rzy, w nie dzie lę nie by li na Mszy świę tej  - o mi -
ło sier dzie Pa na Je zu sa, uproś Świa tło Du cha Świę te go.

* Świę ty Be acie Al ber cie, pro szę o opie kuj się na mi tak bar -
dzo nam po trze ba wspar cia i po mo cy du cho wej słab nie wia -
ra w ro dzi nie daj si łę i moc uproś ła skę Du cha Świę te go.

* Świę ty Bra cie Al ber cie, za two im pośrednictwem bła gam
o ła ski po trzeb ne w przy go to wa niu na apli ka cję dla mo je go
sy na i opie kę dla ca łej ro dzi ny.

* Świę ty Bra cie Al ber cie, nasz pa tro nie opie kuj się na szą
ro dzi ną pro szę o jedność i zgo dę miłość wza jem ną o Świa -
tło Du cha Świę te go. 

* Świę ty Bra cie Al ber cie, po le cam Ci pew ne oso by i pew ną
spra wę.

* Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę Cie bie o na wró ce nie sy na
wy rwa nie z na ło gu, po wrót ich dzie ci do zdro wia i opie kę
nad ich ro dzi ną. Pro si ma ma.

* Pa tro nie na szej pa ra fii, na Two je rę ce i Cie bie bar dzo go -
rą co pro szę bło go sław ca łej mo jej ro dzi nie, chroń od nie -
bez pie czeństw, wy pra szaj nam po trzeb ne ła ski.

* Dro gi Bra cie Al ber cie, go rą co pro szę o po zy tyw ne za ła -
twie nie bar dzo waż nych spraw do ty czą cych by tu mo jej ro -
dzi ny. Nie daj zgi nąć mo jej ro dzi nie.

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

* Go rą co bła gam o po moc w in ten cji sy na, któ ry jest za ła -
ma ny, stra cił pra cę i ma in ne kło po ty ro dzin ne.

Z Ak tu Za wie rze nia:

,,Bo że, Oj cze Mi ło sier ny, racz przy jąć na sze dzięk czy nie nia
za po wo ła nie i przy kład Św. Bra ta Al ber ta.(…) 

Świę ty Bra cie Al ber cie, Pa tro nie na gdań skim
Przy mo rzu i na szych ro dzin, po wie rza my Ci na szą co dzien -
-ność i nas sa mych prze ży wa jących trze cie ty siąc le cie.’’

Intencje do œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

. . .  
. . . 

Dekoracja w prezbiterium, w Dniu Święta Niepodlgłości, 11.XI
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO TORNISTRÓW – 11.IX

PROMOCJA ERM-u – 25.IX
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XI PIELGRZYMKA ROWEROWA DO MATEMBLEWA – 10.IX 
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MŁODZIEŻ NA WESTERPLATTE – 18.IX

Ksiądz bp Ryszard Kasyna z uczestnikami uroczystości po Mszy świętej

Od po wia da jąc na za pro sze nie ks. ab pa Sła wo ja Lesz ka Głó -
dzia gru pa mło dzie ży i do ro słych z na szej pa ra fii wraz z ks.
Ta de uszem Po la kiem, ks. Bog da nem Pul czyń skim i ks. Do -
mi ni kiem Czer wiń skim, mi sjo na rzem z Bra zy lii, wzię ła
udział w uro czy stej Mszy św. kon ce le bro wa nej pod prze -
wod nic twem ks. bpa Ry szar da Ka sy ny. By ło to dzięk czy nie -
nie za be aty fi ka cję Ja na Paw ła II, któ ry tu taj 12 czerw ca
1987 ro ku po wie dział do mło dzie ży: „Każ dy z was, mło dzi
przy ja cie le, znaj du je też w ży ciu ja kieś swo je «We ster plat -
te». Ja kiś wy miar za dań, któ re mu si pod jąć i wy peł nić. Ja -
kąś słusz ną spra wę, o któ rą nie moż na nie wal czyć. Ja kiś
obo wią zek, po win ność, od któ rej nie moż na się uchy lić. Nie
moż na «zde zer te ro wać». Wresz cie – ja kiś po rzą dek prawd i
war to ści, któ re trze ba «utrzy mać» i «obro nić», tak jak to
We ster plat te, w so bie i wo kół sie bie”.

Przed Mszą św. mo dli li śmy się przy Krzyżu na gro -
bach bo ha te rskich obrońców Westerplatte.
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SEMPER FIDELIS W SIANOWIE – 24.IX
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ZJAZD ANIMATORÓW ERM W PNIEWACH – 30.IX-2.X
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TRADIBIKE – 1.X

Pierw sze go paź dzier ni ka br. na si pa ra fia nie oraz za przy jaź nio ne oso by z in nych pa ra fii (łącz nie 15 osób), wzię li udział w
piel grzym ce ro we ro wej, zwa nej „Tra di bi ke”. Na zwa ta wzię ła się od głów ne go punk tu pro gra mu: tra dy cyj nej Mszy św. (od -
pra wia nej wg przed so bo ro wych ksiąg li tur gicz nych). Prze wod ni kiem na szla ku Re da - Puck - Sta rzy no był ks. Ra fał Det -
tlaff, któ ry od pra wił ta ką Mszę św. w Sta rzy nie (jest to je go ro dzin na pa ra fia). Dro ga po wrot na pro wa dzi ła przez Swa rze -
wo, gdzie od wie dzi li śmy Pa tron kę Ka szub. Cho ciaż nie oby ło się bez kil ku przy gód, piel grzym kę z ca łą pew no ścią moż na
za li czyć do uda nych! 

Krzysztof Mularski
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GRZYBOBRANIE – 4.X 

ZAJĘCIA WIECZORNE

Spotkanie redakcji Głosu Brata podczas przygotowania nr 49. Prowadził spotkanie ks. Krzysztof Grzemski a szczególnym gościem był ks. Dominik Czerwiński misjonasz z Brazylii.

Organista Krzysztof Żygowski podczas próby scholi młodzieżowej śpiewającej chorał gregoriański.
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GRUPA TEATRALNA – RÓŻANIEC ŚWIĘTY  – 7.X

KATECHEZA DLA PRZEDSZKOLAKÓW – 8.X
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DZIEŃ PAPIESKI – 9.X

ZJAZD MŁODZIEŻY U ZMARTWYCHWSTAŃCÓW – 14- 16.X

S. Bernarda Kaczor z młodzieżą z ERM-u uczestniczyli w zjeździe prowadzonym przez księży zmartwychwstańców w diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
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DOMOWY KOŚCIÓŁ W POTĘGOWIE – 18.X

Co ro ku wspól no ta Do mo we go Ko ścio ła wraz z księ dzem
Pro bosz czem, spo ty ka się w Po tę go wie na Ka szu bach, aby
ca ły mi ro dzi na mi wspól nie spę dzać czas. Jest to rów nież
oka zja by w więk szym gro nie bli żej się po znać, mo dlić i wy -
po czy wać. Oprócz sto łu bie siad ne go i pie cze nia kieł ba sek
przy ogni sku, ma my oka zję do roz mów, spa ce rów po oko li -
cy i licz nych za baw spor to wych. Jest więc siat ków ka, prze -
cią ga nie li ny, zbi jak i gru po wa ska kan ka. Ak tyw nie spę dzo -
ne chwi le na świe żym po wie trzu, w ro dzin nej at mos fe rze
po zo sta wia ją mi łe wspo mnie nia i do da ją nam ener gii do dal -
szej pra cy. 

Magda i Adam Chmielewscy
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CHÓR W GIETRZWAŁDZIE – 22.X 



LITANIA MIAST W GDAŃSKU – 1.XI
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RÓŻANIEC ŚW. DLA DZIECI – 28.X
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ZABAWA NA CZEŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA – 12.XI

ARCHIDIECEZJALNY ZJAZD ERM-u W GDYNI – 22.XI
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XX. ROCZNICA POWSTANIA RADIA MARYJA – 3.XII

PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁONKÓW ERM-u – 27.XI
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WIECZÓR W BAZYLICE MARIACKIEJ – 4.XII

BŁOGOSŁAWIENIEŃSTWO MEDALIKÓW – 4.XII
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W dniu 20 li sto pa da, w Uro czy stość Je zu sa Chry stu sa Kró -
la Wszech świa ta, służ ba li tur gicz na na szej parafii tra dy cyj -
nie prze ży wa ła swo je świę to. W tym ro ku dzień ten był jed -
nak bardziej uro czy sty niż za wsze: wraz z ca łą wspól no tą pa -
ra fial ną uczest ni czy li śmy w pro mo cji no wych aspi ran tów,
mi ni stran tów świa tła i lek to rów. 

Msza św. z ob rzę dem przy ję cia do Li tur gicz nej
Służ by Oł ta rza (LSO) zo sta ła od pra wio na o go dzi nie 9.30.
Ce le bro wał ją ks. pro boszcz Grze gorz Stol czyk, któ ry do ko -
nał po świę ce nia no wych szat: alb i tu nik, oraz po bło go sła wił
no wym mi ni stran tom, na czas dal sze go peł nie nia swo jej za -
szczyt nej służby przy Oł ta rzu Pa na pod czas świę tych ob rzę -
dów.

