
Pokłon Trzech króli
„Gdy zaś Je zus na ro dził się w Be tle jem w Ju dei za pa no wa nia kró la He ro da, oto Mę dr cy ze Wscho -
du przy by li do Je ro zo li my i py ta li: «Gdzie jest no wo na ro dzo ny król Ży dow ski? Ujrzeliśmy bo wiem
je go gwiaz dę na Wscho dzie i przybyliśmy od dać mu po kłon»”.  

Mt 2,1-2
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Msza św. morskich górników naftowych 
Lotos Petrobaltic

Z ŻYCIA PARAFII

W nie dzie lę 1 grud nia go ści li śmy w na szym ko ście le pra cow ni ków fir my Lo tos Pe tro bal tic. Pod czas Mszy św. o godz. 13.00
wraz z naf to wy mi gór ni ka mi mor ski mi dzię ko wa li śmy Bo gu za wsta wien nic twem św. Bar ba ry za otrzy ma ne ła ski i pro si li -
śmy o dal szą opie kę i Bo że bło go sła wień stwo trud nej i nie bez piecz nej pra cy. By ła to „Bar bór ka” mor skich gór ni ków.

ks. Proboszcz



Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
21-28 IX – piel grzym ka mło dzie ży i stu den tów z „Lux Cor dis” do Zie mi Świę tej
28 IX – piel grzym ka au to ka ro wa Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de -
lis”, mi ni stran tów se nio rów, osób na co dzień współ pra cu ją cych z na szą pa ra -
fią, człon ków klu bu se nio ra i chó ru pa ra fial ne go do Po mie czy na
6 X – na Mszy św. o godz. 11.00 po świe ce nie ró żań ców dzie ci, przy go to wu ją -
cych się do Pierw szej Ko mu nii Świę tej 
• XIX Dzień Pa pie ski pod ha słem „Wstań cie, chodź my!”. Jak co ro ku, mło -
dzież z za przy jaź nio nych szkół pro wa dzi ła zbiór kę dla sty pen dy stów fun da cji
„Dzie ło No we go Ty siąc le cia”
12 X – die ce zjal ny Dzień Sku pie nia pod prze wod nic twem Mo de ra to ra Ge ne -
ral ne go Ks. Pio tra Pru sa kie wi cza z oka zji 25-le cia ist nie nia Ry cer stwa św. Mi -
cha ła Ar cha nio ła
16 X – wy jazd gru py se nio rów do Mu zeum II Woj ny Świa to wej w Gdań sku
20 X – wi zy ta Chó ru Pa ra fial ne go w schro ni sku dla bez dom nych męż czyzn w
Gdań sku Oru ni
22 X – li tur gicz ne wspo mnie nie św. Ja na Paw ła II
25-27 X – wy jazd człon ków Wspól no ty Młod szej Mło dzie ży „Lux Cor dis” do
Że li strze wa
27 X – kon cert pie śni ma ryj nych w na szym ko ście le w wy ko na niu chó ru pa -
ra fial ne go św. Bra ta Al ber ta
• gło sze nie Sło wa Bo że go przez ks. Ja na Mi ga cza ze Zgro ma dze nia Księ ży
Ma ria nów w koń czą cym się Ty go dniu Mi syj nym 
31 X – w godz. 19.30 - 22.00 wie czór Ho ly Wins pod ha słem „Je ste śmy won -
no ścią Chry stu sa” 
3-9 XI – co dzien na mo dli twa ró żań co wa za zmar łych
7 XI – szko le nie dla człon ków Pa ra fial ne go Klu bu Se nio ra, do ty czą ce prze ciw -
dzia ła nia prze mo cy 
10 XI – XI Dzień So li dar no ści z Ko ścio łem Prze śla do wa nym
11 XI – godz. 9.00 – uro czy sta Msza św. z oka zji Świę ta Nie pod le gło ści
• po świę ce nie mo dli tew ni ków dzie ci, któ re przy stą pią do I Ko mu nii Św.
12 XI – wspo mnie nie św. Bra ta Al ber ta w 30. rocz ni cę ka no ni za cji 
15-17 XI – re ko lek cje wspól no ty mło dzie żo wej Lux Cor dis i dusz pa ster stwa
aka de mic kie go, przy go to wu ją cych się do bierz mo wa nia w Na do lu
15-17 XI – uczest nic two człon ków Chó ru Pa ra fial ne go w re ko lek cjach z Bi -
blio dra mą w Bę dar go wie w „Raj skim Ogro dzie”
17 XI – Msza św. po łą czo na z mo dli twą za pa ra fian zmar łych od li sto pa da
2018 r.
20 XI – Msza św. za zmar łych ka pła nów po słu gu ją cych i zwią za nych z de ka -
na tem Gdańsk -Przy mo rze
22-24 XI – re ko lek cje mło dzie ży w do mu Sióstr Mi sjo na rek Krwi Chry stu sa
w Swa rze wie
22-24 XI – wy jazd człon ków Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go „Lux Cor dis”
do Opac twa Be ne dyk ty nek w Żar now cu
23 XI – pa ra fial na za ba wa an drzej ko wa
24 XI – Uro czy stość Chry stu sa Kró la; w cza sie Mszy św. o godz. 9.30 mia ła
miej sce pro mo cja w pa ra fial nej służ bie li tur gicz nej (mi ni stran tów i lek to rów)
26 XI – kon fe ren cja pt. „Mszał Rzym ski”
30 XI – in au gu ra cja te go rocz ne go ad wen tu i no we go ro ku li tur gicz ne go
LUCERNARIUM, czy li nie szpo ra mi po łą czo ny mi z uro czy stym śpie wem i za -
pa le niem świec na wień cu ad wen to wym
1 XII – „Bar bór ka” mor skich gór ni ków; pod czas Mszy św. o godz. 13.00 wraz
z naf to wy mi gór ni ka mi mor ski mi dzię ko wa no Bo gu za wsta wien nic twem św.
Bar ba ry za otrzy ma ne ła ski i pro szo no o dal szą opie kę i Bo że bło go sła wień -
stwo trud nej i nie bez piecz nej pra cy
• roz po czę cie Wi gi lij ne go Dzie ła Po mo cy Dzie ciom (świe ce „Ca ri tas”) oraz
ak cji „Tut ka Mi ło sier dzia” (da ry dla po trze bu ją cych i bez dom nych)
6 XII – mi ko łaj ki pa ra fial ne
• Aka tyst ku czci Bo gu ro dzi cy w wy ko na niu po łą czo nych ze spo łów mu zycz -
nych na szej pa ra fii
8 XII – po świe ce nie me da li ków dzie ci przy go to wu ją cych się do I Ko mu nii Św.
8-11 XII – re ko lek cje pa ra fial ne pod prze wod nic twem ks. dra Krzysz to fa Ki -
now skie go, rek to ra Gdań ski go Se mi na rium Du chow ne go
15 XII – 32. rocz ni ca po wsta nia na szej pa ra fii
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W ostat nich dniach roz ma wia łem z jed nym 
z mo ich przy ja ciół o tym, ja kie emo cje to wa rzy -
szy ły nam kie dy przy go to wy wa li śmy się do wej -
ścia w XXI wiek. Oka zje się, że by ły one róż -
ne… lęk, nie po kój, na dzie ja… Nie ba wem weź -
mie my do rę ki ka len darz z na pi sem 2020 rok.
Coś nie sa mo wi te go… Ko lej ny rok do bie ga koń -
ca i na stęp ny przed na mi. Św. Brat Al bert mó -
wił: „Bądź do bry jak chleb” i w ten spo sób re ali -
zo wał ewan ge licz ne prze sła nie mi ło ści. I to jest
za da nie dla każ de go z nas w no wym ro ku. 

Za pra szam do lek tu ry ko lej ne go nu me -
ru Gło su Bra ta. Jak za wsze znaj dzie my w nim
cie ka we ar ty ku ły oraz kro ni kar ską do ku men ta -
cję wie lu róż nych wy da rzeń z udzia łem dzie ci,
mło dzie ży i do ro słych. Ser ce się ra du je pa trząc
na uśmiech nię te i roz mo dlo ne twa rze na szych
ko cha nych pa ra fian, któ rym ży czę ob fi to ści Bo -
żych da rów pły ną cych od Je zu sa z Be tle jem.
Niech Je go moc wy peł nia na sze ser ca w ob fi to -
ści… Bło go sła wio nych Świąt i szczę śli we go No -
we go Ro ku 

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

Słowo od Księdza
Proboszcza

. . . 

Prze wod ni kiem du cho wym pod czas te go rocz -
nych re ko lek cji ad wen to wych był ks. dr Krzysz -
tof Ki now ski – Rek tor Gdań skie go Se mi na rium
Du chow ne go. Sło wo Bo że gło szo ne od nie dzie -
li 8 grud nia skie ro wa ne by ło do do ro słych,
dzie ci i mło dzie ży oraz stu den tów.



Ko ściół ka to lic ki w Pol sce roz po czął w pierw szą nie dzie lę
Ad wen tu trzy let ni pro gram dusz pa ster ski na la ta 2019-2022,
któ re mu bę dą to wa rzy szyć sło wa: „Eu cha ry stia da je ży cie”. 

Za ło że nia ogól no pol skie go pro gra mu dusz pa ster -
skie go przed sta wił abp Wik tor Skworc, Prze wod ni czą cy Ko -
mi sji Dusz pa ster stwa KEP za zna cza jąc, że in spi ra cją dla
pro gra mu by ły od nie sie nia do do ku men tów pa pie skich św.
Ja na Paw ła II: „Ec c le sia de Eu cha ri stia” i Be ne dyk ta XVI
„Sa cra men tum Ca ri ta tis”.
Za da nia no we go pro gram okre śla ją na stę pu ją ce ce le: 
• cel for ma cyj ny – głęb sze po zna nie war to ści i zna cze nia
Eu cha ry stii; 
• cel ini cja cyj ny – od no wa ży cia eu cha ry stycz ne go; 
• cel ewan ge li za cyj ny – za chę ta do uczest nic twa we Mszy
św. i ad o ra cji eu cha ry stycz nej oraz 
• cel spo łecz ny – mi łość bliź nie go, któ rej źró dłem jest Eu -
cha ry stia. 

Jak pod kre ślił abp Skworc „Ko ściół ży je dzię ki Eu -
cha ry stii – to nie tyl ko co dzien ne do świad cze nie wia ry, ale
ta jem ni ca Ko ścio ła. W Eu cha ry stii za wie ra się ca łe do bro
Ko ścio ła – to zna czy Je zus Chry stus”. 

Za ło że niem pro gra mu jest to, by Eu cha ry stia – sa -
kra ment mi ło ści - wraz z chrztem i bierz mo wa niem, sta ła się
fun da men tem ży cia chrze ści jań skie go, po nie waż dzię ki niej
wier ni ma ją do stęp do skar bów Bo że go ży cia i wzro stu mi -
ło ści.

W pierw szym ro ku li tur gicz nym bę dzie obo wią -
zy wał te mat: „Wiel ka ta jem ni ca wia ry” z mot tem bi blij -
nym: „(…) aby ście uwie rzy li w Te go, któ re go [Bóg] po -
słał” (J 6,29).

Te ma tem dru gie go ro ku pro gra mu bę dą sło wa:
„Zgro ma dze ni na świę tej wie cze rzy” z mot tem bi blij nym:
„(…) Oj ciec mój da wam praw dzi wy chleb z nie ba” (J 6,32). 

Trze ci rok bę dzie po świę co ny te ma to wi: „Po sła ni 
w po ko ju Chry stu sa” z mot tem: „ten, kto Mnie spo ży wa, bę -
dzie żył prze ze Mnie” (J 6,57).

Prze wod ni czą cy Ko mi sji
Dusz pa ster stwa KEP zwró cił
uwa gę na war tość wła ści we go
świę to wa nia nie dzie li w gro nie
naj bliż szych, w ro dzi nie. Pod -
kre ślił, że nie dzie la dla chrze -
ści jan, dzię ki czyn ne mu udzia -
ło wi w Eu cha ry stii, jest cza -
sem uprzy wi le jo wa nym tak że
w prze strze ni kul tu ry i na tu ry.
„Cho dzi nie tyl ko o li tur gię,
ale o stwa rza nie pro po zy cji po -
za li tur gicz nych, np. kul tu ral -
nych, o prze ży wa nie nie dzie li
w spo sób wspól no to wy, zwła-
sz cza w ro dzi nach”.
Pod czas co rocz ne go fo rum

dusz pa ster skie go me tro po li ta po znań ski abp Sta ni sław Gą -
dec ki w swo im wy stą pie niu na wią zał do ha sła pierw sze go
ro ku no we go pro gra mu dusz pa ster skie go, po świę co ne go
sa kra men to wi Eu cha ry stii. Po wie dział, że po głę bia nie te ma -
tu do ty czą ce go Mszy św. po win no pro wa dzić do głęb sze go
spo tka nia z Chry stu sem. Abp Gą dec ki pod kre ślił, że Eu cha -
ry stia jest nie tyl ko po kar mem na ży cie do cze sne i wiecz ne,
ale pod trzy mu je w nas ła skę po wo ła nia i rzu ca świa tło na 
na sze do świad cze nia ży cio we: ra do ści i trud no ści, kło po ty 
i pró by. Prze ko ny wał, że do brze prze ży ta Eu cha ry stia owo -
cu je w na szym ży ciu mi ło ścią bliź nie go, od po wie dzial no ścią
za ży cie ro dzin ne i spo łecz ne. „Eu cha ry stia to naj droż szy
skarb Ko ścio ła, a Ko ściół to tyl ko i wy łącz nie Eu cha ry stia”.

*    *    *
W dniach od 18-21 li sto pa da, na Ja snej Gó rze od by -

ły się re ko lek cje Epi sko pa tu Pol ski, któ rej te mat brzmiał:
„Eu cha ry stia ra do snym udzia łem w ofie rze Chry stu sa”.
Roz wa ża nia gło sił re ko lek cjo ni sta o. dr Woj ciech Gier -
tych, do mi ni ka nin, teo log Do mu Pa pie skie go, pro fe sor
teo lo gii mo ral nej na Pa pie skim Uni wer sy te cie „An ge li -
cum” w Rzy mie.

Bi sku pi obec ni na 379. Ze bra niu Ple nar nym Kon fe -
ren cji Epi sko pa tu Pol ski w Ja no wie Pod la skim w Die ce zji
Sie dlec kiej przy ję li głów ne za ło że nia no we go pro gra mu
dusz pa ster skie go dla Ko ścio ła w Pol sce „Eu cha ry stia – Źró -
dło, Szczyt i Mi sja Ko ścio ła” opar te go na Dusz pa ster stwie
eu cha ry stycz nym, któ ry ma wzmac niać za an ga żo wa nie du -
chow nych i świec kich w przy go to wa nie i prze ży wa nie Eu -
cha ry stii.

Pro gram zwra ca m.in. uwa gę na po trze bę po wo ły -
wa nia nad zwy czaj nych sza fa rzy Ko mu nii Świę tej, któ rzy
mo gą po ma gać w pa ra fiach, m.in. w nie sie niu Ko mu nii
Świę tej oso bom cho rym, star szym lub tym, któ rzy nie są 
w sta nie uczest ni czyć we Mszy świę tej.

Za: epi sko pat.pl
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

„Eucharystia daje życie” – nowy trzyletni
program duszpasterski Kościoła w Polsce



Hi sto ria
Pa ra fia pw. Wszyst kich Świę -

tych w No wym Ja ry czo wie zo sta ła ery -
go wa na w 1431 ro ku. Mia ło to zwią zek 
z otrzy ma niem przez mia stecz ko praw
mag de bur skich. Pierw szy, drew nia ny
ko śció łek spło nął w po ża rze. Na tym
miej scu zbu do wa no w 1731 ko ściół mu -
ro wa ny. 

W związ ku z dy na micz nym roz -
wo jem, oka za ło się, że ko ściół jest zbyt
ma ły. Roz bu do wa no za tem ist nie ją cą
świą ty nię, któ rą kon se kro wa no w 1886
ro ku. Po II Woj nie Świa to wej, kie dy na
te te re ny przy szedł Zwią zek Ra dziec ki,
ko ściół za mie nio no na ma ga zyn ce men -
tu. Pod ko niec lat 80-tych ko ściół był 
w sta nie ru iny, pa ra fia wła ści wie nie ist -
nia ła. Sy tu acja zmie ni ła się w 1991 ro ku, kie dy na sta ła wol -
na Ukra ina i świą ty nię od da no znów wspól no cie rzym sko-
ka to lic kiej, któ ra skła da ła się w zde cy do wa nej więk szo ści 
z Po la ków, któ rzy nie zo sta li wy sie dle ni z te go te re nu. Od
te go cza su pa ra fia dy na micz nie się roz wi ja.

Dusz pa ster stwo
Pa ra fia w No wym Ja ry czo wie, po oba le niu Związ ku

Ra dziec kie go, na po cząt ku by ła tyl ko tzw. „pa ra fią do jaz do -
wą”, do któ rej przy jeż dżał ksiądz na sta łe re zy du ją cy we
Lwo wie. Przez pe wien czas by ła ob słu gi wa na przez księ ży
sa le ty nów z Bu ska. Od 2008 ro ku jest pa ra fią sa mo dziel nie
ist nie ją cą. Pierw szym pro bosz czem, na sta łe re zy du ją cym,
był ks. Zdzi sław Hirsch (po cho dzą cy z Ar chi die ce zji Gdań -
skiej), któ ry tak że był po my sło daw com i bu dow ni czym pa -
ra fial ne go przed szko la. 

