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WIZYTACJA KANONICZNA – 12-13 V 2012 r.



In for ma cje ks. Pro bosz cza na te mat na szej
pa ra fii przed wi zy ta cją ka no nicz ną

Pa ra fia pw. św. Bra ta Al ber ta na Gdań skim Przy mo rzu zo sta -
ła ery go wa na przez Ks. Bi sku pa Ta de usza Go cłow skie go 15
grud nia 1987. 

Po cząt ki pa ra fii zbie ga ją się z pe re gry na cją ko pii ob -
ra zu Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej. W zi mo we dni pa ra fia nie
mo gli ugo ścić cu dow ny ob raz je dy nie pod go łym nie bem, ale
po sta no wi li wraz z pierw szym pro bosz czem Ks. Eu ge niu szem
Stel ma chem uczcić to wy da rze nie w ka pli cy, któ ra sta nę ła w
cią gu za le d wie trzech ty go dni. Nie mi nę ło du żo cza su, a po -
trze ba po sia da nia miej sca do na ucza nia re li gii i ugosz cze nia
ka pła nów, w ro dzą cej się pa ra fii, do pro wa dzi ła do zbu do wa nia
sal ka te che tycz nych i miesz kań dla księ ży. Już w 1988 r. wier -
ni ko rzy stać mo gli z pra sy i książ ki ka to lic kiej w pa ra fial nej bi -
blio te ce im. ks. Je rze go Po pie łusz ki. Wszy scy wie dzie li, że
ma łą ka pli cę po wi nien za stą pić ko ściół; ar chi tekt Ste fan Gro -
chow ski przy go to wał pro jekt no wej świą ty ni, a prof. Je rzy
Ziół ko za pro jek to wał dach ko ścio ła. I tak 26 paź dzier ni ka 1990
roku ru szy ła bu do wa ko ścio ła. We wszyst kie pra ce włą cza li
się pa ra fia nie, któ rzy dziś two rzą Wspól no tę Sem per Fi de lis
oraz gru pę mi ni stran tów -se nio rów. Po wy la niu fun da men tów
i po sta wie niu ścian, ru szy ła bu do wa do mu pa ra fial ne go. 17 li -
sto pa da 1992 r. za in sta lo wa no kon struk cję da cho wą. 

Rok póź niej (1993) abp Ta de usz Go cłow ski po świę cił
dom pa ra fial ny, a 27 mar ca 1995 r. za czę to mon to wa nie po szy -
cia da cho we go. Uro czy sto ści po świę ce nia ko ścio ła, wmu ro -
wa nia ka mie nia wę giel ne go i ak tu erek cyj ne go prze wod ni czył
abp Ta de usz Go cłow ski, a od by ła się ona 17 czerw ca 1997 r.
W ro ku 2001 na stą pi ła zmia na na sta no wi sku pro bosz cza. Ks.
Eu ge niu sza Stel ma cha za stą pił Ks. Grze gorz Stol czyk, któ ry
do dziś kon ty nu uje dzie ło bu do wy i wy po sa że nia świą ty ni. 

W mi nio nych 10 la tach, dzię ki wiel kie mu wy sił ko wi
pa ra fian przy go to wa li śmy klasz tor, w któ rym od 2003 ro ku za -
miesz ka ły Sio stry Be tan ki. Trzy sio stry pra cu ją obec nie w
szko łach ja ko ka te chet ki zaś dwie w pa ra fii po ma ga jąc w za -
kry stii i kan ce la rii pa ra fial nej. 
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Z ŻY CIA NA SZEJ PA RA FII

9-11.03 – Dzień Sku pie nia DA w Ju ra cie
17.03 – Dro ga Krzy żo wa dla LSO w Wej he ro wie
17.03 – Wy jazd mło dzie ży i stu den tów do Puc -
ka na Mszę św. w for mie ry tu rzym skie go
25.03 – Kier masz świą tecz ny przy go to wa ny
przez ERM
29-30.03 – Od by ły się re ko lek cje wiel ko post -
ne dla mło dzie ży. Pro wa dzą cy ks. Mar cin Mia -
now ski
31.01 – Dro ga Krzy żo wa Sem per Fi de lis w
Wej he ro wie
20-22.04 – Wspól no ta ERM wraz z s. Ber nar dą
uczest ni czy ła w Dniach Wspól no ty w Krze szo wie
22.04 – Die ce zjal na piel grzym ka mło dzie ży i
Sem per Fi de lis na Wzgó rze św. Woj cie cha. Od -
pust die ce zjal ny
12.05 – 69 osób przy ję ło Sa kra ment Bierz mo -
wa nia z rąk Ks. bp Ry szar da Ka sy ny
12-13.05 – Ks. bp Ry szard Ka sy na prze pro wa -
dził Wi zy ta cję Ka no nicz ną w na szej pa ra fii
20.05 – Gru pa po nad stu dzie ci przy stą pi ła do
I Ko mu nii Świę tej
20.05 – Spo tka nie mło dzie ży i stu den tów z oso -
ba mi dzia ła ją cy mi w Wo lun ta ria cie Mi syj nym
21.05 – Dzie ci z na szej pa ra fii uczest ni czy ły w II
Mię dzysz kol nym Prze glą dzie Pio sen ki Re li gij nej 
26.05 – W wi gi lię uro czy sto ści Ze sła nia Du cha
Świę te go Li tur gicz na Scho la Mło dzie żo wa wy -
śpie wa ła Aka tyst ku czci Du cha Świę te go
2.06 – Mło dzież wraz z ka pła na mi i sio stra mi
Be tan ka mi uczest ni czy ła w Ogól no pol skim Spo -
tka niu Mło dych w Led ni cy
3.06 – Ks. Ta de usz z gru pą na szych pa ra fian
uczest ni czył w Mar szu dla Ży cia i Ro dzi ny
7.06 – Da li śmy pięk ne świa dec two na szej wia -
ry z oka zji Uro czy sto ści  Bo że go Cia ła
10.06 – W sa lach ka te che tycz nych od by ła się
wy sta wa za ty tu ło wa na „Jak wy grać ro dzi nę”
10.06 – Przed szko la ki wraz z ro dzi ca mi i
dziad ka mi świę to wa ły Dzień Dziec ka w Go łę -
bie wie
16.06 – Od był się Ro dzin ny Fe styn z oka zji
uro czy sto ści od pu sto wej
17.06 – Nie dzie la od pu sto wa. Sło wo Bo że na
wszyst kich mszach św. gło sił ks. An drzej Mo len -
da zaś su mie od pu sto wej prze wod ni czył Ks. Pra -
łat An drzej Pra de la Dy rek tor Wy dzia łu Dusz pa -
ster skie go Gdań skiej Ku rii Me tro po li tal nej 

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza

dalszy ciąg na stronie 4

Ks. bp Ryszard Kasyna z ks. Proboszczem podczas wizytacji kanoniocznej



Spra woz da nie z dzia łal no ści Ra dy Pa ra fial nej
w pa ra fii św. Bra ta Al ber ta w Gdań sku Przy mo rzu

Je go Eks ce len cjo, Księ że Bi sku pie, w imie niu Ra dy Pa ra fial -
nej prze ka zuj my spra woz da nie z na szej dzia łal no ści.

Ksiądz ka no nik Grze gorz Stol czyk, pro boszcz na -
szej pa ra fii, po wy ga śnię ciu ka den cji po przed niej Ra dy po -
wo łał 10 paź dzier ni ka 2010 ro ku no wą Ra dę Pa ra fial ną, w
skład któ rej wcho dzi 12 osób wy róż nia ją cych się ak tyw no -
ścią w dzia ła niach na rzecz na szej wspól no ty. Są w niej
przed sta wi cie le wspól not mo dli tew nych, Ko ściel nej Służ by
Męż czyzn „Sem per Fi de lis”, przed sta wi cie le daw nej Ra dy
Bu dow la nej. Spo tka nia Ra dy od by wa ją się pa rę ra zy w cią -
gu ro ku. Ksiądz Pro boszcz prze ka zu je nam wów czas in for -
ma cje zwią za ne z bie żą cy mi spra wa mi.

Od czu wa my wiel ką ra dość wspól nie bu du jąc Ko -
ściół – nie tyl ko ma te rial ny, ale przede wszyst kim du cho wy
dba jąc o to, aby Ko ściół stał się na szym Do mem. Naj waż -
niej sza jest dla wszyst kich Eu cha ry stia od pra wia na z na le -
ży tą czcią. Przy wią zu je my wiel ką uwa gę do te go, aby mia ła
god ną opra wę. Słu ży te mu licz ne gro no mi ni stran tów i lek -
to rów, a tak że chó ry: dzie cię ce, mło dzie żo we i osób do ro -
słych ubo ga ca ją ce swy mi ta len ta mi mi ste rium oł ta rza. Dia -
ko nia tań ca wiel bi Bo ga ru chem. Sio stry za kon ne be tan ki,
po słu gu ją ce przy na szej pa ra fii, przy go to wu ją przed sta wie -
nia dzie cię ce od po wied nie do prze ży wa ne go okre su li tur -
gicz ne go. Licz ne gru py dusz pa ster skie włą cza ją się w służ -
bę przy oł ta rzu. Ra do ścią na szą jest to, że po więk sza się
ilość wier nych przy cho dzą cych na Msze św. i na bo żeń stwa,
że co raz licz niej uczest ni czy my w pro ce sji Bo że go Cia ła,
pod czas prze ży wa nia Tri du um Pas chal ne go i Świąt Bo że go
Na ro dze nia. 

Cie szy my się tak że z moż li wo ści kon ty nu owa nia w
na szych miesz ka niach pe re gry na cji ob ra zu Chry stu sa Mi ło -

sier ne go; pe re gry na cji, któ ra od cza su ostat nich Mi sji Św. w
2006 ro ku trwa już sześć lat. Ko pię ob ra zu w for mie tryp ty -
ku wy ko nał nasz pa ra fia nin. 

W na szej wspól no cie prze ży wa my tak że trud ne
spra wy. Po le ca my na sze mu Pa tro no wi oso by po trze bu ją ce,
wspie ra jąc je mo dli twą i dat ka mi. Bie rze my udział w ak -
cjach cha ry ta tyw nych na szej ar chi die ce zji – w „Ak cji tor ni -
ster” czy „Żon kil”. Do kła da my się do wy ży wie nia dzie ci w
szko łach i bu do wy no wo po wsta ją ce go ho spi cjum w Puc ku.
Współ fi nan so wa li śmy rów nież za kup spe cjal ne go wóz ka dla
nie peł no spraw ne go pa ra fia ni na – Ka mi la. Gru pa mło dzie ży
włą cza się do ak cji wy ko na nia i roz no sze nia pa czek dla
uboż szych ro dzin przed wszyst ki mi świę ta mi. Rów nież naj -
młod si pa mię ta ją o po trze bu ją cych. Dzie ci pierw szo ko mu -
nij ne dzie lą się swo imi słod ko ścia mi i za baw ka mi z dzieć mi
z do mów dziec ka a na świę ta Bo że go Na ro dze nia od wie dza -
ją z ja seł ka mi miesz kań ców Do mu Po god nej Sta ro ści.

Ksiądz Pro boszcz jest otwar ty na ini cja ty wy wier -
nych i stwa rza moż li wo ści do wpro wa dze nia ich w ży cie.
Na szą wspól ną tro ską są dzia ła nia, któ re in te gru ją wier nych
do uczest nic twa w róż no ra kich sfe rach ak tyw no ści w na szej
pa ra fii. My śli my o od pu ście pa ra fial nym, piel grzym ce ro we -
ro wej, grzy bo bra niu, czy wspól nym wyj ściu do ki na oraz o
za ba wach dla dzie ci i do ro słych. W tych wy da rze niach co
ro ku bie rze udział co raz wię cej uczest ni ków.

Or ga ni zo wa ne są rów nież w na szej pa ra fii wy sta wy
te ma tycz ne po świę co ne wy bit nym oso bom czy wy da rze -
niom. Od by ło się kil ka wy staw zwią za nych z uka za niem po -
sta ci Bło go sła wio nych: Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II, czy ks.
Je rze go Po pie łusz ki. Ty mi eks po zy cja mi dzie li li śmy się z in -
ny mi pa ra fia mi. Or ga ni zo wa li śmy wy sta wy ksią żek i cza so -
pism za pra sza jąc do ko rzy sta nia z bo ga tych zbio rów bi blio -
te ki pa ra fial nej. By ła tak że eks po zy cja ob ra zu ją ca hi sto rię
krzy ża na We ster plat te oraz dra ma tycz ne skut ki Tsu na mi w

Z ŻYCIA PARAFII

Wizytacja kanoniczna, 12-13 maja 2012 r.
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Po nad to ogro dzi li śmy te ren ko ściel ny wy ko nu jąc jed -
no cze śnie ma łą ar chi tek tu rę, prze pro wa dzi li śmy ka pi tal ny re -
mont da chów na ko ście le i ple ba ni a tak że wy ko na li śmy wie le
prac po rząd ko wych. Od kil ku lat na sze wy sił ki kon cen tru ją się
na re ali za cji wy stro ju wnę trza świą ty ni. Pro jekt przy go to wa li
Adam Pia sek i Mar cin Sob czak ab sol wen ci ASP w Po zna niu
oraz fran cisz ka nin O. To masz Jank ab sol went ASP w Gdań -
sku. 

Waż nym eta pem tych prac by ło wy ko na nie z ka mie -
nia oł ta rza ofia ry, oł ta rza Sło wa Bo że go i chrzciel ni cy. Uro czy -
ste go bło go sła wień stwa oł ta rzy i chrzciel ni cy do ko nał Ar cy bi -
skup Me tro po li ta Gdań ski Sła woj Le szek Głódź 14 grud nia
2008 ro ku. Po nad to, w tym cza sie, uda ło się tak że wy ko nać 80
ław dę bo wych, usta wić 4 kon fe sjo na ły oraz za mon to wać 16 wi -
ra ży wy ko na nych me to dą tra dy cyj ną. 

W ostat nich latach zre ali zo wa li śmy rów nież pierw szy
etap wy stro ju pre zbi te rium, w cen trum któ re go zna lazł się dę -
bo wy krzyż z fi gu rą Chry stu sa z brą zu za pro jek to wa ny i wy ko -
nan y przez Mar ci na Sob cza ka a zre ali zo wa ny w pra cow ni Pio -
tra Garst ki. Krzyż ten był po świę co ny pod czas Mszy św. ce le -
bro wa nej przez Księ dza Ar cy bi sku pa Sła wo ja Lesz ka
GŁÓDZIA w dniu 11 grud nia 2011 ro ku o godz. 13.00. Msza
św. była trans mi to wa na przez Te le wi zję Po lo nia.

Ak tu al nie pa ra fia li czy 11500 wier nych. W ostat nich
la tach do I Ko mu nii Św. przy stę pu je rocz nie oko ło 100 dzie ci,
a Sa kra ment Bierz mo wa nia przyj mu je oko ło 100 osób. 

Smu ci nas po ludz ku wzra sta ją ca licz ba tych, któ rych
Pan Bóg od wo łu je do wiecz no ści. W tym ro ku od pro wa dzi li -
śmy już  po nad 50 osób. Licz ba chrztów nie prze kra cza 100
rocz nie. Wiel ką ra do ścią na szej wspól no ty jest zaś ży cie eu -
cha ry stycz ne. Co ro ku ob ser wu je my wzrost przy stę pu ją cych
do Sto łu Pań skie go (po nad 250 tys.). Na si pa ra fia nie chęt nie 
i licz nie uczest ni czą w re ko lek cjach ad wen to wych i wiel ko -
post nych a tak że w nie mal co dzien nych na bo żeń stwach, z któ -
rych war to wy mie nić na bo żeń stwo do św. Bra ta Al ber ta. 

Wie le wspól not i dusz pa sterstw ist nie ją cych w na szej
pa ra fii umoż li wia po głę bia nie wia ry. Ja ko pa ra fia sta ra my się
tak że wy cho dzić na prze ciw dru gie go czło wie ka re ali zu jąc w
ten spo sób du cho wy te sta ment Św. Bra ta Al ber ta. Na szym
wier nym w co dzien nym du cho wym ży ciu to wa rzy szy 7 ka pła -
nów oraz 5 sióstr Be ta nek. 

Wszystkie ważne informacje dotyczące parafii oraz
informacje bieżące są umieszczone na parafialnej stronie
internetowej: www.bra tal bert.com.pl
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Ja po nii. Or ga ni zo wa ne są wy sta wy pro mu ją ce ży cie od po -
czę cia do na tu ral nej śmier ci. Pre zen tu je my w for mie plansz
no we pro jek ty i ko lej ne eta py re ali za cji bu do wy na szej pa ra -
fii. Na ścia nach przed wej ściem do świą ty ni wi szą dwa ba ne -
ry, któ re in for mu ją o ak tu al nie prze ży wa nym okre sie li tur -
gicz nym lub o waż nym wy da rze niu w ży ciu Ko ścio ła.

Z my ślą o przy cią gnię ciu do wspól no ty pa ra fial nej
no wych osób, szcze gól nie bo ga ta jest ofer ta dla mło de go
po ko le nia. Ma łe dzie ci uczest ni czą w lek cjach ry sun ku i
mu zy ko wa nia. Dzie ci star sze uczęsz cza ją na spo tka nia Uni -
wer sy te tu Bi blij ne go i ERM-u. Mło dzież, pod opie ką dusz -
pa ste rza, re ali zu je swo je po my sły wzra sta nia w wie rze na
co ty go dnio wych spo tka niach i pod czas wy jaz dów ewan ge li -
za cyj nych. Wszyst kie gru py wie ko we ma ją moż li wość sko -
rzy sta nia z ofer ty od po czyn ku pod czas fe rii zi mo wych i let -
nich.