Po ka za niu nasz opie kun ks. Bog dan Pulczyński
przed sta wił ks. Pro bosz czo wi kan dy da tów do ko lej nych
stop ni po słu gi mi ni stranc kiej. No wi aspi ran ci, mi ni stran ci i
lek to rzy zło ży li przed ca łym zgro ma dze niem li tur gicz nym
przy rze cze nia, któ re jesz cze bar dziej utwier dzi ły ich w swo -
jej wo li peł nie nia po słu gi mi ni stranc kiej. No wo usta no wie ni
mi ni stran ci w stop niu aspi ran ta to: Chmie lew ski Jan, Do la -
ta Pa weł, No wak Kon rad, Py zow ski Oskar, Woj cie chow ski
Olaf, Woj cie chow ski Pa tryk. Więk szość z nich już od wrze -
śnia przy go to wy wa ła się ja ko kan dy da ci (do tej po ry cho dzi -
li bez kom ży), ob ser wu jąc do kład nie z bli ska wszyst kie li -
tur gicz ne czyn no ści, któ re peł ni mi ni strant pod czas Mszy
św. 

Wszy scy bar dzo pięk nie zda li eg za min po prze dzo -
ny sto sow ną for ma cją. Te raz cze ka ich okres przy go to wa nia
do peł nie nia ko lej ne go stop nia na dro dze mi ni stranc kiej po -
słu gi – mi ni stran ta oł ta rza. No wo pro mo wa ni aspi ran ci, cho -
dząc ubra ni tyl ko w kom żę, mo gą w na szej wspól no cie pa -
ra fial nej: dzwo nić dzwon ka mi i ude rzać w gong, po nad to
pod czas udzie la nia Ko mu nii Świę tej to wa rzy szą ka pła no wi
trzy ma jąc pa te nę ko mu nij ną.

W gro nie na szej mi ni stranc kiej wspól no ty zo sta li
tak że pro mo wa ni no wi mi ni stran ci świa tła. Ci mi ni stran ci
cho dzą ubra ni w tu ni kę (ca ło ścio wy strój z rę ka wa mi, z do -
szy tym koł nie rzem, po dob ny do su tan ny) i kom żę. Peł nią
oni ta ką sa mą po słu gę mi ni stranc ką ja ką wy ko nu ją mi ni -
stran ci oł ta rza (ubra ni w re we ren dę – coś po dob ne go do
spód ni cy, kom żę i koł nierz) a mia no wi cie mo gą: dzwo nić
dzwon ka mi i ude rzać w gong, trzy mać pa te nę ko mu nij ną
pod czas roz da wa nia Cia ła Pań skie go, przy go to wy wać da ry
ofiar ne do spra wo wa nia Eu cha ry stii: po dać am puł ki z wo dą
i wi nem, za nieść kie lich na oł tarz zdjąć we lon kie li cho wy z
kie li cha oł ta rzo we go – i tu do cho dzi ko lej na funk cja, któ rej
nie peł nią mi ni stran ci oł ta rza. Mi ni stran ci świa tła mo gą roz -
ło żyć bie li znę kie li cho wą i jak sa ma na zwa wska zu je mogą
nieść świa tło (ako lit ka – lich tarz ze świe cą) pod czas świę -
tych ob rzę dów oraz uświę cać je za pa chem won ne go ka dzi -
dła, ja ko znak obec no ści Chry stu sa wśród nas. 

Eg za min przed tym stop niem był nie co trud niej szy
niż ten, któ ry zda wa li in ni mi ni stran ci i do pusz cze ni zo sta li
do nie go głów nie star si, bar dziej do świad cze ni mi ni stran ci,
któ rzy tak że zo sta li o wszyst kim po ucze ni na dro dze for ma -
cji. Są to: Jaś ko wiak Pa weł, Kor nac ki Jan, Krauz Krzysz tof,
Le śniew ski Mi łosz i Wit t brodt Ra do sław.

Wresz cie moż na wspo mnieć o no wych lek to rach,
czy li mi ni stran tach Sło wa Bo że go. To ostat ni sto pień po słu -
gi, któ ry mo że być udzie lo ny mi ni stran tom w na szej pa ra fii.
Zna kiem lek to rów jest al ba, któ rą przy wdzia li w tym szcze -
gól nym dla nich dniu. Od tej po ry bę dą oni czy tać pod czas
Mszy św. czy ta nia i mo dli twę po wszech ną. Przy rze cze nia
lek to rów po łą czo ne by ły ze zna kiem otrzy ma nia Pi sma
Świę te go, co szcze gól nie uwi docz nia ło po wa gę te go mi ni -
stranc kie go stop nia. Zło ży li je: Chrza now ski Ma te usz, Kle -
in Pa tryk, Nycz Kac per, Szczy gieł Ma te usz oraz Wit kow ski
Ra fał.

Przed bło go sła wień stwem koń co wym, ca ła wspól -
no ta mi ni stranc ka od no wi ła swo je przy rze cze nia, dzię ku jąc
po now nie za ła skę po wo ła nia do służ by li tur gicz nej w Ko -
ście le Chry stu sa. Obec nie ca ła na sza wspól no ta LSO li czy
43 chło pa ków (20 lek to rów i 23 mi ni stran tów w róż nym
prze dzia le wie ko wym i stop niu po słu gi). 

Msza św., któ ra wraz z wy żej opi sa ny mi ob rzę da mi
trwa ła oko ło pół to rej go dzi ny, a pod czas któ rej wy peł nio ne
by ło ca łe pre zbi te rium (mi ni stran ci mu sie li sia dać w ław -
kach w na wie głów nej), prze bie gła bar dzo pięk nie. Uczci li -
śmy w ten spo sób na le ży cie Uro czy stość Chry stu sa Kró la
Wszech świa ta. Pra gnie my po dzię ko wać wszyst kim tym,
któ rzy przy czy ni li się do tak pięk ne go prze ży cia tej
PROMOCJI.

Krzysztof Mularski 

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Zna kiem włą cze nia do wspól no ty LSO by ło na ło że nie szat, przy któ rym asy sto wa li 
ks. Proboszcz i star si mi ni stran ci.

Promocja w uroczystoœæ Jezusa Chrystusa
Króla Wszechœwiata
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LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Zapraszamy na stronę: http://lso.bratalbert.com.pl

Te go dnia w za kry stii by ło bar dzo tłocz no...

Wspól no ta mi ni stran tów w ca łej oka za ło ści z no wymi mi ni stran tami i lek to rami

Kan dy da ci i mi ni stran ci ocze ku ją cy na ob rzęd pro mo cji
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WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA W KOŚCIELE I SP NR 80 – 6.XII



GŁOS BRATA NR 4(50)2011 35

Œpiesz siê Miko³aju...
„Śpiesz się, śpiesz się Mi ko ła ju, zejdz z wy so kich
wzgórz. Grzecz ne dzie ci wy cze ku ją, kie dy przyj dziesz
już...”

Każ dy z nas z ra do ścią dziec ka nu ci sło wa tej pio -
sen ki w dniu 6 grud nia wie dząc, że za słu żył na „coś” słod -
kie go. My ślą po wra ca my do na szych dzie cię cych lat, kie dy
z wy pie ka mi na twa rzy i tro chę prze stra sze ni cze ka li śmy na
cu dow ne go Go ścia. W ocze ki wa niu dziec ka nic się nie
zmie ni ło. Ten dzień za wsze jest dla nich pe łen nie spo dzia -
nek i ra do ści. Dzień 6 grud nia, w któ rym Ko ściół od da je
cześć św. bi sku po wi Mi ko ła jo wi  za wsze wy pa da w Ad wen -
cie, w okre sie przy go to wu ją cym nas do świąt Bo że go Na ro -
dze nia. 

Tra dy cyjnie w na szej pa ra fii pod czs ro rat św. Mi ko -
łaj składa nam wizytę. Dzie ci z lam pio na mi zgro ma dzo ne
pod czas po ran nej Mszy św. w tym dniu są pod eks cy to wa ne
i peł ne oczki wa nia. Po Bo żym bło go sła wień stwie na zkoń -
cze nie Eu cha ry stii sły chać głos dzwo necz ków – do świą ty ni
przy by wa św. Mi ko łaj. Wi ta ją Go dzie ci. W tym ro ku uczy -
ni li to ucznio wie kla sy II, Agat ka i Ra dek. Mi ko łaj po krót -
kim wpro wa dze niu wrę czał dzie ciom sło dy cze oraz wi ze ru -
nek Je zu sa Mi ło sier ne go na ma łym ob raz ku. By ło du żo
śmie chu i ra do ści. Świę ty nie za po mniał rów nież o do ro -
słych. Przed ko ścio łem dla wszyst kich by ły przy go to wa ne
smacz ne cia stecz ka. Każ dy w tym dniu czu je się dziec kiem,
któ ry za słu żył na na gro dę za do bre czy ny i bar dziej otwie ra
ser ce, aby dzie lić się z bli ski mi. 