Współ cze śnie, pa ra fia pw. Wszyst kich Świę tych 
w No wym Ja ry czo wie po mi mo 70-let niej prze rwy za ZSRR,
jest hi sto rycz nie kon ty nu ator ką pa ra fii sprzed wie ków.
Stąd, dusz pa ster stwo opie ra się przede wszyst kim na daw -
nych pol skich tra dy cjach kre so wych. Wie lu na szych ro da -
ków, któ rzy nie ucie kli i nie zo sta li prze sie dle ni, do dziś zna -
ków Pol sko ści szu ka wła śnie w pa ra fii. Do dziś więk szość
Mszy św. spra wo wa na jest w ję zy ku pol skim, kul ty wo wa ne
są pol skie tra dy cje i zwy cza je (np. świę ce nie po kar mów i pi -
sa nek na Wiel ka noc, od wie dzi ny ko lę do we w okre sie Bo że -
go Na ro dze nia itp.). Nie mniej jed nak co raz więk sza licz ba
Ukra iń ców tak że po wo li szu ka re la cji z Bo giem po przez li -
tur gię ob rząd ku ła ciń skie go. 

Przed szko le
Od ro ku 2009 przy pa ra fii dzia ła Przed szko le im.

Św. Mi cha ła Ar cha nio ła, pro wa dzo ne przez Zgro ma dze nie
Sióstr Św. Mi cha ła Ar cha nio ła (Mi cha lit ki). 

Po cząt ki przed szko la by ły bar dzo skrom ne – mie -
ści ło się w jed nym po miesz cze niu na ple ba nii. Oka za ło się
jed nak, że cie szy się ogrom ną po pu lar no ścią i po trze bna
jest roz bu do wa. Dziś, przed szko le zaj mu je prak tycz nie ca łe
pię tro ple ba nii, ma my 2 gru py po 24 dzie ci. Dzię ki ofiar nej
pra cy sióstr oraz świec kich na uczy cie lek dzie ci do sta ją to,
co naj lep sze – edu ka cję na naj wyż szym po zio mie oraz war -
to ści chrze ści jań skie, dzię ki któ rym bę dą mia ły lep szy start
w ży ciu. W cza sie pro ce su edu ka cyj ne go dzie ci uczą się ele -
men tów ma te ma ty ki i geo me trii, pod staw j. pol skie go i an -
giel skie go; jest mu zy ka i ryt mi ka; dzie ci tak że kil ka ra zy do
ro ku przy go to wu ją przed sta wie nia, pod czas któ rych uczą
się na pa mięć wier szy ków i pio se nek. 

Pod su mo wa nie
Na sza pa ra fia i przed szko le jest ma łym cu dem, któ -

ry nie ustan nie wy da rza się tu, na Ukra inie. Rze czy wi stość
woj ny, bie dy i róż nych pa to lo gii spo łecz nych po wo du je, że
ży cie na Ukra inie jest bar dzo cięż kie. A po mi mo te go
wszyst kie go ist nie je my i nie ustan nie się roz wi ja my. Co ja kiś
czas uda je nam się wy re mon to wać, czy część ko ścio ła, czy
część przed szko la. Sta ra my się oto czyć opie ką jak naj więk -
szą licz bę dzie ci, i tych w przed szko lu, i tych w pa ra fii. Nie
za po mi na my tak że o star szych pa ra fia nach, dla któ rych or -
ga ni zu je my opie kę zdro wot ną i le ki. Nie jed no krot nie sty ka -
my się z róż ny mi pro ble ma mi, ale po zo sta je my opty mi sta -
mi. Bóg ca ły czas po twier dza po przez róż ne zna ki, że chce
na szej obec no ści w tym miej scu – nie ma jąc nic, ist nie je my
już po nad 10 lat. A to tyl ko dzię ki Bo żej Opatrz no ści, któ ra
prze ma wia przez lu dzi do brej wo li…

Chwa ła Pa nu!!!

Ks. Jakub Dębicki
www.parafiajaryczow.com
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Radosnego dawc! 
mi"uje Bóg… 

2 Kor 9,7  
P O D Z I ! K O W A N I EW imieniu naszych rodak"w na Ukrainie oraz dzieci z Przedszkola #w. Micha$a 

Archanio$a w Nowym Jaryczowie pragn% z$o&y' z serca p$yn(ce podzi%kowania dla para)i 

#w. Brata Alberta w Gda*sku za wsparcie, jakie o+zymali,my od Waszej Para)i, kt"re 

wynios$o prawie 19 000 PLN. Jest - wielki dar serca dla najbardziej po+zebuj(cych! 

W tak +udnych czasach, kiedy na co dzie* spo.kamy si% z brakiem wra&liwo,ci na 

drugiego cz$owieka Wasza pomoc i bezin/resowno,' stanowi przyk$ad do na,ladowania.

Dzi%ki wra&liwo,ci i o)arno,ci ludzi wielkiego serca jakimi jes/,cie, nasi para)anie 

i nasze dzieci nie maj(ce na co dzie* wiele powod"w do rado,ci mog$y odetchn(' chocia& na 

chwil% od rzeczywis-,ci biedy i wojny, kt"re tak bardzo do.kaj( Ukrain%.

Jako proboszcz i dyrek-r przedszkola w imieniu naszych dzieci jeszcze raz sk$adam 

najserdeczniejsze  podzi%kowania  za  wszelk(  okazan(  pomoc  i  wsparcie  oraz  przekazuj% 

pozdrowienia!

Z pami%ci( w modlitwie

Z ŻYCIA PARAFII

Wspieramy kościół 
na Wschodzie
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Czy sie dem dni spę dzo nych na po dą ża niu śla da mi Je zu sa,
pa trze niu Je go ocza mi na to, co sam wi dział i obec ność 
w miej scach, gdzie i On był dwa ty sią ce lat te mu, a bę dą cych
pod sta wą na szej wia ry, nie brzmi jak ma rze nie? A co je śli do -
da my do te go eki pę bli skich nam osób? To wła śnie sta ło się
udzia łem 58-oso bo wej gru py z na szej pa ra fii, piel grzy mu ją -
cej w dniach 21-28 wrze śnia do Zie mi Świę tej. 

Mło dzież i stu den ci z „Lux Cor dis”, człon ko wie po -
sta ka de mic kiej wspól no ty „Amen” oraz człon ko wie „Do mo -
we go Ko ścio ła” ze rwa li się w środ ku so bot niej no cy, aby
prze le cieć do Tel Awi wu i roz po cząć swo je piel grzy mo wa nie.
W tym wszyst kim to wa rzy szy ła nam sio stra Mi riam, do -
świad czo na du cho wa prze wod nicz ka po Zie mi Świę tej, oraz
na si nie za stą pie ni księ ża – Ma te usz i Pa weł. 

Każ dy dzień za pla no wa ny był tak, by sku pić się na
po szcze gól nych sa kra men tach przez zwie dza nie miejsc
zwią za nych z ni mi, przez czy ta nie Sło wa Bo że go, słu cha nie
kon fe ren cji księ ży oraz sa mo dziel ną kon tem pla cję spi sy wa -
ną w spe cjal nie do te go przy go to wa nych Dzien nicz kach Piel -
grzy ma. Nie spo sób wy mie nić wszyst kich miejsc, któ re mie -
li śmy oka zję zo ba czyć. Na le żą do nich m.in. Ko ściół Zwia sto -
wa nia w Na za re cie, Gó ra Ta bor, Ba zy li ka Prze mie nie nia
Pań skie go, Ka far naum, Je ry cho, Gó ra Ku sze nia, Mo rze
Mar twe, Gó ra Oliw na, Gro ta Na ro dze nia Je zu sa, Pu sty nia
Judz ka, mu zeum Yad Va shem. Od no wi li śmy przy rze cze nia
chrzciel ne, po le wa jąc gło wy wo dą z rze ki Jor dan, mał żeń -
stwa od no wi ły przy się gę mał żeń ską w Ka nie Ga li lej skiej, 
a księ ża przy rze cze nia ka płań skie w miej scu po wo ła nia 

Pio tra – nad Je zio rem Ga li lej skim. Od pra wi li śmy dro gę
krzy żo wą wą ski mi alej ka mi, któ ry mi rze czy wi ście po dą żał
Je zus z krzy żem, do tknę li śmy ska ły Gol go ty...

Po twier dza my: Je zus ży je! Wi dzie li śmy Je go pu sty
grób, do świad czy li śmy te go, że On Jest. Ma ło te go: On nie
zo stał tam, w tych świę tych miej scach. Po szedł ra zem z na -
mi wszyst ki mi do na szej co dzien no ści.

Dzię ku je my Bo gu za tę ogrom ną ła skę piel grzy mo -
wa nia śla da mi Je go ob ja wień w na szym ży ciu. Je ste śmy Mu
wdzięcz ni za Je zu sa Chry stu sa, Je go Sy na, dzię ki któ re mu
ma my ży cie. Dzię ku je my bar dzo ser decz nie sio strze Mi -
riam, któ ra po ka za ła nam tzw. pią tą Ewan ge lię w spo sób ży -
cio wy, pro sty, dzie ląc się z na mi swo im bo ga tym do świad cze -
niem i wie dzą, a tak że wcho dząc w ser decz ną re la cję z na mi. 
Z ca łe go ser ca dzię ku je my księ dzu Ma te uszo wi i księ dzu
Paw ło wi, na szym do brym pa ste rzom, któ rzy – jak za wsze –
ofiar nie nam słu ży li przez roz mo wy, sa kra men ty (tak że te
spra wo wa ne np. o 3 w no cy na lot ni sku, w skwa rze pu styn -
nym czy po ca łym dniu in ten syw ne go zwie dza nia), wło ży li
ogrom tru du w du cho we przy go to wa nie piel grzym ki i jed no -
cze śnie oka zy wa li nam przy ja ciel ską mi łość. 
To był świę ty czas! A w gło wach wie lu z nas już kieł ku je myśl
o po wro cie w to nie zwy kłe miej sce...  

Ka ta rzy na Le wan dow ska

Pielgrzymka „Lux Cordis” do Ziemi
Świętej – potwierdzamy: JEZUS żyje! 

Z ŻYCIA PARAFII

Uczestnicy pielgrzymki na tle Jerozolimy
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Z ŻYCIA PARAFII

Rejs po Jeziorze Galilejskim

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w Kanie Galilejskiej

Nocny spacer po Betlejem 

Przed Kościołem św. Jana Chrzciciela w Ain Karem Syjon - wewnątrz Kościoła Zaśnięcia Matki Bożej

Konferencja nad Jeziorem Galilejskim

Wędrówka na Górę Kuszenia
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Z ŻYCIA PARAFII

XIX Dzień Papieski „Wstańcie, chodźmy!”

W bie żą cym ro ku prze ży wa li śmy XIX Dzień Pa pie ski pod
ha słem „Wstań cie, chodź my!”. Jak co ro ku, mło dzież z za -
przy jaź nio nych szkół pro wa dzi ła zbiór kę dla sty pen dy stów
fun da cji „Dzie ło No we go Ty siąc le cia”. Dzię ku je my wszyst -
kim za ofiar ność!

*    *    *
„Wstań cie, chodź my!” jest ty tu łem książ ki Św. Ja na Paw ła II,
w któ rej przy wo łu je sło wa Je zu sa Chry stu sa skie ro wa ne do
Apo sto łów. Z ko lei pa pież Fran ci szek wska zu je na to, że:
„Do brze jest pa mię tać (…) o tych wszyst kich bra ciach na
prze strze ni dzie jów, któ rzy by li peł ni ra do ści, peł ni nie zmor -
do wa nej od wa gi w gło sze niu Sło wa oraz zdol ni do wiel kiej
wy trwa ło ści. (…) Nie mów my, że dzi siaj jest trud niej; jest
ina czej. Dla te go uczmy się od świę tych, któ rzy nas po prze -
dzi li i sta wi li czo ło trud no ściom wy stę pu ją cym w ich epo ce.
(pap. Fran ci szek, Evan ge lii gau dium, nr 263)

*    *    *
W tym ro ku mi nę ło 40 lat od I Piel grzym ki Św. Ja na Paw ła
II do Oj czy zny. War to za uwa żyć, że by ła to pierw sza w ca łej
hi sto rii Pol ski wi zy ta pa pie ża w na szej Oj czyź nie. Wła dze
ko mu ni stycz ne zde cy do wa nie się jej sprze ci wia ły, prze czu -
wa jąc, że mo że ona od mie nić ser ca i umy sły Po la ków  

a w kon se kwen cji zmie nić przy szłość kra ju. Po dą ża jąc za
rozwa ża nia mi za war tym w książ ce „Wstań cie, chodź my!”
chciej my spoj rzeć na tę piel grzym kę w per spek ty wie ostat -
nie go roz dzia łu: Abra ham i Chry stus: „Oto idę peł nić Two -
ją wo lę”. Pa pież Po lak ze sta wia tam Abra ha ma i Chry stu sa
i za uwa ża, że po wo ła nie każ de go czło wie ka: (…) to po dwój -
na ta jem ni ca. Przede wszyst kim jest to ta jem ni ca pa mię ci 
o tym, co z mi ło ści Bo żej już sta ło się w ludz kich dzie jach.
Za ra zem jest to ta jem ni ca przy szło ści, a to zna czy na dziei:
ta jem ni ca pro gu, któ ry każ dy z nas ma prze kro czyć na mo -
cy te go sa me go we zwa nia wspie ra ny wia rą, któ ra nie co fa
się przed ni czym, bo wie, ko mu uwie rzy li śmy. Wy ja śnie -
niem i zo bra zo wa niem po wyż szych słów mo że być to
wszyst ko, cze go do ko nał Św. Jan Pa weł II przez I Piel grzym -
kę do Oj czy zny. Wska zał na chrze ści jań skie ko rze nie Pol ski
i uka zał ho ry zon ty na dziei zwią za nej z uf no ścią po kła da ną 
w Bo gu. 

W od nie sie niu do ha sła XIX Dnia Pa pie skie go mo -
że my po wie dzieć, że I piel grzym ka do Pol ski św. Ja na Paw -
ła II sta no wi przy kład do brej, kon se kwent nie re ali zo wa nej
wła ści wej od po wie dzi, ja ką czło wiek mo że dać na Chry stu -
so we we zwa nie: Wstań cie, chodź my!
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Dzień Papieski w SP nr 80
Z ŻYCIA PARAFII

W Szko le Pod sta wo wej nr 80 w paź dzier ni ku od był się Dzień Pa -
pie ski pod ha słem „Wstań cie, chodź my!”. 

W tym ro ku ten dzień prze bie gał w spe cjal nej od sło nie,
po nie waż zo sta ła przy go to wa na wy sta wa, któ ra za ję ła ca ły ko ry -
tarz szkol ny. Na plan szach uka za ne by ło ży cie i na ucza nie Świę te -
go Ja na Paw ła II. Eks po zy cję po rząd ko wa ły czte ry waż ne da ty 
z ży cia na sze go Wiel kie go Po la ka. 

Dla uczest ni ków te go wy da rze nia by ło coś dla du cha 
i dla cia ła. Przy go to wa no gry i za ba wy dla dzie ci i mło dzie ży zwią -
za ne z Pa tro nem te go dnia a cia sta upie czo ne dla po krze pie nia sił,
cie szy ły się wiel kim po wo dze niem. 

Aby jak naj owoc niej prze żyć ten dzień dzie ci wraz z na -
uczy cie la mi chęt nie i licz nie od wie dza ły wy sta wę, uczest ni czy ły 
w kon kur sach spraw dza ją cych wie dzę o Na szym Pa pie żu, Ze bra -
ne przy tej oka zji pie nią dze zo sta ły prze ka za ne na cel cha ry ta -
tyw ny. 

Siostra Dorota Wierzbicka
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Szo kuj. Bądź wol ny 
i czyń do bro.

Kard. Kon rad Kra jew ski to ce re mo -
niarz trzech pa pie ży: Ja na Paw ła II,
Be ne dyk ta i Fran cisz ka. Uczest ni -
czył w przy go to wa niu dwóch kon -
kla we. W 2013 ro ku Oj ciec Świę ty
Fran ci szek mia no wał ks. Kon ra da
Kra jew skie go ar cy bi sku pem i jał -
muż ni kiem pa pie skim. W 2018 r. zo -
stał on jed nym z naj młod szych kar -
dy na łów. Nada ne mu ty tu ły czy na -
gro dy nie zmie ni ły je go try bu ży cia,
po ma ga tym wszyst kim, któ rzy są 
w po trze bie.

„Za pach Bo ga” to zbiór pu -
blicz nie wy po wie dzia nych słów,
frag men tów ho mi lii, prze mó wień
pu blicz nych i nie licz nych wy wia dów
ks. Kar dy na ła ze bra nych i opra co -
wa nych przez Krzysz to fa Ta de ja.
Książ ka skła da się z trzech roz dzia -
łów: „Roz no sić woń Bo ga”, „W Je go imie niu” i „Spo tka nia”.

O sty lu wy po wie dzi kard. Kra jew skie go moż na po -
wie dzieć, że nie sto su je dłu gich teo lo gicz nych roz wa żań, są
to prze waż nie krót kie, pre cy zyj ne do bra ne sło wa wy ni ka ją -
ce wprost z Ewan ge lii. Sło wa, któ re two rzą nie kon wen cjo -
nal ne ze sta wie nia, pra wie ha sła, a przez to tra fia ją pro sto 
w sa mo sed no prze ka zu.

Na przy kład o mi ło sier dziu ks. Kar dy nał mó wi, że
jest „skan da licz nie bez wa run ko we”. Wspo mniał tu czło wie -
ka, któ re go wy spo wia dał po czter dzie stu la tach. Po wie dział
mu wte dy: „Nie ma po ku ty. Idź i nie grzesz wię cej”.

Mo ją uwa gę zwró ci ły sło wa o Ko mu nii Świę tej. Po -
wie dział, że kie dy Ją przyj mu je my, sta je my się jak ta ber na -
ku lum. Je zus po trze bu je na sze go cia ła, by być obec nym 
w świe cie. Gdzie kol wiek więc pój dę, mo gę za nieść Pa na Je -
zu sa jak woń - wszę dzie tam gdzie ży ję i zma gam się ze swo -
imi pro ble ma mi. Ale to mnie zo bo wią zu je do by cia god nym
ta kiej mi sji.

