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CZAS ŻYCZEŃ BOŻONARODZENIOWYCH

Spotkanie opłatkowe ministrantów – 21.12.2011 r. Członkowie ERM-u na „Opłatku” z opiekunami  – 19.12.2011 r.

Duszpasterstwo Akademickie składa życzenia – 22.12.2011 r. Semper Fidelis na spotkaniu z ks. Proboszczem – 6.01.2012 r.

Spotkanie wspólnot modlitewnych w naszej parafii – 22.01.2012 r. Kolędowanie nauczycieli 25.01.2012 r.

Żłóbek w naszej parafii na święta Bożego Narodzenia
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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

8.12 – Zmia na na gło śnie nia w ko ście le
11.12 – Scho la Mło dzie żo wa wy śpie wa ła Aka -
tyst ku czci Bo gu ro dzi cy
11.12 – Pre zen ta cja ka len da rza pa ra fial ne go
na rok 2012
18.12 – Kier masz świą tecz ny przy go to wa ny
przez ERM
19.12 – Spo tka nie opłat ko we ERM
21.12 – Wi gi lia LSO wraz z ro dzi ca mi
22.12 – Wspól ne opła tek dusz pa sterstw: mło -
dzie żo we go i aka de mic kie go
26.12 – Pre zen ta cja Ju bi le uszo we go „50” nu -
me ru Gło su Bra ta
28.12 – Roz po czę li śmy od wie dzi ny ko lę do we
w ro dzi nach
6.01 – Spo tka nie opłat ko we Sem per Fi de lis
i Do mo we go Ko ścio ła
8.01 – Go ści li śmy ro dzi ców ka pła nów pra cu ją -
cych w na szej pa ra fii
15.01 – Przed sta wie nie ja seł ko we dzie ci z Przed -
szko la nr 62
16.01 – Spo tka nie Ra dy Pa ra fial nej
22.01 – Spo tka nie opłat ko we grup mo dli tew -
nych
25.01 – Co rocz ne ko lę do wa nie z na uczy cie la mi
29.01 – Wspól ny kon cert ko lęd chó ru pa ra fial -
ne go i scho lii mło dzie żo wej
Fe rie zi mo we
31.01-3.02 – Lux Cor dis i LSO na wspól nym
wy jeź dzie w Mie chu ci nie
4.02-8.02 – ERM wspól ne wyj ścia do Aqu -
apar ku, na lo do wi sko i do krę giel ni
5.02-11.02 – DA na wy jeź dzie w gó rach
9.02 – Ku lig pa ra fial ny
19.02 – Za ba wa kar na wa ło wa dla dzie ci w SP
nr 79
4.03-7.03 – Re ko lek cje wiel ko post ne dla dzie -
ci pro wa dzi ks. Mar cin Blok
9.03-11.03 – Dzień sku pie nia D.A. w Ju ra cie
17.03 – LSO na dro dze krzy żo wej w Wej he ro -
wie
17.03 – Gru pa z D.A .wraz z przy ja ciół mi na
wy jeź dzie w Puc ku
19.03 – Przy go to wa nie ko lej nych wi tra ży
25.03-28.03 – Re ko lek cje wiel ko post ne dla
do ro słych pro wa dzi je zu ita ks. An drzej Ma jew ski

Sprawozdanie
duszpasterskie
za rok 2011
Mi nio ny rok 2011. za pi sze się za pew ne w hi sto rii ko ścio ła 
w Pol sce ja ko szcze gól ny, w któ rym Oj ciec Świę ty Be ne dykt
XVI włą czył do gro na bło go sła wio nych na sze go ro da ka Ja na
Paw ła II. Ten wiel ki dar w oso bie pa pie ża Po la ka, za po śred -
nic twem któ re go mo że my za no sić na sze mo dli twy przed ob -
li cze Naj wyż sze go, nie wąt pli wie mo że oży wić wia rę w na szej
Oj czyź nie. Te go by śmy so bie wszy scy ży czy li. A za tem, to
po głę bie nie wię zi z Chry stu sem do ko nu je się w wy mia rze
Ko ścio ła po wszech ne go, ale tak że w wy mia rze pa ra fial nym.
Na sza pa ra fia nie ba wem bę dzie ob cho dzi ła Srebr ny Ju bi le -
usz swo je go ist nie nia. Bli sko 25 lat te mu Ks. bi skup Ta de usz
Go cłow ski ery go wał pa ra fię na gdań skim Przy mo rzu. Ten
czas to hi sto ria pra cy ka pła nów z pierw szym pro bosz czem
ks. Eu ge niu szem Stel ma chem, sióstr za kon nych oraz wie lu
lu dzi do brej wo li – pa ra fian, dzię ki któ rym wzra sta to dzie ło
za rów no du cho we jak i ma te rial ne. Dzi siaj pra gnie my pod su -
mo wać na sze wspól ne do ko na nia w ro ku 2011. 

Per so na lia 
W dusz pa ster stwie pa ra fial nym pra cu je ak tu al nie 7 ka pła -

nów. Czte rech wi ka riu szy oraz dwóch ka pła nów do po mo cy
dusz pa ster skiej - Ks. Ta de usz i Ks. Ra fał, któ ry łą czy pra ce
w pa ra fii z pra cą w Są dzie Me tro po li tal nym. Pięk nie i gor li -
wie współ pra cu je z na mi pięć Sióstr Be ta nek. Do po mo cy
ma my tak że świec ki per so nel ka te che tycz ny oraz ks. dia ko -
na na prak ty ce dusz pa ster skiej. Księ ży i Sio stry wspie ra licz -
ne gro no osób, któ re  po ma ga za rów no w dzia łal no ści dusz -
pa ster skiej jak i bu dow la nej. Dwóch na szych pa ra fian przy -
go to wu je się do przy ję cia Świę ceń Ka płań skich. Kle ryk Mar -
cin w Gdań skim Se mi na rium Du chow nym, zaś dia kon Sta ni -
sław w die ce zji Oban w Szko cji.

Ży cie sa kra men tal ne 
Fun da men tem ży cia re li gij ne go w pa ra fii jest ży cie sa kra -

men tal ne. W mi nio nym 2011 ro ku Sa kra ment Chrztu św.
przy ję ło 103 (106) dzie ci, zaś sa kra ment mał żeń stwa 21 (23)
par. Ks. bp Ry szard Ka sy na udzie lił Sa kra men tu Bierz mo wa -
nia 100 (83) mło dym lu dziom. 
Do wiecz no ści od pro wa dzi li śmy 120  (109) na szych pa ra fian.
Wiel ką na szą ra do ścią jest fakt, iż zwięk sza się ilość osób
przy stę pu ją cych do Eu cha ry stii. W cią gu ro ku roz da li śmy
po nad 250 tys. Ko mu nii Św. Ka pła ni od wie dza ją tak że cho -
rych z po słu gą w pierw sze piąt ki i so bo ty mie sią ca. Cho rych,
któ rzy sys te ma tycz nie, co mie siąc, gosz czą ka pła na w swo im
do mu jest bli sko 100.Któ re licz by są wła ści we? 

Mo dli twa
Ży ciu sa kra men tal ne mu to wa rzy szy za wsze mo dli twa. Co -

rocz ne spo tka nia zwią za ne z Ro kiem Li tur gicz nym ubo ga ca -
my na bo żeń stwa mi, któ re od pra wia my w cią gu ty go dnia. 

dalszy ciąg na stronie 4
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I tak wier ni mo gą ad o ro wać Naj święt szy Sa kra ment w każ dy
czwart ko wy wie czór oraz 16. dnia każ de go mie sią ca w ka pli -
cy, w klasz to rze. Po nad to od by ły się rów nież re ko lek cje wiel -
ko post ne i ad wen to we. Prze ży wa li śmy Świa to wy Dzień Cho -
rych. Z ra do ścią wspo mi na my tak że pięk ne ad wen to we nie -
szpo ry zwa ne „Lu ce na ria mi” oraz „Aka tyst”, któ re przy go to -
wa ła na sza śpie wa ją ca mło dzież. Kon ty nu owa na jest tak że
pe re gry na cja Ob ra zu Chry stu sa Mi ło sier ne go wśród miesz -
kań ców  osie dla.

Piel grzym ki
Pa ra fia nie na si od by li w ubie głym ro ku piel grzym kę do Rzy -

mu na be aty fi ka cję Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II. Od by ła się
tak że XI. piel grzym ka ro we ro wa do Sank tu arium w Ma tem -
ble wie.  Kil ku na sto oso bo wa gru pa uczest ni czy ła w Gdań -
skiej Pie szej Piel grzym ce na Ja sną Gó rę. Mło dzież uda ła się
tak że na spo tka nie do Led ni cy. Gru pa na szych pa ra fian
uczest ni czy ła rów nież w piel grzym ce do Zie mi Świę tej.

Wy da rze nia
Waż ną ro lę w ko mu ni ko wa niu się z wier ny mi peł ni na sza

pa ra fial na ga ze ta ”Głos Bra ta”. Re dak cja przy go to wa ła i wy -
da ła 4 nu me ry. Na pod kre śle nie za słu gu je fakt, iż ga ze ta, któ -
ra jest swe go ro dza ju kro ni ką wy da rzeń, uka zu je się sys te -
ma tycz nie od kil ku lat i do cze ka ła się ju bi le uszo we go 50. nu -
me ru. Dzię ku je my i gra tu lu je my ca łej Re dak cji. Po raz dru gi
przy go to wa li śmy i wy da li śmy ka len darz pa ra fial ny, w któ rym
za pre zen to wa li śmy, tak że wy ko na ne w 2011 ro ku, wi tra że.
Jak co ro ku za pro si li śmy na szych pa ra fian na przed sta wie nia
bo żo na ro dze nio we przy go to wa ne przez dzie ci i przed szko la -
ków. W czerw cu z ra cji od pu stu od był się fe styn pa ra fial ny
po łą czo ny z róż ne go ro dza ju atrak cja mi. Wśród waż nych wy -
da rzeń war to tak że od no to wać co rocz ne spo tka nie dla ro dzi -
ców księ ży, któ rzy po słu gu ją w na szej pa ra fii. My ślę, że waż -
ną ro lę w ko mu ni ka cji z wier ny mi peł ni rów nież na sza stro na
in ter ne to wa – mo że ksiądz Pro boszcz ze chciał by tro chę i o
tym wspo mnieć? 

Kul tu ra
Ka pła nom i Sio strom za kon nym za le ży na po głę bia niu oso -

bi ste go kon tak tu z wier ny mi.  Te mu ce lo wi słu żą cy klicz ne
spo tka nia, któ re wpi su ją się w ka len darz dusz pa ster ski. Jest
wśród nich za ba wa kar na wa ło wa dla dzie ci, je sien ne grzy bo -
bra nie, za ba wa an drzej ko wa dla do ro słych, któ ra w tym ro ku
z przy czyn obiek tyw nych się nie od by ła. Po nad to przed szko -
la ki mo gły uczest ni czyć w za ję ciach pla stycz nych za ty tu ło -
wa nych „Bi blia dla naj młod szych”. Sio stry i ka pła ni zor ga ni -
zo wa li kil ka wa ka cyj nych wy jaz dów za rów no dla dzie ci jak i
dla mło dzie ży. Po raz pierw szy tak że za pro po no wa li śmy wy -
jazd wa ka cyj ny dla ca łych ro dzin. Se nio rzy mie li moż li wość
wspól ne go wyj ścia do ki na na film pt. „Jan Pa weł II – szu ka -
łem Was”.

Dzie ła cha ry ta tyw ne
Waż nym ry sem pa ra fii jest dzia łal ność cha ry ta tyw na.

Wśród na szych dzia łań war to wy mie nić: ak cję „Żon kil. Po la

na dziei.” – po moc na rzecz ho spi cjum; zbiór ki na obia dy dla
dzie ci w szko łach na te re nie na szej pa ra fii oraz dla po szko do -
wa nych w wy ni ku awa rii w elek trow ni ato mo wej Fu ku shi ma
w Ja po nii. Po nad to prze pro wa dzi li śmy let nią zbiór kę na zor -
ga ni zo wa nie wa ka cji dla dzie ci i mło dzie ży ze Wscho du. Od -
by ło się tak że kil ka zbió rek na mi sje. Dwu krot nie go ści li śmy
gru py za przy jaź nio nych piel grzy mów z Mar ty ni ki wraz z Ks.
Jac kiem Ossow skim i ks. Ja nem Mie lew skim. Wspar li śmy
Dom „Zło ta Je sień” na Za spie oraz wzię li śmy udział w ak cji
Ca ri tas „Tor ni ster pe łen uśmie chów”. Łącz nie na te ce le pa -
ra fia nie prze zna czy li po nad 60 tys. zło tych. Bar dzo - za wszel -
ką po moc - dzię ku je my. 

Spra wy bu dow la ne
Od bli sko 25 lat zaj mu je my się tak że bu do wą świą ty ni oraz

za ple cza dusz pa ster skie go. Naj pierw by ła ka pli ca. Po tem bu -
do wa ple ba nii i klasz to ru, a na stęp nie ko ścio ła. 
Dzi siaj kon ty nu uje my to dzie ło i sta ra my się, aby na sza świą -
ty nia sta wa ła się co raz pięk niej sza. O efek cie mo gli śmy się o
tym prze ko nać uczest ni cząc we Mszy św. trans mi to wa nej
przez TV Po lo nia w dniu 18 grud nia 2011 r.. Pod su muj my
pra ce, któ re wy ko na li śmy w mi nio nym ro ku:  
a. Za ku pi li śmy sześć ko lej nych ław dę bo wych  (obec nie jest
ich 80).
b. Prze pro wa dzi li śmy pra ce na chó rze – po ło że nie po nad 100
m gra ni tu, dę bo wych ław i ba lu strad. 
c. Za mon to wa li śmy 12 wi tra ży za pro jek to wa nych przez o. To -
ma sza Jank i wy ko na nych tra dy cyj ną   

me to dą wi tra żo wą.
d. Za ku pi li śmy i za mon to wa li śmy fi gu rę Chry stu sa w pre zbi -
te rium.
e. Za ło ży li śmy no we na gło śnie nie w ko ście le.
f.  Prze pro wa dzi li śmy pra ce re mon to wo -bu dow la ne nad za -
kry stią.
g. Za koń czy li śmy ka pi tal ny re mont jed nej z sal ka te che tycz -
nych na ple ba nii oraz dwóch miesz kań. 

Chciał bym tak że po in for mo wać, iż pa ra fia oprócz wy dat ków
in we sty cyj no -re mon to wych ma wie le zo bo wią zań wy ni ka ją -
cych z bie żą cej dzia łal no ści zwią za nej z utrzy ma niem ple ba -
nii, klasz to ru oraz wszyst kich in nych obiek tów. To wszyst ko,
co czy ni my, jest moż li we dzię ki ofiar no ści na szych pa ra fian,
za któ rą wszyst kim skła dam z ser ca pły ną ce „Bóg za płać”.

Koń cząc to pod su mo wa nie, chciał bym tak że po dzię ko wać
wszyst kim, któ rzy nam po ma ga ją swo ją mo dli twą i do brym
sło wem. Dzię ku ję rów nież: ka pła nom, sio strom za kon nym,
ka te che tom, wszyst kim gru pom dusz pa ster skim, człon -
kom Ra dy Pa ra fial nej  oraz wszyst kim lu dziom do brej wo -
li, któ rzy ak cep tu ją na sze dzia ła nia i się z ni mi iden ty fi ku -
ją. Niech wspar cie i wsta wien nic two św. Bra ta Al ber ta – na -
sze go pa tro na - to wa rzy szy nam w ko lej nym ro ku na szej
wspól nej pra cy. 

Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk  

Z ŻYCIA PARAFII

c.d. Sprawozdanie duszpasterskie
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Z ¯YCIA PARAFII

KSIĘŻA
A - pi szą cy tek sty:  
Ks. Ja ro sław Do mi nik Czer wiń ski, ks. To masz Fry mark, ks.
Krzysz tof Grzem ski, ks. Ire ne usz Ko zio rzęb ski, fr. Piotr
Kwia tek OFMCap, ks. Ma rek Ła buć, ks. Jan Mie lew ski, ks.
Pa weł Na wrot, ks. Ja cek Ossow ski, o. Świe rad M. Pet t ke
CCG, ks. Ta de usz Po lak, o. Ja cek Sa lij OP, ks. Piotr Sa sin,
ks. Grze gorz Stol czyk, ks. Ra fał Za lew ski, dk. Adam Koł kie -
wicz, Kl. Sta ni sław Pa mu ła dk. Wal de mar Wa luk
B - fo to gra fu ją cy:  
o. Pa weł Blok, ks. Ra fał De tlaff, ks. Ja nusz Maj kow ski, Ks.
Mar cin Mia now ski, o. Ma rek Kie drow ski, ks. Ja cek Ko wa -
lew ski, ks. Ja cek Ossow ski, ks. Ta de usz Po lak, ks. Piotr Sa -
sin, ks. Grze gorz Stol czyk

SIOSTRY ZAKONNE
pi szą ce tek sty i fo to gra fu ją ce:  
s. An ge li na, s. Anie la, s. Ber nar da, s. Ber nar det ta, s. Da mia -
na, s. Ju sty na, s. Mag da le na, s. Mi cha ela, s. Sa le zja, s. Ta tia -
na

PARAFIANIE:
A  - pi szą cy tek sty:
An na Ba cław ska, Wie sław Bą cal ski, Agniesz ka Ba na siak,
Wie sław Ba rań ski, Hu bert Bar tel, Sta ni sła wa Ma ria Bar tel,
Ma ry sia Bog dań ska, Ju sty na Bor kow ska, An na Bój czuk,
Ane ta Brat ke

Agniesz ka Ce zak, Mag da Chmie lew ska, Adam Chmie lew -
ski, An na Ciach, Kin ga Cie lec ka, Gra ży na Chrap czyń ska,
Ire na Chrap czyń ska, Lu cy na Cy bu la, Agniesz ka Cza piew -
ska, Mag da Cza piew ska, Ela Cza piew ska, Mo ni ka Czu duk,
San dra Czy żew ska 

Da mian Dar czuk, Ja cek Dą brow ski, Ewa i Ra fał Dą brow scy,
Syl wia Dłu go łęc ka, Bo le sław Do bro wol ski, Bo le sław Ma ria
Do bro wol ski, Ja dwi ga Do bro wol ska, Do mi ni ka Dud kow -
ska, Mar le na Dud kow ska, 

Jo an na El l wardt, Łu kasz  El wir ski, Ma ria En gels, 

Te re sa Fi de ra, Mag da le na Fie dor czuk,

Ane ta Gie ras, Mag da Gla za, Ka rol Go dlew ski, Pau li na Grab -
da, Ma rek Grzyb kow ski, 

Elż bie ta Ja nec ka, Be ata Ja ni kow ska, Ka ro lin ka Juch nie -
wicz, 

Ste fa nia K., Kin ga Ka czo row ska, Ania Ka czyń ska, Ja ro sław
Kal kow ki, Iwo na Kle in, Jo lan ta Ka miń ska, Ma ciej Ka miń -
ski, Bar tosz  Kan ka, Ka ro li na Kie schling, Ania i Ro bert Ko -
bie lo wie, Kry sty na Ko ło dziej czak, Ane ta Ko sel, Mi chał Ko -
mo row ski, Agniesz ka Kor nac ka, Ma ria Kor nac ka, Wio le ta
Kor nac ka, Pau li na Kop czyń ska, Mag da le na Kosz ko, Ola
Ko zak, Jo achim Kreft, Ad rian na Krze miń ska, Do mi ni ka Ku -

char ska, Asia Ku lik, Do ro ta Kuf fel, Mał go sia i Grze gorz
Kwia tek, Mag da Kwiat kow ska, An na Kwie cień, Mar ta
Kwie cień

Jo an na Lan ge, Ma rek Lau da, Mir ka i Mar cin La za row scy,
Ewe li na Le wan dow ska, Jó zef Lis

Ma ria Ło mon kie wicz, Bo gu mi ła Łon ska, Ka rol Łu ka siak,
Ania Łu ka sze wicz, Ola Łu żyń ska

Da ria Ma lik, Sta ni sław Mat czak, Ma ria Ma tu siak, Ma ria
Ma tu sik, Ka sia Mar czak, Alek san der Mar kow ski, Agniesz -
ka Ma zu rek, Sta ni sław Ma zu rek, Ma riusz Mer ta, Do mi ni ka
Miel nik, Ka ro li na Mi ko ła jun, Grze gorz Mil ler, Re na ta Mi -
rosz ni czen ko, In es Mni cho wicz, Szy mon Moś, Woj ciech
Mo skal, Mar cin Mosz czyń ski, An na Mro zo wicz, Krzysz tof
Mu lar ski 

Ane ta Naj da, Kry stian Na gel,  To masz Ka rol No wak, Kac per
Nycz

Elż bie ta Od rzy wo łek, Ja kub Ol fier, To masz Ol szyń ski, Ro -
bert Oku ła

Łu kasz Pe pliń ski, Agniesz ka Pet ters, Jo an na Pie cyk, Ola
Pio trow ska, Ania Po lus, Ania Pon tus, Jo an na Puk, Mi ro sław
Puk, Ry szard Pusz ko 

