
„Zasiadaj¹cemu na tronie i Barankowi b³ogos³awieñstwo i czeœæ, i chwa³a, 
i moc, na wieki wieków!” Ap 5,13 
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Z ŻYCIA PARAFII

Eucharystia odpustowa
17 czerwca ks. bp Zbigniew Zieliński przewodniczył sumie odpustowej w naszej parafii. Koncelebransami byli księża 

z dekanatu przymorskiego i zaproszeni księża. Uroczystość zakończyło nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa z Eucharystycznym błogosławieństwem i ucałowaniem relikwii naszego patrona, św. Brata Alberta
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Dro dzy Czy tel ni cy
Ko cha ni Pa ra fia nie

Z wiel ką ra do ścią w ser cu prze glą dam ko lej ny
nu mer na sze go pa ra fial ne go pi sma Głos Bra -
ta. Dzię ki nie mu przy wo łu je po now nie wy da -
rze nia, któ re na dłu go po zo sta ną za pew ne 
w ser cach dzie ci, mło dzie ży i do ro słych. Spo -
tka nia mo dli tew ne, in te gra cyj ne i pod su mo -
wu ją ce po twier dza ją praw dę, iż „Ko ściół to
My wszy scy” – ma li i wiel cy, du chow ni 
i świec cy. 

Je stem wdzięcz ny za każ dą ak tyw ność
dusz pa ster ską i pa sto ral ną, któ ra nam jesz cze
bar dziej po zwa la tę praw dę zro zu mieć. 

Dzię ku ję wszyst kim – ka pła nom, sio -
strom za kon nym, człon kom po szcze gól nych
Wspól not za pięk ne świa dec two Wa szej wia ry,
któ ra po łą czo na ze świa dec twem po ma ga in -
nych wró cić do Ko ścio ła i do brze się w Nim
po czuć. Niech czas wa ka cyj ny i urlo po wy bę -
dzie oka zją do od po czyn ku, ale tak że po mo że
na brać „no we go du cha”… aby od wrze śnia
jesz cze bar dziej być „z in ny mi i dla in nych” 
w ewan ge licz nej mi ło ści.

Z po dzię ko wa niem i życz li wo ścią 
Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
9-10 III – re ko lek cje Wspól no ty Mło dzie żo wej „Lux Cor dis”
9-11 III – re ko lek cje wiel ko post ne dla uczniów szkół pod sta wo -
wych pro wa dzo ne przez ks. Ma te usza Za wadz kie go
22-24 III – re ko lek cje wiel ko post ne naj młod szej wspól no ty „Lux
Cor dis” w Na do lu
23-24 III – piel grzym ka pa ra fial na do War sza wy
26 III – pod czas Mszy św. o godz. 18.00 w Dniu Świę to ści Ży cia
wie le osób pod ję ło się du cho wej ad op cji dziec ka po czę te go
27 III – Dro ga Krzy żo wa se nio rów na Woj cie cho wym Wzgó rzu
• wy mia na drzwi w przed sion ku na sze go ko ścio ła
28-29 III – re ko lek cje wiel ko post ne dla uczniów szkół śred nich po -
pro wa dzo ne przez ks. Pio tra Na dol skie go
31 III – Wie czór Mo dli twy za ka pła nów pod czas Mszy św. o godz.
20.00
2 IV – XIV rocz ni ca śmier ci św. Ja na Paw ła II. Spo tka nie mo dli tew -
ne w par ku Re aga na przy po mni ku o godz. 16.00
5 IV – eks tre mal na in dy wi du al na Dro ga Krzy żo wa
7-10 IV – re ko lek cje wiel ko post ne dla do ro słych pro wa dzo ne
przez ks. Da mia na Wą ska
7 IV – kon cert pie śni wiel ko post nych w wy ko na niu pa ra fial ne go
Chó ru Bra ta Al ber ta
• wy da nie pły ty z na gra ny mi przez nasz chór pie śnia mi 

pas chal ny mi pt. „To Mi łość”
• ho spi cyj na ak cja „Po la Na dziei”
13 IV – piel grzym ka parafialna na Kal wa rię Wej he row ską
• gru pa Wspól no ty Mło dzie żo wej uczest ni czy ła w Nad mor skiej 

Dro dze Krzy żo wej
1-3 V – piel grzym ki mło dzie żo we na Ka szu bach i Pod la siu
• gru pa stu den tów z Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go „Lux Cor dis” 

wraz ze swo im opie ku nem ks. Ma te uszem na ma jo wej piel grzym 
ce w War sza wie

5 V – roz po czę cie XI Ogól no pol skie go Ty go dnia Bi blij ne go
• godz. 20.00 – Msza św. za ma tu rzy stów
10-12 V – dru gi wy jazd re ko lek cyj no -in te gra cyj ny wspól no ty 

po sta ka de mic kiej „Amen” do Swa rze wa. Re ko lek cje wy gło sił ks. 
Piotr Be lec ki

19 V – Pierw sza Ko mu nia Świę ta uczniów kl. III pod czas Mszy św. 
o godz. 11.00

• uczest nic two na sze go chó ru pa ra fial ne go we Mszy pry mi cyj nej 
ks. Łu ka sza Cha mier-Cie miń skie go w pa ra fii pw. Mi ło sier dzia 
Bo że go

20 V – godz. 18.00 – Msza św. dzięk czyn na ce le bro wa na przez ks. 
Da wi da z oka zji rocz ni cy przy ję cia Sa kra men tu Ka płań stwa

22 V – godz. 18.00 – Msza św. po łą czo na z udzie le niem Sa kra men -
tu Bierz mo wa nia przez ks. bpa Wie sła wa Szla chet kę mło dzie ży 
gim na zjal nej oraz do ro słym

• piel grzym ka dzie ci ko mu nij nych do Swa rze wa
26 V – pod czas Mszy św. o godz. 11.00 ucznio wie klas IV prze ży wa 

li rocz ni cę I Ko mu nii Św.
31 V – udział na sze go chó ru pa ra fial ne go w uro czy sto ści 90. rocz -

ni cy po wsta nia szko ły pol skiej w Wa ple wie Wiel kim
1 VI – Lux Cor dis na Led ni cy
3 VI – Wi zy ta fran cu skie go bi sku pa Pier re -An to ine Bo zo z die ce zji 

Li mo ges we wspól no cie „Amen” 
4 VI – Za koń cze nie ro ku for ma cji Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go 
8 VI – wy jazd in te gra cyj ny Do mo we go Ko ścio ła do Po tę go wa
11 VI – wraz z przed sta wi cie la mi, za ło żo ne go w ro ku 1970 w Bra zy-

lii, Zgro ma dze nia He rol dów Ewan ge lii pod czas na bo żeń stwa o 
godz. 17.30 mo dli li śmy się wzy wa jąc wsta wien nic twa Mat ki Bo żej 
Fa tim skiej, a na stęp nie uczest ni czy li śmy w wie czor nej Eu cha ry stii

16 VI – fe styn pa ra fial ny i mecz piłkarski księża – parafianie
17 VI – uro czy sta Msza św. od pu sto wa o godz. 18.00 z udzia łem ks. 

bpa Zbi gnie wa Zie liń skie go

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

. . . 

Re ko lek cje wiel ko post ne dla do ro słych oraz dla
stu den tów i mło dzie ży gło sił ks. dr hab. Da mian
Wą sek, Wy kła dow ca w In sty tu cie Teo lo gii Fun da -
men tal nej, Eku me nii i Dia lo gu na Uni wer sy te cie
Pa pie skim Ja na Paw ła II w Kra ko wie.
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Z ŻYCIA PARAFII

27 rocznica święceń kapłańskich ks. Proboszcza Grzegorza Stolczyka i ks. Marka Płazy 
w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku-Emaus.

Kap³añskie jubileusze

Wizyta bpa Pierre-Antoine'a Bozo
we wspólnocie „Amen”

Tra dy cyj nie w pierw sze po nie dział ki mie sią ca wspól no ta po -
sta ka de mic ka „Amen” spo ty ka się na Eu cha ry stii. Tym ra -
zem spra wo wa li ją dla nas... bp Pier re -An to ine Bo zo z fran -
cu skiej die ce zji Li mo ges oraz ks. Piotr Kie drow ski – po cho -
dzą cy z na szej pa ra fii ka płan po słu gu ją cy od 30 lat we Fran -
cji. Na si nie co dzien ni go ście po dzie li li się z na mi swo imi

spo strze że nia mi do ty czą cy mi du cho wej kon dy cji „naj star -
szej Có ry Ko ścio ła”, od po wie dzie li na sze reg py tań, a tak że
sa mi je za da wa li, pro wo ku jąc uczest ni ków do re flek sji na te -
mat swo jej wia ry. 

ks. Ma te usz Kon kol
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Z ŻYCIA PARAFII

Msza œw. prymicyjna ks. £ukasza
19 ma ja w nie dzie lę nasz Chór Pa ra fial ny uczest ni czył 
w pięk nej uro czy sto ści, a mia no wi cie we Mszy św. Pry mi -
cyj nej ks. Łu ka sza Cha mier -Cie miń skie go. Ks. Łu kasz miał
prak ty kę dusz pa ster ską w na szej pa ra fii. Spodo bał mu się
nasz śpiew, więc za pro sił  nas na swo ją uro czy stość, któ ra
od by ła się w  ko ście le pw. Mi ło sier dzia Bo że go. Świą ty nia
znaj du je się w dziel ni cy Piec ki -Mi go wo. Przed mszą mie li -
śmy pró bę śpie wu w pięk nej ka pli cy przy ko ściel nej, do któ -
rej za pro sił nas by ły pro boszcz i bu dow ni czy te goż ko ścio ła,
ks. Woj ciech Ma tys. 

We Mszy św. uczest ni czył, m.in. ks. bi skup Zbi -
gniew Zie liń ski, któ ry jak się oka za ło był ka te che tą ks. Łu -
ka sza, kie dy ten uczęsz czał jesz cze do przed szko la.  Mszę
Pry mi cyj ną ks. Łu kasz od pra wił w obec no ści swo jej ro dzi -
ny, przy ja ciół, za pro szo nych go ści i pa ra fian. Przed sta wi cie -
le po szcze gól nych grup skła da li pry mi cjan to wi pięk ne ży -
cze nia na wła śnie roz po czę tą dro gę ka płań ską. Rów nież i on
dzię ko wał wszyst kim oso bom, któ re w ja ki kol wiek spo sób
mia ły wpływ na je go wy bór służ by Bo gu. Na za koń cze nie
uro czy sto ści ks. Łu kasz udzie lił wszyst kim bło go sła wień -
stwa pa pie skie go i tra dy cyj ne go pry mi cyj ne go. 

Nasz chór uświet nił uro czy stość, wy ko nu jąc na stę -
pu ją ce utwo ry: „Oto jest dzień”, „Ubi Ca ri tas”, „To Mi łość”,
”Tyl ko w Two im Mi ło sier dziu”, „Głoś imię Pa na” i „Pieśń
dzięk czyn ną”.

Po uro czy sto ści ze bra li śmy się na pla cu przy ko -
ściel nym. Ks. Łu kasz dzię ko wał nam z ca łe go ser ca za
udział we Mszy św., a my od śpie wa li śmy jesz cze „Ży czy my,
ży czy my”. Tym mi łym ak cen tem i za pro sze niem księ dza do
nas za koń czy li śmy po byt w go ścin nej pa ra fii pw. Mi ło sier -
dzia Bo że go.

18 ma ja, o godz. 10.00 w Ba zy li ce Ar chi ka te dral nej
w Gdań sku Oli wie ks. dk. Łu kasz Cha mier -Cie miń ski, wraz
z in ny mi mło dy mi dia ko na mi, przy jął świę ce nia ka płań skie
z rąk ks. Ar cy bi sku pa Me tro po li ty Gdań skie go Sła wo ja
Lesz ka Głó dzia. Na za koń cze nie uro czy sto ści Me tro po li ta
Gdań ski wrę czył neo pre zbi te rom de kre ty kie ru ją ce ich do
po słu gi w pa ra fiach ar chi die ce zji: ks. Łu kasz Cha mier -Cie -
miń ski zo stał skie ro wa ny do   pa ra fii Mat ki Bo żej Fa tim skiej
w Gdań sku -Ża bian ce.

Sylwia Stankiewicz

Rodzice ks. Łukasza podczas składania życzeń synowi Błogosławieństwo prymicyjne

W kaplicy Podczas błogosławieństwa prymicyjnego
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Wielki Czwartek

TRIDUUM PASCHALNE

Niedziela Palmowa
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Wielki Pi¹tek

Wielka Sobota

TRIDUUM PASCHALNE
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Parafialna pielgrzymka do Warszawy
Z ŻYCIA PARAFII

W sło necz ny i cie pły wio sen ny week end 23-24 mar ca z wi zy -
tą do War sza wy przy by li au to ka rem piel grzy mi. By ła to gru -
pa au to ka ro wa z pa ra fii św. Bra ta Al ber ta w Gdań sku -Przy -
mo rzu. Głów nym ce lem piel grzym ki by ło na wie dze nie gro -
bu bło go sła wio ne go ks. Je rze go Po pie łusz ki na Żo li bo rzu
oraz Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej w Wi la no wie. Oprócz te go
piel grzy mi od wie dzi li ośro dek dla nie wi do mych w La skach
pro wa dzo ny przez sio stry fran cisz kan ki, Cmen tarz Po wąz -
kow ski oraz Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go. Prze wod -
ni kiem po Sto li cy był ks. An drzej Ka miń ski, któ ry po słu gu -

je na co dzień w pa ra fii św. Jó ze fa Ob lu bień ca NMP na Wo -
li oraz Pa ra fian ki, któ re opro wa dzi ły piel grzy mów w so bo tę
po po wąz kow skim cmen ta rzu, a tak że w nie dzie lę po Mu -
zeum bł. ks. Je rze go. Po peł nym wra żeń dniu, przed prze jaz -
dem na od po czy nek do Do bre go Miej sca na Bie la nach, piel -
grzy mi zo sta li przy ję ci w go ścin nym do mu pa ra fial nym ka -
wą oraz prze pysz ny mi pącz ka mi i cia stem.

ks. Woj ciech Lange

Na zdjęciach pielgrzymi w Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej w Wi la no wie; przed kaplicą w ośro dku dla nie wi do mych w La skach; w Mu zeum Po wsta nia 
War szaw skie go; przed pomnikiem Powstania Warszawskiego i na Cmen tarzu Po wąz kow skim (grobowiec rodziców św. Brata Alberta)



GŁOS BRATA NR 2(80)2019 9

W ra mach pa ra fial nej piel grzym ki do War sza wy od wie dzi li -
śmy świą ty nię Opatrz no ści Bo żej, wy bu do wa nej ja ko Wo tum
Wdzięcz no ści Na ro du pol skie go za uchwa le nie Kon sty tu cji 3
Ma ja. Po 225 la tach róż nych per tur ba cji, świą ty nia zo sta ła
uro czy ście otwar ta 11 XI 2016 ro ku. Me tro po li ta war szaw ski
ks. abp Ka zi mierz Nycz pa tro nu je bu do wie świą ty ni i cho -
ciaż do jej ukoń cze nia jesz cze du żo bra ku je, to jej ży cie pa ra -
fial ne ob fi tu je w wie le róż nych wy da rzeń. We wnę trzu ko -
ścio ła zo ba czy li śmy wo kół na wy głów nej je de na ście re li -
kwia rzy, w tym re li kwie pa tro na na szej pa ra fii. Po krót kiej
mo dli twie w ka pli cy Naj święt sze go Sa kra men tu da lej zwie -
dza li śmy pod zie mia świą ty ni – dol ny ko ściół i Pan te on Wiel -
kich Po la ków, czy li miej sce po chów ku osób za słu żo nych dla
na ro du pol skie go. Z ko lei w na wie bocz nej świą ty ni mo gli -
śmy obej rzeć wy sta wę, otwar tą w set ną rocz ni cą od zy ska nia
przez Pol skę Nie pod le gło ści, po świę co ną ro li Opatrz no ści
Bo żej w dzie jach na szej Oj czy zny. 
Do współ two rze nia tej wy sta wy za pro sze ni zo sta li licz ni dar -
czyń cy zrze sze ni we wspól no cie „Pro vi den tia Dei”, aby ze -
chcie li wska zać dzie sięć waż nych wy da rzeń Opatrz no ścio -
wych w hi sto rii na szej Oj czy zny. W re zul ta cie na plan szach
wy sta wy pt. „Pol ska w rę kach Opatrz no ści” zna la zło się je de -
na ście klu czo wych wy da rzeń ogól no na ro do wych oraz wy -
bra ne, oso bi ste świa dec twa dar czyń ców. Ja ko czło nek
wspól no ty „Pro vi den tia Dei” rów nież wy sła łam swo ją pro po -
zy cję wy da rzeń, w któ rych wia ra i Ko ściół bu do wa ła na ro do -
wą toż sa mość. Te raz jed nak, gdy nie mu szę ogra ni czać się
do dzie się ciu wy da rzeń, pra gnę przed sta wić wię cej pro po zy -
cji z krót kim uza sad nie niem, jak mo im zda niem Opatrz ność
Bo ża czu wa nad na szym Na ro dem przez po nad 1050 lat.

966 – chrzest Pol ski
Pierw szym klu czo wym wy da rze niem w hi sto rii na sze go Na -
ro du był chrzest Miesz ka I przy ję ty przez księ cia ra zem ze
swo im dwo rem i dru ży ną. Tym ak tem Miesz ko I za bez pie -
czył Pol skę, pod wzglę dem po li tycz nym, przed przy mu so wą
chry stia ni za cją i za pew nił na sze mu kra jo wi sa mo dziel ne
miej sce wśród państw chrze ści jań skich. 
Dla Po la ków to wy da rze nie ma szcze gól ne zna cze nie w wy -
mia rze re li gij nym, po nie waż przyj mu jąc chrzest, za pro szo ny
zo stał na na sze zie mie Je zus Chry stus, a wraz z Nim i Je go
Mat ka. Na ży cze nie księż nicz ki Do bra wy, już w 965 ro ku,
mia ła po wstać na Ostro wiu Tum skim pierw sza świą ty nia
pod we zwa niem Naj święt szej Ma ryi Pan ny. Od po cząt ku Po -
la cy po ko cha li Mat kę Bo ga i cie szą się z licz nych świą tyń
wy bu do wa nych w ca łym kra ju, w któ rych na si przod ko wie
przy zy wa li Jej orę dow nic twa. 

1000 – zjazd w Gnieź nie
Zjazd gnieź nień ski zo stał zwo ła ny po to, aby uczcić śmierć
mę czeń ską pierw sze go mi sjo na rza na na szych zie miach –

św. Woj cie cha. W wy mia rze du cho wym, ofia ra je go krwi
umoc ni ła mło de jesz cze chrze ści jań stwo pol skie i mia ła do -
nio słe zna cze nie po li tycz ne. Pod czas Zjaz du w 1000. ro ku ce -
sarz Nie miec Ot ton III prze ka zał zgo dę pa pie ża na utwo rze -
nie me tro po lii gnieź nień skiej – pierw szej me tro po lii ko ściel -
nej w Pol sce pod le głej wy łącz nie pa pie żo wi. Ot ton III na ło żył
wów czas na gło wę Bo le sła wa Chro bre go dia dem ce sar ski
oraz ob da ro wał go ko pią włócz ni św. Mau ry ce go – jed nym 
z sym bo li wła dzy ce sar skiej. Wkrót ce, w 1025 r. od by ła się
ko ro na cja Bo le sła wa Chro bre go na pierw sze go kró la Pol ski. 

15 VII 1410 – Bi twa pod Grun wal dem
Na po cząt ku XIV wie ku za kon krzy żac ki zna lazł się u szczy -
tu po tę gi go spo dar czej i mi li tar nej. Bez pie czeń stwo za rów no
Pol ski jak i Li twy by ło za gro żo ne. W cza sie trwa nia wiel kiej
woj ny mię dzy si ła mi za ko nu krzy żac kie go a po łą czo ny mi si -
ła mi pol ski mi i li tew ski mi, 15 lip ca 1410 ro ku na po lach pod
Grun wal dem, zo sta ła sto czo na, jed na z naj więk szych bi tew
w hi sto rii śre dnio wiecz nej Eu ro py. Przed bi twą, sprzy mie -
rzo ne woj ska pol sko -li tew skie za wie rzy ły jej wy nik Opatrz -
no ści Bo żej od pra wia jąc dwie Msze św. Wzy wa ły też wsta -
wien nic twa Mat ki Bo żej śpie wa jąc ku Jej czci pieśń „Bo gu ro -
dzi ca”, naj star szą pol ską pieśń re li gij ną, któ ra przez wie ki

Wydarzenia Opatrznoœciowe 
w historii naszej Ojczyzny
Składamy dziękczynienie w Świątyni Opatrzności Bożej 
– Wotum Wdzięczności Narodu – w Warszawie.