O cen trum świa ta ks. Kar dy nał mó wi, że jest ono
tam, gdzie się mo dlę, bo wte dy Bóg we mnie od dy cha. Je śli
wpusz czę Bo ga do swo je go ser ca, za czy na ją się dziać cu da,
cu da prze mia ny, za cznę wte dy pro mie nio wać Bo giem. A co
mó wi o świę to ści? – „Świę tość to jest wy ci ska nie z każ de go
z nas te go, co jest naj pięk niej sze.(…) Zo bacz cie, że ty le 
w nas pięk na, ty le do bro ci, ty le mi ło ści. Ty le chę ci słu że nia
in nym, a jed no cze śnie dzie je się coś ta kie go, że mar nu je my
ży cie”. Czy to nie czas, że by za pro sić Bo ga do mo je go ży cia?
Naj pierw trze ba przyj rzeć się otrzy ma nym ła skom, spo wie -
dziom, któ re po zwa la ły zro zu mieć sie bie sa me go a po tem
po zwo lić Je zu so wi dzia łać we mnie. Jesz cze le piej jest po -
wie dzieć: „Je zu, Ty się zaj mij mo im ży ciem, bo ja sam nie
dam ra dy.”

Ziar nem, któ re Je zus rzu ca na wet
wte dy, kie dy nie je ste śmy w sta nie go
przy jąć, jest Sło wo Bo że. „Kie dy za -
czy nam czy tać Pi smo Świę te, to ono
mnie czy ta. Ono czy ta mo je ży cie. Ja
za czy nam wi dzieć świat tak, jak wi dzi
je Bóg.(...) Ewan ge lia nie jest o Je zu -
sie, Ewan ge lia jest Je zu sem”.

Ks. Kar dy nał na ma wia, aby nie
czy tać ksią żek na te mat Ewan ge lii,
a za cząć czy tać sa mą Ewan ge lię. Ad -

o ra cję ks. Kar dy nał na zy wa opa la -
niem, bo Naj święt szy Sa kra ment po -
dob ny jest do słoń ca. Pod czas ad o ra -
cji prze ni ka do nas dzia ła nie Bo ga,
na bie ra my ko lo rów Bo żych. Nie wi -
dzi my sie bie, ale Bo ga – to jest wiel -
ka ta jem ni ca i isto ta ad o ra cji – roz po -
zna wa nie Bo ga w so bie. Aby się Pa nu
Bo gu po do bać, a nie świa tu, wy star -
czy żyć we dług mo dli twy „Oj cze
nasz”. Nic wię cej.

Roz po czął się nie daw no no wy rok li tur gicz ny, 
w któ re go cen trum jest Eu cha ry stia. O ta jem ni cy Eu cha ry -
stii, ks. Kar dy nał mó wi, że jest jed ną z naj więk szych ta jem -
nic wia ry, któ ra spa dła nam z nie ba. „Nie tyl ko nie uda je
nam się jej po jąć, ale na wet nie je ste śmy w sta nie jej wy my -
ślić. Ona jest po za za się giem na sze go ro zu mu.”

Bar dzo ra dy kal ne wy po wie dzi ks. Kar dy na ła są
rów nież w dru giej czę ści książ ki, któ ra mó wi o Je go po słu -
dze jał muż ni ka Oj ca Świę te go Fran cisz ka. O jał muż nie mó -
wi, że to jest dzie le nie się so bą, nie pie niędz mi: „Jał muż na to
coś, co mnie kosz tu je, coś, co jest mo je, coś, co skwier czy,
jak dam”. A Mi ło sier dzie naj le piej opi su je Bo ga, nas też, bo
mi ło sier dzie to kon kret ny czyn.

W książ ce są tak że sło wa o na szym pa tro nie: „Brat
Al bert chciał na ma lo wać Je zu sa ta kie go, ja kie go wi dział, ja -
kie go czuł, ca łe go w ra nach, tak jak go wi dzia ła Fau sty na.
Z ber łem, z ko ro ną. Ro bił to w swo im warsz ta cie, ale Je zus

mó wi: «Chodź do mo je go warsz ta tu, tam Mnie zo ba czysz
praw dzi we go wśród ubo gich». I wszyst ko się zmie ni ło.”

Trze cia czę ści książ ki jest po świę co na spo tka niom
z Oj ca mi Świę ty mi: z Ja nem Paw łem II, Be ne dyk tem XVI 
i Fran cisz kiem. Kar dy nał K. Kra jew ski ja ko ksiądz był
świad kiem wie lu hi sto rycz nych wy da rzeń w Wa ty ka nie
i w świe cie. W tej czę ści do wia du je my się o oso bi stym spoj -
rze niu na ży cie Oj ców Ko ścio ła. I w tym miej scu zo sta wię
Czy tel ni ka z pew nym nie do sy tem, za chę ca jąc jed no cze śnie
wszyst kich do prze czy ta nia tej książ ki, by sa me mu do świad -
czyć jej nie zwy kło ści.

Na za koń cze nie przy to czę jesz cze je den cy tat 
z książ ki: „Przy ja cie lem jest ten, dzię ki któ re mu sta je my się
lep si” i de dy ku ję go ks. Ja no wi Mi go nio wi MIC.

Te re sa So wiń ska

„Zapach Boga” – kard. Konrad Krajewski
CIEKAWE KSIĄŻKI
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Tegoroczne Holy Wins –
„Jesteśmy wonnością Jezusa!”

Z ŻYCIA PARAFII

Ho ly Wins czy li Świę ty zwy cię ża

„Za miast stra szyć, świę tu je my ze świę ty mi”. Przy po mi nał
pod ko niec paź dzier ni ka rzecz nik Epi sko pa tu ks. Pa weł Ry -
tel -Ad ria nik. Co raz wię cej pa ra fii rzym sko ka to lic kich or ga -
ni zu je w przed dzień Uro czy sto ści Wszyst kich Świę tych na -
wią zu ją ce do chrze ści jań skich tra dy cji wy da rze nia, któ re
sta no wią al ter na ty wę dla hal lo we en. Po dob nie jak in ne
świę ta w ca łym ro ku li tur gicz nym Ho ly Wins gło si ra dość,
do broć i przy po mi na o świę to ści. Rów nież na sza pa ra fia,
spo śród 12 pa ra fii Ar chi die ce zji Gdań skiej, pięk nie zor ga ni -
zo wa ła ten wie czór. 

Trzy go dzin ne mu spo tka niu to wa rzy szy ły sło wa:
„Je ste śmy won no ścią Chry stu sa”. Nic le piej nie przy go tu je
nas do prze ży cia dnia Wszyst kich Świę tych jak wła śnie czas
wy ci sze nia i sku pie nia na Sło wie Bo żym. Pod czas spo tka nia
ks. Ma te usz przy po mniał List do Ko ryn tian, w któ rym św.
Pa weł mó wi o po wo ła niu każ de go czło wie ka do świę to ści.
Tę dro gę otwie ra pierw szy sa kra ment – chrzest. Dro ga do
świę to ści jest trud na, o czym świad czą ży cio ry sy wszyst -
kich świę tych Ko ścio ła. Tu taj zo sta li przy wo ła ni: św. Ri ta,
św. Fau sty na Ko wal ska, św. O. Pio, św. Brat Al bert, św. Jan
Pa weł II oraz bł. Je rzy Po pie łusz ko. Wszy scy przy wo ła ni
Świę ci, bo ha te ro wie wie czo ru, są ży wym do wo dem, że każ -
dy mo że być świę tym – za zna czył ks. Ma te usz. 

Roz wa ża niu Sło wa Bo że go i mo dli twie to wa rzy szy -
ły scen ki dra ma tycz ne i pan to mi ma, przy go to wa ne przez 

mło dzież. Włą -
czo ne do sce na riu sza wie czo ru

zo sta ły rów nież Li ta nia do Wszyst kich Świę -
tych, nie szpo ry oraz ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu. 
Na za koń cze nie trzy go dzin ne go spo tka nia od by ło się na -
masz cze nie ze bra nych ole jem nar do wym. Na za koń cze nie,
przed ko ścio łem, mło dzież po czę sto wa ła wszyst kich cie pły -
mi na po ja mi i droż dżów ka mi. 

W or ga ni za cji te go wie czo ru wzię ło udział po nad 50
mło dych pa ra fian z róż nych  wspól not, któ rzy z wła snej ini -
cja ty wy przy go to wa li sce na riusz spo tka nia, po świę ci li swój
czas i wy si łek. Głów ny mi po my sło daw ca mi te go pro jek tu
by li: Da wid Ka miń ski, któ ry też dy ry go wał ze spo łem mu -
zycz nym oraz ks. Ma te usz Kon kol. 

Te re sa An drze jak
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Roz wa ża nie Słowa Bożego, mo dli twa li -
tur gicz na i pra ca by ły je dy ną dro gą, któ -
ra pro wa dzi ła w po cząt ko wych wie kach
chrze ści jan do Bo ga, do lep sze go po zna -
wa nia Pa na. „Za trzy maj, (...) Sło wo Ży -
cia: czy taj i znów czy taj Księ gę Ży cia,
któ rą czy ta Je zus, a któ ra jest sa mym Je -
zu sem. Skie ruj się ku niej... Przy oblecz
się na no wo w two je go Ob lu bień ca, Pa na
na sze go, Je zu sa Chry stu sa... Je go Sło wo
jest ogniem...Od po czy waj pod czas te go
za ję cia. Cy tu jąc Gil ber ta z Hoy land, au -
tor „Mo dli twy Ewan ge lią na każ dy dzień” pod kre śla ogrom -
ne zna cze nie po zna wa nia tek stów bi blij nych. Czy ta nie i
zgłę bia nie Ewan ge lii okre śla się ła ciń ski mi sło wa mi „lec tio
di vi na”, czy li „Bo że czy ta nie”. Me dy ta cja bi blij na zo sta ła
roz po wszech nio na wśród mni chów i zgod nie z tą tra dy cją
dzie li się na czte ry czę ści: lec tio, me di ta cio, ora tio, con tem -
pla tio.  O co cho dzi? I dla cze go tak du żo ła ci ny w XXI wie -
ku?  

„Lec tio” jest pierw szym kro kiem: czy tam uważ nie
tekst Pi sma Świę te go, mo dląc się do Du cha Świę te go, aby
przy jąć jak naj le piej za da ny frag ment. Sta ram się czy tać
tekst ca łym so bą: umy słem, ser cem i wo lą. Skła dam po ca łu -
nek na Pi śmie Świę tym z mi ło ścią i ad o ra cją. 
Dru gim kro kiem jest „me di ta tio”, czy li roz wa ża nie: sta ram
się zro zu mieć tekst do głęb nie; py tam sie bie, czy ta jąc, co
Bóg do mnie mó wi; sku piam się na Sło wie Bo żym, któ re go
ogrom na po jem ność, bo gac two tre ści po mo że mi zro zu mieć
sa me go sie bie. Za trzy mu ję się nad zda nia mi, któ re za dzi -
wia ją mnie, nie po ko ją. Na sy cam się sło wa mi, któ re przy ku -
wa ją mo ją uwa gę. Wy pi su ję je i umiesz czam na wi docz nym
miej scu, ja ko „dro go cen ny klej not dnia”.Szu kam wy ja śnie -
nia Pi sma przez Pi smo, na wią zu jąc do in nych bli skich mi
frag men tów bi blij nych. 
„Ora tio” jest mo dli twą; mo ją mo dli twą do Bo ga. Te raz ja mó -
wię do Pa na, otwie ram przed nim ser ce i opo wia dam o prze -
ży ciach, któ re po wo du je we mnie roz wa ża ny frag ment Bi -
blii. Mo ja mo dli twa niech bę dzie pro sta i spon ta nicz na.
Uwiel biam Bo ga i dzię ku ję Mu za to, kim jest w mo im ży ciu.
Bła gam Go, pro szę, wo łam. Dzie lę się z Nim każ dym swo im
uczu ciem.

„Con tem pla tio” po le ga na prze by wa niu z Bo giem w
Je go obec no ści. Otwie ram się na ła skę kon tem pla cji, a to
ozna cza, że je stem z Bo giem tam, gdzie on prze by wa.
Trwam przy Bo gu ca łym so bą. Kon tem pla cja to roz mo wa
dwóch serc. Obec ność Du cha Świę te go. Mil czę, po zo sta ję
w bez ru chu i sku pie niu. Ro dzi się mo ja głę bo ka więź z Bo -
giem. Sta ram się pa trzeć na oto cze nie Je go ocza mi i po zwa -
lam, aby wszyst ko prze ni ka ła Je go Ła ska. Wte dy za znam
po ko ju.

*            *           *
Prze cho dząc tę dro gę, na zwa ną „lec tio di vi na”,

mam pew ność, że Sło wo Bo że przyj mu ję w ta ki spo sób, że
bę dzie ono we mnie kieł ko wać, aby w koń cu wy dać ob fi ty

plon. Czy jest lep szy mo ment niż Ad went
na bi blij ne prze ży wa nie każ de go dnia ży -
cia? To wła śnie co dzien na prak ty ka „lec tio
di vi na” po mo że mi: wy cze ki wać na dej ścia
Wscho dzą ce go Słoń ca /Łk 1,67-79/; przy -
jąć i umi ło wać Zba wi cie la; otwo rzyć się na
Sło wo i przy jąć Je zu sa ca łym so bą; uwie -
rzyć, że wszyst ko jest w rę kach Bo ga;
wziąć Je zu sa w swo je ra mio na; wy trwać dla
Nie go w prze ciw no ściach. 
Moż na za cząć w ten spo sób: „Za pro po nu ję
mo jej ro dzi nie, aby wy zna czo ny frag ment 

z Ewan ge lii św. Łu ka sza prze czy tać przed wie cze rzą wi gi lij -
ną. Po wie cze rzy po sta ram się zna leźć czas na ewan ge licz ną
kon tem pla cję opi sa ne go wy da rze nia. Bę dę wzy wał Du cha
Świę te go, aby po mógł wejść w wy da rze nia No cy Be tle jem -
skiej, uczest ni czyć w nim i prze by wać z mi ło ścią bli sko Ma -
ryi i Jó ze fa oraz Nie mow lę cia. „Do łą czę się” do Ma ryi i Jó -
ze fa, któ rzy wę dru ją do Be tle jem. (...) Zo ba czę ich zmę cze -
nie, ale tak że ich spo kój i uf ność. Jó zef pró bu je zna leźć god -
ne miej sce dla ro dzą cej Ma ryi. (...) Bę dę to wa rzy szył im 
w ich cier pie niu. Uświa do mię so bie, że kie dy prze ży wam
po dob ne mo men ty, po wta rza się w mo im ży ciu ta jem ni ca
Bo że go Na ro dze nia. Ma ry ja jest go to wa ro dzić dla mnie Je -
zu sa wszę dzie tam, gdzie spo ty kam się z od rzu ce niem. Bę -
dę pro sił o głę bo kie do świad cze nie i prze ży cie na ro dzin Je -
zu sa (ww.6-7). Wej dę z Ma ry ją i Jó ze fem do staj ni. Jest zim -
no, cuch nie. W nie ludz kich wa run kach ob ja wia się nie skoń -
czo na mi łość Bo ga. Bę dę kon tem plo wał naj pierw wia rę i mi -
łość Ma ryi, a po tem ci chość i tro skli wość Jó ze fa. At mos fe rę
nie zwy kłej do bro ci. Ra zem z pa ste rza mi bę dę trwał w niej
aż do na sy ce nia. We zmę na rę ce Je zu sa, bę dę tu lił Go 
w swych ra mio nach i po wta rzał: „Je zu, ko cham Cię. Ty je -
steś mo im zba wie niem.” /s.89/

(Po wyż sze roz my śla nie do ty czy Ewan ge lii wg św. Łu -
ka sza 2, 1-14.)

Prze mie niać ser ca, na wet te ka mien ne; zmie niać
ży cie – oto naj waż niej szy cel czy ta nia i roz wa ża nia Ewan ge -
lii. Czy je ste ście na to go to wi? Od wró cić się od roz iskrzo -
nych wi tryn skle po wych i zwró cić wzrok na Chry stu sa, na
Je go Sło wo Ży cia; na bok od sta wić w pa mię ci sło wa, po pu -
lar ne i pu ste: „sa le!”, „naj lep sze oka zje ty go dnia!”, „wa ni lia 
i cy na mon gra tis”.

Czy je ste ście go to wi po da ro wać Bli skim praw dzi we
Świę ta?! Praw dzi we, czy li za to pio ne nie w barsz czu ze świą -
tecz nej pro mo cji, ale ra czej ko niecz nie w skrom nej sta jen ce
roz iskrzo nej Bo żą Mi ło ścią.  „Bo że, po móż prze nieść nam
at mos fe rę Be tle jem skiej No cy nad na sze wi gi lij ne sto ły!”

Te re sa An drze jak

Cy ta ty po cho dzą z książ ki „Mo dli twa Ewan ge lią na każ dy dzień. Tom 1.
Krzysz tof Wons SDS.

Ob ja śnie nie ko lej nych czę ści „lec tio di vi na” na pod sta wie ma te ria łu na
stro nie in ter ne to wej Szko ły Bi blij nej Ar chi die ce zji Gdań skiej.   

REFLEKSJE

„Lectio Divina” przy Wigilijnym Stole
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„Chodźcie, posilcie się!” 
– zaprasza nas Jezus w Ewangelii Św. Jana.

Jeden z weekendów listopada (15-17 XI) grupa chórzystów
spędziła na doświadczaniu obecności Boga podczas
rekolekcji z bibliodramą. Spotkaliśmy się w pięknie
położonym ośrodku „Rajski Ogród” nie tylko po to, aby
rozkoszować się otaczającą nas przyrodą i przysmakami
stołu (choć i to było w programie), ale głównie po to, aby
poprzez doświadczanie siebie, bliskiego kontaktu z drugim
człowiekiem oraz poddawanie się działaniu Słowa Bożego,
pogłębić osobistą relację z Panem Bogiem i doświadczyć
Jego miłości.