Da riusz Radt ke, Aga ta Rad ka, Ane ta Rat ke, Mar ty na Ro ga -
liń ska, Ja cek Ru lew ski, Asia Ry bac ka, Jo an na Ry bac ka

Mi chał Sa dow ski, Mał go rza ta Sa ko wicz, Ka zi mierz Sa ko -
wicz, Jo an na Sa ruc ka, Zo fia Schwarz, Mał go rza ta Sę dziak,
An na Si tar ska, Ka sia Si tar ska, Elż bie ta Skom ro, Agniesz ka i
Krzysz tof Skrzyp scy, Mar cin Smosz na, Mał go rza ta Smyl,
Hen ry ka Sob ko wicz, Ali cja So wiń ska, Te re sa So wiń ska, Ka -
mi la Sta nek, Mi ko łaj i Bar tło miej Stan kie wi czo wie, p. Ste fa -
niak, W. Stę pień, Ka ta rzy na Sze fler, Ka ta rzy na Szkol nik,
Mie czy sław Szy ma nek, Ar tur Śli wa, Ma ciej Śmie tan ka

Mo ni ka To ma szew ska, Iza be la Tu row ska, Bar ba ra Tur ska,
Syl wia Try ba ła

Iwo na Ucie chow ska, Bar ba ra Uf niar ska, Gra ży na Ula siń -
ska, An drzej Urbań ski, Jan Ustow ski

Mo ni ka Wal czak, Da riusz Wa si lew ski, Da riusz Wa śniew ski,
Alek san dra Wa ta, Ja go da We so łow ska, Woj ciech We so łow -
ski, Klau dia Wę grzy now ska, Alek san dra Wierz bic ka, Se ba -
stian Wil czew ski,  Re na ta Wi loch, Sta ni sław Wi loch, Pa tryk
Wi now ski, Zu zan na Wit kow ska, An drzej Wit kow ski, Ra fał
Wit kow ski, Bo gu mi ła Wo cial,  Ewa Wo ja czek, Ra fał Woj cie -
chow ski

Mag da le na Za lew ska, Krzysz tof Ży gow ski
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oraz:
Ad rian, Ania, Ali cja, In ka, Ja cek, Ju lia, Mag da, Mar cin, Mi -
chał, Mo ni ka, Na ta lia, Na ta lia, Jo asia, Pa weł, Piotr, Ra dek,
Ro bert, Ro man, To mek, Ur szu la

B  - fo to gra fu ją cy:
An drzej Ba dow ski, To masz Ba dow ski, An na Ciach, Ry szard
Ma gul ski, Agniesz ka Ba na siak, Bog dan Bar czyk, Ja nusz
Ba łan da -Ry dzew ski, Wie sław Bą cal ski, An drzej Bied ny, Zbi -
gniew Bi ziuk, Bog dan Bra czyk, Ja cek Brat ke, Adam Chmie -
lew ski, An na Ciach, Ja cek Dą brow ski, Pa weł Gla nert, Elż -
bie ta Ja nec ka, An na Jaś ko wiak, Mi ro sław Jaś ko wiak, Jo lan -
ta Ka miń ska, Bar tosz Kan ka, Ma rek Kie drow ski, Ma rek
Klat, Wio le ta Kor nac ka, Ma ciej Ko sy carz, Woj ciech Mo -
skal, Ire ne usz Mar czak, Ar tu ro Ma ri, Sta ni sław Ma zu rek,
Ma rek Mia nec ki, Woj ciech Mi lew ski, Han na Olędz ka, To -
masz Ol szyń ski, An na Osiń ska, Mi ro sław Puk, Sta ni sław
Skła da now ski, Te re sa So wiń ska, An drzej So wiń ski, Ka zi -
mierz Sa ko wicz, W. Stę pień, Ro man Sza bow ski, Zbi gniew
Try bek, Da riusz Wa si lew ski, Ewa Wo ja czek, Ra fał Woj cie -
chow ski, Piotr Za błoc ki, 

C - przy go to wu ją cy krzy żów ki:
Ba ryt, Mał go rza ta Wojt kie wicz

D - ry su ją cy:  
Da ria Ma lik, An drzej So wiń ski

E - pi szą cy po ezję:  
Ma ciej Bie niasz, Ga brie la Broń ska, Zo fia Do bro wol ska,
Kry sty na F., Te re sa Fi de ra, Zo fia Ja sno ta, Kin ga Ka czo row -
ska, Alek san dra Kaź mier czak, Ania Ko bie la, An na Ko śnik,
Mał go rza ta Kwia tek, Ma riusz Mer ta, Agniesz ka Młyń czyk,
Wie sław Ja nusz Mi kul ski, Jan Or czy kow ski, Ma ria P.-D., Ja -
ro sław Pa czyń ski, Ja dwi ga Pie troń, Mi cha el Qu oist, B. Ra -
wicz, Zbi gniew Sło necz ny, Ka mi la Si wek, Mag da le na Stę -
pień, Ka zi mierz Sa ko wicz, Cze sław Try ba, An na Trze ciak,
Ste fan Wi twic ki,  Ire na Wy szyń ska - Sza ty łow ska, Re na ta Za -
mor ska, Ja dwi ga Żu ra wiec ka, Mał go sia…

F - wy ko nu ją cy ko rek tę: 
An na Jaś ko wiak, Da nu ta Ko la now ska, Da riusz Wa śniew ski

Pre zy dent Mia sta Gdań ska Pa weł Ada mo wicz
uho no ro wał za pra cę spo łecz ną przy wy da wa niu
na szej ga ze ty pa ra fial nej Głos Bra ta na gro dą w
for mie li stu gra tu la cyj ne go oraz książ ki „Wę -
drów ki po Wrzesz czu” pa nią Te re sę So wiń ską.
Ser decz nie gra tu lu je my. 
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Z ŻYCIA PARAFII

Duszpasterstwo akademickie

Dusz pa ster stwo Aka de mic kie jest wspól no tą lu dzi, któ rzy
pra gną po sze rzać swo ją wie dzę re li gij ną i po głę biać jej prak -
ty kę po przez wspól ną mo dli twę i dys ku sję na te ma ty zwią -
za ne z wy zna wa ną wia rą ka to lic ką. Po cząt ki dzia ła nia wspól -
no ty się ga ją ro ku 2010, kie dy to mło dzież, na le żą ca w pew -
nej czę ści do Dusz pa ster stwa Mło dzie ży „Lux Cor dis”, wy -
ra zi ła chęć utwo rze nia no wej wspól no ty. Mia ła ona sku piać
mło dzież w wie ku stu denc kim do dal sze go, ak tyw ne go
udzie la nia się w na szej pa ra fii. Dzię ki du że mu za an ga żo wa -
niu wie lu osób po wsta ło no we dusz pa ster stwo, któ re go
pierw szym opie ku nem był ks. Krzysz tof Grzem ski.

Pierw sze na sze spo tka nia od by wa ły się w bi blio te -
ce pa ra fial nej, gdzie w każ de wtor ki i nie dzie le (po wie czor -
nej Mszy Świę tej) od by wa ły się spo tka nia te ma tycz ne. Cza -
sem przy bie ra ły one for mę spo tkań to wa rzy skich, pod czas
któ rych moż na by ło roz ma wiać na do wol ny te mat. Stan dar -
do wym pla nem na szych spo tkań by ła jed nak ad o ra cja Naj -
święt sze go Sa kra men tu w ka pli cy ple ba nij nej, w cza sie któ -
rej gło szo ne by ło Sło wo Bo że na wią zu ją ce do  te ma ty ki na -
sze go spo tka nia. Pod czas na uk po dej mo wa ne by ły te ma ty,
dzię ki któ rym mo gli śmy wię cej do wie dzieć się na te mat
zna cze nia mo dli twy, za sta na wiać się nad ży ciem wiecz nym.
Szcze gó ło wo zo sta ły przed sta wia ne rów nież po szcze gól ne
ele men ty Mszy Świę tej i ich zna cze nie. Po wspól nej mo dli -
twie kie ro wa li śmy się w stro nę bi blio te ki pa ra fial nej, aby
tam kon ty nu ować na sze roz mo wy.

Kie dy ks. Krzysz tof udał się na stu dia bi blij ne do
War sza wy, na Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie -
go (UKSW), no wym opie ku nem Dusz pa ster stwa Aka de -
mic kie go zo stał ks. Ra fał Det tlaff. Obec nie na sze spo tka nia
od by wa ją się w każ dą nie dzie lę po ostat niej wie czor nej Eu -
cha ry stii. Przy bie ra ją one for mę kon tem pla cyj ną. Każ dy 
z człon ków roz wa ża otrzy ma ne na kart ce frag men ty z Pi -
sma Świę te go, po czym ma on  moż li wość wła snej in ter pre -
ta cji wy bra ne go frag men tu z Ewan ge lii i wspól ne go dzie le -
nia się nią ze wszyst ki mi. Oprócz te go wszy scy zgro ma dze -
ni włą cza ją się we wspól ną mo dli twę, któ ra wy ra ża na jest w
spo sób spon ta nicz ny. Od ma wia ne mo dli twy kie ro wa ne są
do Bo ga w trzech for mach: dzięk czyn nej, bła gal nej i mo dli -
twie po le ga ją cej na wy ra że niu skru chy wo bec na sze go Zba -
wi cie la. Wszyst kie ro dza je mo dli twy wzbo ga ca ne są mu zy -
ką gi ta ro wą w wy ko na niu na sze go pa ra fial ne go or ga ni sty
Krzysz to fa Ży gow skie go oraz wspól nym śpie wem. Cza sem
spo ty ka my się tak że w ka pli cy klasz tor ku sióstr Be ta nek,
gdzie ad o ru je my Naj święt szy Sa kra ment po przez mo dli twę
uwiel bie nia – w cał ko wi tej ci szy.

Uczest ni czy my tak że w róż ne go ro dza ju re ko lek -
cjach, któ rych ce lem jest to, aby każ dy z nas mógł po głę bić
swo ją wia rę po przez roz wój du cho wy we wspól nym sku pie -
niu mo dli tew nym. Lu bi my rów nież po pro stu do brze spę -
dzić czas we wspól nym gro nie, by choć na chwi lę ode rwać
się od co dzien no ści. 

Część osób z Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go na le -
ży rów nież do wspól no ty Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza, dzię ki
te mu każ da Li tur gia Mszy Świę tej przy bie ra bar dziej uro -

czy stą for mę asy sty li tur gicz nej. W na szym gro nie są tak że
oso by, któ re po sia da ją ta lent mu zycz ny. An ga żu ją się one 
w gru pach scho li, wy ko nu jąc pie śni pod czas Eu cha ry stii 
i ubo ga ca jąc przy tym na szą wspól ną mo dli twę. Każ dy 
w Dusz pa ster stwie ma moż li wość czyn ne go udzia łu przy
spra wo wa niu Li tur gii, na przy kład po przez czy ta nie Sło wa
Bo że go, Mo dli twy Po wszech nej, czy też czy ta nie roz wa żań
pod czas róż nych na bo żeństw po za Mszą. Ozna cza to, że
każ dy mo że zna leźć swo je miej sce w Ko ście le,  bo każ dy
wkład oso bi sty w cza sie na szej wspól nej mo dli twy jest waż -
ny i cen ny.

Gru pa Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go bie rze tak -
że udział w co rocz nym spo tka niu mo dli tew nym „Li ta nii
Miast” na Pla cu So li dar no ści w Gdań sku.  Na wie dza my
rów nież  cmen tarz na Za spie pod czas co rocz nych ob cho -
dów uro czy sto ści Wszyst kich Wier nych Zmar łych. 

Na sze spo tka nia przy bie ra ją rów nież mniej for mal -
ny kształt, słu żą po pro stu in te gra cji. Wów czas or ga ni zu je -
my róż ne go ro dza ju wyj ścia: do ki na, na krę gle, na dłuż sze
spa ce ry. Cie ka wym do świad cze niem by ło noc ne wyj ście na
wie żę Ba zy li ki Ma riac kiej w Gdań sku. Prze waż nie są to jed -
nak po pro stu spo tka nia to wa rzy skie przy do brej her ba cie,
ka wie i słod ko ściach. Po dej mo wa li śmy tak że wspól ną pra cę
nad bu do wą te go rocz nej szop ki bo żo na ro dze nio wej, któ rej
pro jek tan tem był To masz Ol szyń ski a wy ko naw ca mi te go
dzie ła oczy wi ście człon ko wie „Dusz pa ster stwa Aka de mic -
kie go” i dusz pa ster stwa mło dzie ży „Lux Cor dis”. 

Dusz pa ster stwo Aka de mic kie za wsze jest otwar te
dla no wych osób, dla te go wszy scy któ rzy są w wie ku stu -
denc kim i chcie li by włą czyć się do wspól no ty, po znać no -
wych lu dzi i po więk szyć na sze gro no, ser decz nie za pra sza -
my na spo tka nia w każ dą nie dzie lę po ostat niej wie czor nej
Mszy Świę tej. Wy star czy, że oso by chęt ne po cze ka ją po
wie czor nej Eu cha ry stii przed wej ściem do Ko ścio ła, a na
pew no zo sta ną przy ję te z otwar ty mi ra mio na mi przez człon -
ków na szej wspól no ty. Za pra sza my.

tekst: Ma rek Lau da

Członkowie duszpasterstwa akademickiego z opiekunami 
przy zbudowanej przez siebie szopce
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No wy Rok 1935
Je zus lu bi wcho dzić w naj -
drob niej sze szcze gó ły ży -
cia na sze go i speł nia nie raz
taj ne pra gnie nia mo je, któ -
re nie raz ukry wam przed
Nim sa mym, cho ciaż
wiem, że przed Nim nic
skry te go być nie mo że.

U nas jest zwy czaj
w No wy Rok wy cią gać so -
bie pa tro nów szcze gól nych
na ca ły rok; ra no, w cza sie
me dy ta cji, obu dzi ło mi się
jed no z ta kich taj nych pra -
gnień: że by Je zus Eu cha ry -
stycz ny był mi szcze gól -
nym pa tro nem i na ten rok
– jak daw niej. Jed nak ta jąc
się przed swym Umi ło wa -
nym z tym pra gnie niem,
mó wi łam z Nim o wszyst -
kim z wy jąt kiem o tym, że
Go chcę mieć za pa tro na.
Kie dy przy szły śmy do re -
fek ta rza na śnia da nie, po
prze że gna niu za czę ło się
cią gnie nie pa tro nów. Kie -
dy się zbli ży łam do ob ra -
zecz ków, na któ rych są na -
pi sa ni pa tro ni, wzię łam bez
na my słu, jed nak nie czy ta -
jąc za raz, chcia łam się
przez pa rę mi nut umar twić. Wtem sły szę głos w du szy: Je -
stem two im pa tro nem, czy taj. W tej chwi li spoj rza łam na
na pis i prze czy ta łam: „Pa tron na rok 1935 – Naj święt sza Eu -
cha ry stia”. Ser ce mi za drga ło z ra do ści i wy su nę łam się po -
ta jem nie z gro na sióstr i po szłam przed Naj święt szy Sa kra -
ment, cho ciaż na krót ką chwi lę, i tam da łam uczu ciom ser -
ca swe go fol gę. Je zus mi jed nak słod ką zro bił uwa gę, aby
być w tej chwi li wspól nie z Sio stra mi; po szłam na tych miast,
sto su jąc się do re gu ły. Trój co Św. Je dy -
ny Bo że, nie po ję ty w wiel ko ści mi ło sier dzia ku stwo rze -
niom, a szcze gól nie ku bied nym grzesz ni kom. Oka za łeś
swo ją prze paść mi ło sier dzia nie po ję tą i ni gdy nie zgłę bio ną
przez ża den ro zum, ani ludz ki, ani aniel ski. Ni cość i nę dza
na sza to ną w wiel ko ści Two jej; o Do bro ci nie skoń czo na, kto
Cię god nie uwiel bi – czy znaj dzie się du sza, któ ra Cie bie ro -
zu mie w mi ło ści? O Je zu, są du sze ta kie, ale ich nie wie le.

W pew nym dniu w cza sie ran ne go roz my śla nia
usły sza łam ta ki głos: Ja Sam je stem kie row ni kiem two -
im, by łem, je stem i bę dę, a iżeś pro si ła o po moc wi -
dzial ną – i da łem ci, i wy bra łem go wpierw sam, ni że -
li żeś mnie o to pro si ła, bo te go wy ma ga spra wa mo -
ja. Wiedz o tym, że błę dy, ja kie po peł niasz prze ciw

nie mu, ra nią ser ce mo je;
szcze gól nie strzeż się sa mo -
wo li, niech na naj drob niej -
szej rze czy bę dzie pie częć
po słu szeń stwa. 

Prze pro si łam Pa na Je zu -
sa za te błę dy – z ser cem upo -
ko rzo nym i wy nisz czo nym;
tak że prze pro si łam oj ca du -
chow ne go i po sta no wi łam ra -
czej nie czy nić nic, ani że li ro -
bić wie le, a źle.

O do bry Je zu, dzię ku ję Ci
za tę wiel ką ła skę, to jest, że
da jesz mi po znać, czym je stem
sa ma z sie bie – nę dzą i grze -
chem, ni czym wię cej; jed no
tyl ko mo gę sa ma z sie bie, to
jest ob ra żać Cie bie, o Bo że
mój, bo nę dza nic wię cej uczy -
nić sa ma z sie bie nie mo że,
prócz ob ra ża nia Cie bie, o Do -
bro ci nie skoń czo na.

W pew nej chwi li pro szo -
no mnie o mo dli twę za pew ną
du szę. Po sta no wi łam za raz od -
pra wić no wen nę do Mi ło sier -
dzia Pań skie go i do tej no wen -
ny do łą czy łam jed no umar -
twie nie, to jest przez czas
mszy św. no sić na obu no gach
łań cu szek. Trzy dni już się ćwi -
czy łam w tym umar twie niu,

kie dy po szłam do spo wie dzi i po wie dzia łam oj cu du chow ne -
mu, że na do myśl ne po zwo le nie pod ję łam ta kie umar twie -
nie; my śla łam, że oj ciec du chow ny nic nie bę dzie miał prze -
ciw te mu, a jed nak usły sza łam rzecz prze ciw ną, to jest, że -
bym bez po zwo le nia nic sa ma nie czy ni ła. O mój Je zu, i zno -
wu sa mo wo la, ale nie znie chę cam się swy mi upad ka mi,
wiem o tym do brze, że je stem nę dzą. Ze wzglę du na zdro -
wie nie otrzy ma łam po zwo le nia i zdzi wił się oj ciec du chow -
ny, jak mo gę bez je go po zwo le nia ćwi czyć się w więk szych
umar twie niach. Prze pro si łam za swo ją sa mo wo lę, a ra czej
za kie ro wa nie się po zwo le nia mi do myśl ny mi, i pro si łam o
za mia nę na in ne. Oj ciec du chow ny za mie nił mi na umar -
twie nie we wnętrz ne, to jest ta kie, że przez czas mszy św.
mam roz wa żać – dla cze go Pan Je zus przy jął chrzest. To roz -
my śla nie nie by ło dla mnie umar twie niem, bo prze cież my -
śleć o Bo gu to jest roz kosz, a nie umar twie nie, ale by ło w
tym umar twie nie wo li, że czy nię nie to, co mnie się po do ba,
ale to, co mi wska za no, i na tym po le ga umar twie nie we -
wnętrz ne. 

Kie dy ode szłam od kon fe sjo na łu i za czę łam od pra -
wiać po ku tę, usły sza łam te sło wa: Udzie li łem ła ski tej du -
szy, o któ rą mnie pro si łaś dla niej, ale nie dla umar -

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Z Dzienniczka œw. Faustyny

Okładka „Dzienniczka” siostry Faustyny Kowalskiej
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twie nia twe go, ja kieś sa ma so bie wy bra ła, ale tyl ko
dla ak tu po słu szeń stwa zu peł ne go wo bec za stęp cy
mo je go da łem ła skę tej du szy, za któ rą się wsta wi łaś
do mnie i dla któ rej że bra łaś mi ło sier dzia. Wiedz o
tym, że kie dy wy nisz czasz w so bie tę wła sną wo lę,
wten czas Mo ja kró lu je w to bie.

O Je zu mój, miej cier pli wość ze mną, już bę dę
uważ niej sza na przy szłość; nie na so bie to opie ram, ale na
ła sce i do bro ci Two jej, któ ra jest tak wiel ka dla mnie nędz -
nej.