Mi ko łaj ko we świę to wa nie w szko le Pod sta wo wej
nr 80 przy ul. Opol skiej od by ło się przy współ pra cy Dy rek -
cji szko ły i za an ga żo wa niu na szej pa ra fii – ks. pro bosz cza
Grze gorza Stol czy ka i ks. Bog da na Pul czyń skie go. 

Uro czy stość roz po czę ła się o godz. 17 przy pięk nie
wy ko na nej de ko ra cji. Ucznio wie klas I i II, któ rzy na le żą do
szkol ne go ko ła te atral ne go, pod opie ką p. Mał go si Sta siuk
za pre zen to wa ły wspa nia ły „mu zi kal” o św. Mi ko ła ju. Od -
bior ca mi by ły dzie ci oraz licz nie przy by li ro dzi ce. W cza sie
wspa nia łej za ba wy i kon kur sów, któ re pro wa dzi ła p. Jo lan ta
Mie lęc ka, dzie ci ze św. Mi ko ła jem mi ło spę dza ły czas. Ro -
dzi ce zo sta li za pro sze ni na kier masz świą tecz ny oraz
smacz ne cia stecz ka. Mi ko łaj dla dzie ci miał rów nież przy go -
to wa ny wo rek pe łen sło dy czy.

My ślę, że prze ży wa na w duchu wiary uro czy stość
Świę te go Mi ko ła ja, sta je się dla nas wzo rem po stę po wa nia i
na dzie ją, że ma my orę dow ni ka w nie bie. My chrze ści ja nie
czci my świę te go czło wie ka, któ ry ży jąc w peł ni Ewan ge lią
otrzy mał w na gro dę – nie bo, i dla te go po win ni śmy tę praw -
dę prze ka zy wać na szym dzie ciom, aby nie ko ja rzy ły Go z
dziad kiem mro zem lub kra sna lem.

Mi nął ra do sny świą tecz ny dzień wza jem nych upo -
min ków, ale nie skoń czył się czas wza jem ne go ubo ga ca nia,
słu że nia i czy nie nia do bra bliź nim. Pro śmy o po moc św. Mi -
ko ła ja, i z na dzie ją ocze kuj my w przy szłym ro ku na dzień 6
grud nia, a kie dyś wiecz nej na gro dy w Do mu Oj ca za wszel -
kie do bro.

s. Sa le zja Mo lik

Krzyknijmy wszyscy

1. Krzyknijmy wszyscy zgodnymi głosami,
winszując sobie wzajem z niebiosami.
Że się narodził miłością przejęty,
Mikołaj święty.

2. Wszyscy, którzy Jemu się polecali
dziwnej pomocy zawsze doznawali.
Każdy w potrzebie swej był wspomożony
i pocieszony.

3. I my Go także pokornie wzywamy,
a jako dzieci do Ojca wołamy:
„Broń nas i ratuj w wszelakiej potrzebie,
prosimy Ciebie!”

Z ŻYCIA PARAFII
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WYSTAWA - DZIEJE KRZYŻA NA WESTERPLATTE

RORATY

Stowarzyszenie „Godność” odczytuje swoje postulaty, 12.XII br. godz. 23.30 pod pomnikiem Pamięci Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdańsku
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ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH 

AKATYST

18 wrze śnia pod czas każ dej Mszy św.
małżonkowie od no wili, ślubowanie mał -
żeń skie podając sobie prawe dłonie i
odpowiadając na trzy pytania, z których
ostatnie brzmiało:
„Czy chcecie wspierać się wzajemnie w
troskach i radościach, w zdowiu i
chorobie, służąc sobie z serca i modląc
się za siebie aż do końca waszego
życia?”
Małżonkowie odpowiadali trzykrotnie:
CHCEMY.
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Symbolika œwiat³a w Koœciele katolickim
Świa tło w świątyni ka to lic kiej sym bo li zu je głów nie wszyst -
kie trzy oso by Trój cy Świę tej (Bo ga Oj ca, Sy na Bo że go i
Du cha Świę te go), ale tak że Ma ry ję oraz przy na leż ność każ -
de go z nas ja ko Dziec ka Bo że go do wspól no ty Ko ścio ła, po -
nie waż ja ko ka to li cy ma my być na wzór Chry stu sa „świa tło -
ścią świa ta” (Mt 5,14-16; Ef 5,8).

Naj czę ściej spo ty ka nym sym bo lem tak ro zu mia ne -
go świa tła jest w co dzien nym ży ciu sa kra men tal nym pło -
mień za pa lo nej świe cy. Świe ca to wa rzy szy każ de mu z nas
po raz pierw szy pod czas chrztu świętego, kie dy ofi cjal nie
sta je my się Dzieć mi Bo ży mi we wspól no cie Ko ścio ła, choć
wte dy z uwa gi na nasz wiek trzy ma ją ją jesz cze w na szym
imie niu ro dzi ce chrzest ni. Na to miast w cza sie Pierwszej
Ko mu nii św. sa mi już trzy ma my w rę ku świe cę, świa do mi
jej zna cze nia. W sa kra men cie bierz mo wa nia świa tło Du cha
Świętego sym bo li zu je sie dem ogni stych pło my ków, od po -
wied ni ków wszyst kich udzie la nych nam wte dy przez Nie go
da rów. W ko ścio łach z ko lei na co dzień wi dzi my za pa lo ną
wiecz ną lamp kę ko ło ta ber na ku lum, któ ra mó wi nam o sta -
łej obec no ści w nim Bo ga. W sa kra men cie Eu cha ry stii, a
więc pod czas spra wo wa nej każ de go dnia (z wy jąt kiem Wiel -
kie go Piąt ku z po wo du ob cho dzo nej wte dy śmier ci Chry -
stu sa) Mszy św., na oł ta rzu rów nież za pa la się świe ce ja ko
sym bol obec no ści Chry stu sa (por. J 8,12). A w chwi li śmier -
ci przy zmar łym zno wu sta wia na jest świe ca, zwana grom ni -
cą. Po śmier ci po ja wia się na to miast na gro bie zmar łe go
sym bo licz ne świa tło w po sta ci za pa lo ne go zni cza. Tak więc
pło mień świe cy jest nie od łącz nym nie mal ele men tem na -
sze go ży cia w wie rze, po cząw szy od na szych na ro dzin aż do
śmier ci. Zapalamy je także w naszych domach przy okazji
różnych wydarzeń o charakterze religijnym, np. przed
rozpoczęciem kolacji wigilijnej, przy śniadaniu
wielkanocnym czy też podczas kolędy. 

Świe ce uży wa ne są w ko ście le nie tyl ko przy udzie -
la niu sa kra men tów świę tych. Nie sio ne są w każ dej pro ce sji
oraz za pa la ne przy oka zji róż nych na bo żeństw, z któ rych
naj bar dziej wy mow ny jest ob rzęd Li tur gii Świa tła spra wo -
wa ny w Wiel ką So bo tę. Przed ko ścio łem ka płan świę ci wte -
dy ogień, od któ re go za pa la po tem pas chał – sym bol Chry -
stu sa roz pra sza ją ce go mro ki ludz kie go ży cia i na da ją ce go
mu sens, a tak że Bo ga -Stwo rzy cie la świa ta, dzię ki któ re mu
w mro kach ciem no ści roz bły sła świa tłość. Na świe cy pas -
chal nej ka płan kre śli krzyż i li te ry: Α (al fa) i Ω (ome ga), któ -
re ozna cza ją, że Bóg był na po cząt ku i przyj dzie rów nież na
koń cu ja ko Mi ło sier ny Sę dzia, więc ni czym klam ra spi na
dzie je świa ta i każ de go czło wie ka (wi dać tu wy raź nie ana lo -
gię do przyj mo wa ne go przez nas chrztu i na masz cze nia
cho rych, zwa ne go dawniej ostat nim na masz cze niem). Na -
stęp nie ka płan wbi ja w pas chał pięć symbolicznych gwoź dzi
przypominających pięć ran Chry stu sa. Po wnie sie niu pas -
cha łu do świą ty ni wier ni za pa la ją od je go pło mie nia przy nie -
sio ne przez sie bie świe ce, prze ka zu jąc so bie świa tło z rąk
do rąk. 

Sym bo li ka świa tła w li tur gii chrze ści jań skiej sta ła
się po wszech na do pie ro pod ko niec IV wie ku. Naj star sze
świa dec twa mó wią ce o sym bo licz nym uży wa niu świec znaj -
du ją się w pi smach św. Hie ro ni ma, któ ry pi sze, że „we

wszyst kich ko ścio łach Wscho du za pa la się świe ce, gdy
Ewan ge lia ma być czy ta na, cho ciaż już słoń ce świe ci”. Czy -
ni się tak, aby dać wy raz ra do ści ze słu cha nia Do brej No wi -
ny, czy li Ewan ge lii. 