Forma i zakres zajęć były pewnym zaskoczeniem,
gdyż nie mieliśmy do tej pory doświadczenia z tego typu
zajęciami ukierunkowanymi na rozwój duchowy. Poprzez
ruch, twórczość plastyczną i inscenizację wybranego
fragmentu Pisma Świętego dotykaliśmy ważnych dla nas
spraw ukrytych w naszych sercach. 

Codzienna Eucharystia, wspólne biesiadowanie,
rozmowy i śpiew pozwoliły nam głęboko doświadczyć
miłości Boga i bliźniego.

Choć weekend refleksji nad tym, co jest ważne 
w naszym życiu, szybko dobiegł końca, to jego owoce
jeszcze długo będziemy smakować w naszej codzienności.

Tekst: Anna Terech, Zdjęcia: Alina Sowińska

REKOLEKCJE Z BIBLIODRAMĄ

Bóg, który nadaje życiu smak…
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W Uroczystość Chrystusa Króla, która jest patronalnym
świętem ministrantów, przeżywaliśmy podniosłą i radosną
chwilę. W niedzielę 24 listopada 2019 w czasie Mszy św. 
o godz. 9.30 miała miejsce promocja w naszej parafialnej
służbie liturgicznej.

Do grona aspirantów dołączyło czterech
kandydatów, którzy wyrazili pragnienie, by stać się
ministrantami. To: Franciszek Waleński, Piotr Kowalski,
Jakub Gąsiorowski i Grzegorz Świtała. Ministrantami
ołtarza zostali dotychczasowi aspiranci: Stanisław Orłowski

i Kacper Rogaczewski. Na stopień ministranta światła
awansowali: Alex Denisiuk, Igor Jewusiak, Stanisław
Nałęcz, Mateusz Pisański i Szymon Gruca. Natomiast
lektorami, czyli ministrantami Słowa Bożego zostali
ustanowieni: Artur Klein i Damian Wojcieszak

Gratulujemy i życzymy wytrwałości w służbie
Chrystusowi Królowi. Z ministranckim pozdrowieniem:
Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie!

ks. Wojciech Lange

Z ŻYCIA PARAFII

Promocja ministrantów i lektorów
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Z ŻYCIA PARAFII

Parafialna zabawa
andrzejkowa
Wspól no ta Do mo we go Ko ścio ła  zor ga ni zo wa ła, jak co ro ku za ba wę an drzej ko wą. Od by -
ła się ona w so bo tę 23 li sto pa da 2019 w bu dyn ku daw ne go Gim na zjum nr 21. Wspól ne
świę to wa nie roz po czę ło się o godz. 19.30, a za koń czy ło się przed pół no cą. Oprócz do brej
za ba wy przy mu zy ce w wy ko na niu du etu DJ GREGORIO, or ga ni za to rzy przy go to wa li
cie płe i zim ne na po je, cia sta oraz słod ką nie spo dzian kę. Za pro sze nie przy ję li za rów no
do ro śli, jak i mło dzież, dzie ci i star si, mał żon ko wie i oso by sa mot ne. Miej sca star czy ło
dla każ de go. Dzię ku je my Wspól no cie Do mo we go Ko ścio ła za zor ga ni zo wa nie za ba wy
oraz tym wszyst kim, któ rzy wzię li w niej udział za sym pa tycz ną, ro dzin ną at mos fe rę.
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Po przed ni week end Wspól no ta Młod szej Mło dzie ży „Lux Cor -
dis” spę dzi ła w Że li strze wie na wy jeź dzie in te gra cyj nym. To
był wspa nia ły czas wy po czyn ku. Jeź dzi li śmy tam mię dzy in ny -
mi na hu laj no gach, go kar tach i ko niach. Gra li śmy w bi lard, pił -
ka rzy ki i mi ni gol fa. Nie za bra kło tak że gier plan szo wych,
ogni ska, a przede wszyst kim wspól nej mo dli twy i Eu cha ry stii.

Wszyst kim bar dzo się po do ba ło i nie mo że my do cze -
kać się ko lej ne go wy jaz du. Dzię ku je my rów nież pa ni Ali cji za
po moc i opie kę w tym wy jąt ko wym dla nas cza sie :) 

Ola Bry low ska

Z ŻYCIA PARAFII

Weekendowy wyjazd Młodszej Młodzieży
„Lux Cordis” – 25-27 X 2019 r.
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Błogosławieństwo różańców – 6 X
Gdy w ro ku 1917 Mat ka Bo ża przy szła do trój ki ma łych
dzie ci z Fa ti my, to go rą co je pro si ła: „Od ma wiaj cie co dzien -
nie Ró ża niec. Mó dl cie się o po kój i za grzesz ni ków, któ rzy
prze sta li ko chać Pa na Bo ga”.

W nie dzie lę 6 paź dzier ni ka 2019 dzie ci przy go to wu -
ją ce się do Pierw szej Ko mu nii Świę tej uczest ni czy ły we
Mszy św. o godz. 11.00, w cza sie któ rej zo sta ły po świę co ne
ró żań ce, aby mo gły na nich le piej się mo dlić, tak jak pro si ła
o to Mat ka Bo ża. Mo dli twa ró żań co wa ma łą czyć na sze ży -
cie z ży ciem Ma ryi i Je zu sa. Wie rzy my, że ta mo dli twa przy -
go tu je dzie ci do spo tka nia ze Zba wi cie lem w sa kra men cie
po ku ty i Eu cha ry stii.

Ka płan mo dlił się: Pa nie Je zu, po bło go sław te ró -
żań ce i spraw, aby każ dy, kto bę dzie je no sił ze czcią, od ma -

wiał z uwa gą i po boż nie roz wa żał ta jem ni ce ży cia Two je go 
i Two jej Mat ki, był za cho wa ny od wszel kie go zła i nie bez -
pie czeń stwa. Po bło go sław wszyst kich, a zwłasz cza dzie ci
przy go to wu ją ce się do pierw szej spo wie dzi i Ko mu nii Świę -
tej. Udziel im da ru gor li wej mo dli twy i praw dzi wej po boż no -
ści, aby u kre su ży cia mo gli sta nąć przed Two im ob li czem
ra zem z Naj święt szą Ma ry ją Pan ną. Przez Chry stu sa, Pa na
na sze go. Amen.

Przez mo dli twę ró żań co wą dzie ci bę dą za pra szać
Pa na Je zu sa i Ma ry ję do swo je go ży cia, aby po ma ga li im 
w chwi lach ra do snych i smut nych – każ de go dnia. Tak, aby
nie usta ły w dro dze do nie ba. Wie rzy my, że ró ża niec po mo -
że dzie ciom rów nież w do brym przy go to wa niu się do pierw -
szej spo wie dzi i Ko mu nii Świę tej.

ks. Woj ciech Lan ge

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
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PRZYGOTOWANIE DZIECI DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Błogosławieństwo modlitewników – 10 XI
Mo dli twa to spo tka nie z na szym naj lep szym Przy ja cie lem –
Pa nem Bo giem. Na mo dli twie mo że my z Nim roz ma wiać,
nie tyl ko ra no i wie czo rem, gdy od ma wia my pa cierz, ale 
w każ dej chwi li dnia. Mo że my z Nim roz ma wiać swo imi sło -
wa mi al bo sko rzy stać z mo dlitw znaj du ją cych się w mo dli -
tew ni ku, czy li w ksią żecz ce do na bo żeń stwa.

W nie dzie lę 10 li sto pa da 2019 w cza sie Mszy św. ks.
Pa weł po bło go sła wił ksią żecz ki do na bo żeń stwa, któ re ma ją 

być po mo cą w mo dli twie dzie ci i w ich przy go to wa niu do
Pierw szej Spo wie dzi i Pierw szej Ko mu nii Świę tej.

Bo że, pe łen do bro ci, po bło go sław te ksią żecz ki 
i spraw, aby każ dy, kto bę dzie się ni mi po słu gi wał, do znał
po mo cy Du cha Świę te go. Niech On oczysz cza ser ca i roz pa -
la mi łość ku To bie, aby śmy god nie i po boż nie za no si li na sze
mo dli twy do Cie bie i za słu ży li na ich wy słu cha nie. Przez
Chry stu sa, Pa na na sze go. Amen.

ks. Woj ciech Lan ge
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Poświęcenie medalików – 8 XII
PRZYGOTOWANIE DZIECI DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Jednym ze sposobów wyrażania naszej wiary jest posiadanie
znaków, które kierują naszą myśl ku Bogu. Są nimi krzyż 
i medalik. Wyrażają one naszą przynależność do Jezusa 
i Jego Matki. Są z jednej strony znakami Bożej Opieki nad
nami, ale także przypominają nam o obowiązku naśladowa -
nia w życiu Jezusa i Maryi. 

Krzyż jest znakiem, że jesteśmy uczniami Jezu sa, 
a medalik znakiem oddania się pod opiekę Matki Bożej.
Wie rzymy, że jako uczniowie Pana Jezusa sami mamy
stawać się znakiem, który pokaże innym drogę do Niego.

Ufamy także, że pomoże nam w tym wstawiennictwo Matki
Bożej.

W niedzielę 8 grudnia 2019 w Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 
w czasie Mszy św. o godz. 11.00, zostały pobłogosławione
medaliki i krzyżyki dla dzieci przygotowujących się do
sakramentu pokuty i Eucharystii.

ks. Woj ciech Lan ge
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Msza św. w Dniu Niepodległości
Z ŻYCIA PARAFII

11 li sto pa da, z oka zji Świę ta Nie pod le gło -
ści, na Mszy św. o godz. 9.00 wy stą pił
nasz chór pa ra fial ny. Na po czą tek, so li sta
Wie sław Bą cal ski wy ko nał pięk ną pieśń
pt. „Oj czy zno mo ja”. Po nad to chór ubo -
ga cił Eu cha ry stię na stę pu ją cy mi utwo ra -
mi: „Si ne no mi ne”, „De pro fun dis” i „Zbli -
żam się w po ko rze”. Chó rzy ści, od święt -
nie przy stro je ni bia ło -czer wo ny mi wstą -
żecz ka mi, po Mszy św. wy ko na li pa miąt -
ko wą fo to gra fię wraz ze swo im opie ku -
nem ks. Pro bosz czem Grze go rzem Stol -
czy kiem, pod ob ra zem Mat ki Bo skiej
Czę sto chow skiej, rów nież przy bra nej na
ten dzień bar wa mi na ro do wy mi.

Tekst: Syl wia Stan kie wicz

Mikołajki
3 grudnia od wie dził Wspólnotę Duszpasterstwa
Młodzieży „Lux Cordis” świę ty Mi ko łaj wraz ze
swo imi dwo ma el fa mi po moc ni ka mi. Jed nak, po -
nie waż bi skup z Mi try jest czło wie kiem wy ma ga -
ją cym, aby otrzy mać upra gnio ne pre zen ty, trze ba
się by ło wy ka zać, wy ko nu jąc przy go to wa ne przez
fi glar ne el fy za da nia.

Osta tecz nie, wspól ny mi si ła mi trzech
wspól not wszyst kie wy zwa nia zo sta ły wy ko na ne,
a wspól nie spę dzo ny czas był nie za po mnia ny!

www.bratalbert.com.pl
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Pa no wie z Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” od -
by wa ją co ro ku piel grzym kę au to ka ro wą w wy bra ne świę te
miej sce. Te go ro ku za pro si li na wrze śnio wy wy jazd jesz cze
in ne wspól no ty, dzia ła ją ce w na szym ko ście le, a mia no wi cie
mi ni stran tów se nio rów, oso by na co dzień pra cu ją ce w na szej
pa ra fii, człon ków klu bu se nio ra oraz chór pa ra fial ny.

Naj waż niej szym punk tem piel grzym ki by ła Msza św.
w ko ście le pw. św. Jó ze fa w Po mie czy nie, któ rą ce le bro wał
ks. Woj ciech, bę dą cy prze wod ni kiem piel grzym ki. Opra wę
mu zycz ną i Czy ta nie z Księ gi Pro ro ka Za cha ria sza przy go to -
wa li chó rzy ści.

Przed li tur gią miej sco wy ks. pro boszcz Hen ryk Zie -
liń ski opo wie dział nam o nie speł na 100-let niej hi sto rii pięk ne -
go, drew nia ne go ko ścio ła, któ ry w ro ku 1945 stał się miej -
scem noc le gu więź niów z obo zu w Sztu to wie idą cych w tzw.
„Mar szu Śmier ci”. 

Ko lej nym miej scem na szej piel grzym ki by ła bie sia -
da w Raj skim Ogro dzie, gdzie mo gli śmy upiec na ogni sku
kieł ba skę, skosz to wać m.in. swoj skie go chle ba ze świe żym
smal cem oraz pysz ne go cia sta. By ła też chwi la na po dzi wia -
nie pięk ne go za kąt ka Szwaj ca rii Ka szub skiej. 

W pla nie na szej piel grzym ki by ło od mó wie nie Ró -
żań ca w Sank tu arium Na ro dze nia Naj święt szej Ma rii Pan ny
w Sia no wie. Oka za ło się jed nak, że w świą ty ni od by wa się
aku rat udzie la nie Sa kra men tu Mał żeń stwa. Nie chcąc prze -
szka dzać, po zdro wi li śmy Naj święt szą Ma ry ję z da le ka, a Ró -
ża niec od mó wi li śmy w au to ka rze, po zo sta jąc my śla mi w pięk -
nym sia now skim sank tu arium.

Tekst: Syl wia Stan kie wicz
Zdję cia: Syl wia Stan kie wicz i Sta ni sław Ma zu rek

Pielgrzymka przyjaciół
Z ŻYCIA PARAFII



Ce lem te go rocz nej je sien nej piel grzym ki bra ci Ko ściel nej
Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis”, ich ro dzin i pa ra fian
czyn nie zwią za nych z Ko ścio łem by ło na wie dze nie ko ścio ła
w Po mie czy nie. Pa ra fia Po mie czy no pw. św. Jó ze fa na le ży
do de ka na tu Żu ko wo. Jej pro bosz czem jest ks. ka no nik
Hen ryk Zie liń ski. Pa ra fial ny ko ściół zo stał wy bu do wa ny 
w la tach 1925-26 wła sny mi si ła mi miesz kań ców. Jest to
drew nia na bu dow la w sty lu za ko piań skim, wpi sa na na li stę
za byt ków. Pierw szym pro bosz czem pa ra fii był ks. Fran ci -
szek Bork, za mor do wa ny przez Niem ców już w paź dzier ni -
ku 1939 ro ku. Ko ściół ota cza ją sta cje Dro gi Krzy żo wej wy -
ku te w ol brzy mich gła zach. Gła zy zo sta ły wy do by te z oko -
licz nych pól, a ich ofia ro daw cy mo gą szczy cić się dzi siaj: ta
sta cja po cho dzi z mo je go po la.

Pod czas Mszy św. od pra wia nej przez du cho we go
opie ku na na szej piel grzym ki ks. Woj cie cha dzię ko wa li śmy
Bo gu za wszel kie do bro, ja kie go do świad czy li śmy na prze -
strze ni ro ku oraz mo dli li śmy się o dal szą Bo żą opie kę. Mszę
św. ubo ga cił swo im śpie wem chór na szej pa ra fii – współ -
uczest nik piel grzym ki.

Po mie czy no to jed na z wie lu miej sco wo ści ka szub -
skich, któ rej miesz kań cy by li na ocz ny mi świad ka mi tra gicz -
nych lo sów więź niów obo zu Stut thof w ich Mar szu Śmier ci.
Zwró cił na to uwa gę ks. Pro boszcz w bez po śred niej roz mo -
wie z uczest ni ka mi piel grzym ki. Aby po głę bić ten te mat,
udo stęp nił nam książ kę „«Stut thof ji dze» Marsz Śmier ci we
wspo mnie niach miesz kań ców Po mie czy na i oko lic.”

*     *     *
Ska za ni na śmierć
W stycz niu 1945 ro ku, gdy woj ska ra dziec kie zbli -

ża ły się do El blą ga, Niem cy po sta no wi li ewa ku ować więź -
niów obo zu Stut thof w głąb III Rze szy, gdzie mie li na dal słu -
żyć ja ko ta nia si ła ro bo cza na po trze by nie miec kie go prze -
my słu zbro je nio we go. Ewa ku ację roz po czę to 25 stycz nia
1945 r. Na tra sę tra gicz ne go mar szu wy szło 11 tys. osób po -
dzie lo nych na kil ka ko lumn. Więź niom wy da no pro wiant
skła da ją cy się z 500 g chle ba i 120 g mar ga ry ny. Ten jed no -
ra zo wy przy dział żyw no ści wy głod nia li więź nio wie spo ży li
pra wie na tych miast. Ubra ni by li w obo zo we pa sia ki i drew -
nia ki. Do okry cia otrzy ma li ko ce. Tra sa ewa ku acji pro wa -
dzi ła przez Mi ko sze wo, Ce dry Wiel kie, Pruszcz Gdań ski,
Stra szyn, Ła pi no, Kol bu dy, Nie stę po wo, Żu ko wo, Przod ko -
wo, Po mie czy no, Lu zi no, Go dę to wo do Lę bor ka. Miej sca
po sto ju wy bie ra no przy pad ko wo. Te wcze śniej za pla no wa ne
zaj mo wa ła ewa ku owa na nie miec ka lud ność cy wil na i co fa ją -
ce się jed nost ki we hr mach tu.

Przez pierw sze trzy dni mar szu więź nio wie nie
otrzy ma li żad ne go po sił ku. No co wa li w sto do łach, du żych
obo rach, a tak że w ko ścio łach w Żu ko wie, Przod ko wie, Po -
mie czy nie i Łeb nie. Po mi mo głę bo kie go śnie gu i tem pe ra tu -
ry mi nus 20 stop ni Cel sju sza ko lum ny po ko ny wa ły co dzien -
nie po nad 20 km. Wie lu więź niów nie wy trzy my wa ło tru du
mar szu. Pa da ją cych na śnieg i nie mo gą cych do trzy mać
kro ku ma sze ru ją cym roz strze li wa no. Roz strze li wa no rów -
nież oso by, któ re od wa ży ły się pod nieść z zie mi pod rzu co ny
chleb lub wa rzy wo.