Prze cho dząc do sfe ry ma te rial nej, pra gnie my zwró -
cić uwa gę na sta ra nia ks. Pro bosz cza, aby spra wy fi nan so -
we by ły czy tel ne dla wier nych. Je ste śmy in for mo wa ni o po -
dej mo wa nych przed się wzię ciach oraz o kosz tach ich re ali -
za cji. Na stęp nie do wia du je my się co mie siąc w wia do mo -
ściach pa ra fial nych o wy so ko ści tzw. ta cy bu dow la nej. 

Ak tu al ne za da nia re ali zo wa ne są we dług opra co wa -
ne go pla nu. Mo że my z sa tys fak cją stwier dzić, że na sze po -
przed nie pla ny in we sty cyj ne zo sta ły w peł ni zre ali zo wa ne.
Po pierw szych la tach szyb kie go wzno sze nia bu dyn ków, na -
stą pi ły ko lej ne la ta, w któ rych trze ba by ło wy ko nać bar dzo
du żo prac re mon to wych w ko ście le, klasz to rze i na ple ba nii.
Do pie ro po ich za koń cze niu moż na by ło przy stą pić do no -
wych za dań. 

Wnę trze  świą ty ni zo sta ło wzbo ga co ne o no we, ka -
mien ne ele men ty wy po sa że nia. Zo stał za mo co wa ny oł tarz
ka mien ny, pół ka przy ta ber na ku lum, chrzciel ni ca, lek to -
rium i sto lik po moc ni czy. By ło to wiel kie przed się wzię cie
lo gi stycz ne, po nie waż ka mień – tra wer tyn – był spro wa dza -
ny w wiel kich blo kach z ko pal ni ka mie nia w Tur cji. Na stęp -
nie po szcze gól ne ele men ty by ły ob ra bia ne w warsz ta cie ka -
mie niar skim a go to we prze trans por to wa ne do świą ty ni. Z
mon ta żu oł ta rza i lek to rium zo stał na krę co ny film utrwa la -
ją cy to wy da rze nie.

W za kre sie prac sto lar skich – zo sta ły wy ko na ne se -
dil la do oł ta rza, wszyst kie dę bo we ław ki oraz kon fe sjo na ły,
któ re są dwo ja kie go ro dza ju: otwar te i za mknię te dla osób
sła bo sły szą cych.

W oł ta rzu zo sta ła zbu do wa na ścian ka wy ło żo na
spe cjal ny mi płyt ka mi klin kie ro wy mi oraz za mo co wa ny
wiel ki krzyż dę bo wy a na nim umiesz czo na rzeź ba Chry stu -
sa od la na z brą zu. W pla nie jest re ali za cja dwóch pła sko -
rzeźb z po sta cia mi św. Bra ta Al ber ta i bło go sła wio ne go Ja -
na Paw ła II. Już są przy go to wa ne spe cjal ne miej sca wy ło żo -
ne płyt ka mi klin kie ro wy mi sta no wią ce dla nich tło. Za nim
zo sta ną wy ko na ne od le wy pła sko rzeźb, ich pro jek ty wy dru -
ko wa ne na ba ne rach z tka ni ny, bę dą pre zen to wa ne na miej -
scu prze zna cze nia w rze czy wi stej ska li. 

Zo stał rów nież prze bu do wa ny chór. Scho dy i po de -
sty zo sta ły wy ło żo ne pły ta mi gra ni to wy mi oraz zo sta ły za in -
sta lo wa ne no we ław ki, po rę cze i obu do wa miej sca pra cy dla
or ga ni sty. 

Zo sta ło tak że wy ko na ne pro fe sjo nal ne na gło śnie -
nie świą ty ni.

W ze szłym ro ku uda ło się wy ko na nie wi tra ży w
oknach po jed nej stro nie ko ścio ła ze środ ków po zy ska nych
od spon so rów. Dar czyń cy wy mie nie ni są na mo sięż nych ta -
blicz kach przy swo ich oknach. Obec nie roz po czę te są pra -
ce przy re ali za cji wi tra ży po dru giej stro nie świą ty ni. 

Na ze wnętrz ko ścio ła zo sta ły wy ko na ne pra ce bu -
dow la ne przy ocie ple niu i wy ło że niu klin kie rem ścian nad
za kry stią oraz ocie ple niem stro po da chu. 

Trwa ją roz mo wy na te mat spo so bu re ali za cji ogrze -
wa nia i wen ty la cji ko ścio ła.

Na ple ba nii zo stał prze pro wa dzo ny ge ne ral ny re -
mont wszyst kich sal w pod zie miach bu dyn ku. W tych sa -
lach od by wa ją się spo tka nia grup dusz pa ster skich, re dak cji
ga zet ki pa ra fial nej, pró by chó ru oraz spo tka nia oko licz no -
ścio we. Wy re mon to wa no dwa po miesz cze nia bi blio te ki,
któ re otrzy ma ły no we sto ły, krze sła i re ga ły na książ ki.
Rów nież zo sta ły wy re mon to wa ne po miesz cze nia go spo dar -
cze, tech nicz ne i ku chen ne oraz sa ni ta ria ty. 

Pra ce po rząd ko we na ze wnętrz bu dyn ków re ali zo -
wa ne są w opar ciu o ist nie ją cy plan za go spo da ro wa nia te re -
nów zie lo nych. Zo stał prze nie sio ny w no we miej sce i pod da -
ny kon ser wa cji Krzyż mi syj ny. Zbu do wa li śmy no wą ka plicz -
kę z fi gu rą Mat ki Bo żej. Roz po czę li śmy bu do wę ce gla ne go
kio sku, któ ry zo stał ob ło żo ny klin kie rem. Te raz trwa ją pra -
ce przy fu go wa niu ścian ze wnętrz nych. Cze ka ją nas jesz cze
pra ce przy wy po sa że niu  wnę trza. 

Dba łość o es te ty kę te re nów zie lo nych wy ma ga cią -
głej pra cy. Ko niecz ne są pra ce kon ser wa cyj ne i co rocz ne
no we na sa dze nia kwia tów oraz zie le ni jed no rocz nej, a tak że
nie ustan na pie lę gna cja traw ni ków. Pra ce te wy ko nu je co -
dzien nie du ża gru pa osób.

Z prac bu dow la nych na ze wnątrz po zo sta ły do wy -
ko na nia no we miej sca par kin go we usy tu owa ne przy bu dyn -
ku obec nych warsz ta tów.

Do brze ukła da się współ pra ca pa ra fii z wła dza mi
Po wszech nej Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Przy mo rze” i kie -
row nic twem osie dla. Rów nież owoc ne są spo tka nia z dy rek -
to ra mi szkół zlo ka li zo wa nych na te re nie na szej pa ra fii oraz
są sia du ją cy mi fir ma mi. Po zwa la to roz wią zy wać lo kal ne
spra wy z ko rzy ścią dla je go miesz kań ców.

Pod su mo wu jąc za gad nie nia zwią za ne z funk cjo no -
wa niem pa ra fii, mu si my pod kre ślić, że wszyst kie no we ini -
cja ty wy prze ka zy wa ne są wier nym w róż ny spo sób: za -
miesz cza ne są w ogło sze niach pa ra fial nych, dru ko wa ne w
ga zet ce pa ra fial nej Głos Bra ta, pu bli ko wa ne na na szej stro -
nie in ter ne to wej lub pre zen to wa ne w for mie gra ficz nej na
oko licz no ścio wych pla ka tach.

Ra da Pa ra fial na do strze ga wiel kie za an ga żo wa nie
ks. Pro bosz cza w spra wy ko ścio ła. Ksiądz Pro boszcz po tra -
fił sku pić wo kół sie bie du żą gru pę osób mło dych, jak i tych
w star szym wie ku. Pa ra fia nie za an ga żo wa ni w co dzien ną
pra cę za wsze go to wi są do po mo cy, bo ich wy si łek wło żo ny
dla do bra Ko ścio ła jest za wsze do strze żo ny i re kom pen so -
wa ny.

Dzi siaj mo że my być dum ni z efek tów wspól nej pra -
cy i z te go, że two rzy my Ko ściół.

Eks ce len cjo, na za koń cze nie spra woz da nia z oka zji
wi zy ta cji ka no nicz nej pra gnie my dzię ko wać ks. Pro bosz -
czo wi za wiel kie ser ce wkła da ne w ży cie na szej pa ra fial nej
spo łecz no ści. Za ca łe otrzy ma ne do bro, Bóg za płać.

Z ŻYCIA PARAFII
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Wstą pie nie do Za ko nu Je zu itów
W stycz niu 1568 r. Piotr Skar ga przy był do Rzy mu. W na -
stęp nym ro ku, w dniu swo ich uro dzin, roz po czął dwu let ni
no wi cjat obo wią zu ją cy u je zu itów. Wstą pił do te go do mu za -
kon ne go, w któ rym mie siąc wcze śniej umarł Sta ni sław Kost -
ka. Nie wąt pli wie na for ma cję du cho wą Skar gi wpły nę ła
szcze gól na at mos fe ra i oto cze nie za kon ni ków. Roz wi ja ło się
w tym cza sie mo dli tew ne sku pie nie, asce za opar ta na „Ćwi -
cze niach du chow nych” św. Igna ce go i mi syj ne po świę ce nie
je zu itów. Dom no wi cja tu peł ny był oj ców na le żą cych do gro -
na naj bliż szych uczniów świę te go za ło ży cie la. Prze ło żo ny
za ko nu, św. Fran ci szek Bor giasz, przed sta wił Pio tra Skar gę
pa pie żo wi, św. Piu so wi V, ja ko pierw sze go pol skie go spo -
wied ni ka w ka te drze św. Pio tra.

Ze stu diów rzym skich ks. Skar ga wy niósł zna ko mi -
tą zna jo mość pism Oj ców Ko ścio ła oraz świet ne opa no wa nie
ła ci ny kla sycz nej. Po znał rów nież dzia łal ność i or ga ni za cję
roz ma itych in sty tu cji do bro czyn nych, któ re póź niej bę dzie
prze no sił na grunt pol ski.

Po po wro cie do kra ju pra co wał naj pierw ja ko wy kła -
dow ca oraz ka zno dzie ja w ko le gium je zu ic kim w Puł tu sku,
póź niej zo stał prze nie sio ny do Wil na, gdzie w 1573 r. pod jął
funk cję wi ce rek to ra ko le gium je zu ic kie go. Tu ks. Skar ga
przy go to wy wał się też do zło że nia ostat nich ślu bów. W za -
ko nie je zu itów księ ża skła da li trzy uro czy ste ślu by: ubó -
stwa, czy sto ści i po słu szeń stwa oraz czwar ty ślub spe cjal ne -
go po słu szeń stwa Oj cu świę te mu w spra wach mi sji. Po zło -
że niu czwar te go ślu bu w 1577 r. Piotr Skar ga zo stał pro fe -
sem, a tym sa mym rze czy wi stym człon kiem To wa rzy stwa
Je zu so we go.

Dzia łal ność mi syj na
Peł niąc swo je obo wiąz ki w Wil nie sta rał się tak że ks. Skar ga
roz wi jać mi syj ną dzia łal ność, się ga ją cą da le ko na wschód
Rzecz po spo li tej. Tej spra wie po świę cił dzie ło „O jed no ści
Ko ścio ła Bo że go pod jed nym pa ste rzem i o grec kim od tej
jed no ści od stą pie niu” (Wil no, 1577). Swą dzia łal no ścią na
rzecz zjed no cze nia ru skiej cer kwi pra wo sław nej z Ko ścio -
łem ka to lic kim ks. Skar ga przy czy nił się do po wsta nia unii,
któ ra zo sta ła za war ta w Brze ściu Li tew skim w 1595 r. 

W lip cu 1579 r., na we zwa nie Ste fa na Ba to re go,
prze by wał w obo zie kró lew skim w okre sie wy pra wy po łoc -
kiej skie ro wa nej prze ciw Mo skwie. Pod czas wie cze rzy do
po miesz cze nia, gdzie prze by wał król, wpa dła ku la mo skiew -
ska wy strze lo na z zam ku po łoc kie go i obiw szy się pa rę ra zy
o ścia ny kom na ty, osia dła na sto ją cym na sto le pół mi sku.
Za py ta ny przez Ba to re go o zna cze nie te go wy da rze nia ks.
Skar ga od po wie dział po waż nie, iż ozna cza to za pro sze nie
kró la przez Mo ska li na wie cze rzę do Po łoc ka. Ba to ry przy -
rzekł wów czas Bo gu, że je śli ta za po wiedź się zi ści, ufun du -
je je zu itom ko le gium, ja kie go jesz cze do tąd nie mie li. Gdy
twier dza po łoc ka zo sta ła zdo by ta, król speł nił zło żo ną obiet -
ni cę. Akt fun da cji ko le gium w Po łoc ku wy sta wił Ba to ry w
Wil nie 20 stycz nia 1582 r. Na cze le no wo po wsta łe go ko le -
gium sta nął Piotr Skar ga.  Ko le gium od dzia ły wa ło na mło -
dzież i ich ro dzi ców, tak że tych wy zna nia pra wo sław ne go.
Ko le gia je zu ic kie kształ ci ły świa tłą kla sę rzą dzą cą oraz mia -
ły pod nieść po ziom in te lek tu al ny ca łe go spo łe czeń stwa,
speł nia jąc je den z pod sta wo wych wa run ków sil ne go i po -
myśl nie roz wi ja ją ce go się pań stwa. 

Pod czas pra cy na wscho dzie kra ju ks. Piotr wi dział
spu sto sze nie du cho we wy wo ła ne ro sną cy mi wpły wa mi re -
for ma cji. W Wil nie ode grał głów ną ro lę w na wró ce niu na ka -
to li cyzm pod kanc le rza Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go –
Lwa Sa pie hę. By ło to do nio słe wy da rze nie na ca łej Li twie i
mia ło bez po śred ni wpływ na re li gij ne prze ko na nia lu du.
Lwa Sa pie hę na zwa no dru gim po Ja giel le fun da to rem Ko -
ścio ła ka to lic kie go na Li twie, po nie waż ist nie nie za wdzię cza -
ją mu m.in. ko le gia je zu ic kie w Or szy i Brze ściu, klasz tor
kar me li tów w Bia ły ni czach, ko ściół św. Mi cha ła Ar cha nio ła
i klasz tor kla ry sek w Wil nie.

Wi dze nia ks. Pio tra Skar gi
W 1584 r. ks. Skar ga zo stał mia no wa ny prze ło żo nym do mu
za kon ne go św. Bar ba ry w Kra ko wie. Gdy przy był 26 czerw -
ca do sto li cy Pia stów oraz Ja giel lo nów. Za czął swo ją dzia łal -
ność od prze pro wa dze nia grun tow ne go re mon tu ko ścio ła
św. Bar ba ry i bu do wy przy nim do mu za kon ne go.  

O. Piotr przy jeż dżał czę sto do pod kra kow skiej Mo -
gi ły, aby tam, przed cu dow nym wi ze run kiem Ukrzy żo wa ne -
go, od pra wiać Msze św. Pod czas jed nej z li tur gii, Chry stus
Pan prze mó wił do nie go z Krzy ża. Czte ry la ta przed swo ją
śmier cią, w trak cie od pra wia nia Mszy św. miał wi dze nie nie -
zwy kłe go świa tła ja śnie ją ce go wo kół Naj święt sze go Sa kra -
men tu. Jak opo wia dał, usły szał wte dy głos: „Da ję ci za da tek
mi ło ści mo jej ku to bie. Przyj mu ję cię w jed ność cia ła me go,
abyś był czę ścią mo ją nie roz dziel ną. Czy nię cię uczest ni -
kiem dzie dzic twa mo je go”.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612) – cz. 2

Obraz Piotra Skargi z refektarza domu przy Małym Rynku w Krakowie
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Dzie ła mi ło sier dzia
7 paź dzier ni ka 1584 r. ks. Skar ga za ło żył w Kra ko wie Brac -
two Mi ło sier dzia Bo ga ro dzi cy, or ga ni za cję re li gij no -spo łecz -
ną sku pia ją ca du chow nych i świec kich w ce lu „przyj ścia z
po mo cą ma te rial ną tym, któ rzy pod wła snym da chem cier -
pią nę dzę i ucisk, tra pie ni są przez róż ne cho ro by, a wsty -
dząc się że brać, nie ma ją zni kąd po mo cy”. Pa pież Syk stus V
nie tyl ko za twier dził Brac two i wy da ne dru kiem je go Usta -
wy, ale w 1588 r. pod niósł or ga ni za cję do ran gi ar cy brac twa. 
Punkt dzie wią ty Sta tu tu Brac twa Mi ło sier dzia gło si po trze bę
po wo ła nia do ży cia ban ku po boż ne go (mons pie ta tis). Ks.
Skar ga za ło żył w mar cu 1587 r. w Kra ko wie pierw szy w Pol -
sce ta ki bank, zwa ny „ko mo rą po trzeb nych”.  By ła to in sty -
tu cja o cha rak te rze kre dy to wym, ma ją ca słu żyć zu bo ża łej
lud no ści ja ko ochro na przed wy zy skiem ze stro ny nie li to ści -
wych li chwia rzy. Ka pi tał kre dy to wy po wsta wał z do bro wol -
nych ofiar i fun da cji moż nych. 