Z ŻYCIA PARAFII
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peł ni ła ro lę na ro do we go hym nu. Bi twa ta za koń czy ła się
zwy cię stwem wojsk sprzy mie rzo nych pod do wódz twem kró -
la Pol ski Wła dy sła wa II Ja gieł ły i wiel kie go księ cia li tew skie -
go Wi tol da. Wy nik bi twy miał istot ny wpływ na ów cze sne
sto sun ki po li tycz ne, przy czy nił się do zła ma nia po tę gi krzy -
żac kiej i wy niósł dy na stię ja giel loń ską do ran gi naj waż niej -
szych w śre dnio wiecz nej Eu ro pie a tym sa mym wzmoc nił
po zy cję Pol ski. 

1655 – ob lę że nie Czę sto cho wy 
W cza sie tzw. po to pu szwedz kie go, Oj ciec Au gu styn Kor dec -
ki, prze or klasz to ru pau li nów, otrzy mał od Szwe dów list że -
la zny, gwa ran tu ją cy bez pie czeń stwo twier dzy. Mi mo to
Szwe dzi ob le ga li klasz tor od 18 li sto pa da do 26 grud nia 1655
r. Ob lę że nie klasz to ru ja sno gór skie go po ru szy ło szlach tę
pol ską, któ ra do mo men tu ata ku na Ja sną Gó rę by ła lo jal na
wo bec na jeźdź ców. Opór sta wia ny na Ja snej Gó rze był trium -
fem w wy mia rze re li gij no -pa trio tycz nym. 
Zwy cię stwo obroń ców Ja snej Gó ry przy pi sa no nie ty le
spraw no ści za ło gi i wy trzy ma ło ści mu rów, co wsta wien nic -
twu i opie ce sa mej Mat ki Bo żej osła nia ją cej wy bra ne przez
sie bie miej sce. Ca ły kraj po de rwał się wów czas do wal ki 
i sza la zwy cię stwa prze chy li ła się na stro nę pol ską. 

1656 r. – ślu by kró la Ja na Ka zi mie rza 
1 kwiet nia 1656 r., w cza sie kie dy Rzecz po spo li ta Pol ska by -
ła opa no wa nia przez Szwe dów, w ka te drze lwow skiej pw.
Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny, król Jan Ka zi -
mierz przed cu dow nym wi ze run kiem Mat ki Bo żej Ła ska wej
pro sił o uwol nie nie kra ju spod oku pa cji na jeźdź ców i zło żył
ślu by, w któ rych od dał Rzecz po spo li tą pod opie kę Mat ki Bo -
żej, obie ra jąc Ją za Pa tron kę i Kró lo wą pań stwa. Zo bo wią zy -
wał się tak że sze rzyć Jej cześć oraz wsta wiać się u pa pie ża 
o po zwo le nie na ob cho dze nie Jej świę ta ja ko Kró lo wej Ko ro -
ny Pol skiej. Wia ra w opie kę Mat ki Bo żej do po mo gła, Szwe -
dzi opu ści li Pol skę. Od te go mo men tu Ja sna Gó ra jest sym -
bo lem wol no ści na ro do wej i re li gij nej, w któ rej kró lu je Mat -
ka Bo ża Czę sto chow ska. Szcze gól ne zwią za nie kul tu Ma ryi
z Ja sną Gó rą na stą pi ło 8 wrze śnia 1717 r., kie dy do ko na no
ko ro na cji ja sno gór skie go ob ra zu. By ło to pierw sze w świe cie
ta kie wy da rze nie po za Rzy mem. 

12 wrze śnia 1683 – od siecz wie deń ska
Na po cząt ku lat 80. XVII wie ku nad Eu ro pą po raz ko lej ny za -
wi sło za gro że nie ze stro ny im pe rium osmań skie go. W 1683
ro ku woj ska tu rec kie wkro czy ły do Au strii i roz po czę ły ob lę -
że nie Wied nia. W dro dze na od siecz Wie dnio wi król Pol ski
Jan II So bie ski wraz z ry cer stwem za trzy mał się na Ja snej
Gó rze, gdzie 15 sierp nia pro sił Ma ry ję o po moc.
Bi twa sto czo na pod Wied niem mię dzy woj ska mi pol sko -au -
striac ko -nie miec ki mi pod do wódz twem kró la Ja na III So bie -
skie go a ar mią im pe rium osmań skie go prze szła do hi sto rii,
ja ko jed na z naj waż niej szych ba ta lii no wo żyt nej Eu ro py. Za -
koń czy ła się klę ską Osma nów, któ rzy od tej po ry prze szli do
de fen sy wy i prze sta li sta no wić za gro że nie dla chrze ści jań -
skiej Eu ro py. 
Po bi twie król Jan III So bie ski na pi sał dwa li sty. Je den do pa -
pie ża In no cen te go XI – ze sło wa mi „Ve ni mus, vi di mus et
Deus vi cit” (Przy by li śmy, zo ba czy li śmy i Bóg zwy cię żył),
dru gi do mał żon ki Ma ry sień ki, za czy na jąc od słów: „Bóg 

i Pan nasz na wie ki bło go sła wio ny dał zwy cię stwo i sła wę na -
ro do wi na sze mu, o ja kiej wie ki prze szłe ni gdy nie sły sza ły”.

1791 – uchwa le nie Kon sty tu cji 3. Ma ja
Kon sty tu cja 3 Ma ja 1791 r. by ła uchwa lo na przez sejm czte -
ro let ni ja ko pierw sza w Eu ro pie i dru ga na świe cie. Re gu lo -
wa ła pra wo Rzecz po spo li tej Oboj ga Na ro dów (Pol ski i Li -
twy) wpro wa dza jąc ład do za nar chi zo wa nych rzą dów ma gna -
te rii. Kon sty tu cja wpro wa dza ła trój po dział wła dzy, wy od ręb -
nia jąc wła dzę usta wo daw czą, wy ko naw czą i są dow ni czą.
Ogra ni cza ła im mu ni te ty praw ne oraz przy wi le je szlach ty za -
gro do wej, któ re sprzy ja ły ko rup cji. Pre am bu ła tej Usta wy
Rzą do wej roz po czy na się od słów: W imię Bo ga w Trój cy
Świę tej Je dy ne go...”.
W punk cie I. Re li gia pa nu ją ca, czy ta my:
„Re li gią na ro do wą pa nu ją cą jest i bę dzie wia ra świę ta rzym -
ska ka to lic ka ze wszyst kie mi jej pra wa mi. Przej ście od wia ry
pa nu ją cej do ja kie go kol wiek wy zna nia jest za bro nio ne pod
ka ra mi apo sta zji. Że zaś ta sa ma wia ra świę ta przy ka zu je
nam ko chać bliź nich na szych, prze to wszyst kim lu dziom, ja -
kie go kol wiek bądź wy zna nia, po kój w wie rze i opie kę rzą do -
wą win ni śmy i dla te go wszel kich ob rząd ków i re li gij ną
wol ność w kra jach pol skich, po dług ustaw kra jo wych, wa -
ru je my.”
Obec nie jed ne go dnia uro czy ście ob cho dzi my – Na ro do we
Świę to Kon sty tu cji 3. ma ja i świę to ko ściel ne Naj święt szej
Ma ryi Pan ny Kró lo wej Pol ski.

27 czerw ca do 16 wrze śnia 1877 ro ku – Ob ja wie nia 
w Gie trz wał dzie
Na War mii, w Gie trz wał dzie, Mat ka Bo ża ob ja wia ła się
dwóm dziew czyn kom aż 160 ra zy. Za py ta na przez nie o toż -
sa mość, od rze kła: „Je stem Naj święt sza Pan na Ma ry ja Nie po -
ka la nie Po czę ta”. Ma ry ja prze ma wia ła do nich po pol sku, 
w gwa rze war miń skiej. W 1873 r. ję zyk pol ski zo stał za bro -
nio ny we wszyst kich szko łach war miń skich, a pod wpły wem
Kul tur kamp fu za czę to ru go wać z War mii nie po kor nych ka -
pła nów i zgro ma dze nia re li gij ne. Ob ja wie nia gie trz wałdz kie
wzmoc ni ły wię zi po mię dzy Ko ścio łem ka to lic kim a pol skim
ru chem pa trio tycz nym, przy czy ni ły się do jed no cze nia Po la -
ków w cza sie za bo rów oraz sze rze nia kul tu Ma ryj ne go 
w Pol sce.

11 li sto pa da 1918 ro ku – od zy ska nie przez Pol skę nie -
pod le gło ści
7 paź dzier ni ka 1918 r. Ra da Re gen cyj na ty mi sło wa mi zwró -
ci ła się do na ro du pol skie go: „Po la cy! Obec nie już lo sy na sze
w znacz nej mie rze w na szych spo czy wa ją rę kach. Okaż my
się god ni tych po tęż nych na dziei, któ re z gó rą przez wiek ży -
wi li wśród uci sku i nie do li oj co wie na si. Niech za milk nie
wszyst ko, co nas wza jem nie dzie lić mo że, a niech za brzmi je -
den wiel ki głos: «Pol ska Zjed no czo na, Nie pod le gła»”. 
Po za koń cze niu I woj ny świa to wej, wiel cy pa trio ci Pol scy
dzia ła ją cy na te re nach pol skich i na emi gra cji, roz po czę li
wspól ne dzia ła nia pro wa dzą ce do od bu do wy pań stwa pol -
skie go po 123 la tach nie wo li. 
W bu do wa niu Pol ski nie pod le głej wiel ką ro lę ode gra ło tak że
du cho wień stwo pol skie. Księ ża w cza sie trwa nia za bo rów
kształ to wa li Ko ściół in sty tu cjo nal ny, dba li o miej sca świę te,
roz wi ja li ruch piel grzym ko wy, two rzy li ośrod ki ży cia spo -
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łecz ne go i utrwa la li tra dy cje na ro do we. Po la tach znie wo le -
nia, po nad 90% lud no ści pol skiej miast i wsi wy zna wa ło wia -
rę ka to lic ką.

3 ma ja 1920 – świę to Ma ryi Kró lo wej Pol ski 
Świę to NMP Kró lo wej Pol ski zo sta ło usta no wio ne przez pa -
pie ża Be ne dyk ta XV na proś bę pol skich bi sku pów po od zy -
ska niu przez Pol skę nie pod le gło ści w 1918 r. i dla upa mięt -
nie nia ślu bów lwow skich kró la Ja na Ka zi mie rza, któ ry pod -
czas po to pu szwedz kie go po wie rzył Pol skę opie ce Mat ki Bo -
żej.

15 sierp nia 1920 – Bi twa War szaw ska
Od lu te go 1919 r. Pol ska to czy ła bo je z bol sze wi ka mi 
o kształt wschod niej gra ni cy pań stwa. Po cząt ko wo woj sko
pol skie mia ło prze wa gę, ale wkrót ce zo sta ło zmu szo ne,
przez prze wa ża ją ce si ły wro ga do od wro tu i za trzy ma ło się
na li nii Wi sły. Do osta tecz ne go star cia Ar mii Czer wo nej 
z Woj skiem Pol skim do szło w oko li cach War sza wy 15 sierp -
nia 1920 ro ku, w dniu świę ta Wnie bo wzię cia Naj święt szej
Ma ryi Pan ny. Bi twa War szaw ska, zwa na też Cu dem nad Wi -
słą, by ła jed ną z trzech naj waż niej szych bi tew XX wie ku i za -
ra zem jed ną z osiem na stu de cy du ją cych o lo sach świa ta 
w ca łej hi sto rii ludz ko ści. Woj sko Pol skie, któ re do pie ro od -
ra dza ło się po okre sie roz bio rów, za trzy ma ło pod War sza wą
i zwy cię ży ło mi lio no wą na wa łę Ar mii Czer wo nej. Ura to wa ło
to wów czas nie tyl ko Pol skę, ale ca łą Eu ro pę przed nie wo lą 
i na rzu ce niem jej ate izmu oraz wpro wa dze niem zbrod ni cze -
go so wiec kie go to ta li ta ry zmu. 

8 wrze śnia 1946 – akt po świę ce nia Pol ski Nie po ka la -
ne mu Ser cu Ma ryi 
Na Ja snej Gó rze Epi sko pat Pol ski pod prze wod nic twem Pry -
ma sa Pol ski ks. kard. Au gu sta Hlon da, z udzia łem ok. mi lio -
na wier nych, do ko nał po świę ce nia na szej Oj czy zny Nie po ka -
la ne mu Ser cu Ma ryi. Akt ten na wią zy wał do ofia ro wa nia
świa ta Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi, któ re go do ko nał Pius
XII w 1942 ro ku.

Oto frag men ty ho mi lii wy gło szo nej wów czas przez
Pry ma sa Pol ski: „Bło go sła wio na Dzie wi co, Mat ko Bo ga
Prze czy sta! 
(...) To bie i Two je mu Nie po ka la ne mu Ser cu po świę ca my sie -
bie, ca ły na ród i wskrze szo ną Rzecz po spo li tą, obie cu jąc Ci
wier ną służ bę, od da nie zu peł ne oraz cześć dla Twych świą -
tyń i oł ta rzy. Sy no wi Two je mu, a na sze mu Od ku pi cie lo wi

ślu bu je my do cho wa nie wier no ści Je go na uce i pra wu, obro -
nę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego królestwa.
(...) Daj tej pol skiej zie mi, prze siąk nię tej krwią i łza mi, spo -
koj ny i chwa leb ny byt w praw dzie, spra wie dli wo ści i wol no -
ści. Rzecz po spo li tej Pol skiej bądź Kró lo wą i Pa nią, na tchnie -
niem i Pa tron ką.
(...) Wład na świa ta Kró lo wo! Spoj rzyj mi ło ści wym okiem na
tro ski i błę dy ro dza ju ludz kie go. Wy pro wadź go z udrę ki 
i bez ła du, z nie uczci wo ści i grze chów. Wy proś na ro dom po -
jed na nie szcze re i trwa łe. Wskaż im dro gę po wro tu do Bo ga,
by na Je go pra wie bu do wa ły ży cie swo je. Daj wszyst kim
trwa ły po kój, opar ty na spra wie dli wo ści, bra ter stwie, za ufa -
niu.
(...) Przyj mij na szą ofia rę i na sze ślu bo wa nie, Mat ko Bo ga 
i na sza. Przy gar nij wszyst kich do swe go Nie po ka la ne go Ser -
ca i złącz nas na za wsze z Chry stu sem i Je go świę tym kró le -
stwem. Amen.”

26 sierp nia 1956 – ślu by Ja sno gór skie
Pol ska po II woj nie świa to wej zo sta ła włą czo na w ob szar
wpły wów wła dzy ko mu ni stycz nej ZSRR. Kie dy Pry mas Pol -
ski ks. Kard. Ste fan Wy szyń ski zo stał in ter no wa ny, bez gra -
nicz nie za ufał Mat ce Bo żej u Niej szu ka jąc po mo cy i pa mię -
ta jąc o sło wach pry ma sa A. Hlon da, że zwy cię stwo, je śli
przyj dzie, bę dzie to zwy cię stwo Ma ryi. Wie rzył on, że na ród
wyj dzie trium fal nie z kon fron ta cji z no wą rze czy wi sto ścią so -
cja li stycz ną, za cho wa wia rę i swo ją toż sa mość. W cza sie, kie -
dy był wię zio ny w Ko mań czy, Pry mas, kard. Ste fan Wy szyń -
ski przy go to wał tekst ślu bów ja sno gór skich. W dniu świę ta
Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej, 26 sierp nia 1956 r., wier ni na
Ja snej Gó rze uro czy ście ślu bo wa li Ma ryi: „Przy rze ka my
uczy nić wszyst ko, co le ży w na szej mo cy, aby Pol ska by ła
rze czy wi stym kró le stwem Two im i Two je go Sy na, pod da -
nym cał ko wi cie pod Two je pa no wa nie, w ży ciu na szym oso -
bi stym, ro dzin nym, na ro do wym i spo łecz nym”.

16 paź dzier ni ka 1978 – wy bór pa pie ża Ja na Paw ła II
Wy bór kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły na bi sku pa Rzy mu, któ ry
przy brał imię Jan Pa weł II, był wy da rze niem nie zwy kle do -
nio słym. „Nasz Pa pież” był mę żem opatrz no ścio wym nie tyl -
ko dla Po la ków, ale rów nież dla ca łe go świa ta. Niósł orę dzie
na dziei lu dziom ży ją cym w lę ku i nie pew no ści w ob li czu wo -
jen, prze mo cy, nie szczęść, nie na wi ści i nie spra wie dli wo ści
spo łecz nych. Jan Pa weł II, wy bie ra jąc de wi zę dla swej po słu -
gi: „To tus Tu us”, za wie rzył swo je pa ste rzo wa nie Naj święt -
szej Ma ryi Pan nie. 
13 ma ja 1981 ro ku Oj ciec Świę ty do świad czył Mat czy nej
opie ki. Bę dąc jesz cze w szpi ta lu, tak sko men to wał za mach
na sie bie: „Jed na rę ka strze la ła, a in na kie ro wa ła ku lę”. 
Wpływ Ja na Paw ła II jest nie oce nio ny za rów no w sfe rze du -
cho wej i wie lu sfe rach ży cia pu blicz ne go w świe cie. Moż na
po wie dzieć – przy czy nił się do zmia ny ob li cza zie mi po tę gą
Sło wa Bo że go.
Ju liusz Sło wac ki w wier szu z 1848 ro ku „Sło wiań ski Pa pież”
w swej po etyc kiej in tu icji prze wi dział po słu gę na sze go pa pie -
ża. Wiersz jest dłu gi, więc przy to czę cho ciaż pa rę strof: „Po -
śród nie sna sek Pan Bóg ude rza * W ogrom ny dzwon, * Dla
sło wiań skie go oto pa pie ża * Otwo rzył tron. 
(…) Za nim ro sną ce pój dą ple mio na * W świa tło, gdzie Bóg. 
(…) On roz da mi łość, jak dziś mo ca rze * Roz da ją broń,
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(…) Moc mu po mo że sa kra men tal na * Na ro dów stu,*  
Że pra ca du chów – bę dzie wi dzial na * Przed trum ną tu.”

2 czerw ca 1979 
– za wie rze nie Pol ski Du cho wi Świę te mu. 
W cza sie pierw szej piel grzym ki Ja na Paw ła II do Pol ski, 40
lat te mu, pod czas Mszy św. na Pla cu Zwy cię stwa w War sza -
wie, Pa pież swo ją ho mi lię roz po czął od słów: „Ra zem z wa mi
pra gnę wy śpie wać pieśń dzięk czy nie nia dla Opatrz no ści,
któ ra po zwa la mi dziś ja ko piel grzy mo wi sta nąć na tym miej -
scu”, a za koń czył ją sło wa mi: „Niech zstą pi Duch Twój!
Niech zstą pi Duch Twój! I od no wi ob li cze zie mi. Tej Zie mi!
Amen.”. Te słyn ne sło wa psal mu da ły Po la kom od wa gę do
wal ki z na rzu co nym im sys te mem wła dzy. Oj ciec Świę ty gło -
sił ro da kom na dzie ję i wia rę, bez któ rych nie spo sób by ło
prze ciw sta wić się sys te mo wi to ta li tar ne mu. Wkrót ce ob li cze
pol skiej zie mi, a póź niej ob li cze świa ta zo sta ło prze mie nio ne. 