W pew nej chwi li dał mi Je zus po znać, że kie dy Go
pro szę w in ten cji, ja ką mi nie raz po le ca ją, jest za wsze go tów
udzie lać swych łask, tyl ko du sze nie za wsze chcą je przy jąć.
Ser ce mo je jest prze peł nio ne mi ło sier dziem wiel kim
dla dusz, a szcze gól nie dla bied nych grzesz ni ków.
Oby mo gły zro zu mieć, że ja je stem dla nich Oj cem
naj lep szym, że dla nich wy pły nę ła z ser ca mo je go
krew i wo da, ja ko z kry ni cy prze peł nio nej mi ło sier -
dziem; dla nich miesz kam w ta ber na ku lum, ja ko Król
mi ło sier dzia pra gnę ob da rzać du sze ła ska mi, ale nie
chcą ich przy jąć. Przy naj mniej ty przy chodź do mnie
jak naj czę ściej i bierz te ła ski, któ rych oni przy jąć nie
chcą, a tym po cie szysz ser ce mo je. O, jak wiel ka jest
obo jęt ność dusz za ty le do bro ci, za ty le do wo dów mi -
ło ści; ser ce mo je na pa wa się sa mą nie wdzięcz no ścią,
za po mnie niem od dusz ży ją cych w świe cie; na wszyst -
ko ma ją czas, tyl ko nie ma ją cza su na to, aby przyjść
do mnie po ła ski.

A więc zwra cam się do was, wy – du sze wy bra -
ne, czy i wy nie zro zu mie cie mi ło ści ser ca mo je go? 
I tu za wio dło się Ser ce Mo je, nie znaj du ję cał ko wi te -
go od da nia się mo jej mi ło ści. Ty le za strze żeń, ty le nie -
do wie rzań, ty le ostroż no ści. Na po cie chę two ją po -

wiem ci, że są du sze w świe cie ży ją ce, któ re mnie
szcze rze ko cha ją, w ich ser cach prze by wam z roz ko -
szą, ale jest ich nie wie le; są i w klasz to rach du sze ta -
kie, któ re ra do ścią na peł nia ją ser ce mo je, w nich są
wy ci śnię te ry sy mo je i dla te go Oj ciec nie bie ski spo glą -
da na nie ze szcze gól niej szym upodo ba niem, one bę -
dą dzi wo wi skiem anio łów i lu dzi, licz ba ich jest bar -
dzo ma ła, one są na obro nę przed spra wie dli wo ścią
Oj ca nie bie skie go i na wy pra sza nie mi ło sier dzia dla
świa ta. Mi łość tych dusz i ofia ra pod trzy mu ją ist nie -
nie świa ta. Naj bo le śniej ra ni mo je ser ce nie wier ność
du szy szcze gól nie prze ze mnie wy bra nej; te nie wier -
no ści są ostrzar ni, któ re prze bi ja ją ser ce mo je.

29 – I. 1935. W ten wto rek ra no w cza sie me dy ta cji
uj rza łam we wnętrz nie Oj ca św. od pra wia ją ce go mszę św.
Po Pa ter no ster roz ma wiał z Pa nem Je zu sem o spra wie tej,
któ rą Je zus na ka zał mi je mu po wie dzieć. Cho ciaż ja o tym
nie mó wi łam Oj cu św. oso bi ście, ale spra wy te by ły za ła -
twio ne przez ko goś in ne go, jed nak w tym mo men cie przez
we wnętrz ne po zna nie wiem, że Oj ciec św. za sta na wia się
nad tą spra wą, któ ra w krót kim cza sie sta nie się we dług ży -
czeń Je zu sa.

Kie dy przed re ko lek cja mi ośmio dnio wy mi uda łam
się do swe go kie row ni ka du szy i pro si łam go o pew ne umar -
twie nia na czas re ko lek cji – jed nak nie otrzy ma łam po zwo -
le nia na wszyst ko, o co pro si łam, ale tyl ko na nie któ re.
Otrzy ma łam po zwo le nie na jed ną go dzi nę roz my śla nia mę -
ki Pa na Je zu sa i na pew ne upo ko rze nie. Jed nak by łam tro -
chę nie za do wo lo na, że nie otrzy ma łam po zwo le nia na
wszyst ko, o co pro si łam. Kie dy wró ci ły śmy do do mu, we -
szłam na chwi lę do ka pli cy; wtem usły sza łam głos w du szy:
Jed na go dzi na roz wa ża nia mo jej bo le snej mę ki więk -
szą za słu gę ma ani że li ca ły rok bi czo wa nia się aż do

krwi, roz wa ża nie mo ich bo le snych ran jest
dla cie bie z wiel kim po żyt kiem, a mnie
spra wia wiel ką ra dość. 
Dzi wi mnie to, że jesz cze nie zu peł nie żeś
się wy rze kła wo li wła snej, ale cie szę się
nie zmier nie, że do ko na się ta zmia na w re -
ko lek cjach. 

W tym sa mym dniu, kie dy by łam w ko ście -
le, cze ka jąc na spo wiedź, uj rza łam te sa me pro -
mie nie wy cho dzą ce z mon stran cji, i roz cho dzi -
ły się po ca łym ko ście le. Trwa ło to przez czas
ca łe go na bo żeń stwa, po bło go sła wień stwie na
obie stro ny – i z po wro tem do mon stran cji. Wi -
dok ich ja sny i prze źro czy sty jak krysz tał. Pro -
si łam Je zu sa, aby ra czył za pa lić ogień swo jej
mi ło ści we wszyst kich du szach ozię błych. Pod
ty mi pro mie nia mi roz grze je się ser ce, cho ciaż -
by by ło zim ne jak bry ła lo du, cho ciaż by by ło
twar de jak ska ła, skru szy się na proch.

Dzien ni czek (360-370)
S. M. Fau sty na Ko wal ska

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie z pierwszym obrazem Jezusa Miłosiernego namalowynym
wg opisu siostry Faustyny przez Eugeniusza Kazimirowskiego.
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Uczest ni cy Świa to wych Dni Mło -
dzie ży w Ma dry cie (sier pień 2011
r.) otrzy ma li od Oj ca Świę te go
szcze gól ny pre zent – Ka te chizm
Ko ścio ła Ka to lic kie go dla mło dych
– YOUCAT (z ang. Youth ca the -
chism). Jest to no wo cze sna syn te -
za Ka te chi zmu Ko ścio ła Ka to lic -
kie go opra co wa na na pod sta wie

wer sji z 1992 ro ku. YOUCAT po wstał pod pa tro na tem kar -
dy na ła Chri sto pha Schon bor na, me tro po li ty Wied nia. W
skład ze spo łu pra cu ją ce go nad ka te chi zmem we szli ka pła ni,
teo lo dzy, na uczy cie le re li gii i wy cho waw cy. Zna czą cy wkład
w je go po wsta nie wnie śli przede wszyst kim lu dzie mło dzi,
któ rzy sa mi re da go wa li py ta nia, spraw dza li, czy ję zyk tek -
stu jest zro zu mia ły, do bie ra li fo to gra fie.

YOUCAT od po wia da na waż ne dla mło dzie ży py ta -
nia: Co to jest wia ra? Dla cze go Ko ściół jest czymś wię cej niż
in sty tu cją? Dla cze go mał żeń stwo jest nie ro ze rwal ne? Na
czym po le ga wol ność? Dla cze go abor cja jest nie do przy ję -
cia? Jak się ma sek su al ność do mi ło ści? Treść Ka te chi zmu
zo sta ła po da na w for mie dia lo go wej: py ta nie – od po wiedź –
ko men tarz. Pod każ dą od po wie dzią znaj du je się nu mer od -
sy ła ją cy czy tel ni ka do od po wied nie go miej sca w Ka te chi -
zmie Ko ścio ła Ka to lic kie go w ce lu umoż li wie nia szer sze go
stu dium w da nym te ma cie. Na mar gi ne sach za miesz czo ne
zo sta ły wy bra ne frag men ty z Pi sma Świę te go, de fi ni cje wią -
żą cych się z te ma tem po jęć oraz cy ta ty świę tych Ko ścio ła,
au to ry te tów ży cia pu blicz ne go, uczo nych, pi sa rzy i my śli -
cie li.

YOUCAT nie za stę pu je Ka te chi zmu Ko ścio ła Ka to -
lic kie go, któ ry po zo sta je na dal tek stem pod sta wo wym ka te -

che zy ko ściel nej. Dzię ki skon den so wa nej tre ści, przy stęp -
ne mu ję zy ko wi, no wo cze snej sza cie gra ficz nej sta no wi do -
sko na ły prze wod nik po ścież kach wia ry dla dzi siej szej mło -
dzie ży.

Oj ciec Świę ty Be ne dykt XVI we wstę pie na pi sał:
„Mam na dzie ję, że wie lu mło dych lu dzi da się po rwać tej
książ ce. Nie któ rzy mó wią mi: „Dzi siej szej mło dzie ży to nie
za in te re su je”. Nie zga dzam się i je stem pew ny, że mam ra -
cję. Współ cze śni mło dzi lu dzie nie są tak po wierz chow ni,
jak się im im pu tu je. Chcą wie dzieć, o co w ży ciu tak na praw -
dę cho dzi. Kry mi nał trzy ma w na pię ciu, po nie waż wcią ga
nas w pe ry pe tie lu dzi, któ re mo gły by być tak że na szy mi. Ta
książ ka trzy ma w na pię ciu, po nie waż mó wi o na szym wła -
snym lo sie i dla te go do ty ka głę bo ko każ de go z nas. Za chę -
cam Was za tem - stu diuj cie Ka te chizm z za pa łem i cier pli -
wo ścią. Jest to pra gnie nie mo je go ser ca. Ten ka te chizm nie
bę dzie Wam schle biał. Nie bę dzie dla Was ła twą lek tu rą.
Bę dzie bo wiem wy ma gał od Was no we go ży cia. Od sło ni
przed Wa mi orę dzie Ewan ge lii jak „dro go cen ną per łę” (Mt
13,46), dla któ rej trze ba się wszyst kie go po zbyć.”

Pol skie wy da nie ka te chi zmu YOUCAT w tłu ma cze -
niu z ję zy ka nie miec kie go, przy go to wa ne przez Edy cję
Świę te go Paw ła, po wsta ło w ści słej współ pra cy z Kon fe ren -
cją Epi sko pa tu Pol ski, z  ra mie nia któ rej me ry to rycz nej oce -
ny tek stu do ko nał ze spół teo lo gów pod kie run kiem bp.
Mar ka Men dy ka – prze wod ni czą ce go Ko mi sji Wy cho wa nia
Ka to lic kie go. Książ ka uka za ła się na ryn ku księ gar skim w
czerw cu 2011 ro ku. W wy da niu tym nie ustrze żo no się od
błę dów i nie ści sło ści wy ni ka ją cych głów nie z nie pre cy zyj ne -
go tłu ma cze nia nie miec ko ję zycz nej wer sji ka te chi zmu jak
rów nież z nie pre cy zyj nych ujęć te ma tu w wer sji ory gi nal -
nej. Po wo ła ny zo stał spe cjal ny ze spół eks per tów, któ ry zwe -

– katechizm dla m³odych
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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ry fi ko wał tek sty ka te chi zmu. Pra ca mi kie ro wał o. prof. dr
hab. An drzej Der dziuk, kie row nik Ka te dry Hi sto rii Teo lo gii
Mo ral nej KUL. Po za koń cze niu prac ze spo łu Ko mi sja Wy -
cho wa nia Ka to lic kie go Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski wy -
da ła oświad cze nie o przy ję ciu za su ge ro wa nych przez ze spół
zmian i uwzględ nie niu ich w dru gim wy da niu ka te chi zmu.
Wy kry te uchy bie nia nie dys kwa li fi ku ją jed nak bę dą ce go w
obie gu pierw sze go wy da nia ka te chi zmu. Do  te go wy da nia
zo sta ła wy dru ko wa na er ra ta (do stęp na na stro nie Wy daw -
nic twa Świę te go Paw ła – www.edy cja.pl). Z istot nych zmian
war to przy to czyć kil ka naj waż niej szych.

W wy da niu pierw szym punkt 149 brzmi: Czy na le -
ży mo dlić się do Ma ryi ? Od po wiedź: Nie, moż na się mo dlić
tyl ko do Bo ga. Ale Ma ry ję po win ni śmy czcić ja ko Mat kę na -
sze go Pa na [971].

Po win no być: Czy na le ży mo dlić się do Ma ryi ? Od -
po wiedź: Tak, po nie waż Ma ry ja ja ko Mat ka Je zu sa do zna je
już chwa ły w nie bie i jest zna kiem na dziei i po cie chy dla
wszyst kich wie rzą cych. Mo dli twa do Ma ryi róż ni się jed nak
za sad ni czo od uwiel bie nia na leż ne go wy łącz nie Bo gu [971-
972].  

Zmie nio ny też zo stał ko men tarz: „Uwiel bie nie Bo -
ga wy ra ża się w po kor nym i bez wa run ko wym uzna niu Je go
ab so lut nej zwierzch no ści nad wszyst ki mi stwo rze nia mi.
Ma ry ja jest stwo rze niem tak jak my. Ze wzglę du na swo ją
łącz ność z Chry stu sem Ma ry ja ma szcze gól ny, ma cie rzyń -
ski udział w Je go dzie le zbaw czym i dla nas wszyst kich jest
Mat ką w po rząd ku ła ski. Do Ma ryi mo że my i po win ni śmy
mo dlić się ja ko do na szej orę dow nicz ki, któ ra pro wa dzi nas
do Chry stu sa. Dla te go Ko ściół ob cho dzi świę ta po świę co ne
Mat ce Bo żej i za chę ca do mo dli twy za jej wsta wien nic twem,
szcze gól nie do RÓŻAŃCA, któ ry jest stresz cze niem Ewan -
ge lii.” 

Błąd po wstał w wy ni ku nie wła ści we go prze tłu ma -
cze nia py ta nia. Pra wi dło wo prze tłu ma czo ne py ta nie po win -
no brzmieć: „Czy moż na od da wać Bo ską cześć Ma ryi?”
Wów czas za war ta w ka te chi zmie od po wiedź by ła by praw -
dzi wa.

Za gad nie nie uję te w py ta niu: Czy do zwo lo na jest
eu ta na zja ? (punkt nr 382) zo sta ło nie pre cy zyj nie zre da go -
wa ne już w wer sji nie miec kiej, co do pro wa dzi ło do wpi sa nia
błęd ne go stwier dze nia, któ re jest nie zgod ne z na uką Ko -
ścio ła. Bez wcho dze nia w głęb szą ana li zę ory gi nal ne go tek -
stu, po praw na od po wiedź po win na brzmieć: „Na le ży od róż -
nić po ję cie eu ta na zji od po ję cia za prze sta nia upo rczy wej te -
ra pii. Wła ści wie cho dzi o to, czy moż na za bić umie ra ją ce go
czło wie ka, czy po zwo lić mu umrzeć. Kto po ma ga czło wie -
ko wi umrzeć (tzw. eu ta na zja bez po śred nia), wy stę pu je
prze ciw ko pią te mu przy ka za niu. Kto, przyj mu jąc nie -
uchron ność śmier ci, to wa rzy szy umie ra ją ce mu czło wie ko -
wi, wspo ma ga jąc je go czyn no ści ży cio we, po słusz ny jest na -
ka zo wi mi ło ści bliź nie go.”

Na za koń cze nie moż na do dać (za www.idzie -
my.com.pl), że YOUCAT stał się świa to wym be st sel le rem.
Do tej po ry wy da no 1,3 mln. eg zem pla rzy. Na ryn ku ame ry -
kań skim co mie siąc trze ba dru ko wać 40 tys. no wych eg -
zem pla rzy. YOUCAT jest obec nie dru ko wa ny w dwu na stu
ję zy kach, a do 2012 ro ku po wsta nie 18 ko lej nych tłu ma -
czeń, w tym na ję zyk arab ski i ja poń ski. Tym sa mym
YOUCAT bę dzie naj więk szym pro jek tem książ ko wym na
świe cie.

Sta ni sław Ma zu rek,
współ pra ca: ks. Ta de usz Po lak

Bar dziej niż kie dy kol wiek, w na szych cza sach ko niecz ne
jest przy go to wa nie mło dych do mał żeń stwa i ży cia ro dzin -
ne go.

Przy go to wa nie do mał żeń stwa na le ży poj mo wać
i urze czy wist niać ja ko pro ces stop nio wy i cią gły. Skła da się
ono z trzech pod sta wo wych eta pów, któ ry mi są: przy go to -
wa nie dal sze, bliż sze i bez po śred nie. 

Jan Paweł II
Adhortacja - Familiaris consortio, 66 (22 listopada 1981 r.)

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Z „In dek su Uczest ni ka Ka te che zy Pa ra fial -
nej” (ksi¹ ¿ecz ka ta prze zna czo na jest dla m³o dzie ¿y szkó³ po nad gimna zjal nych)
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Sejm usta no wił rok 2012 „Ro kiem ks. Pio tra Skar gi SJ”.  
W uchwa le sej mo wej pod kre ślo no: „ja ko czo ło wy pol ski
przed sta wi ciel kontr re for ma cji, fi lan trop oraz ten, któ ry 
w tro sce o oj czy znę miał od wa gę na zwać po imie niu naj -
więk sze pol skie przy wa ry. Na wo ły wał do zmian po staw rzą -
dzą cych, do re form, by nie do pro wa dzić Rze czy po spo li tej do
upad ku”. W tym ro ku mi ja 400 lat od je go śmier ci, niech
więc bę dzie to oka zja do po zna nia tej wiel kiej po sta ci i zgłę -
bie nia je go prze sła nia du cho we go i pa trio tycz ne go. 

Krót ki ży cio rys
Piotr Skar ga Po wę ski uro dził się 2 lu te go 1536 r. w Grój cu,
na Ma zow szu, w ro dzi nie Mi cha ła i An ny ze Świąt ków. 
W wie ku sie dem na stu lat wstą pił na Aka de mię Kra kow ską.
Na wy dzia le fi lo zo ficz nym, w 1555 r. uzy skał sto pień ba ka ła -
rza. Na stęp nie peł nił funk cje: rek to ra szko ły pa ra fial nej przy
ko ście le św. Ja na w War sza wie w la tach 1555-1557, wy cho -
waw cy sy nów An drze ja Tę czyń skie go, kasz te la na kra kow -
skie go (1557-1562). W 1562 r. przy jął świę ce nia sub dia ko na -
tu i ob jął funk cję ka zno dziei w ka te drze we Lwo wie.  Od
1563 r. zo stał mia no wa ny ka no ni kiem i kanc le rzem ka pi tu ły
lwow skiej. W 1568 r. wy je chał do Rzy mu, gdzie w 1569 r.
wstą pił do za ko nu je zu itów. Uzu peł nił stu dia teo lo gicz ne
oraz peł nił obo wiąz ki pe ni ten cja rza w Ba zy li ce św. Pio tra. 

W 1571 r. po wró cił do Pol ski. Był ka zno dzie ją i pro -
fe so rem w Puł tu sku (1571-1572) i w Wil nie (1573-1574), za -
stęp cą rek to ra ko le gium w Wil nie (1574-1579), a na stęp nie
pierw szym rek to rem Aka de mii Wi leń skiej (1579-1584). 

Or ga ni zo wał - z po le ce nia kró la Ste fa na Ba to re go - ko le gia
je zu ic kie w Po łoc ku, Ry dze i Do rpa cie. Był prze ło żo nym do -
mu św. Bar ba ry w Kra ko wie (1584-1588), gdzie za ło żył in -
sty tu cje do bro czyn ne: Brac two Mi ło sier dzia, Brac two św.
Ła za rza, Bank Po boż ny i Skrzyn kę św. Mi ko ła ja. Po dob ne
brac twa za kła dał rów nież w in nych mia stach Pol ski. Od
stycz nia 1588 r.  peł nił funk cję na dwor ne go ka zno dziei Zyg -
mun ta III Wa zy. Zwol nio ny z te go obo wiąz ku w koń cu
kwiet nia 1612 r., za miesz kał w Kra ko wie. Zmarł w opi nii
świę to ści i zo stał po cho wa ny w pod zie miach ko ścio ła św.
Pio tra i Paw ła w Kra ko wie. 