Chrze ści ja nie za pa la ją też świe ce przy gro bach mę -
czen ni ków i świę tych pod czas na bo żeństw ku ich czci. Od
X wie ku ist nie je zwy czaj sta wia nia świec na oł ta rzu, a od
1839 ro ku wzo rem na uczy cie la ewan ge lic kie go i pa sto ra,
ks. Jo han na He in ri cha Wi cher na z Ham bur ga, w każ dą ko -
lej ną nie dzie lę Ad wen tu za pa la się rów nież jed ną świe cę na
wień cu ad wen to wym. Pierw sza z nich sym bo li zu je prze ba -
cze nie przez Bo ga nie po słu szeń stwa Ada ma i Ewy wo bec
Nie go. Świe ca za pa la na w dru gą nie dzie lę Ad wen tu wy ra ża
wdzięcz ność pa triar chów Na ro du Izra el skie go za dar Zie mi
Obie ca nej. Trze cia z ko lei świe ca sta no wi sym bol ra do ści
kró la Da wi da z przy mie rza za war te go z Bo giem. Ostat nia
świe ca sym bo li zu je na to miast na ucza nie pro ro ków gło szą -
cych przyj ście Me sja sza.

Świa tło świe cy nie jest jed nak wy łącz nie sym bo lem
Trój cy Świę tej, gdyż w okre sie Ad wen tu i Bo że go Na ro dze -
nia sym bo li zu je na przy kład Ma ry ję ocze ku ją cą na na ro dze -
nie Chry stu sa. W każ dą so bo tę Ad wen tu śpie wa ne są uro -
czy ste nie szpo ry Ma ryj ne (Lu cer na ria), a każ de go ad wen to -
we go po ran ka od pra wia na jest wczesna Msza św. ku czci
Matki Bożej (Ro ra ty), któ rej cha rak te ry stycz nym ele men -
tem jest płonąca świe ca roratnia ozdo bio na bia łą wstę gą
(tzw. ro rat ka), umiesz cza na w po bli żu oł ta rza je dy nie w Ad -
wen cie i sym bo li zu jąca Naj święt szą Ma ry ję Pan nę. Dzie ci
przy cho dzą na tę Mszę ze swo imi ma ły mi świa teł ka mi w po -
sta ci za pa lo nych lam pio nów. W świę to Mat ki Bo skiej
Grom nicz nej (2 lu te go) każ de go ro ku świę co ne są uro czy -
ście in ne waż ne świe ce zwane grom ni cami, któ re mają nas
strzec nie tyl ko od gro mów, ale tak że i od wszel kich in nych
nie bez pie czeństw.  

Nie co in ny sym bol Bo ga ja ko bi blij nej świa tło ści
od naj du je my w Sta rym Te sta men cie. Nie jest nim tam bo -
wiem świe ca, lecz pło mie nie ognia tra wią ce krzew go re ją cy
(Wj 3,2) al bo słup ognia wska zu ją cy Izra eli tom w no cy dro -
gę uciecz ki z nie wo li egip skiej (Wj 13,21).

Tekst i zdjęcie: Ewa Wo ja czek

REFLEKSJE

Światło liturgiczne i adwentowe w naszym kościele
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Msza œwiêta - Ofiara i Uczta

Mó wiąc o Mszy świę tej, czę sto po słu gu je my się róż ny -
mi na zwa mi, ta ki mi jak Eu cha ry stia, Uczta Eu cha ry -
stycz na czy Prze naj święt sza Ofia ra. Każ da z tych nazw
okre śla isto tę Mszy świę tej uj mu jąc dwa aspek ty praw -
dy o tym sa kra men cie. Mo że my je na zwać wy mia ra mi
Mszy świę tej, któ rych do świad cza my we wnętrz nie,
po przez nad przy ro dzo ne dzia ła nie i moc sa kra men tu,
oraz ze wnętrz nie po przez udział w li tur gii, ro zu mia nej
ja ko sze reg zna ków, po staw, sym bo li i tre ści. Msza
świę ta, ro zu mia na ja ko Ofia ra i Uczta, sta no wi naj wyż -
szy akt kul tu Bo ga na zie mi oraz naj do sko nal szy spo -
sób uświę ce nia wier nych. War to jed nak za sta no wić
się nad ty mi po ję cia mi: ofia ry i uczty, aby zro zu mieć
na czym rze czy wi ście po le ga ją owe wy mia ry Eu cha ry -
stii. Czym jest ofia ra a czym uczta, i w ja ki spo sób po -
win ni śmy od kry wać te praw dy w oso bi sty prze ży wa niu
li tur gii Mszy świę tej.
Hi sto ria ofia ry
Ofia ra (sa cri fi cium), ja ko czyn ność kul tycz na, funk cjo nu je
prak tycz nie od za wsze. Jej po cząt ki się ga ją cza sów jesz cze
przed ob ja wie niem się Bo ga Je dy ne go Abra ha mo wi. Ofia ry
skła da no bo gom w znacz nej czę ści obrzędów i wie rzeń po -
gań skich. Mia ły one prze bła gać bó stwa, chro nić od klęsk i
za pew nić do sta tek. Przy bie ra ły róż ną for mę. Zwy kle jed nak
na ofia rę skła da no zwie rzę ta, pło dy ro li, ale zda rza ły się tak -
że ofia ry z lu dzi (np. u Az te ków). 

Bóg przy go to wu jąc Na ród Wy bra ny do na dej ścia
Zba wi cie la, dzia łał w cza sie i hi sto rii po przez sło wa pro ro -
ków, oraz dzia łal ność ka pła nów Sta re go Te sta men tu. Mi łe
by ły dla Nie go ofia ry skła da ne w zgo dzie z Je go wo lą. Przy -
jął z upodo ba niem ofia rę Abra ha ma, Abla oraz ofia rę Mel -
chi ze de ka, któ ra za po wia da ła dzie ło Zba wie nia. Bia da zaś
tym, któ rzy skła da li swe ofia ry boż kom. Jak pi sze psal mi sta
„bo go wie po gan to ułu da” (Ps 96), a św. Pa weł Apo stoł
ostrze ga: „to, co ofia ru ją po ga nie, de mo nom skła da ją w ofie -
rze, a nie Bo gu” (1 Kor 10,20).

No wy Te sta ment od kry wa przed na mi wo lę Bo ga
wzglę dem nas. Po cza sie przy go to wa nia, do ko nu je się dzie -
ło zba wie nia, a wraz z nim usta no wie nie no wej, je dy nej,
świę tej Ofia ry, któ ra zno si do tych cza so we, sta re pra wa. Za -
war cie No we go Przy mie rza do ko na ło się na Krzy żu. Chry -
stus usta no wił pa miąt kę te go wy da rze nia dzień wcze śniej,
mó wiąc: „Ten kie lich, to no we przy mie rze we krwi mo jej,
któ ra się za was będzie wy lana.” (Łk 22,20); „To czyń cie na
mo ją pa miąt kę.” (Łk 22,19). To przy mie rze za po wia da li pro -
ro cy: Je re miasz: „Oto nad cho dzą dni – wy rocz nia Pa na –
kie dy za wrę z do mem Izra ela i z do mem judz kim no we
przy mie rze. Nie jak przy mie rze, któ re za war łem z ich
przod ka mi, kie dy ują łem ich za rę kę, by wy pro wa dzić z zie -
mi egip skiej. To mo je przy mie rze zła ma li, mi mo że by łem
ich Wład cą – wy rocz nia Pa na. (Jr 31,31-32) oraz Eze chiel: „I
dam wam ser ce no we i du cha no we go tchnę do wa sze go
wnę trza, od bio rę wam ser ce ka mien ne, a dam wam ser ce z
cia ła. Du cha mo je go chcę tchnąć w was i spra wić, by ście ży -

li we dług mych na ka zów i prze strze ga li przy ka zań, i we dług
nich po stę po wa li.” (Ez 36,26-27)

No we Przy mie rze, któ re za warł i Ofia ra, któ rą zło -
żył Chry stus na Krzy żu, swo imi skut ka mi obej mu ją ca łą
prze szłość i przy szłość, tych któ rzy po mar li i tych któ rzy się
na ro dzą. Ko ściół spra wu je tę Ofia rę od po cząt ku. Za wsze
wspo mi na jąc mę kę, śmierć i zmar twych wsta nie Chry stu sa.
Ofia ra Mszy świę tej jest jed nak czymś wię cej, niż za le d wie
wspo mnie niem wy da rzeń. Msza świę ta jest urze czy wist nie -
niem tych wy da rzeń, za każ dym ra zem gdy jest spra wo wa -
na. Jak na le ży to ro zu mieć? Jan Pa weł II w En cy kli ce Ec c le -
sia de Eu cha ri stia pi sze tak: „Msza św. uobec nia ofia rę
Krzy ża, nie po więk sza jej, ni cze go jej nie do da je ani jej nie
mno ży. To, co się po wta rza, to spra wo wa nie me mo ria le,
«uka za nie pa miąt ki» (memorialis demonstratio), przez co je -
dy na i osta tecz na od ku pień cza Ofia ra Chry stu sa za wsze
uobec nia się w cza sie. Na tu ra ofiar ni cza ta jem ni cy Eu cha ry -
stii nie mo że być za tem poj mo wa na ja ko coś od dziel ne go,
nie zwią za ne go z Krzy żem lub też od no szą ce go się je dy nie
po śred nio do ofia ry na Kal wa rii.” (12)
Na czym jed nak po le ga owo uobec nie nie?