Sier pień 1980 – to po czą tek wiel kich prze mian w ca -
łej Pol sce 
Po la cy ni gdy nie za ak cep to wa li na rzu co ne go im ustro ju ko -
mu ni stycz ne go. Da wa li te mu wy raz wie lo krot nie. Po II woj -
nie świa to wej, tzw. „żoł nie rze wy klę ci”, czy li nie złom ni pa -
trio ci, z bro nią w rę ku wal czy li prze ciw ko so wiec kie mu znie -
wo le niu. W ko lej nych la tach wy bu cha ły na stęp ne pro te sty,
prze ciw ko na rzu co ne mu Po la kom re żi mo wi. W Po zna niu 
w 1956 ro ku do szło do krwa wej pa cy fi ka cji po cho du ro bot ni -
ków żą da ją cych „Chle ba i wol no ści”. Po tem by ły ko lej ne zry -
wy na ro do we: Ma rzec ‘68, Gru dzień’70 i Czer wiec ’76. La tem
1980 ro ku fa la pro te stów roz la ła się na ca ły kraj. Do straj ku -
ją cych za kła dów pra cy zo sta li za pro sze ni ka pła ni, któ rzy mo -
dli li się wspól nie z ro bot ni ka mi. Na bra mach fa bryk po ja wi -
ły się po stu la ty straj ko we a obok za wi sły por tre ty Mat ki Bo -
żej Czę sto chow skiej i Ja na Paw ła II. 

10 mi lio nów Po la ków opo wie dzia ło się za zmia na mi.
Wła dze mu sia ły pójść na ustęp stwa pod pi su jąc tzw. Po ro zu -
mie nia Sierp nio we. Fun da men tem 21 po stu la tów był punkt
pierw szy o zgo dzie na re je stra cję - nie za leż ne go od władz -
związ ku za wo do we go, co w kon se kwen cji na stęp nych dzia -
łań do pro wa dzi ło do po wsta nia „So li dar no ści”, wiel kie go ru -
chu na ro do we go, któ ry po ko nu jąc wie le roz ma itych trud no -
ści do pro wa dził do po ko jo wej trans for ma cji ustro jo wej. 
W 1989 ro ku ob ra dy Okrą głe go Sto łu za koń czy ły się po ro zu -
mie niem, co do ukła du sił w no wym par la men cie mię dzy
stro ną „so li dar no ścio wą” a rzą do wą, re pre zen to wa ną przez
ko mu ni stów. Jed nak praw dzi wie wol ne wy bo ry par la men tar -
ne po II woj nie świa to wej od by ły się do pie ro je sie nią 1991 ro -
ku. W dniu 6 grud nia 1991 ro ku Sejm po wo łał me ce na sa Ja -
na Ol szew skie go na pre mie ra pierw sze go nie ko mu ni stycz -
ne go rzą du pol skie go.

17 sierp nia 2002 – Za wie rze nie Świa ta Bo że mu Mi ło -
sier dziu
Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II, w Ba zy li ce Bo że go Mi ło sier dzia
w kra kow skich Ła giew ni kach, w ho mi lii wy gło szo nej pod -
czas Mszy św. z oka zji kon se kra cji świą ty ni, po wie dział: „Po -
wta rzam dzi siaj te pro ste i szcze re sło wa św. Fau sty ny, by
wraz z nią i z wa mi wszyst ki mi uwiel bić nie po ję tą i nie zgłę -
bio ną ta jem ni cę Bo że go mi ło sier dzia. 

(...) Pra gnie my z wia rą po wta rzać: Je zu, ufam To bie!
(...) Dla te go dziś w tym sank tu arium chcę do ko nać uro czy -
ste go Ak tu Za wie rze nia Świa ta Bo że mu Mi ło sier dziu. 
(...) Niech to prze sła nie roz cho dzi się z te go miej sca na ca -
łą na szą umi ło wa ną Oj czy znę i na ca ły świat. Niech się
speł nia zo bo wią zu ją ca obiet ni ca Pa na Je zu sa, że stąd ma
wyjść «iskra, któ ra przy go tu je świat na osta tecz ne Je go
przyj ście»”.

19 li sto pa da 2016 r. – Ju bi le uszo wy Akt Przy ję cia Je -
zu sa za Kró la i Pa na 
Na za koń cze nie ro ku li tur gicz ne go w Ko ście le – Ro ku Mi ło -
sier dzia Bo że go i 1050. rocz ni cy Chrztu Pol ski, zo stał od czy -
ta ny w Kra ko wie -Ła giew ni kach, pod czas uro czy stej Mszy
św. z udzia łem Epi sko pa tu Pol ski i na czel ny mi wła dza mi
pań stwo wy mi, przed Naj święt szym Sa kra men tem – Ju bi le -
uszo wy Akt Przy ję cia Je zu sa za Kró la i Pa na. Ten waż ny do -
ku ment wzy wa nas do pod ję cia so lid nej pra cy nad so bą ce -
lem oży wie nia oso bi stej wię zi z Je zu sem, któ ra jest u pod -
staw Je go kró lo wa nia w na szym ży ciu. 

Myśl o po trze bie ak tu in tro ni za cyj ne go zo sta ła za -
po cząt ko wa na w związ ku z wszczę ciem w ar chi die ce zji kra -
kow skiej pro ce su be aty fi ka cyj ne go Słu gi Bo żej Ro za lii Ce la -
ków ny. Wów czas świa tło dzien ne uj rza ły jej za pi ski i moż na
by ło po znać treść udzie lo nych jej ob ja wień pry wat nych, 
w któ rych Je zus do ma ga się m.in. ak tu in tro ni za cyj ne go od
na ro du pol skie go. Świad czy o tym choć by ten za pis: „Jest ra -
tu nek dla Pol ski: je że li Mnie uzna za swe go Kró la i Pa na 
w zu peł no ści przez in tro ni za cję, nie tyl ko w po szcze gól nych
czę ściach kra ju, ale w ca łym pań stwie z rzą dem na cze le. To
uzna nie ma być po twier dzo ne po rzu ce niem grze chów i cał -
ko wi tym zwro tem do Bo ga”.

Pol ska w rę kach Opatrz no ści Bo żej
Nie pod le głość jest war to ścią, któ rą trze ba strzec i bro nić, 
o czym przypaminał nam wielokrotnie św. Jan Paweł II. 
Dzie je Rze czy po spo li tej po ka zu ją, że Po la cy by li za wsze
zdol ni do wiel kich ofiar, by Oj czy znę za cho wać, oca lić ją lub
od zy skać. Współ cze sne cza sy tak że wy ma ga ją od nas po sta -
wy pa trio tycz nej i za wie rze nia się Bo żej Opatrz no ści. 

Niech Bóg Wszech mo gą cy ma nas w Swo jej opie ce.

Tekst i zdję cia: Te re sa So wiń ska

Z ŻYCIA PARAFII



GŁOS BRATA NR 2(80)2019 13

Z ŻYCIA PARAFII

Patroni konfesjona³ów, cz. II
W po przed nim nu me rze „Gło su Bra ta” za zna jo mi li śmy się 
z oso bą, któ ra by ła po my sło daw cą i wy ko naw cą wi ze run ków
pa tro nów kon fe sjo na łów w na szym ko ście le, a mia no wi cie 
z ma la rzem, na szym pa ra fia ni nem Ta de uszem Ru pie wi -
czem. W tym nu me rze pra gnę przy bli żyć syl wet kę naj star -
sze go spo śród wy bra nych pa tro nów, a mia no wi cie Ja na
Chrzci cie la Ma rii Vian neya, zwa ne go też pro bosz czem z Ars. 

Trudna droga do kapłaństwa
Uro dził się 8 ma ja 1786 r. w Dar dil ly ko ło Lyonu we

Fran cji ja ko czwar te z sze ścior ga dzie ci w bar dzo gor li wej
ro dzi nie ka to lic kiej. W trak cie do ra sta nia chłop ca fran cu ski
ko ściół ka to lic ki pod le gał ostrym prze śla do wa niom. Księ ży
zmu sza no do skła da nia przy się gi na Kon sty tu cję Cy wil ną
Kle ru, co ozna cza ło ze rwa nie z ka to li cy zmem. Ci z nich, któ -
rzy od mó wi li zło że nia przy się gi, by li na ra że ni na śmierć, 
a oso by im po ma ga ją ce (m.in. ro dzi na Vian ney ów) na wy -
gna nie do Gu ja ny. Z te go też po wo du ma ły Jan uczęsz czał
po ta jem nie na lek cje re li gii i ta koż przy stą pił do Pierw szej
Ko mu nii Świę tej. Po wie lu prze szko dach, m.in. nie chę ci oj -
ca do edu ka cji sy na na ka pła na, trud no ściach w na uce, że -
bra czej piel grzym ce do La lo uvesc, gdzie znaj do wał się grób
św. Fran cisz ka Re gi sa, na uka za czę ła iść mu le piej. W ro ku
1807 przy stą pił do sa kra men tu bierz mo wa nia, bio rąc za pa -
tro na Ja na Chrzci cie la. Od tąd pod pi sy wał się Jan Chrzci ciel
Ma ria Vian ney. Ja ko uczeń se mi na rium zo stał wcie lo ny do
woj ska i po sła ny na woj nę z Hisz pa nią, Au strią i ich so jusz -
ni ka mi. Cięż ko cho ry nie mógł na dą żyć za woj skiem i zo stał
uzna ny za de zer te ra, Do ro ku 1811 ukry wał się pod zmie nio -
nym na zwi skiem. Po pod pi sa niu po ko ju w Schönbrunn 
i ogło sze niu amne stii, mógł wró cić do do mu pod wa run -
kiem, że znaj dzie za stęp cę w służ bie woj sko wej. Zo stał nim
je go młod szy brat – Fran ci szek. W 1812 r. wstą pił do niż sze -
go se mi na rium du chow ne go w Ver riers, a po je go ukoń cze -
niu w 1813 r. – do se mi na rium wyż sze go w Lyonie. Miał
wiel kie trud no ści w opa no wa niu ła ci ny. Pew ne go dnia rek -
tor oznaj mił mu, że jest zmu szo ny wy da lić go z se mi na rium
z po wo du bra ku po stę pów w na uce. Z po mo cą przy szedł
mu, już nie po raz pierw szy,  ksiądz Bal ley, któ ry wsta wił się
za nim u władz uczel ni. Dzię ki wspar ciu Bal leya, a tak że 
z po wo du du że go bra ku ka pła nów w ar chi die ce zji lyoń skiej,
wi ka riusz ge ne ral ny po zwo lił Ja no wi skła dać eg za mi ny nie
po ła ci nie, ale w ję zy ku fran cu skim. W 1815 r. zo stał na -
masz czo ny na ka pła na w Gre no ble. 

Vianney jako wikary w Ecully
Pierw sze trzy la ta swo je go ka płań stwa spę dził ja ko

wi ka ry w Écul ly u bo ku swo je go przy ja cie la księ dza Bal leya.
Ja ko wi ka ry od zna czał się wiel ką gor li wo ścią w peł nie niu
obo wiąz ków ka płań skich. Ze wzglę du na sła be wy ni ki eg za -
mi nu z ła ci ny, nie otrzy mał po cząt ko wo, wraz ze świę ce nia -
mi ka płań ski mi, pra wa słu cha nia spo wie dzi. Obec nie mo że
to nas zdu mie wać, zwa żyw szy, że la ta póź niej otrzy mał przy -
do mek „mę czen ni ka kon fe sjo na łu” i m.in. dla te go zo stał wy -
bra ny na pa tro na jed ne go z kon fe sjo na łów w na szym ko ście -

le. Tak więc za miast słu cha nia spo wie dzi, udzie lał chrztów,
ślu bów oraz na uczał re li gii. Nie był księ dzem po ka zo wym.
Na po cząt ku swo je go ka płań stwa gło sił sche ma tycz ne ka za -
nia, ją kał się i czę sto gu bił wąt ki. Mi mo to zy skał du ży au to -
ry tet wśród pa ra fian. Od pierw szych dni ka płań stwa ca łą
swo ją pen sję roz da wał ubo gim. Gdy do stał no we ubra nia,
po ściel lub bu ty – tak że je roz da wał. Pra wo do spo wia da nia
otrzy mał pa rę mie się cy póź niej, znów dzię ki wsta wien nic -
twu księ dza Bal leya u wi ka riu sza ge ne ral ne go. Vian ney oka -
zał się mą drym, uważ nym, ale też su ro wym spo wied ni kiem.
Czę sto nie udzie lał roz grze sze nia oso bom, u któ rych nie wi -
dział ża lu za grze chy. Nie kie dy sam umar twiał się za swo ich
pe ni ten tów. Chęt nie wzy wa li go do sie bie cho rzy. Bal ley 
i Vian ney by li bli ski mi przy ja ciół mi. Czę sto ra zem od by wa li
piel grzym ki do Mat ki Bo żej w Fo urvičre. Uło ży li też Ko ron -
kę do Nie po ka la ne go Po czę cia. 

Zaniedbana parafia w Ars
Ksiądz Ka rol Bal ley zmarł 17 grud nia 1817 ro ku.

Nie któ rzy pa ra fia nie pod ję li sta ra nia by na stęp cą Bal leya na
sta no wi sku pro bosz cza zo stał Vian ney. Jed nak de cy zją Ku -
rii Ar cy bi sku piej po wo ła no Vian neya na sta no wi sko pro -
bosz cza w Ars w de par ta men cie Ain, gdzie wła śnie zmarł na
gruź li cę po przed ni pro boszcz An to ni De pla ce po nie ca łym
mie sią cu urzę do wa nia. Ubo gie pa ra fie w de par ta men cie
Ain, ja ko od da lo ne od cen tra li w Lyonie by ły bar dzo za nie -
dba ne. Z po wo du bra ku ka pła nów wie le pa ra fii po zo sta ło
tam nie ob sa dzo nych, al bo ob sa dzo nych księż mi, któ rzy 
w oczach władz ko ściel nych przed sta wia li mniej szą rę koj -
mię. Z te go też po wo du wy sła nie w te oko li ce ucho dzi ło
wśród ka pła nów za do wód nie ła ski. Jan Vian ney jed nak się
tym nie zra żał, lecz po słusz nie przy jął no mi na cję. Wi ka riusz
ge ne ral ny, ks. Co ur bon po wie dział mu wte dy: „Mi łość ku
Bo gu nie bar dzo kwit nie w tej pa ra fii; ty ją tam za szcze pisz.”

W ar chi wach tam tej szej die ce zji za cho wa ły się
spra woz da nia opi su ją ce pa ra fię w Ars. Prze cho dzi ła ona róż -
ne lo sy, do bre i złe. Z chwi lą przy by cia Vian neya Ars by ła
wsią, któ ra od cza su re wo lu cji cha rak te ry zo wa ła się obo jęt -
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no ścią re li gij ną miesz kań ców. Dzie ci w więk szo ści nie zna -
ły ka te chi zmu ani pod sta wo wych mo dlitw. Nie któ re nie
umia ły na wet czy tać. Za nie dby wa no prak ty ki re li gij ne.
Miesz kań cy bez skru pu łów opusz cza li nie dziel ne Msze
świę te i wy ko ny wa li w świę ta pra ce bez po trze by. We wsi
znaj do wa ły się aż czte ry karcz my, gdzie męż czyź ni – oj co -
wie ro dzin prze pi ja li lub prze gry wa li w kar ty ca łe ma jąt ki.
Roz po wszech nio ne by ły prze kleń stwa, nie oby czaj ne tań ce,
bi ja ty ki i roz pu sta. By ła jed nak w Ars pew na licz ba ro dzin
uczęsz cza ją cych re gu lar nie na nie dziel ne na bo żeń stwa, 
a szcze gól ną re li gij no ścią od zna cza ła się miej sco wa dzie -
dzicz ka, hra bi na An na Ma ria Ko lum ba Ger nier des Ga rets,
któ ra wie lo krot nie wspie ra ła pa ra fię fi nan so wo. Wspar cie
no we mu pro bosz czo wi od sa me go po cząt ku oka zy wa li też
wójt An to ni Man dy i rad ca mu ni cy pal ny Mi chał Ci nier. 

Wysiłki młodego proboszcza
Jan Vian ney nie zro bił po cząt ko wo do bre go wra że -

nia na więk szej czę ści swo ich pa ra fian. Ka za nia wy uczo ne
na pa mięć gło sił z wi docz nym tru dem. Jed nak gdy po nio sły
go emo cje, mó wił od ser ca, krzy cząc na grzesz ni ków ła mią -
cych bo że przy ka za nia i stra sząc ka ra mi pie kiel ny mi. W ka -
za niach kry ty ko wał zwłasz cza opusz cza nie nie dziel nych
mszy świę tych, a tak że pi jań stwo w szyn kach i tań ce, któ re
tak że uwa żał za grzech. W ten spo sób wro go uspo so bił prze -
ciw ko so bie szyn ka rzy. Je go pod nie sio ny ton nie spodo bał
się tak że in nym wie śnia kom, któ rzy - za grze wa ni przez obe -
rży stów - za czę li tym bar dziej boj ko to wać msze. Pew nej nie -
dzie li pro boszcz, nie za staw szy czę ści pa ra fian w ko ście le,
udał się do jed nej z kar czem i za wo łał do pi ją cych wie śnia -
ków: „Tam w ko ście le Pan Bóg na próż no na was cze ka”.
Od po wie dzią by ły szy der stwa i wy zwi ska. No ca mi pi ja cy ha -
ła so wa li pod okna mi ple ba nii i ob rzu ca li ka pła na wy zwi ska -
mi. Na wet nie licz ne oso by po boż ne, ta kie jak Ka ta rzy na Las -
sa gne, je go póź niej sza wiel bi ciel ka i bio graf ka, mia ły trud -
no ści z przy zwy cza je niem się do oso by księ dza Vian neya 
i do je go bez kom pro mi so wo ści.

W tym okre sie Vian ney in ten syw nie się mo dlił. We -
dług re la cji Ka ta rzy ny Las sa gne, ła twiej go by ło za stać mo -
dlą ce go się przed oł ta rzem ko ścio ła niż na ple ba nii: „Wcho -
dził do ko ścio ła przed ju trzen ką i nie wy cho dził aż do wie -
czor nej mo dli twy «Anioł Pań ski». Tam trze ba go by ło szu -
kać, je śli się go po trze bo wa ło”. Ka ta rzy na Las sa gne spi sa ła
też tekst je go mo dli twy pod słu cha nej przez jed ne go z wie -
śnia ków: „Bo że mój, daj mi na wró ce nie mo jej pa ra fii; go tów
je stem cier pieć wszyst ko, co ze chcesz Pa nie, przez ca łe me
ży cie.” Oprócz mo dli twy, Vian ney sto so wał też post, asce zę
i umar twie nia w in ten cji na wró ce nia pa ra fii. Od ma wiał so bie
wszel kich wy gód. Kie dy miej sco wa dzie dzicz ka, pa ni An na
des Ga rets po da ro wa ła mu na ple ba nię no we me ble, za pa ko -
wał je na wóz i od wiózł z po wro tem do pa ła cu, a dzie dzicz kę
grzecz nie po pro sił, że by za miast ple ba nii ra czy ła wy po sa żyć
ko ściół. Sam spał czę sto na go łych de skach, a wszel ką jał -
muż nę roz da wał bie da kom lub prze zna czał na wy po sa że nie
ko ścio ła. Świad ko wie mó wią, że tak ma ło jadł, że fakt, iż nie
umarł z gło du, był ewi dent nym cu dem. Ro bi ło to wiel kie
wra że nie na miesz kań cach Ars, któ rzy wcze śniej z ni czym
ta kim się nie spo tka li. Wier ni po wo li za czę li przy zwy cza jać
się do swo je go pa ste rza. W 1823 ro ku bi skup, spo strze gł szy

efek ty dzia ła nia księ dza Vian neya, ery go wał pa ra fię w Ars.
Do broć księ dza Vian neya, ale tak że su ro wość je go ży cia, ka -
za nia pro ste i pły ną ce z ser ca – po wo li na wra ca ły ko lej nych
miesz kań ców Ars. Ko ściół, z po cząt ku pra wie pu sty, za czął
się z wol na za peł niać, nie tyl ko w nie dzie le i świę ta, ale na -
wet w dni po wsze dnie. Z każ dym ro kiem wzra sta ła licz ba
przy stę pu ją cych do sa kra men tów. Dzię ki sta ra niom pro -
bosz cza od no wio no ist nie ją ce od 1724 ro ku Brac two Świę te -
go Sa kra men tu gru pu ją ce męż czyzn, któ rzy zo bo wią za li się
do co dzien nej ad o ra cji ukry te go w Ho stii Je zu sa. Rów no cze -
śnie pro boszcz za ło żył Brac two Świę te go Ró żań ca – gru pu -
ją ce ko bie ty. Wśród pa ra fian od ra dzać się za czął zwy czaj co -
dzien nej mo dli twy. Przez ca ły okres swo je go pro bo stwa
Vian ney sta rał się roz bu do wy wać i upięk szać ko ściół pa ra -
fial ny, kosz tem swo jej ple ba nii. Rów no cze śnie zbu do wał
Dom Opatrz no ści, bę dą cy przy tuł kiem dla ubo gich dzie ci.
Po nie waż nie wszy scy się jesz cze na wró ci li, ksiądz Vian ney
wy rzu cał so bie, że to z po wo du je go nie udol no ści. Uwa żał,
że za ma ło się za nich mo dli i za ma ło po ku tu je. Bła gał więc
bi sku pa, by go zwol nił z obo wiąz ków pro bosz cza. Kie dy je -
go bła ga nia nie po mo gły, po sta no wił uciec i skryć się w ja -
kimś klasz to rze, by nie od po wia dać za du sze in nych. Bi skup
jed nak na ka zał mu po wró cić. Po słusz ny, uczy nił to. Nie
wszy scy ka pła ni ro zu mie li nie zwy kły tryb ży cia pro bosz cza
z Ars. Jed ni czy ni li mu gorz kie wy mów ki, in ni się z nie go na -
śmie wa li. Nie rzad kie by ły też oszczer stwa i po mó wie nia. 