Ka zno dzie ja
Ks. Skar ga był z na tu ry oso bą ener gicz ną, ży wą, stąd też je -
go ka za nia nie by ły zim ne, oschłe czy obo jęt ne. Prze ciw nie,
za raz po wstą pie niu na am bo nę ca ły pło nął, grzmiał jak bu -
rza olśnie wał jak bły ska wi ca, ude rzał jak pio run. Cza sem
pro sił i bła gał, mo dlił się i na twarz upa dał przed Pa nem, by
za chwi lę, zdję ty obu rze niem, mio tać za klę cia i groź by. Miał
wro dzo ny przy miot naj więk szych mów ców: po tę gę na -
tchnie nia i dar po ry wa nia serc ludz kich. Mi mo to każ de
swo je ka za nie sta ran nie przy go to wy wał. 
Ka za nia, któ re gło sił ks. Skar ga, za wsze mia ły od zwier cie -
dle nie w je go świą to bli wym ży ciu. „Ka zno dzie ja, gdy sam
źle ży je, ma ło ka za niem zbu du je.” – ma wiał o po słu dze na
am bo nie. Przed przy go to wa niem i wy gło sze niem każ de go
ka za nia pro sił w mo dli twie o Bo żą po moc oraz od pra wiał po -
kut ne bi czo wa nie. Szu kał opie ki tak że u Mat ki Bo żej, któ rej
był gor li wym czci cie lem. Jej czy stość i Nie po ka la ne Po czę -
cie uzna wał za do gmat na dłu go przed ogło sze niem go przez
Ko ściół.
Ks. Skar ga gło sił ka za nia przez pięć dzie siąt lat, w tym przez
dwa dzie ścia czte ry la ta czy nił to ja ko ka zno dzie ja kró lew ski.
W je go do rob ku znaj du ją się róż ne ro dza je ka zań. By ły to
przede wszyst kim ka za nia ty pu ho mi lij ne go, za war te głów -
nie w zbio rze: „Ka za nia na nie dzie le i świę ta ca łe go ro ku”
(Kra ków, 1595). 
Wy jąt ko we miej sce w do rob ku pi sar skim za ję ły „Ka za nia
sej mo we” (1597). Przy nio sły one oce nę sy tu acji pań stwa.
Au tor wy li czył i scha rak te ry zo wał sześć naj groź niej szych
cho rób to czą cych Rze czy po spo li tą: brak mi ło ści oj czy zny,
nie zgo dy we wnętrz ne, to le ro wa nie róż no wier stwa, osła bie -
nie i ogra ni cze nie wła dzy kró lew skiej, nie do bre, nie spra wie -
dli we pra wa, bez kar ność wy stęp ków wy mie rzo nych prze ciw
Ko ścio ło wi i du cho wień stwu oraz in nym oby wa te lom pań -
stwa. Był prze ko na ny, że je śli he re zja nie zo sta nie wy ko rze -
nio na, Rze czy po spo li ta po grą ży się w upad ku. 
Dru gą waż ną gru pę ka zań w do rob ku ks. Skar gi two rzą ka -
za nia o cha rak te rze do gma tycz nym za ty tu ło wa ne „Ka za nia
o sied miu sa kra men tach Ko ścio ła ka to lic kie go” (Kra ków,
1600) oraz 19 ka zań ha gio gra ficz nych, do łą czo nych do słyn -
nych „Ży wo tów świę tych” (Wil no, 1579). W tych ka za niach
Skar ga przed sta wiał się ja ko praw dzi wy mistrz swo ich cza -
sów. Wpro wa dzał w za cza ro wa ny krąg cu dow nych wy da -
rzeń i hi sto rii, da wał wska za nia mo ral ne i wzo ry po stę po wa -
nia. 
Trze cią, naj ory gi nal niej szą część ka zno dziej skiej twór czo ści

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612) cz.-1

Piotr Skarga w refektarzu domu przy Małym Rynku w Krakowie
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Pio tra Skar gi sta no wią „Ka za nia przy god ne” (Kra ków 1610)
i „Wzy wa nie do po ku ty oby wa te lów Ko ro ny Pol skiej i W.
Księ stwa Li tew skie go” (Kra ków, 1610). Na tym po lu oka zał
się nie do ści gnio nym mi strzem. Oprócz wa lo rów li te rac kich
tek sty te po sia da ją rów nież du żą war tość hi sto rycz ną. 
Był jed nym z naj wy bit niej szych kontr re for ma to rów. Ks.
Skar ga pu bli ko wał po le micz ne roz pra wy: „Pro Sa cra tis si ma
Eu cha ri stia…” (1576), „Sie dem fi la rów, na któ rych stoi ka to -
lic ka na uka o prze naj święt szym Sa kra men cie Oł ta rza” (Wil -
no, 1582) oraz „Ar tes du ode cim sa cra men ta rio rum seu zvin -
glio ca lvi ni sta rum…” (1582), „Wzy wa nie do jed nej zba wien -
nej wia ry” (Wil no, 1611).

Z ka zań sej mo wych  –  „Po li tyc ka mą drość”
Oto frag ment ka za nia sej mo we go  na pi sa ne go w pięk nym
sta ro pol skim ję zy ku: 
„Je śli nam na wiel kiej i na by tej na uce do spraw Rze czy po -
spo li tej scho dzi, wżdy na mo dli twie do Pa na Bo ga i na mi ło -
ści ku zło tej oj czyź nie, i na mi ło ści ku bra ciej, któ rzy się wam
wszyst kie go zwie rzy li, i na go rą co ści prze ciw złej i fał szy wej
bra ciej, któ rzy mie sza ją a swo ich po żyt ków szu ka ją, nie chaj
nie scho dzi. Na gro dzi Pan Bóg osta tek, gdy w bo jaź ni Bo żej,
w zgo dzie, w uprzej mo ści i szczy ro ści do do bre go po spo li te -
go szu kać ła ski Je go bę dziem. Da wam – mó wi ś. Ja kub –
P[an] Bóg mą drość, ten, któ ry obie cał, któ ry hoj nym jest i
nie wy ma wia da jąc.”
Kie dy za rzu ca no mu mie sza nie się do po li ty ki od po wia dał:
„Rze cze kto, ksiądz się wda wa w po li ty kę. Wda wa się i wda -
wać się wi nien, nie w rzą dy jej, ale aby jej grze chy nie gu bi -
ły i wy ko rze nio ne z niej by ły, a du sze ludz kie w niej nie gi nę -
ły”.  

*   *  *
Czy oso ba wy bit ne go Je zu ity sprzed czte rech stu le ci mo że
być in te re su ją ca dla świa ta XXI wie ku? My ślę, że bar dzo, po -
nie waż pro ble my, z któ ry mi on mu siał się zmie rzać w swo im
ży ciu i dzia łal no ści są do dzi siaj ak tu al ne. Moż na by po wie -
dzieć, że do dziś ma ło się zmie ni ła kon dy cja na tu ry ludz kiej,

z jej sła bo ścia mi i ułom no ścia mi. Zmie ni ło się je dy nie otocz -
nie ze wnętrz ne, bo no we środ ki tech nicz ne przy nio sły roz -
wój na sze go świa ta. War to więc ubo ga cić sie bie na uka mi
gło szo ny mi przez ks. Pio tra Skargę, aby do bro Oj czy zny by -
ło dla nas war to ścią nad rzęd ną nad pry wa tą i re la ty wi zmem
mo ral nym. Aby nie za głu szać su mie nia wsłu chu jąc się
w skan da le ser wo wa ne co dzien nie w me diach pu blicz nych,
któ re de gra du ją wraż li wość na za sa dy mo ral ne i ośmieszają
wszyst ko co świę te.

Te re sa So wiń ska
na pod sta wie: Piotr Skar ga - ks. Ka zi mierz Pa nuś

Se ria: Wiel cy Lu dzie Ko ścio ła Wy daw nic two WAM 2006 r.
oraz www.je zu ici.pl i wi ki pe dia.pl

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ
ks. Pio tra Skar gi

Bo że, Rząd co i Pa nie na ro dów, 
z rę ki i kar no ści Two jej racz nas nie wy pusz czać, 
a za przy czy ną Naj święt szej Pan ny, Kró lo wej na szej, 
bło go sław Oj czyź nie na szej, by To bie za wsze wier na, 
chwa łę przy no si ła Imie nio wi Twe mu 
a sy ny swe wio dła ku szczę śli wo ści.

Wszech mo gą cy wiecz ny Bo że, 
spuść nam sze ro ką i głę bo ką mi łość ku bra ciom 
i naj mil szej Mat ce, Oj czyź nie na szej, 
by śmy jej i lu do wi Twe mu, 
swo ich po żyt ków za po mniaw szy, 
mo gli słu żyć uczci wie.

Ze ślij Du cha Świę te go na słu gi Two je, 
rzą dy kra ju na sze go spra wu ją ce, 
by we dle wo li Two jej lu dem so bie po wie rzo nym 
mą drze i spra wie dli wie zdo ła li kie ro wać.

Przez Chry stu sa, Pa na na sze go. Amen.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Kazanie Piotra Skargi - obraz Jana Matejki

. . . 
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La ta sie dem dzie sią te i osiem dzie sią te  XX wie ku

Po tra gicz nych wy da rze niach w grud niu 1970 ro ku wy da wa -
ło by się, że ko ściół gdań ski na resz cie bę dzie mógł ure gu lo -
wać pra wa wła sno ści wo bec bu dyn ków sa kral nych, bę dą -
cych do tąd ofi cjal nie wła sno ścią pań stwa, a tyl ko da nych
Ko ścio ło wi w za rzą dza nie bez pra wa pro wa dze nia ja kich kol -
wiek prac bu dow la nych czy re mon to wych. Łu dzo no się, że
Ko ściół gdań ski na resz cie uzy ska zgo dy na po na wia ne od
daw na proś by o ze zwo le nie władz na re ali za cję bu do wy no -
wych świą tyń i re mont tych znisz czo nych pod czas woj ny
oraz zde wa sto wa nych przez Ar mię Czer wo ną po wkro cze -
niu jej wojsk do Gdań ska. Tym cza sem po zgo dzie na bu do -
wę ko ścio ła na Przy mo rzu, na in nym gdań skim osie dlu, Su -
cha ni nie, mógł po wstać tyl ko ba rak, ka pli ca. Na bu do wę ko -
ścio ła nie wy ra żo no zgo dy.

Ca ły czas cią gnę ła się spra wa prze ję cia ko ścio ła św.
Ja na, w któ re go znisz czo nych mu rach ze zwa la no eki pom fil -
mo wym na re ali za cję scen do róż nych fil mów, co by ło po -
wo dem dal szych znisz czeń. Wła dze mia ły róż ne po my sły na
za go spo da ro wa nie te go sa kral ne go za byt ku. Przez dłu gi
czas ów cze sna pra sa pi sa ła, że ko ściół bę dzie słu żył ja ko
obiekt mu ze al ny – la pi da rium dla zbio rów ka mie ni, po są -
gów, na grob ków, frag men tów bu dow li itp. W 1974 ro ku za -
byt ko wy ko ściół Bo że go Cia ła na sto ku Gro dzi ska zo stał

prze ka za ny Ko ścio ło wi Pol sko -Ka to lic kie mu. W la tach
1971-72 bi skup gdań ski Lech Kacz ma rek do ko nał nie zbęd -
nych zmian w die ce zjal nej struk tu rze. Po wo ła no no we pa ra -
fie: w Kie zmar ku p.w. Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej i we
Wrzesz czu, wspo mnia ną wcze śniej pa ra fię św. Sta ni sła wa
Bi sku pa. W tym ro ku stwo rzo ny zo stał w die ce zji gdań skiej
VII de ka nat. Na mo cy Kon sty tu cji Apo stol skiej Paw ła VI
Epi sco rum Po lo nia le Co etus z 28 czerw ca 1972 ro ku die ce -
zję gdań ską włą czo no do die ce zji gnieź nień skiej. W ro ku
1973 od był się w Oli wie II Sy nod Gdań ski. Miał on cha rak -
ter pa sto ral ny, głów nie do sto so wy wał on li tur gię Eu cha ry -
stii i in nych Sa kra men tów do po sta no wień So bo ru Wa ty -
kań skie go II. Oprócz te go kładł wiel ki na cisk na Apo stol -
stwo Świec kich. Obok wie lu tra dy cyj nych grup dla męż -
czyzn, ko biet, mło dzie ży i mi ni stran tów wska za no na dusz -
pa ster stwo ro dzin, mło dych mał żeństw, lu dzi tech ni ki, lu dzi
mo rza, lu dzi sztu ki, lu dzi w po de szłym wie ku i osób nie peł -
no spraw nych. W li sto pa dzie 1976 ro ku wzno wił dzia łal ność
Bi sku pi Sąd Du chow ny, w tym sa mym ro ku Ka te dra Oliw -
ska uzy ska ła god ność ba zy li ki mniej szej (ja ko trze cia w die -
ce zji po ko ście le św. Mi ko ła ja oraz po ko ście le Ma riac kim).
We wrze śniu 1978 ro ku usta no wio na zo sta ła Ka pi tu ła Ka te -
dral na Gdań ska. 

Na osie dlu Piec ki -Mi go wo zo sta ła usta no wio na w
1977 ro ku ko lej na pa ra fia p.w. Bo że go Cia ła. Jej część dol ną
od da no do użyt ku w 1979 ro ku. W tym cza sie przy gdań -
skich, so poc kich i gdyń skich pa ra fiach, roz wi ja ły się ka to -
lic kie ru chy mło dzie żo we, roz kwi ta ły Dusz pa ster stwa Aka -
de mic kie, po ja wił się Ruch Od no wy w Du chu Świę tym,
Ruch Świa tło -Ży cie i in ne. 

Pod ko niec lat sie dem dzie sią tych dwu dzie ste go
wie ku, sys tem ko mu ni stycz ny w Pol sce za czął się chwiać.
Wła dze PRL nie mia ły wy star cza ją cych sił na pro wa dze nie
twar dej po li ty ki nie ustę pli wo ści wo bec po trzeb i żą dań pol -
skie go Ko ścio ła - nie wąt pli wie naj sil niej szej i nie za leż nej or -
ga ni za cji, nie tyl ko re li gij nej, ale rów nież spo łecz nej. Bez -
sprzecz nie naj więk szym wzmoc nie niem te go cza su stał się
dla Pol ski dzień 16 paź dzier ni ka 1978 ro ku.  Wów czas to
kard. Ka rol Woj ty ła zo stał wy bra ny na pa pie ża i przy jął imię
Jan Pa weł II. Pod czas ca łej kil ku dzie się cio let niej he ge mo nii
sys te mu ko mu ni stycz ne go w Pol sce nie prze ży wa no ty lu
obaw zwią za nych z ob ję ciem urzę du przez no we go pa pie ża
– te raz pol skie go kar dy na ła. Oba wia no się na stępstw, ja kie
ten pon ty fi kat przy nie sie na na szą oj czy znę i na nas - Po la -
ków.  

Wkrót ce po wy bo rze Ja na Paw ła II li czy li śmy na Je -
go przy jazd do oj czy zny. Te raz nikt nie miał wąt pli wo ści, że
ta ka wi zy ta na stą pi, tym bar dziej, że Na ród pa mię tał o od -
mo wie, ja ką wy ra ził rząd PRL pa pie żo wi Paw ło wi VI. Wkrót -
ce do wie dzie li śmy się, że mo że my spo dzie wać się piel -
grzym ki Ja na Paw ła II w 1979 ro ku. Za czę li śmy pa trzeć ina -
czej na ota cza ją cy nas świat. Pla no wa na przez pa pie ża Po la -
ka piel grzym ka do Pol ski bar dzo nie po ko iła ko mu ni stycz ne
wła dze. Prze wi dy wa no, że nie po kor ny bi skup Rzy mu mo że
roz bu dzić „uśpio ne go” du cha na ro du.  Szcze gól ne oba wy
bu dził ter min piel grzym ki; dzie więć set na rocz ni ca śmier ci
świę te go Sta ni sła wa – bi sku pa, któ ry zgi nął za nie po słu -

Kościół św. Wojciecha w Świbnie

Kościół św. Stanisława biskupa

Historia Koœcio³a Gdañskiego cz. – 14
Z ¯YCIA KOŒCIO£A 
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szeń stwo wo bec wła dzy świec kiej. Bar dzo nie po ko ił się
rów nież przy wód ca Związ ku Ra dziec kie go Le onid Breż -
niew, któ ry po pro stu su ge ro wał wła dzom pol skim, aby Oj -
ca Świę te go do Pol ski nie wpu ścić. Wi dząc de ter mi na cję
I se kre ta rza Edwar da Gier ka, ostrze gał: Rób cie, jak uwa ża -

cie, by le by ście te go póź niej nie ża ło wa li. Krót ko przed pa -
pie ską piel grzym ką wła dze ze zwo li ły na do koń cze nie bu do -
wy ko ścio ła NMP Kró lo wej Ró żań ca Świę te go na Przy mo -
rzu i wznie sie nie wy so kiej la tar nia nej wie ży. W czerw cu
1979 ro ku zo sta ła ery go wa na pa ra fia p.w. Bło go sła wio nej
Do ro ty z Mą tów w Gdań sku -Ja sie niu, a w sierp niu pa ra fia
p.w. Opatrz no ści Bo żej na dru gim gi gan tycz nym osie dlu
Gdań ska – Za spie.

Bar dzo ocze ki wa na przez Po la ków piel grzym ka Ja -
na Paw ła II do Pol ski trwa ła dzie więć dni tj. od 2 do 10
czerw ca 1979 ro ku. Przy krym dla nas gdańsz czan by ło po -
mi nię cie na sze go mia sta na tra sie tej tak waż nej dla na sze -
go Na ro du, a pierw szej w dzie jach piel grzym ki pa pie ża do
Pol ski, i co rów nież bar dzo waż ne; pa pie ża – Po la ka. Oj ciec
Świę ty pod czas tej piel grzym ki od wie dził: War sza wę, Gnie -
zno, Czę sto cho wę, Kra ków, Kal wa rię Ze brzy dow ską, swo je
ro dzin ne mia sto Wa do wi ce, Oświę cim, No wy Targ i po now -
nie Kra ków, skąd udał się do Wa ty ka nu. 

Po byt pa pie ża w Pol sce był dla nas Po la ków cza -
sem wiel kie go prze miesz cza nia się do miejsc, w któ rych ak -
tu al nie prze by wał Oj ciec Świę ty, aby uczest ni czyć w
Mszach św. i  na bo żeń stwach oraz wy słu chać po bu dza ją -
cych na sze ser ca ho mi lii. Pa pie żo wi pod czas piel grzym ki
to wa rzy szył nasz wiel ki Pry mas Ty siąc le cia ks. kard. Ste fan
Wy szyń ski. Naj więk szym prze ży ciem dla wier nych oka za ły
się sło wa z ho mi lii wy gło szo nej pod czas Mszy Świę tej na
Pla cu Zwy cię stwa w War sza wie: „Niech zstą pi Duch Twój i
od no wi ob li cze Zie mi. Tej Zie mi. Amen.” 

Od tej piel grzym ki coś w Na ro dzie drgnę ło. W 1980
ro ku roz po czę ły się w kra ju tzw. wów czas „nie po ko je spo -
łecz ne”. Naj pierw w Gdań sku, a na stęp nie w ca łym Trój mie -
ście i wresz cie w ca łej nie mal że Pol sce wy bu chły ro bot ni cze
straj ki, któ re za trzę sły w po sa dach do tych cza so wy ko mu ni -
stycz ny re żim. W po li tycz ny nie byt ode szła ko lej na eki pa
par tyj na Edwar da Gier ka, co prze po wie dział Breż niew,
przed pa pie ską piel grzym ką Ja na Paw ła II do Pol ski. W
Gdań sku po wstał pod czas straj ku Nie za leż ny Sa mo rząd ny
Zwią zek Za wo do wy „So li dar ność”. Bra mę Stocz ni Gdań -

skiej im. Le ni na zdo bi ły ob ra zy Mat ki Bo skiej i Ja na Paw ła
II oraz mnó stwo kwia tów. Do gdań skie go straj ku do łą cza ły
ko lej ne za kła dy pra cy, z któ rych po wstał Mię dzy za kła do wy
Ko mi tet Straj ko wy pro wa dzą cy roz mo wy z przed sta wi cie la -
mi Rzą du. Zgło szo no 21 po stu la tów, wśród nich mię dzy in -
ny mi za żą da no trans mi sji Mszy Świę tych w ra dio. Nie mal że
od po cząt ku straj ków przed bra mą stocz ni, gdzie w grud niu
1970 ro ku od strza łów mi li cji i woj ska zgi nę li stocz niow cy,
usta wio no krzyż, pod któ rym co dzien nie mo dlo no się w in -
ten cji oj czy zny oraz o po wo dze nie straj ku. Ko ściół na tych -
miast wsparł dusz pa ster ską po słu gą ruch jed no czą cy pol -
skie spo łe czeń stwo w obro nie wol no ści i de mo kra cji. Od
po cząt ku straj ku ka pła ni ka to lic cy spra wo wa li dusz pa ster -
ską po słu gę w za kła dach pra cy. Naj sław niej szym ka pła nem
po śród nich stał się ks. Hen ryk Jan kow ski, pro boszcz pa ra -
fii św. Bry gi dy, znaj du ją cej się naj bli żej gdań skiej stocz ni.
W na le żą cej do są sied niej die ce zji (w tam tym cza sie) Gdy -
ni, ta kim ka pła nem był pro boszcz pa ra fii Naj święt sze go Ser -
ca Je zu so we go, ks. Hen ryk Ja stak. Ko rzy sta jąc z ko lej nej
„od wil ży”, w die ce zji gdań skiej ery go wa no no we pa ra fie:
p.w. Wnie bo wzię cia NMP w Gdań sku -Ża bian ce ( lu ty 1981),
p.w. św. Woj cie cha w Gdań sku - Świb nie (maj 1981) i w So -
po cie p.w. Ze sła nia Du cha Świę te go (czer wiec 1981). 