Dzia łal ność Chry stu sa, ja ko Bo ga-czło wie ka, do ko -
na ła się w cza sie. Chry stus na uczał, cier piał, umarł i zmar -
twych wstał je den raz, w kon kret nym mo men cie hi sto rii.
Czy ny Chry stu sa za wie ra ją jed nak ele ment po nad cza so wy.
Jest to oso bo we dzia ła nie Bo ga, dla któ re go nie ma gra nic
w cza sie. Skut ki te go dzia ła nia są więc wiecz ne, ak tu al ne i
trwa łe. Mo gą się za tem uobec niać zgod nie z wo lą Bo ga w
spra wo wa niu świę tych mi ste riów. Tak też się dzie je kie dy
ka płan skła da Bo gu Ofia rę Mszy świę tej. Po nie waż Ofia ra
krzy żo wa, bę dą ca peł nym mi ło ści po słu szeń stwem Sy na do
Oj ca, jest w swym chwa leb nym spo so bie ist nie nia rze czy wi -
sto ścią trwa łą, ist nie jąc wiecz nie przed Bo giem mo że się
uobec niać dla ży ją cych w cza sie lu dzi.
Msza świę ta ja ko Ofia ra
Za sta nów my się te raz nad prze ży wa niem tych ta jem nic w li -
tur gii Mszy świę tej. Ka płan skła da Bo gu swo ją Ofia rę na
mo cy sa kra men tu świę ceń. Czy ni to z man da tu sa me go
Chry stu sa. My zaś – lud wier ny, tak że skła da my Bo gu swo -

LITURGICZNE ABC

   

Juan de Juanes „Ostatnia Wieczerza”
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je ofia ry, jed nak są to ofia ry isto to wo
zu peł nie in ne. Ma ją cha rak ter mo dli -
tew ny i prze bła gal ny. Gdy ka płan za
każ dym ra zem wzy wa nas do go rą cej
mo dli twy sło wa mi: 
„Mó dl cie się aby mo ją i wa szą Ofia rę
przy jął Bóg, Oj ciec wszech mo gą cy.”
– do ko nu je tym sa mym bar dzo waż -
ne go roz róż nie nia. Aby do brze zro -
zu mieć isto to wą róż ni cę po mię dzy
Ofia rą ka pła na a ofia rą lu du, mu si my
przy po mnieć so bie krót ko, czym jest
ka płań stwo po wszech ne, a czym
urzę do we. Jak, być mo że, pa mię ta -
my, pi sa łem o tym w jed nym z po -
przed nich nu me rów. 

Wszy scy, któ rzy przy ję li
chrzest, zo sta li włą cze ni do Ko ścio ła
oraz uczest ni czą w ka płań stwie po -
wszech nym. Chry stus, ja ko je dy ny
Po śred nik i Ar cy ka płan, uczy nił swój
Ko ściół Kró lew skim Ka płań stwem.
Jest nim ca ła wspól no ta, i każ dy we
wła ści wy spo sób uczest ni czy w je dy -
nym ka płań stwie Chry stu sa. Czym
in nym jest jed nak ka płań stwo hie rar -
chicz no-urzę do we bi sku pów i pre zbi -
te rów, wy ni ka ją ce z otrzy ma nych świę ceń, a czym in nym
(w sen sie isto to wym) ka płań stwo po wszech ne wier nych,
wy ni ka ją ce przede wszyst kim ze chrztu, ale tak że z in nych
sa kra men tów. 

W ob rzę dach Mszy świę tej kie ru je my do Bo ga bła -
gal ne wo ła nia „Ky rie ele ison”, słu cha my Sło wa Bo że go, ho -
mi lii, za no si my na sze proś by, wy zna je my wia rę, mo dli my
się słu cha jąc pre fa cji, aby wresz cie mieć udział w Ofie rze,
któ rą ka płan skła da Bo gu Oj cu na oł ta rzu w oso bie Chry stu -
sa (In per so na Chri sti Ca pi tis). Skła da on Ofia rę „czy stą,
świę tą i do sko na łą”, w któ rej i my z na szy mi ofia ra mi (mo -
dli twą, dzięk czy nie niem, bła ga niem) ma my udział. Ka płan
pro si prze cież Bo ga w Mo dli twie Eu cha ry stycz nej: „przyj -
mij ła ska wie tę Ofia rę od nas, sług Two ich i od ca łe go lu du

Twe go”. Zna cze nie i isto tę tej ofia ry
(skła da nej przez lud wier ny) uka zu -
je pięk nie frag ment Mo dli twy Eu -
cha ry stycz nej, kie dy Ka płan mo dli
się za ży wych ty mi sło wa mi: „Za
nich skła da my To bie tę Ofia rę
uwiel bie nia, a tak że oni ją skła da ją i
wzno szą swo je mo dli twy ku To bie,
Bo gu wiecz ne mu, ży we mu i praw -
dzi we mu, za sie bie oraz za wszyst -
kich swo ich bli skich aby do stą pić
od ku pie nia dusz swo ich i osią gnąć
zba wie nie.” Tak więc po dob nie jak
ka płan łą czy się w li tur gii Mszy
świę tej z Ofia rą Chry stu sa, tak i my
łą czy my na sze mo dli twy z Ofia rą
skła da ną przez ka pła na na oł ta rzu. 
Msza świę ta ja ko Uczta
Msza świę ta ja ko Uczta, świę ta
Uczta, Uczta Ofiar na to przede
wszyst kim ob rzę dy Ko mu nii świę -
tej, któ re roz po czy na my mo dli twą
Pań ską. Uczta ta jest Ucztą pas chal -
ną, któ ra za wsze do ko nu je się w cie -
niu Krzy ża, ale to wa rzy szy jej ra dość
za po wie dzi i na dziei zmar twych -
wsta nia. Na Ucztę za pra sza nas Ba -

ra nek, szczę śli wi są Ci, któ rzy to za pro sze nie otrzy ma li.
Przyj mu jąc Cia ło i Krew z Ofia ry Chry stu sa prze no si my się
w przed sio nek wiecz nej Uczty w nie bie, w któ rej już dziś
ma my udział uczest ni cząc w świę tej li tur gii. 

Uczta Eu cha ry stycz na wy wo dzi się z tra dy cji ży -
dow skiej. Jest to ry tu al ne za sia da nie do sto łu z Bo giem. Na
tej tra dy cji opar ta by ła for ma wie cze rzy (pas chy), któ rą Je -
zus chciał spo żyć ze swo imi ucznia mi w wie czer ni ku. Po -
dob nie jak w Emaus, gdy wy ja śniał Pi sma i ła mał Chleb, tak
sa mo i dzi siaj, przy stę pu je my do sto łu-oł ta rza na kry te go ob -
ru sem. Dawniej klę ka liśmy przy ba la skach na kry tych ob ru -
sa mi aby przy jąć Naj święt szy Po karm – Cia ło i Krew Chry -
stu sa. 

Wi dzi my wy raź nie, że nie by ło by Uczty bez Ofia ry.
Mo że my przyj mo wać do swo je go ser ca słod ki owoc od ku -
pie nia, dzię ki zba wien nej mę ce krzy żo wej na sze go Pa na.
Uczta ma mieć cha rak ter dzięk czyn ny, dla te go też po przy -
ję ciu Naj święt sze go Sa kra men tu śpie wa my dzięk czyn ne
pie śni lub trwa my w świę tym mil cze niu. Sło wo Eu cha ry stia
ozna cza bo wiem dzięk czy nie nie. 

Kar mi my się jed nak nie tyl ko Cia łem i Krwią Chry -
stu sa ale tak że Je go Sło wem. Dla te go Li tur gia Sło wa ma
mieć dla nas wy miar uczty. Stół Sło wa i stół Eu cha ry stii są
ze so bą nie ro ze rwal nie złą czo ne i za nim zbli ży my się do sto -
łu Naj święt sze go Sa kra men tu, ma my kar mić się ob fi cie ży -
wym Sło wem (czy li Chry stu sem, któ ry jest Sło wem Bo ga).

To masz Ol szyń ski

Kapłan składając Ofiarę Mszy św., łączy się z Ofiarą Chrystusa.

LITURGICZNE ABC

Na zdjęciu obok – ks. Proboszcz przy Stole Słowa podczas tegorocznych rekolekcji
adwentowych.
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PYTANIA O JA NA PAW ŁA II – c.d.

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

Jan Paweł II

O Janie Pawle II 
CZY WIESZ ŻE...

12. Jan Pa weł II od wie dza jąc Fa ti mę, spo -
tkał się z sio strą za kon ną, jed ną z trojga
dzie ci, któ rym uka za ła się Mat ka Bo ża. 

Jak ma na imię ta za kon ni ca?

Od po wiedź: 

Za kon ni ca ma na imię – Łu cja. 

INFORMACJE DODATKOWE

Ży cio rys siostry Łu cji 

Sio stra Łu cja uro dzi ła się 22 mar ca 1907 r. w Al ju strel w
Por tu ga lii) miej sco wo ści na le żą cej do pa ra fii Fa ti ma. By ła
naj młod szą z sied mior ga dzie ci. Ochrzczo na 30 mar ca te goż
ro ku. Ko mu nię św. przy ję ła w 6-tym ro ku ży cia. Od 1917 r.
jej wy łącz ny mi to wa rzy sza mi by li: ku zyn ka Hia cyn ta i ku zyn
Fran ci szek Mar ko. Dnia 17 czerw ca 1921 r. wstą pi ła do Ko -
le gium sióstr św. Do ro ty w Vi lar, miej sco wo ści dziś na le żą cej
do mia sta Por to. 