W Kra ko wie w 1588 r., z ini cja ty wy ks. Skar gi po -
wsta ły ko lej ne dwie or ga ni za cje do bro czyn ne: Skrzyn ka św.
Mi ko ła ja i Brac two Be ta nii św. Ła za rza. Skrzyn ka św. Mi ko -
ła ja by ła fun da cją cha ry ta tyw ną wy po sa ża ją cą w po sa gi nie -
za moż ne pan ny za wie ra ją ce mał żeń stwo, a Brac two Be ta nii
św. Ła za rza zaj mo wa ło się pie lę gno wa niem cho rych po do -
mach i w szpi ta lach, roz ta cza ło też opie kę nad że bra ka mi i
grze ba ło zmar łych. 

Po no mi na cji na urząd dwor skie go ka zno dziei w
stycz niu 1588 r. ks. Skar ga dbał o za ło żo ne przez sie bie in -
sty tu cje cha ry ta tyw ne wspie ra jąc człon ków brac twa ra da mi,
pi sma mi, wsta wien nic twem i jał muż ną oraz na dal roz wi jał to
dzie ło. W 1589 r. utwo rzył Brac two Mi ło sier dzia przy war -
szaw skiej ko le gia cie św. Ja na, któ re pro wa dzi ło tak że za ło żo -
ny w 1591 r. szpi tal św. Ła za rza.  

Ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu
Wo bec nie ustan nych świę to kradz kich ata ków na Naj święt -
szy Sa kra ment ze stro ny pro te stan tów ks. Skar ga co raz moc -
niej oka zy wał swo ją wiel ką cześć do Bo ga ukry te go pod po -
sta cia mi chle ba i wi na. Od przy ję cia Naj święt sze go Sa kra -
men tu za czy nał za wsze waż ne pra ce.  

W 1573 r. za ło żył Brac two Bo że go Cia ła. Mia ło ono,
czer piąc si ły du cho we z Eu cha ry stii, sku tecz nie peł nić
uczyn ki mi ło sier dzia co do du szy, na wra ca jąc in no wier ców
i uczyn ki mi ło sier dzia co do cia ła, trosz cząc się o cho rych 
oraz ubo gich. Człon ko wie brac twa mie li tak że zwal czać pla -
gi spo łecz ne: pi jań stwo i roz pu stę. W pro ce sji ze świe ca mi,
asy sto wa li ka pła nom uda ją cym się z Naj święt szym Sa kra -
men tem do umie ra ją cych. Brac two od no si ło zdu mie wa ją ce
suk ce sy. Je zu ici tak że, ja ko pierw si w Pol sce, za czę li pro pa -
go wać czter dzie sto go dzin ne na bo żeń stwo z wy sta wie niem
Naj święt sze go Sa kra men tu. 

Prze śla do wa ny za wia rę 
Obu rza ła ks. Skar gę „ozię błość, nik czem ność y zie wa nie
fleg ma tyc kie ka to li ków nie któ rych: któ rzy nie pa trzą na ko -
niec, do któ re go wszyst kie he re zje zmie rza ją”. Wi dział 
w sze rzą cych się ka cer stwach zgu bę dla dusz i roz łam re li -
gij ny pro wa dzą cy do znisz cze nia fun da men tów ka to lic kie go
po rząd ku spo łecz ne go.

Wzo rem po ko ry i wier nej służ by za kon nej był ks.
Skar ga tak że pod czas cią gle po wta rza ją cych się, bez po śred -

nich ata ków na je go oso bę. Do świad czył te go m.in. w Ry dze.
„To mia sto jak by się sprzy się gło trwać upo rczy wie przy swo -
jej he re zji”. Ka za nia i pi sma ks. Skar gi, zwal cza ją ce z ol brzy -
mią gor li wo ścią he re zje, sta wa ły się przy czy ną wy zwisk i
kłam li wych oskar żeń. 

Nie na wiść, ja ką wzbu dzał swo ją po sta wą wśród he -
re ty ków, naj le piej ob ra zu je na pad, ja kie go do ko nał na nim
je den ze sług księ cia Ra dzi wił ła. Jak po da ją opra co wa nia,
słu ga pro te stan ta Ra dzi wił ła „na je chał go ko niem i przy parł
do mu ru, gro ził mu na gim mie czem i za sy pał gra dem prze -
zwisk, a wresz cie wy po licz ko wał”. Po tym wy da rze niu O.
Skar ga wró cił do klasz to ru i po wie dział współ bra ciom, że
cie szy się z tej do zna nej znie wa gi. „Bo ten po li czek wy mie -
rzo no mi dla te go, iżem je zu itą i ka to lic ką wy zna wam wia rę”
– wy ja śniał po wód swo jej ra do ści współ bra ciom. Gdy sam
wi no waj ca przy szedł pro sić o prze ba cze nie, ks. Skar ga nie
tyl ko prze ba czył, ale po wie dział, że: „mógł by mu za ten po li -
czek po dzię ko wać, gdy by nie ob ra za Bo ga i pu blicz ne zgor -
sze nie, ja kich ów się do pu ścił.”

Ks. Piotr Skar ga był au to ry te tem w swo ich cza -
sach.  Obec nie w prze strze ni pu blicz nej bra ku je nam uka zy -
wa nia au ten tycz nych au to ry te tów. Na der czę sto pod wa ża
się po sta wy chrze ści jań skie oby wa te li. Praw da gło szo na
przez świec kie pu bli ka to ry jest czę sto na gi na na do par ty ku -
lar nych in te re sów, co pro wa dzi do re la ty wi zmu i nisz cze nia
wia ry w wieczną Prawdę. Słuchajmy więc Słowa Życia
Wiecznego.

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

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Pomnik Piotra Skargi na placu św. Marii Magdaleny w Krakowie



GŁOS BRATA NR 2(52)20128

La ta osiem dzie sią te  XX wie ku
Pod czas po chmur ne go i desz czo we go la ta 1980 ro ku na stą -
pił w Pol sce po tęż ny wstrząs spo łecz ny. W lip cu i sierp niu
przez kraj prze szła fa la straj ków. Nie by ło przy pad kiem, że
za czę ły się one w mia stach do tknię tych roz le wem krwi w
1970 ro ku. W Gdań sku straj ki za koń czy ły się pod pi sa niem
31 sierp nia tzw. „umów spo łecz nych” przed sta wi cie li rzą du
z przed sta wi cie la mi straj ku ją cych za kła dów pra cy. W ich
wy ni ku mia ły po wstać w Pol sce m.in. nie za leż ne, sa mo rząd -
ne związ ki za wo do we, uzy ska no pra wo ro bot ni ków do straj -
ku i roz sze rze nia in nych swo bód spo łecz nych i re li gij nych.

6 wrze śnia 1980 ro ku na noc nym po sie dze niu VI
Ple num KC PZPR do szło m.in. do zwol nie nia I se kre ta rza
Edwar da Gier ka ze sta no wi ska sze fa par tii i po wo ła nia na to
sta no wi sko Sta ni sła wa Ka ni.  Wpro wa dzo no rów nież in ne
zmia ny w kie row nic twie par tii.  

Przed no wy mi pro ble ma mi sta nę li też gdań scy bi -
sku pi. Już w so bo tę 16 sierp nia bp Lech Kacz ma rek udał się
do wo je wo dy gdań skie go prof. Je rze go Ko ło dziej skie go.
Tam ofi cer IV wy dzia łu SB przed sta wił mu „pró bę wstęp nej
oce ny” sierp nio wych wy da rzeń przy go to wa nych przez ten
wy dział. Wy słu chaw szy tych in for ma cji, ks. bp L. Kacz ma -
rek pod niósł spra wę nie dziel nej Mszy świę tej w za kła dach
straj ku ją cych i za żą dał ze zwo le nia na wej ście ka pła na na te -
ren Stocz ni Gdań skiej, ce lem od pra wie nia tam Mszy św. Żą -
da nie to zo sta ło od rzu co ne. Po na wia ne by ło ono te go dnia
jesz cze dwu krot nie, co spo tka ło się z nie prze jed na ną po sta -
wą władz wo je wódz kich. Do pie ro licz na de le ga cja, z pa nią
An ną Wa len ty no wicz na cze le, wy mu si ła w go dzi nach noc -
nych na wła dzach wo je wódz kich zgo dę na od pra wie nie nie -
dziel nej Mszy św. na te re nie Stocz ni Gdań skiej. Ta de le ga -
cja przy by ła no cą do Ku rii Bi sku piej w Oli wie i po pro si ła ks.
bp Le cha Kacz mar ka o zor ga ni zo wa nie Mszy Św. w nie dzie -
lę na te re nie stocz ni. Ra no ok. godz. 8-ej ks. bp Kacz ma rek,
ks. bp Kluz i ks. ka pe lan Bryk uda li się sa mo cho dem do ko -
ścio ła św. Bry gi dy, któ ry jest ko ścio łem pa ra fial nym te re nu,

na któ rym m.in. znaj du je się Stocz nia Gdań ska. Ks. bp Kacz -
ma rek po le cił pro bosz czo wi ks. Hen ry ko wi Jan kow skie mu
skon tak to wa nie się ze stocz niow ca mi oraz przy go to wa nie i
od pra wie nie Mszy św. Prze ka zał rów nież ks. pro bosz czo wi,
co po wi nien uwzględ nić w ka za niu do stocz niow ców. Ks. bp
pro sił tak że ks. Jan kow skie go, by prze ka zał straj ku ją cym
stocz niow com ży cze nia od Bi sku pa Gdań skie go. Bez po -
śred nio z ko ścio ła św. Bry gi dy bp Kacz ma rek udał się do
Gdy ni, do ko ścio ła Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa. Przed
ko ścio łem spo tkał pro bosz cza, ks. Hen ry ka Ja sta ka, któ ry w
stro ju ka no ni ka wy bie rał się do Stocz ni im. Ko mu ny Pa ry -
skiej w Gdy ni, by udzie lić straj ku ją cym stocz niow com Ko -
mu nii Św. Ks. bp Kacz ma rek za pro po no wał ks. pra ła to wi
od pra wie nie Mszy św. w stocz ni, by za cho wać jed ność dzia -
ła nia. Ks. Ja stak po dzię ko wał ks. bp. za to, że po mi mo przy -
na leż no ści Gdy ni do Die ce zji Cheł miń skiej, za dbał tak że o
„są sia dów”. 

Ks. bp w cza sie straj ków ota czał opie ką dusz pa ster -
ską nie mal wszyst kie więk sze za kła dy Gdań ska. 23 sierp nia
1980 r. bp Kacz ma rek wy dał i prze słał do Stocz ni Gdań skiej
„Orę dzie w związ ku z wy da rze nia mi na Wy brze żu”. Orę dzie
to zo sta ło od czy ta ne w nie dzie lę 24 sierp nia na Mszy św. w
Stocz ni Gdań skiej. 

15 wrze śnia 1980 ro ku ks. bp Ka zi mierz Kluz to wa -
rzy szył de le ga cji So li dar no ści z Le chem Wa łę są na cze le,
któ ra zo sta ła przy ję ta w War sza wie przez Pry ma sa Pol ski
ks. kard. Ste fa na Wy szyń skie go. By ło to pierw sze spo tka nie
Le cha Wa łę sy z Pry ma sem Ty siąc le cia. 

Ko ściół gdań ski or ga ni zo wał też od stro ny ko ściel -
nej uro czy stość po świę ce nia po mni ka Po le głych Stocz niow -
ców w 1970 ro ku. Uro czy stość ta od by ła się 16 grud nia 1980
ro ku, w 10. rocz ni cę tra gicz nych wy da rzeń przed bra mą
Stocz ni Gdań skiej i zgro ma dzi ła licz ne tłu my miesz kań ców
Gdań ska i de le ga cje z ca łej Pol ski. Uro czy stość roz po czął
ra port do wód cy Kom pa nii Ho no ro wej zło żo ny prze wod ni -
czą ce mu Ra dy Pań stwa – Hen ry ko wi Ja błoń skie mu. O
godz. 17-tej roz dzwo ni ły się dzwo ny gdań skich ko ścio łów
przy akom pa nia men cie sy ren okrę to wych i fa brycz nych.

Spotkanie u ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15 września 1980 r. w Warszawie.
Na zdjęciu od lewej: ks. bp Kazimierz Kluz, Lech Wałęsa, Ks. Prymas

i ks. Henryk Jankowski.

Spotkanie bp Lecha Kaczmarka z Ojcem Świętym Janem Pawłem II 
na placu św. Piotra na Wytykanie

Historia Koœcio³a Gdañskiego – cz. 15
Z ¯YCIA KOŒCIO£A 
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Zgro ma dze ni od śpie wa li „Ro tę” przy współ udzia le or kie stry
woj sko wej i po łą czo nych chó rów, na stęp nie wy słu cha no
utwo ru „La cri mo sa” spe cjal nie na tę uro czy stość skom po -
no wa ne go przez Krzysz to fa Pen de rec kie go. Po tem roz le gły
się sło wa Psal mu 11. oraz imio na i na zwi ska po le głych, wy -
wo ła nych przez ak to ra - Da nie la Ol brych skie go. De le ga cja
Ro dzin Po le głych do ko na ła sym bo licz ne go od sło nię cia po -
mni ka. Znicz za pa lił Lech Wa łę sa, któ ry po tem wy gło sił mo -
wę. W imie niu władz prze mó wie nie wy gło sił I Se kre tarz
KW PZPR w Gdań sku. Po zło że niu wień ców roz po czę ła się
Msza św. ce le bro wa na przez ks. kard. Fran cisz ka Ma char -
skie go, do któ rej usłu gi wa li stocz niow cy. Ka za nie wy gło sił
ks. bp Lech Kacz ma rek, on też po świę cił po mnik i sztan dar
NSZZ „So li dar ność”. Se kre tarz Epi sko pa tu Pol ski ks. bp B.
Dą brow ski od czy tał te le gram od Oj ca Świę te go. Uro czy stą
Mszę św. za koń czo no od śpie wa niem pie śni  „My chce my
Bo ga” oraz Hym nu Na ro do we go. 

4 stycz nia 1981 ro ku w sa li do mu pa ra fial ne go przy
Ka te drze Oliw skiej zor ga ni zo wa ne zo sta ło Stu dium Ka to lic -
kiej Na uki Spo łecz nej dla licz nych przed sta wi cie li NSZZ
„So li dar ność”. Rów nież w stycz niu 1981 ro ku bp Ka zi mierz
Kluz udał się do Rzy mu wraz z de le ga cją NSZZ „So li dar -
ność”, na cze le któ rej stał prze wod ni czą cy Lech Wa łę sa i to -
wa rzy szą ca mu mał żon ka Da nu ta oraz An na Wa len ty no -
wicz, Bo że na Ry bic ka, Ta de usz Ma zo wiec ki, Bog dan Cy -
wiń ski, An drzej Ce liń ski, Ry szard Ka li now ski, Sta ni sław
Wą do łow ski, Ry szard Kuż, Ka rol Mo dze lew ski, Ka zi mierz
Świ toń, Jan Mę drzak, Bro ni sław Ge re mek, Ro mu ald Ku ko -
ło wicz, Sta ni sław Tysz kie wicz, ks. M. Goż dziew ski, ks. Hen -
ryk Jan kow ski i ks. Sta ni sław Du łak. 

15 stycz nia 1981 ro ku de le ga cja zo sta ła przy ję ta
przez Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II w Sa li Kon sy stor skiej.
Po prze dzi ła ją roz mo wa Oj ca Świę te go z Le chem Wa łę są w
czte ry oczy. 

13 ma ja 1981 ro ku ko ścio łem na ca łym świe cie
wstrzą snę ła wia do mość o za ma chu na Oj ca Świę te go na pla -
cu św. Pio tra w Rzy mie. 14 ma ja 1981 ro ku bp gdań ski, Lech
Kacz ma rek, za rzą dził, aby wszy scy ka pła ni od pra wi li Msze
św. w in ten cji zdro wia Oj ca Świę te go oraz na ka zał spe cjal ne
mo dli twy w tej in ten cji. 

28 ma ją te go ro ku Pol skę po ru szy ła ko lej na tra gicz -
na wia do mość o śmier ci Pry ma sa kard. Ste fa na Wy szyń -
skie go. Epi sko pat Pol ski ogło sił trzy dnio wą ża ło bę w
dniach 28-31 ma ja 1981 ro ku. Po grzeb Pry ma sa stał się ma -
ni fe sta cją ka to li ków w War sza wie. 20 czerw ca te go ro ku
gdań ski bi skup po moc ni czy Ka zi mierz Kluz miał  oka zję
udzie la nia świę ceń  dia ko na tu gdań skim kle ry kom, wśród
któ rych zna lazł się dzi siej szy bi skup po moc ni czy ar chi die -
ce zji gdań skiej ks. bp Ry szard Ka sy na. 