Do miej sca prze zna cze nia do tar ło tyl ko 7 tys. osób. Oko ło 2
ty siąc om więź niów uda ło się uciec z tra sy mar szu 
i miejsc po sto jo wych. Oko ło2 tys. to ofia ry zmar łe z wy cień -
cze nia, chło du i okrut ne go trak to wa nia przez straż ni ków.

Ewa ku acją ob ję te by ły rów nież licz ne po do bo zy.
Naj waż niej sze znaj do wa ły się w El blą gu i To ru niu. Oce nia
się, że we wszyst kich ewa ku acjach prze pro wa dzo nych od
25 stycz nia 1945 ro ku, w tym rów nież ewa ku acjach dro gą
mor ską, zgi nę ło od 20 tys.  do 25 tys. więź niów. Licz ba ofiar
by ła by więk sza , gdy by nie ofiar na po moc lud no ści ka szub -
skiej, któ ra z na ra że niem ży cia do star cza ła więź niom je dze -
nie i ubra nie. Po ma ga ła rów nież w or ga ni zo wa niu ucie czek
i ukry wa niu więź niów.  

„Stut thof ji dze”
Przez Po mie czy no prze cho dzi ło pięć ko lumn więź -

niów, z cze go trzy no co wa ły w miej sco wym ko ście le. Wspo -
mnia na na wstę pie pu bli ka cja przy bli ża nam ob raz wy da -
rzeń, ja kie mia ły miej sce w tam tym cza sie. Na prze ka zy wa -
ną so bie wia do mość „Stut thof idzie” miesz kań cy przy go to -
wy wa li du że ilo ści go to wa nej stra wy, odzież i  miej sca noc le -
go we, li cząc, że w ten spo sób bę dą mo gli wspo móc uczest -
ni ków mar szu. Przy pusz cza li, że wśród więź niów mo gą
znaj do wać się ich bli scy i bę dą mo gli im po móc w uciecz ce.
Rze czy wi stość oka za ła się in na. Więź niów w du żej licz bie
ulo ko wa no w ko ście le, nie dba jąc o wa run ki sa ni tar ne. Wie -
lu by ło cho rych. Do star cza ną zu pę straż ni cy czę sto wy le wa -
li, a wy głod nia li więź nio wie wy bie ra li ze śnie gu reszt ki stra -
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wy. Nie spo sób przy to czyć wszyst kich be stial skich za cho -
wań straż ni ków, ale trud no po mi nąć jed no, za cho wa ne we
wspo mnie niach Pa ni Zo fii Do ering: „Te go dnia szła ko lum -
na dzie ci: zmar z nię tych, głod nych, na sto pach mia ły drew -
nia ki, war gi im drża ły z zim na. Jed no z tych mniej szych
dzie ci wo ła ło: pić i pić. Aku rat zro bi li krót ki po stój na prze -
ciw Kon ko lów, a gdy Kon ko lo wa zo ba czy ła przez płot, że to
dziec ko jest spra gnio ne, przy nio sła mu gar nu szek z pi ciem.
Dziec ko chwy ci ło i za czę ło pić, ale gdy tyl ko zo ba czy ła to
Niem ka, któ ra ich pil no wa ła, do sko czy ła i szpi cru tą ude rzy -
ła w gar nek. Na pój się roz lał a dziec ku z bu zi try snę ła krew.
Za czę ło strasz nie pła kać.”

Wie lu więź niom, dzię ki po mo cy miesz kań ców, uda -
ło się uciec. Po moc ta po le ga ła na do star cze niu cy wil ne go
ubra nia, zmy le niu straż ni ków, a na stęp nie ukry ciu. Wią za ło
się to z du żym ry zy kiem, po nie waż Niem cy do kład nie prze -
szu ki wa li obej ścia i wy ła py wa li zbie gów. Za udzie la ną więź -
niom po moc w uciecz ce gro zi ła śmierć. Po woj nie więź nio -
wie, któ rym udzie lo no po mo cy w uciecz ce, czę sto na wią zy -
wa li kon takt ze swy mi wy ba wi cie la mi.

Przej mu ją ce są rów nież wspo mnie nia osób, któ re
zbie ra ły do dra bi nia stych wo zów cia ła więź niów z tra sy mar -
szu. Pa no wie Jan i Sta ni sław Lidz bar scy wspo mi na ją: „Więź -
nio wie le że li w śnie gu, tak jak zo sta li za bi ci. Ich bu ty by ły
czę sto tak zdar te od mar szu, że nie mia ły po de szwy, a sto py

by ły po ra nio ne do krwi... Naj gor sze, że wie lu więź niów jesz -
cze ży ło. Ru sza li się. Nie któ rzy by li w ago nii.”

Na po mie czyń skim cmen ta rzu, w zbio ro wej mo gi -
le, po cho wa nych zo sta ło 50 osób, dla któ rych ten tra gicz ny
marsz tu taj się za koń czył. Miesz kań cy Po mie czy na i oko lic
czczą ich pa mięć uczest ni cząc w uro czy sto ściach, ja kie od -
by wa ją się co rocz nie w pierw szą nie dzie lę lu te go w miej sco -
wym ko ście le i na cmen ta rzu.

Ostat nia sta cja
Na wią zu jąc do ty tu łu ni niej sze go ar ty ku łu, moż na

po wie dzieć, że Ka szub ska Dro ga Krzy żo wa mia ła jesz cze
jed ną sta cję: wej ście na te ren Ka szub od dzia łów Ar mii Czer -
wo nej, któ rej żoł da cy do ko ny wa li ra bun ków i gwał tów. Ten
wą tek, jak nie za bliź nio na ra na,  prze wi ja się pra wie w każ -
dym ze wspo mnień za war tych w cy to wa nej książ ce. To nie
wszyst ko. Wie lu z tych, któ rzy pod rzu ca li go to wa ne ziem -
nia ki zgłod nia łym więź niom, ry zy ku jąc wła sne ży cie ukry -
wa li w szo pach i na stry chach zbie gów, zo sta li wy sła ni na
wschód, skąd nie wszy scy wró ci li.

Tekst na pod sta wie ar ty ku łów za miesz czo nych w in ter ne cie 
i książ ki „«Stut thof ji dze» Marsz Śmier ci we wspo mnie niach miesz -

kań ców Po mie czy na i oko lic”: Sta ni sław Ma zu rek.

Zdję cia: Syl wia Stan kie wicz i Sta ni sław Ma zu rek
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W po przed nich trzech nu me rach „Gło su Bra ta” po zna li śmy
syl wet ki i dzia łal ność, twór cy pa tro nów kon fe sjo na łów w na -
szym ko ście le – ma la rza Ta de usza Ru pie wi cza, pa tro nów
kon fe sjo na łów Ja na Ma rię Vian neya i Ho no ra ta Koź miń skie -
go. W tej czę ści pra gnę przy bli żyć po stać na stęp ne go pa tro -
na kon fe sjo na łu – Oj ca Pio.

Mło dość Fran ce sco For gio ne
Fran ce sco For gio ne, syn Gra zio Ma rio For gio ne 

i Ma rii Giu sep py de Nun zio For gio ne uro dził się 25 ma ja
1887 ro ku w Pie trel ci nie. Pie trel ci na by ła rol ni czym mia stem 
w po łu dnio wych Wło szech w re gio nie Kam pa nia. Je go ro dzi -
ce cięż ko pra co wa li na ro li. Miesz ka li w ubo giej cha cie, 
w któ rej znaj do wa ła się jed na izba, a za miast pod ło gi by ła zie -
mia.  Fran ce sco zo stał ochrzczo ny w po bli skiej ka pli cy świę -
tej An ny, któ ra stoi przy mu rach zam ku. W tej sa mej ka pli cy
słu żył póź niej ja ko mi ni strant. Miał on star sze go bra ta, Mi -
che le i trzy młod sze sio stry: Fe li ci tę, Pel le gri nę i Gra zię.
Gra zia zo sta ła póź niej bry gid ką. W póź niej szych la tach 
o. Pio wy znał, że w wie ku 5 lat pod jął de cy zję o służ bie. Już
ja ko dziec ko roz po czął za da wać so bie po ku tę. Raz zo stał na -
wet skar co ny przez mat kę za spa nie na ka mien nej pod ło dze
z ka mie niem, za miast po dusz ki, pod gło wą. 

Miesz kań cy Pie trel ci ny by li bar dzo re li gij ni. Przez
ca ły rok ob cho dzo no dni po szcze gól nych świę tych Ko ścio ła
ka to lic kie go. Re li gia mia ła du ży wpływ na ro dzi nę For gio ne.
Człon ko wie ro dzi ny co dzien nie uczęsz cza li na Mszę Świę tą,
każ de go wie czo ru od ma wia li wspól nie Ró ża niec i nie spo ży -
wa li mię sa trzy ra zy w ty go dniu na cześć Naj święt szej Ma ryi
Pan ny z gó ry Kar mel. Mi mo że ro dzi ce i dziad ko wie oj ca Pio
by li anal fa be ta mi, zna li Bi blię i opo wia da li swo im dzie ciom
hi sto rie bi blij ne. Mat ka oj ca Pio opo wia da ła, że gdy syn był
dziec kiem, do zna wał ła ski wi dze nia Je zu sa, Ma ryi i swe go
Anio ła Stró ża. We dług jej re la cji mógł z ni mi roz ma wiać 
i twier dził, że każ dy mo że pro wa dzić z ni mi dia log. 

W ro ku 1897, po tym jak ukoń czył trze cią kla sę
szko ły pu blicz nej, je go wieś od wie dził mło dy ka pu cyń ski za -
kon nik, któ ry pro sił o dat ki na rzecz za ko nu. Po spo tka niu
z nim Fran ce sco ro ze znał swo je po wo ła nie i za czął przy go -

to wy wać się do ży cia za kon ne go. Kie dy wy ja wił swój za miar
ro dzi com, od by li oni po dróż do mia sta Mor co ne, od da lo ne -
go 21 km od Pie trel ci ny, gdzie znaj do wał się klasz tor ka pu -
cy nów. Chcie li się prze ko nać, czy ich syn na da je się do te go
zgro ma dze nia. Za kon ni cy po in for mo wa li ich, że bar dzo
chęt nie przyj mą go do swe go klasz to ru, jed nak mu si on zdo -
być wy ma ga ne wy kształ ce nie. Wów czas oj ciec Fran ce sca
udał się do Sta nów Zjed no czo nych w po szu ki wa niu pra cy, by
móc opła cić pry wat ną edu ka cję sy na. W tym cza sie, 27 wrze -
śnia 1899 ro ku, mło dzie niec otrzy mał sa kra ment bierz mo wa -
nia. Dzię ki sta ra niom oj ca zdo był wy ma ga ne wy kształ ce nie,
po bie ra jąc na uki w pry wat nych szko łach. No wi cjat roz po czął
w Za ko nie Bra ci Mniej szych Ka pu cy nów, a 27 stycz nia 1907
ro ku zło żył ślu by za kon ne, otrzy mał ha bit fran cisz kań ski 
i przy jął imię bra ta Pio, na cześć świę te go Piu sa V, pa tro na
Pie trel ci ny. W ro ku 1910 w ka te drze w Be ne wen cie zo stał

wy świę co ny na ka pła na przez ar cy bi sku pa Pa olo Schi no si.
Czte ry dni póź niej od pra wił pierw szą Mszę świę tą w ko ście -
le pa ra fial nym Mat ki Bo żej Aniel skiej. W krót kim cza sie stan
je go zdro wia uległ tak du że mu po gor sze niu, że był bli ski
śmier ci, więc po zwo lo no mu po zo stać z ro dzi ną do po cząt ku
1916 ro ku. 

Ka płań stwo
4 wrze śnia 1916 ro ku oj ciec Pio wró cił do zdro wia 

i zo stał prze nie sio ny do klasz to ru ka pu cy nów Mat ki Bo żej
Ła ska wej w San Gio van ni Ro ton do. W klasz to rze wraz z nim
słu ży ło sied miu za kon ni ków. Po zo stał już w San Gio van ni
Ro ton do do koń ca swe go ży cia (nie li cząc okre su służ by woj -
sko wej). W cza sie I woj ny świa to wej czte rech bra ci z klasz -
to ru w San Gio van ni Ro ton do zo sta ło we zwa nych do służ by
woj sko wej. W tym cza sie oj ciec Pio był na uczy cie lem w se -
mi na rium i prze wod ni kiem du cho wym. Gdy jesz cze je den 
z za kon ni ków zo stał po wo ła ny do woj ska, oj cu Pio zo sta ła po -
wie rzo na od po wie dzial ność za ca ły klasz tor. W sierp niu 1917
ro ku sam o. Pio rów nież otrzy mał we zwa nie do woj ska. Po -
mi mo sła be go zdro wia zo stał przy dzie lo ny do czwar te go plu -
to nu Wło skie go Kor pu su Me dycz ne go. Z po wo du po waż -
nych kło po tów zdro wot nych uzy skał zwol nie nie i wró cił do
San Gio van ni Ro ton do. Zo stał tam przy dzie lo ny do pa ra fii
Mat ki Bo żej Aniel skiej w Pie trel ci nie. Po słu gu jąc w pa ra fii,
sta wał się co raz bar dziej zna ny dzię ki cu dom, któ rych miał
do ko ny wać. Wi dząc to, je go prze ło że ni prze nie śli go po now -
nie do klasz to ru w San Gio van ni Ro ton do, zna ne go ośrod ka
ka pu cyń skie go. Oj ciec Pio zo stał tam prze wod ni kiem du cho -
wym, pro wa dzą cym wie lu lu dzi. Uwa żał ich za swo je cór ki 
i sy nów. Ja ko prze wod nik du cho wy wska zy wał na pięć za sad
wzro stu du cho we go: co ty go dnio wą spo wiedź, co dzien ne
przyj mo wa nie Ko mu nii Świę tej, du cho we czy ta nie, me dy ta -
cję i ra chu nek su mie nia. Po rów ny wał co ty go dnio wą spo -
wiedź do co ty go dnio we go sprzą ta nia po ko ju. Za le cał, aby
dwa ra zy dzien nie od by wać me dy ta cję i ro bić ra chu nek su -
mie nia: raz ra no – ja ko przy go to wa nie, by zmie rzyć się 
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Patroni konfesjonałów, cz. IV

Wizerunek Ojca Pio wyk. przez T. Rupiewicza
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z trud no ścia mi dnia i raz wie czo rem – ja ko spoj rze nie 
w świe tle ła ski na prze ży ty dzień. Na py ta nie: jak prak tycz nie
sto so wać wie dzę teo lo gicz ną, czę sto od po wia dał swym zna -
nym po wie dze niem: „Módl się, wierz i nie martw się”. Na -
uczał wier nych, by we wszyst kim roz po zna wa li Bo ga i pra -
gnę li po nad wszyst ko peł nić Je go wo lę. 

Styg ma ty św. o. Pio
Pierw sze ozna ki cier pień spo wo do wa nych przez

styg ma ty za czę ły się po ja wiać u o. Pio już w 1910 r. 7 wrze -
śnia te go ro ku uka za li mu się Je zus i Ma ry ja – i wte dy wła -
śnie na swych rę kach po raz pierw szy zo ba czył ra ny Chry -
stu sa, któ re po pew nym cza sie znik nę ły, dzię ki usil nej proś -
bie o. Pio. To zja wi sko po wtó rzy ło się z jesz cze więk szą in -
ten syw no ścią we wrze śniu 1911 r. oraz w mar cu 1912 r. Pan
Je zus stop nio wo przy go to wy wał o. Pio do przy ję cia na sta łe
zna ków swo jej zbaw czej mę ki. 5 sierp nia 1918 r. za kon nik
otrzy mał ra nę bo ku. Pi sze w jed nym ze swo ich li stów, że
pod czas słu cha nia spo wie dzi „przed ocza mi, me go umy słu
sta nął Nie biań ski Gość”, któ ry „roz pa lo nym na rzę dziem rzu -
cił z ca łej si ły w mą du szę. (...) Od owe go dnia za czą łem no -
sić w so bie śmier tel ną ra nę. W ca łej głę bi du szy czu ję sta le
otwar tą ra nę, źró dło mych usta wicz nych ka tu szy”. Wszyst -
kie ra ny Chry stu sa po ja wi ły się na cie le o. Pio 20.08.1918 r.
Tak opi sał to nie zwy kłe wy da rze nie w li ście do swo je go kie -
row ni ka du cho we go: „(...) po od pra wie niu Mszy św. ogar nę -
ło mnie ja kieś dziw ne uko je nie, po dob ne do słod kie go snu.
Wszyst kie ze wnętrz ne i we wnętrz ne zmy sły, a tak że wła dze
du szy ogar nął wręcz nie wy po wie dzia ny spo kój. Wszyst ko
od by ło się w wiel kiej ci szy, ja ka pa no wa ła wo kół mnie i we
mnie”. Oj ciec Pio pi sze, że zo ba czył ta jem ni czą po stać, któ ra
mia ła „rę ce, no gi i klat kę pier sio wą ocie ka ją ce krwią. (...) Po -
stać na chwi lę cof nę ła się, a ja za uwa ży łem, że mo je rę ce, no -
gi i pierś zo sta ły prze bi te i ocie ka ją krwią. Mo żesz so bie wy -
obra zić ból, ja ki prze ży łem i od czu wam nie ustan nie nie mal
każ de go dnia. Ra na ser ca nie ustan nie wy rzu ca stru mie nie
krwi. Dzie je się to zwłasz cza od czwart ku wie czo rem do so -
bo ty. Oj cze mój, umie ram wręcz z bó lu i za wsty dze nia, któ re
od czu wam w głę bi swo jej du szy. Lę kam się, że umrę na sku -
tek upły wu krwi, chy ba że Pan wy słu cha bła gal ne wes tchnie -
nia me go bied ne go ser ca i po wstrzy ma to dzia ła nie. Czy jed -
nak Je zus, któ ry jest tak do bry, ze chce udzie lić mi tej ła ski?
A mo że przy naj mniej usu nie to za wsty dze nie, ja kie go do zna -
ję każ de go dnia przez te ze wnętrz ne zna ki? Bę dę Go bła gał i
za kli nał na wszyst ko, aby ze słał na mnie naj gor sze bó le
i cier pie nia, aby po zo sta wił tę wy nisz cza ją cą mnie udrę kę,

ale by za brał te ze wnętrz ne zna ki, któ re mnie tak za wsty dza -
ją i upo ka rza ją w spo sób wręcz nie do opi sa nia i wy trzy ma -
nia. Pra gnę na to miast, by mnie na sy cił sa mym tyl ko cier pie -
niem” (22.10.1918 r.) Oj ciec Pio wszel ki mi spo so ba mi pra -
gnął ukryć te swo je nie ustan nie krwa wią ce ra ny, aby nikt się
o nich nie do wie dział. By ło to jed nak nie moż li we, po nie waż
ra ny ob fi cie krwa wi ły i trze ba by ło czę sto zmie niać opa trun -
ki. Tak o styg ma tach o. Pio pi sał gwar dian klasz to ru w li ście
do prze ło żo ne go ge ne ral ne go: „(...) są to au ten tycz ne ra ny
na wy lot. W bo ku zaś wid nie je ist ne roz dar cie, z któ re go nie -
ustan nie wy pły wa krew”. 