Ślu by wie czy ste zło ży ła 3 paź dzier ni ka 1934 r. w Tuy w Hisz -
pa nii, gdzie sio stry św. Do ro ty mia ły wów czas no wi cjat, a w
kil ka dni póź niej zo sta ła prze nie sio na do klasz to ru w Pan te -
re dra. W ma ju 1937 r. po wró ci ła do Tuy, któ re go już nie opu -
ści ła aż do koń ca ma ja 1946 r. kie dy zo sta ła wy sła na do Por -
tu ga lii.
Za zgo dą Pa pie ża Piu sa XII dnia 25 mar ca 1948 r. zmie ni -
ła za kon i prze szła do kar me li ta nek, w którym ży ła mo dląc się
i po ku tu jąc do chwili śmierci w dniu13 lu te go 2005 r.

W 1991 r. sio stra Łu cja prze ka za ła dla pa triar chy mos kiew -
skie go Alek se go II fi gu rę Mat ki Bo żej. Zwierzch nik Cer kwi
Pra wo sław nej ma ją w swym ga bi ne cie. Kar dy nał Jó zef Rat -
zin ger, pre fekt Kon gre ga cji Na uki Wia ry, prze ma wia jąc w
Fa ti mie 13 paź dzier ni ka 1996 r. oświad czył, że trze ci se kret
fa tim ski „nie za po wia da koń ca świa ta, ani in nych wy da rzeń
apo ka lip tycz nych”. Peł na treść trze ciej Ta jem ni cy Fa tim skiej
zo sta ła ujaw nio na 26 czerw ca 2000 r.

Ka len da rium fa tim skie

1907.III.22 – W Al ju strel uro dzi ła się Łu cja dos San tos, wi -
zjo ner ka fa tim ska. 
1908.VI.11 – W Al ju strel uro dził się bł. Fran ci szek Mar to.
1910.III.11 – W Al ju strel uro dzi ła się bł. Hia cyn ta Mar to.
1916 r.– Trzy krot ne ob ja wie nie się Anio ła: 
w Lo ca de Ca be co, przy stud ni w Al ju strel i po now nie Lo ca de
Ca be co. Anioł wzy wa do po ku ty i kul tu Eu cha ry stii.
1917.V.13 – Pierw sze ob ja wie nie się Mat ki Bo żej w Co va 
da Iria.
1917.VI.13 – Dru gie ob ja wie nie.
1917.VII13 – Trze cie ob ja wie nie: prze ka za nie dzie ciom po -
trój nej ta jem ni cy.
1917.VIII.13 – Aresz to wa nie dzie ci przez ad mi ni stra to ra -
ma so na.
1917.VIII.19 – Mat ka Bo ża uka zu je się dzie ciom w Va lin hos.
1917.IX.13 – Pią te ob ja wie nie.
1917.X.13 – Ostat nie ob ja wie nie fa tim skie: Mat ka Bo ża po -
twier dza praw dzi wość ob ja wień „cu dem słoń ca”.
1918.VIII.6 – roz po czę cie bu do wy ka pli cy w miej scu ob ja -
wień.
1919.IV.4 – W Al ju strel umie ra bł. Fran ci szek.
1920.II.20 – W Li zbo nie umie ra bł. Hia cyn ta.
1922.III.6 – Wro go wie Ko ścio ła wy sa dza ją ka pli cę ob ja wień
dy na mi tem.
1922.V.3– Otwar cie pro ce su ka no nicz ne go w spra wie au ten -
tycz no ści ob ja wień w Fa ti mie.
1922.V.13 – Wiel ka piel grzym ka wy na gra dza ją ca za świę to -
kradz ki czyn z 6 mar ca; uro czy ste umiesz cze nie na miej scu
ob ja wień fi gu ry wy rzeź bio nej przez Jo se The di ma.
1925.XII.10 – Mat ka Bo ża uka zu je się Łu cji w Pon ta ve dra i
po ucza o na bo żeń stwie pierw szych so bót.
1928.V.13 – Po świę ce nie ka mie nia wę giel ne go pod bu do wę
ba zy li ki w Fa ti mie.
1929.VI.13 – Mat ka Bo ża prze ka zu je Łu cji proś bę o poś wię -
ce nie Ro sji przez Pa pie ża.
1929.XII.6 – Pius XI po świę ca fi gu rę Mat ki Bo żej Fa tim skiej
dla Ko le gium Por tu gal skie go w Rzy mie.

. . . 
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1930.V.13 – Bi skup die ce zji Le iria -Fa ti ma ofi cjal nie po twier -
dza wia ry god ność ob ja wień w Fa ti mie.
1931.V.13 – Por tu ga lia po świę ca się Nie po ka la ne mu Ser cu
Ma ryi. Dzię ki te mu woj na do mo wa w Hisz pa nii nie roz sze rza
się na Por tu ga lię.
1938.I.24-25 – Na nie bie uka zu je się za po wie dzia ny przez
Ma ry ję znak zbli ża ją cej się II woj ny świa to wej: łu na (zo rza
po lar na) wi dzia na jest w ca łej Eu ro pie.
1940.XII.2 – Łu cja pi sze do Pa pie ża list, w któ rym za pew nia,
że każ dy kraj, któ ry po świę ci się Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi,
otrzy ma nie zwy kłe ła ski.
1940.XII.8 – Por tu ga lia po na wia swe po świę ce nie i za cho wu -
je neu tral ność pod czas ca łej II woj ny świa to wej.
1941.VIII.31 – Łu cja spi su je pierw szą i dru gą część Ta jem ni -
cy Fa tim skiej.
1942.XII.8 – Pius XII do ko nu je po świę ce nia świa ta Nie po ka -
la ne mu Ser cu Ma ryi.
1944.I.3 – Łu cja spi su je trze cią część Ta jem ni cy Fa tim skiej.
1944.V.4 – Pius XII usta na wia świę to Nie po ka la ne go Ser ca
Ma ryi.
1946.V.13 – Ko ro na cja fi gu ry Mat ki Bo żej z Ka pli cy Ob ja -
wień w Fa ti mie.
1946.VIII.8 – Pol ska ja ko pierw szy po Por tu ga lii kraj po świę -
ca się Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi, cze go owo cem jest za cho -
wa nie wol no ści Ko ścio ła w kra ju rzą dzo nym przez ko mu ni -
stów.
1947 r. – Po wsta nie sank tu arium Mat ki Bo żej Fa tim skiej w
Tu rzy Ślą skiej.
1948.III.25 – Za spe cjal nym po zwo le niem Pa pie ża Łu cja
wstę pu je do klasz to ru kar me li ta nek w Ko im brze.
1950 r. – Po wsta nie sank tu ariów Mat ki Bo żej Fa tim skiej w
Trze bi ni  i Za ko pa nem.
1951.V.1 – Eks hu ma cja szcząt ków do cze snych Hia cyn ty uka -
zu je jej cia ło w nie na ru szo nym sta nie.
1951.X.13 – Uro czy stość za koń cze nia Ro ku Świę te go w Fa ti -
mie. Le gat pa pie ski ks. kard. Te de schi ni w obec no ści mi lio na
wier nych opo wia da o „cu dzie słoń ca”, wi dzia nym „w od stę pie
wie lu lat” przez Piu sa XII.
1952.VII.7 – Pa pież Pius XII wy sto so wał List Apo stol ski do
lu dów Ro sji.
1954.X.11 – Pius XII w en cy kli ce „Ad Ca eli Re gi nam” za le ca,
aby wier ni co rocz nie w świę to Ma ryi Kró lo wej Świa ta od na -
wia li po świę ce nie się Nie po ka la ne mu ser cu Ma ryi.
1959.VI.29 – w swej pierw szej en cy kli ce „Ad Pe tri Ca the -
dram” Jan XXIII na wią zu je do po świę ce nia świa ta Nie po ka -
la ne mu Ser cu Ma ryi, do ko na ne go przez Piu sa XII.
1961 r. – Bi skup Fa ti my prze ka zu je ks. kard. Stefanowi Wy -
szyń skie mu fi gu rę Mat ki Bo żej Fa tim skiej. Prze ka za na do
sank tu arium w Za ko pa nem, 27 lat wę dru je po pa ra fiach w
ra mach „re ko lek cji ró żań co wych”.
1962.XII.13 – Jan XXIII usta na wia świę to Mat ki Bo żej Fa -
tim skiej
1964.XI.21 – Na za koń cze nie II se sji So bo ru Pa weł VI po -
świę ca świat Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi i prze ka zu je do
sank tu arium w Fa ti mie Zło tą Ró żę.
1967.V.13 – W ad hor ta cji „Si gnum Ma gnum” Pa weł VI za -
chę ca wier nych do ofia ro wa nia się Nie po ka la ne mu Ser cu
Ma ryi.