Rów nież  w ro ku 1981 za po cząt ko wa no ob cho dy
700-let niej rocz ni cy tzw. „Za pi su Me stwi na”  do ko na ne go 15
lu te go 1282 ro ku w Kęp nie. Mo cą te go ukła du ksią żę po -
mor ski Me stwin prze ka zał Po mo rze  księ ciu Prze my sła wo -
wi II. To wy da rze nie za de cy do wa ło o nie ro ze rwal nym
związ ku lud no ści ka szub skiej z Pol ską. Na in au gu ra cję tej
nie zwy kłej rocz ni cy bp Lech Kacz ma rek za pro sił do Ka te -
dry Oliw skiej lud ność ka szub ską za miesz ka łą na te re nie
die ce zji gdań skiej i cheł miń skiej. Ka szu bi tłum nie ze bra li
się w pra sta rej Ka te drze, do któ rej od wie ków piel grzy mo -
wa li ja ko do ne kro po lii ksią żąt po mor skich. Mszę św. od -
pra wił bp Lech Kacz ma rek, któ ry na wstę pie  pod kre ślił
war tość hi sto rycz ną „Za pi su Me stwi na” oraz wiel ką god -
ność Ka szu bów i ich związ ku z Pol ską. Bp Kacz ma rek za -
pro po no wał też ufun do wa nie spe cjal nej Ka pli cy Ka szub -
skiej w Ba zy li ce Ma riac kiej w Gdań sku. Oko licz no ścio we
ka za nie pod czas Mszy św.  wy gło sił  ka płan ka szub ski ks.
szam be lan Fran ci szek Gru cza z So po tu, póź niej szy tłu macz
Ewan ge lii i Dzie jów Apo stol skich na ję zyk ka szub ski. Wy -
kład na te mat wy da rzeń sprzed 700 lat wy gło sił prof. dr hab.
Wa cław Ody niec z Gdań ska, po któ rym uczest ni cy wy słu -
cha li licz nych utwo rów po etów ka szub skich w wy ko na niu
ar ty stów Wy brze ża, wy stą pił też ka szub ski chór mę ski
„Har mo nia” z Wej he ro wa. 

Z oka zji 90. rocz ni cy wy da nia en cy kli ki Le ona XIII
„Re rum No va rum” w Ka te drze Oliw skiej 27 wrze śnia 1981
ro ku od by ło się sym po zjum dla in te li gen cji Wy brze ża, któ -
re zgro ma dzi ło po nad 1000 osób. Bp gdań ski Lech Kacz ma -
rek w sło wie wstęp nym wska zał na ko niecz ność za zna jo -
mie nia się z na uką spo łecz ną Ko ścio ła. 

Z oka zji I Zjaz du NSZZ „So li dar ność” bp Lech Kacz -
ma rek wy sto so wał spe cjal ne Orę dzie do de le ga tów Zjaz du.

Z ¯YCIA KOŒCIO£A 

Delegacja „Solidarności” z wizytą u Jana Pawła II, Watykan, 15 styczeń 1981 r. 
Obok Ojca Świętego stoją Lech Wałęsa i Anna Walentynowicz.

zdj. Servizio Fotografico de „L’O.R”

13 maja 1981 r. Zamach na Jana Pawła II w Watykanie
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5 wrze śnia 1981 ro ku, z oka zji roz po czę cia Zjaz du, w Ka te -
drze Oliw skiej od pra wio na zo sta ła Msza św.  w in ten cji je go
uczest ni ków. Ho mi lię wy gło sił Pry mas Pol ski ks. abp Jó zef
Glemp. De le ga ci wy sła li te le gram do Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II. 

4 paź dzier ni ka uczest ni cy Zjaz du po pro si li bp.
Kacz mar ka o Mszę św. i wy gło sze nie ho mi lii na za koń cze -
nie Zjaz du. Ta kiej in ten syw nej dzia łal no ści re li gij nej, kul tu -
ral nej, spo łecz nej i pro syn dy kal nej Ko ścio ła Gdań skie go
nie prze rwa ła po nu ra noc 13 grud nia 1981 ro ku i wi zy ta w
re zy den cji bp. gdań skie go dwóch „przy gnę bio nych” puł -
kow ni ków, któ rzy z po le ce nia  WRON-u (Woj sko wej Ra dy
Oca le nia Na ro do we go) oznaj mi li wpro wa dze nie  na te re nie
ca łe go kra ju sta nu wo jen ne go. Bp po moc ni czy  Ka zi mierz
Kluz w so bo tę i nie dzie lę 12 i 13  grud nia od by wał wi zy ta cję
ka no nicz ną w pa ra fii Ma riac kiej w Gdań sku. Pod wie czór 12
grud nia na ple ba nię za czę ły na pły wać licz ne wia do mo ści o
ru chach for ma cji woj sko wych i ZOMO. Przy by li przed sta -
wi cie le Ru chu Mło dej Pol ski, któ rych usi ło wa ła za trzy mać
mi li cja. W nie dzie lę funk cjo na riu sze Służ by Wię zien nej do -
star czy li kon spi ra cyj nie pierw szą li stę in ter no wa nych w
gdań skim Aresz cie Śled czym. Speł ni ły się sło wa bp. Kacz -
mar ka wy po wie dzia ne na za koń cze nie I Zjaz du So li dar no ści
„Bę dzie nie raz trud no, nie łudź cie się, bę dzie jesz cze nie raz
trud no. Ży cie nie jest as fal to wą dro gą, ży cie jest dro gą ka -
mie ni stą, peł ną ka mie ni i wy bo jów, o któ re tak ła two się po -
tknąć. A gdy by śmy się po tknę li, to jesz cze nie roz pa czaj my,
by le by po tknąw szy się i upadł szy nie le żeć, lecz za raz wstać
i iść da lej...”.  

15 grud nia 1981 ro ku wy dał ode zwę do stocz niow -
ców, w któ rej po wie dział m.in. „Ja ko chrze ści ja nin i ja ko bi -
skup nie mo gę nie pod kre ślać z ca łą sta now czo ścią, że
smut nym chwi lom, ja kie prze ży wa my, nie mo że to wa rzy -
szyć w żad nym wy pad ku roz lew brat niej krwi, któ ra spla mi -
ła by nasz umę czo ny ży ciem i nie do stat kiem kraj. Po zdra -
wiam Was. Ufam, że kie ro wać się bę dzie cie  wia rą i ro zu -
mem, roz trop no ścią i god ną chrze ści jan i Po la ków po sta wą
du cha”. Waż nym ge stem, któ ry do dał du cha stocz niow com,
był Apel Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II do ge ne ra ła Ja ru zel -
skie go z 18 grud nia. Je go treść do tar ła bar dzo szyb ko do
Gdań ska. Dzia łal ność bi sku pa gdań skie go w cza sie trwa nia
sta nu wo jen ne go by ła nie oce nio na. Jak wspo mnia łem w po -
przed nim od cin ku te go cy klu, bp Kacz ma rek na ile to by ło
moż li we, sta rał się or ga ni zo wać wszel kie go ro dza ju po moc
dla aresz to wa nych, in ter no wa nych, wię zio nych oraz dla ich
ro dzin. Po in for mo wał Ko mi sję Cha ry ta tyw ną Epi sko pa tu
Pol ski, że z te re nu die ce zji gdań skiej ska za no 104 oso by,
aresz to wa no 187 i in ter no wa no 256 osób. Ks. bp wie lo krot -
nie sam oso bi ście in ter we nio wał u władz ko mu ni stycz nych
- czy to u wo je wo dy gen. Cy ga na lub u władz woj sko wych -
płk. Mol czy ka, czy też u sze fa MO i SB gen. An drze jew skie -
go. Ks. bp do wie dział się (otrzy mał gryps), że w Aresz cie
Śled czym w Gdań sku, na blo ku SB, je den z funk cjo na riu -
szy, ma jor SB,  prze śla du je pięć osa dzo nych star szych pań,
dzia ła czek So li dar no ści, wy my śla jąc dla nich nie ludz kie ka -
ry np.  „twar de go ło ża”, „zim nej łaź ni”, za jęć spe cjal nych, w
cza sie trans mi sji nie dziel nej, ra dio wej Mszy św. etc. Ks. bp
L. Kacz ma rek w to wa rzy stwie ka pe la na ks. Bry ka udał się

do gen. An drze jew skie go z in ter wen cją, w wy ni ku któ rej Pa -
nie zo sta ły zwol nio ne do do mu. Roz waż ne i od waż ne in ter -
wen cje ks. bi sku pa za wsze od no si ły wła ści wy suk ces. 

Rok 1982 za zna czył się prze ży ciem 600. rocz ni cy
po by tu Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej na Ja snej Gó rze. 19
ma ja na Ja sną Gó rę uda ła się de le ga cja die ce zji gdań skiej w
ce lu ode bra nia i przy wie zie nia pe re gry nu ją ce go Ob ra zu
Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej do na szej die ce zji. W czwar -
tek, 20 ma ja, o go dzi nie 18. na pla cu przed Ba zy li ką Ka te -
dral ną w Oli wie na stą pi ło uro czy ste po wi ta nie Ob ra zu Ja -
sno gór skiej Pa ni. W so bo tę, 22 ma ja, ob raz prze wie zio no do
Ba zy li ki Ma riac kiej. Prze by wał tam trzy do by. Mi mo go dzi -
ny mi li cyj nej, we dnie i w no cy przy by wa ły de le ga cje po -
szcze gól nych pa ra fii na dwu go dzin ne czu wa nia. W cza sie
uro czy sto ści cen tral nej, bp Kacz ma rek ce le bro wał uro czy -
stą Mszę Świę tą i wy gło sił ka za nie, w któ rym do ce nił nie -
zwy kłość kul tu Bo że go w die ce zji, ape lo wał o spra wie dli -
wość i po sza no wa nie god no ści czło wie ka, pro te sto wał prze -
ciw ko krzyw dze niu i po ni ża niu lu dzi oraz - co by ło cha rak -
te ry stycz ną ce chą je go oso bo wo ści i po słu gi - wy ra żał swą
wdzięcz ność wo bec du cho wień stwa i wier nych. 25 ma ja
wie czo rem zo sta ła od pra wio na uro czy sta Msza Świę ta na
za koń cze nie na wie dze nia Ob ra zu. Po tym wy da rze niu Ko -
ściół gdań ski  pro wa dził pra ce przy go to waw cze oraz roz mo -
wy z wła dza mi na te mat przy go to wań do  przy jaz du Oj ca
Świę te go do Pol ski. 

Od  25-30 paź dzier ni ka bp Ka zi mierz Kluz uczest ni -
czył w XVIII Mię dzy na ro do wym Kon gre sie Dusz pa ster stwa
Lu dzi Mo rza w Rzy mie. Kon gres zor ga ni zo wa ła Pa pie ska
Ko mi sja ds. Dusz pa ster stwa Mi gra cji i Tu ry sty ki. Był on po -
świę co ny za gad nie niom ka te chi za cji ma ry na rzy i ry ba ków.
5 grud nia 1982 ro ku w go dzi nach po po łu dnio wych, w dro -
dze po wrot nej z wi zy ty dusz pa ster skiej w pa ra fii Trut no wo,
zgi nął tra gicz nie w wy pad ku sa mo cho do wym  ks. bp po -
moc ni czy die ce zji gdań skiej Ka zi mierz Kluz. Kil ka set me -
trów od ple ba nii w Trut no wie sa mo chód mar ki fiat, na pro -
stej dro dze ude rzył w przy droż ne drze wo. Ks. bp sie dzą cy
na tyl nym sie dze niu po niósł śmierć na miej scu. Kie row ca
zmarł po kil ku mie sią cach. Oko licz no ści wy pad ku by ły bar -
dzo ta jem ni cze i nie zo sta ły wy ja śnio ne do dnia dzi siej sze -
go. Bi skup Ka zi mierz Kluz do łą czył do dłu gie go sze re gu
pol skich ka pła nów, któ rzy od waż nie wy stę po wa li w obro nie
praw Bo skich i ludz kich a na stęp nie zgi nę li gwał tow ną
śmier cią w nie wy ja śnio nych do dziś oko licz no ściach. 

Po grzeb ks. bp. K. Klu za od był się 11 grud nia 1982
ro ku w Ka te drze Oliw skiej. Cia ło zmar łe go dru gie go gdań -
skie go bi sku pa po moc ni cze go zło żo no w me ta lo wej trum -
nie, w Kryp cie Bi sku pów Gdań skich, w Ka te drze Oliw skiej.
23  mar ca 1983 ro ku Ra dio Wa ty kań skie po da ło, że trze cim
bi sku pem po moc ni czym die ce zji gdań skiej zo stał póź niej -
szy ar cy bi skup die ce zji gdań skiej, ks. dr Ta de usz Go cłow -
ski.

Hu bert Bar tel 
na pod st. „Jó zef Ka zi mierz Kluz Bi skupSu fra gan Gdań ski”

ks. Sta ni sła wa Bog da no wi cza

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Z ŻYCIA PARAFII

Rekolekcje to s¹ lekcje, aby serce by³o
lepsze...
Ta ki la pi dar ny, dzie cię cy wier szyk, a jed nak ukry ta jest w
nim mą drość ży cia, a na wet po wie dzia ła bym, że i mą drość
Ewan ge lii.

Je zu so wi bar dzo za le ża ło na tym, aby ser ce czło -
wie ka sta wa ło się co raz bar dziej wy peł nio ne Mi ło ścią. Mi ło -
ścią wzglę dem Bo ga i bliź nie go. Je go przy po wie ści kie ro -
wa ne by ły do tłu mów, któ re szły za Nim, ale i do Apo sto łów,
uka zy wa ły Mi ło sier ne go Oj ca, któ ry wzy wa czło wie ka do
nie sie nia so bie wza jem nej po mo cy i do prze ba cze nia. Zba -
wi ciel czę sto po wta rzał: „bądź cie do sko na li,  jak do sko na ły
jest Wasz Oj ciec w nie bie” i „Kró le stwo Bo że jest wśród
Was”. Wy peł nia nie tych słów, wie my do brze,  nie jest ła twe
w na szym co dzien nym tru dzie, w na szej co dzien no ści, któ -
ra osła bio na jest grze chem pier wo rod nym. Ko ściół w swo -
jej mą dro ści pod czas re ko lek cji pra gnie czło wie ka na peł -
niać no wą Bo żą ener gią –  i to nie tyl ko do ro słych, ale rów -
nież dzie ci i mło dzież. W tym ce lu za pra sza się re ko lek cjo -
ni stów, aby przez gło sze nie na uk, ser ca ludz kie otwie ra ły
się na głos Bo ga.  

Pięk ny to zwy czaj, gdy ucznio wie szkół pod sta wo -
wych i gim na zjal nych pod opie ką swo ich na uczy cie li po dą -
ża ją do świą tyń, aby wziąć udział w gło szo nych na ukach. W
tym ro ku na sze pa ra fial ne na uki re ko lek cyj ne pro wa dził Ks.
Mar cin Blog. 

Spo tka nia by ły peł ne ra do ści. Dzie ci z wiel kim za -
an ga żo wa niem uczest ni czy ły w róż nych za im pro wi zo wa -
nych dra mo wych scen kach z ży cia lub opar tych na Ewan ge -
lii. Pięk ny jest przy kład na uczy cie li, gdy są wśród swo ich
uczniów i tak jak dzie ci są za słu cha ni w Sło wo Bo że. W tym
miej scu skła dam go rą ce po dzię ko wa nie za Ich obec ność na
tych re ko lek cjach. Owo cem re ko lek cji jest przede wszyst -
kim sko rzy sta nie z sa kra men tu po ku ty, po jed na nie się z Bo -
giem i bliź ni mi, aby móc pod czas Eu cha ry stii przy jąć Je zu -
sa do ser ca, aby ono sta wa ło się lep sze...

Gru pa te atral na przy na szej pa ra fii, do któ rej na le żą
ucznio wie klas pod sta wo wych, na za koń cze nie re ko lek cji
przy go to wa ła i wy sta wi ła spek takl o te ma ty ce wiel ko post nej
pt. „Ja ki jest ten Je zus –  sąd nad Na za rej czy kiem”. Ma li ak -
to rzy pięk nie wcie li li się w przy dzie lo ne im ro le. Dla swo ich

ko le gów by li świad ka mi wia ry, uka zu jąc umę czo ne go Je zu -
sa nie spra wie dli wie ska za ne go na śmierć krzy żo wą. 

Re ko lek cje przy go to wu ją nas do naj waż niej szych
świąt chrze ści jań skich – Zmar twych wsta nia Pań skie go.
Cie szy my się z na sze go od ku pie nia, do ko na ne go przez na -
sze go Zba wi cie la – Je zu sa Chry stu sa. Z oka zji zbli ża ją cych
się świąt Pas chy ży czę wszyst kim, a przede wszyst kim na -
szym uczniom, ra do ści, że je ste śmy Dzieć mi Bo ga, któ ry
cze ka na nas w Swo im Kró le stwie – w nie bie. Al le lu ja!

s. Sa le zja
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DZIECI PRZYGOTOWUJĄ PALMY WIELKANOCNE

WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE DZIECI – 7 III
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY ERM-u – 25 III 

TURNIEJ PAPIESKO-ŚWIĄTECZNY ERM-u – 20 IV
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WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE MŁODZIEŻY – 29-30 IV

ŻARNOWIEC – 18-19 V
Dni skupienia Duszpasterstwa Akademickiego 
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PRZYGOTOWANIE DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH 

NIEDZIELA PALMOWA
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ŻYCZENIA DLA KAPŁANÓW I SIÓSTR BETANEK
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WIELKI CZWARTEK – EUCHARYSTIA
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ADORACJA GROBU PAŃSKIEGO

WIELKA SOBOTA – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMU
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MSZA ŚW. REZULEKCYJNA
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Nie mal wszyst kim We ro na ko ja rzy się z pa rą ty tu ło wych
bo ha te rów słyn ne go dra ma tu Szek spi ra pt. „Ro meo i Ju lia”.
I rze czy wi ście, tłu my tu ry stów przy jeż dża ją co ro ku do te go
mia sta głów nie po to, by sta nąć pod opi sa nym w utwo rze
bal ko nem i do tknąć mie dzia ne go po są gu Ju lii, co ma po noć
przy no sić szczę ście. A tym cza sem We ro na to tak że zna ny
ośro dek uni wer sy tec ki i wy sta wien ni czy, ale przede wszyst -
kim mia sto wie lu bar dzo za byt ko wych ko ścio łów na cze le z
ka te drą, ko ścio łem św. Ana sta zji i sank tu arium MB z Lo ur -
des po ło żo nym ma low ni czo na jed nym ze wzgórz, skąd roz -
ta cza się rów nież pięk na pa no ra ma mia sta. I co cie kaw sze,
We ro na, której patronem jest św. Zenon już od cza sów śre -
dnio wie cza jest na zy wa na „Ma łą Je ro zo li mą” ze wzglę du na
swo je po ło że nie m.in. na wzgó rzach Oli ve to (Gó ra Oliw na)
i Ca lva rio (Kal wa ria), któ re rze ka Ady ga roz dzie la tu po dob -
nie jak po tok Ce dron roz dzie lał nie gdyś w Je ro zo li mie
wzgó rze Gol go ty i Gó rę Oliw ną. Nada nie mia stu tej hi sto -
rycz nej, wy mow nej na zwy ob cho dzi się tam zresz tą do dziś
w wi gi lię Nie dzie li Pal mo wej. I to wła śnie tą uro czy sto ścią
wraz z Dro gą Krzy żo wą uli ca mi Sta re go Mia sta oraz pro ce -
sją w Nie dzie lę Pal mo wą miesz kań cy We ro ny roz po czy na ją
swo je przy go to wa nia do Wiel kie go Ty go dnia. 