Wieść o nie zwy kłych styg ma tach o. Pio roz nio sła
się po ca łym świe cie. Do San Gio van ni Ro ton do za czę li przy -

jeż dżać dzien ni ka rze, któ rzy by li świad ka mi spek ta ku lar -
nych cu dów i licz nych, rów nież wła snych, na wró ceń, dzię ki
mo dli twie o. Pio. Z po wo du wiel kie go roz gło su wła dze za -
kon ne po czu ły się zo bli go wa ne, aby pod dać ra ny o. Pio
szcze gó ło wym ba da niom le kar skim. Prze ło że ni za kon ni po -
pro si li naj pierw prof. Lu igie go Ro ma nel le go, aby zba dał
styg ma ty o. Pio. Szcze gó ło we ba da nia od by ły się 14.05.1919
roku. Wy ka za ły one, że ra ny stóp i rąk za kon ni ka są na wy -
lot, na to miast ra na je go bo ku ma dłu gość 8 cm i ob fi cie bro -
czy krwią o cha rak te rze tęt ni czym. W koń co wym oświad cze -
niu prof. Ro ma nel li na pi sał: „Etio lo gia ran o. Pio nie jest po -
cho dze nia na tu ral ne go. Przy czyn, któ re spo wo do wa ły ich za -
ist nie nie, na le ży szu kać w wy mia rze nad przy ro dzo nym. Me -
dy cy na nie jest w sta nie wy ja śnić te go fak tu”. Ra ny by ły ba -
da ne jesz cze wie lo krot nie, jed nak ża den z na ukow ców nie
umiał wy tłu ma czyć przy czy ny ich po wsta wa nia. Przez 50 lat
styg ma ty o. Pio nie ustan nie krwa wi ły, nie go iły się, za cho wu -
jąc cią głą świe żość, nie po wo do wa ły rop ni, sta nów za pal nych
ani mar twi cy. By ło to zja wi sko po zo sta ją ce w cał ko wi tej
sprzecz no ści z pra wa mi bio lo gii. Na do da tek w chwi li śmier -
ci o. Pio je go ra ny cał ko wi cie znik nę ły i nie zo sta wi ły po so -
bie naj mniej szej na wet bli zny. Dla le ka rzy był to ko lej ny nie -
sa mo wi ty cud, gdyż wszyst kie ra ny spo wo do wa ne przez
uszko dze nie tka nek zo sta wia ją po so bie trwa ły ślad w po sta -
ci wi docz nych blizn. Fakt znik nię cia ran o. Pio w chwi li
śmier ci, bez po zo sta wie nia ja kich kol wiek blizn, jest dla na uk
me dycz nych przy pad kiem ab so lut nie nie wy tłu ma czal nym.

Ta jem ni ca cier pie nia
W oso bie o. Pio cier piał i po ka zy wał nam swo je ra ny

sam Je zus Chry stus. Bę dąc praw dzi wym Bo giem – a w Bo -
gu jest cią głe „te raz” – Je zus mógł wziąć z hi sto rii każ de go
czło wie ka wszyst kie grze chy i cier pie nia i obar czyć ni mi
swo je czło wie czeń stwo. Cier piąc i umie ra jąc za każ de go
czło wie ka, w swo im zmar twych wsta niu wy ba wił nas od te go
osta tecz ne go zła i cier pie nia, ja kim jest wiecz ne po tę pie nie.
Spra wił, że każ de - na wet naj bar dziej bez sen sow ne i nie za wi -
nio ne cier pie nie, w zjed no cze niu z Nim, sta je się dro gą zba -
wie nia, a więc jest wiel ką ła ską i da rem. Ale tyl ko wte dy Je -
zus bę dzie mógł nam udzie lić da ru zba wie nia, gdy się na to
zgo dzi my, gdy z ca łym swo im cier pie niem, ze wszyst ki mi
grze cha mi cał ko wi cie za ufa my i za wie rzy my Mu sie bie w sa -
kra men tach po ku ty i Eu cha ry stii, gdy bę dzie my się mo dlić
oraz po stę po wać dro gą przy ka zań i Ewan ge lii. 

Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II pi sał, że „każ dy czło wiek
jest we zwa ny do uczest nic twa w owym cier pie niu, przez któ -
re Od ku pie nie się do ko na ło. Jest we zwa ny do uczest nic twa
w tym cier pie niu, przez któ re każ de ludz kie cier pie nie zo sta -
ło tak że od ku pio ne. Do ko nu jąc Od ku pie nia przez cier pie nie,
Chry stus wy niósł za ra zem ludz kie cier pie nie na po ziom Od -
ku pie nia. Prze to też w swo im ludz kim cier pie niu każ dy czło -
wiek mo że stać się uczest ni kiem od ku pień cze go cier pie nia
Chry stu sa” (List apo stol ski „Sa hi fi ci do lo ris” o chrze ści jań -
skim sen sie ludz kie go cier pie nia, 19). Dzię ki mę ce i śmier ci
krzy żo wej Je zu sa „sła bo ści wszel kich cier pień czło wie ka mo -
że prze nik nąć ta sa ma Bo ża moc, któ ra ob ja wi ła się w Krzy -
żu Chry stu sa. W tym zro zu mie niu: cier pieć - to zna czy sta -
wać się jak by szcze gól nie po dat nym, szcze gól nie otwar tym
na dzia ła nie zbaw czych mo cy Bo ga, ofia ro wa nych ludz ko ści

Z ŻYCIA PARAFII



w Chry stu sie. W Nim Bóg po twier dził, że chce dzia łać szcze -
gól nie po przez cier pie nie, któ re jest sła bo ścią i wy nisz cze -
niem czło wie ka - i chce w tej wła śnie sła bo ści i wy nisz cze niu
ob ja wiać swo ją moc. Tym mo że się tak że tłu ma czyć we zwa -
nie z li stu Pio tra: «Je że li zaś (ktoś) cier pi ja ko chrze ści ja nin,
niech się nie wsty dzi, ale niech wy chwa la Bo ga w tym imie -
niu!» (Sa lvi fi ci do lo ris, 23). Oj ciec Pio był za nu rzo ny w nie -
ustan nej mo dli twie oraz w cał ko wi tym od da niu sie bie Je zu -
so wi w ofie rze za dość uczy nie nia za grze chy in nych lu dzi. Co -
dzien nie w zjed no cze niu z Je zu sem św. o. Pio mógł brać na
swo je bar ki cier pie nia i pro ble my wszyst kich lu dzi, któ rzy
zwra ca li się do nie go z proś bą o po moc. Skła da jąc sa me go
sie bie Bo gu w ofie rze za dość uczy nie nia za grze chy in nych
lu dzi, św. o. Pio uży wał naj sku tecz niej szej bro ni do prze zwy -
cię ża nia wszel kie go zła. W li ście do o. Au gu sty na, swe go
prze wod ni ka du cho we go, pi sał: „Je stem bar dziej za do wo lo -
ny, gdy cier pię - i gdy bym nie słu chał gło su ser ca, pro sił bym
Pa na Je zu sa, aby dał mi wszyst kie cier pie nia lu dzi. Ale te go
nie czy nię, po nie waż oba wiam się, że bę dę zbyt sa mo lub ny,
pra gnąc dla sie bie lep szej czę ści, któ rą jest ból. W cier pie niu
Pan Je zus jest bli żej, przy glą da się i jest Tym, któ ry przy cho -
dzi, aby że brać o ból i łzy, po trze bu je ich dla dusz"
(12.04.1912). 

Oj ciec Pio czę sto mó wił lu dziom: „Bio rę na sie bie
wa szą mę kę!”. Brał na sie bie cier pie nia in nych, do świad cza -
jąc ich w ca łej peł ni. Ale u św. o. Pio cier pie nie prze pla ta ło się
z wiel ką ra do ścią wy ni ka ją cą ze zjed no cze nia z Chry stu sem.
Kie dy we wspól no cie za kon nej prze by wał z brać mi, był du -
szą to wa rzy stwa, żar to wał pe łen ra do ści. Jed nak po pew nym
cza sie mu siał od cho dzić z po wo du wiel kie go cier pie nia. Mó -
wił: „je stem jed ną wiel ką ra ną”. Pi sał: „Nie ko cham cier pie -
nia dla nie go sa me go, lecz dla owo ców, któ re przy no si: od da -
je chwa łę Bo gu, zba wia du sze, wy ba wia z czyść ca - czy mo gę
chcieć wię cej?”. Pi sał też: „Wiem, że wszy scy cier pi cie. Od -
wa gi! Za ufa nie do na szej Mat ki jest gwa ran cją, że wy cią gnie
Ona swą dłoń, by po cie szyć nas wszyst kich. W każ dym cho -
rym jest Je zus, któ ry cier pi. W każ dym ubo gim jest Je zus,
któ ry ko na. W każ dym ubo gim cho rym jest Je zus, któ ry
cier pi i ko na po dwój nie”. 

O. Pio zmarł 23 wrze śnia 1968 r. w San Gio van ni Ro -
ton do, wy po wia da jąc z ostat nim tchnie niem sło wo: „Ma ry ja”.
Przez ca łe ży cie, oprócz krwa wią cych ran, nę ka ły go po waż -
ne i bo le sne cho ro by oraz cier pie nia du cho we. Do te go miał
też wie lu prze ciw ni ków, któ rzy uwa ża li go za cho re go psy -
chicz nie i szar la ta na. Aż trud no uwie rzyć, że czło wiek mógł
udźwi gnąć ta ki krzyż. Lecz, jak wie my, nie był to zwy kły czło -
wiek. W 1990 r. otwar to pro ces be aty fi ka cyj ny, głów nie za
spra wą pa pie ża Ja na Paw ła II. Bi skup Edward No wak, któ ry
był wte dy se kre ta rzem Kon gre ga cji do Spraw Świę tych, wy -
znał po tem: „Oj ciec Świę ty nie tyl ko za chę cał mnie do po su -
wa nia na przód pro ce su o. Pio, lecz wręcz mnie drę czył, je że -
li moż na tak po wie dzieć. Czę sto, gdy sia da li śmy ra zem przy
sto le, je go pierw sze py ta nie brzmia ło: »W ja kim punk cie je -
ste śmy ze Spra wą?«. Od po wia da łem: »Oj cze Świę ty, z San
Gio va ni Ro ton do i die ce zji Man fre do nia przy sła no nam dwie
sza fy do ku men tów, to zna czy 104 to my do ty czą ce pro ce su.
Je że li Wa sza Świą to bli wość upo waż ni mnie do spa le nia
trzech czwar tych, ju tro bę dzie my mie li be aty fi ka cję i ka no ni -

za cję«. Oj ciec Świę ty od po wia dał: »Nie, nie. Ba daj cie do brze,
ba daj cie do brze te ma te ria ły«”. 

Te sta ra nia zna la zły swój fi nał w 1999 r., gdy o. Pio
zo stał be aty fi ko wa ny. Trzy la ta póź niej zo stał ka no ni zo wa ny.
W uro czy sto ści ka no ni za cyj nej bra ło udział 300 000 lu dzi.

Eks hu ma cja
3 mar ca 2008 ro ku, 40 lat po śmie ci oj ca Pio, je go

cia ło zo sta ło eks hu mo wa ne z kryp ty. Oświad cze nie Ko ścio ła
stwier dza, że cia ło by ło w „do brym sta nie”. Ar cy bi skup Do -
me ni co D'Am bro sio, le gat pa pie ski, w sank tu arium w San
Gio van ni Ro ton do, po twier dził to do nie sie nie mó wiąc, że
„cia ło jest do brze za cho wa ne”. Za zna czył rów nież w ko mu ni -
ka cie, że „styg ma ty nie by ły wi docz ne”. 24 lip ca 2008 ro ku
kar dy nał José Sa ra iva Mar tins, pre fekt Kon gre ga cji do
Spraw Ka no ni za cji, od pra wił w sank tu arium Mat ki Bo żej Ła -
ska wej w San Gio van ni Ro ton do Mszę świę tą dla 15 000 wier -
nych zgro ma dzo nych na uro czy stość wy sta wie nia cia ła oj ca
Pio na wi dok pu blicz ny. Cia ło zo sta ło wy sta wio ne w krysz ta -
ło wym gro bie w kryp cie w klasz to rze. Oj ciec Pio ubra ny jest
w swój ka pu cyń ski ha bit i stu łę z bia łe go je dwa biu, wy szy wa -
ną krysz ta ła mi i zło tą ni cią. W dło niach ma du ży drew nia ny
krzyż. Chęt nych do obej rze nia cia ła oj ca Pio by ło aż 800 000.

Wy bra ne my śli św. Oj ca Pio:
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Z ŻYCIA PARAFII

Tekst i zdję cie: Syl wia Stan kie wicz
za: http://www.opo ka.org.pl, Ado nai.pl, 

Pol sko ję zycz na stro na o o. Pio

„Prze szłość mo ją, o Pa nie, po le cam Twe mu Mi ło sier -
dziu. Te raź niej szość mo ją po le cam Two jej Mi ło ści. 
A mo ją przy szłość od da ję w rę ce Two jej Opatrz no ści.”

„Mo dli twa jest klu czem do prze ba cze nia, ale nie mó dl -
cie się ze smut kiem, nie za nu dzaj cie na sze go Pa na, On
jest Bo giem ra do ści. Mó dl cie się z uśmie chem”.

„Nic bar dziej nie mo że cie bie czy nić na śla dow cą Chry -
stu sa jak tro ska o in nych. Je śli nie trosz czysz się o bliź -
nich to od da lasz się od ob ra zu Chry stu sa”.

„Rów nież w udzie la niu na gan trze ba być mi łym
i grzecz nym”.

„Zba wić du szę grzesz ni ka, to tak jak ura to wać usy cha -
ją ce drze wo”.

„Wiedz cie, że pró by, któ rym Bóg was pod da je i bę dzie
pod da wał, są zna ka mi szcze gól ne go umi ło wa nia was
przez Bo ga i per ła mi dla du szy. Mo je dro gie, mi nie zi -
ma i na dej dzie nie koń czą ca się wio sna, tym bar dziej
ubo ga co na pięk nem, im więk sze by ły bu rze”.

„Sza tan ma tyl ko jed ną bra mę, aby wejść do na szej du -
szy: wo lę. Bra my ukry te nie ist nie ją. Nie ma żad ne go
grze chu, je śli nie zo stał on po peł nio ny za zgo dą wo li.
Sko ro w grę nie wcho dzi wo la, to nie jest to grzech, 
a tyl ko sła bość ludz ka”.
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„Je sień ży cia i je sień w gó rach to naj pięk niej szy czas” – po -
wta rzał czę sto sym pa tycz ny kie row ca bu sa, z któ rym jeź dzi -
łam, bę dąc na po łu dniu Pol ski, z Bia łe go Du naj ca do Za ko -
pa ne go. Jest to praw da, choć in ne po ry ro ku i okre sy w ży -
ciu rów nież ma ją swój urok.

Jesz cze je sień nie try snę ła fe erią barw, kie dy wy -
bra łam się w Ta try, a kon kret nie na szlak pro wa dzą cy na
Ka la tów ki i da lej. Nie mnie jed nak zdo by wać gór skie szczy -
ty! I lat ka, i kon dy cja nie te, co daw niej… Mo im ce lem, jak
za wsze kie dy je stem tu taj, by ła „Pu stel nia św. Bra ta Al ber -
ta”, któ ra znaj du je się w pół noc nej czę ści ogro du klasz tor ne -
go sióstr al ber ty nek. Drew nia ną chat kę wy bu do wa no 
w 1901 r. ja ko po miesz cze nie dla księ ży, któ rzy od pra wia li
Msze świę te w po bli skiej ka pli cy. Stwo rzo no w niej też ce lę
dla za ło ży cie la za ko nu, któ ry czę sto przy by wał z Kra ko wa
na Ka la tów ki, za rów no na wy po czy nek jak i do pra cy. 

W 1970 r. utwo rzo no w chat ce Izbę Pa mię ci po świę -
co ną św. Bra tu Al ber to wi. Znaj du je się ona w jed nym z dwu
więk szych po miesz czeń. Mo że my się tu za po znać z bo ga -
tym ży cio ry sem Ada ma Chmie low skie go i za kre sem je go
dzia łal no ści pa trio tycz nej, ma lar skiej i za kon nej. Jest moż li -
wość kup na róż nych pu bli ka cji na je go te mat, ob raz ków,
pocz tó wek i pro stych ró żań ców, wy ko na nych przez bra ci za -
kon nych. Przy cho dzę tu za wsze z pew nym onie śmie le niem,
ale za ra zem z po czu ciem, że od wie dzam ko goś zna jo me go
i bar dzo mi bli skie go. Je stem prze cież z pa ra fii pw. św. Bra -

ta Al ber ta i „ob cu ję” z Nim nie mal na co dzień, a On ota cza
mnie i ca łą na szą wspól no tę nie ustan ną opie ką.