Gdy 13 grud nia 1981 ro ku, po szes na stu mie sią cach pro wo -
ko wa ne go przez wła dze cha osu, wpro wa dzo no stan wo jen -
ny. Dla Ko ścio ła na stał czas wzmo żo nej po mo cy cha ry ta -
tyw nej w pa ra fiach, kie ro wa nej przede wszyst kim do osób
aresz to wa nych, in ter no wa nych i re pre sjo no wa nych oraz do
ich ro dzin, a tak że do sze ro kiej rze szy po trze bu ją cych wier -
nych ca łej gdań skiej die ce zji. Po słu ga ka płań ska do tar ła
tak że do obo zów in ter no wa nia, a miej sca uwię zie nia „nie -
bez piecz nych” dla ustro ju osób, od wie dzi li rów nież gdań scy
bi sku pi. Ks. bi skup Lech Kacz ma rek od wie dził obóz in ter -

Z ¯YCIA KOŒCIO£A 

Ojciec Święty Jan Paweł II wita Ojczyznę

Dwaj Wielcy polskiego Kościoła: 
Ojciec Święty Jan Paweł II i Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński
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WIERSZE DZIECI
„Mo dlić się, zna czy dać tro chę cza su Chry -

stu so wi, za wie rzyć Mu, po zo sta wać w mil czą cym
słu cha niu Je go Sło wa, po zwa lać Mu od bić się
echem w ser cu”

Błog. Jan Pa weł II

Na si mło dzi po eci
Zbli ża się ko lej na rocz ni ca odej ścia Ja na Paw ła II

do Do mu Oj ca. Na sze go Wiel kie go Apo sto ła Chry stu sa
cha rak te ry zo wa ła głę bo ka mo dli twa i za pał mi syj ny! Pan
Bóg wy brał go na Sto li cę Pio tro wą i za cho wał go na dłu -
go, by wpro wa dził Ko ściół w trze cie ty siąc le cie. Swo im
przy kła dem po pro wa dził nas wszyst kich w tej piel grzym -
ce wia ry. Te raz to wa rzy szy nas z nie ba.

Na si mło dzi po eci spró bo wa li swych sił, aby
w Kon kur sie Pa pie skim dla klas IV- VI na pi sać wier szem,
ja kim był nasz Wiel ki Ro dak.

Życzymy im dalszych sukcesów i rozwijania
swych talentów dla chwały Bożej! Gratulujemy!

Opracowała: s. Bernarda

O mój Papieżu, Janie Pawle II kochany

Ja młode dziecię, powiem Ci, jak my młodzi ludzie Cię
zapamiętamy!
Zawsze Cię będę pamiętać jako człowieka Boga i ludzi
kochającego;
Zapamiętamy Cię też jako człowieka gorąco się modlącego.
Sam swoje życie Maryi złożyłeś w ofierze

I służyłeś Jej po kres swego życia szczerze.
Ty Bogu i Maryi powierzałeś w modlitwie troski świata całego.
Modliłeś się:

za człowieka nienarodzonego
i za człowieka nędzą nękanego.

Modliłeś się:
za człowieka wolności pragnącego
i za człowieka chorobą złożonego.

Gdy po świecie podróżowałeś, wszędzie ludzi do modlitwy
O pokój i umiłowanie drugiego człowieka nakłaniałeś!
Twoje słowa i gorące modlitwy sprawiały,
Że miliony ludzi na świecie tak bardzo Cię ukochały.
Gdyby ściany Watykanu uszy i oczy miały,
Toby pewnie opowiedziały,
Jakim skromnym człowiekiem byłeś
I jak żarliwie za całą ludzkość, a więc i za mnie, się modliłeś!

I miejsce
Kinga Zelgert (5c SP 79)

*   *   *

Jan Paweł II

Jan Paweł II to Papież nasz kochany,
Przez cały lud umiłowany.
Wziął pod opiekę każdego z nas:
Kochać nauczył
I jak radość z życia brać!
Zawsze powtarzał: „Nie dziel ras,
Bądź dobry dla innych
A Bóg da Ci wiele łask.”
Sam przykład piękny ludziom dał,
Dzięki Niemu świat piękniejszy się stał!

no wa nych w Strze bie lin ku i obóz dla ko biet w Goł da pi, in ne
miej sca od wie dził bi skup Ka zi mierz Kluz. W ko ścio łach
znaj do wa ły schro nie nie wszel kie nie za leż ne ini cja ty wy - wy -
kła dy, po ka zy fil mo we i wy stę py nie za leż nych ar ty stów. Po -
zo sta ją cy w spo rze z „So li dar no ścią” ko mu ni ści nie by li już
w sta nie wal czyć na dwa fron ty. Roz bi ja li ma ni fe sta cje, któ -
re w dniach ofi cjal nie nie uzna wa nych świąt na ro do wych
sku pia ły wier nych w Gdań sku wo kół ko ścio łów św. Bry gi dy
i ko ścio ła Ma riac kie go. Ze zwo li li rów nież (po wie lu od mo -
wach i utrud nie niach) na wy da wa nie Gdań skie go Dwu ty go -
dni ka Ka to lic kie go „Gwiaz da Mo rza”. Przy re dak cji zna lazł
schro nie nie Die ce zjal ny Dział Do ku men ta cji Vi deo Stu dio,
za lą żek nie za leż ne go ośrod ka fil mo we go – Fun da cji Fil mów
i Pro gra mów Ka to lic kich – Vi deo Stu dio Gdańsk. 

Wła dza w sto sun ku do Ko ścio ła z jed nej stro ny da -
wa ła ze zwo le nia dla pro wa dze nia dzia łal no ści (pod ku ra te lą
cen zu ry), z dru giej - nie ofi cjal nej stro ny - in wi gi lo wa ła księ -
ży i ich zastraszała. Szcze gól nie okrut nie apa rat ko mu ni -
stycz ny trak to wał księ ży gło szą cych z am bo ny praw dę.

Hu bert Bar tel 
na pod sta wie „1000 lat gdań skie go Ko ścio ła” 

Sła wo mi ra Ko ście la ka

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Ks. biskup Józef Kazimierz Kluz, Sufragan Gdański (1925-1982)

. . . 
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WIERSZE DZIECI
Choć teraz serce przepełnia żal,
Że nie ma Ciebie - Ojcze - wśród nas,
To wiem, że wola Boża się spełnia,
Bo Ty tam w niebie pilnujesz,
By nie zabrakło mi niebieskiego chleba!

Lecz kiedyś spotkam Cię u niebios bram,
Ty będziesz na mnie czekał
I znów nie będę sam!

I miejsce
Kacper Frygier (3c SP 80)

*   *   * 

Ojcze święty, Janie  Pawle Drugi

Wielkie były Twe zasługi.
Cała Polska przykład bierze,
Byłeś wielkim Polakiem i mądrym Papieżem!
Wstawiaj się za nami w niebie,
Bo modlimy się do Ciebie.
A dlatego taki byłeś,
Że Maryi zawierzyłeś.
Módl się gorąco za nami.
W XI Dniu Papieskim
Szczególnie Cię wspominamy!

II miejsce. 
Paulina Marczewska (3a SP 79)

*   *   *

Do Jana Pawła II

Janie Pawle II,
Papieżu mój kochany!
Gdy żyłeś na tym świecie,
ja byłem dzieckiem małym.

Mama mi powiedziała,
jak wielkim byłeś Człowiekiem.

A my szczycimy się z tego,
że byłeś naszym rodakiem.

Nazywano Cię Pielgrzymem,
bo w najdalszych zakątkach świata,
niosłeś ludziom nadzieję
i uczyłeś miłości do brata.

Gdy umarłeś,
tak wszystkim brakowało Ciebie...
A ja wiem, że Ci dobrze
wśród aniołów  w niebie.

Patrzę na fotografię,
gdzie jesteś uśmiechnięty
i obiecuję modlitwę,
by wkrótce uznano Cię świętym!

II miejsce
Maksymilian Kubiak (4a SP 80)

*   *   *

Jan Paweł II to  papież wspaniały,
kochał wszystkich ludzi i ludzie Go kochali!
Po świecie wędrował, wiarę mocną szerzył.
Swe serce Matce Bożej za młodu powierzył!
Choć w dalekim kraju mieszkał, na włoskiej obczyźnie,
zawsze wszystkim opowiadał o swojej Ojczyźnie!
Gdy Polskę odwiedzał, to ziemię całował,
a kiedy się modlił, twarz w Swe ręce chował.
I choć Go już nie ma z nami,
patrzy na nas z Domu Ojca,
uśmiecha się i błogosławi,
odszedł, lecz samych nas nie zostawił!

III miejsce
Jakub Wiśniewski (4b SP 79)

*   *   *

Papież Jan Paweł II

Spodnie na szelkach, berecik biały -
To Karol Wojtyła, gdy był jeszcze mały.
Lubił grać w piłkę, pić lemoniadę
Jak każde dziecko lubił czekoladę.
Dzielny, uprzejmy i bardzo wesoły,
Wraz z kolegami biegał do szkoły.
Gdy Lolek dorósł i był już duży,
Powiedział szczerze: Bogu ja chcę służyć.
I wnet już księdzem był bardzo wesołym,
Do katolickiej zaczął chodzić szkoły.
Potem nosił płaszczyk i berecik biały
A na jego twarzy, usta wciąż się śmiały.
Kocham Jana Pawła, pod pomnik wciąż chodzę.
Wiem, że w każdej chwili, zawsze mi pomoże!

III miejsce
Martyna Wojtowicz (3a SP 80)

*   *   *

Janie Pawle II,
uczyłeś mnie jak dobrym być,
jak w miłosierdziu żyć.
Maryja Panna matką Twą była,
przez całe życie z Tobą żyła.

Papieżu Jedyny,  pokochał Cię świat,  
błogosławione Twe imię od tylu już lat.
Pokazałeś nam,
jak kochany jest Pan!
Klęczałeś w kaplicy, modliłeś się z tchem,
Spotykałeś się tam ze Świętym Duchem twem!

Chciałbym być jak ty - Ojcze Święty:
Modlić się
i być po prostu Bogu wdzięczny!
Kocham Cię, Pielgrzymie,
Sławiąc Twoje imię!

III miejsce
Mariusz Orzeł (4a SP 80)

*   *   *
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Wiosna 2012
W okre sie ocze ki wa nia na świę to Pas chy Chry stu sa wspól -
no ta Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” or ga ni -
zu je róż ne for my prze ży wa nia cza su Wiel kie go Po stu. Na le -
żą do nich mię dzy in ny mi: na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej
na Kal wa rii Wej he row skiej, re ko lek cje wiel ko post ne w Do -
mu Re ko lek cyj nym w Stra szy nie i w ostat nich la tach Dro ga
Krzy żo wa brze giem mo rza z Oksy wia do Ba bich Do łów.
Bra cia KSM na szej pa ra fii, w mniej szym lub więk szym skła -
dzie oso bo wym, ale za wsze w tych wy da rze niach uczest ni -
czą. W tym ro ku już prze ży wa li śmy re ko lek cje w Stra szy nie
i na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej brze giem mo rza.

STRASZYN 2012
Te go rocz ne re ko lek cje wiel ko post ne w Stra szy nie, już 15-
te, od by wa ły się w dniach 24-26 lu te go. Na uki re ko lek cyj ne
gło si li: ks. pra łat Sta ni sław Du łak i ks. Zbi gniew Zie liń ski,
Ar chi die ce zjal ny Dusz pa sterz KSM „Sem per Fi de lis”.

We wpro wa dze niu do re ko lek cji ks. pra łat Zbi -
gniew po wie dział: „Re ko lek cje, sto sow nie do ła ciń skie go
zna cze nia te go wy ra zu, to skła da nie ma łych czą stek w wiel -
ką ca łość. Te ma łe cząst ki  dla uczest ni ków na sze go spo tka -
nia to kon fe ren cje, Eu cha ry stia, wspól na mo dli twa, tre ści
prze ka zy wa ne po przez fil my, wspo mnie nia waż nych wy da -
rzeń re li gij nych, wspól ne roz mo wy. Te re ko lek cje to czas
szcze gól ne go po chy le nia się nad na szym po wo ła niem do
KSM, oży wie nie apo stol skie go du cha w na szych sze re gach,
otwar cie się na szych uszu na dzia ła nie Du cha Świę te go”.

Te ma ty ka kon fe ren cji kon cen tro wa ła się na tre ści
ha sła Ro ku Dusz pa ster skie go 2011/2012: „Ko ściół na szym
Do mem”. Dla te go na wstę pie swo jej kon fe ren cji ks. pra łat
Sta ni sław po sta wił py ta nie: „A co to ta kie go jest Ko ściół?” 
Z Ko ścio łem spo ty ka my się na co dzień: po przez biu ro pa -
ra fial ne, po przez ob raz pro bosz cza czy bi sku pa, po przez
wła sne prze ży cia. Św. Pa weł po rów nu je Ko ściół do cia ła
ludz kie go, w któ rym gło wą jest Pan Je zus, a my je ste śmy je -
go człon ka mi. W dal szej czę ści kon fe ren cji ks. Pra łat roz wi -
jał po ję cie Ko ścio ła. Mó wił o za da niach Ko ścio ła: tj. pa pie ża,
bi sku pów, księ ży, świec kich, o je go funk cjach: pro roc kiej,
na uczy ciel skiej, ka płań skiej i kró lew skiej. Roz wi jał zna cze -

nie słów wy po wia da nych w wy zna niu wia ry, że Ko ściół jest
je den, świę ty, po wszech ny i apo stol ski. Mó wił też o za gro -
że niach we wnętrz nych i ze wnętrz nych. Nie któ rzy gło szą:
Chry stus „tak”, Ko ściół „nie”. Ko ściół jest dzie łem Chry stu -
sa. Je że li mó wi my „tak” Chry stu so wi, to trze ba po wie dzieć
rów nież „tak” Ko ścio ło wi. 

„Ko ściół to po le, na któ rym ro śnie psze ni ca i
chwast, i tak bę dzie do koń ca świa ta. Bę dą lu dzie w Ko ście -
le i świę ci, i wro go na sta wie ni. Jest to sieć za gar nia ją ca ry -
by wszel kie go ro dza ju. Jest to owczar nia, do któ rej pró bu ją
we drzeć się wil ki... Chry stus po wie dział: „po zwól cie oboj gu
róść aż do koń ca. Przyj dzie czas żniw i wte dy po kło sach się
roz po zna je, co jest czym.”

„Ko ściół jest to spo łecz ność lu dzi po łą czo nych tą
sa mą wia rą, któ ra pod prze wod nic twem na stęp cy Pio tra, pa -
pie ża, zmie rza do ce lu osta tecz ne go, ja kim jest nie bo”.

„Dla nas Ko ściół jest do mem. To jest miej sce, gdzie
je ste śmy u sie bie. Jest to wspól no ta bli skich, wza jem nie po -
trze bu ją cych się osób, po ma ga ją cych so bie, miej sce bez pie -
czeń stwa”.

W pod su mo wa niu re ko lek cji ks. pra łat Zbi gniew
po wie dział, że dzię ki obec no ści ks. pra ła ta Sta ni sła wa, jesz -
cze bar dziej zgłę bi li śmy te go rocz ne ha sło: „Ko ściół na szym
do mem”. W po wią za niu z tre ścią swo je go wy stą pie nia przy -
po mniał nie któ re my śli z kon fe ren cji ks. Pra ła ta Sta ni sła wa:

„Ty le Ko ściół jest na szym do mem, ile my je ste śmy
w nim do mow ni ka mi. Ktoś, kto stąd wy szedł, ni gdy nie bę -
dzie czuł, czym ten dom jest. Ktoś, kto ten dom opu ścił,
stra cił pra wo do je go na pra wy”.

„Ten kto Ko ścio ła nie ko cha, wi dzi je go sła bo ści.
Ten kto Ko ściół ko cha, wi dzi je go sła bo ści i je go za le ty”.

„Du żo wię cej ha ła su ro bi jed no upa da ją ce drze wo,
ani że li ca ły ro sną cy las. Las ro śnie po ci chu i niech nas na -
tę że nie dźwię ku nie zwie dzie i nie od bie ra nam na dziei”.

Waż ny mi po zy cja mi w pla nie na szych re ko lek cji by ły jesz -
cze:
• pre lek cja, pod czas któ rej ks. pra łat Sta ni sław mó wił o
przy go to wa niach do wi zyt Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II na

Straszyn. Nasi rekolekcjoniści księża prałaci: Zbigniew Zieliński i Stanisław Dułak,
który 9 marca 2012 r. odszedł po nagrodę do Pana.

Straszyn. Bracia z naszej parafii podczas konferencji
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Wy brze żu Gdań skim i trud no ściach, ja kie mu sie li po ko nać
or ga ni za to rzy,
• film pt. „Spo tka nie” o bło go sła wio nym Ja nie Paw le II i Be -
ne dyk cie XVI,
• film pt. „Sio stra Pas ca li na – ko bie ta w Wa ty ka nie”,
• pro jek cja zdjęć – wspo mnie nia bra ci „Sem per Fi de lis”.

Na za koń cze nie na szych re ko lek cji zo sta ła od pra -
wio na Msza św. w ko ście le pa ra fial nym w Stra szy nie, łącz -
nie dla uczest ni ków re ko lek cji i spo łecz no ści pa ra fial nej. Z
tej oka zji wy stą pił chór pa ra fial ny. To wspól ne prze ży wa nie
Eu cha ry stii świę tej i ho mi lia wy gło szo na przez na sze go ar -
chi die ce zjal ne go dusz pa ste rza ma ją swo ją wy mo wę: KSM w
swo im po słan nic twie jest za ko rze nio na w Do mu, ja kim jest
Ko ściół. Zbio ro we zdję cie uczest ni ków re ko lek cyj ne go spo -
tka nia, księ ży pra ła tów Zbi gnie wa i Ry szar da – pro bosz cza
stra szyń skiej pa ra fii bę dzie do ku men to wać ten wspól nie
prze ży ty czas przy go to wa nia do Świąt Zmar twych wsta nia
Pań skie go. Ze wspól no ty KSM na szej pa ra fii w re ko lek -
cjach uczest ni czy ło sied miu bra ci.

DROGA KRZYŻOWA „BRZEGIEM MORZA”
Od dzie się ciu już lat wspól no ta KSM „Sem per Fi de lis”

gdyń skich pa ra fii or ga ni zu je w każ dą dru gą so bo tę Wiel kie -
go Po stu na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej brze giem mo rza z
Oksy wia do Ba bich Do łów. Ini cja to rem tej for my prze ży wa -
nia cza su Wiel kie go Po stu był ów cze sny wi ka riusz, a obec -
nie pro boszcz pa ra fii św. An drze ja na Ob łu żu, ks. ka no nik
Sła wo mir De cow ski. In spi ra cją do zor ga ni zo wa nia pierw -
szej Dro gi Krzy żo wej (2003 r.) by ły ob cho dy 750-le cia pa ra -
fii św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Gdy ni Oksy wiu. 

Po cząt ko wo w Dro dze Krzy żo wej uczest ni czy li tyl -
ko bra cia KSM. Obec nie w na bo żeń stwie uczest ni czą pra -
wie wszyst kie gdyń skie pa ra fie oraz w co raz więk szym stop -
niu wier ni z So po tu i Gdań ska. W te go rocz nej Dro dze Krzy -
żo wej uczest ni czy ło po nad 200 osób. Tra sa Dro gi prze bie ga
pla żą wzdłuż po ro śnię te go la sem kli fu, cał ko wi cie izo lu ją ce -
go uczest ni ków na bo żeń stwa od ze wnętrz ne go ha ła su. Roz -
wa ża niom sta cyj nych ta jem nic sprzy ja uspo ka ja ją cy szum
mor skich fal. Na bo żeń stwo koń czy się Mszą św. w Sank tu -
arium M.B. Bo le snej w Ba bich Do łach.

Tekst i zdję cia: 
Sta ni sław Ma zu rek

Straszyn. Zdjęcie zbiorowe Straszyn. Bracia z naszej parafii

Oksywie. pierwsza Stacja Babie Doły. Zakończenie Drogi Krzyżowej



GŁOS BRATA NR 1(51)201220

XXV lat Papieskiej S³u¿by
Ty tuł ni niej sze go ar ty ku łu zo stał prze ję ty ze wspo mnień ks.
abp. Ta de usza Go cłow skie go za miesz czo nych w Ju bi le -
uszo wym Biu le ty nie Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per
Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej. Dwa wy ra zy „pa pie ska
służ ba” w peł ni wy ra ża ją za rów no oko licz no ści jej po wo ła nia
(wi zy ta Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II na Wy brze żu) jak i cel,
nie tyl ko do raź ny (za bez pie cze nie ła du i bez pie czeń stwa
rze szom piel grzy mów przy by łym na spo tka nie z Oj cem
Świę tym), ale rów nież per spek ty wicz ny, w wy mia rze apo -
stol stwa lu dzi świec kich. Zwrot „słu żyć pa pie żo wi” jest sy -
no ni mem słów „słu żyć Ko ścio ło wi”. Mi nio ne 25 lat zde cy do -
wa nie świad czą, że KSM „Sem per Fi de lis”, wier na zło żo -
nym przy rze cze niom, oba ce le wy peł ni ła. Sło wa „ju bi le usz
Służ by” przy wo łu ją z pa mię ci ob ra zy i zda rze nia z cza su jej
na ro dzin. Ks. abp Ta de usz Go cłow ski w Ju bi le uszo wym
Biu le ty nie wspo mi na: „Fe no me nem sta ła się Ko ściel na
Służ ba Męż czyzn. Ła two by ło ją po wo łać de kre tem bi sku pa
gdań skie go. Ale nie wy obra ża łem so bie, zna jąc prze cież to
spo łe czeń stwo, że re ak cja na tę ini cja ty wę Ko ścio ła Lo kal -
ne go bę dzie tak fan ta stycz na. Prze szło dzie sięć ty się cy
męż czyzn zgło si ło się po przez pa ra fie, do tej pa pie skiej ar -
mii. Zdu mie wa ły się ów cze sne wła dze. A my śmy by li dum -
ni z te go, że ma my swo ją Służ bę, na któ rej moż na by ło w
peł ni się oprzeć i któ ra gwa ran to wa ła za cho wa nie po rząd -
ku”. I da lej: „Do ran gi nie za po mnia ne go wy da rze nia wy ro -
sła Eu cha ry stia w Ba zy li ce Ma riac kiej, w któ rej uczest ni czy -
ło prze szło dzie sięć ty się cy męż czyzn, któ rzy jed nym grom -
kim gło sem re cy to wa li tek sty li tur gicz ne, a na de wszyst ko
śpie wa li po tęż nym zjed no czo nym chó rem, któ ry wstrzą snął
mu ra mi ogrom nej Ba zy li ki Ma riac kiej”.