Tra dy cja or ga ni zo wa nia Dro gi Krzy żo wej uli ca mi
miast w przed ostat ni pią tek Wiel kie go Po stu przy wę dro wa -
ła do Pol ski wła śnie z Włoch. W We ro nie ten kil ku ki lo me -
tro wy prze marsz wier nych na cze le z bi sku pem roz po czy na
się po za pad nię ciu zmro ku ok. godz. 21 przy ko ście le św. Je -
rze go. W zgro ma dzo nym licz nie tłu mie obok du chow nych
z wszyst kich nie mal za ko nów żeń skich i mę skich moż na
do strzec ca łe ro dzi ny wło skie, a tak że wie lu tu ry stów,
wśród któ rych zna leź li śmy się rów nież i my. Pod czas pro ce -
sji z krzy żem wszy scy śpie wa ją wło skie pie śni wiel ko post ne
da jąc tym sa mym świa dec two swo jej wia ry, tym bar dziej że
tra sa prze mar szu wie dzie przez sa mo ser ce we roń skiej Sta -
rów ki, któ ra na wet po za se zo nem tęt ni ży ciem do póź nych

go dzin noc nych. Po dro dze pro ce sja za trzy mu je się przy
pię ciu hi sto rycz nych bu dow lach sa kral nych mia sta (m.in.
przy ka te drze i świą ty ni z gro bow ca mi Sca li ge rich, naj zna -
ko mit sze go ro du fun da to rów wie lu waż nych obiek tów miej -
skich) roz wa ża jąc ko lej no wszyst kie ta jem ni ce bo le sne Ró -
żań ca Św., by do trzeć wresz cie do ko ścio ła św. Ana sta zji,
bę dą ce go naj star szym ko ścio łem We ro ny. W tym też ko -
ście le miej sco wy bi skup błogosławi pal my w Nie dzie lę Pal -
mo wą (we Wło szech ich ro lę peł nią tak cha rak te ry stycz ne
dla te go kra ju ga łąz ki drze wa oliw ne go), a na stęp nie wraz z
tłu mem wier nych uda je się w pro ce sji do ka te dry, gdzie ce -
le bru je uro czy stą Mszę Św. 

Oba wspo mnia ne ko ścio ły, tzn. ka te dra i ko ściół
św. Ana sta zji, są tak że głów ny mi miej sca mi ob cho dów świę -
ta We ro ny – Ma łej Je ro zo li my, któ re po łą czo ne są z die ce -
zjal nym spo tka niem mło dzie ży w wi gi lię Nie dzie li Pal mo -
wej w ra mach Świa to we go Dnia Mło dych. Po po łu dniu mło -
dzież z ca łej die ce zji we roń skiej gro ma dzi się wspól nie w
ośmiu ko ścio łach, któ rych hi sto rycz ne na zwy na wią zu ją do
tych w Je ro zo li mie. Do udzia łu w tej swo istej „piel grzym ce
do wło skiej Je ro zo li my za pro sze ni są nie tyl ko mło dzi, lecz
i wszy scy miesz kań cy We ro ny, a na wet tu ry ści. O godz.
21.00 uczest ni cy spo tka nia uda ją się ze wszyst kich ko ścio -
łów do ka te dry na spo tka nie z bi sku pem, pod czas któ re go
wspól nie śpie wa ne są pie śni ewan ge li za cyj ne, a bi skup wy -
gła sza ka te che zę. 

W po bli skim do mu die ce zjal nym moż na obej rzeć
też bar dzo cie ka wą wy sta wę zdjęć po świę co ną Zie mi Świę -
tej. Na stęp nie chęt ni uda ją się jesz cze do ko ścio ła św. Ana -
sta zji na noc ne czu wa nie mo dli tew ne po łą czo ne ze śpie wem
i ad o ra cją Naj święt sze go Sa kra men tu, któ re koń czy się bło -
go sła wień stwem i ro ze sła niem ok. godz. 1 w no cy. 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek

Przygotowania do Wielkiego Tygodnia 
w Weronie

WSPOMNIENIA

Uroczysta Msza św. z okazji Niedzieli Palmowej celebrowana w katedrze 
przez biskupa Werony 

Droga Krzyżowa ulicami Werony
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W tym ro ku Ogól no pol skie Dni Wspól no ty Eu cha ry stycz -
ne go Ru chu Mło dych od by wa ły się w dniach 20-22.04.2012
ro ku u Mat ki Bo żej Ła ska wej w Krze szo wie, w Die ce zji Le -
gnic kiej.

Co to jest ODW ?
ODW – są to spo tka nia, na któ rych ERM- ici wspól -

nie świę tu ją. Jest to czas ra do ści z obec no ści Je zu sa Eu cha -
ry stycz ne go po śród nas, a tak że czas spo tka nia ERM- itów
z róż nych za kąt ków Pol ski. Do Ogól no pol skich Dni Wspól -
no ty przy go to wu je my się przez pra wie ca ły rok for ma cyj ny.
Każ da wspól no ta przy wo dzi ze so bą znak spo tka nia, sym bo -
li zu ją cy za ra zem jej pra cę. W cen trum ta kie go zjaz du jest
Eu cha ry stia.                                    

Pod czas spo tka nia w ra mach OWD ma my wie le
cza su na pre zen ta cję po szcze gól nych grup, mo dli twę, śpie -
wa nie, tań cze nie oraz kla ska nie na chwa łę Pa na. Te trzy dni
są dla nas wspa nia łą oka zją do po zna nia in nych Ry ce rzy i
Ry ce rek, do wspól ne go trwa nia przed Je zu sem – Ho stią, do
wspól nej za ba wy, a przede wszyst kim do umac nia nia się w
dal szym kro cze niu za na szym Pa nem Eu cha ry stycz nym.

Na sza wspól no ta z pa ra fii św. Bra ta Al ber ta wraz z
in ny mi wspól no ta mi z Ar chi die ce zji Gdań skiej: z Cheł mu (z
pa ra fii św. Ur szu li Le dó chow skiej) oraz z Żu ko wa (z pa ra fii
Mat ki Bo żej Wnie bo wzię tej) – wy ru szy ła w dro gę do Krze -
szo wa. Na szy mi opie ku na mi by li: s. Ber nar da, s. Bo że na,
ks. Ra fał, ks. Piotr, p. Ba sia a tak że ro dzi ce, któ rym pięk nie
dzię ku je my! Za bra li śmy ze so bą wiecz ną lamp kę, w któ rej
by ły na sze mo dli twy, proś by i po dzię ko wa nia – jest to sym -
bol na szej pra cy w ro ku for ma cyj nym 2011/2012, któ ry no -
si ha sło:  „Zo bacz cie, jak jest do brze za miesz kać ra zem z
Bo giem”. Łą czy li śmy się po dro dze w mo dli twie z ty mi, któ -
rzy prze ży wa li ad o ra cje Naj święt sze go Sa kra men tu w ko -
ścio łach sta cyj nych. Po pra wie trzy na sto go dzin nej po dró ży
do je cha li śmy do Czar ne go Bo ru, gdzie w tam tej szej szko le
mie li śmy za pew nio ny noc leg. Oko ło ty sią ca osób z ca łe go
kra ju spo tka ło się w so bo tę w  Sank tu arium Pa ni Ła ska wej
na za wią za niu wspól no ty. Roz po czę ło się ono od słów po wi -
ta nia s. Da nu ty Pu sty USJK – Mo de ra tor ki Kra jo wej Eu cha -
ry stycz ne go Ru chu Mło dych oraz ku sto sza sank tu arium -
ks. Ma ria na Kop ko. 

Śpie wy pod czas zjaz du pro wa dzi ła scho la z Ka -
mien nej Gó ry „Hej, Je zu”. Czymś wspa nia łym był śpiew ty -
sią ca osób na chwa łę Pa na pod czas po zna wa nia róż nych
wspól not. Mó wi się, że lu dzi głę bo ko wie rzą cych jest nie -
wie le, ale jak moż na tak my śleć, je śli ktoś wi dział ko ściół
pe łen mło dych Ry ce rzy Chry stu sa? Na stęp nie wy słu cha li -
śmy hi sto rii sank tu arium Mat ki Bo żej Ła ska wej.  Oka zu je
się, że ten cu dow ny ob raz na szej Mat ki w Krze szo wie sły nął
ła ska mi od XIII wie ku, a do pie ro Jan Pa weł II, nasz wspa nia -
ły pa pież, ko ro no wał go w Le gni cy w 1997 r. 

Eu cha ry stia jest cen trum na sze go ży cia. Ce le bran -
sem te go dnia był Pa sterz Die ce zji Le gnic kiej ks. bp Ste fan
Ci chy. W cza sie ka za nia ks. bi skup po wie dział, że nie pa -
mię ta, by w tym sank tu arium by ło tak ko lo ro wo jak te raz.
Być mo że miał ra cję, bo na szym zna kiem roz po znaw czym
w te dni by ły żół te, czer wo ne, po ma rań czo we i gra na to we
czap ki ze zna kiem ERM-u. Usły sze li śmy też pięk ne świa -
dec two księ dza bi sku pa, któ ry po wie dział, że bę dąc w wie -

ku tu obec nych dziew cząt i chłop ców, był mi ni stran tem i
jed no cze śnie na le żał do Kru cja ty Eu cha ry stycz nej (obec ny
ERM). Za chę cał, by z ra do ścią trwać bli sko Je zu sa – Przy ja -
cie la, by uczest ni czyć w Eu cha ry stii i w ad o ra cji, by być
świad kiem Je zu sa! 

Po pięk nej Mszy Św. do sta li śmy obiad, któ ry sma -
ko wał wy śmie ni cie! Na stęp nie uda li śmy się na spo tka nie z
eki pą  „Ziar na” na cze le z p. Li dią La so tą – re dak tor ką od po -
wie dzial ną za pro gram oraz p. Jó ze fem Mi ką – ak to rem, któ -
ry w tym pro gra mie wcie la się w ro lę „Dok tor ka”. Opo wia -
da li nam, jak two rzy się ta ki pro gram ka to lic ki. Jest on za -
wsze emi to wa ny w so bo tę o godz. 8.25 w TVP1. O ERM-ie
bę dzie 2 czerw ca, war to oglą dać!  Po pew nym cza sie do łą -
czył p. Ro bert Ko ściusz ko (au tor se rii ksią żek „Wo jow nik
Trzech Świa tów”) wraz z sy nem Tom kiem.  Po cie ka wym
spo tka niu po go da po pra wi ła się na ty le, że pierw sze gru py
mo gły roz po cząć grę te re no wą po Krze szo wie.  

Każ da eki pa do sta ła ma pę Krze szo wa i przy le głych
la sów z za zna czo ny mi ośmio ma punk ta mi. Po ich od na le zie -
niu uczest ni cy od po wia da li na py ta nia wo lon ta riu szy do ty -
czą ce hi sto rii Pol ski, ERM-u, Sank tu arium Krze szow skie go
i oko lic, książ ki „Wo jow nik Trzech Świa tów” oraz „Pro mie -
nia Eu cha ry stii” – jest to mie sięcz nik wy da wa ny przez
ERM. Na sza wspól no ta  za ję ła III miej sce na ca łą Pol skę :)
W na gro dę otrzy ma li śmy jed ną z ksią żek p. R. Ko ściusz ki
„Nie wi dzial na gra. Zna mię”. Po za koń cze niu emo cjo nu ją ce -
go kon kur su wo lon ta riu sze roz da li pod wie czo rek i roz po -
czął się kon cert ze spo łu „Pro pa gan da Dei”. Wszy scy do brze
się ba wi li w ryt mie reg gae sła wiąc Je zu sa – Ho stię. Po kon -
cer cie oko ło ty sią ca osób od śpie wa ło Apel Ja sno gór ski i
otrzy ma ło bło go sła wień stwo od obec nych wśród nas ka pła -
nów, by po tem udać się na za słu żo ny od po czy nek. 

ERM-ici z s. Bernardą i ks. .... przed sanktuarium M.B. Ła ska wej w Krze szo wie

U Pani £askawej w Krzeszowie
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI
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W nie dzie lę ra no od by ło w się w Sank tu arium MB
Ła ska wej przed sta wie nie o św. Ur szu li Le dó chow skiej, któ -
ra uczy ła zgro ma dzo ne wo kół niej dzie ci o tym, co czy nić,
by po do bać się Pa nu Je zu so wi. Póź niej roz śpie wy wa li śmy
swo je ser ca, by jak naj pięk niej włą czać się w Li tur gię. Na sza
wspól no ta by ła od po wie dzial na za nie dziel ne czy ta nia i da ry
ofiar ne. Ce le bran sem Eu cha ry stii był ks. bp. Ma rek Men -
dyk, któ ry za chę cał zgro ma dzo nych do  ży cia mo dli twą i sa -
kra men ta mi. Je dy nie mo dli twa mo że uchro nić nas  od złe -
go! Je dy nie trwa nie przy Chry stu sie mo że za pew nić nam
po kój ser ca i praw dzi wą ra dość! Kto przy lgnie do Chry stu -
sa, otwie ra się na ży cie w peł ni!

Po Eu cha ry stii uda li śmy się w dro gę po wrot ną. Na
pew no dla każ de go z nas był to czas głę bo kich prze żyć du -
cho wych. Do świad czy li śmy mo cy wspól no ty! Ileż mło dych
serc ko cha Je zu sa!  Jak wie le mło dych pra gnie, by Chry stus
był ich Przy ja cie lem po przez by cie w Eu cha ry stycz nym Ru -
chu Mło dych! Za chę ca my do Wspól no ty tych, któ rzy się
jesz cze wa ha ją! Cie szy my się, że ERM z na szej pa ra fii św.
Bra ta Al ber ta mógł uczest ni czyć w ODW w Krze szo wie, do -
łą cza jąc do licz ne go gro na ERM-itów z Ar chi die ce zji Gdań -
skiej, ale i z od le głych od nas miast ta kich jak: Ludź mierz,
Wro cław, Lu blin, Po znań, Łódź czy Ełk. Z nie cier pli wo ścią
cze kam na ko lej ne ODW, któ re od bę dą się w 2014 ro ku w
Ło dzi! Na praw dę war to je chać!

Zo fia Ucie chow ska
ani ma tor Kac per Nycz

WIĘCEJ INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI NASZEJ WSPÓLNOTY
ZNAJDZIECIE NA STRONIE:
www.er mal bertg dansk.we bno de.com   

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI
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Wio sna bie żą ce go ro ku ob fi to wa ła w wie le wy da rzeń, w któ -
rych KSM „Sem per Fi de lis” na szej pa ra fii bra ła udział. Po
re ko lek cjach wiel ko post nych w Stra szy nie i Dro dze Krzy żo -
wej „Brze giem mo rza”, czy li po wy da rze niach opi sa nych w
po przed nim nu me rze Gło su Bra ta (w ar ty ku le WIOSNA
2012), bra cia KSM uczest ni czy li w Dro dze Krzy żo wej na
Kal wa rii Wej he row skiej, w ob cho dach świę ta Mi ło sier dzia
Bo że go w pa ra fii pod we zwa niem Zmar twych wsta nia Pań -
skie go w Gdań sku Wrzesz czu oraz w pie szej piel grzym ce
do Świę te go Woj cie cha z oka zji ar chi die ce zjal ne go od pu -
stu. Waż nym wy da rze niem w ży ciu na szej pa ra fii, w tym dla
wspól no ty KSM, by ła wi zy ta cja ka no nicz na ks. abp. Ry szar -
da Ka sy ny.

KALWARIA WEJHEROWSKA

Tra dy cyj nie, na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej or ga ni zo wa nej
przez KSM, od by wa się w so bo tę po prze dza ją cą Nie dzie lę
Pal mo wą. Go spo da rza mi są oo. fran cisz ka nie, a miej scem
roz po czę cia na bo żeń stwa jest ko ściół pod we zwa niem św.
An ny, w sank tu arium Mat ki Bo żej Wej he row skiej. 