Jak do brze sta nąć u pro gu skrom niut kiej iz deb ki, 
w któ rej prze by wał, po du mać chwi lę, za nu rzyć się w mo dli -
twie i ci szy. Po uca ło wa niu re li kwii, od cho dzę po krze pio na 
z no wym, pro stym ró żań cem w dło ni, z wy to czo ny mi ze
zwy kłe go drew na pa cior ka mi, po łą czo ny mi sznur kiem. 

Z ŻYCIA PARAFII

W pustelni św. Brata Alberta

Koncert pieśni Maryjnych

Relikwie św. Brata Alberta

W ostat nią nie dzie lę paź dzier ni ka w na szym ko ście le od był
się Kon cert Pie śni Ma ryj nych w wy ko na niu Chó ru Pa ra fial -
ne go Bra ta Al ber ta. Wy ko na no dzie sięć utwo rów: Gwiaz do
za ran na, Anioł Pań ski, Dzwo ne czek Ma ryi, Ave Ma ris Stel -
la, Ave Ma ria, O, Sanc tis si ma, O, Mat ko Ła ska wa, Mo dli -
twa do Mat ki Bo żej, Ma gni fi cat i O, Glo rio sa Vir gi num. 

Par tie so lo we w nie któ rych pie śniach za śpie wa ła
nie za stą pio na An na Ju rek, na to miast sło wo wią żą ce wy gło -
sił ks. pro boszcz Grze gorz Stol czyk. Akom pa nio wał Da wid
Ka miń ski.

Z re ak cji pu blicz no ści (owa cje na sto ją co) moż na
by ło wy wnio sko wać, że kon cert się po do bał.  Wy ko na no
więc jesz cze na bis Apel Ja sno gór ski.

Syl wia Stan kie wicz
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Pro sty i skrom ny jak On, moc ny i wy trzy ma ły na szarp nię -
cia, wy ko na ny przez bra ci za kon nych, przez Je go bra ci. Do -
brze, że są…

Bo że, nie skoń cze nie do bry i mi ło sier ny, wej rzyj na za słu gi św.
Bra ta Al ber ta, któ ry za przy kła dem Twe go Sy na stał się bra -
tem wszyst kich lu dzi i przez po kor ną po słu gę naj bar dziej
opusz czo nym i skrzyw dzo nym, oca lał w nich god ność ludz ką i
wzbu dzał wia rę w Two ją Opatrz ność. Przez Je go wsta wien -
nic two racz ła ska wie uży czyć mi ła ski…, o któ rą
z po ko rą i uf no ścią Cię pro szę i dzię ku ję za do tych cza so wą
opie kę. 
Oj cze nasz… Zdro waś Ma rio… Chwa ła Oj cu… Świę ty Bra -
cie Al ber cie – módl się za na mi. 

Syl wia Stan kie wicz

W nie dzie lę 20 paź dzier ni ka nasz Chór Pa ra fial ny od wie dził
schro ni sko dla bez dom nych męż czyzn w Gdań sku Oru ni.
Pla ców ka świad czy usłu gi dla męż czyzn uza leż nio nych od
al ko ho lu, nar ko ty ków, w po de szłym wie ku i nie peł no spraw -
nych. W pla ców ce są do stęp ni na stę pu ją cy spe cja li ści: pra -
cow nik so cjal ny, asy stent oso by bez dom nej i dusz pa sterz.
Be ne fi cjen ci ma ją za pew nio ne trzy po sił ki, dach nad gło wą,
odzież uzy ska ną z da rów, kon tak ty z pra cow ni kiem so cjal -
nym, opie kę le kar ską i sze reg in nych świad czeń. Oso by zaj -
mu ją ce się schro ni skiem or ga ni zu ją dzia ła nia zmie rza ją ce
do ak ty wi za cji i ani ma cji ży cia spo łecz ne go, któ re do ty czą
pod no sze nia kom pe ten cji spo łecz nych, w tym: or ga ni zo wa -
nia cza su wol ne go, pod nie sie nia świa do mo ści i od po wie -
dzial no ści za wła sne ży cie. Po bu dza nie be ne fi cjen tów do ak -
tyw no ści i współ dzia ła nia przy czy nia się do od bu do wa nia
wię zi spo łecz nych, któ re ma ją fun da men tal ne zna cze nie dla
spo łecz nej ak tyw no ści jed nost ki i przy go to wu ją do pra cy 
w kie run ku usa mo dziel nie nia.

Od po wie dzie li śmy z chę cią na za pro sze nie do
uczest ni cze nia w Mo dli twie Ró żań co wej i Mszy Św. Wszyst -
ko od by wa ło się w za adap to wa nej od po wied nio sa li. Ró ża -
niec po pro wa dził opie kun prze by wa ją cych w schro ni sku
męż czyzn, pan Piotr, a my włą cza li śmy się śpie wem. Na za -
koń cze nie mo dli twy wy ko na li śmy pieśń „Dzwo ne czek Ma -
ryi“, a pod czas Mszy Św. „Ma gni fi cat”, „O Mat ko Ła ska wa”,
„Mo dli twę” i „O Sanc tis si ma“. Na nie któ rych mę skich twa -
rzach, ste ra nych ży ciem, wi dać by ło wzru sze nie pod czas
słu cha nia pie śni w na szym wy ko na niu. Oka za ło się, że je den
z męż czyzn był swe go cza su człon kiem na sze go chó ru. Do -
brze wspo mi nał ten czas pod czas słod kie go po czę stun ku.

Za rów no ksiądz, któ ry ce le bro wał Mszę Św., jak 
i pan Piotr dzię ko wa li nam za przy by cie i ubo ga ce nie Mo dli -
twy Ró żań co wej oraz Mszy Św. Wy ra zi li rów nież na dzie ję,
że nie spo tka li śmy się po raz pierw szy i ostat ni. Też ma my
ta ką na dzie ję i chęt nie po wtór nie od wie dzi my to miej sce.  

Tekst i zdję cia: Syl wia Stan kie wicz

W gdańskim Domu Brata Alberta

Z ŻYCIA PARAFII

Zaduma przed pustelnią św. Brata Alberta
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Z ŻYCIA PARAFII

Szkolenie dla seniorów

Wizyta seniorów 
w Muzeum II Wojny Światowej

W ra mach co ty go dnio wych spo tkań Pa ra fial ne go Klu bu Se nio ra, w czwar tek 7 li sto pa da 2019, Miej ski Ośro dek Po mo cy
Ro dzi nie w Gdań sku zor ga ni zo wał spo tka nie dla na szych Se nio rów. Do ty czy ło ono te ma ty ki prze ciw dzia ła nia prze mo cy, 

w tym prze mo cy opie kuń czej. Pro wa dzi li je: Iwo na
Wy bra now ska – ko or dy na tor dzia łań in ter wen cyj -
nych MOPR oraz Woj ciech Hey ke – ko or dy na tor
pro ce du ry „Nie bie ska Kar ta”. Pod czas spo tka nia
pro wa dzą cy sku pi li się na przed sta wie niu Se nio rom
za kre su ich praw, ta kich jak pra wo in tym no ści, pra -
wo do god no ści oso by ludz kiej, pra wo do oso bi ste go
wy bo ru, pra wo do nie za leż no ści fi nan so wej, ale 
i pra wo do ochro ny do bre go imie nia. Zwró ci li rów -
nież uwa gę na wraż li wość śro do wi ska lo kal ne go, ale
i są siedz kie go, czy li naj bliż sze go oto cze nia oraz na
po trze by i pra wa osób star szych, by w sy tu acji
krzyw dze nia po dej mo wa no in ter wen cje.

ks. Wojciech Lange

W ro ku  2019 ob cho dzi my 80. rocz ni cę wy bu chu II Woj ny
Świa to wej. Nie spo sób przejść obo jęt nie obok te go fak tu,
dla te go gru pa Se nio rów z na szej pa ra fii zor ga ni zo wa ła
wspól ny wy jazd do Mu zeum II Woj ny Świa to wej w Gdań -
sku, by nie tyl ko pod trzy mać pa mięć o tym tra gicz nym wy -
da rze niu, ale tak że by uczcić tych, któ rzy sta wi li czo ła tej
nie ludz kiej ma chi nie. 

Ser cem Mu zeum II Woj ny Świa to wej w Gdań sku
jest wy sta wa głów na zlo ka li zo wa na 14 me trów pod zie mią 
i skła da się z 18 sek cji. To opo wieść o tra gicz nym do świad -
cze niu II woj ny świa to wej, o jej ge ne zie i skut kach, o ofia -
rach i spraw cach, o bo ha te rach i zwy kłych lu dziach. Jest
wiel ką lek cją hi sto rii, któ rej nie wol no nam za po mnieć. 

Wy sta wę two rzą trzy blo ki nar ra cyj ne: „Dro ga do
woj ny”, „Gro za woj ny” oraz „Dłu gi cień woj ny”. Eks po zy cja
przed sta wia pol skie do świad cze nie woj ny wpi sa ne w szer -
szy kon tekst eu ro pej ski i świa to wy. Ca ła wy sta wa jest mul ti -
me dial na i in te rak tyw na, wpro wa dza no we roz wią za nia wy -
sta wien ni cze, co do sko na le uatrak cyj nia zwie dza nie.

Mu zeum zro bi ło na nas wszyst kich ogrom ne wra -
że nie i spra wi ło, że opusz cza li śmy obiekt w za du mie nad bo -
le snym wo jen nym pięt nem. 

ks. Wojciech Lange
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Kan dy da ci do bierz mo wa nia wraz z księ dzem Da wi dem 
i ani ma to ra mi ze wspól no ty mło dzie żo wej „Lux Cor dis” 
oraz dusz pa ster stwa aka de mic kie go spę dzi ła week end 15-
17 li sto pa da 2019 na re ko lek cjach w Na do lu. Ich te ma tem
był ke ryg mat, czy li isto ta wia ry chrze ści jań skiej. Sześć
punk tów ke ryg ma tu przed sta wia naj waż niej sze praw dy, 
w któ re ja ko chrze ści ja nie wie rzy my. Każ de mu z punk tów
po świę co ny był blok pro wa dzo ny przez księ dza i ani ma to -
rów. W zro zu mie niu tre ści po ma ga ły fil mi ki, scen ki i świa -

dec twa. Nie za bra kło rów nież spo tka nia z Pa nem Bo giem
pod czas ad o ra cji, w sa kra men cie po ku ty i po jed na nia oraz
wspól nej Eu cha ry stii. Oczy wi ście by ła to też oka zja do po -
zna nia się na wza jem, roz mów i in te gra cji. Z pew no ścią był
to war to ścio wy czas dla nas wszyst kich i wie rzy my, że ziar -
no, któ re Bóg za siał pod czas tych re ko lek cji w na szych ser -
cach przy nie sie ty siąc krot ne plo ny.

www.bratalbert.com.pl

Rekolekcje „Lux Cordis” – Nadole 2019
Z ŻYCIA PARAFII
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Czym wła ści wie jest ta gru ba księ ga le żą cą na oł ta rzu, z któ -
rej czy ta ksiądz pod czas Mszy św.? Ja kie tre ści się w niej
znaj du ją? 

Wtor ko wa kon fe ren cja po pro wa dzo na przez księ -
dza Da wi da do ty czy ła Msza łu, je go struk tu ry i funk cji. 

Mi mo, że księ gę tę wi dzi my w każ dą nie dzie lę pod czas
Mszy św., do wie dzie li śmy się o niej wie lu no wych i cie ka -
wych informacji.

www.bra tal bert.com.pl

W week end 22-24 li sto pa da część na szej wspól no ty mło -
dzie żo wej „Lux Cor dis” po je cha ła na re ko lek cje do do mu
Sióstr Mi sjo na rek Krwi Chry stu sa w Swa rze wie. Był to dla
nas bar dzo owoc ny czas – mo dli twy, sku pie nia i wie lu prze -
my śleń. Roz wa ża li śmy Sło wo Bo że, co dzien nie uczest ni czy -
li śmy we Mszy Świę tej, wy słu cha li śmy kil ku kon fe ren cji na -
sze go dusz pa ste rza – księ dza Da wi da. Każ dy z nas miał też
moż li wość uczest ni cze nia w in dy wi du al nej ad o ra cji. Wszy -
scy mo że my przy znać, że by ło to dla nas nie sa mo wi te do -
świad cze nie.

Re ko lek cje by ły też świet nym cza sem in te gra cji,
szcze gól nie z oso ba mi, któ re do pie ro nie daw no do łą czy ły
do wspól no ty.

www.bratalbert.com.pl

Konferencja – Mszał Rzymski

Rekolekcje adwentowe – Swarzewo 2019

Z ŻYCIA PARAFII
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W dniach 22-24 li sto pa da Dusz pa ster stwo Aka de mic kie
„Lux Cor dis” mia ło oka zję spę dzić czas w Opac twie Be ne -
dyk ty nek w Żar now cu. 

W pią tek wszy scy wy ru szy li śmy spod ko ścio ła 
sa mo cho da mi pro sto do Żar now ca. Za raz po przy jeź dzie 
w klasz to rze cze ka ła na nas prze pysz na ko la cja, po któ rej
wy ru szy li śmy na wie czor ny spa cer nad je zio ro żar no wiec -
kie. Cho ciaż by ło już bar dzo ciem no i nie wie le wi dzie li śmy,
to mie li śmy oka zje do wspól nej in te gra cji. 

So bo tę roz po cze li śmy Mszą Świę tą o godz. 7.15, po
któ rej usie dli śmy wspól nie do śnia da nia, by na brać sił na
dzień pe łen prac w klasz to rze. Za raz po wy zna cze niu obo -
wiąz ków przez sio stry – za bra li śmy się do ro bo ty; chło pa cy
gra bi li li ście oraz sprzą ta li w ka pli cy, a dziew czy ny my ły
pod ło gi i ro bi ły cie stecz ka oraz pier nicz ki z po nad 20 kg cia -
sta! (da ły ra dę). Te go dnia po go da by ła na praw dę pięk na,
dla te go po obie dzie w ra mach re ge ne ra cji po kil ku go dzin -
nych pra cach wy je cha li śmy na spa cer do Dę bek nad mo rze.
Po po wro cie mie li śmy moż li wość uczest ni czenia w uro czy -
stych nie szpo rach pro wa dzo nych przez sio stry w ka pli cy
klasz tor nej – nie sa mo wi te do świad cze nie! Wie czo rem po
ko la cji spo tka li śmy się z sio stra mi by po roz ma wiać, po znać

hi sto rię zgor ma dze nia oraz za dać in dy wi du al ne py ta nia,
któ re się zro dzi ły pod czas wy jaz du. Po spo tka niu uda li śmy
się do swo ich po ko ji na za słu żo ny od po czy nek. Do koń ca
dnia gra li śmy w róż ne gry plan szo we, roz ma wia li śmy i za -
cie śnia li śmy wspól no to we wię zi. W nie dzie lę za raz po Mszy
św. o  godz. 8.15 usie dli śmy wspól nie do śnia da nia, a póź niej
mie li śmy czas by spa ko wać swo je rze czy i za pa ko wać się do
sa mo cho dów. Oko ło godz. 10.00 opó ści li śmy klasz tor sióstr
Be ne dyk ty nek, nie za po mi na jąc o wpi sa niu się do księ gi pa -
miąt ko wej oraz o wspól nym zdję ciu.

W dro dze do Gdań ska tra dy cyj nie za trzy ma li śmy
się w Pia śni cy, by zwień czyć nasz wy jazd wspól nie od ma -
wia jąc ró ża niec za na szą wspól no tę oraz za tych, któ rzy od -
da li tam ży cie za Oj czy znę w cza sie dru giej woj ny świa to wej.

Czas spę dza ny u sióstr w Żar now cu jest na szą tra -
dy cją. Jest to oka zja, by po przez pra cę oraz mo dli twę z sio -
stra mi po znać się le piej oraz na ła do wać ba te rie przed wy -
zwa nia mi na stęp ne go ty go dnia. Był to z pew no ścią bar dzo
owoc ny czas dla ca łej na szej wspól no ty! Chwa ła Pa nu! 

Aga ta We is

Z ŻYCIA PARAFII

„Ora et labora!”
Studenci u Benedyktynek w Żarnowcu 
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Z ŻYCIA PARAFII

Św. Mikołaj na roratach

Święty Mikołaj zawitał w tym roku na roraty... i dostarczył dzieciom, i nie tylko wiele radości, ale także małe upominki :)

AKATYST – hymn ku czci Bogurodzicy
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Z ŻYCIA PARAFII

25-lecie Rycerstwa św. Michała Archanioła
Srebr ny ju bi le usz Ry cer stwa św. Mi cha ła Ar cha nio -
ła

12 i 13 paź dzier ni ka 2019 ro ku w na szej pa ra fii go ści li śmy
ge ne ral ne go ani ma to ra Ry cer stwa Świę te go Mi cha ła Ar -
cha nio ła, mi cha li tę, re dak to ra na czel ne go mie sięcz ni ka
„Któż jak Bóg”, ks. Pio tra Pru sa kie wi cza, któ ry zo stał za -
pro szo ny przez na sze go księ dza pro bosz cza z oka zji 25-le -
cia ist nie nia Ry cer stwa św. Mi cha ła przy pa ra fii św. Bra ta
Al ber ta.

W na szej pa ra fii za stęp ry cer ski po wstał 8 wrze śnia
1995 ro ku. Pierw szą ani ma tor ką zo sta ła pa ni An na Ba cław -
ska. Obec nie jest nią pa ni Iwo na Ko ni szew ska. Ak tu al nym
opie ku nem za stę pu jest ks. Ma te usz Kon kol. Spo ty ka my
się w każ dą śro dę w sal ce na ple ba nii po wie czor nej Mszy
świę tej. 