„Święty proboszcz z Ars”
Wkrót ce wie ści o „świę tym Pro bosz czu z Ars” za -

czę ły roz cho dzić się po oko li cy: wie ści gło si ły, że ksiądz
spę dza dłu gie go dzi ny, klę cząc przed Naj święt szym Sa kra -
men tem, że sy pia po trzy go dzi ny na do bę, że dzie li się swo -
im chle bem z ubo gi mi i jak nikt umie po cie szać stra pio nych
na du chu. W ten spo sób ma ła wio ska sta ła się jed nym z naj -
bar dziej uczęsz cza nych miejsc piel grzym ko wych we Fran -
cji. Tłu my piel grzy mów na pły wa ły na wet z od le głych stron.
Kie dy zaś za czę ły roz cho dzić się po gło ski o nad przy ro dzo -
nych cha ry zma tach księ dza Ja na (dar czy ta nia w su mie -
niach ludz kich i dar pro roc twa), cie ka wość wzra sta ła. Na -
pływ pąt ni ków nie prze rwa nie wzra stał od 1830 ro ku, kie dy
ro ze szła się wieść o cu dzie po mno że nia ziar na i mą ki w Do -
mu Opatrz no ści. Ksiądz Jan spo wia dał dłu gi mi go dzi na mi.
Miał róż nych pe ni ten tów: od pro stych wie śnia ków po eli tę
Pa ry ża. W dzie sią tym ro ku je go po słu gi przy by ło do Ars ok.
20 000 lu dzi. W ostat nim ro ku swo je go ży cia miał przy kon -
fe sjo na le ich ok. 80 000. Łącz nie przez 41 lat je go po by tu 
w tym miej scu przez Ars prze wi nę ło się oko ło mi lio na lu dzi.
Cier piąc zmę cze nie, głód i cho ro by, nie zwal niał tem pa swo -
jej pra cy. Nie tyl ko roz grze szał, ale tak że po ma gał wzra stać
do do bra. Wie lo krot nie po ku to wał za swo ich pe ni ten tów.
We dług osób, któ re zna ły go bli żej, oprócz na tu ral nych cier -
pień fi zycz nych do świad czał też cier pień nad przy ro dzo nych
w po sta ci drę czeń de mo nicz nych. W 1853 r. bi skup przy sy -
ła mu do po mo cy księ ży mi sjo na rzy, aby zaj mo wa li się piel -
grzy ma mi, któ rych licz ba do cho dzi ła do oko ło 10 ty się cy
rocz nie. 

29 lip ca 1859 ro ku ksiądz upadł, pod czas pró by
wsta nia z łóż ka. Zmarł 4 sierp nia 1859 ro ku ,o dru giej w no -
cy. Po cho wa ny zo stał w kryp cie wmu ro wa nej w pod ło dze
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7 kwiet nia w na szym ko ście le, pa ra fia nie i go ście, mie li przy jem -
ność wy słu chać kon cer tu pie śni wiel ko post nych w wy ko na niu na -
sze go pa ra fial ne go Chó ru Bra ta Al ber ta. Wy ko na li śmy 14 pie śni,
któ re by ły prze pla ta ne frag men ta mi Psal mów, czy ta ny mi na zmia -
nę przez chó rzyst kę Li dię Mie lech i ks. Grze go rza Stol czy ka. 

Par tie so lo we nie któ rych pie śni wy ko na li: An na Ju rek,
Wie sław Bą cal ski, Gra ży na Chrap czyń ska. W du ecie: Gra ży na
Krauz i Dag ma ra Ga jew ska – Ra chow ska. 

Po grom kich okla skach mo że my są dzić, że kon cert się
po do bał i nie za brak nie słu cha czy w przy szłym ro ku. W tym miej -
scu mo że my się po chwa lić pięk nie wy ko na ną i na gra ną płyt ką 
z pie śnia mi pas chal ny mi w wy ko na niu na sze go chó ru pt. „To Mi -
łość”. Na gra nie by ło moż li we dzię ki sta ra niom na sze go opie ku na
ks. pro bosz cza Grze go rza Stol czy ka i or ga ni sty Kac pra Dą brow -
skie go. Za chę ca my do kup na i słu cha nia.

Sylwia Stankiewicz 
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na wy głów nej ko ścio ła. W po grze bie uczest ni czy ło ty sią ce
piel grzy mów. Po po grze bie roz po czę ły się piel grzym ki do
je go gro bu. 21 li sto pa da 1862 ro ku roz po czął się pro ces be -
aty fi ka cyj ny na szcze blu die ce zjal nym. Pod czas je go trwa nia
za no to wa no 17 cu dów do ko na nych za wsta wien nic twem
Słu gi Bo że go Ja na Vian neya. Za do wo dy po słu ży ły: uzdro -
wie nie dwój ki dzie ci, 12-let niej Ade laj dy Jo ly wy le czo nej 
z nie ule czal ne go bia łe go tu mo ru i 6-let nie go Le on ka Ro us -
sa ta ule czo ne go z pa ra li żu. 

Przed be aty fi ka cją cia ło pro bosz cza wy ję to z gro bu,
oka za ło się pra wie nie na ru szo ne, po za twa rzą, któ ra ule gła
pew ne mu znisz cze niu. Cia ło ubra no w no we, bo ga te sza ty 
a twarz okry to ma ską wo sko wą. Zło żo no je w oszklo nym
sar ko fa gu z brą zu. 8 stycz nia 1905 ro ku pa pież Pius X do ko -
nał be aty fi ka cji Vian neya w Ba zy li ce św. Pio tra w Rzy mie. 
W uro czy sto ści wzię ło udział oko ło 30 ty się cy piel grzy mów.
12 kwiet nia te goż ro ku pa pież ogło sił pro bosz cza pa tro nem
ka pła nów Fran cji. 21 ma ja 1825 ro ku od by ła się ka no ni za cja
do ko na na przez Piu sa XI. Do wo da mi świę to ści by ły po now -
nie dwa spo śród wie lu uzdro wień. W 1929 ro ku pa pież Pius
XI ogło sił Vian neya pa tro nem pro bosz czów na ca łym świe cie. 

Cie ka wost ka
Jan Ma ria Vian ney miał za zwy czaj ca ło wa nia zie mi w każ dej
no wej pa ra fii, do któ rej przy był. Zwy czaj ten prze jął od nie -
go świę ty pa pież Jan Pa weł II.

Po wie dze nia J. M. Vian neya
Spo śród wie lu róż nych po wie dzeń J. M. Vian neya wy bra łam
kil ka. Źró dło: Mar ta Żu ra wiec ka, Z księ dzem Twar dow skim

2014, Wyd. Die ce zjal ne i Dru kar nia w San do mie rzu, San do -
mierz 2013

Kie dy ma my dwie rze czy do zro bie nia, daj my 
pierw szeń stwo tej, któ ra nam się mniej po do ba.

Kie dy przy cho dzą nam do gło wy do bre po my sły,
zna czy to, że na wie dza nas Duch Świę ty. 

Ko chaj my wszy scy Bo ga i bliź nie go – do te go 
nie trze ba ani bo gactw, ani na uki. Ser ce ma każ dy, 

a do mi ło ści Bo żej to wy star cza.

Je dy nym szczę ściem, ja kie ma my na zie mi, jest ko chać 
Bo ga i wie dzieć, że On nas ko cha.

Na sze wi ny są jak zia ren ka pia sku wo bec 
wy so kiej gó ry mi ło sier dzia Bo że go.

Przy ka za nia Bo że są jak zna ki dro go we wio dą ce 
do nie ba, jak na pi sy z na zwa mi umiesz czo ne na ro gach

ulic, że by śmy wie dzie li, któ rę dy idzie my.

Ży je my na tym świe cie jak we mgle. 
Ale wia ra jest wia trem roz wie wa ją cym mgłę.

Tekst i zdję cie: Syl wia Stan kie wicz

Bi blio gra fia
•  Fran cis Tro chu, Pro boszcz z Ars., Wyd. Dę bo gó ra, 2009. 
•  Adam Bu jak, Jo lan ta So snow ska, Ars: Dzie je ży cia św. Ja -
na Ma rii Vian neya, wyd. Bia ły Kruk 2009.
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Droga Krzy¿owa dla zabieganych
Z ŻYCIA PARAFII

Wie czo rem w trze ci pią tek Wiel kie go Po stu prze ży wa li śmy
Dro gę Krzy żo wą, któ rą li tur gicz nie i de ko ra cyj nie przy go -
to wa ła Wspól no ta Mło dzie żo wa Lux Cor dis, zaś mu zycz nie
ze spół Ho ly Wins. Szli śmy za Wy wyż szo nym Chry stu sem
ze sło wa mi Li stu do Fi li pian. Był to czas za du my i re flek sji
nad tym, jak wy glą da wy wyż sze nie w mo im ży ciu. Czy jest
to na śla do wa nie Chry stu sa, któ re go tro nem był Krzyż, czy
też ludz kie wy wyż sze nie po przez po goń za wła dzą, prze py -
chem i wła snym ego izmem?

„To dą że nie niech was oży wia; ono też by ło w Chry -
stu sie Je zu sie. 
On, ist nie jąc w po sta ci Bo żej, nie sko rzy stał ze spo -
sob no ści, aby na rów ni być z Bo giem, lecz ogo ło cił sa -
me go sie bie, przy jąw szy po stać słu gi, staw szy się po -
dob nym do lu dzi. 
A w ze wnętrz nym prze ja wie, uzna ny za czło wie ka, uni -
żył sa me go sie bie, staw szy się po słusz nym aż do
śmier ci – i to śmier ci krzy żo wej. Dla te go też Bóg Go
nad wszyst ko wy wyż szył i da ro wał Mu imię po nad
wszel kie imię, aby na imię Je zu sa zgię ło się każ de ko -
la no istot nie bie skich i ziem skich, i pod ziem nych. 
I aby wszel ki ję zyk wy znał, że Je zus Chry stus jest
PANEM – ku chwa le Bo ga Oj ca”.

(Flp 2, 5-11)
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Z ŻYCIA PARAFII

Klub Seniora – 27 marca Droga Krzy¿owa
na Wzgórzu œw.Wojciecha

Droga Krzy¿owa 
na Kalwarii Wejherowskiej
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Naj młod sza wspól no ta „Lux Cor dis” prze ży wa ła swo je re ko -
lek cje wiel ko post ne w Na do lu. Duch Świę ty tym ra zem
prze ma wiał przez ks. Krzysz to fa Sie niaw skie go, któ ry na co
dzień po słu gu je w pa ra fii bł. Do ro ty z Mą tew w Gdań sku-Ja -
sie niu. 

Dusz pa sterz uczył, jak zdo by wać du cho we szczy ty 
i w ja ki spo sób po ko nać nie unik nio ne trud no ści pod czas wę -
drów ki. Czy nił to na przy kła dzie ana li zy wy da rzeń Prze mie -
nie nia Pań skie go. Wspól no cie rów nież uda ło się osią gnąć
za mie rzo ny cel i z wiel ką sa tys fak cją mo gli po dzi wiać cu -
dow ny wi dok Chry stu sa w Naj święt szym sa kra men cie, i to
przez ca łą noc. Po tym do świad cze niu trze ba by ło jed nak
zejść z gó ry i wró cić do do mu, do swo ich co dzien nych za jęć,
ale tu już (JAK UFAMY) prze mie nie ni nas nasz naj lep szy
Na uczy ciel. 

Bar dzo ser decz nie dzię ku je my Pa nu Bo gu, ks.
Krzysz to fo wi i na szym ro dzi com za ten nie oce nio ny i bło go -
sła wio ny czas.   Chwa ła Pa nu!

Rekolekcje wielkopostne dla „Smyków”
– Nadole, 22-24 III 2019 r.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Wczo raj sze spo tka nie w for mie kon fe ren cji do tknę ło głę bo -
kie go te ma tu, ja kim są na sze pra gnie nia. Jest to tak waż ne,
po nie waż naj czę ściej to wła śnie one kie ru ją na szy mi de cy -
zja mi w ży ciu. Tyl ko Bóg wie, cze go na praw dę pra gnie my
i co za pro wa dzi nas do szczę ścia. Mo że my iść za Nim al bo

kie ro wać się swo ją dro gą. Co wy bie rze my?
„Pro ście, a bę dzie wam da ne; szu kaj cie, a znaj -

dzie cie; pu kaj cie, a zo sta nie wam otwo rzo ne. Bo każ -
dy, kto pro si, otrzy mu je, a kto szu ka, znaj du je, a pu ka -
ją ce mu zo sta nie otwo rzo ne.”.

(Mt 7, 7-8)

REFLEKSJE

„Lux Cordis” – konferencja o pragnieniach
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Z ŻYCIA PARAFII

Studenci w stolicy Polski
W pierw szych dniach ma ja gru pa stu den tów z Dusz pa ster -
stwa Aka de mic kie go „Lux Cor dis” wraz ze swo im opie ku -
nem ks. Ma te uszem mia ła oka zję wy je chać na kil ka dni do
na szej pięk nej sto li cy. W ma jów ko wych pla nach by ło zwie -
dza nie m.in. Mu zeum Na ro do we go czy Mu zeum Po wsta nia
War szaw skie go. Gru pa zwie dzi ła z prze wod ni kiem war -
szaw ską sta rów kę oraz uda ła się do Cen trum Na uki Ko per -
nik. Nie za bra kło rów nież wspól nych chwil na roz mo wę czy
róż ne go ro dza ju gry oraz spa ce ry nad prze pięk ną Wi słą. To
wszyst ko po zwo li ło nam na zre lak so wa nie się i zre ge ne ro -
wa nie sił. Je ste śmy go to wi do ko lej nych wy zwań, ja kie bę -
dą przy no sić ży cie oraz stu dia!

Bar tło miej Szczy gieł

Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia 

25 mar ca, Mszę św. prze ży wa li śmy mo dląc się za oso by
uro dzo ne w mar cu i kwiet niu. Pro si li śmy o po trzeb ne dla
Nich ła ski i Bo że bło go sła wień stwo. 

Pod czas Eu cha ry stii du ża część osób przy ję ła de -
kla ra cję Du cho wej Ad op cji Dziec ka Po czę te go, obie cu jąc
co dzien ną mo dli twę w je go in ten cji. Przez dzie więć mie się -
cy, czas wzro stu dziec ka w ło nie mat ki, bę dą one wsta wiać
się za ży ciem te go ma lusz ka i wy pra szać u Bo ga si łę dla je -
go ro dzi ców. Jest to wiel ki dar ser ca i wy raz mi ło ści do każ -
de go po czę te go ży cia.

„Dla Bo ga bo wiem nie ma nic nie moż li we go. Na to
rze kła Ma ry ja: Oto Ja słu żeb ni ca Pań ska, niech Mi
się sta nie we dług twe go sło wa! Wte dy od szedł od Niej
anioł.”.

(Łk 1, 38-39)
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Majowe dni skupienia w Swarzewie
Z ŻYCIA PARAFII

Wspólnota posakademicka „Amen”
W dniach 10-12 ma ja od był się już dru gi wy jazd re ko lek cyj -
no -in te gra cyj ny wspól no ty po sta ka de mic kiej „Amen.”. Re -
ko lek cje wy gło sił ks. Piotr Bie lec ki, któ ry – choć przy był do
nas, jak sam po wie dział, „z ław ki re zer wo wej” – z Bo żą mo -
cą opo wia dał nam o Ma ryi ja ko na szej naj lep szej tre ner ce.
Po nad to co dzien na Eu cha ry stia, mo dli twa bre wia rzem 
i noc na in dy wi du al na ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu
by ła oka zją do du cho we go wzro stu. W dru giej czę ści spo -
tka nia nie za bra kło in te gra cji – pod cho dów, ogni ska i roz -
mów do póź nych go dzin noc nych. Dzię ku je my Bo gu za
wspól nie spę dzo ny czas. Amen!

Anna Zochowska

Majówka WM Lux Cordis
Mło dzież na Ka szu bach i Pod la siu
W tym ro ku człon ko wie na szej wspól no ty spę dzi li ma jów kę
wy bie ra jąc się na je den z dwóch wy jaz dów – do dom ku na
Ka szu bach al bo na wy jazd ro we ro wy na Pod la sie.

W trak cie week en du ma jo we go kil ku człon ków na -
szej wspól no ty po je cha ło na Ka szu by. Mo gli śmy tam wspól -
nie wy po cząć i ode rwać się od na szych co dzien nych obo -
wiąz ków. Czas spę dzi li śmy gra jąc w gry plan szo we, roz ma -
wia jąc i cho dząc na dłu gie spa ce ry. Nie za bra kło rów nież
chwil po świę co nych na po głę bia nie na szej re la cji z Bo giem.
Był to wspa nia ły wy jazd, któ ry na dłu go za pad nie w na szej
pa mię ci.

Sied miu ro we ro wych sza leń ców z na szej wspól no -
ty ma jów kę po sta no wi ło spę dzić ak tyw nie. Wy bra li śmy się
po cią giem do Bia łe go sto ku, by stam tąd na ro we rach zwie -
dzać Pod la sie. Przez pięć dni uda ło się nam prze je chać pra -
wie 300 ki lo me trów. Mo gli śmy za wi tać do wio sek ta tar -
skich, spo tkać nie tu zin ko wych lu dzi i po słu chać ich hi sto -
rii. Zdą ży li śmy zo ba czyć, że Pod la sie to bo gac two na ro do -
wo ści, kul tur i re li gii, któ re od lat współ ist nie ją i wpły wa ją
na sie bie. Choć nie za wsze by ło ła two, a na sze chę ci do jaz -
dy ma la ły z dnia na dzień, to wró ci li śmy do Gdań ska za do -
wo le ni i dum ni z sie bie. 
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Z ŻYCIA PARAFII

W nie dzie lę, 28 kwiet nia, na Mszy św. o godz. 20.00 mo dli li -
śmy się w in ten cji te go rocz nych ma tu rzy stów. Wy pra sza li -
śmy dla nich da ry Du cha Świę te go, ła skę wy trwa ło ści oraz
świa tło na mo ment wy bo ru dal szej dro gi ży cio wej. Na za -
koń cze nie Eu cha ry stii kil ku dzie się ciu mło dych ma tu rzy -
stów przy stą pi ło do stop ni oł ta rza, aby w hym nie do Du cha

Świę te go przy zy wać Je go obec no ści oraz aby otrzy mać oko -
licz no ścio we bło go sła wień stwo. 