Uko ro no wa niem ob cho dów 25-le cia Służ by by ła
dzięk czyn na Msza świę ta od pra wio na 19 lu te go w Ba zy li ce
Ar chi ka te dral nej w Gdań sku Oli wie. Mszę świę tą od pra wił
abp Sła woj Le szek Głódź, Me tro po li ta Gdań ski w kon ce le -
brze z ks. in fu ła tem Sta ni sła wem Zię bą, ks. pra ła tem Zbi -
gnie wem Zie liń skim, Ar chi die ce zjal nym Dusz pa ste rzem
KSM oraz ka pła na mi re pre zen tu ją cy mi wspól no ty pa ra fial -
ne KSM. Na szą pa ra fię re pre zen to wał pro boszcz ks. ka no -
nik Grze gorz Stol czyk. 

Na wstę pie uro czy sto ści brat Ry szard Bed nar czyk,
Ar chi die ce zjal ny Mo de ra tor KSM, przy po mi na jąc cel po wo -
ła nia Służ by i po cząt ki jej dzia łal no ści, po wie dział: „W tej
służ bie Bo gu i Ko ścio ło wi trwa my do dziś, co jest dla nas
po wo dem wiel kiej ra do ści i za szczy tu. Przez te wszyst kie la -
ta sta ra li śmy się za wsze i wszę dzie, czy li sem per fi de lis,
stać na stra ży Ko ścio ła i od waż nie wy zna wać swo ją wia rę”.
Brat Ry szard po dzię ko wał w imie niu ca łej wspól no ty KSM
ka pe la nom - Ar chi die ce zjal ne mu Dusz pa ste rzo wi ks. pra ła -
to wi Zbi gnie wo wi Zie liń skie mu, ks. abp. se nio ro wi Ta de -
uszo wi Go cłow skie mu, ks. abp. Sła wo jo wi Lesz ko wi Głó -
dzio wi, Me tro po li cie Gdań skie mu za du cho we prze wod nic -
two i umoż li wie nie dzia ła nia na ni wie Ko ścio ła Gdań skie go.
Ks. Me tro po li cie po dzię ko wał za udzie lo ne Służ bie bło go -
sła wień stwo oraz uho no ro wa nie wie lu bra ci za szczyt ny mi
wy róż nie nia mi.

Przed roz po czę ciem Eu cha ry stii świę tej ks. abp po -
świę cił już trzy dzie sty siód my sztan dar naj młod szej w Ar -
chi die ce zji wspól no ty KSM po wo ła nej w pa ra fii pod we zwa -
niem św. Te re sy Be ne dyk ty od Krzy ża oraz wbił ju bi le uszo -
wy gwóźdź na drzew cu naj star sze go sztan da ru na le żą ce go
do pa ra fii Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa w So po cie.
Waż nym mo men tem uro czy sto ści by ło przy ję cie do KSM
trzy dzie stu dwóch no wych człon ków, zło że nie przez nich
przy rze cze nia oraz od no wie nie przy rze czeń przez zgro ma -
dzo ną wspól no tę KSM. 

Ks. abp po pro sił Ar chi die ce zjal ne go Dusz pa ste rza
KSM, ks. pra ła ta Zbi gnie wa Zie liń skie go o wy gło sze nie ho -
mi lii. Na wią zu jąc do wy da rzeń zwią za nych z wi zy tą Oj ca
Świę te go w 1987 ro ku ks. Pra łat po rów nał je z wy da rze niem
sprzed dwóch ty się cy lat opi sa nym w Ewan ge lii św. Mar ka
(Mk 2, 13) kie dy to świad ko wie cu du uzdro wie nia pa ra li ty -
ka mó wi li: „Jesz cze ni gdy nie wi dzie li śmy cze goś po dob ne -
go”. I da lej ks. Pra łat mó wił: „ Był to szcze gól ny dar Opatrz -
no ści, nie tyl ko piel grzym ka Ja na Paw ła II na Wy brze że, ale
i moż li wość uczest ni cze nia w przy go to wa niach i prze bie gu
tej piel grzym ki.  My śli my o tej chwi li, któ ra po wo ła ła do ist -
nie nia Ko ściel ną Służ bę Męż czyzn „Sem per Fi de lis” przed
25 la ty, my śli my o tym mo men cie, w któ rym mą drość na -
szych po przed ni ków za de cy do wa ła o prze obra że niu Po -
rząd ko wej Służ by w re gu lar ne do dziś dzia ła ją ce dusz pa -
ster stwo Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis”. Z
nim w szcze gól ny spo sób zwią za na by ła po stać ks. pra ła ta
Bru no na Kę dzior skie go. To on przez naj więk szą ilość lat
wier nie dusz pa ste rzo wał bra ciom z KSM. To wy da rze nie za -
owo co wa ło wie lo ma nie za po mnia ny mi chwi la mi, któ re wy -
war ły wpływ nie tyl ko na bra ci i ich ro dzi ny, ale tak że na Ar -
chi die ce zję Gdań ską”.

Ks. Pra łat mó wił da lej o wy da rze niach, któ re obok
piel grzy mek pa pie skich, wy peł nia ły ży cie KSM. Naj waż niej -
sze to: piel grzym ki do róż nych sank tu ariów, re ko lek cje
wiel ko post ne, Dro gi Krzy żo we i Msze świę te rocz ni co we i
co mie sięcz ne. Dzię ku je my dzi siaj Bo gu „za 25 lat ist nie nia,
za wy da rze nia, któ re zło ży ły się na ten czas, za to wszyst ko,
co spra wi ło, że dziś je ste śmy tu taj trwa jąc w Chry stu sie, za
te dzie ła, któ re się zro dzi ły w ło nie KSM i tę ra dość, i moż -
li wość by cia w Ko ście le, któ ry – jak nam wła śnie Ko ściół
przy po mi na w tym ro ku, jest na szym Do mem ..... Do mem,
w któ rym moż na zna leźć cie pło wia ry, si łę pły ną cą z jed no -
ści z Chry stu sem. Na te trud ne i nie ła twe cza sy chciej my w
tym Ko ście le, ja ko że do te go po wo ła ni je ste śmy, jesz cze
bar dziej od na leźć swój Dom. I pa mię taj my, że ty le na uczy -
my in nych w Ko ście le od czy ty wać Dom, ile wpierw sa mi w
tym Ko ście le Do mu znaj dzie my, ile te go Do mu w Ko ście le
utrwa li my swo ją wier no ścią Chry stu so wi, co dzien ną po sta -
wą świad czo ną wo bec na szych wspól not pa ra fial nych”.

Ks. Pra łat wy ra ził ra dość z po wo ła nia no wej wspól -
no ty KSM w pa ra fii pod we zwa niem św. Te re sy Be ne dyk ty
od Krzy ża. „Je ste śmy wdzięcz ni Bo gu, że ob da rza nas rok -
rocz nie no wy mi po wo ła nia mi i że mo że my cie szyć się brać -
mi, któ rzy za si la ją na sze sze re gi i przy czy nia ją się do wy peł -
nia nia tej mi sji, nam 25 lat te mu po wie rzo nej”.

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI
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Po za koń cze niu Eu cha ry stii ks. Pra łat od czy tał
treść bło go sła wień stwa, ja kie go udzie lił Oj ciec Świę ty Be -
ne dykt XVI na szej Służ bie: 

„Oj ciec Świę ty Be ne dykt XVI udzie la ca łym
ser cem Apo stol skie go Bło go sła wień stwa Ko ściel nej
Służ bie Męż czyzn Ar chi die ce zji Gdań skiej z oka zji 25.
rocz ni cy służ by Ko ścio ło wi Gdań skie mu wzy wa jąc ob -
fi to ści łask Bo żych oraz opie ki Mat ki Naj święt szej”.

Na proś bę abp. Sła wo ja Lesz ka Głó dzia Oj ciec
Świę ty uho no ro wał in dy wi du al ny mi bło go sła wień stwa mi
trzech księ ży i ośmiu bra ci, a wśród nich bra ta na szej pa ra -
fial nej wspól no ty KSM Zyg fry da Bier na ta, ho no ro we go Mo -
de ra to ra. Bło go sła wień stwa te oso bi ście wrę czył wy róż nio -
nym ks. abp Sła woj Le szek Głódź.

W imie niu ca łej wspól no ty KSM ks. Pra łat po dzię -
ko wał ks. Ar cy bi sku po wi za spra wo wa nie Eu cha ry stii świę -
tej i zło żył ży cze nia z oka zji 21. rocz ni cy sa kry bi sku piej,
któ ra przy pa da 23 lu te go. 

Bło go sła wień stwo
Me tro po li ty Gdań skie go
Ar cy bi sku pa
Sła wo ja Lesz ka Głó dzia

W ju bi le uszo wym ro ku XXV - le cia ist nie nia Ko ściel -
nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji
Gdań skiej wy ra żam wdzięcz ność wszyst kim Bra ciom
za świa dec two ży cia apo stol skie go i za an ga żo wa nie w
śro do wi sku pa ra fii i na szej Ar chi die ce zji.

Dzię ku jąc za Wa szą wier ność Ko ścio ło wi, z ser ca
Wam bło go sła wię na dal sze owoc ne la ta.

+Sła woj Le szek Głódź
Ar cy bi skup

Me tro po li ta Gdań ski
Gdańsk, lu ty 2012

Tekst i zdję cia: 
Sta ni sław Ma zu rek

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Eucharystia Poczty sztandarowe

Bracia KSM naszej parafii niosą dary Brat Zygfryd odbiera Błogosławieństwo Ojca Świętego
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Przed kościołem w dżungli z całą wspólnotą po Mszy św.Msza Św. odprawiana przed kaplicą ze względu na wysoką temperaturę.

MISJE

Do tar cie do mo jej pa ra fii w mie ście Pa ixo to de Aze ve do 
w Bra zy lii wy ma ga prze je cha nia sa mo cho dem 800 km od
naj bli żej po ło żo ne go lot ni ska. Za mo ją pa ra fią, roz cią ga się
ogrom na, tro pi kal na, eg zo tycz na dżun gla Ama zo nii i re zer -
wat Xin gu, gdzie In dia nie sa mi de cy du ją o roz wo ju cy wi li za -
cji w tym re gio nie.

Pa ra fia zaj mu je ob szar 14 tys. ki lo me trów kwa dra -
to wych i li czy 30 wspól not wiej skich ze swo imi ko ściół ka mi.
Do jeż dżam tam raz w mie sią cu, aby od pra wić Mszę św.,
prze pro wa dzić ka te che zę, po roz ma wiać, czy po pro stu po -
być z ty mi, któ rzy do na sze go mia sta przy jeż dża ją bar dzo
rzad ko. Lu dzie w wio skach są bied ni i prze waż nie zaj mu ją
się ho dow lą by dła al bo upra wą ba na nów, ka wy, owo ców
man go, ma nio ku i ma ra kui. Każ de go dnia w cią gu ty go dnia
do jeż dżam do jed nej ta kiej wspól no ty. Mój dzień po wsze dni
jest po dob ny i po wta rza się choć co dzien nie za ska ku ją mnie
róż ne przy go dy na dro dze. Na so bo tę i nie dzie lę wra cam do
mia sta Pa ixo to de Aze ve do. To czas, nie zbęd ny na pra cę 
w mo jej pa ra fii. Mo ja pra ca mi syj na, po dob nie jak pra ca każ -
de go mi sjo na rza, sku pia się głów nie na ewan ge li za cji, ka te -
chi za cji i na ucza niu, przede wszyst kim dzie ci.

Przy szłość Ko ścio ła w Bra zy lii za le ży od ich wy -
kształ ce nia, wpo jo nych za sad mo ral nych i pra we go współ -
ży cia spo łecz ne go. W mo im mie ście Pa ixo to de Aze ve do
dzie ci nie otrzy mu ją wy star cza ją cej edu ka cji, do bre go przy -
kła du od ro dzi ców, któ rzy w po go ni za szyb kim wzbo ga ce -
niem się przy je cha li w te re jo ny. Mu szę wy ja śnić, że na sze
mia sto po wsta ło w wy ni ku od kry cia du żych złóż zło ta. Do
te go „bra zy lij skie go El do ra do” w koń cu lat osiem dzie sią -
tych XX wie ku ścią gnę ła ma sa po szu ki wa czy zło ta (Ga rim -
pe iros). Czę sto w po go ni za zło tem po zo sta wi li swo je ro dzi -
ny w in nych sta nach, aby już ni gdy do nich nie po wró cić! Tu
za ło ży li no we ro dzi ny, czę sto wy bie ra jąc so bie żo ny spo śród
miej sco wych pro sty tu tek lub ko biet, któ re przy je cha ły, aby
za po znać ko goś, kto zna lazł zło to. Wy do by wa ne zło to nie
da ło im bo gac twa, nie da ło szczę ścia, a wprost prze ciw nie
bie dę i brak po czu cia war to ści za ro bio nych pie nię dzy. Za -
zdrość, prze moc, prze le wa nie krwi by ły co dzien no ścią. „Co

ła two przy szło, ła two też po szło”. Ga rim pe iros, w więk szo ści
zo sta li wy ko rzy sta ni przez tych, któ rzy za trud nia li ich na
swo jej zie mi w ce lu eks plo ata cji złóż zło ta. Gdy się one skoń -
czy ły, ich wła ści cie le wy je cha li zo sta wia jąc ro bot ni ków bez
ni cze go, bez żad nych per spek tyw. Na ta kich złych war to -
ściach wy ro sło no we po ko le nie te go re gio nu Bra zy lii, gdzie
to wa rzy stwo roz pu sty, prze mo cy, kra dzie ży kształ to wa ło
ich men tal ność. 

Dziś zmie ni ło się już wie le, szcze gól nie dzię ki pra -
cy dusz pa ster skiej. Dzię ki Mszom św., ewan ge li za cji, ka te -
che zie i zwy czaj nym kon tak tom z tu tej szy mi ludź mi – mo -
imi pa ra fia na mi. Gro ma dzę dzie ci i mło dzież we wspól no -
tach pa ra fial nych ta kich jak gru py mło dzie żo we, te atral ne,
mi ni stranc kie. Pra cu ję z ni mi i kształ tu ję ich, aby kie dyś w
przy szło ści to oni mo gli wy cho wać no we po ko le nie o in nych
war to ściach, a szcze gól nie w opar ciu o so li dar ność i mi łość
w swo ich ro dzi nach. Nie któ rym bied nym, a zdol niej szym
dzie ciom opła cam (w za leż no ści od moż li wo ści fi nan so wych
i ofiar no ści mo ich przy ja ciół z Eu ro py, a zwłasz cza ze Sło wa -
cji) szko ły o wyż szym po zio mie na ucza nia niż ofe ru ją tu tej -
sze szko ły pań stwo we, któ re w za sa dzie ni cze go nie uczą.
Mo im pra gnie niem jest uru cho mić, w opar ciu o ofiar ność
przy ja ciół na szej mi sji, sys tem dłu go ter mi no wych sty pen -
diów dla naj lep szych uczniów tak, aby jak naj wię cej mło -
dych Bra zy lij czy ków skoń czy ło do bre szko ły i zdo by ło za -
wo dy.

Mo im in nym ma rze niem mi syj nym jest za jąć się
dzieć mi z uli cy, któ re bez ro dzi ców sa me sta ra ją się o swój
byt, o wła sne ży cie, a któ rych w Bra zy lii jest ogrom na ilość.

Ale jak zna la złem się w sa mym środ ku Bra zy lii? Dla cze go
chcę zo stać w tak od mien nym świe cie niż ten, w któ rym zo -
sta łem wy cho wa ny?

Mo je po wo ła nie do ży cia na mi sjach, wśród lu dzi
bied nych, po środ ku dżun gli i bra ku cy wi li za cji zro dzi ło się
już w se mi na rium w Po zna niu, gdzie ra zem ze mną stu dio -

Brazylijskie misje Ojca Dominika cz.-1

. . . 
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MISJE

Dzieci z dżungli pozdrawiają Gdańsk. „Dziecko ulic” w mieście Fortaleza śpiące na chodniku. 
Dzieci ulicy nie mają domu ani rodziny i zasypiają tam gdzie poczują się zmęczone.

Przeważnie nikt się nimi nie interesuje.

Dzieci w szkole w amazońskiej dżungli.

wa li trzej Bra zy lij czy cy. To oni opo wia da li o od mien no ści ży -
cia w Bra zy lii, o kul tu rze, men tal no ści, bie dzie, bra ku ka pła -
nów. Bra zy lia ca ły czas jed nak cier pi na zbyt ma łą ilość ka -
pła nów i po wo łań ka płań skich.

Po świę ce niach ka płań skich skie ro wa no mnie na
pa ra fię na Sło wa cji, któ ra po upad ku ko mu ni zmu bo ry ka ła
się z pro ble mem bra ku swo ich ka pła nów. Ze Sło wa cji, na
wa ka cje, jeź dzi łem do mo ich przy ja ciół, któ rzy po świę ce -
niach w Pol sce wró ci li do Bra zy lii. Mo je po by ty w Bra zy lii
spo wo do wa ły wzrost pra gnie niu, aby ży cie ka płań skie po -
świę cić pra cy wśród bied nej lud no ści bra zy lij skiej. Skie ro -
wa łem za py ta nie do po zna ne go w Bra zy lii bi sku pa, czy nie
ze chciał by do dat ko wych, ka płań skich rąk i ust do swo jej
owczar ni. Bi skup z ra do ścią zgo dził się i przy jął mnie do sie -
bie. Cho ciaż nie ła two by ło tak da le ko wy je chać, odłą czyć się
od ro dzi ny i wspól no ty pol skiej, to dzię ki Bo gu od 10 lat
pra cu ję i cie szę się po wo ła niem mi syj nym wśród Bra zy lij -
czy ków. 

Oso by, któ re ze chcia ły by wspo móc mo ją mi sję ma -
te rial nie i mo dli twą, a zwłasz cza na ce le edu ka cyj ne dzie ci i
mło dzie ży, pro szę o kon takt na po niż szy ad res e -ma ilo wy.
Za pra szam rów nież oso by, któ re chcą się wię cej do wie dzieć
o mo jej mi sji i ży ciu w Bra zy lii.

do mi ni qu eja rek@yahoo.com.br      
Pa dre Do mi nik Ja rek 

P.S. Oj ciec Do mi nik od stycz nia 2012 r. zo stał po wo ła ny na
mi sje do in ne go re gio nu Ama zo nii w Bra zy lii. Obec nie po -
słu gu je na mi sji w Ma ca pa w sta nie Ama pa i już wkrót ce
prze śle nam no we wia do mo ści mi syj ne. Mo dli my się za Oj -
ca Do mi ni ka, za Je go mi sje i o zre ali zo wa nie pra gnie nia
utwo rze nia do mu mi syj ne go dla sa mot nych i po rzu co nych
dzie ci z uli cy. Szczęść Bo że!

. . . 
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Królu Niebios, cierniem ukoronowany, ubiczowany 
w purpurę odziany, Królu znieważony, oplwany, bądź
Królem i Panem naszym tu i na wieki.     

Św. Brat Albert

W wielkim Poście nasze myśli, serca, spojrzenia częściej
wędrują ku tajemnicy Krzyża i cierpienia. Jak dobrze, że w
naszym kościele możemy kontemplować oblicze
cierpiącego  Króla, uczynione ręką naszego patrona. Brat
Albert obraz Ecce Homo malował kilkanaście lat.
Rozmawiając z Chrystusem, odkrywał to poniżone Oblicze
w twarzach cierpiących, samotnych,  odrzuconych ludzi. 
I takiemu Chrystusowi, ukrytemu we wzgardzonych
braciach, postanowił służyć. W nich odnalazł oblicze swego
Króla. Powierzając Miłosiernemu Bogu, za jego
wstawiennictwem, nasze bolączki i problemy,
kontemplujemy znieważone Oblicze z obrazu Ecce Homo.                               