Pa pież Pa weł VI udał się oso bi ście z piel grzym ką do Fa ti my
(50. Rocz ni ca Ob ja wień).
1975.V.13 – Księ ża bi sku pi por tu gal scy od na wia ją akt po -
świę ce nia na ro du Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi.
1978.V.5 – Fi gu ra Pa ni fa tim skiej, od by wa ją ca świa to wą
piel grzym kę, zo sta ła „aresz to wa na” na war szaw skim lot ni sku.
1981.V.13 – Za mach na Pa pie ża Ja na Paw ła II, do kład nie w
dniu i go dzi nie pierw sze go ob ja wie nia w Fa ti mie.
1981.XI.7 – Na pierw szej po za ma chu au dien cji ge ne ral nej
Jan Pa weł II mó wił o opie ce Ma ryi, sil niej szej niż śmier cio no -
śna ku la.
1982.V.7 – Po od by tych re ko lek cjach Jan Pa weł II de cy du je się
udać do Fa ti my na 13 ma ja.
1982.V.13 – Pa pież Jan Pa weł II przy był do Fa ti my z dzięk -
czy nie niem za ura to wa nie ży cia i po świę ca świat Nie po ka la -
ne mu Ser cu Ma ryi.
1983.XII.27 – Jan Pa weł II od wie dza w wię zie niu Ali Ag cę.
Ten wy zna je, że strzał był śmier tel ny i py ta, jak to się sta ło, że
Oj ciec Świę ty oca lał. 
1984.III.24 – Jan Pa weł II spro wa dza do Rzy mu fi gu rę z Ka -
pli cy Ob ja wień w Fa ti mie i po ca ło noc nym czu wa niu przy
niej w pry wat nej ka pli cy, w łącz no ści ze wszyst ki mi bi sku pa -
mi świa ta, po świę ca ludz kość Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi.
Sio stra Łu cja po twier dza waż ność po świę ce ni i za pew nia, że
mo że my cze kać na cud.
1984.III.27 – Jan Pa weł II prze ka zu je do Fa ti my szka tuł kę z
po ci skiem, któ ry spo wo do wał śmier tel ne ob ra że nia je go cia ła
w dniu 13 ma ja 1981 r.
1989.VIII.22 – W świę to Nie po ka la ne go ser ca Ma ryi upa da
ko mu nizm w Ro sji.
1991.V.13 – Dru ga piel grzym ka Ja na Paw ła II do Fa ti my w
10. Rocz ni cę za ma chu na je go ży cie i oca le nie. Po no wie nie
ak tu za wie rze nia i po dzię ko wa nia Ma ryi za „nie ocze ki wa ne
prze mia ny w kra jach Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej”.
1995.X.8-14 – Pierw sza Na ro do wa Piel grzym ka z Pol ski do
Fa ti my.
1995.X.14 – Roz po czę ło się na wie dze nie fi gu ry Mat ki Bo żej
Fa tim skiej w Pol sce.
1996.X.5 – Za koń czy ło się na wie dze nie fi gu ry Mat ki Bo żej
Fa tim skiej w Pol sce.
1996.XII.7 – Fi gu ra Piel grzy mu ją cej Pa ni Fa tim skiej od bie -
ra hołd na Pla cu czer wo nym w Mo skwie.
1997.VI.7 – Jan Pa weł II kon se kru je w Za ko pa nem ko ściół,
bę dą cy wo tum dzięk czyn nym za oca le nie mu ży cia przez Mat -
kę Bo żą Fa tim ską.
2000.V.13 – Trze cia piel grzym ka Ja na Paw ła II do Fa ti my i
be aty fi ka cja Fran cisz ka i Hia cyn ty.
2000.VI.26 – Ujaw nie nie trze ciej czę ści Ta jem ni cy Fa tim -
skiej.
2000.X.8 – Jan Pa weł II spro wa dza do Rzy mu fi gu rę z ka pli -
cy Ob ja wień i ze wszyst ki mi bi sku pa mi świa ta za wie rza Mat -
ce Bo żej Fa tim skiej no we ty siąc le cie.
2001.XI.17 – Spo tka nie ar cy bi sku pa Tar ci sio Ber to ne SDB -
se kre ta rza wa ty kań skiej Kon gre ga cji Na uki Wia ry - z sio strą
Ma rią Łu cją od Je zu sa i Nie po ka la ne go Ser ca. Sio stra Łu cja
po twier dzi ła, że trze cia część Ta jem ni cy Fa tim skiej zo sta ła
ujaw nio na w ca ło ści i nic nie zo sta ło ukry te oraz po twier dzi -
ła: „że po świę ce nie ludz ko ści Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi,
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KATECHAZA

któ re go pra gnę ła Na sza Pa ni, zo sta ło do ko na ne w 1984 ro ku
i za sta ło za ak cep to wa ne w Nie bie”.
2005.II.13 – Sio stra Łu cja ode szła do nie ba.

WYJAŚNIENIA DODATKOWE:
– „Mat ce Bo żej Fa tim skiej prze ka zał Oj ciec Świę ty Jan Paweł
II, ja ko wo tum ku lę, któ ra po zo sta ła w pa pie skim sa mo cho -
dzie po za ma chu” – we dług „L’Osse rva to re Ro ma no”, wy da nie
pol skie, Nr 5/2001.

– „Ku la prze szy ła cia ło i upa dła mię dzy Pa pie ża a mnie. Sły -
sza łem dwa strza ły” – sło wa ks. ar cy bi sku pa Sta ni sła wa Dzi -
wi sza wy po wie dzia ne 13 ma ja 2001 ro ku w au li Ka to lic kie go
Uni wer sy te tu Lu bel skie go, gdzie od by ła się uro czy stość nada -
nia dok to ra tu „ho no ris cau sa” oso bi ste mu se kre ta rzo wi Ja na
Paw ła II, któ ry przy po mniał nie któ re fak ty zwią za ne z da tą 13
ma ja 1981 r. – we dług „L’Osse rva to re Ro ma no”, wy da nie pol -
skie, Nr 6/2001.

opra co wał: An drzej Wit kow ski

1. Jedną z dróg

ocalenia części młodzieży

przed utratą

radości, sensu życia i wiary

może być

parafialna katecheza

ponadgimnazjalna

realizowana

według tej cieniutkiej

ksiażeczki,

która wcale nie jest

taka „cienka”.

2. Prze czy taj my z tej gru bej ksią żecz ki stro nę 102 i 101

(„Pod sta wa Pro gra mo wa Ka te che zy Ko ścio ła Ka to lic kie -

go w Pol sce” – do ku ment zo stał przy ję ty pod czas 351. ze -

bra nia ple nar ne go Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski w War -

sza wie w dniu 8 mar ca 2010 ro ku) oraz z tej cie niut kiej

stro nę 17 (Ko mi sja Wy cho wa nia Ka to lic kie go Kon fe ren -

cji Epi sko pa tu Pol ski. Ra da do Spraw Ro dzi ny Kon fe ren -

cji Epi sko pa tu Pol ski „Pro gram Ka te che zy Pa ra fial nej

Mło dzie ży Szkół Po nad gin ma zjal nych”, Wydawnictwo

WAM, 2004).

ks. Tadeusz Polak

Dwa zdania wypowiedziane na spotkaniu
katechetów archidiecezji gdañskiej 10.IX

Jedna z dróg - nie jedyna. (droga koło potoku Strzyża niedaleko Matemblewa)
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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

niepotrzebna  
bo tak już jest z tą głupotą
że krzyczy gdy wcześniej milczała
nieudolnie naprawia co sama zepsuła
wymyśla niepotrzebne
a istotne ukrywa
aby się nie okazało
jak bardzo jest niepotrzebna

2011-10-17

jesienna zaduma 
wszystko się zmienia nieopodal oczu
iluzoryczność barw jednak zachwyca 
nawet jeśli tuż przed obumieraniem
wielobarwność pobudza natchnienie

wszystko przemija tuż obok nas
skóra przymarszczona jak przy sukience
okrywa kości aż skończy się oczekiwanie
a przyjdzie nieoczekiwane 

wszystko jeśli wypełnia się czas ma sens 
nawet gdy ból przecina wiarę
a miłość nie zawsze skutecznie wydaje
wiersze
nieopodal oczu zmienia się przyszłość 

2011-10-22

z wszelkimi konsekwencjami
czy można było przeżyć życie inaczej
pewnie można było uniknąć błędów rozczarowań
mniej zadać bólu innym i mniej z ich powodu cierpieć
pewnie można było przeżyć to wszystko inaczej
piękniejsze wersy wyborów napisać
cieszyć wzrok cudownymi widokami
zbierać pełniejsze owoce doświadczeń
lecz czy jest w nas ta pewność
że to co inne jest dla nas właściwe
co mogłoby nam pozwolić być tu i w tym miejscu
oczywiście przy założeniu że to co jest teraz
jest darem Opatrzności nawet jeśli nie po naszej myśli
przecież jeśli się wierzy Bogu nie ma innych wyborów
jak te które uczą oddawać własne życie najmniejszym
z wszelkimi konsekwencjami
dopiero wtedy życie nabiera sensu nawet jeśli płynie powoli
w oddaleniu od złudy poklasku i władzy
daleko od własnych planów i oczekiwań
to co największe ukryte przed oczyma
pozwala w drugim człowieku widzieć cień Odwiecznej Prawdy
nie ma miłości poza Nim w nas na podobieństwo Jego 

2011-11-22

KĄCIK POETYCKI

molo
po tamtej stronie molo będzie wyglądać inaczej
szeroka aleja wędrowców ku życiu 
pozwoli zagłuszyć milczenie i obłęd
błędy relacji nabiorą nowego wymiaru
upadek aniołów przestanie jątrzyć ludzką naturę 
głupota i nienawiść osądów zostawione w próżni znikną
po tamtej stronie porzucone dzieci odnajdą prawdę 
i będą mogły patrzeć w szerokie oczy nadziei 

2011-11-19

. . . 
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Rozwiązanie dwuwyrazowe, 
o początkowych li te rach: Ś.R. 