Ży czy my po wo dze nia i za pew nia my o mo dli twie!

ks. Mateusz Konkol

B³ogos³awieñstwo maturzystów
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Pierwsza Komunia Œwiêta – 19 maja 2019

Ucznio wie klas III po raz pierw szy przy stą -
pi li do Ko mu nii świę tej. Gru pa 74 dzie ci zo -
sta ła przy go to wa na do te go wy da rze nia
przez s. Do ro tę Wierz bic ką i ks. Woj cie cha
Lan ge. Uro czy stość przyjęcia I Ko mu nii św.
od by ła się w nie dzie lę 19 ma ja 2019 r. Dzień
wcze śniej w so bo tę dziew czę ta i chłop cy po
raz pierw szy przy stą pi li do sa kra men tu spo -
wie dzi. W cza sie trwa nia tzw. Bia łe go Ty go -
dnia dzie ci uczest ni czy ły w na bo żeń stwie
ma jo wym i wie czor nej Mszy św. po głę bia jąc
swo ją więź z Je zu sem Eu cha ry stycz nym.
Na zdję ciach gru py kla so we ze Szkół
Podstawowych nr 79 i 80.
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Z ŻYCIA PARAFII

W śro dę 22 ma ja 2019 ro ku - pod czas tzw. „Bia łe go Ty -
go dnia” – dzie ci, któ re przy stą pi ły do Pierw szej Ko mu -
nii Świę tej, wraz z s. Do ro tą i ks. Woj cie chem po je cha -
ły na piel grzym kę au to ka ro wą. Pierw szym punk tem
pro gra mu by ła Msza św. w sank tu arium Mat ki Bo żej
Kró lo wej Pol skie go Mo rza w Swa rze wie. Po wspól nej
mo dli twie eu cha ry stycz nej dzie ci od wie dzi ły rów nież
Oce an Park we Wła dy sła wo wie. Dzie ci mia ły moż li -
wość spo tka nia z naj więk szy mi wie lo ry ba mi, prze ra ża -

ją cy mi re ki na mi, żół wia mi ol brzy mi mi, del fi na mi, or -
ka mi oraz ła wi ca mi ryb i mor skich ssa ków. Po zwie -
dza niu był czas na za ba wę du ży mi kloc ka mi, na roz -
mo wę z ma łym wie lo ry bem i sma ko wi te kieł ba ski 
z ogni ska. Zwie dza nie za koń czy ło się na pla cu za baw,
skąd dzie ci – zmę czo ne i szczę śli we – wró ci ły na Przy -
mo rze.

ks. Wojciech Lange

Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych
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Bierzmowanie – 22 maja 2019



Drogi Kacprze!
Pro szę, przyj mij tych kil ka słów, któ re prze ka zu -

ję w imie niu chó ru pa ra fial ne go Bra ta Al ber ta. 
Dzię ku je my, że od po wie dzia łeś na po trze by na -

szej świą ty ni, kie dy za bra kło Krzysz to fa, Two je go bra ta 
i po przed nie go or ga ni sty. Za sia dłeś przy or ga nach, dzie -
ląc się z na mi swo ją wraż li wo ścią i ta len tem. Dzię ki te mu
na sze mo dli twy mo gły jesz cze go rą cej uwiel biać Bo ga. 

Dzię ku je my za Twój trud i po świę ce nie w przy -
go to wa niu na gło śnie nia i akom pa nio wa nia chó ro wi pod -
czas Mszy św. Twój za pał i sta ła go to wość do wspie ra nia
nas na peł nia na sze ser ca ra do ścią i wdzięcz no ścią, bo
dzię ki To bie nasz śpiew mógł jesz cze pięk niej ubo ga cać
świę tą li tur gię. 

Dzię ku je my rów nież z ser ca za przy go to wa nie
aku stycz ne i tech nicz ne na szych wy stę pów kon cer to -
wych, kie dy to z tro ską pil no wa łeś, aby głos każ de go
śpie wa ka brzmiał w ca łej swej peł ni. 

Dzię ku je my na ko niec za in spi ra cję i re ali za cję
na gra nia na pły ty CD kil ku utwo rów z na sze go re per tu -
aru. Dzię ki te mu ma my wspa nia łą pa miąt kę na szej pra cy
i mo że my dzie lić się tym z in ny mi.

Ży czy my Ci, Kac prze, wspa nia łej przy szło ści
peł nej mi ło ści, w ro dzi nie i wśród przy ja ciół, pra cy, któ -
ra uskrzy dla i da je moż li wość twór cze go dzia ła nia, życz -
li wych, wspie ra ją cych i in spi ru ją cych lu dzi na wszyst -

kich Twych dro gach. A na de wszyst ko ży czy my Ci, aby
Two je ser ce za wsze by ło za nu rzo ne w Bo gu, bo tyl ko On
jest daw cą praw dzi we go Ży cia i praw dzi wej Ra do ści.

Niech Pan Bóg bło go sła wi Two im wy sił kom,
Twój trud niech przy no si ob fi te owo ce ku Je go więk szej
Chwa le. A Ma ry ja, Ma ma i Kró lo wa wszyst kich serc,
niech ota cza Cie bie Swą czu łą opie ką i pro wa dzi do Nie -
ba Bram.

Anna Terech
Dyrygent Chóru Brata Alberta
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Młodzież z naszej parafii 22.05 przystąpiła do sakramentu bierzmowania. 50 chłopców i dziewcząt przygotowywało się
przez 1,5 roku do tej ważnej chwili. W tej drodze prowadziło ich 22 animatorów (ich starszych kolegów) pod czujnym
okiem księdza Dawida. Kandydaci poznawali Chrystusa na cotygodniowych spotkaniach. Odbyli też weekendowe
rekolekcje pogłębiające ich wiarę. Gratulujemy nowym uczniom Jezusa!   ks. Dawid Kijewski
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MOJE REFLEKSJE

W wieczornej, codziennej Mszy świętej uczestniczę od wielu lat.
Początki mego odkrywania piękna Eucharystii związane są 
z Parafią NMP Królowej Różańca  Świętego i  sięgają czasów, gdy
proboszczem był śp. ks. Jan Majder. To w tamtejszym kościele, 
w maju 1976 roku, będąc w trzeciej klasie szkoły podstawowej,
przyjąłem Pierwszą Komunię Świętą. Nie chodziłem jeszcze wtedy
codziennie na Mszę świętą, ale zapamiętałem z tego okresu
niezwykłe Roraty w „Okrąglaku”. Byłem pod urokiem kazań
głoszonych przez ks. Franciszka Cybulę. Pięknie opowiadał on 
o sanktuariach Maryjnych w Polsce oraz fascynujące historie 
z życia różnych świętych. Po każdej mszy księża rozdawali
dzieciom kolorowanki do malowania. Była to – w szarej,
komunistycznej rzeczywistości – miła nagroda dla wytrwałych. 

Potem, jako nastolatek, stałem się takim „niedzielnym
katolikiem”. Sprawy religijne mnie nie interesowały. Dopiero 
w czasie studiów, w 1987 roku, poznałem Wspólnotę Oazową
działającą w parafii Opatrzności Bożej na gdańskiej Zaspie. Tam
też zacząłem uczestniczyć w codziennej Mszy św. Nie było
wówczas jeszcze naszego kościoła pod wezwaniem św. Brata
Alberta, a do kaplicy na Zaspie (tamtejszy kościół dopiero
budowano) miałem bliżej niż do „Okrąglaka”.  Kaplica była uboga
jeśli chodzi o wystrój wnętrza, ale zapewne właśnie dzięki temu
łatwiej mogłem się skupić na samej liturgii. 

Msze święte we wspólnocie przyciągały i zbliżały do
siebie ludzi młodych. To był rok 1987, rok pielgrzymki Ojca
Świętego na gdańską Zaspę, czas wielkich przemian całego
narodu. Pamiętam spotkanie Jana Pawła II z młodymi na
Westerplatte. Papież uzmysłowił mi, że każdy z nas „ma swoje
Westerplatte”, najwyższe wartości, których powinien bronić za
wszelką cenę. To były trudne czasy dla Polski i Polaków. Po stanie
wojennym gasła nadzieja na odzyskanie wolności, ale orędzie
Papieża ponownie umocniło w narodzie wiarę w Bożą opiekę.
Ludzie chętniej zaczęli chodzić do kościoła …ja również. Choć nie
czułem jeszcze osobistego kontaktu z Bogiem, cały czas miałem
poczucie, że prowadzi mnie swoimi ścieżkami. 

Bardzo ważną rolę w moim zbliżaniu się do Pana Boga
odegrała moja mama. Na codzienną Eucharystię podąża już od
czterdziestu dwóch lat. To ona swoim przykładem zachęciła mnie
do odkrywania każdego dnia tej najpiękniejszej z modlitw, jaką jest
Eucharystia.  

Czasami wydaje mi się, że bardziej przeżywam Mszę
świętą w dzień powszedni niż w niedzielę. Dzieje się tak chyba
dlatego, że osoby uczestniczące w Mszy w dniu powszednim znają
się choćby z widzenia, nie ma tu takiej anonimowości, tworzy się
poczucie prawdziwej wspólnoty. Podczas codziennych Mszy
świętych szczególnie widać, jak Eucharystia jednoczy ludzi, zbliża
ich do siebie i przemienia. 

Bardzo dobrą decyzją naszego proboszcza – za którą
jestem wdzięczny - było wprowadzenie kazań do codziennej Mszy
wieczornej, co nie jest powszechną praktyką. Takie komentarze
pomagają w lepszym zrozumieniu treści Słowa Bożego. Według
mnie, kazania w naszej parafii stoją na wysokim poziomie. Księża
starają się wyjaśnić fragmenty biblijne i jednocześnie odnoszą je
do naszych współczesnych problemów. 

Okazją do niezwykłego przeżycia codziennej Mszy
świętej są zawsze dla mnie rekolekcje czy misje święte. Są to
bardzo ważne wydarzenia w życiu Kościoła, bo przygotowują do
najistotniejszych świąt, takich jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc.
Dzięki rekolekcjom i znakomitym kaznodziejom zapraszanym

przez księdza proboszcza, zwykły początek tygodnia również staje
się świętem. 

Podczas codziennych Mszy świętych można też poznać
historie życia świętych oraz błogosławionych Kościoła
Powszechnego. Na początku liturgii celebrans nakreśla krótko
sylwetkę patrona dnia. Poznajemy w ten sposób coraz lepiej
historię Kościoła, a od świętych patronów uczymy się, jak stawiać
czoła naszym małym i wielkim problemom. 

Piękny jest też wystrój kościoła, który pomaga w godnym
przeżywaniu Eucharystii. W naszym kościele ołtarz jest wyjątkowo
piękny i symboliczny. Wykonany został z jednej, masywnej bryły
trawertynu, wydaje się nie do ruszenia. Wskazuje, jak potężna 
i niezmienna jest miłość Pana Jezusa do nas, jak wielkiej wymagała
ofiary. Wszystkie elementy we wnętrzu kościoła zostały
harmonijnie dobrane. Duży krzyż (umieszczony w prezbiterium,
nad tabernakulum) i dwie płaskorzeźby – Św. Brata Alberta i Św.
Jana Pawła II – sprawiają, że uczestnictwo we Mszy św. staje się
pełniejsze. Bogate w treści są także witraże znajdujące się 
w oknach dookoła świątyni. Nie tylko upiększają jej wnętrze,
przepuszczając kolorowe strumienie światła i tworząc niezwykły
nastrój pomagający w skupieniu. Prowadzą przede wszystkim do
kontemplacji tajemnic sakramentów. 

Piękno wnętrza naszego kościoła to również zasługa
kochanej Siostry Anieli i osób jej pomagających. Dzięki nim mogę
radośniej przeżywać liturgię, patrząc na przepiękne bukiety ze
świeżych kwiatów oraz czystą i uporządkowaną przestrzeń
kościoła. 

Czasami, podczas powszednich Mszy świętych, mają
miejsce niecodzienne spotkania. Ostatnio – 5 czerwca – gościliśmy
w naszym kościele biskupa Pierre-Antoine Etienne Bozo 
z Limoges we Francji. Odprawił on Eucharystię po francusku. 11
czerwca z kolei odwiedzili nas zakonnicy ze Zgromadzenia
Heroldów Ewangelii i odprawili Mszę świętą w języku łacińskim.
Na zakończenie spotkania można było ucałować figurę Matki
Bożej Fatimskiej, którą w szczególny sposób czczą wspomniani
zakonnicy. 

Myślę, że takie wydarzenia umacniają moją wiarę 
i sprawiają, że jest ona pełniejsza. Dlatego szczerze zachęcam do
uczestnictwa w codziennej liturgii. To ona sprawia, że nasze życie
jest radośniejsze i nabiera głębszej treści. Jej moc sprawdziłem na
sobie, dlatego szczerze polecam bliższy kontakt z Panem Bogiem,
właśnie poprzez codzienną Eucharystię.

Wojciech Bacławski

Moja droga do codziennej wieczornej
Eucharystii

Mszę św. w kościele odprawia bp Pier re -An to ine Bo zo z Francji
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Œwiatowe Dni M³odzie¿y – Panama ’2016

Po la cy pa mię ta ją o wspa nia łym wy da rze niu, ja kim by ły Świa to we
Dni Mło dzie ży, któ rych fi nał miał miej sce w Kra ko wie w 2016 ro -
ku. Przed głów ny mi uro czy sto ścia mi przy by wa ją ca do Pol ski mło -
dzież z ca łe go świa ta po dej mo wa na by ła przez pol skie ro dzi ny. Pa -
mię ta my po byt na szych go ści z Mar ty ni ki, Fran cji i Włoch na te re -
nie na sze go de ka na tu i ser decz ną at mos fe rę, ja ka to wa rzy szy ła
wszyst kim spo tka niom z miesz kań ca mi Przy mo rza.

W tym ro ku to miesz kań cy Pa na my prze ży wa li ra dość
spo tka nia z mło dzie żą – uczest ni ka mi 34. Świa to wych Dni Mło -
dzie ży. Po dob nie jak w Pol sce, miesz kań cy Pa na my, ka to li cy, a na -
wet wspól no ty is lam skie i ży dow skie przy ję li do swo ich do mów
przy by łych go ści.

Oj ciec Świę ty Fran ci szek pod czas swo je go po by tu w Pa -
na mie (23-27 stycz nia 2019 r.) spo ty kał się z wie lo ma śro do wi ska -
mi. Z mło dzie żą spo tkał się kil ka krot nie: na otwar cie i za koń cze nie
ŚDM, pod czas na bo żeń stwa Dro gi Krzy żo wej i pod czas czu wa nia.

Pa mię ta my we zwa nie, ja kie Oj ciec Świę ty Fran ci szek
skie ro wał do mło dzie ży pod czas czu wa nia mo dli tew ne go w Brze -
gach w dniu 30 lip ca 2016 ro ku: „Aby pójść za Je zu sem, trze ba
mieć tro chę od wa gi, trze ba zde cy do wać się na za mia nę ka na py na
pa rę bu tów, któ re po mo gą ci cho dzić po dro gach, o ja kich ci się ni -
gdy nie śni ło...”. W Pa na mie pod czas wy stą pień skie ro wa nych do
mło dzie ży Oj ciec Świę ty uka zy wał dro gi i ce le, do któ rych na le ży
kro czyć we wspo mnia nych bu tach.

Sta je cie się mi strza mi i twór ca mi kul tu ry spo tka nia
W prze mó wie niu po wi tal nym Oj ciec Świę ty po wie dział: „Wie le rze -
czy mo że nas róż nić! Ale nic z te go wszyst kie go nie prze szko dzi ło
nam się spo tkać, licz ne róż ni ce nie prze szko dzi ły nam się spo tkać
i być ra zem, ba wić się ra zem, świę to wać ra zem, wy zna wać ra zem
Je zu sa Chry stu sa. Żad na róż ni ca nas nie po wstrzy ma ła. Jest to
moż li we, po nie waż wie my, że jest Ktoś, kto nas jed no czy, czy ni nas
brać mi. Wy, dro dzy przy ja cie le, pod ję li ście wie le wy rze czeń, aby
móc się spo tkać. Dzię ki te mu sta je cie się mi strza mi i twór ca mi kul -
tu ry spo tka nia, któ ra nie spro wa dza się do: «Cześć, jak się masz?
Cześć, do zo ba cze nia wkrót ce»”. Nie, kul tu ra spo tka nia to ta ka,
któ ra nam po zwa la wę dro wać ra zem, z na szy mi róż ni ca mi, ale 
i z mi ło ścią, wszy scy zjed no cze ni w tej sa mej wę drów ce”.

Z mi ło ścią... Oj ciec Świę ty przy wo łał cy tat z ho mi lii Be ne -
dyk ta XVI (25 stycz nia 2006 r.): „praw dzi wa mi łość nie zno si słusz -
nych róż nic, ale łą czy je har mo nij nie w wyż szą jed ność”.

„Mi łość, któ ra jed no czy, to mi łość, któ ra się nie na rzu ca
ani nie przy tła cza, mi łość, któ ra nie upo ka rza ani nie znie wa la. Jest
to mi łość Pa na, mi łość co dzien na, dys kret na i re spek tu ją ca, mi łość
wol no ści i dla wol no ści, mi łość, któ ra le czy i uwznio śla. To mi łość
Pa na, któ ra wie wię cej o po wsta wa niu niż o upad kach, o po jed na -
niu niż o za ka zach … Jest to mi łość wy cią gnię tej rę ki w służ bie 
i da wa niu sie bie … To jest mi łość, któ ra nas jed no czy”. Kon ty nu -
ował pa pież. 

Wy, mło dzi, je ste ście Bo żym te raz!
„Oczy wszyst kich w sy na go dze by ły w nie go utkwio ne. Po czął
więc mó wić do nich: Dziś speł ni ły się sło wa Pa na, któ re ście sły sze -
li” (Łk 4, 20-21). Ty mi sło wa mi wy ję ty mi z Ewan ge lii Oj ciec Świę -
ty Fran ci szek roz po czął swo ją ho mi lię pod czas Mszy świę tej na za -
koń cze nie ŚDM.

„Sło wo, gło szo ne do tej po ry je dy nie ja ko obiet ni ca przy -
szło ści, w ustach Je zu sa sta ło się rze czy wi sto ścią: «Dziś wy peł ni ło
się». Je zus ob ja wia te raź niej szość Bo ga, któ ry przy cho dzi do nas,
aby tak że i nas we zwać do uczest nic twa w Je go te raz. … My śli cie,
że wa sza mi sja, wa sze po wo ła nie, a na wet wa sze ży cie to obiet ni ca,
któ ra do ty czy jed nak tyl ko przy szło ści, a nie ma nic wspól ne go 
z te raź niej szo ścią. Jak by mło dość by ła je dy nie sy no ni mem «po cze -
kal ni» dla ocze ku ją cych na swój czas. A w «mię dzy cza sie» ocze ki -
wa nia wy my śla my dla was lub wy sa mi wy my śla cie przy szłość hi -
gie nicz nie do brze opa ko wa ną i bez kon se kwen cji, do brze skon -
stru owa ną i za gwa ran to wa ną. ... Jest to «fik cja» ra do ści, a nie ra -
dość dnia dzi siej sze go. W ten spo sób, przez to uda wa nie ra do ści
was «uspo ka ja my», usy pia my was, by ście nie ro bi li ra ba nu, by ście
za bar dzo nie  prze szka dza li, nie za da wa li py tań sa mym so bie 
i nam. … A w tym «mię dzy cza sie» wa sze ma rze nia tra cą po lot, sta -
ją się przy ziem ne, za czy na ją za sy piać i sta ją się ma ły mi i smut ny mi
«ilu zja mi», tyl ko dla te go, że uwa ża my, bądź uwa ża cie, że jesz cze
nie na de szło wa sze «te raz», że je ste ście zbyt mło dzi, by an ga żo wać
się w ma rze nia i bu do wa nie ju tra”.

Oj ciec Świę ty zwró cił uwa gę na bo gac two słu cha nia się
mię dzy po ko le nia mi, bo gac two wy mia ny zdań i war tość uzna nia,
że po trze bu je my jed ni dru gich, że mu si my sta rać się two rzyć ka -
na ły i prze strze nie, w któ rych moż na an ga żo wać się w ma rze nie 
i bu do wa nie ju tra już od dzi siaj.
Jed nak nie w izo la cji, lecz ra zem, two rząc wspól ną prze strzeń.
„Wy, mło dzi, mu si cie wal czyć o swo ją prze strzeń dzi siaj, po nie waż
ży cie jest dzi siaj. ... Lu bi my mó wić: «Je ste ście przy szło ścią ...» Nie,
wy je ste ście te raź niej szo ścią! Nie je ste ście przy szło ścią Bo ga – wy,
mło dzi, je ste ście Bo żym te raz! On was zwo łu je, wzy wa was w wa -
szych wspól no tach, wzy wa was w wa szych mia stach, by ście szli
szu kać dziad ków, do ro słych, aby ście ra zem z ni mi sta wa li, za bie ra -
li głos i speł nia li ma rze nie, z ja kim Pan was wy ma rzył”. Po wie dział
pa pież.