Te go rocz ne na bo żeń stwo (już XXI) przy pa dło w ju -
bi le uszo wym ro ku 25-le cia KSM, dla te go w na szą mo dli twę
wpi sa ne zo sta ło dzięk czy nie nie za po wo ła nie Służ by i proś -
ba o bło go sła wień stwo na ko lej ne la ta. W mo dli tew ne roz -
wa ża nia włą czo ne zo sta ły rów nież tre ści ha sła ro ku dusz pa -
ster skie go: „Ko ściół na szym Do mem”. Ma jąc na uwa dze za -
gro że nia, z ja ki mi spo ty ka się obec nie Ko ściół, ks. pra łat
Zbi gniew Zie liń ski, Ar chi die ce zjal ny Dusz pa sterz KSM, po -
wie dział: ”Pa mię taj my, wy ru sza jąc w Dro gę Krzy żo wą z te -
ma tem „Ko ściół na szym Do mem”, że Chry stus dał nam ten
sa kra ment, ja kim jest Ko ściół, a prze ka zu jąc go ca łej wspól -
no cie ludz kiej, prze ka zał też sło wa, o któ rych za po mnieć,
zwłasz cza w ta kich sy tu acjach, nie mo że my: „Ty je steś Piotr
(czy li Ska ła) i na tej Ska le zbu du ję Ko ściół mój, a bra my pie -
kiel ne go nie prze mo gą.” (Mt 16, 18). Tre ści ha sła Ro ku
Dusz pa ster skie go roz wi ja ne by ły rów nież przez ks. ka no ni -
ka Ber nar da Zie liń skie go, pro bosz cza pa ra fii pw. św. An -
to nie go w Gdań sku -Brzeź nie, w dro dze od ko ścio ła do
Kal wa rii.

Na szą mo dli twą obej mo wa li śmy rów nież nie ży ją cych już
dusz pa ste rzy, któ rym za wdzię cza my ist nie nie na szej Służ -
by, w szcze gól no ści ks. pra ła ta Bru no na Kę dzior skie go, ks.
pra ła ta Sta ni sła wa Du ła ka oraz księ ży opie ku nów grup pa -
ra fial nych KSM.

Na bo żeń stwu prze wod ni czył ks. pra łat Zbi gniew
Zie liń ski, a wspo ma ga li go księ ża dusz pa ste rze grup pa ra -
fial nych. Pa ra fię św. Bra ta Al ber ta re pre zen to wa li ks. Ja -
nusz Maj kow ski oraz ks. dia kon Mar cin.

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Te go rocz ne ob cho dy Świę ta Mi ło sier dzia Bo że go w Ko ście -
le Gdań skim kon cen tro wa ły się w Sank tu arium Bo że go Mi -
ło sier dzia w pa ra fii pw. Zmar twych wsta nia Pań skie go w
Gdań sku Wrzesz czu. Dzień ten jest rów no cze śnie świę tem
pa tro nal nym Ca ri tas Ar chi die ce zji Gdań skiej. Głów ne uro -
czy sto ści roz po czę ły się o go dzi nie 15.00 pro ce sją z Ob ra -
zem Je zu sa Mi ło sier ne go uli ca mi pa ra fii. Mo dlo no się i
śpiewa no Ko ron kę do Mi ło sier dzia Bo że go. Uro czy stej Eu -
cha ry stii prze wod ni czył i ho mi lię wy gło sił dy rek tor Ca ri tas
Ar chi die ce zji Gdań skiej ks. Ja nusz Steć. W uro czy sto ściach
uczest ni czy ły Szkol ne Ko ła Ca ri tas, zmar twych wstań cy,
Czci cie le Mi ło sier dzia Bo że go, Sio stry Zmar twych wstan ki,
licz ni piel grzy mi oraz bra cia Ko ściel nej Służ by „Sem per Fi -
de lis” Ar chi die ce zji Gdań skiej. Uro czy stość uświet nia ły
pocz ty sztan da ro we KSM, w tym po czet wspól no ty na szej
pa ra fii. Po za koń cze niu uro czy sto ści wszy scy uczest ni cy
zgro ma dze nia mo gli sko rzy stać z przy go to wa ne go przez
Ca ri tas po czę stun ku w po sta ci tor tu i in nych ciast.

Ko ściół Zmar twych wsta nia Pań skie go, de cy zją
Księ dza Ar cy bi sku pa Me tro po li ty Gdań skie go Ta de usza
Go cłow skie go, zo stał usta no wio ny Ar chi die ce zjal nym
Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go w dniu 21 kwiet nia 2001
ro ku. Moż na jesz cze do dać, że z oka zji 25-le cia Pon ty fi ka tu
Ja na Paw ła II czci cie le Mi ło sier dzia Bo że go ufun do wa li,
obe lisk, któ ry stoi na pla cu mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go
we Wrzesz czu. Upa mięt nia on po świę ce nie przez Oj ca Świę -
te go Ob ra zu Sank tu aryj ne go Mi ło sier dzia Bo że go i Ob ra -
zów Dro gi Świa tła w 1999 ro ku. 

Wiosna 2012 – cz. 2

Krzyż niosą bracia KSM naszej parafii Wejherowo. Pielgrzymi z naszej parafii

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI
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ODPUST W ŚWIĘTYM WOJCIECHU 

W nie dzie lę 22 kwiet nia br. wier ni Ar chi die ce zji Gdań skiej
czci li pa mięć św. Woj cie cha – pa tro na Pol ski i Gdań ska.
Uro czy sto ści roz po czę ły się już o godz. 9.00 w Kon ka te dral -
nej Ba zy li ce Ma riac kiej w Gdań sku, skąd wy ru szy ła na
Wzgó rze Woj cie cho we. pie sza piel grzym ka (już po raz
XXIII) or ga ni zo wa na przez wspól no tę bra ci Ko ściel nej Służ -
by Męż czyzn „Sem per Fi de lis”. Piel grzym kę pro wa dził ks.
pra łat Zbi gniew Zie liń ski, Ar chi die ce zjal ny Dusz pa sterz
KSM. Piel grzy mi, w asy ście pocz tów sztan da ro wych, nie śli
na swo ich ra mio nach re li kwie św. Woj cie cha. Wkrót ce po
do tar ciu piel grzym ki do Sank tu arium, o godz. 12.00 wy ru -
szy ła na Le śne Wzgó rze uro czy sta pro ce sja ze Świę ty mi Re -
li kwia mi. Do tra dy cji już na le ży, że Eu cha ry stię świę tą w
tym dniu spra wu je za pro szo ny hie rar cha z in nej die ce zji.
Ozna cza to, że uro czy sto ści ku czci św. Woj cie cha ma ją cha -
rak ter po nad lo kal ny. Te go rocz nej Mszy świę tej prze wod ni -
czył i ho mi lię wy gło sił ks. bp Woj ciech Po lak, Se kre tarz Ge -
ne ral ny Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski, a kon ce le bran sa mi
by li ks. abp Sła woj Le szek Głódź, Me tro po li ta Gdań ski i ks.
bp Ry szard Ka sy na. Du cho wo obec ny był rów nież ks. abp
Se nior Ta de usz Go cłow ski.

W ho mi lii ks. bp mó wił o zna cze niu ofia ry św. Woj -
cie cha dla dzi siej szych cza sów. „Wie le spraw wiel kich i zna -
czą cych sta ło się przez tę śmierć, tak z po zo ru bez u ży tecz -
ną.” To przez śmierć św. Woj cie cha mo że my na no wo od -
kry wać praw dzi wą sze ro kość i głę bię chrze ści jań stwa. 
W chrze ści jań stwie bo wiem jest głę bia i si ła zdol na od mie -
nić za gu bio ne dzi siaj ludz kie umy sły i ser ca. W chrze ści jań -
stwie jest ta głę bia, głę bia na dziei, mi ło ści i wia ry. Ks. bp
mó wił da lej o po trze bie ewan ge li za cji. „Ewan ge li zo wać, to
po ka zy wać dro gę, uczyć sztu ki ży cia. Sztu ki ży cia uczy ten,
kto sam jest uoso bio ną Ewan ge lią. Aby się nie za gu bić i nie
stra cić z oczu ho ry zon tu dro gi ży cia, po trze bu je my bło go -
sła wio nych i świę tych, bo oni by li ży ją cą Ewan ge lią. Oni są
dzi siaj jak bu so la na roz chwia nym mo rzu ży cia.”

W uro czy sto ściach uczest ni czy li du chow ni, sio stry
za kon ne, kle ry cy Se mi na rium Du chow ne go w Oli wie,
przed sta wi cie le władz wo je wódz kich i sa mo rzą do wych,
przed sta wi cie le wyż szych uczel ni Trój mia sta, przed sta wi -
cie le So li dar no ści, przed sta wi cie le służb mun du ro wych,

har ce rze, przed sta wi cie le Ca ri tas Ar chi die ce zji Gdań skiej,
szko ły ka to lic kie, przed sta wi cie le ru chów i sto wa rzy szeń,
i oczy wi ście rze sza wier nych.

In ten cją spra wo wa nej Mszy świę tej by ło rów nież
dzięk czy nie nie Bo gu, przez wsta wien nic two św. Woj cie cha,
za czte ry la ta po słu gi w Ar chi die ce zji Gdań skiej ks. ab pa
Lesz ka Sła wo ja Głó dzia w IV rocz ni cę In gre su do Ba zy li ki
Ar chi ka te dral nej w Gdań sku Oli wie.

NASZA PARAFIA

Na le ży jesz cze za pi sać waż ne wy da rze nie, ja kim by ła wi zy -
ta cja ka no nicz na na szej pa ra fii, któ rej do ko nał ks. bp Ry -
szard Ka sy na. Na sza gru pa pa ra fial na KSM mia ła oka zję
zło żyć księ dzu bi sku po wi spra woz da nie ze swo jej dzia łal no -
ści i jej udzia le w ży ciu Ko ścio ła. Ks. bp otrzy mał od nas al -
bum fo to gra ficz ny wy ko na ny wg pro jek tu ks. Ja nu sza Maj -
kow skie go, na sze go dusz pa ste rza, ob ra zu ją cy udział bra ci
KSM w wy da rze niach pa ra fial nych i ar chi die ce zjal nych.

Sta ni sław Ma zu rek
Zdję cia: ks. Ja nusz Maj kow ski i Sta ni sław Ma zu rek

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Niedziela Miłosierdzia Bożego. Poczet sztandarowy KSM naszej parafii

Wizytacja kanoniczna ks. abp. Ryszarda KasynyŚwięty Wojciech. Procesyjne wyjście na Leśne Wzgórze
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Od pust die ce zjal ny św. Woj cie cha

Dnia 22 kwiet nia, w nie dzie lę, mia ły miej sce ob cho dy jed nej
z waż niej szych uro czy sto ści w na szej archidie ce zji. Od pust
św. Woj cie cha to nie ja ko imie ni ny Ar chi die ce zji Gdań skiej,
któ rej ten świę ty pa tro nu je. Jest on szcze gól nie zwią za ny z
wszystkimi Po la ka mi, ale jesz cze wię cej za wdzię cza my mu
ja ko gdańsz cza nie, gdyż przed ty sią cem lat przy był do
gdań skiej zie mi, nio sąc Chry stu sa i chrzest. Je go mę czeń -
ska śmierć bez po śred nio wpły nę ła na póź niej sze, rów nież
po li tycz ne lo sy pań stwa pol skie go, ale nie moż na za po mi -
nać, jak mó wią sło wa li tur gii: „ten, któ ry na zie mi gło sił na -
szym przod kom wia rę, wsta wia się za na mi w nie bie”.

Świę to Woj cie cha ob cho dzi my za tem szcze gól nie
uro czy ście. Tra dy cją jest pro ce sja z re li kwia mi na sze go pa -
tro na, któ ra wy ru sza z Ba zy li ki Wnie bo wzię cia NMP w
Gdań sku. Bie rze w niej udział wie lu lu dzi – du cho wień stwo,
świec cy, przed sta wi cie le róż nych służb i za wo dów – po li -
cjan tów, stra ża ków, urzęd ni ków. W tym ro ku po dob nie jak
w la tach ubie głych wy ru szy ła spod ko ścio ła św. Trój cy tak -
że piel grzym ka lu dzi mło dych. Obie piel grzym ki mia ły ten
sam cel – wzgó rze św. Woj cie cha, przy sa mej gra ni cy Gdań -
ska, gdzie ko ściół z po cząt ków XIV w. jest jed no cze śnie
sank tu arium te go Świę te go.

Tam, na po lu na sa mym szczy cie wzgó rza, gdy pro -
ce sja z re li kwia mi do tar ła na miej sce, od by ła się Msza świę -

ta. Kon ce le bro wa ło ją trzech bi sku pów – abp Sła woj Le szek
Głódź, bp Ry szard Ka sy na i bp Woj ciech Po lak – se kre tarz
ge ne ral ny Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski, któ ry był głów -
nym ce le bran sem, a tak że wy gło sił ho mi lię. Opra wę mu -
zycz ną Mszy św. za pew nił chór gdań skie go se mi na rium
oraz or kie stra dę ta dzia ła ją ca przy pa ra fii Naj święt szej Ma -
ryi Pan ny Kró lo wej Ró żań ca św. na gdań skim Przy mo rzu,
któ ra to wa rzy szy ła rów nież piel grzym ce. 

War to wspo mnieć, że w or kie strze tej gra trzech
na szych pa ra fian. Or kie stra uświet nia ob cho dy tej uro czy -
sto ści od ład nych pa ru lat i za wsze za chwy ca wier nych, któ -
rzy jej słu cha ją. Oprócz mu zy ki ko ściel nej, od po wied niej
dla li tur gii, usły szeć moż na zwią za ne z cha rak te rem świę ta
od pu sto we go mar sze, któ re są kla sycz nym ga tun kiem wy -
ko ny wa nym przez or kie stry dę te. Or kie stra cze ka na no -
wych mu zy ków, zwłasz cza mło dych, ale tak że i w star szym
wie ku – ci zaś co nie umie ją grać, ma ją za pew nio ną na ukę
gry na ja kimś in stru men cie. Pró by od by wa ją się we wtor ki
i czwart ki o go dzi nie 18.00.

Ilość lu dzi o róż nym prze kro ju wie ko wym, wspól -
not dusz pa ster skich, za wo dów, a tak że przy jem na cie pła
wio sen na at mos fe ra zna ko mi cie przy czy ni ła się do uda ne go
świę to wa nia w tak pod nio słym cha rak te rze. Ko lej ny od pust
św. Woj cie cha za rok, w kwiet niu!

Krzysz tof Mu lar ski

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Krystian z naszej parafii niesie krzyż pielgrzymki młodzieżowej do św. Wojciecha Wśród pielgrzymów były siostry zakonne

Po środku Krzysztof członek orkiestry dętej przy parafii NMP Królowej Różańca Św. Kustosz Sanktuarium św. Wojciecha - ks. Krzysztof Ziobro z księżmi biskupami
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I KOMUNIA ŚWIĘTA
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„Czło wiek jest wiel ki nie przez to, co po sia da,
lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzie li się z in ny mi”  

Jan Pa weł II

W dniu 21 ma ja 2012 r. w Ze spo le Kształ ce nia Pod sta wo we -
go i Gim na zjal ne go nr 26 w Gdań sku od był się „II Mię -
dzysz kol ny Prze gląd Pio sen ki Re li gij nej” w trzech ka te go -
riach wie ko wych. Naj młod szych re pre zen to wa li ucznio wie
z klas I -III, star szych ucznio wie z klas IV-VI , naj star szych
ko le żan ki i ko le dzy z klas gim na zjal nych. Pod czuj nym
okiem s. Ber nar dy wraz z mo ją ko le żan ką Na ta lią Bil ską z
kla sy IV b, po je cha ły śmy wziąć udział w tym kon kur sie, re -
pre zen tu jąc na szą szko łę Nr 80 w Gdań sku. 

Po przy by ciu na miej sce, przy wi tał nas cie pło i z ra -
do snym uśmie chem na twa rzy ks. dr Mi ro sław Pa rac ki, pro -
boszcz pa ra fii św. Sta ni sła wa Kost ki w Gdań sku wraz z dy -
rek cją go ścin nej szko ły. W kon kur sie bra ło udział 26 so li -
stów i kil ka ład nie śpie wa ją cych ze spo łów wo kal nych, któ re
bar dzo mi się po do ba ły. Wśród tak licz nej kon ku ren cji śpie -

wa łam pieśń pt. „On jest mo im ży ciem” a Na ta lia śpie wa ła
utwór  pt. „Pa pie żu, Piel grzy mie” . Na zwy cięz ców cze ka ły
sta tu et ki „Zło te go mi kro fo nu”. Z nie cier pli wo ścią wszy scy
cze ka li śmy na ogło sze nie wy ni ków ju ry. Pod czas krót kiej
prze rwy dla wszyst kich uczest ni ków kon kur su zo stał przy -
go to wa ny słod ki po czę stu nek. 

Na za koń cze nie z ra do ścią przy ję łam wia do mość o
za ję ciu III miej sca w II Mię dzysz kol nym Prze glą dzie Pio -
sen ki Re li gij nej. Po my śla łam so bie, że faj nie jest otrzy mać
na gro dę, ale jesz cze faj niej jest śpie wać na CHWAŁĘ
BOŻĄ. 

Waż na by ła dla mnie rów nież obec ność na wi dow -
ni mo jej ma mu si, któ ra wraz z s. Ber nar dą wspie ra ła mnie
udzie la jąc waż nych wska zó wek. Po dzię ko wa nie skła dam s.
Ber nar dzie Ka czor za przy go to wa nie mo je go wy stę pu i cho -
re ogra fii. Mo jej ko le żan ce Na ta lii ży czę po wo dze nia w ko -
lej nych kon kur sach, bo tak że pięk nie śpie wa. Za chę cam
tych, któ rzy chcą i lu bią śpie wać do roz wi ja nia swo je go ta -
len tu i włą cze nia się do schol ki, któ ra śpie wa pod czas Mszy
św. o godz. 12.00  w każ dą nie dzie lę.