* Ukochany św. Bracie Albercie, proszę o uwolnienie
Adama z alkoholizmu.

* Bracie Albercie, wstaw się za małżeństwem Pawła i Sylwii
i każdą rodziną, aby była w nich miłość do Jezusa. Dopomóż
Bożenie i rodzinie w powrocie do Kościoła. 

* Św. Bracie Albercie, proszę o wsparcie w sprawach
materialnych i zdrowie dla Anny, Piotra, Mikołaja, Joasi.

* Błagam Cię, Bracie Albercie, o wstawiennictwo u Jezusa
Miłosiernego za moją rodziną, aby mogła żyć w jedności.

* Proszę św. Alberta o wstawiennictwo u Pana – pragniemy
mieć z żoną dziecko, ale mamy z tym problemy.

* Dziękuję za wszystkie łaski otrzymane od Boga za
pośrednictwa św. Brata Alberta.

* Św. Bracie Albercie, oddaję i powierzam Ci pewną sprawę.
Twoja czcicielka.

* Dziękuje Ci, kochany Patronie, że pomagasz w potrze-
bach, uczysz pokory i posłuszeństwa.

* W 25. rocznicę urodzin Mateusza dziękuję Bogu za
wstawiennictwem św. Brata Alberta za łaskę sakramentu
małżeństwa i proszę o wszelkie łaski i błogosławieństwo
oraz opiekę Matki Najświętszej na każdy dzień na nowej
drodze życia. Dziękuję kapłanom, siostrom zakonnym
wszystkim dobrodziejom za wszelkie dobro i wsparcie
modlitewne.

*  Św. Bracie Albercie, proszę o zdrowie dla całej mojej
rodziny – matki, męża, dwóch synów i córki z rodziną. Aby
młodszy syn otrzymał rentę, a drugi pracę.
* Proszę św. Albercie, wysłuchaj proszę mych próśb i strzeż

nas od wszystkiego złego, miej nas w swojej opiece.

* Nie chaj cier pie nia na sze ro dzin ne, po łą czo ne z cier pie nia -
mi Chry stu sa wy pro szą przez Cie bie, św. Bra cie Al ber cie,
ła ski i prze ba cze nie oraz wy jed na ją moc Du cha Świę te go.

* Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję za szczę śli wy po wrót z wy -
ciecz ki mo ich dzie ci i wnucz ki, dzię ku ję za opie kę na de
mną w po by cie po za mo im do mem. Pro szę o świa tło Du cha
św. w mo dli twie i o przy stą pie nie do sa kra men tu po ku ty -
dla mnie i mo ich naj bliż szych.

* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o wsta wien nic two, o po myśl -
ny wy nik ba da nia. Abyś Ty kie ro wał tym ba da niem - Two ja
czci ciel ka.

* Pro szę o wyj ście z na ło gu al ko ho lo we go dla Krzysz to fa.

* Św. Bra cie Al ber cie, miej w opie ce sio strę Ju sty nę i bra ta
Edwar da. Wy pra szaj im zdro wie i si ły do dal szej pra cy dla
do bra Ko ścio ła i lu du Bo że go. Chroń przed wszel kim złem,
ob da rzaj do brem i wy proś dla nich bło go sła wień stwo na ca -
ły 2012 rok. Two ja czci ciel ka.

Z Ak tu Za wie rze nia:

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

opracowała siostra Justyna Padiasek       

Intencje do œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

. . . 

. . . 
. . . 
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Tak jak nie gdyś pa ste rze i Trzej Kró lo wie, tak i my wy bra li -
śmy się w dro gę z Gdań ska do Be tle jem, aby 6 stycz nia
2012 ro ku od dać po kłon na ro dzo ne mu w tym mie ście Dzie -
cię ciu Bo że mu. W po rów na niu z wę drow ca mi sprzed po nad
2000 lat mie li śmy jed nak bar dzo uła twio ne za da nie, gdyż do
Tel Avi vu do tar li śmy dość szyb ko sa mo lo tem, a po tem po -
dró żo wa li śmy da lej do Be tle jem wy god nym au to ka rem. Za -
nim tam do tar li śmy, prze mie rzy li śmy jesz cze Ga li leę i Ju -
deę, po dą ża jąc śla da mi Je zu sa. 

Pierw szym, nie sa mo wi tym prze ży ciem pod czas tej
piel grzym ki by ły dla nas ob cho dy za koń cze nia sta re go 
i przy wi ta nia no we go ro ku, w któ rych uczest ni czy li śmy w
Na za re cie. Zgod nie z wie lo let nią tra dy cją w ostat nim dniu
ro ku ka len da rzo we go od by ła się tam uro czy sta pro ce sja
wo kół Ba zy li ki Zwia sto wa nia, pod czas któ rej nie sio na by ła
fi gu ra Ma ryi. Pro ce sja roz po czę ła się na dzie dziń cu przed
ba zy li ką, gdzie każ dy z jej uczest ni ków otrzy mał spe cjal ną
świecz kę z pa pie ro wą osłon ką. Po nie szpo rach od pra wio -
nych w kil ku ję zy kach (w tym rów nież po pol sku) na dzie -
dziń cu przed ba zy li ką bar dzo licz ny tłum wier nych wy ru -
szył w pro ce sji ma ryj nej z za pa lo ny mi świe ca mi, któ re pięk -
nie roz świe tla ły spo wi te już w mro ku ulicz ki Na za re tu. Po
dro dze wszy scy uczest ni cy pro ce sji roz wa ża li wspól nie ta -
jem ni ce ra do sne ró żań ca świę te go. Każ da mo dli twa „Oj cze
nasz” od ma wia na by ła w in nym ję zy ku przez re pre zen tan -
tów po szcze gól nych na cji, a na stęp nie wszy scy wier ni śpie -
wa li po dzie sięć ra zy wraz z miej sco wym ze spo łem mu zycz -
nym przy akom pa nia men cie gi tar bar dzo ory gi nal ną, bo ła -
ciń sko -arab ską wer sję mo dli twy „Ave Ma ria”. Pro ce sja za -
koń czy ła się już we wnątrz ba zy li ki mo dli twą i krót ką ho mi -
lią jed ne go z bi sku pów, a na stęp nie uro czy stym bło go sła -
wień stwem udzie lo nym nam przez wszyst kich pa triar chów
przed Gro tą Zwia sto wa nia (po dob ne pro ce sje ze świe ca mi,
choć już bez fi gu ry Ma ryi, prze ży li śmy tak że nie co póź niej
w Ba zy li ce Gro bu Świę te go w Je ro zo li mie oraz w Ba zy li ce
Na ro dze nia Pań skie go w Be tle jem).  

Na stęp nie na sza gru pa uczest ni czy ła w wie czor nej
Mszy Św. w klasz to rze ss. na za re ta nek – w miej scu, gdzie
nie gdyś stał dom św. Jó ze fa i gdzie w pod zie miach znaj du je
się te raz je go grób. Li tur gia skoń czy ła się krót ko po pół no -
cy, więc zdą ży li śmy zo ba czyć jesz cze z klasz tor ne go ta ra su

róż no barw ne fa jer wer ki na na za re tań skim nie bie i po słu -
chać bi cia nie zli czo nej ilo ści dzwo nów z ko ścio łów prze róż -
nych wy znań, któ re oznaj mia ły w ten spo sób po czą tek 2012
ro ku. 1 stycz nia zwie dza li śmy po zo sta łe ga li lej skie mia sta, a
pły nąc stat kiem po je zio rze Ge ne za ret mie li śmy na wet oka -
zję po tań czyć przy dźwię kach tra dy cyj nych ży dow skich i
arab skich pie śni no wo rocz nych. 

Ko lej ne dni spę dzi li śmy ob jeż dża jąc Ju deę i po dzi -
wia jąc urze ka ją ce oso bli wo ści tej ży znej kra iny: drze wa z
doj rza ły mi, pach ną cy mi z da le ka, bo naj smacz niej szy mi po -
noć w Izra elu owo ca mi cy tru so wy mi (cy try na mi, po ma rań -
cza mi i man da ryn ka mi) i in ne orien tal ne, świe że owo ce (fi -
gi, gra na ty, orzesz ki sy ko mo ro we), licz ne sta da osioł ków i
wiel błą dów wy pa sa nych przez ko czow ni cze ko lo nie Be du -
inów na Pu sty ni Judz kiej, go rą ce wo dy Mo rza Mar twe go
oraz prze pięk ne, eg zo tycz ne kwia ty (pas si flo rę i ol brzy mie
gwiaz dy be tle jem skie po ra sta ją ce gę sto kil ku me tro we drze -
wa).  

Naj więk szym prze ży ciem w tych dniach by ła dla
nas Msza św. w hi sto rycz nym miej scu chrztu Je zu sa, któ re
do tej po ry nie by ło do stęp ne dla tu ry stów z uwa gi na fakt,
iż prze bie ga tam gra ni ca z Jor da nią, z któ rą Izra el od lat po -
zo sta je w kon flik cie zbroj nym. Gdy tam do jeż dża li śmy, po
obu stro nach wą skiej dro gi wi dzie li śmy ogro dzo ne, za mi no -
wa ne na dal po la, a nad sa mym brze giem Jor da nu grup ki
uzbro jo nych żoł nie rzy. Na to miast za le d wie kil ka dzie siąt
me trów da lej ży li so bie cał kiem spo koj nie Jor dań czy cy, któ -
rych wi dzie li śmy po dru giej stro nie rze ki. 

In nym nie za po mnia nym zda rze niem by ła pół go -
dzin na wspi nacz ka na Gó rę Ku sze nia, po któ rej z wą skie go
ta ra su klasz to ru pra wo sław nych mni chów mo gli śmy za -
chwy cać się za pie ra ją cym dech w pier siach wi do kiem na le -
żą ce u jej pod nó ża Je ry cho i in ne oko licz ne miej sco wo ści
po śród roz le głych pól upraw nych. Ni ko go z nas nie dzi wi
już od tąd fakt, że sza tan tę wła śnie gó rę wy brał na miej sce
ku sze nia Chry stu sa, bo istot nie jest tam czym ku sić…

I wresz cie na de szło dłu go przez nas ocze ki wa ne
świę to Trzech Kró li, na któ re go ob cho dy ka to li cy zjeż dża ją
ze wsząd licz nie do Be tle jem. Uda li śmy się tam i my, ja dąc
au to bu sem miej skim z Je ro zo li my. Mu sie li śmy za brać ze
so bą pasz por ty, gdyż Be tle jem le ży po za gra ni ca mi Izra ela,

„Przybie¿eli do Betlejem...”
WSPOMNIENIA

Nieszpory maryjne na placu przed Bazyliką Zwiastowania w Nazarecie Zakończenie procesji maryjnej przed Grotą Zwiastowania
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w Pa le sty nie. Już od sa me go ra na w mie ście pa no wa ła
praw dzi wie świą tecz na at mos fe ra. Róż no barw ne gru py
wier nych z wie lu kra jów świa ta gra ły i śpie wa ły we so ło,
idąc wą ski mi, be tle jem ski mi ulicz ka mi z Po la Pa ste rzy
(miej sca, w któ rym anioł oznaj mił pa ste rzom no wi nę o na -
ro dze niu Je zu sa) aż na plac przed Ba zy li ką Na ro dze nia Pań -
skie go. Nie mo gli śmy jed nak spra wo wać Eu cha ry stii w sa -
mej ba zy li ce przed godz. 14.00, ja ko że w tym dniu wy znaw -
cy pra wo sław ni i Kop to wie świę to wa li w niej aku rat swo je
Bo że Na ro dze nie. Dla te go uro czy sta, kon ce le bro wa na
Msza św. od pra wio na zo sta ła dla ka to li ków o godz. 11.00 w
przy le ga ją cym do ba zy li ki ko ście le św. Ka ta rzy ny Alek san -
dryj skiej. Tam tej szy chór pa ra fial ny za dbał o pięk ną opra wę
mu zycz ną li tur gii, któ rej czę ści sta łe ka pła ni mó wi li wpraw -
dzie po ła ci nie, lecz ho mi lia gło szo na by ła już na przy kład
po arab sku. A szko da, bo w ten spo sób sie dzie li śmy tam
istot nie jak na przy sło wio wym „tu rec kim (choć w tym przy -
pad ku na le ża ło by po wie dzieć ra czej: arab skim) ka za niu”,
nie ro zu mie jąc - nie ste ty - ani sło wa. O godz. 16.00 mia ła się
jesz cze od być uro czy sta pro ce sja, a po niej ad o ra cja Dzie -
ciąt ka Je zus. 
W wol nym cza sie mo gli śmy za tem zaj rzeć na chwi lę do Ba -
zy li ki Na ro dze nia, by zo ba czyć tam barw ną pro ce sję pra wo -
sław ną na za koń cze nie ob rzę dów Świę ta Bo że go Na ro dze -
nia. Kie dy wy znaw cy pra wo sław ni opu ści li świą ty nię, mo -
gli śmy roz po cząć na szą ka to lic ką pro ce sję. Po krót kim na -
bo żeń stwie w ko ście le św. Ka ta rzy ny je den z bi sku pów udał

WSPOMNIENIA

Koncelebrowana Msza Św. z okazji Święta Trzech Króli w Betlejem

Uroczysta procesja i adoracja figurki Dzieciątka Jezus w Betlejem

Świętujący chrześcijanie z Afryki w Betlejem

Świętujący skauci palestyńscy w Betlejem

Szopka przy Bazylice Bożego Narodzenia w Betlejem
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się do ba zy li ki, by uro czy ście wy nieść z Gro ty Na ro dze nia
fi gur kę Dzie ciąt ka Je zus sie dzą ce go na tro nie i trzy ma ją ce -
go w rącz ce ber ło (sym bol kró lew skiej wła dzy). Na stęp nie
wszy scy ka pła ni uda li się w uro czy stej pro ce sji, któ ra trzy -
krot nie prze szła kruż gan ka mi klasz to ru oo. fran cisz ka nów.
Każ dy z wier nych mógł tak że przy łą czyć się do pro ce sji lub
sto jąc z bo ku na jej tra sie uca ło wać nie sio ną przez ka pła na
fi gur kę i otrzy mać na czo le znak krzy ża na kre ślo ne go ole -
jem oraz okrusz ki ka dzi dła. W trak cie pro ce sji wszy scy
przez ca ły czas śpie wa li pięk ną, ła ciń ską ko lę dę „Glo ria in
excel sis Deo”. Po jej za koń cze niu chęt ni mo gli po dejść do
oł ta rza, aby uca ło wać i w sku pie niu ad o ro wać wy sta wio ną
tam fi gur kę Dzie ciąt ka Je zus. 

Kie dy wy szli śmy z ko ścio ła, na dwo rze pa no wa ła
ciem ność, któ rą roz ja śnia ły tyl ko barw ne świą tecz ne ilu mi -
na cje. Z cen trum Be tle jem nie od jeż dża ły już nie ste ty o tej
po rze żad ne au to bu sy do Je ro zo li my, więc mu sie li śmy szyb -
ko do trzeć do naj bliż sze go przej ścia gra nicz ne go, że by zdą -
żyć jesz cze na ja kiś izra el ski au to bus ja dą cy w tym kie run -
ku. By li śmy bo wiem wpraw dzie bar dzo szczę śli wi, ale jed -
nak zbyt zmę cze ni, aby po ko nać na pie cho tę dzie się cio ki lo -
me tro wy od ci nek dro gi po mię dzy Be tle jem i Je ro zo li mą. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek

WSPOMNIENIA

Wyznawcy prawosławni udający się do Betlejem na uroczystość Bożego Narodzenia

Rzeka Jordan - miejsce chrztu św. Pana Jezusa (w tle świątynia w Jordanii) Choinka przed kościołem w Kanie Galilejskiej

Fragment homilii z Mszy św. odprawionej pod
Szczytem Jasnej Góry

Prze dziw ną ta jem ni cę ja sno gór skie go sank tu arium li tur gia
od da je przede wszyst kim czy ta jąc za pis Ewan ge lii Ja no wej o
go dach w Ka nie Ga li lej skiej.

Za pis ten mó wi o obec no ści Mat ki Je zu sa: „By ła
tam Mat ka Je zu sa” (J 2,1), i o za pro sze niu sa me go Je zu sa
oraz Je go uczniów. Rzecz bo wiem dzie je się u po cząt ku na -
ucza nia Sy na Ma ryi, u po cząt ku Je go pu blicz nej dzia łal no ści
w Ga li lei.

Wy da rze nie ewan ge licz ne ko ja rzy się nam na przód z sa -
mym ty siąc le ciem chrztu. To po przez owo wy da rze nie z 966
ro ku, po przez chrzest, u po cząt ku na szych dzie jów, Je zus
Chry stus zo stał za pro szo ny do Oj czy zny, jak by do pol skiej
Ka ny. I za pro szo na z Nim przy by ła od ra zu Mat ka Je go.
Przy by ła i by ła obec na wraz ze swym Sy nem, jak o tym mó -
wią licz ne świa dec twa pierw szych wie ków chrze ści jań stwa
w Pol sce, a w szcze gól no ści pieśń Bo gu ro dzi ca.

Jan Paweł II
Częstochowa, 19 czerwca 1983 r.
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PRZEDSZKOLAKI BUDUJĄ SZOPKĘ – 17 XII 2011 r.

SZOPKA DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO – 16XII2011 r.
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OPŁATEK  LSO – 21 XII 2011 r.

OPŁATEK ERM-u – 19 XII 2011 r.
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OPŁATEK MŁODZIEŻY – 22 XII 2011 r.

PASTERKA PRZEDSZKOLAKÓW – 24 XII 2011 r. 
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OPŁATEK SEMPER FIDELIS – 6 I 2012 r.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH – 22 I 2012
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NOWOROCZNE SPOTKANIE RODZICÓW KSIĘŻY – 8 I 2012 r. 

KOLĘDOWANIE NAUCZYCIELI – 25 I 2012 r.
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JASEŁKA DZIECI W NASZEJ PARAFII – 15 I 2012 r. 

JASEŁKA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 62 – 15 I 2012 r. 
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OPŁATEK WSPÓLNOT MODLITEWNYCH – 22 I 2012 r. 
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FERIE LUX CORDIS I LSO W MIECHUCINIE – 31 I-3 II 2012



GŁOS BRATA NR 1(51)201236

ERM NA ŁYŻWACH – 8 II 2012 r.   

MŁODZIEŻ Z ERM-u W AQUAPARKU – 4 II 2012 r.



ERM  W KRĘGIELNI 8 II 2012 r.
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KULIG PARAFIALNY W ZAŁĘŻU  – 9 II 2012 r.
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FERIE ZIMOWE D.A. W GÓRACH – 5-12 II 2012 r.
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DROGA KRZYŻOWA DZIECI – 2 III 2012 r.

GORZKIE ŻALE

Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
odprawialiśmy w każdą niedzielę
Wielkiego Postu o godz. 17.00. 
Kazania głosił ks. diakon Marcin
Daniluk. 
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Johann Sebastian
Bach

Pasja wg 
św. Mateusza

(Filharmonia Bałtycka)

Bóg jest
w szczegółach
gdzie
szczegóły szczególnie
w szczególny czas;
pokazują
Bożą Prawdę
o każdym  z nas

9.03.2012, Gdańsk
Teresa Fidera

Moc Bożej Miłości

Miłość
magiczne słowo
wszechświata
jest wszędzie 
i we wszystkim
przenika także
ziemskie niwy
kto doznał tej Mocy
ten szczęśliwy

12.03.2012, Gdańsk
Teresa Fidera

DNI SKUPIENIA D.A. – 9-11 III 2012 r.

WIERSZE
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WYJAZD D.A. DO PUCKA – 17 III 2012 r.

DROGA KRZYŻOWA LSO W WEJHEROWIE – 17 III 2012 r.
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14. Pod czas któ rej piel grzym ki my ślą prze wod nią
by ło ha sło: „Bo gu dzię kuj cie, Du cha nie ga ście”?

Od po wiedź:
Wy żej przy to czo ny tekst był ha słem czwar tej piel grzym ki
Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II do Pol ski, któ ra trwa ła 
w dniach od 1 do 9 czerw ca 1991 r. By ła to ko lej na, 51.
apo stol ska po dróż za gra nicz na pa pie ża. 

15. Kie dy od był się Świa to wy Dzień Mło dzie ży na
Ja snej Gó rze z udzia łem Pa pie ża?

Od po wiedź:
Świa to wy Dzień Mło dzie ży na Ja snej Gó rze z udzia łem Pa -
pie ża od był się 15 sierp nia 1991 ro ku w Czę sto cho wie. Był
to ko lej ny szó sty Świa to wy Dzień Mło dzie ży z udzia łem Oj -
ca Świę te go Ja na Paw ła II.

16. Jak na zy wa się – pol ska za kon ni ca – Apo stoł ka
Mi ło sier dzia Bo że go, któ rą Pa pież be aty fi ko wał i ka -
-no ni zo wał w Rzy mie?

Od po wiedź:
Apo stoł ką Mi ło sier dzia Bo że go, któ rą Pa pież be aty fi ko wał
18 kwiet nia 1993 r. i ka no ni zo wał 30 kwiet nia 2000 r. jest s.
Ma ria Fau sty na He le na Ko wal ska.  (S.  Ma ria Fau sty na Ko -
wal ska, zna na dziś w ca łym świe cie apo stoł ka Mi ło sier dzia
Bo że go, za li cza na jest przez teo lo gów do gro na wy bit nych mi -
sty ków Ko ścio ła.

INFORMACJE DODATKOWE
KALENDARIUM  ŻYCIA  ŚW. S. MARII FAUSTYNY
HELENY KOWALSKIEJ ZE ZGROMADZENIA
MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA:

25 VIII 1905 – Przy cho dzi na świat we wsi Gło go wiec
(obec ne woj. wiel ko pol skie).
27 VIII 1905 – Otrzy mu je sa kra ment Chrztu św. w pa ra -
fii św. Ka zi mie rza w Świ ni cach Warc kich (die ce zja wło -
cław ska).
1912 – Pierw szy raz sły szy w du szy głos wzy wa ją cy do ży -
cia  do sko na łe go.
1914 – Przyj mu je Pierw szą Ko mu nię św.
30 IV 1926 – Świę tu je ob łó czy ny; otrzy mu je ha bit i imię
za kon ne – sio stra Ma ria Fau sty na – Zgro ma dze nie Mat ki
Bo żej Mi ło sier dzia.
30 IV 1928 – Skła da pierw sze ślu by za kon ne (cza so we).
22 II 1931 – Otrzy mu je wi dze nie Pa na Je zu sa, któ ry ka -
że jej ma lo wać ob raz we dług wzo ru, ja ki oglą da pod czas
wi dzeń (Płock, gdzie miesz ka w do mu Zgro ma dze nia).
1 V 1933 – Skła da ślu by za kon ne wie czy ste.
25 V 1933 – Wy jeż dża do Wil na.
2 I 1934 – Pierw szy raz uda je się do ma la rza Eu ge niu sza
Ka zi mi row skie go, któ ry ma ma lo wać ob raz „Mi ło sier dzia
Bo że go”.
VI 1934 – Sio stra Fau sty na pła cze na wi dok ukoń czo ne -
go ob ra zu „Mi ło sier dzia Bo że go”; stwier dza, że Pan Je zus
nie jest tak pięk ny, ja kim Go wi dzia ła.

12. Kim był z za wo du brat Ka ro la Woj ty ły i co by -
ło przy czy ną je go przed wcze snej śmier ci?

Od po wiedź: 

Brat Ka ro la Woj ty ły - Ed mund - z za wo du był le ka rzem.
Ukoń czył stu dia me dycz ne w Kra ko wie zdo by wa jąc ty tuł
dok to ra wszech na uk le kar skich. Od 1 kwiet nia 1931 r.
pod jął pra cę w Po wszech nym Szpi ta lu Miej skim w Biel -
sku. Zmarł za ra ża jąc się śmier tel nie od jed nej z pa cjen tek,
któ ra cho ro wa ła na szkar la ty nę (pło ni cę sep tycz ną) obec -
nie le czo ną pe ni cy li ną.  

13. Wy mień ła ciń skie ty tu ły en cy klik, któ re opi su -
ją: Je zu sa Chry stu sa Od ku pi cie la czło wie ka, Bo ga bo -
ga te go w mi ło sier dzie, Du cha Świę te go dzia ła ją ce -
go w Ko ście le i świe cie.

Od po wiedź:
- Je zu sa Chry stu sa Od ku pi cie la czło wie ka opi su je en cy kli -
ka „Re demp tor ho mi nis”. 
- Bo ga bo ga te go w mi ło sier dzie opi su je en cy kli ka „Di ves in
mi se ri cor dia”.
- Du cha Świę te go dzia ła ją ce go w Ko ście le i w świe cie opi su -
je en cy kli ka „Do mi num et Vi vi fi can tem”.

PYTANIA O JA NA PAW ŁA II – c.d.

nr 12, 13, 14, 15, 16.

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

Jan Paweł II

O Janie Pawle II 
CZY WIESZ ŻE...

. . . 

. . . 

. . . 
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5 X 1938 – Sio stra Ma ria Fau sty na Ko wal ska, po dłu gich
cier pie niach zno szo nych z wiel ką cier pli wo ścią, od cho dzi
do Pa na po na gro dę.
25 XI 1966 – Na stę pu je prze nie sie nie szcząt ków do cze -
snych s. Fau sty ny z cmen ta rza klasz tor ne go do ka pli cy
Sióstr Mat ki Bo żej Mi ło sier dzia w Kra ko wie -Ła giew ni -
kach. 
18 IV 1993 – Be aty fi ja cja do ko na na w Rzy mie przez Ja na
Paw ła II.
30 IV 2000 – Ka no ni za cja do ko na na w Rzy mie przez Ja na
Paw ła II, na oczach oko ło 200 ty się cy wier nych. Obok licz -
nych sta cji te le wi zyj nych li tur gię trans mi to wał I pro gram te -
le wi zji wło skiej RAI oraz te le wi zja pol ska, a tak że Ra dio Wa -
ty kań skie.
17 VIII 2002 – Ja n Paweł II kon se kruje no wo wy bu do wa -
ne  Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go w Kra ko wie -Ła giew ni -
kach.

Ka no ni za cja bł. s. Fau sty ny Ko wal skiej:
W uro czy sto ści wzię li udział piel grzy mi z wie lu kra jów

świa ta, w tym tak że oko ło 30 ty się cy Po la ków, wśród któ -
rych by ła de le ga cja rzą do wa z ów cze snym pre mie rem Je -
rzym Buz kiem. Wśród obec nych wy róż nia ła się gru pa oko -
ło 130 sióstr ze Zgro ma dze nia Mat ki Bo żej Mi ło sier dzia.
Do ich wspól no ty na le ża ła Sio stra Fau sty na i to one za bie -
ga ły o wy nie sie nie jej do chwa ły oł ta rzy, a obec nie sze rzą
kult Mi ło sier dzia Bo że go w for mach prze ka za nych przez
świę tą. Prze wa ża li jed nak Wło si, gdzie kult Mi ło sier dzia
Bo że go za pu ścił już głę bo kie ko rze nie. Na obe li sku sto ją -
cym po środ ku pla cu św. Pio tra umiesz czo ny był ogrom ny
ob raz Je zu sa Mi ło sier ne go z na pi sem wło skim „Ge su con -
fi do in Te” (Je zu, ufam To bie), któ ry na ma lo wał w Kra ko -
wie Piotr Mo skal dla pa ra fii pod we zwa niem Ser ca Bo że go
w Ka ta nii. Dru gi, pra wie czte ro me tro wej wy so ko ści ob raz,
wy ko na ny przez He le nę Tchó rzew ską z Ło dzi spe cjal nie
na ka no ni za cje, zdo bił fa sa dę Ba zy li ki Wa ty kań skiej.
Przed sta wiał Je zu sa Mi ło sier ne go i Sio strę Fau sty nę, któ -
ra stoi na glo bie ziem skim i otwie ra jąc ra mio na, za pra sza
ludz kość do zdro jów Mi ło ści Bo żej. U stóp świę tej wi dać
po pra wej stro nie za rys Ba zy li ki św. Pio tra, a po le wej mi -
nia tu rę jej do mu ro dzin ne go we wsi Gło go wiec. Z Ser ca Je -
zu sa wy pły wa ją stru mie nie łask na Ko ściół i świat. Gir lan -
dy zie le ni – sym bol na dziei – oka la ją ob raz, któ ry zda je się
mó wić, że tyl ko Mi ło sier dzie Bo że mo że oca lić współ cze -
sne go czło wie ka przed bez sen sem, utra tą pod sta wo wych
war to ści i kul tu rą śmier ci.

Opra wę li tur gicz ną uświet nił Chór Chło pię cy i Mę ski
Fil har mo nii Po znań skiej „Po znań skie Sło wi ki” pod dy rek -
cja Ste fa na Stu li gro sza. 

Z Oj cem Świę tym kon ce le bro wał rów nież ame ry kań ski
ka płan pol skie go po cho dze nia Ro nald Py tel, cu dow nie
uzdro wio ny za wsta wien nic twem Sio stry Fau sty ny.

Ka no ni za cja Sio stry Fau sty ny by ła pierw szą ka no ni za cją
Wiel kie go Ju bi le uszu Ro ku 2000 i pierw szą trze cie go ty -
siąc le cia.

W cza sie ho mi lii Pa pież Jan Pa weł II ogło sił, że pierw sza
nie dzie la po Wiel ka no cy bę dzie od tąd w ca łym Ko ście le
ob cho dzo na ja ko Nie dzie la Mi ło sier dzia Bo że go.

Wśród pięk nych da rów zło żo nych Oj cu Świę te mu ze Sta -
nów Zjed no czo nych, Afry ki, Azji, Au stra lii i Eu ro py zna lazł
się pro jekt klasz to ru Mi ło sier dzia Bo że go, opra co wa ny we -
dług wska zań za war tych w Dzien nicz ku Sio stry Fau sty ny,
któ ry zo sta nie zbu do wa ny w mie ście Ozior ne  w Ka zach -
sta nie.

Dzię ki po łą cze niu te le wi zyj ne mu mię dzy Rzy mem a Kra -
ko wem uro czy stość ka no ni za cyj ną mo gły ob ser wo wać tłu -
my wier nych zgro ma dzo ne w sank tu arium na Ła giew ni -
kach.

Ka rol Woj ty ła w la tach wo jen nych przez pięć lat wy cho -
wy wał się w za się gu Ła giew nik. Pra co wał w Sol wayu, to
zna czy w Bor ku Fa łęc kim  i co dzien nie prze cho dził do pra -
cy przez Ła giew ni ki. Wie le ra zy wstę po wał wte dy do te go
ko ściół ka – ka pli cy, któ ry dziś sta je się wiel kim, świa to -
wym sank tu arium.
„Na ucz cie się po wta rzać pięk ny akt strze li sty Sio stry Fau -

sty ny: „Je zu, ufam To bie” – po wie dział Oj ciec Świę ty do
wier nych zgro ma dzo nych  wie czo rem 30 kwiet nia na pla cu
św. Pio tra w ra mach co dzien nej mo dli twy ju bi le uszo wej.

W tym miej scu war to przy to czyć sło wa Ja na Paw ła II wy -
po wie dzia ne do pol skich piel grzy mów 7 kwiet nia 1991 ro -
ku, któ re i dzi siaj nie tra cą swej ak tu al no ści: 

„Praw da o Mi ło sier dziu Bo żym w Pol sce sta ła się szcze -
gól nie ży wa w okre sie przed II woj ną świa to wą po przez
cha ry zmat pro stej za kon ni cy, któ rą by ła s. Fau sty na Ko -
wal ska ze Zgro ma dze nia Sióstr Mat ki Bo żej Mi ło sier dzia.
(...) My ślę, że i na na sze cza sy, na cza sy obec ne, po trzeb -
ne nam jest zno wu to ob ja wie nie Bo że go Mi ło sier dzia, po -
nie waż – jak nie raz się do wia du je my – w no wej sy tu acji 
w Pol sce wie lu lu dzi jest za gu bio nych. Nie bar dzo umie ją
od na leźć sie bie, a zwłasz cza od na leźć tę naj więk szą praw -
dę o so bie, o czło wie ku stwo rzo nym na ob raz Bo ży i od ku -
pio nym przez Chry stu sa, przez Je go Krzyż i Zmar twych -
wsta nie”. opra co wał: An drzej Wit kow ski

CZY WIESZ ŻE...

Polecamy nową płytę ks. biskupa Antoniego Długosza.

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

wiersze i zdjęcia kazimierza sakowicza

KĄCIK POETYCKI

świętych obcowanie

tak wierzę w świętych obcowanie 
którym czasu już nie brakuje 
wiara niepotrzebna
nadzieja odłożona na wieczność 
a miłość ślepa i głucha na pokusy
pozwala aniołom cieszyć się jak dzieci
gdy uda się kolejnym wielbłądom 
przejść przez ucho igielne 

po omacku

żeby znaleźć trzeba zgubić
ta prosta zależność stanowi podstawę
rozważań
kiedy się idzie przed siebie w niewiadome 
szukając po omacku własnej twarzy 

ucieczka

uciekam przed czymś co niespodziewanie nadchodzi
wypiętrza obrazy przeszłości wybudza lęki
w zaciszu poezji wyrywa skojarzone myśli i marzenia 
prostuje na siłę wszystkie pomyłki i przyszłe błędy
wyrzuca poza nawias społeczności w drodze donikąd
gdy staję przed bramą wobec sprzeczności nocy i dni
czuję zapach średniowiecznych ulic w samotności stosów 
odczuwam strach paryskich bulwarów skąpanych 
we krwi 
wyczuwam apokalipsę obozowej ciszy wśród łez 
osądzony wyrokiem gawiedzi wybiegam z tego snu 

“sTWORZENIE”

. . . 

. . . 
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Jednowyrazowy o począ-
tkowej li te rze: F. 

Uwaga: Do rebusu z poprzedniego numeru „Głosu Brata”
wkradł się błąd: liczba atomowa l.at. radu wynosi 88 a nie,
jak mylnie podano 28, za co autor przeprasza Czytelników.

Do po zio mych rzę dów dia gra mu na le ży wpi sać
pięć wy ra zów dzie więcio li te ro wych. 

Roz wią za nie otrzy ma my w za zna czo nych ko lum -
nach, czy ta jąc rzę da mi z gó ry na dół.

1) religii: życie przyszłe, pozagrobowe jako
przeciwieństwo doczesności.
2) wysoki przedstawiciel dyplomatyczny.
3) sztywny kapelusz męski; cylinder składany 

(ułóż z wyrazów: KOLA+SZPAK).
4) trudni się nieuczciwymi operacjami  handlo-

wymi, kombinuje w celu uzyskania znacznych 
korzyści.

5) ląd stały w przeciwieństwie do morza; część 
świata.

Litery w polach ponumero-
wanych dodatkowo od 1 do 9 
utworzą rozwiązanie.

Autorem wszystkich zadań
jest „Baryt”.

Roz wią za nie re bu su, lo go gry -
fu al bo krzy żó w ki z nu me -
ru 51 Gło su Bra ta pro si my
skła dać w kio sku pa ra fial nym
lub wrzu cić do skrzyn ki
na drzwiach wej ścio wych
do ple ba nii, w ter mi nie jed ne -
go mie sią ca od uka za nia się
te go nu me ru. 

rebus                          

Logogryf                          
Pionowo:
1) Józefata.
2) Lota.
5) Salomona.
6) Dawida.
7) Boży.
8) Mojżeszowe.
11)Baltazara.
12) Adama.
14) Aarona.

Poziomo:
3) Abrahama.
4) Balaama.
7) Jakubowa.
9) Noego.
10) Weroniki.
13) babilońska.
15) Matuzalemowe.
16) Faraona.

Krzy¿ówka - Co czyje?                       

ROZWIĄZANIA z nr 50 Głosu Brata

Logogryf – hasło:  Gwiazda betlejemska
Wyrazy pomocnicze: Gabinet, wodewil, igliwie, akłesaj (jasełka), zacisze, 

diagram, albinos, borowik, elekcja.

Rebus – hasło: Święta radości
Wyrazy pomocnicze: Ś-w(m)ięta rad-ości

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

panie: Inge Czarniak, Elżbieta Wiącek i Kazimiera Korzeniewska

Serdecznie gra tu lu je my!

ROZRYWKA

F

Fundatorem nagród jest:
HURTOWNIA KSIĄŻEK
I DEWOCJONALIÓW
„ŚW. PAWEŁ”

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

www.hurtpawel.home.pl

1

2

3

4

5
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POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

„Głos Brata” – pismo wydawane przez parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta, adres: 80−395
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Opiekun redakcji – ks. Tadeusz Polak. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii parafialnej.
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. Korekta tekstu: Anna Jaśkowiak.
Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Grzegorz Bałka, ks. Janusz Majkowski, ks. Tadeusz Polak, ks. Grzegorz Stolczyk 
i młodzież oraz archiwum. Okładka i ilustracje: Andrzej Sowiński. Wiadomości parafialne: Marcin Smoszna.

Sandra Mauruszewicz 18.12.2011 r. 

Alicja Przytuła 25.12.2011 r. 

Maya Gajewska 25.12.2011 r. 

Marcel Andrzej Bruderek 25.12.2011 r. 

Bartosz Damian Szczepański 25.12.2011 r. 

Szymon Bielecki 25.12.2011 r. 

Hanna Kłobuszyńska 25.12.2011 r. 

Klara Cecilia Bonardi 25.12.2011 r. 

Aleksandra Celina Mamińska 8.01.2012 r. 

Dagmara Patrycja Waliszewska     21.01.2012 r. 

Barbara Alicja Górska 22.01.2012 r. 

Bartosz Zbrzeźniak 22.01.2012 r. 

Adam Dmochowski 4.02.2012 r. 

Antoni Jeruzalski 12.02.2012 r. 

Mateusz Zbigniew Behla 12.02.2012 r. 

Lena Jendryczka 12.02.2012 r. 

Hanna Maria Zielińska 26.02.2012 r. 

Małgorzata Adela Mroczyńska     26.02.2012 r. 

Julian Marcin Sipowicz 11.03.2012 r. 

Iga Riana Zdunek 11.03.2012 r. 

Milena Dominika Siud 17.03.2012 r. 

Adrian Waliszewski i Patrycja Elżbieta Pułkownik
21.01.2012 r. 

Artur Dmochowski i Paulina Małgorzata Pawełek
4.02.2012 r. 

Paweł Edward Siuda i Dominika Barbara Michalak 
17.03.2012 r.

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

Ś.p. Robert Wawrzyniak, lat 43, zm. 17.12.2011 r. 

Ś.p. Tadeusz Wiszniewski, lat 64, zm. 22.12.2011 r. 

Ś.p. Andrzej Jan Kuleta, lat 67, zm. 25.12.2011 r. 

Ś.p. Czesław Bogdanowicz, lat 84, zm. 25.12.2011 r. 

Ś.p. Nil Wownysz, lat 71, zm. 29.12.2011 r. 

Ś.p. Irena Czech, lat 75, zm. 30.12.2011 r. 

Ś.p. Edward Skaliński, lat 77, zm. 1.01.2012 r. 

Ś.p. Mariusz Aleksander Dąbrowski, lat 29, zm. 5.01.2012 r.

Ś.p. Elżbieta Zofia Jaroszkowska, lat 81, zm. 8.01.2012 r. 

Ś.p. Marian Zalewski, lat 79, zm. 16.01.2012 r. 

Ś.p. Cecylia Malec, lat 80, zm. 18.01.2012 r. 

Ś.p. Jan Ignatowicz, lat 69, zm. 19.01.2012 r. 

Ś.p. Jerzy Stefan Siewert, lat 80, zm. 21.01.2012 r. 

Ś.p. Jan Stanisław Żak, lat 71, zm. 22.01.2012 r. 

Ś.p. Ryszard Kowalski, lat 58, zm. 27.01.2012 r. 

Ś.p. Jerzy Skibniewski, lat 64, zm. 27.01.2012 r. 

Ś.p. Julianna Rymarczuk, lat 90, zm. 16.02.2012 r. 

Ś.p. Stanisław Jewuła, lat 80, zm. 16.02.2012 r. 

Ś.p. Krystyna Junik, lat 74, zm. 19.02.2012 r. 

Ś.p. Józefa Żajkowska, lat 77, zm. 20.02.2012 r. 

Ś.p. Henryk Czapkowski, lat 65, zm. 24.02.2012 r. 

Ś.p. Edmund Miąskowski, lat 77, zm. 25.02.2012 r. 

Ś.p. Stanisław Sołdyk, lat 86, zm. 25.02.2012 r. 

Ś.p. Stanisław Radka, lat 78, zm. 1.03.2012 r. 

Ś.p. Krystyna Mikołajewska, lat 71, zm. 1.03.2012 r. 

Ś.p. Ryszard Lemikowski, lat 86, zm. 3.03.2012 r. 

Ś.p. Wiesław Bancewicz, lat 83, zm. 7.03.2012 r. 

Ś.p. Krystyna Chmiel, lat 78, zm. 12.03.2012 r. 

Ś.p. Kazimierz Pawelski, lat 72, zm. 13.03.2012 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W IADOMOŚCI PARAFIALNE
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BAL PRZEDSZKOLAKÓW  – 19 II 2012 r.

REKOLEKCJE DZIECI – 7 III 2012 r.

Rekolekcje dla dzieci prowadził ks. Marcin Blok
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PRACE BUDOWLANE

Obok - projekty nowych witraży
autorstwa o. Tamasza Janka OFMConv.

Pracownicy firmy Tiffany Glass przy
wyjmowaniu okien kościoła w celu
wykonania w warsztacie nowych witraży.
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