Na spo tka niu w Pa na mie Po la cy by li naj licz niej re pre zen -
to wa nym na ro dem Eu ro py. Uczest ni czy ło w nim oko ło 3,5 tys. piel -
grzy mów z Pol ski, w tym nie mal 100 wo lun ta riu szy.

Stanisław Mazurek
Za war te w tek ście frag men ty ho mi lii Oj ca Świę te go Fran cisz ka 

za czerp nię to z L'Ob se rva to re Ro ma no, nr 2/2019
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Szko ła Pod sta wo wa im. Ro dzi ny Sie ra kow skich w Wa ple wie Wiel -
kim, w gmi nie Sta ry Targ, w po wie cie sztum skim na Po wi ślu, ob -
cho dzi ła 31 ma ja br. 90-tą rocz ni cę swo je go ist nie nia. Ho no ro wy
Pa tro nat nad tym wy da rze niem peł ni li: Wo je wo da Po mor ski Da -
riusz Dre lich, Po mor ski Ku ra tor Oświa ty Mo ni ka Koń czyk 
i Mar sza łek Wo je wódz twa Po mor skie go. Człon ka mi Ko mi te tu Ho -
no ro we go by li: wójt Gmi ny Sta ry Targ Wie sław Kaź mier ski, hra -
bian ka Iza bel la Sie ra kow ska -To ma szew ska (wnucz ka ostat nich
wła ści cie li ma jąt ku Wa ple wo, żo na śp. Boh da na To ma szew skie go)
i Zbi gniew Juj ka. Pa tro na tem me dial nym im pre zę ob ję ła TVP 3
Gdańsk. W ra mach przy jaź ni Chór Pa ra fial ny Bra ta Al ber ta zo stał
za pro szo ny na tę uro czy stość w ce lu jej uświet nie nia. 

Ob cho dy roz po czę ły się Mszą św. w wa plew skim ko ście -
le pw. św. Mak sy mi lia na Ma rii Kol be go, od pra wio nej przez bi sku -
pa die ce zji el blą skiej Woj cie cha Ski bic kie go. Uczest ni czy li 
w niej ucznio wie wraz Pocz tem Sztan da ro wym szko ły, ro dzi ce,
pra cow ni cy świę tu ją cej pla ców ki, człon ko wie ro dzi ny pa tro nac kiej,
przed sta wi cie le władz wo je wódz kich, po wia to wych i gmin nych.
Pod czas tej uro czy stej mszy chór wy ko nał na stę pu ją ce pie śni:
„Anioł Pań ski”, „U Twych stóp”, „Psalm 29”, „Skry ty w Ho stii Bóg”
i „Pieśń dzięk czyn ną”. Psalm re spon so ryj ny pięk nie wy ko na ła na -
sza so list ka An na Ju rek. Po mszy uda ło się chó rzy stom po roz ma -
wiać chwi lę z ks. bi sku pem i wy ko nać wspól ne pa miąt ko we zdję -
cie przed ko ścio łem, któ ry daw niej był ka pli cą ro do wą ro dzi ny Sie -
ra kow skich wła da ją cej przez kil ka stu le ci ma jąt kiem Wa ple wo.

Dal sza część uro czy sto ści prze bie ga ła na ład nie ude ko ro -
wa nym bo isku przy Szko le Pod sta wo wej, gdzie mie li swo je wy stą -
pie nia dy rek cja pla ców ki i przed sta wi cie le władz. Na rę ce dy rek tor
szko ły pa ni Ha li ny Rut kow skiej list gra tu la cyj ny prze słał pre zy dent
RP An drzej Du da. Wszy scy przy ja cie le szko ły, w tym m.in. i nasz
chór, otrzy ma li po dzię ko wa nie za wszel ką po moc w przy go to wa -
niu i prze bie gu ob cho dów. Nie za bra kło pięk nych i ko lo ro wych
wy stę pów ar ty stycz nych w wy ko na niu uczniów klas młod szych
oraz smacz ne go po czę stun ku. Moż na też by ło zwie dzić w kla sach
szkol nych wy sta wy i eks po zy cje przed sta wia ją ce hi sto rię szko ły.

Ko lej na część ob cho dów prze bie ga ła w Mu zeum Tra dy -
cji Szla chec kiej wspól nie ze spo łecz no ścią szkol ną ze Sta re go Tar -
gu, któ ra rów nież ob cho dzi ła 90-le cie ist nie nia swo jej pla ców ki.
Szko ła Pod sta wo wa w Sta rym Tar gu no si imię Fran cisz ka Juj ki, oj -
ca słyn ne go sa ty ry ka i ry sow ni ka, Zbi gnie wa. Na tę im pre zę przy -
by ło wie lu przed sta wi cie li ro dzi ny pa tro nac kiej sta ro tar skiej szko -
ły, łącz nie z p. Zbi gnie wem. 

W mu zeum, na uczy ciel hi sto rii ze szko ły w Sta rym Tar -
gu, by ły uczeń szko ły wa plew skiej, Adam Lan gow ski wy gło sił pre -

lek cję hi sto rycz ną, do ty czą cą szkol nic twa pol skie go na Po wi ślu.
Po tym przed sta wi cie le uczniów obu szkół do ko na li po ka zów mul -
ti me dial nych zwią za nych z hi sto rią szkół. W tym miej scu chór
wraz ucznia mi z Wa ple wa wy ko nał Hymn Wa ple wa „Po przez wie -
ki” i pieśń po wi ślań ską „Jed nak żem ci go spo darz”. Po prze mó wie -
niach go ści, na za koń cze nie, zo sta ła wspól nie od śpie wa na „Ro ta”
pod prze wod nic twem chó ru.

Dla chó ru nie był to jed nak ko niec pra cy. Je den 
z chó rzy stów jest zwią za ny z miej sco wo ścią Koń cze wi ce pod Mal -
bor kiem. Tam tej szy ks. pro boszcz Krzysz tof Ka oka, do wie dziaw -
szy się, że bę dzie my te go dnia w Wa ple wie, za pro po no wał, by śmy
wstą pi li do ko ścio ła pw. Mat ki Bo żej Wnie bo wzię tej w Koń cze wi -
cach i za śpie wa li na ostat nim na bo żeń stwie ma jo wym. Ru szy li śmy
więc z Wa ple wa do Koń cze wic, gdzie w sal ce cze ka ło już na nas
pysz ne cia sto, ka wa i her bat ka, na któ re to sma ko ły ki od ra zu za -
pro sił sym pa tycz ny ks. Krzysz tof. Pod czas na bo żeń stwa ma jo we go
za śpie wa li śmy: „Anioł Pań ski”, „Dzwo ne czek”, „Gwiaz do za ran na”
i „Chwal cie łą ki uma jo ne”. Z te go wzglę du, iż do Mszy św. po zo sta -
ło tro chę cza su, po pro szo no nas o krót ki kon cert. Wy ko na li śmy
więc jesz cze: „Ave Ma ris Stel la”, „U Twych stóp”, „Pieśń dzięk -
czyn ną” i wspól nie ze zgro ma dzo ny mi wier ny mi – pieśń pt. „Czar -
na Ma don na”. Otrzy ma li śmy go rą ce bra wa. Ks. pro boszcz bar dzo
dzię ko wał i wy ra ził na dzie ję, że nie jest to na sze ostat nie spo tka nie.
Zmę cze ni, ale bar dzo za do wo le ni, po wró ci li śmy do Gdań ska.

Syl wia Stan kie wicz

Z ŻYCIA PARAFII

Chór parafialny na uroczystoœci obchodów
90-lecia istnienia szko³y w Waplewie

Chór w Parku Sierakowskich z młodzieżą szkolną

od lewej ks proboszcz Arkadiusz Borzyszkowski, bp Wojciech Skibicki 
i były uczeń szkoły waplewskiej ks Mariusz Klimkowski

Podziękowania dla i od chóru, z prawej dyr. szkoły Halina Rutkowska
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Pra wo na tu ral ne sta no wi nie od -
łącz ną część do bra wspól ne go,
wspól ne go by tu. Po nad to „Pra -
wo na tu ral ne wy pły wa z pra wa
wiecz ne go. Zo sta ło ono wszcze -
pio ne przez Bo ga w na tu rę ludz -
ką w ak cie stwo rze nia i bez po -
śred nio wy ni ka z na tu ry ludz -
kiej. Jest ono po wszech ne i ko -
niecz ne, czy li nie zmien ne, jak
po wszech na i nie zmien na jest
na tu ra ludz ka. Okre śla ono za -
sad ni cze sto sun ki spo łecz ne 
i da je człon kom spo łecz no ści
nie na ru szal ne upraw nie nia nie -
za leż nie od ja kie go kol wiek
ludz kie go pra wa. Że tak jest,
wska zu je na to po wszech ne
prze ko na nie lu dzi, że pew ne su -
biek tyw ne pra wa, np. do ży cia,
do wol no ści, do ko niecz nych
środ ków utrzy ma nia, przy słu -
gu ją czło wie ko wi nie z ludz kie -
go nada nia, np. z ustaw pań -
stwo wych, lecz z wro dzo ne go
czło wie ko wi pra wa.”.

Co to jest pra wo na tu ral ne?
We dług św. To ma sza, roz wa ża jąc o pra wie trze ba mieć na
uwa dze – na pierw szym miej scu – pra wo Bo że wiecz ne (lex
aeter na). Bóg każ de mu stwo rze niu dał od po wied nią na tu rę
i wska zał środ ki dzia ła nia. To pra wo sta no wi pier wo wzór
wszel kie go po rząd ku. W po sta ci naj bar dziej zna nej, do strze -
gal nej i za sad ni czej od róż nia my pra wo na tu ral ne i pra wo po -
zy tyw ne. 
Pra wo na tu ral ne (lex na tu ra lis) wy pły wa z pra wa wiecz ne go
i cha rak te ry zu je się tym, że jest: wszcze pio ne przez Bo ga 
w na tu rę ludz ką w ak cie stwo rze nia (wro dzo ne), że bez po -
śred nio wy ni ka z na tu ry ludz kiej, że jest ono po wszech ne
i ko niecz ne, czy li nie zmien ne (jak po wszech na i nie zmien na
jest na tu ra ludz ka), że okre śla ono za sad ni cze sto sun ki spo -
łecz ne, da je człon kom spo łecz no ści nie na ru szal ne upraw -
nie nia (np. do ży cia, do wol no ści, do ko niecz nych środ ków
utrzy ma nia) nie za leż nie od ja kie go kol wiek ludz kie go pra -
wa. Przez pra wo na tu ral ne ro zu mie my pra wo po dyk to wa ne
przez ro zum prak tycz ny, któ re zo sta je lu dziom nada ne rów -
no cze śnie z na tu rą.

Czym jest pra wo po zy tyw ne Bo skie?
Pra wo po zy tyw ne (ius po si ti vum) stoi obok pra wa na tu ral -
ne go i jest: nada ne przez wła ści wą wła dzę, pra wem sta no -
wio nym. Po nie waż nor my pra wa na tu ral ne go są nie licz ne 
i zbyt ogól ne, wy ma ga ją uzu peł nie nia prze pi sa mi po zy tyw -
ny mi. Mo gą to być prze pi sy za war te w ob ja wie niu Bo żym al -
bo też wy da ne przez wła dzę ko ściel ną lub świec ką.

Stąd po dział na pra wo po zy -
tyw ne: p.p. Bo skie – za war te w
De ka lo gu, p.p. ludz kie – za war -
te w róż nych nor mach i ze spo -
łach norm wy da nych przez
kom pe tent ną wła dzę, czy li
usta wo daw cę, p.p. świec kie,
p.p. ko ściel ne.

Pra wo po zy tyw ne Bo skie to
wszyst kie prze pi sy pra wa, 
któ re zo sta ły po da ne lu dziom
przez Bo ga za po śred nic twem
nad na tu ral ne go Ob ja wie nia.
Pra wo po zy tyw ne Bo skie sta -
no wi naj istot niej sze źró dło pra -
wa ko ściel ne go. Roz róż nia my
pra wo Bo że sta ro te sta men to we
i pra wo Bo że no wo te sta men to -
we (ewan ge licz ne).

Kwe stia obro ny ko niecz nej 
Kwe stia obro ny ko niecz nej (ja -
ko na ru sze nia pra wa na tu ral ne -
go) na wią zu je zaś do za sa dy
uży cia pro por cjo nal nych środ -
ków obron nych wo bec za gro -
że nia oraz do za sa dy po dwój ne -

go skut ku. Np. gdy ktoś nas okra da, a my prze kro czy my za -
kres obro ny ko niecz nej i np. po zba wi my go ży cia, cho ciaż
mo gli śmy uciec lub go obez wład nić lub po sta wi my war tość
je go ży cia po ni żej war to ści przed mio tów z któ rych by li by -
śmy okra dze ni, bę dzie to wiel kie zło mo ral ne. Są też in ne
przy pad ki – np. wi dzi my, że za ma cho wiec -sa mo bój ca wbie -
ga w tłum i krzy czy „Al lah Ak bar”. Wte dy je śli np. po li cyj ny
snaj per za strze lił by go, nie bę dzie to złem. Gdyż je go ce lem
by ło obro nie nie nie win nych lu dzi, któ rzy by w prze ciw nym
wy pad ku na pew no zgi nę li. Za bi cie zaś za ma chow ca nie by -
ło ce lem pierw szo rzęd nym, tyl ko rze czą nie unik nio ną dla
oca le nia ży cia in nych lu dzi. To jed nak bar dzo śli skie te re ny
i nie wol no po stę po wać w ta kich sy tu acjach bez cał ko wi tej
pew no ści. Ni gdy ce lem nie mo że być zło ja ko ta kie, ani też
nie wol no użyć złych środ ków, aby osią gnąć do bry cel.
„Z sa mo obro ny mo że wy nik nąć dwo ja ki sku tek: za cho wa nie
wła sne go ży cia oraz za bi cie na past ni ka (...) Zróż ni co wa nie
czyn no ści mo ral nych za le ży od te go, co się za mie rza, a nie
od te go, co jest wbrew za mie rze niu” (Św. To masz z Akwi nu,
Sum ma the olo giae). Kto bro ni wła sne go ży cia, nie jest win -
ny za bój stwa, na wet je śli jest zmu szo ny za dać swe mu na -
past ni ko wi śmier tel ny cios. Upraw nio na obro na mo że być
nie tyl ko pra wem, ale i obo wiąz kiem te go, kto jest od po wie -
dzial ny za ży cie dru gich. Z tej ra cji spra wu ją cy pra wo wi tą
wła dzę ma ją pra wo uciec się na wet do bro ni, aby ode przeć
na past ni ka; 
Pra wo wi ta wła dza ma pra wo do wy mie rza nia kar pro por cjo -
nal nych do wa gi prze stęp stwa. Gdy ka ra jest do bro wol nie

MOJE REFLEKSJE

Prawo naturalne w naszej codziennoœci



przy ję ta przez wi no waj cę, ma war tość za dość uczy nie nia. 
Św. To masz w Sum mie mó wi, że ist nie ją dwa skut ki – je den
za mie rzo ny (in in te tio ne), a dru gi nie za mie rzo ny (pra eter
in ten tio nem). Z sa mo obro ny mo że wy nik nąć dwo ja ki sku -
tek: za cho wa nie wła sne go ży cia, nie jest za bro nio ne, gdyż
dla każ de go je ste stwa jest rze czą na tu ral ną, by w mia rę
moż no ści bro ni ło swe go ży cia. Mo że się jed nak zda rzyć, że
czyn po cho dzą cy z do bre go za mia ru bę dzie nie do zwo lo ny,
a mia no wi cie gdy bę dzie nie współ mier ny z ce lem. Je śli więc
ktoś w obro nie wła sne go ży cia uży wa więk sze go gwał tu, niż
trze ba, bę dzie to nie do zwo lo ne. Do zwo lo na jest na to miast
sa mo obro na, w któ rej ktoś w spo sób umiar ko wa ny od pie ra
gwałt, gdyż wol no si łę ode przeć si łą. 

* * * 

Tekst zo stał na pi sa ny na pod sta wie skryp tów do przed mio -
tu Pra wo Ka no nicz ne.

En cy kli ka Pa pie ża Ja na Paw ła II pt. „Ve ri ta tis Splen dor ”,
któ ra za wie ra na uki do ty czą ce pod sta wo wych pro ble mów
na ucza nia mo ral ne go Ko ścio ła, rów nież mó wi du żo o pra -
wie na tu ral nym; szcze gól nie w roz dzia łach: 12, 43, 44, 50,
57, 60.

Kle ryk Mar cin No wak, GSD
Te re sa An drze jak   
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Ludz kie ga da nie. Po ludz ku ob ma wia my. Czy li… „Lu cek”
plot ku je. Sko ro tak, po wi nien wie dzieć, że to po pro stu nie -
ład nie. 

Pa ra fia jest czę ścią wiel kiej Chry stu so wej Wspól no -
ty, czy stej, do brej, współ od czu wa ją cej – jak jej Za ło ży ciel. 
„A za nich Ja po świę cam w ofie rze sa me go sie bie, aby i oni
by li uświę ce ni w praw dzie. Sło wo Two je jest praw dą” – czy -
ta my w Ewan ge lii św. Ja na. To dla cze go, Bra cie, Sio stro,
mó wisz fał szy wie prze ciw ko in nym i to z Two je go oto cze -
nia?! Zły to ptak, co wła sne gniaz do ka la. Dla te go tak ła two
ja ko spo łe czeń stwo je ste śmy dzie le ni; po nie waż sa mi ła two
ule ga my po dzia łom. Pew nie jed ną z przy czyn jest brak od -
po wie dzial no ści za wła sne sło wa i wściu bia nie no sa w nie -
swo je spra wy oraz bez kry tycz ne „pod glą dac two”, któ re mu
sprzy ja te le wi zja, kar mią ca nas róż ny mi pro gra ma mi ty pu
re ali ty show uda ją cy mi praw dzi we ży cie.

Czym się kar misz, tym je steś. Du cho wy po karm
jest istot ny dla sta łe go roz wo ju czło wie ka. Umysł kar mio ny
bzdu ra mi, sam za czy na two rzyć bzdu ry. O in nych – oczy wi -
ście! Prze cież o so bie nie bę dę mó wił źle, ja je stem „Bo żo 
w po rzo”. Co dzien nie cho dzę na mszę i przyj mu ję ko mu nię. 
I co z te go – py tam z nie do wie rza niem  – sko ro roz dź więk
mię dzy dzia ła niem a nie szcze rym ser cem (a co w ser cu to 
i na ję zy ku) po stę pu je i two rzy się nie po strze że nie w gło -
wach i ser cach ko lej nych po boż niś? Nie chcia ła bym przez
ten ga tu nek „ka to li ka” re zy gno wać z uczest ni cze nia w ży ciu
mo jej pa ra fii. Mam tu taj swo je miej sce. Cza sem, sły sząc po są -
dze nia o dwu znacz ne re la cje w pa ra fii, za sta na wia łam się, czy
jest sens co kol wiek ro bić wśród ta kich „Luc ków” (lu dzi)…
Jed nak lu dzi do brej wo li jest wię cej. Mo dli twa wspól no to wa
oczysz cza i ła go dzi. Za miast za drę cza nia się z po wo du cu -
dzej głu po ty, wo lę za py tać po boż ni siów: Dla cze go nie zro bi -
cie cze goś dla pa ra fial nej bi blio te ki, co spra wi, że bę dzie
wię cej czy tel ni ków niż tyl ko czte ry oso by? 

Wo li cie być „ka to la mi”?! Dla cze go nie upie cze cie
smacz ne go plac ka dla mło dych, któ rzy fan ta stycz nie udzie -

la ją się w na szej pa ra fii, tyl ko o in -
nych plot ku je cie w swo im doj rza -
łym gro nie? 

Wo li cie być „mo he ro wy -
mi be re ta mi”?!

Nic dziw ne go, że w pa ra -
fial nych wspól no tach jest tak ma ło mło dych ko biet; żad na
nie chcia ła by usły szeć, że przy cho dzi tam tyl ko po to, że by
mę ża zna leźć. Nie ste ty, ta kie cy nicz ne uwa gi i ety kiet ki są
w na szej wspól no cie na po rząd ku dzien nym. 

W cią gu dzie siąt ków lat wie lu wier nych ode szło 
z Ko ścio ła po przez nie spra wie dli we trak to wa nie przez
współ bra ci. I tak ce gieł ka po ce gieł ce roz pa da się ścia na 
z Do mu Oj ca – na sze go wspól ne go do bra. Zły to ptak…

Praw dą jest, że pod sta wa na szej wia ry po cho dzi od
Chry stu sa, Naj wyż sze go i Wiecz ne go Ka pła na, Ba ran ka,
któ ry krwią swo ją wy ku pił nas spod wła dzy oj ca kłam stwa.
(Ore mus, czer wiec 2019, s. 78)

O tym mó wi rów nież przy sło wie, „Plot ka to ra dio
sza ta na”. Czy war to plot ko wać? No ja sne, że nie! Pi smo
Świę te od za wsze nas prze strze ga: „Nie roz gła szaj fał szy wej
wie ści. Nie wspo ma gaj wi no waj cy, świad cząc na ko rzyść
bez pra wia.” (Wj 23,1). „Strzeż ję zy ka swe go od zła, a warg
swo ich od słów ob łud nych!” (Ps 34,14). „Czło wiek pod stęp -
ny wznie ca kłót nie, plot karz po róż nia przy ja ciół.” (Prz
16,28). „Kto prze by wać bę dzie w na mio cie two im? Kto za -
miesz ka na twej gó rze świę tej? Ten, kto ży je nie na gan nie 
I peł ni to, co pra we, I mó wi praw dę w ser cu swo im. Nie ob -
ma wia ję zy kiem swo im, Nie czy ni zła bliź nie mu swe mu, ani
nie znie wa ża są sia da swe go.” (Ps 15,1-3). „Ani zło dzie je, ani
chciw cy, ani pi ja cy, ani oszczer cy, ani zdzier cy Kró le stwa
Bo że go nie odzie dzi czą.” (1 Kor 6,10).

Te re sa An drze jak

MOJE REFLEKSJE

Gadu gadu gadka
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MOJE REFLEKSJE

Wspierajmy MODLITW¥ kap³anów!
Po kro pię was czy stą wo dą (...) I dam wam ser ca no we 
i du cha no we go tchnę do wa sze go wnę trza,

Ez 36, 25-26

Wszy scy ka pła ni na si są, dla te go mó dl my się za nich sys te ma -
tycz nie – co dzien nie i gor li wie. Jed no „Zdro waś Ma rio”, „Oj cze
nasz”, dzie siąt ka Ró żań ca Świę te go za bie rze nam za le d wie kil -
ka mi nut, a wzmoc ni du cho wo dusz pa ste rzy, któ rzy słu żą Bo -
gu i wier nym Ko ścio ła Chry stu so we go.

Nie wąt pli wie ta ka mo dli twa ma bez cen ny wpływ na
two rze nie wiel kiej chrze ści jań skiej wspól no ty; świę tej a jed nak
pod da wa nej pró bom i prze ży wa ją cej kry zy sy. Wy star czy przy -
po mnieć so bie, co dzie je się obec nie w na szym ży ciu spo łecz -
nym. Wszy scy prze ży wa my wie le ne ga tyw nych emo cji zwią za -
nych z ty mi wy da rze nia mi, któ re spa da ją jak grom z ja sne go
nie ba. Czy za tem wła śnie mo dli twa nie bę dzie naj lep szym spo -
so bem na od zy ska nie spo ko ju du cha i po ko na nie kry zy su?

13 czerw ca ob cho dzi li śmy świę to Je zu sa Chry stu sa,
Naj wyż sze go i Wiecz ne go Ka pła na. Te go dnia pod czas mszy
wiel bi li śmy na sze go Pa na sło wa mi: „Chry stus, Po śred nik no -
we go Przy mie rza, któ re trwa na wie ki, ma Ka płań stwo nie prze -
mi ja ją ce”. Wiel bi my Pa na za ży cie wiecz ne, któ re otrzy ma li śmy
w Je go ogrom nym i świę tym Mi ło sier dziu. On stał się w tym
ce lu Ka pła nem i Ba ran kiem. Eu cha ry stia jest uobec nie niem Je -
go ofia ry i jed no cze śnie ucztą dzięk czyn ną, któ rą w na szym
imie niu spra wu ją ka pła ni. Jak pro rok Iza jasz tak każ dy ka płan
od po wia da na py ta nie Pa na: „Ko go mam po słać? Kto by Nam
po szedł?” (Iz 6,1-4,8) – „Oto ja, po ślij mnie!”

Mó dl my się za Ko ściół, aby był czy tel nym zna kiem ży -
wej obec no ści Je zu sa; za wszyst kich pa ste rzy, aby Je zus Chry -
stus, Naj wyż szy i Wiecz ny Ka płan, umac niał ich w po słu dze; za
po wo ły wa nych do ka płań stwa, aby wiel ko dusz nie od po wie dzie -
li na za pro sze nie Je zu sa. (źró dło: Ore mus, czer wiec 2019)

Każ da oso ba mo że przy łą czyć się do Be tań skiej Mi sji
Wspie ra nia Ka pła nów. Do Zgro ma dze nia Sióstr Be ta nek (obec -
nych rów nież w na szej pa ra fii – Chwa ła Pa nu!) moż na zgło sić
go to wość mo dli tew nej opie ki i ad op cji du cho wej wy bra nej oso -
by kon se kro wa nej wy sy ła jąc ma il na ad res: do mge ne ral ny@be -
tan ki.pl lub tra dy cyj ną pocz tą list: Zgro ma dze nie Sióstr Ro dzi ny
Be tań skiej, ul. Ja na Paw ła II 11 Lu blin 20-535.

Wzo rem dla Sióstr Be ta nek jest ewan ge licz na ro dzi na
ro dem z Be ta nii – Mar ta, Ma ria i Ła zarz. Zgro ma dze nie zo sta -

ło za ło żo ne 17 kwiet nia 1930 r., w Wiel ki Czwar tek przez ks. Jó -
ze fa Ma ły sia ka. Ogrom ne zna cze nie mo dli twy za ka pła nów ro -
zu miał do sko na le św. Jan Pa weł II i usta no wił pią tek, któ ry
przy pa da po Okta wie Bo że go Cia ła, Świa to wym Dniem Mo dli -
twy o Uświę ce nie Ka pła nów. Nie wąt pli wie jest to kon ty nu acja
dro gi in ne go świę te go – Ja na Ma rii Vian ney’a, któ ry po uczał:
„Do bry pa sterz, pa sterz we dług Bo że go ser ca, jest naj więk -
szym skar bem, ja ki do bry Bóg mo że dać pa ra fii i jed nym z naj -
cen niej szych da rów Bo że go Mi ło sier dzia”. „Dzi siej si lu dzie
chcą wi dzieć Je zu sa! My, ka pła ni, za spra wą Du cha Świę te go,
Ma my Go po cząć w swo im ser cu. (…) Bo tyl ko tak bę dzie my
mo gli wy dać Go na świat. Tyl ko tak bę dzie my mo gli gło sić Go
dzi siej sze mu świa tu. Tyl ko wte dy, gdy ma my Je zu sa w so bie,
mo że my nim pro mie nio wać!” Tyl ko się z po wyż szym zgo dzić!
(Źró dło: BMWK – Be tań ska Mi sja Wspie ra nia Ka pła nów)

Te re sa An drze jak
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Z ŻYCIA PARAFII

Spotkanie m³odych pod Bram¹-Ryb¹
1 czerw ca 2019 r. mło dzież z na szej pa ra fii uczest ni czy ła 
w XXIII Spo tka niu Mło dych LEDNICA 2000. Ha słem te go -
rocz ne go spo tka nia by ły sło wa „Wiesz, że Cię ko cham” .
Uczest ni cy spo tka nia sta ra li się od kryć i roz wa żać to, ja ka
wielka si ła pły nie z sa kra men tów świę tych, szcze gól nie –

sakramentu spo wie dzi i Eu cha ry stii – do prze zwy cię ża nia
trud no ści, z któ ry mi mu szą się mie rzyć młodzi ludzie w co -
dzien nym ży ciu. 
Ko lej na Led ni ca za na mi. Mło dzież wró ci ła z prze sła niem,
aby pa mię tać, że na sze ży cie pod trzy mu je Mi łość Je zu sa.

Spotkania Wspólnoty ERM-u 
Przez ostat nie kil ka spo tkań, dzie ci ze wspól no ty Eu cha ry -
stycz ne go Ru chu Mło dych za sta na wia ły się nad zna cze niem
i war to ścią dla na sze go ży cia du cho we go sa kra men tów
świę tych, któ re sta ją się dla każ de go chrze ści ja ni na dra bi ną
do nie ba. Każ de spo tka nie by ło po świę co ne jed ne mu z sa -
kra men tów, któ ry był nie ja ko skar bem do od kry cia wśród
du cho we go bo gac twa Ko ścio ła. To wa rzy szą ce Sło wo Bo że,
po zwa la ło dzie ciom owoc nie wy ko rzy stać czas Wiel kie go
Po stu, aby mo gły do brze przy go to wać się do prze ży wa nia
Tri du um Pas chal ne go. Oczy wi ście spo tka nia nie oby ły się
bez za baw i in te gra cji ca łej gru py. Wspól nie spę dzo ny czas
miał tak że uświa do mić dzie ciom jak wiel ką war to ścią jest
wspól no ta i jak zna czą ca jest obec ność każ de go dziec ka 
w Eu cha ry stycz nym Ru chu Mło dych.

Po świę tach Zmar twych wsta nia Pań skie go dzie ci 
z ra do ścią po wró ci ły na spo tka nia, któ rym to wa rzy szy ły za -

ba wy na świe żym po wie trzu. Prze sła niem ko lej nych za jęć
by ły ha sła: „Chry stus wczo raj, dziś, na wie ki” oraz „Nic nas
nie zdo ła odłą czyć od mi ło ści Bo ga”. Na ko lej nych za ję ciach
wspól nie od kry wa li śmy jak wiel ką mi ło ścią da rzy nas Chry -
stus, Do bry Pa sterz, któ ry dba o swo je owce i nic, na wet na -
sze sła bo ści, nie są wsta nie nas od Nie go od dzie lić. Je zus,
któ ry jest mi ło ścią i tej mi ło ści nas uczy, na każ dy z na szych
grze chów znaj du je le kar stwo  – po ko rę, praw dę, mo dli twę,
dla te go dla każ de go z nas jest naj lep szym le ka rzem. Ostat -
nie spo tka nie by ło ra do snym świę to wa niem wspól no ty, nie
oby ło się bez wie lu za baw, ma lo wa nia twa rzy, pysz nych
owo ców i oczy wi ście wspa nia łej po go dy. We wspól nej mo -
dli twie dzię ko wa li śmy Pa nu Bo gu za ca ły rok owoc nej pra -
cy, za ra dość, ja ką przy no si nam by cie we wspól no cie oraz
za to, jak bar dzo nas ko cha.

Katarzyna Czerlińska
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Oj co wie ob la ci z gdań skie go ko ścio ła pw. św. Jó ze fa od
wie lu już lat or ga ni zu ją po moc ko ścio ło wi na wscho dzie
i w związ ku z tym czę sto or ga ni zu ją piel grzym ki na te te re -
ny. W tym ro ku mia łam oka zję wziąć udział w jed nej z nich.
Przed wy jaz dem wszy scy piel grzy mi przy nie śli do ko ścio ła
tak wie le da rów, iż za czę li śmy już na wet żar to wać, że trze ba
bę dzie chy ba wy na jąć na nie ja kiś do dat ko wy po jazd, gdyż
pew nie nie zmiesz czą się w ba gaż ni ku na sze go au to ka ru.
Na szczę ście nasz kie row ca wszyst ko spraw nie w nim po -
mie ścił. 

Dla więk szo ści uczest ni ków piel grzym ka ta by ła
po nie kąd po dró żą sen ty men tal ną, gdyż je cha li oni na daw ne
zie mie pol skie, na któ rych uro dzi li się ich ro dzi ce bądź
dziad ko wie i czę sto są tam tak że po cho wa ni, choć więk -
szość z nich mu sia ła jed nak uciec stam tąd, aby unik nąć ze -
sła nia na Sy bir czy Kau kaz. Ja mia łam na to miast oka zję spo -
tkać się krót ko we Lwo wie z na szym dal szym ku zy nem ze
stro ny mo jej ma my, któ re go przod ko wie po zo sta li na Kre -
sach i dla te go ta część na szej ro dzi ny ży je tam jesz cze do
dziś.

W dro dze na Ukra inę 
W dro dze do Za mo ścia, gdzie mie li śmy nasz pierw szy (jak
rów nież ostat ni) noc leg, za bra li śmy jesz cze kil ko ro piel -
grzy mów z Zie lon ki Pa słęc kiej. W tej nie wiel kiej sto sun ko -
wo miej sco wo ści znaj du je się prze pięk ne Sank tu arium
Chry stu sa Mi ło sier ne go Tar no rudz kie go z uro kli wą ple ne -
ro wą Gol go tą oraz nie zwy kle bo ga tą ko lek cją re li kwia rzy
(jest ich tam aż 84!) nie mal wszyst kich naj waż niej szych
świę tych pol skich oraz za gra nicz nych (w tym tak że św. Bra -
ta Al ber ta).

W Za mo ściu, głów nej re zy den cji słyn ne go ro du Za moy -
skich zna nej z naj pięk niej sze go chy ba w Pol sce re ne san so -
we go ra tu sza oraz naj więk sze go pol skie go ko ścio ła ba ro ko -
we go (obec nie re wi ta li zo wa ne go) oo. fran cisz ka nów, do
dziś zna leźć moż na spo ro po zo sta ło ści po tam tej szej twier -
dzy, w któ rej w ro ku 1656 Jan Za moy ski, zmu szo ny do
ugosz cze nia u sie bie na jeźdź cy, przy jął kró la szwedz kie go
przy su to wpraw dzie za sta wio nych dłu gich sto łach, lecz po -
zba wio nych krze seł. Od tej po ry ta ki spo sób po dej mo wa nia
go ści na zy wa ny jest po wszech nie „sto łem szwedz kim”.

Na Wo ły niu
Na szym pierw szym przy stan kiem na Ukra inie był Łuck 
z ka te drą św. Apo sto łów Pio tra i Paw ła i zam kiem Lu bar -
ta oraz po bli skie Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go w Ki -
wer cach. 

Z ogło szeń pa ra fial nych w Łuc ku do wie dzie li śmy się wie lu
cie ka wych rze czy – na przy kład, że świę to Wnie bo wstą pie -
nia Pań skie go ob cho dzo ne jest na Ukra inie do kład nie 40-go
dnia po Zmar twych wsta niu (a nie jak u nas w naj bliż szą tej
da cie nie dzie lę) i jest to za wsze dzień wol ny od pra cy. 

W pol skim kon su la cie w Łuc ku od da li śmy też głos
na na szych kan dy da tów do Par la men tu Eu ro pej skie go (nie -
ste ty tyl ko z li sty war szaw skiej). Po raz pierw szy w ży ciu
gło so wa łam po za gra ni ca mi na sze go kra ju, więc by ło to dla
mnie dość wy jąt ko we prze ży cie. Po gło so wa niu uda li śmy
się do Krze mień ca, w któ rym zwie dzi li śmy mu zeum Ju liu -
sza Sło wac kie go i po dzi wia li śmy gó ru ją ce nad mia stem ru -
iny zam ku kró lo wej Bo ny oraz słyn ne Li ceum Krze mie niec -
kie, z któ rym zwią za nych by ło wie lu sław nych Po la ków
(m.in. Ju liusz Sło wac ki i je go oj ciec, brat Ada ma Mic kie wi -
cza czy pi sarz Jó zef Ko rze niow ski). Ja dąc da lej, do Lwo wa,
za trzy ma li śmy się na krót ko w Po cza jo wie, aby zo ba czyć
choć część naj więk sze go w Eu ro pie pra wo sław ne go mo na -
ste ru. 

WSPOMNIENIA

Pielgrzymka na Kresy 
œladami polskiej historii

na zamku Lubarta w Łucku

ołtarz w sanktuarium w Zielonce Pasłęckiej
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We Lwo wie
We Lwo wie -Brzu cho wi cach spę dzi li śmy trzy no ce w Do mu
Piel grzy ma przy se mi na rium lwow skim oraz ho spi cjum pro -
wa dzo nym przez pol skie sio stry za kon ne, któ re mu prze ka -
za li śmy wszyst kie przy wie zio ne przez nas z Pol ski da ry.
Noc leg ten był dla nas wy ma rzo nym wy po czyn kiem po tru -
dach bar dzo in ten syw ne go zwie dza nia Lwo wa. Ra no bu dzi -
ły nas pro mie nie słoń ca oraz śpiew pta ków za miesz ku ją cych
oko licz ne gę ste la sy so sno we, po któ rych wie czo ra mi moż -
na by ło spo koj nie spa ce ro wać, ja ko że ca ły ogrom ny te ren
na le żą cy do se mi na rium był ogro dzo ny. Tam tej si alum ni od -
ma wia li co dzien nie wie czo rem Li ta nię Lo re tań ską przed
sto ją cą na dwo rze fi gu rą Mat ki Bo skiej. Po śród pięk na na tu -
ry, z da la od zgieł ku nie mal mi lio no we go mia sta mo gli oni
istot nie słu chać gło su Bo ga i od kry wać swo je po wo ła nie… 

W cią gu dwóch ko lej nych dni zo ba czy li śmy pra wie
wszyst kie naj waż niej sze miej sca we Lwo wie, któ re go ta jem -
ni ce od kry wa ła przed na mi na sza wspa nia ła pa ni prze wod -
nik. Z ogrom ną pa sją po ka za ła nam wszyst kie tam tej sze ka -
te dry trzech ob rząd ków i in ne cie ka we obiek ty sa kral ne, 
a tak że Uni wer sy tet Lwow ski i Po li tech ni kę Lwow ską, na
któ rych przed la ty kształ ci ło się wie lu wy bit nych Pol -
aków (m.in. pi sarz Kor nel Ma ku szyń ski, inż. Eu ge niusz
Kwiat kow ski, bł. ks. Mi chał Czar to ry ski i gen. Wła dy sław
Si kor ski). 

Dwóch Po la ków miesz kań cy Lwo wa uho no ro wa li
w szcze gól ny spo sób: Adamowi Mickiewiczowi postawili
imponujący pomnik przy deptaku, nieopodal słynnej Opery
Lwowskiej, a dla Ignacego Łukasiewicza, twórcy lampy
naftowej, stworzyli muzeum. Obo wiąz ko wym punk tem pro -
gra mu na szej piel grzym ki by ła oczy wi ście wi zy ta na Cmen -
ta rzu Ły cza kow skim, na któ rym po cho wa nych jest wie lu za -
słu żo nych Po la ków (m.in. Wła dy sław Beł za – twór ca Ka te -
chi zmu pol skie go dziec ka, Ga brie la Za pol ska czy Ma ria Ko -
nop nic ka). Na to miast na po bli skim Cmen ta rzu Or ląt Lwow -
skich zło ży li śmy przy wie zio ny z Pol ski spo ry wie niec, obok
któ re go każ dy z nas za pa lił bia ły lub czer wo ny znicz. Naj -
więk szą nie spo dzian ką pod czas po by tu we Lwo wie by ła jed -
nak wi zy ta w Pa ła cu Ar cy bi sku pim, gdzie mie li śmy oka zję
spo tkać się i po roz ma wiać z by łym se kre ta rzem św. Ja na
Paw ła II, a obec nym me tro po li tą lwow skim, ks. ar cy bi sku -
pem Mie czy sła wem Mo krzyc kim. Oka zał się on czło wie -

kiem łu dzą co po dob nym do na sze go pa pie ża: nie zwy kle cie -
płym i in te li gent nym, z du żym po czu ciem hu mo ru, a przy
tym bar dzo skrom nym. Do sta li śmy od nie go pa miąt ko we
ob raz ki wraz z bło go sła wień stwem, a chęt ni mo gli rów nież
za ku pić spi sa ną w for mie wy wia du z księ dzem Ar cy bi sku -
pem bio gra fię na sze go pa pie ża pt. „Naj bar dziej lu bił wtor ki”
oraz uzy skać od ra zu au to graf jej au to ra. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek

WSPOMNIENIA

widok na ruiny zamku królowej Bony sprzed Liceum Krzemienieckiegonajwiększy w Europie prawosławny monaster w Poczajowie

odśpiewanie hymnu Polski przed złożeniem wieńca i zniczy 
na Cmentarzu Orląt Lwowskich

z wizytą u metropolity Lwowa ks. arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego
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Ja ko wspól no ta ro dzin Do mo we go Ko ścio ła w cią gu
ro ku pra cu je my w czte rech osob nych krę gach i ma ło
jest spo sob no ści, by po znać się bli żej. Co ro ku sta ra my
się spę dzić ze so bą wię cej cza su na spo tka niu wszyst -
kich ro dzin, ja dąc po za mia sto. W tym ro ku po sta no wi -
li śmy wy ru szyć tro chę da lej. Nasz wy jazd in te gra cyj ny
pod su mo wu ją cy rok pra cy od był się w Po tę go wie.
Tam mie li śmy oka zję cie szyć się swo im to wa rzy stwem
przez ca ły dzień.

Po go da do pi sa ła, przy wi ta ło nas pięk ne słoń ce 
i przy akom pa nia men cie śpie wu pta ków, wśród zie le -
ni, na ma low ni czo po ło żo nej dział ce roz po czę li śmy na -
sze wspól ne by cie ze so bą. Na po cząt ku by ła Msza
Świę ta, któ rej prze wod ni czył ks. Woj tek. Tak za pro si -
li śmy Pa na Bo ga do sie bie, dzię ku jąc za koń czą cy się
rok na szej for ma cji w Do mo wym Ko ście le i pro sząc
jed no cze śnie o bło go sła wień stwo na ten czas i nad cho -
dzą ce wa ka cje.

Nie oby ło się jed nak bez desz czu, ale ni ko go to
nie zmar twi ło – przy ję li śmy go jak punkt pro gra mu.

Dzie cia ki mia ły przed nią za ba wę, w koń cu nie co dzień
mo gą bie gać po mo krej tra wie na bo sa ka. Pa no wie za -
bra li się za roz pa la nie gril la, a ksiądz Pa weł umi lał czas
grą na gi ta rze – w re per tu arze każ dy zna lazł coś dla
sie bie.

Po wspól nym po sił ku (tu trze ba nad mie nić, że
by ła nie spo dzian ka, któ rą przy wiózł ksiądz Pro boszcz
– pysz ny żu rek), po kaw ce i słod ko ściach przy szedł
czas na za ba wę. By ły dwa ognie, prze cią ga nie li ny, ba -
lo ny wod ne, ko met ka, bań ki my dla ne.

Pięk nie by ło pa trzeć jak dzie ci, mło dzi i nie co
star si ra zem po dej mu ją za ba wę i czer pią ra dość z by -
cia we wspól no cie. Z peł ny mi brzusz ka mi, do tle nie ni
czy stym po wie trzem, peł ni wra żeń za koń czy li śmy
dzień mo dli twą i wró ci li śmy do do mów.

Dzię ku je my Bo gu za ten czas i za każ de go 
z 34. uczest ni ków. Już te raz za pra sza my, zwłasz cza
tych, któ rym te raz nie uda ło się do trzeć, na przy szło -
rocz ny wy jazd!

Iwo na i Stach Lesz czyń scy

Z ŻYCIA PARAFII

Wyjazd integracyjny Domowego Koœcio³a
do Potêgowa
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Z ŻYCIA PARAFII

Ognisko... i sesja!
Zakoñczenie roku formacji w DA 

Na ra sta ją ce upa ły i wy czu wal ny na ple cach od -
dech se sji wy raź nie da ją stu den tom znak, że czas
ofi cjal nie koń czyć ko lej ny rok for ma cji Dusz pa -
ster stwa Aka de mic kie go „Lux Cor dis”. W tym ce -
lu zor ga ni zo wa li śmy we wto rek, 4 czerw ca co rocz -
ne ogni sko. Wspól na mo dli twa, je dze nie, śpie wy
przy gi ta rze i roz mo wy spra wi ły, że do sko na le spę -
dzi li śmy wie czór. Dla naj star szych z nas by ło to
też po że gna nie ze stu denc ką gru pą wie ko wą
wspól no ty...

Je ste śmy wdzięcz ni Bo gu za ten czas,
księ dzu Ma te uszo wi za je go ser ce i peł ne za an ga -
żo wa ne, a so bie na wza jem za umac nia nie się 
w wie rze i po czu ciu by cia czę ścią Ko ścio ła. Z nie -
cier pli wo ścią cze ka my na ko lej ny rok for ma cji, 
a tym cza sem da je my so bie czas na luź ne roz mo -
wy przy her ba cie w na szych sta łych ter mi nach
spo tkań, pil ną na ukę do eg za mi nów, a nie dłu go
już – miej my na dzie ję – na za słu żo ny wa ka cyj ny
od po czy nek.

Ka ta rzy na Mar czak
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Gołębiewo, 13.06.2019 r.

Przed szko la ki wraz ze swo imi ro dzi na mi za koń czy ły rok
for ma cyj ny 2018/2019 w Go łe bie wie. Kieł ba ska pro sto 
z ogni ska, wspól ne gry, za ba wy, śpiew i ta niec... 

Bar dzo dzię ku je my Pa ni Do mi ni ce i Pa ni Ka si za
wspa nia le po pro wa dzo ne spo tka nia, ogrom wa sze go wy sił -
ku i za an ga żo wa nie. Niech Pan Bóg wy na gro dzi Wasz trud.
Je ste śmy ogrom nie wdzięcz ni ro dzi com za owoc ną współ -

pra cę i chęć przy pro wa dza nia swo ich po ciech na spo tka nia.
Bez Was by ło by to nie moż li we. 

Dzię ku je my rów nież tym naj młod szym, naj dziel -
niej szym i naj wy tr wal szym za czyn ny udział i pra cę, któ rą
wy ko na li ście. 

JESTEŚCIE PRAWDZIWYMI ALBERTOWYMI
PRZEDSZKOLAKAMI :)

ks. Paweł Pieper

Z ŻYCIA PARAFII

Przedszkolaki zakoñczy³y rok formacyjny
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Najmłodsi z „Lux Cordis” na zakończenie formacji 2018/2019 udali się do Parku Reagana, by przy ognisku podsumować
miniony czas. Jesteśmy OGROMNIE wdzięczni Panu Bogu, naszym kochanym rodzicom, iż możemy pogłębiać swoją
wiarę w tak wspaniałej wspólnocie :)

Z ŻYCIA PARAFII

„Smyki” zakoñczy³y rok formacyjny ‘18/19

Intencje do œw. Brata Alberta
„Po win no się być do brym jak chleb. Po win no się być
jak chleb, któ ry dla wszyst kich le ży na sto le, z któ re -
go każ dy mo że kęs dla sie bie ukro ić i na kar mić się,
je śli jest głod ny.”

Św. Brat Al bert

• Ko cha ny, Św. Bra cie Al ber cie, po wie rzam Ci wia do mą Pa nu Bo -
gu in ten cję. Dzię ku ję za mi nio ny rok i pro szę o szczę śli wy rok
2019. 

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za po pra wę mo -
je go zdro wia, i pro szę o dalsze wstawiennictwo. Dzię ku ję, że mo ja
cór ka by ła na Mszy św. Pro szę dla niej o świa tło Du cha Świę te go 
i przy stą pie nie do sa kra men tu po ku ty. Pro szę o opie kę pod czas na -
szych po dró ży.

• Do Świę te go Bra ta Al ber ta. Pro szę o ła skę zdro wia dla Hap py -
mo na i je go na rze czo nej, aby je go kło po ty w pra cy za koń czy ły się
po myśl nie. Ota czaj ich swą rę ką i niej w swo jej opie ce.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc i środ ki ma te rial ne po -
trzeb ne do ży cia. Asia

• Świę ty Bra cie Al ber cie, dzię ku ję Bo gu Trój je dy ne mu za przy czy -
ną Mat ki Bo żej, za ko lej ne uro dzi ny i rocz ni cę chrztu św. Pro szę 
o dal szą opie kę, po trzeb ne ła ski dla ca łej ro dzi ny. Dzię ku ję za
wszel kie do bro uczy nio ne przez ka pła nów. Do bro dzie jom bi sku -
pom wy pra szaj bło go sła wień stwo. Pro szę o po kój i po jed na nie 
w Oj czyź nie i na świe cie, o Moc Du cha Świę te go dla Oj ca Świę te -
go Fran cisz ka i dla ca łe go Ko ścio ła Świę te go. Pro szę o ży cie
wiecz ne dla zmar łych.

• Ko cha ny, Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o ła skię wia ry i po moc ma -
te rial ną dla An ny, Asi, Pio tra.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o uwol nie nie z na ło gu pi jań stwa
Ada ma i o mi łość w je go ser cu, Asia.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę, aby śmy Geo r ge i ja mo gli być za -
wsze ra zem. Pro szę wy słu chaj mych próśb. Świę ty Bra cie Al ber -
cie, wy pra szaj zdro wie dla cór ki Geo r ga. Miej nas w swo jej opie ce
i po móż nam.

• Ko cha ny Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o ła skę uzdro wie nia dla
Jul ci i jej ro dzi ców Ma te usza i Ha ni. O po trzeb ne ła ski w ży ciu 
i w pra cy oraz wy pra szaj bło go sła wień stwo dla ich dziad ków.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o szyb ki po wrót do pra cy Car so -
na, miej go w swo jej opie ce i strzeż od złe go, by szczę śli wie wró cił
do Pol ski i do swo jej na rze czo nej.

• Świę ty Bra cie Al ber cie, pro szę o ła skę zdro wia dla sy na Jo me sa
Elii ta. Aby Ja mes wró cił z mo rza, gdzie pra cu je, do swo jej żo ny,
któ ra go ocze ku je ze łza mi w oczach i cier pi. Wy proś dla żo ny ła -
skę prze ba cze nia.

s. Anie la
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Jed nym z ele men tów uda ne go urlo pu jest… do bra książ ka
na czas po dró ży. Co mie siąc wy cho dzi my do na szych pa ra -
fian z pro po zy cją lek tu ry du cho wej, w któ rą war to się za opa -
trzyć. Chce my te raz przy po mnieć nie któ re z nich – mo że
aku rat uda się na tknąć na nie w księ gar ni lub In ter ne cie?

1 – Abp Ful ton She en, War to żyć

Lek tu ra, któ rą pro po no -
wa li śmy na prze ło mie
ma ja i czerw ca, to za pis
emi to wa ne go w ame -
ry kań skiej te le wi zji
cy klu pro gra mów, w
któ rych bły sko tli wy
du chow ny udzie lał
od po wie dzi na trud -
ne i bar dzo ży cio we
py ta nia, któ re za da -
je so bie każ dy czło -
wiek. Nie zwy kłe w
wy stą pie niach ab -
pa She ena by ło
to, że ja snym i
peł nym hu mo ru
ję zy kiem prze -
ka zy wał prak -
tycz ne ra dy do ty -
czą ce du cho wych i przy ziem nych
aspek tów na sze go ży cia. Tre ści je go wy stą pień za miesz czo -
no w książ ce. Ich efek tem by ły licz ne na wró ce nia, świa -
dec twa do brych zmian w ży ciu, a tak że wiel ka po raż ka
słyn ne go Fran ka Si na try, któ re go kon cer ty nada wa ne w
tym sa mym pa smie pro gra mo wym gwał to wa nie tra ci ły
oglą dal ność! 

2 – Cli ve Sta ples Le wis, „Li sty sta re go dia bła do mło -
de go“

Na ma rzec i jed no cze śnie na czas Wiel kie go Po stu wy szli -
śmy z pro po zy cją bły sko tli wej i prze wrot nej książ ki Cli ve’a
Sta ple sa Le wi sa, au to ra „Opo wie ści z Na rni”. Na jej kar tach
po zna je my za gro że nia, na ja kie mo że być na ra żo ny czło -

wiek, któ ry chce żyć do -
brze i spra wie dli wie. Mi -
mo że od jej pierw sze go
an giel skie go wy da nia
mi nę ło pra wie 80 lat,
lek tu ra nie ze sta rza ła się
ani tro chę. Te mat - nie -
ste ty – jest cią gle ak tu al -
ny.

3 – Ks. Piotr Paw lu -
kie wicz, „Wstań. Al bo
bę dziesz świę ty, al bo
bę dziesz ni kim”

Na po czą tek ro ku za pro -
po no wa li śmy książ kę
ks. Pio tra Paw lu kie wi -
cza, jed ne go z naj bar dziej roz po zna wal nych pol skich ka zno -

dzie jów i re ko lek cjo ni stów,
zwią za ne go z war szaw skim
ko ścio łem św. An ny. Wie lu
z nas mnie ma, że by cie
świę tym nie jest tren dy,
bo świę tość to nu da. Wie -
lu z nas uwa ża świę tych
za eg zal to wa nych, za pa -
trzo nych w nie bo na iw -
nia ków. Jed nak nie zda -
je my so bie spra wy, jak
bar dzo się my li my.
Świę tość to od wa ga, a
ży cie wie lu świę tych
by ło bar dziej fa scy nu -
ją ce niż naj lep szy
film ak cji. Ksiądz
Piotr Paw lu kie wicz
mó wi o praw dzi wej
świę to ści, ale i o ra -

dze niu so bie z kry zy sa mi, o po -
wsta wa niu z upad ków i sła bo ści, abyś i Ty mógł być

świę ty! Wstań i wy rusz ra zem z nim! 

Z ŻYCIA PARAFII

Lektury do wakacyjnej walizki
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Festyn parafialny ‘2019
Z ŻYCIA PARAFII

KonkolJak co ro ku w uro czy stość od pu sto wą św. Bra ta Al -
ber ta go ści li śmy w na szej pa ra fii spo łecz ność Ca ri tas Ar chi -
die ce zji Gdań skiej, któ rą tak że opie ku je się nasz pa tron. 

Po Mszy św. na pla cu przy ko ściel nym od był się wspól ny
pik nik, a na stęp nie mecz pił kar ski – księ ża kon tra pa ra -
fia nie. ks. Ma te usz Konkol
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WIERSZ

KĄCIK DLA DZIECI

Niech zstąpi Duch Twój…

Był czerwiec. Warszawa. Zielone Świątki. I wielkie rzesze ludzi.
Wśród nich szedł jak Mojżesz przez Morze Czerwone nasz Papież – Jan Paweł II.
Przybył wprost z Rzymu – pełen odwagi, złu nigdy się nie kłaniał.
Na Placu Zwycięstwa naszej ojczyźnie udzielił bierzmowania.

I zstąpił Duch Boży na naszą Ojczyznę, rozpalił serca Polaków,
By wolność przywrócić i godność odzyskać od Gdańska, aż po Kraków.
I zobaczyli wszyscy Rodacy, jak wielka drzemie w nas siła.
Siła nadziei i siła wiary w narodzie się obudziła.

Z Bożą pomocą i błogosławieństwem, nie straszne są złego zamiary,
One topnieją, jak śniegi na wiosnę, gdy rośnie w siłę duch wiary.
Dziś po 40 latach, duch jakby gaśnie w Narodzie,
Zło się na nowo odradza, chce zniszczyć wszystko, co Boże.

Trzeba modlitwy i trzeba wiary, dzień każdy historią znaczyć,
Aby dziedzictwa Wielkiego Papieża w pamięci nie zatracić.
Dzisiaj prosimy Cię, Ojcze Święty z wyżyn pięknego Nieba,
Twojej modlitwy i wstawiennictwa, na nowo nam bardzo potrzeba.

Wypraszaj u Boga potrzebne łaski, by wiara nie wygasała,
Niech w naszych domach i w naszych urzędach, jaśnieje Boża chwała.
Niech pod naszym polskim niebem, zło nam prawdy nie przysłania,
Niechaj będą przestrzegane wszystkie Boże przykazania.

Anna Trzeciak, 2019 r.
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„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
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kościele lub w kancelarii parafialnej.
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WIADOMOŚCI PARAFIALNE
POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY

PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

Zuzanna Maria Łangowska 24.03.2019 
Lena Landowska 14.04.2019 
Julia Justyna Strzęp 14.04.2019
Michał Osowski 21.04.2019 
Marianna Alicja Czernecka 21.04.2019 
Alex Jacek Bujny-Prewęcki 26.04.2019 
Wiktoria Karolina Świetlik 5.05.2019 
Magdalena Stefania Krzemińska 12.05.2019 
Maria Murglin 12.05.2019 
Mikołaj Stanisław Sawicki 18.05.2019 
Mikołaj Aleksander Jeżowski 26.05.2019 
Jan Kowalczyk 1.06.2019 
Nina Rostkowska 9.06.2019 
Sebastian Wykland 9.06.2019 
Władysław Marian Andrearczyk 9.06.2019 
Natalia Maria Wilk 9.06.2019 

Śp. Maria Zamorska, lat 85 
Śp. Marianna Prokop, 91 
Śp. Urszula Gohra, lat 85 
Śp. Maria Bielawska, lat 72 
Śp. Zbigniew Milder, lat 66 
Śp. Rafał Sagan, lat 40 
Śp. Henryk Jurkiewicz, lat 70 
Śp. Waldemar Fabianowicz, lat 83
Śp. Andrzej Jaszczerski, lat 68 
Śp. Romuald Zajączkowski, lat 88 
Śp. Leon Grodzki, lat 89 
Śp. Danuta Filbrandt, lat 74 
Śp. Aleksandra Karpowicz, lat 84 
Śp. Leszek Wołoszyk, lat 63 
Śp. Gabriela Golla, lat 71 
Śp. Genowefa Szczołko, lat 81 
Śp. Jolanta Muszyńska, lat 57 
Śp. Jolanta Sokalska, lat 63 
Śp. Halina Sadowska, lat 89 
Śp. Danuta Herman, lat 86 
Śp. Jolanta Sokalska, lat 63 
Śp. Hanka Potok, lat 81 
Śp. Marianna Cuper, lat 85
Śp. Józefa Olchowska-Stromska, lat 62 
Śp. Władysław Helewiak, lat 86 
Śp. Kazimierz Pałach, lat 88 
Śp. Waleria Zawer, lat 90 
Śp. Józef Kaleta, lat 92 
Śp. Krystyna Szryter, lat 84
Śp. Irena Marchwiana, lat 83 
Śp. Urszula Kołek, lat 86 
Śp. Agnieszka Rusik, lat 82 
Śp. Janina Wilk, lat 81 
Śp. Jarosław Runowski, lat 63 
Śp. Wiesław Płóciennik, lat 74 
Śp. Genowefa Łukasiak, lat 78 
Śp. Mieczysław Chudy, lat 75 
Śp. Maria Domańska, lat 88 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Elżbieta i Władysław Słomińscy 7 kwietnia
Teresa i Jan Dorada 22 kwietnia 
Genowefa i Antoni Walentynowicz      21 czerwca 

JUBILEUSZE 50-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZE 25-LECIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Ewa i Tomasz Czerlińscy 9 czerwca
Agnieszka i Krzysztof Kornaccy         18 czerwca 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:

Piotr Jakub Czajka i Monika Bernadeta Czaja
22.04.2019 

Leszek Rossa i Agata Krukowska
27.04.2019 

Grzegorz Miller i Dominika Sylwia Dudkowska
4.05.2019 

Paweł Zbigniew Matuszewski i Aleksandra Szczepanik
25.05.2019 

Marcin Krzysztof Kowalczyk i Beata Justyna Trzaska
1.06.2019 

Piotr Dąbrowski i Katarzyna Główczewska
1.06.2019 

Czesław Franciszek Jadański i Małgorzata Krystyna Chodara
1.06.2019 

Tomasz Sławomir Jabłoński i Monika Taraszkiewicz
8.06.2019 
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Procesja Eucharystyczna w Bo¿e Cia³o
Z ŻYCIA PARAFII