Autorem wszystkich zadań jest „Baryt”.

logogryf

Roz wią za nie re bu su lub lo go -
gry fu z nu me ru 50 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 49 Głosu Brata
Logogryf – hasło: ZŁOTA SZATA JESIENI.

Wyrazy pomocnicze: chrzest, chełbia, kanonik, mustang, parafia, mniszka, warzywa, Nazaret,
pantera, baranek, czajnik, arlekin, pliszka, homilia, bawełna, odyniec, admirał.

Krzyżóweczka – hasło: Maraton
Wyrazy pomocnicze: poziomo: homar, biret, Twain; pionowo: habit, mirra, ruten.

Rebus – hasło: Wina, grzech, kara.
Pra wi dło we roz wią za nie na de sła ły i nagrody otrzymały:

panie: Inge Czarniak, Elżbieta Wiącek i Kazimiera Korzeniewska

Serdecznie gra tu lu je my!

Do diagramu należy wpisac dziewięć
wyrazów siedmioliterowych. 
W zaznaczonych rzędach otrzymamy
rozwiązanie.

1) ze spół człon ków rzą du; ra da 
mi ni strów (mo że być le kar ski, 
ko sme tycz ny).

2) lek ki utwór sce nicz ny, w któ -
rym tekst mó wio ny jest prze pla- 
ta ny pio sen ka mi i tań ca mi.

3) wie le go pod drze wa mi szpil ko -
wy mi.

4) wi do wi sko; szop ka z okre su 
bo żo na ro dze nio we go, (pi sać 
wspak).

5) miej sce ustron ne; spo koj ny kąt.
6) wy kres, ta be la; fi gu ra krzy żów -

ki do wy peł nie nia.
7) zwie rzę o bia łym owło sie niu lub 

ro śli na po zba wio na chlo ro fi lu.
8) grzyb praw dzi wy.
9) obiór kró la; wy bo ry.

ROZRYWKA

M=W

Ś
MENTHA

l.a.28

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
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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. Tadeusz Polak. 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. 
Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Alina Sowińska, ks. Janusz Majkowski, ks. Rafał Dettlaff, ks. Tadeusz Polak, ks. Grzegorz
Stolczyk, s. Bernarda Kaczor, s. Salezja Molik i młodzież. Okładka i ilustracje: Andrzej Sowiński.

Natalia Kamila Pawłowicz  2.10.2011 r. 

Nikodem Kazimierz Mroziński 9.10.2011 r. 

Roksana Anna Binkiewicz 9.10.2011 r. 

Monika Sznajder 9.10.2011 r. 

Zuzanna Bednarczyk 9.10.2011 r. 

Zuzanna Monika Markowska 9.10.2011 r. 

Karolina Wiktoria Gajdel 9.10.2011 r. 

Kacper Husak 9.10.2011 r. 

Gabriela Wysoczan 23.10.2011 r. 

Oliwier Wytrykus 23.10.2011 r. 

Adam Piotr Koczkodaj 13.11.2011 r. 

Zuzanna Maria Banaszek 13.11.2011 r. 

Klara Jagoda Pettersson 13.11.2011 r. 

Nina Barbara Lewiński-Sujewicz 27.11.2011 r. 

Zuzanna Marta Cieślawska 27.11.2011 r. 

Liliana Agata Przyborowska 27.11.2011 r. 

Robert Dominik Kucharski 27.11.2011 r. 

Jakub Michał Seredziński 3.12.2011 r. 

Piotr Paweł Trepkowski 4.12.2011 r.

Stanisław Kałużny 10.12.2011 r. 

* Bartosz Adam Wysocki i Agata Siebert
15.10.2011 r. 

* Marcin Łukasz Szulta i Sylwia Barbara Sałek 
15.10.2011 r. 

* Michał Janusz Poch i Beata Maria Bławat
22.10.2011 r. 

* Aleksander Walkowski i Elżbieta Brygida Staszek
10.12.2011 r.

8 X - Helena i Eugeniusz Kędzia
14 X - Helena i Antoni Baj
29 X - Irena i Joachim Kreft
30 X - Stanisława i Jerzy Grubscy
25 XII - Krystyna i Leon Śmigielscy
25 XII - Czesława i Marian Kubiak

60. ROCZNICĘ obchodzą:
26 XII - Stefania i Alojzy Czarneccy

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZE
50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA
obchodzili:

Ś.p. Jadwiga Barzowska, lat 75, zm. 21.02.2011 r. 
Ś.p. Stefania Kaleta, lat 73, zm. 26.11.2011 r.
Ś.p. Zofia Franek, lat 81, zm. 27.11.2011 r.
Ś.p. Stanisław Sarbiewski, lat 78, zm. 1.10.2011 r. 
Ś.p. Janina Perz, lat 74, zm. 4.10.2011 r. 
Ś.p. Krystyna Usarek, lat 69, zm. 6.10.2011 r. 
Ś.p. Stanisław Komorowski, lat 74, zm. 10.10.2011 r. 
Ś.p. Genadiusz Dobrenko, lat 67, zm. 12.10.2011 r. 
Ś.p. Janina Stępień, lat 70, zm. 14.10.2011 r. 
Ś.p. Zdzisław Rybarczyk, lat 81, zm. 20.10.2011 r. 
Ś.p. Waldemar Piątek, lat 58, zm. 20.10.2011 r. 
Ś.p. Stefan Jan Kosmala, lat 72, zm. 24.10.2011 r. 
Ś.p. Zdzisława Kamecka, lat 64, zm. 27.10.2011 r. 
Ś.p. Teresa Ciurkot, lat 76, zm. 31.10.2011 r. 
Ś.p. Władysław Osiecki, lat 72, zm. 2.11.2011 r. 
Ś.p. Janina Helowicz, lat 89, zm. 5.11.2011 r. 
Ś.p. Czesław Michalik, lat 88, zm. 7.11.2011 r. 
Ś.p. Ryszard Zbigniew Truszkowski, lat 62,  

zm. 9.11.2011 r. 
Ś.p. Weronoka Konieczko, lat 4, zm. 15.11.2011 r.
Ś.p. Krystyna Wysocka-Prokopiuk, lat 65, 

zm. 16.11.2011 r. 
Ś.p. Wacław Jerzy Jarzymowski, lat 74, 

zm. 23.11.2011 r. 
Ś.p. Andrzej Kruciński, lat 67, zm. 2.12.2011 r. 
Ś.p. Bożena Helena Chojecka, lat 56, zm. 12.12.2011 r. 
Ś.p. Maria Ruszkiewicz, lat 63, zm. 12.12.2011 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W IADOMOŚCI PARAFIALNE
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POZDROWIENIA 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 

Na zdję ciu stro na 109 z książ ki „Wrze siń skie spo tka nia Ka -
ro la Woj ty ły Ja na Paw ła II” wy da nej przez „VIA STUDIO Ra -
do sław Kar bo wiak” przy współ pra cy Sto wa rzy sze nia „PRO
BONO FAMILIAE” i frag ment ar ty ku łu se kre ta rza Epi sko -
pa tu Pol ski ks. bpa Woj cie cha Po la ka pt. „W peł ni na dziei na
przy szłość”.
Ks. bi skup był w Goz do wie z oka zji 650-le cia pa ra fii pw.
świętych Filipa i Jakuba i dokonał tego wpisu.

Rekolekcje adwentowe w dniach 18-21.XII prowadził Marianin ks. Rafał Zalewski

Nowo wyremontowana salka katechetyczna

Po roratach spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania
poświęcone Japonii.
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PRACE BUDOWLANE

KALENDARZ NA 2012 ROK

W tym ro ku wy da li śmy ko lej ny ka len darz pa ra fial ny na
2012 rok. Ilustracją dla po szcze gól nych mie się cy są wi tra że
zre ali zo wa ne w tym ro ku w naszym kościele. 

Obok za miesz czo ne są zdję cia ze spo tka nia, na któ -
re ksiądz Pro boszcz za pro sił au to ra wi tra ży o. Ta ma sza Jan -
ka OFMConv., fun da to rów in dy wi du al nych i przed sta wi cie -
li grup pa ra fial nych oraz twór ców ka len da rza.

Prace dekarskie na dachu zakrystii Pan Bogdan Połczyńki i pan Mierk pracują przy nowym nagłośnieniu świątyni.