Da ria Po toc ka, SP 80, kl. IIa

Wielki Tydzień
(moje rekolekcje)

W kosmicznym świecie
na mojej planecie
ucha
doznaję ukojenia
od wszelkich
ziemskich trosk
w nabożnym
akordzie
J.S.Bacha

Gdańsk, 2012    
Teresa Fidera   

Obraz 
(Piotr Potworowski)

Zdarzenie
jak 
przeznaczenie
czyjegoś kresu
w dominancie
białej linii
życia
przecinający
żałobne barwy
ziemi i morza

Sopot 14.04.2012 
Teresa Fidera

II Miêdzyszkolny Przegl¹d Piosenki Religijnej
Z ŻYCIA ARCHIDIECEJI

WIERSZE

Ogłoszenie wyników konkursu Uczestniczki konkursu z s. Bernardą

Obraz Piotra Potworowskiego – Zdarzenie/Kornwalia, 1956 r.
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2 czerw ca, so bo ta, go dzi na 3.40. Przy cho dzę pod nasz pa ra -
fial ny ko ściół. Otwar ty. Ale w środ ku ni ko go nie ma. Ktoś,
kto aku rat prze cha dzał by się no cą chcąc za żyć czerw co we -
go po wie trza mógł by się zdzi wić, ale nie ja. Za kil ka na ście
mi nut za czy na ło po wo li świ tać i plac przy ko ście le nie co za -
lud nił się. Spo ro lu dzi – tak że zna jo mych – zgro ma dzi ło się
pod da chem, bo za czę ło kro pić. Mi mo nie na pa wa ją cych na -
dzie ją wie ści po go do wych i ba aar dzo wcze snej po ry, gdy
tyl ko pod je chał au to kar, pięć dzie siąt osób wsia dło do nie go
i ru szy li śmy… do Led ni cy! 

Przed wy jaz dem wy szło na jaw, kto otwo rzył ko -
ściół. Nie by ła to sio stra za kry stian ka – s. Ju sty na, któ ra w
au to ka rze rów nież się zna la zła, lecz ks. Ta de usz Po lak, któ -
ry nie ste ty nie mógł po je chać na ko lej ne, szes na ste już ogól -
no pol skie spo tka nie mło dych od by wa ją ce się nad je zio rem
led nic kim ko ło Po zna nia. Na szy mi opie ku na mi by li ks. Bog -
dan i ks. Ja cek, a tak że s. Ber nar da. Wśród mło dych zna leź -
li się nie tyl ko ci z na szej pa ra fii, lecz tak że na si przy ja cie le
z są sied nich pa ra fii oraz Wrzesz cza, a na wet z dal szych re -
jo nów - Ka szub.

Po po dró ży au to ka rem, w cza sie któ rej dzia ło się
tak wie le, że za pew ne nie star czy ło by miej sca na tej kart ce,
aby wszyst ko opi sać, szczę śli wie do tar li śmy do ce lu po dró -
ży. Po przej ściu spo re go ka wał ka dro gi od par kin gu do wej -
ścia na Po la Led nic kie, cze ka li śmy tro chę w tłu mie mło -
dych lu dzi. Wśród nich wie lu ta kich, któ rzy nie pierw szy
raz uczest ni czy li w spo tka niach led nic kich. Ja za li cza łem
się do tych, któ rzy by li tam pierw szy raz. Tym co zro bi ło na
mnie du że wra że nie by ła ogrom na licz ba osób – po noć oko -
ło sześć dzie siąt ty się cy. Ale nie tyl ko to. Ca ło dnio we spo -
tka nie mia ło okre ślo ny plan i nikt nie mo że po wie dzieć, że
stra cił czas przy jeż dża jąc na nie. Na wet je śli w oko li cach
„led nic kiej Ry by” – Bra my Trze cie go Ty siąc le cia nic się nie
dzia ło (choć ta kich mo men tów ra czej nie by ło, mo że na sa -
mym po cząt ku), to przez ca ły czas od by wa ła się w wy zna -
czo nych miej scach spo wiedź świę ta czy ad o ra cja Naj święt -
sze go Sa kra men tu w spe cjal nym na mio cie. By ło tak że po le
mo dli twy wsta wien ni czej. Po le wy peł nio ne księż mi ubra ny -
mi w fio le to we stu ły, a przy nich usta wio ne „ko lej ki” mło -
dych lu dzi cze ka ją cych na po jed na nie z Bo giem. To ro bi
wra że nie. 

Spo tka nie w tym ro ku od by wa ło się pod ha słem
„Mi łość cię znaj dzie”, zaś głów ną po sta cią, któ ra nie ja ko mu

pa tro no wa ła by ła św. sio stra Fau sty na Ko wal ska. Mi ło sier -
dzie Bo że by ło więc głów nym te ma tem pie śni, świa dectw,
kon fe ren cji. Każ dy przy wej ściu na Po la Led nic kie otrzy mał
książ kę o Bo żym Mi ło sier dziu oraz wy bór tek stów z „Dzien -
nicz ka” św. Fau sty ny. Nie raz do tych tek stów po wra ca li śmy
przy oka zji Ko ron ki do Mi ło sier dzia Bo że go o go dzi nie pięt -
na stej. Pa da ło wów czas jak z ce bra, jed nak że tuż po Ko ron -
ce roz po go dzi ło się.  Co rocz nym go ściem Led ni cy jest ze -
spół „Siew cy Led ni cy”, w rytm mu zy ki, któ rą gra ją, ca łe po -
le tań czy, ba wi się i śpie wa, a wszyst ko na chwa łę Bo żą. Pra -
wie nikt nie czuł upły wa ją ce go cza su, ani nie sprzy ja ją cych
wa run ków po go do wych. Cen tral nym punk tem by ła Msza
świę ta, któ rej prze wod ni czył ks. pry mas Pol ski – abp Jó zef
Ko wal czyk. Do pie ro wów czas zro bi ło się cie pło i przy jem -
nie, chmu ry prak tycz nie znik nę ły znad Led nic kie go Po la.
Ka za nie skie ro wa ne do mło dych wy gło sił bp Edward Daj -
czak. In ny mi, sta ły mi ele men ta mi Led ni cy by ły róż no ra kie
pro ce sje pro wa dzą ce do Bra my -Ry by, wspól na ad o ra cja
Naj święt sze go Sa kra men tu w cał ko wi tej ci szy, a tak że, u
kre su spo tka nia, „wy bór Chry stu sa”. 

Świa dec twa wier nych, m.in. p. Ro man Klu ska oraz
sióstr i có rek du cho wych św. Fau sty ny umac nia ły ze bra -
nych. War to tak że wspo mnieć o punk cie pro gra mu ja kim
by ło wza jem ne udzie la nie so bie bło go sła wień stwa przez
znak krzy ża na czo le. Przy po mnia na zo sta ła tu taj praw da, iż
przez chrzest zo sta li śmy za nu rze ni w po wszech nym ka płań -
stwie wier nych. Wszyst ko po to, aby przy po mnieć, że isto tą
chrze ści jań stwa jest ofia ro wa nie sie bie za in nych, da wa nie
sie bie bliź nim.

Or ga ni za to rem ca łe go przed się wzię cia był o. Jan
Gó ra, do mi ni ka nin, któ ry za ini cjo wał te spo tka nia led nic kie.
Co ro ku otrzy my wa ły one bło go sła wień stwo pa pie ża – tak -
że w tym ro ku Be ne dykt XVI wy gło sił do  uczest ni ków prze -
sła nie, któ re zo sta ło od two rzo ne na te le bi mie. 

Ostat nim, koń co wym ele men tem spo tka nia mło -
dych by ło przej ście przez Bra mę -Ry bę. Ze wzglę du jed nak
na czas i ilość osób, któ re pra gnę ły te go do ko nać, opu ści li -
śmy ten punkt i uda li śmy się do au to ka ru. W dro dze po -
wrot nej nie mal wszy scy ucię li so bie kil ku go dzin ną drzem -
kę. Wró ci li śmy w nie dzie lę, dnia na stęp ne go o go dzi nie pią -
tej nad ra nem, wszy scy za do wo le ni, peł ni wra żeń i umoc nie -
ni w wie rze.

Krzysz tof Mu lar ski

Lednica – „Mi³oœæ ciê znajdzie”
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Marsz dla ¯ycia i Rodziny – 3 VI 2012 r.
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Ko mi sja Eu ro pej ska za re je stro -
wa ła ini cja ty wę obroń ców ży cia
Ko mi sja Eu ro pej ska za re je stro wa ła 11 maja pro jekt obroń -
ców ży cia z 20 państw na sze go kon ty nen tu. Śro do wi sko
pro -li fe do ma ga się praw ne go uzna nia god no ści czło wie ka
od chwi li po czę cia. Trak tat Li zboń ski wpro wa dził moż li -
wość zło że nia w Ko mi sji Eu ro pej skiej oby wa tel skie go wnio -
sku o zmia nę pra wa, o ile pod pi sze się pod nim mi lion osób
z przy naj mniej sied miu róż nych pań stwach człon kow skich
Unii Eu ro pej skiej. 
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Z ŻYCIA PARAFII

Wystawa pod hasłem: „Jak wygrać rodzinę?”

Dzień Dziecka w Gołębiewie
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„Bło go sła wień stwo Bo ga Oj ca, obec ność mię dzy na mi
Du cha Świę te go Po cie szy cie la, któ ry nas łą czy i jed -
no czy.’’                                                                                  

Św. Brat Al bert

Na lu dzi spły wa sta le bło go sła wień stwo Bo że. Jest ono
szcze gól nym owo cem obec no ści Du cha Świę te go. W dniu
Ze sła nia spły nę ło ono po raz pierw szy pu blicz nie na ca łą ro -
dzi nę wie rzą cych. Dzię ki te mu Ko ściół za czął się szyb ko
roz wi jać. Lu dzie jed nak mo gą od rzu cić bło go sła wień stwo
Bo ga. Ma  to miej sce wów czas, gdy czło wiek za my ka ser ca
na dzia ła nie Du cha Świę te go przez grze chy śmier tel ne. Po -
myśl o tym ja ko chrze ści ja nin, sta raj się wzra stać w świę -
tość, aby obec ność Du cha Świę te go w To bie nie by ła da -
rem na.                           

* Dzię ku ję Ci, św. Bra cie Al ber cie, za wszel ki do bro i pro -
szę o dal sze wsta wien nic two u Bo ga w bar dzo waż nej spra -
wie.

* Bra cie Al ber cie, wstaw się za mał żon ka mi – Paw łem i Syl -
wią – i każ dą ro dzi ną, aby by ła w nich mi łość do Je zu sa. Do -
po móż Bo że nie i ro dzi nie w po wro cie do Ko ścio ła. 

* Św. Bra cie Al ber cie, dzię ku ję z ca łe go ser ca za szczę śli wą
ope ra cję cór ki Da nu ty – pro szę o dal sze zdro wie dla niej i
dla mnie. Pro szę, wstaw się za bliź ni mi, któ rzy wczo raj – w
Dzień Pań ski – nie uczest ni czy li w Mszy św. 

* Bła gam Cię, Bra cie Al ber cie, o wsta wien nic two u Je zu sa
Mi ło sier ne go za mo ją ro dzi nę, aby mo gła żyć w jed no ści.

* Pro szę, św. Al ber cie, uproś u Bo ga, aby mo je re la cje z cór -
ką się zmie ni ły, że by za pa no wa ła zgo da i mi łość.

* Dzię ku ję za wszyst kie ła ski otrzy ma ne od Bo ga za po śred -
nic twa św. Bra ta Al ber ta.

* Św. Bra cie Al ber cie, od da ję Ci pew ną spra wę – Two ja czci -
ciel ka.

* Św. Bra cie Al ber cie, pro szę o po moc i zdro wie dla mo jej
ca łej ro dzi ny, ro dzi ny mo je go na rze czo ne go i dla nie go sa -
me go.

* Św. Bra cie Al ber cie, po wie rzam twe mu wsta wien nic twu
na dal trud ne spra wy w ro dzi nie. Ufam i cze kam. Za wszyst -
ko dzię ku ję. Po le cam tak że du sze  zmar łych z ro dzi ny, do -
bro dzie jów i tych, któ rym win ni śmy mo dli twę.

* Dzię ku ję Ci, św. Bra cie Al ber cie, za na szych ka pła nów,
łącz nie z pro bosz czem, dzię ku ję za sio stry za kon ne, bło go -
sław nam wszyst kim. Dzię ku ję za co dzien ną Mszę Św.
Mam jed no pra gnie nie, by wszy scy po zna li jak do bry jest
Pan.

* Pro szę, św. Al ber cie, wy słu chaj – pro szę – mych próśb i
strzeż nas od wszyst kie go złe go, miej nas w swo jej opie ce.

* 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 pod czas po by tu po za 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 Twe wsta wien nic two, o po -
myśl ny wy nik ba da nia. Pro szę, byś  Ty  kie ro wał tym ba da -
niem – Two ja czci ciel ka.

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

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
Pa tro nie 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”.

opra co wa ła sio stra Ju sty na Pa dia sek        

Intencje do œw. Brata Alberta
Z ŻYCIA PARAFII

. . . 

. . . 

. . . 
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W Pol sce idea Dnia Dzięk czy nie nia jest zwią za na z kon ty -
nu acją hi sto rycz nej ini cja ty wy po słów Sej mu Czte ro let nie go
z ro ku 1792 do ty czą cej bu do wy Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej
ja ko Wo tum Na ro du Pol skie go. Je go Emi nen cja ks. kar dy -
nał Jó zef Glemp pod jął po mysł dzięk czy nie nia Opatrz no ści
Bo żej za wol ną Pol skę, za Pa pie ża Po la ka, za Pry ma sa Ty -
siąc le cia. To dzie ło kon ty nu uje obec nie ks. kar dy nał Ka zi -
mierz Nycz.

W tym ro ku Świę to Dzięk czy nie nia ob cho dzi li śmy
w Pol sce po raz pią ty. Te go rocz ne ha sło: „Dzię ku je my za
dar ży cia i ro dzi nę” łą czy się te ma tycz nie z od by wa ją cym
się w tym sa mym cza sie w Me dio la nie spo tka niem pa pie ża
Be ne dyk ta XVI z przed sta wi cie la mi ro dzin z ca łe go świa ta. 

„Chce my przy po mi nać Po la kom, że ro dzi na jest
naj waż niej sza, a tak że pod kre ślać  jej ro lę w wy cho wa niu i
kształ ce niu naj waż niej szych fun da men tów war to ści. Służ ba,
po moc i mo dli twa za ro dzi nę jest wiel ką spra wą. Chce my
za chę cać do pie lę gno wa nia wię zi ro dzin nych” – mó wią or -
ga ni za to rzy.

W pro gra mie dwu dnio we go świę to wa nia przed
Świą ty nią Opatrz no ści Bo żej w Wi la no wie był czas na  mo -
dli twę oraz na za ba wę.

W przed dzień Świę ta Dzięk czy nie nia od by ło się
Spo tka nie Mło dych na Po lach Wi la now skich, pod czas któ -
re go mło dzi bi li re kord świa ta w strze la niu go li do Wiel kiej
Bram ki. Uczest ni czy ło w nim kil ka na ście ty się cy osób.

Wy da rze niom 2 i 3 czerw ca to wa rzy szy ła zbiór ka
fun du szy na rzecz bu do wy Świą ty ni. Ze bra ne w ten spo sób
środ ki fi nan so we prze zna czo ne bę dą na wspar cie kosz tów
po kry cia ko pu ły Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej.

3 czerw ca w pa ra fiach w ca łej Pol sce zo stał od czy -
ta ny List Pa ster ski Kar dy na ła Ny cza i od by ła się zbiór ka
przy ko ściel na do pu szek. Na sza pa ra fia rów nież bra ła w niej
udział. Ze bra li śmy na ten cel kwo tę 1600 zło tych. 

Œwiêto dziêkczynienia

Projekt kopuły i obecny stan budowy świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

W so bo tę ks. kard. Ka zi mierz Nycz uczest ni czył w za ba wie pod ha słem „Wiel ka
Bram ka – Po móż my na szej re pre zen ta cji strze lić go la!” Ks. Kar dy na ło wi uda ło się
strze lić go la.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

POŻEGNANIE NASZEJ REDAKCYJNEJ KOLEŻANKI

Ś.p. Jolanta Kamińska (20 II 1936 - 18 V 2012)

Na sza pa ra fian ka, Pa ni Jo la, by ła na bieżąco ze sprawami Ojczyzny i
Kościoła. W okresie sierpnia 1980 roku robiła kanapki dla strajkujących
stoczniowców. Miała w sobie „wyobraźnię miłosierdzia” i zawsze była gotowa do
pomocy bliźnim i to czasami nawet w sytuacjach ekstremalnych. Umiała rozmawiać
tak z profesorami, jak i z bezdomnymi.

Pasją jej była geografia, którą studiowała na Uniwersytecie Gdańkim.

W na szej pa ra fi, kie dy po wsta ło pi smo „Głos Bra ta”, by ła od po cząt ku za an -
ga żo wa na w je go re da go wa nie. Na pi sa ła wie le ar ty ku łów dzie ląc się z czytelnikami
swo ją pa sją po zna wa nia świa ta i po głę bio ną re flek sją re li gij ną. 