Sta tut Ru chu Apo stol skie go w Pol sce zo stał za -
twier dzo ny 15 sierp nia 1995 ro ku. 

W so bo tę 12 paź dzier ni ka prze ży wa li śmy, ra zem ze
wszyst ki mi ry ce rza mi ar chi die ce zji gdań skiej (9 za stę pów)
oraz z jed nym za stę pem z die ce zji pel pliń skiej, nasz dzień
sku pie nia. Roz po czę li śmy wspól nym śpie wem go dzi nek do
św. Mi cha ła Ar cha nio ła Na stęp nie spra wo wa na by ła Msza
św., wy gło szo na kon fe ren cja oraz ad o ra cja Naj święt sze go
Sa kra men tu. Du cho we prze ży cia za koń czy li śmy wspól ną
aga pą.

W nie dziel ny po ra nek o godz. 8:00 spra wo wa na by -
ła uro czy sta dzięk czyn na Eu cha ry stia pod prze wod nic -
twem ks. Pio tra Pru sa kie wi cza. 

Ry ce rze dzię ku ją Pa nu Bo gu za wspól ną mo dli twę
i świę to wa nie ju bi le uszu 25-le cia z na szym Ani ma to rem Ge -
ne ral nym.

Któż jak Bóg!
Danuta Bąk – Animatorka Diecezjalna ks. Piotr Prusakiewicz z Anną Bacławską i Danutą Bąk

zdjęcie grupowe członków Rycerstwa św. Michała Archanioła
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Chór parafialny w Kończewicach
Z ŻYCIA PARAFII

Na za pro sze nie ks. pro bosz cza Krzysz to fa Ka oki z pa ra fii
pw. Mat ki Bo żej Wnie bo wzię cia w Koń cze wi cach, Chór Pa -
ra fial ny uczest ni czył we Mszy św. i przed sta wił krót ki kon -
cert pie śni ma ryj nych z oka zji Uro czy sto ści Nie po ka la ne go
Po czę cia NMP. Pod czas Mszy św. za śpie wa li śmy „Ra duj się
zie mio”, „W To bie jest świa tło”, „Mo dli twę” i „Ave Ma ris
Stel la”. W cza sie kon cer tu pu blicz ność mia ła przy jem ność
wy słu chać na stę pu ją cych pie śni: „Ave Ma ria” Kver no, 
„O Mat ko Ła ska wa”, „O Sanc tis si ma”, „Anioł Pań ski”,
„Dzwo ne czek” i „Ma gni fi cat”. W dwóch ostat nich par tie so -
lo we pięk nie za śpie wa ła so list ka An na Ju rek. Z owa cji słu -
cha czy moż na wy wnio sko wać, że kon cert się po do bał, a ks.
pro boszcz wy ra ził po dzię ko wa nia i na dzie ję, że spo ty ka my
się nie po raz ostat ni. 

Po stra wie du cho wej był też czas na spo tka nie przy
sto le przy smacz nym cie ście i her bat ce. 

Syl wia Stan kie wicz

Po mnik de dy ko wa ny na sze mu pa tro no wi, św. Bra tu Al ber to wi,
ma sta nąć przed ko ścio łem, aby wi tać wszyst kich przy by wa ją -
cych na mo dli twę, a jed no cze śnie przy po mi nać Je go prze sła nie
za war te w sło wach „Być do brym jak chleb”. Au to ra mi te go ko -
lej ne go dzie ła dla naszej parafii są ar ty ści rzeź bia rze z Po zna -
nia Mar cin Sob czak i Adam Pia sek, zaś wy ko naw ca mi pra cy 
w brą zie ar ty ści ze Stu dia Garst ka w Szy ma no wie Piotr i An -
drzej Garst ko wie wraz ze swo im ze spo łem. Jak Pan Bóg po bło -
go sła wi to figura świę tego Brata Al berta sta nie przed ko ścio -
łem w ma ju 2020 ro ku, a po świę ce nie po mni ka na stą pi w dniu
od pu stu pa ra fial ne go 17 czerw ca przyszłego roku. Pro si my 
o mo dli twę, aby wszyst kie pla ny uda ło się zre ali zo wać.

ks. Proboszcz

Wizualizacja pomnika 
Patrona naszej parafii
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Da nia ko ja rzy się za pew ne nam wszyst kim, a głów nie chy ba
dzie ciom, z An der se now ski mi ba śnia mi oraz słyn nym Le go lan -
dem. Moż na więc od nieść wra że nie, że kraj ten jak za do tknię -
ciem cza ro dziej skiej różdż ki prze no si nas po now nie w ba jecz -
ny świat na sze go bez tro skie go dzie ciń stwa. 

Nie da le ko lot ni ska w Bil lund, do kąd w se zo nie moż na
do le cieć bez po śred nio z Gdań ska, znaj du je się Le go land, mek -
ka mi ło śni ków kloc ków Le go. Na ogrom nym ob sza rze (123
000 m2) roz miesz czo ne są tam prze róż ne eks po na ty zbu do wa -
ne oczy wi ście z tych róż no ko lo ro wych kloc ków: od mi nia tu ro -
wych ma kiet z naj waż niej szy mi za byt ka mi Da nii i naj słyn niej -
szy mi bu dow la mi świa ta przez mo de le he li kop te rów czy di no -
zau rów na tu ral nej wiel ko ści aż po wiel ki ho tel, któ ry oczy wi -
ście nie jest wpraw dzie zbu do wa ny z kloc ków, lecz swo ją ko lo -
ry sty ką, kształ tem i wy stro jem wnętrz przy po mi na do złu dze -
nia je den ol brzy mi klo cek Le go. Stoi on tam zresz tą nie bez po -
wo du, gdyż na sko rzy sta nie z ca łej ofer ty Le go lan du trze ba po -
świę cić co naj mniej dwa peł ne dni. Wie le tu ry stów de cy du je się
za tem na noc leg w nim. Szyb kie obej rze nie wszyst kich eks po -
na tów je dy nie z ze wnątrz za ję ło mi już bo wiem do brych kil ka
go dzin. Nie uda ło mi się nie ste ty sko rzy stać z wie lu in nych róż -
nych atrak cji, przy go to wa nych nie tyl ko dla dzie ci, lecz tak że
dla ca łych ro dzin (np. Ga bi net Stra chu, Park Ju raj ski, Lo do wa
Kra ina, Rwą ca Rze ka), któ re są wli czo ne w ce nę bi le tu, lecz
aby się do nich do stać, trze ba od stać swo je w dłu gich ko lej -
kach, gdyż chęt nych jest za wsze spo ro, na wet przy brzyd kiej
po go dzie. 

Ko lej nym baj ko wym punk tem na ma pie Da nii jest
Oden se, ro dzin ne mia sto Han sa Chri stia na An der se na. Je cha -
łam tam z Bil lund au to bu sem, któ rym – jak się oka za ło – kie ro -
wał miesz ka ją cy od lat w Da nii Po lak. Po dróż mi nę ła więc nam
oboj gu bar dzo przy jem nie, a ja przy oka zji do wie dzia łam się
wie lu cie ka wych rze czy o ży ciu w tym kra ju. W sa mym Oden -
se nie mal na każ dym kro ku moż na na tknąć się na obiek ty na -
wią zu ją ce do naj słyn niej sze go oby wa te la te go mia sta. Są tam
więc na przy kład lo ka le ga stro no micz ne i ho te le, w któ rych na -
zwach wy stę pu ją po sta ci z je go ba jek. Naj waż niej sze mo ty wy
baj ko we uwiecz nio ne zo sta ły tak że w po sta ci po kaź nych rzeźb,
któ re spo tkać moż na nie mal na każ dym kro ku w cen trum mia -
sta: na każ dym więk szym pla cu czy skwe rze, na dep ta ku han -
dlo wym, w uro kli wych, wą skich ulicz kach Sta re go Mia sta i w
pięk nym par ku miej skim. Sam baj ko pi sarz rów nież do cze kał
się swo je go po mni ka sto ją ce go przed po świę co nym mu mu -
zeum. Wszyst kie te atrak cje moż na zo ba czyć po dą ża jąc spe cjal -
nym tu ry stycz nym szla kiem śla da mi An der se na, do kład nie za -
zna czo nym na pla nie mia sta. 

Do cen nych za byt ków Oden se za li cza się tak że pro te -
stanc ka ka te dra, w któ rej pod zie miach spo czy wa ją do cze sne
szcząt ki pa tro na Da nii, św. Ka nu ta. Pod ko niec wrze śnia ko -
ścio ły duń skie, w ty go dniu za zwy czaj za mknię te, or ga ni zu ją –
za pew ne na wzór Eu ro pej skiej No cy Mu ze ów – tzw. Noc Ko -
ścio łów. Są one wte dy na stro jo wo oświe tlo ne i do stęp ne dla
wszyst kich aż do póź nych go dzin noc nych, a pro gram te go wy -
da rze nia jest bar dzo zróż ni co wa ny, gdyż obej mu je tak ty po we
dla ewan ge li ków roz wa ża nia słów Pi sma Świę te go prze pla ta ne
pięk nym śpie wem i kla sycz ny mi utwo ra mi or ga no wy mi gra ny -
mi na ży wo iście po mi strzow sku.

Nie opo dal Oden se znaj du je się re gio nal ny skan sen.
Prze cha dza jąc się po nim, co fa my się w cza sie aż o ja kieś kil ka -

set lat. Po dob ne wra że nie ma się zwie dza jąc któ ryś z licz nych,
do sko na le za cho wa nych zam ków świad czą cych do dziś o daw -
nej po tę dze te go kra ju. Nie są one wpraw dzie tak wiel kie jak
słyn ne fran cu skie zam ki nad Lo arą, za chwy ca ją jed nak rów nie
moc no swo im wy glą dem, bo ga to zdo bio ny mi, sty lo wy mi wnę -
trza mi oraz ogrom nym, urze ka ją cym za ło że niem par ko wym 
z kil ko ma du ży mi ogro da mi w róż nych sty lach i ży wo pło to wym
la bi ryn tem, w któ rym moż na się na praw dę nie źle po gu bić. Ta -
kim oka zał się na przy kład za mek Ege skov, któ ry mia łam przy -
jem ność zwie dzić. Na le ży on po dziś dzień do krew nych obec -
nie pa nu ją cej duń skiej kró lo wej Mał go rza ty II. Jej ku zyn, bę dą -
cy za ra zem obec nym wła ści cie lem zam ku, wi dząc, jak bar dzo
spie szę się na po ciąg po wrot ny do Oden se, pod wiózł mnie swo -
im sa mo cho dem na sta cję ko le jo wą, gdyż je chał wła śnie aku rat
do Ko pen ha gi. Te go ro dza ju po sia dło ści po ło żo ne są bo wiem
ra czej na ubo czu, z da la od głów nych ar te rii, więc w dro dze do
naj bliż szej sta cji ko le jo wej trze ba po ko nać pra wie 3 km. Mi ło
by ło je chać tam z sym pa tycz nym i cał kiem praw dzi wym (a nie
ta kim z baj ki) księ ciem. Cóż, współ cze sne kró le stwa w ni czym
nie przy po mi na ją już tych z daw nych epok, więc i ich wład cy są
dziś ta ki mi sa my mi zwy czaj ny mi ludź mi jak my.

Tekst i zdjęcia: Ewa Wojaczek

Dania – bajkowe królestwo Europy

zamek Egeskov

Latający kufer
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WIERSZE

WSPOMNIENIA

Boski Jezu 

Boski Jezu ma słodyczy,
Osusz duszę z łez goryczy.
Wysłuchaj mego lamentu
I do życia daj zachętę.
Wskaż jak Krzyża mam się chwytać,
W Twoich Księgach o los pytać?
Naucz ból z pokorą znosić,
Dziękować, o łaski prosić.
Błogosławisz z każdą chwilą!
Spraw by cierpieć było miło.

Mamuś Boska, Uwielbiona
Przytul mnie do Swego Łona.
Trzymaj mnie mocno za rękę,
Z Tobą zniosę tę udrękę.
Pomóż zrozumieć cierpienie,
Woli Bożej ja nie zmienię

Dusza Cierpiąca

Przemijanie

Stary fortepian
stoi przygięty
samotnie
przelicza klawisze
przeszłości
Rozpryskują się
dźwięki pamięci
nieskończone symfonie
urwane akordy
echa
oklasków
teraz
fałszywa nuta
zerwana struna
pęknięte skrzydło
głuche koncerty
dla nikogo

Sylwia Stankiewicz
jesień 2014

Na krawędzi tęczy    

Wędruję – pielgrzym wieczny
przez życia meandry
nie wierząc w horoskopy
i wizje Kasandry

Odbijam się od ściany
od muru boli głowa
czy na kres tej pielgrzymki
jestem już gotowa?

Na rozstajach stoi
krzyż przydrożny drewniany
pokazałeś mi, Panie,
wszystkie swoje rany

I pojęłam nagle 
jaki mój krzyż maleńki
przyklęknę na tęczy
krawędzi, krzyknę: – Dzięki!

Dzięki Ci za hojne
dary niezasłużone
dzięki, że wskazałeś
w którą mam dążyć stronę

Sylwia Stankiewicz
18.05.2014

pomnik Andersena za katedrą w Odense, w której był ochrzczony jedna z atrakcji Legolandu
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KĄCIK DLA DZIECI
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WIADOMOŚCI PARAFIALNE

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

Wanda Izabela Łukasik 22.09.2019 
Emilia Dudek 22.09.2019 
Marcel Gajewski 28.09.2019 
Zuzanna Małgorzata Szczygieł 29.09.2019 
Alicja Lena Wesołowska 6.10.2019 
Michalina Drozd 13.10.2019 
Kaja Urszula Zaczek 13.10.2019 
Aleksander Herbatowski 13.10.2019 
Bruno Adrian Jeremowicz 26.10.2019 
Oskar Maciej Poziemski 27.10.2019 
Sara Ladach 10.11.2019 
Sara Elżbieta Łaga 24.11.2019 

Śp. Tadeusz Potok, lat 85 
Śp. Jarosława Kamińska, lat 82 
Śp. Zbigniew Wójtowicz, lat 83 
Śp. Brygida Jatkowska, lat 77 
Śp. Wiesława Galanek, lat 72 
Śp. Krystyna Kwiatkowska, lat 70 
Śp. Aniceta Majda, lat 81 
Śp. Bohdan Kobyliński, lat 88 
Śp. Zygmunt Flisek, lat 79 
Śp. Tadeusz Jabłoński, lat 100 
Śp. Apolonia Bieńkowska, lat 90 
Śp. Romualda Senkowska, lat 80 
Śp. Tadeusz Pacuk, lat 88 
Śp. Jan Kiszko, lat 92 
Śp. Jan Szwichtenberg, lat 81 
Śp. Edmund Kroplewski, lat 67 
Śp. Henryk Brendel, lat 84 
Śp. Jan Pośpiech, lat 81 
Śp. Stefan Fabiszewski, lat 90 
Śp. Beata Stawska, lat 56 
Śp. Sabina Matera, lat 95 
Śp. Maria Pochyluk, lat 88 
Śp. Genowefa Czoska, lat 87 
Śp. Maria Parus, lat 83 
Śp. Barbara Bogacz, lat 87 
Śp. Jerzy Konarski, lat 64 
Śp. Jan Gardziel, lat 94 
Śp. Hieronim Bachurski, lat 79 
Śp. Barbara Szumko, lat 81 
Śp. Wanda Piotrowska, lat 81 
Śp. Elżbieta Jaśkiewicz, lat 92 
Śp. Józef Kurek, lat 73 
Śp. Hildegarda Stawecka, lat 79 
Śp. Mieczysław Sienkiewicz, lat 92 
Sp. Andrzej Wiktor Zych, lat 80 
Śp. Gerard Nagórski, lat 78 
Śp. Maria Słabkowska, lat 78 
Śp. Helena Grot, lat 79 
Śp. Małgorzata Weis, lat 94 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:

Adrian Leicht i Monika Kowalska
20.09.2019 

Michał Gajewski i Katarzyna Kamila Robak 
28.09.2019 

Andrzej Wiśniewski i Małgorzata Anna Odya
5.10.2019 

Piotr Skiba i Katarzyna Maria Bochniak 
12.10.2019 
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Życzenia na Boże Narodzenie
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Godny podziwu znak żłóbka, tak drogi chrześcijanom, zawsze budzi zadziwienie 
i zdumienie. Przede wszystkim dlatego, że ukazuje czułość Boga. 

On, Stwórca wszechświata, uniża się do naszej małości.
Serce żłóbka zaczyna bić, kiedy w Boże Narodzenie składamy w nim figurkę 

Dzieciątka Jezus. Bóg przedstawia się w ten sposób w dziecku, aby powierzyć się 
objęciu naszych ramion. W słabości i kruchości ukrywa swoją moc, która wszystko stwarza

i przekształca. Wydaje się to niemożliwe, a jednak tak jest: 
w Jezusie Bóg był dzieckiem i jako takie chciał objawić wspaniałość swojej miłości, 

która przejawia się w uśmiechu i w wyciągnięciu rąk ku każdemu.
Znak żłóbka uczy nas kontemplować Jezusa, odczuwać miłość Boga do nas, 

odczuwać i wierzyć, że Bóg jest z nami, a my jesteśmy z Nim, 
wszyscy jako dzieci i bracia dzięki temu Dzieciątku, Synowi Boga i Dziewicy Maryi. 

i odczuwać, że na tym polega szczęście.
Pozwólmy, aby z zadziwienia zrodziła się pokorna modlitwa: nasze „dziękuję” Bogu, 

który zechciał dzielić z nami wszystko, aby nas nigdy nie zostawić samymi.

Drodzy czytelnicy „Głosu Brata”, przyjmijcie jako życzenia świąteczne 
myśli z Listu Apostolskiego „ADMIRABILE SIGNUM” 

Ojca Świętego Franciszka o znaczeniu i wartości żłóbka z 1 grudnia 2019 r.

Redakcja „Głosu Brata”