Po że gna li śmy ją 22 ma ja 2012 ro ku na Cmen ta rzu Ło sto wic kim. 
8 wrze śnia te go ro ku wraz z mę żem Ma cie jem ob cho dzi ła by 50. rocz ni cę

sa kra men tu mał żeń stwa.
Niech spo czy wa w po ko ju.

Ro dzi nie po grą żo nej w bó lu skła da my wy ra zy serdecznego współ czu cia. 

Redakcja wraz z ks. Proboszczem

To bie, Bo że, po le ca my na -
szą sio strę Jolantę i pro si my
Cię, Oj cze pe łen mi ło sier -
dzia, od puść Jej grze chy, któ -
re po peł ni ła z ludz kiej ułom -
no ści, aby umar ła dla świa -
ta ży ła dla Cie bie. Amen.

. . . 
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dze nie do pra wo daw stwa ro syj skie go za pi su o wol no ści
re li gij nej. Oj ciec Świę ty, dzię ku jąc za wi zy tę, przy po mniał
m.in., że to wła śnie Gor ba czow ja ko pierw szy za pro sił go
do od wie dze nia swe go kra ju. Na co ten od po wie dział : „Ja
na dal uwa żam, że zdo ła my się spo tkać w Ro sji.” Pa pież
ofia ro wał swe mu go ścio wi ze staw me da li upa mięt nia ją -
cych swój pon ty fi kat.
• Alek san drem Soł że ni cy nem w Wa ty ka nie, dnia 16 X
1993 r. 
Soł że ni cy na, lau re ata li te rac kiej na gro dy No bla w 1970 r.,
Jan Pa weł II przy jął na au dien cji pry wat nej w 15. rocz ni cę
wy bo ru na Sto li cę św. Pio tra. Roz mo wa od by ła się bez tłu -
ma czy i trwa ła oko ło go dzi ny. Au tor „Ar chi pe la gu Gu łag”
mu siał opu ścić ZSRR w 1974 r. Naj pierw prze by wał w
Niem czech, po tem w Szwaj ca rii, a osta tecz nie osiadł w
Sta nach Zjed no czo nych. W 1994 r. po wró cił do Ro sji. Je go
ży cie i twór czość li te rac ka są świa dec twem głę bo kiej wia -
ry w Bo ga.
• Geo r gem Bu shem dnia 7 II 1983 r.

18. Z ja kiej oka zji wier ni spo ty ka ją się z Oj cem
Świę tym w każ dą śro dę w ba zy li ce, au li Paw ła VI al -
bo na Pla cu św. Pio tra?

Wier ni spo ty ka ją się z Oj cem Świę tym w każ dą śro dę 
z oka zji au dien cji ge ne ral nych, pod czas któ rych Pa pież
wy gła sza ka te che zę, na stęp nie jej stresz cze nie w kil ku ję -
zy kach oraz po zdro wie nia i ewen tu al nie prze mó wie nie na
ja kiś ak tu al ny te mat.

INFORMACJE DODATKOWE
W śro dę 1 sierp nia 2001 ro ku na pla cu św. Pio tra od by ła
się 1000. au dien cja ge ne ral na pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II. 
W gro nie 30 ty się cy wier nych więk szość sta no wi li  mi ni -
stran ci z wie lu kra jów Eu ro py. Ha słem mię dzy na ro do wej
piel grzym ki sług oł ta rza by ły sło wa: „W kie run ku no we go
świa ta”. W ka te che zie Oj ciec Świę ty mó wił o po wo ła niu
chrze ści jań skim i po słu dze mi ni stran ta, któ ra po win na
pro wa dzić mło dych do głę bo kiej za ży ło ści z Chry stu sem –
Naj wyż szym Ka pła nem.
W cią gu nie mal 23 lat po słu gi Ja na Paw ła II w śro do wych
au dien cjach wzię ło udział po nad 16 mi lio nów piel grzy -
mów. Za miesz czo ne po ni żej da ne sta ty stycz ne po da ła Pre -
fek tu ra Do mu Pa pie skie go.

Po da ne da ne są w na stę pu ją cym po rząd ku:

Rok – rok pon ty fi ka tu – licz ba au dien cji ge ne ral nych – licz ba uczest ni ków

1978 — 9 200 000
1979 1 45 1 585 700
1980 2 47 865 000
1981 3 32 447 000
1982 4 44 854 000

17. Czy Jan Pa weł II kie dy kol wiek spo tkał się 
z wy mie nio ny mi po ni żej oso ba mi świa ta po li ty ki i
kul tu ry, któ re wy po wie dzia ły się na Je go te mat na -
stę pu ją co:
• Mi cha ił Gor ba czow: „Jest wiel kim au to ry te tem
mo ral nym współ cze sne go świa ta”.           TAK
• Alek san der Soł że ni cyn: „Jest na dzie ją dla współ -
cze sne go świa ta”.                                 TAK
• Geo r ge Bush: „Dzię ki nie mu świat wy da je się być
lep szy”.                                              TAK

INFORMACJE DODATKOWE

Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II spo tkał się z:
• Mi cha iłem Gor ba czo wem w Wa ty ka nie, w dniach:  

1 XII 1989 r.  
18 XI 1990 r.
18 XI 1996 r.

Au dien cja pry wat na z kil ko ma oso ba mi to wa rzy szą cy mi,
w tym z cór ką Ili ną i pry wat nym do rad cą Za gla di nem trwa -
ła 25 mi nut. By ły przy wód ca ZSRR przy po mniał m.in., że
już na po cząt ku swej ka den cji za trosz czył się o wpro wa -

PYTANIA O JA NA PAW ŁA II – c.d.

nr 17,18.

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

Jan Paweł II

O Janie Pawle II 
CZY WIESZ ŻE...

. . . 



GŁOS BRATA NR 2(52)2012 35

1983 5 49 880 000
1984 6 45 762 000
1985 7 46 809 000
1986 8 43 745 000
1987 9 45 618 000
1988 10 46 828 000
1989 11 46 648 500
1990 12 46 612 500
1991 13 47 400 000
1992 14 37 308 000
1993 15 43 396 200
1994 16 40 434 700
1995 17 44 536 000
1996 18 41 505 300
1997 19 45 550 800
1998 20 47 656 200
1999 21 43 570 000
2000 22 45 1 463 500
2001 (do 1.08) 23 25 331 500

RAZEM 1000 16 007 700

2001 (do 31.12) 23 20
2002 24 51
2003 25 50
2004 26 27 (do 8.12.2004)
2005

Do dnia 8 wrze śnia 2004 ro ku od by ły się 1146 au dien cje
ge ne ral ne. We dług da nych sta ty stycz nych udo stęp nio -
nych przez Pre fek tu rę Do mu Pa pie skie go, w cią gu 24 lat
pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II w śro do wych au dien cjach ge ne -
ral nych uczest ni czy ło 16 561 000 osób. Oj ciec Świę ty
udzie lił ofi cjal nych au dien cji: 

271 pre zy den tom państw,
88 pre mie rom rzą dów,
160 mi ni strom spraw za gra nicz nych,
51 kró lom, kró lo wym i ksią żę tom.

Jan Pa weł II przy jął też li sty uwie rzy tel nia ją ce 
833 am ba sa do rów.

opra co wał: An drzej Wit kow ski 
na podst. L’Osse rva to re Ro ma no nr 12/2002, str. 58   

CZY WIESZ ŻE...

SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY
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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

szczyt naszych możliwości 

szliśmy do góry powoli zmęczeni
aż po bezdech w płucach
za nami już tylko wspomnienia
przed
szczyt naszych możliwości
spojrzenie w bezkres nieba
wierzchołki wypiętrzone z wnętrza ziemi 
i ta chwila wolności okupiona wyczerpaniem
dziesięć minut boskiego zachwytu
A Bóg widział że wszystko co uczynił 
było bardzo dobre

dobro rodzi się z trudu
samo nie istnieje bo po co

mały traktat teologiczny 

dzisiaj gdy kościoły świecą pustkami
wiara w opatrzność zanika
a miłość z daleka omija tajemnicę krzyża
dowolność etyczna zabija cywilizację

człowiek niezależnie od stanu
z natury grzesznej bywa leniwy
pogodzony z rzeczywistością codziennych
pragnień
nie szuka rozwiązań trudnych

teologia nie znosi zapaści jest w ciągłym ruchu
to co wczoraj jeszcze niepewne dzisiaj wyjaśnia 
lecz nam jest łatwiej budować złote ołtarze
niż fundamenty życia osadzać na Słowie 

niezmienna jest nasza ośla upartość
chore są układy i relacje pomiędzy
śmierć czasami przychodzi z zaniedbania 
a nie z Boskiej nieopatrzności

zło jak miłość jest wspólnotowe
zbytnią reakcją lub jej brakiem niszczy wiarę
że to co święte w nas musi dojrzewać i wydać
owoc 
sens istnienia jest sednem naszego stworzenia

“sTWORZENIE”
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Jednowyrazowy o począ-
tkowej li te rze: K. 

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 52 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                          

Krzy¿óweczka                       

ROZRYWKA
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

ROZWIĄZANIA z nr 51 Głosu Brata

Krzyżówka – hasło: WIELKANOC
Poziomo: Łono, oślica, drabina, arka, chusta, niewola, lata, wojsko.

Pionowo: Dolina, żona, świątynia, gwiazda, Duch, prawo, uczta, żebro, laska.

Logogryf – hasło:  CZAS POKUTY 
Wyrazy pomocnicze: Wieczność, ambasador, szapoklak, spekulant, kontynent.

Rebus – hasło: FLAMASTER
Wyrazy pomocnicze: F - lama - ster.

Pra wi dło we roz wią za nie na de sła ły:
panie: Inge Czarniak, Elżbieta Wiącek, Kazimiera Korzeniewska, Tułowska Stanisława.

Nagrodę otrzymuje pani Stanisława Tułowska
Serdecznie gra tu lu je my!

Do ko lumn na le ży wpi sać dzie więć wy ra zów ośmio li te ro wych,
aby w za zna czo nych rzę dach od czy tać dwu wy ra zo we roz wią -
za nie:

1)   ko ściół chrze ści jań ski wyż sze go stop nia.
2)   me to da le cze nia prze ciw na ho me opa tii.
3)   pra cow nik  wy ko nu ją cy ba da nia che micz ne.
4)   wy cię cie tkan ki w ce lu mi kro sko pij ne go zba da nia 

(ułóż z wy ra zów ZYS, JACEK).
5)   nie przej rzy sta bło na gał ki ocznej.
6)   na rzę dzie kra wiec kie.
7)   rów ność wo bec pra wa (ułóż z wy ra zów IZA I MONO).
8)   sub stan cja tłu sta, ma zi sta, uży wa na w far ma cji, ko sme ty ce 

i ja ko smar.
9)   zgro ma dze nie kar dy na łów do ko nu ją ce wy bo ru no we go 

pa pie ża.

Poziomo: 1)   może być pierwszeństwa lub kokosowa.
4)   broni kraju.
5)   uczta religijna pierwotnych chrześcijan.

Pionowo: 1)   może być na honorze.
2)   … cudowna Aladyna.
3)   mówią, że nogą zamiata.

Uwaga: w diagramie znajdują się trzy anagramy (wyrazy składające
się z takich samych liter), które wystarczy podać jako rozwiązanie.
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POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

„Głos Brata” – pismo wydawane przez parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta, adres: 80−395
Gdańsk, ul. Olsztyńska 2, tel. 058 556 42 40, e−mail:albert@diecezja.gda.pl, www.bratalbert.com.pl
Opiekun redakcji – ks. Tadeusz Polak. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii parafialnej.
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. Korekta tekstu: Anna Jaśkowiak.
Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, ks. Janusz Majkowski, ks. Rafał Dettlaff, ks. Marcin Mianowski, ks. Grzegorz Stolczyk, s.
Bernarda Kaczor, i młodzież. Okładka i ilustracje: Andrzej Sowiński.

Oliwia Kendra 25.03.2012 r. 
Emilia Łopuszyńska 8.04.2012 r.
Błażej Nowitkiewicz 8.04.2012 r. 
Jan Jerzy Żywicki 8.04.2012 r. 
Pola Kolatowska 8.04.2012 r. 
Lena Marta Puzinowska 22.04.2012 r. 
Maja Bojko 29.04.2012 r. 
Igor Piotr Przytarski 12.05.2102 r. 
Julia Katarzyna Rogalska 13.05.2012 r. 
Lena Sucherska 13.05.2012 r. 
Marika Śmielewska 13.05.2012 r. 
Kacper Maro 18.05.2012 r. 
Michał Piotr Bura 18.05.2012 r. 
Igor Grudziński 27.05.2012 r. 
Filip Krystian Zgórski 27.05.2012 r. 
Kaja Katarzyna Bajer 7.06.2012 r. 
Sandra Barbara Szulta 10.06.2012 r. 
Bartosz Stanisław Gąsiorowski 10.06.2012 r. 
Mikołaj Artur Czapiewski 10.06.2012 r. 
Patrycja Ewa Pajda 10.06.2012 r. 
Veronica Bagińska 10.06.2012 r. 

Łukasz Michał Zaj i Aleksandra Spodobalska
8.04.2012 r. 

Mariusz Jacek Awgustynowicz
i Żaneta Dominika Potulska 

5.05.2012 r. 
Paweł Piotr Przytarski i Urszula Magdalena Strykowska

12.05.2012 r. 
Piotr Bajer i Teresa Jolanta Formella 

7.06.2012 r. 
Krzysztof Mianecki i Kamila Patrycja Skowrońska

9.06.2012 r. 
Kamil Jarosław Ciecholewski 

i Joanna Małgorzata Szczepańska  
9.06.2012 r. 

21 IV - Maria i Zygmunt Lis
21 IV - Irena Ferdynand Wojciechowski
21 IV - Czesława i Władysław Jaźdzewski
22 IV - Maria i Konrad Żynda
28 IV - Zofia Józef Krauze
29 IV - Marianna i Henryk Popławski

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZE
50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA
obchodzili:

Ś.p. Urszula Baranowska, lat 92, zm. 16.03.2012 r. 
Ś.p. Maria Jadwiga Wesołowska, lat 73, 

zm. 24.03.2012 r. 
Ś.p. Roman Łoś, lat 49, zm. 27.03.2012 r. 
Ś.p. Aleksander Reiter, lat 58, zm. 31.03.2012 r. 
Ś.p. Anna Kukowska, lat 94, zm. 6.04.2012 r. 
Ś.p. Stanisław Pyśk, lat 76, zm. 6.04.2012 r. 
Ś.p. Irena Maksim, lat 66, zm. 8.04.2012 r. 
Ś.p. Tomasz Kwiecień, lat 74, zm. 9.04.2012 r. 
Ś.p. Zenon Paweł Ilkowski, lat 70, zm. 11.04.2012 r. 
Ś.p. Gabriela Modzelik, lat 70, zm. 14.04.2012 r.
Ś.p. Jerzy Warszawski, lat 67, zm. 17.04.2012 r. 
Ś.p. Irena Agacińska, lat 80, zm. 17.04.2012 r. 
Ś.p. Waldemar Miadzielec, lat 73, zm. 18.04.2012 r. 
Ś.p. Czesław Kosarzycki, lat 72, zm. 21.04.2012 r. 
Ś.p. Janina Olejnicka, lat 84, zm. 22.04.2012 r. 
Ś.p. Wacław Bujalski, lat 76, zm. 28.04.2012 r. 
Ś.p. Jadwiga Głuchowska, lat 81, zm. 28.04.2012 r. 
Ś.p. Tadeusz Jerzy Marciniak, lat 75, zm. 2.05.2012 r. 
Ś.p. Zenon Bieszke, lat 42, zm. 2.05.2012 r. 
Ś.p. Ryszard Baranowski, lat 56, zm. 4.05.2012 r. 
Ś.p. Henryk Wieczorek, lat 77, zm. 7.05.2012 r. 
Ś.p. Kazimierz Jagodziński, lat 83, zm. 11.05.2012 r. 
Ś.p. Henryk Prokop, lat 66, zm. 15.05.2012 r. 
Ś.p. Eugenia Zgudka, lat 82, zm. 17.05.2012 r. 
Ś.p. Jolanta Kamińska, lat 76, zm. 18.05.2012 r. 
Ś.p. Agnieszka Przychodzka, lat 32, zm. 22.05.2012 r. 
Ś.p. Kazimierz Pachnik, lat 75, zm. 25.05.2012 r. 
Ś.p. Zofia Budzisz, lat 64, zm. 27.05.2012 r. 
Ś.p. Aniela Makowska, lat 90, zm. 29.05.2012 r. 
Ś.p. Elżbieta Aftyka, lat 72, zm. 31.05.2012 r. 
Ś.p. Zbigniew Stanisław Adamowicz, lat 77, 

zm. 1.06.2012 r. 
Ś.p. Grzegorz Mariusz Kuper, lat 45, zm. 4.06.2012 r.
Ś.p. Helena Bączyńska, lat 83, zm. 5.06.2012 r. 
Ś.p. Jerzy Muza, lat 76, zm. 8.06.2012 r. 
Ś.p. Anna Gabrusewicz z d. Kowalewska, lat 102, 

zm. 10.06.2012 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W IADOMOŚCI PARAFIALNE



GŁOS BRATA NR 2(52)2012 39

WIZUALIZACJA PŁASKORZEŹB W OŁTARZU

REALIZACJA KOLEJNYCH WITRAŻY



40 GŁOS BRATA NR 2(52)2012

PROCEJA NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA


