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Chrystus Pan Zmartwychwstał... Alleluja!



2

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU
Z ŻYCIA PARAFII

Gorzkie Żale, 1 III 2020 r. kazanie pasyjne głosił ks. Marcin Sprengel z parafii św. Kazimierza na Zaspie

Ks. Mar cin Sple gel z pa ra fii św. Ka zi -
mie rza na Za spie gło sił ka za nia pa syj -
ne oraz re ko lek cje dla dzie ci ze Szko ły 
Pod sta wo wej nr 80 

Ks. Ire ne usz Ko zio rzęb ski z pa ra fii św. 
Mi ko ła ja z Łę go wie gło sił re ko lek cje 
dla dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej nr 79

Przerwane rekolekcje 
Ogłoszenie pandemii koronawirusa miało wpływ na życie także naszej parafii. 
Konieczność przestrzegania wydanych przez rząd zarządzeń ograniczających 

skupianie się ludzi do 50 osób, musiało być respektowane. Obok zdjęcie 
wieżowca z sercem na znak jedności w walce z wirusem.
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Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII  
 
24 XII – Wi gi lia œwi¹t Bo ¿e go Na ro dze nia. Pa ster ka. 
25-26 XII – œwiê ta Bo ¿e go Na ro dze nia 
27 XII 2019 – roz po czê cie wi zy ty dusz pa ster skiej. 
1 I 2020 – Uroczystoœæ Œwiê tej Bo ¿ej Ro dzi ciel ki oraz Œwia to wy Dzieñ 
Mo dli twy o Po kój. 
• Pod czas Mszy œw. o godz. 13.00 goœciliœmy ro dzi ców ksiê ¿y pra cu j¹ -
cych w na szej pa ra fii. 
6 I – Uroczystoœæ Ob ja wie nia Pañ skie go. 
18 I – roz po czê cie Ty go dnia Po wszech nej Mo dli twy o Jednoœæ 
Chrzeœcijan. Prze¿ywaliœmy go pod ha s³em „¯ycz li wy mi b¹ dŸmy”. 
26 I – przed sta wie nie bo ¿o na ro dze nio we w wy ko na niu dzie ci z Przed -
szko la nr 62 za pre zen to wa ne przed Msz¹ œw. o godz. 12.00. 
O godz. 16.00 – kon cert ko lêd w wy ko na niu Chó ru Pa ra fial ne go Bra ta 
Al ber ta. 
31 I – w ra mach „Pi¹t ków dla za bie ga nych” o godz. 19.30 od by³ siê kon -
cert ko lêd w wy ko na niu Chó ru Do bre S³o wo.  
2 II – œwiê to Ofia ro wa nia Pañ skie go. Poœwiêcenie œwiec grom nicz nych 
na ka¿ dej Mszy œw.  
• Pod czas Eu cha ry stii o godz. 11.00 poœwiêcenie œwiec dzie ciom przy -
go to wu j¹ cym siê do Pierw szej Ko mu nii œw. To rów nie¿ dzień szcze gól -
nej wdzięcz no ści za oso by kon se kro wa ne we Wspól no cie Ko ścio ła.  
7-14 II – Mię dzy na ro do wy Ty dzień Mał żeń stwa. 
10 II – za koń cze nie wi zyt dusz pa ster skich. 
11 II –wspo mnie nie Mat ki Bo żej z Lo ur des, prze ży wa li śmy XXVII Świa -
to wy Dzień Cho re go. Te go rocz ne orę dzie pa pie skie za ty tu ło wa ne zo -
sta ło: „Przyjdź cie do Mnie wszy scy, któ rzy utru dze ni i ob cią że ni je ste -
ście, a Ja was po krze pię” Pod czas wszyst kich mszy św. mo dli li śmy się 
o si łę i moc w dźwi ga niu krzy ża przez cier pią cych. Do dat ko wa Msza św. 
z udzie la niem Sa kra men tu Cho rych zo sta ła od pra wio na o godz. 9.00. 
16 II – roz po czę cie w na szej pa ra fii prak ty ki dusz pa ster skiej przez kle -
ry ka Bła że ja Ty bu rę. 
17 II – po nie dzia łek godz. 18.00 – Msza św. w in ten cji wszyst kich pra -
cow ni ków i człon ków Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Przy mo rze”. 
22 II – bal kar na wa ło wy Lux Cor dis 2020. 
23 II – obec ność w na szej pa ra fii i gło sze nie Sło wa Bo że go na każ dej 
Mszy św. przez ks. Sła wo mi ra Sko bli ka – pro bosz cza pa ra fii w Chłap o -
wie. 
• Roz po czę cie 53. Ty go dnia Mo dlitw o Trzeź wość Na ro du pod ha słem 
„Szczę śli we dzie ci w trzeź wych ro dzi nach”. 
• O godz. 15.00 od by ła się za ba wa kar na wa ło wa dla przed szko la ków  
i młod szych dzie ci szkol nych przy go to wa na przez Wspól no tę Do mo we -
go Ko ścio ła w sal kach na ple ba nii. 
• XXXIII rocz ni ca po wsta nia ar chi die ce zjal nej służ by męż czyzn Sem -
per Fi de lis. 
25 II – warsz ta ty z ko mu ni ka cji dla mło dzie ży. 
26 II – śro da po piel co wa. 
28 II – pierw sze na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej w okre sie Wiel kie go  
Po stu. 
29 II-2 III – re ko lek cje wiel ko post ne dla uczniów Szko ły Pod sta wo wej 
nr 79. Na uki re ko lek cyj ne po pro wa dził ks. Ire ne usz Ko zio rzęb ski. 
1 III – Gorz kie ża le z ka za niem pa syj nym, gło szo nym w nie dzie lę Wiel -
kie go Po stu przez ks. Mar ci na Spren ge la o godz. 17.00. 
7-8 III – re ko lek cje wiel ko post ne mło dzie ży – Swa rze wo 2020. 
8-10 III – re ko lek cje wiel ko post ne dla uczniów Szko ły Pod sta wo wej nr 
80. Na uki re ko lek cyj ne po pro wa dził ks. Mar cin Spren gel. 
12 III – ogło sze nie ko mu ni ka tu Prze wod ni czą ce go Kon fe ren cji Epi sko -
pa tu Pol ski o wpro wa dze niu pre wen cyj nych środ ków ostroż no ści w sy -
tu acji za gro że nia ko ro na wi ru sem. 
13 III – 7. rocz ni ca wy bo ru na Sto li cę Pio tro wą pa pie ża Fran cisz ka. Oso -
bę Oj ca Świę te go po le ca li śmy we wspól nej mo dli twie.
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Ko cha ni – ostat nie ty go dnie nie wąt pli wie zbu -
rzy ły pe wien po rzą dek, któ ry każ de mu z nas 
da wał względ ne po czu cie bez pie czeń stwa i sta -
bil no ści. Dzi siaj róż ne my śli ci sną się na usta  
a w ser cu po ja wia sią co raz więk szy nie po kój  
i lęk. Jak sy tu acja, w któ rej się wszy scy zna leź -
li śmy dłu go po trwa. Du cho wo łą czy my się  
i wspie ra my cho rych, cier pią cych ich ro dzi ny, 
służ by me dycz ne i wszyst kie in ne.  
Ko cha ni chcę za pew nić, iż każ de go dnia pod -
czas spra wo wa nych Eu cha ry stii ka pła ni pro szę 
o bez pie czeń stwo dla Was. Ufam, iż ta ma lut ka 
du cho wa ce gieł ka bę dzie źró dłem na dziei, któ -
ra za go ści w Wa szych ser cach. Jed no cze śnie 
po kor nie pro szę – trwaj cie na mo dli twie… pro -
ście o za prze sta nie roz prze strze nia nia się ko ro -
na wi ru sa… Czyń cie to za po śred nic twem trans -
mi sji in terne to wej z na sze go ko ścio ła i oczy wi -
ście uwzględ niaj cie za le ce nia władz pań stwo -
wych i ko ściel nych…  
Do zo ba cze nia w świą ty ni… mam wiel ką na -
dzie ję – RYCHŁEGO ZOBACZENIA… 
 

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

 

Słowo od Księdza 
Proboszcza

. . . 

Kle ryk Bła żej Ty bu ra z pa ra fii Nie po ka la ne go 
Po czę cia NMP w Gdań sku -Dol nym Mie ście –
kle ryk pią te go ro ku Gdań skie go Se mi na rium 
Du chow ne go – od by wa prak ty kę w na szej pa ra -
fii od 16 lu te go do koń ca ro ku szkol ne go.
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Z ŻYCIA PARAFII

Sprawozdanie duszpasterskie za 2019 r.
Dro dzy Pa ra fia nie,  
tra dy cyj nie już od 18 lat, dzie lę się z Wa mi ra do ścia mi  
i osią gnię cia mi, któ re ob ra zu ją i pod su mo wu ją na sze pa -
ra fial ne wy sił ki za rów no w wy mia rze du cho wym ja ki ma -
te rial nym. Ja ko Wspól no ta pa ra fial na je ste śmy ma łą 
cząst ką Ko ścio ła Po wszech ne go, któ ry z róż nych stron 
by wa dziś pod da wa ny kry ty ce i oce nom. Moż na więc  
i od na szych pa ra fian usły szeć sło wa wspar cia i życz li wo -
ści, ale tak że sło wa za wie ra ją ce py ta nia i wąt pli wo ści. 
Na szą pa ra fial ną de wi zą są sło wa św. Bra ta Al ber ta; 
„Bądź do bry jak chleb...”. Pra gnie my więc, aby wszyst -
ko, co czy ni my i pro po nu je my, wpi sy wa ło się w to Al ber -
to we za wo ła nie. W tym du chu przy go to wu je my na sze 
pro po zy cje dla przed szko la ków, dla dzie ci, dla mło dzie ży  
w róż nych gry pach wie ko wych oraz dla do ro słych i se -
nio rów. Na co dzień moż na śle dzić te sys te ma tycz ne pro -
po zy cje i dzia ła nia za po śred nic twem pa ra fial nej stro ny 
in ter ne to wej, pa ra fial ne go fa ce bo oka oraz spo tkań dusz -
pa ster skich. Ilość osób, któ re wraz z na mi mo dlą się 
pod czas nie dziel nych na bo żeństw od 10 lat utrzy mu je 
się na tym sa mym po zio mie. Do na szej pa ra fii nie od no -
szą się za tem stwier dze nia, iż zmniej sza się licz ba osób 
prak ty ku ją cych. W ro ku 2019 od wie dzi li śmy pod czas wi -
zy ty dusz pa ster skiej 3346 miesz kań; nie by ło ko lę dy w 
bli sko 3 tys. miesz kań a zde cy do wa nie od mó wi ły spo tka -
nia z ka pła nem oso by za miesz ku ją ce w 1496 lo ka lach. 
 

PERSONALIA 
Kto Wam w mi nio nym ro ku po słu gi wał? By ło to 

6 ka pła nów. Pro boszcz (ks. Grze gorz), czte rech wi ka riu -
szy (księ ża Woj ciech, Ma te usz, Pa weł, ks. Da wid) oraz 
do po mo cy dusz pa ster skiej ks. Ma rek. Współ pra cu ją  
z na mi czte ry Sio stry Be tan ki (Sio stra Jo an na – za kry -
stian ka, któ ra w sierp niu za stą pi ła Sio strę Anie lę,  
S. Aman da – po słu gu je w kan ce la rii i kio sku pa ra fial -
nym, S. Do ro ta i Be ne dyk ta – ka te chet ki). Do po mo cy 
ma my tak że per so nel świec ki, któ ry po ma ga nam za rów -
no w ko ście le jak i pra cach do mo wych. Ak tu al nie je den 
z na szych pa ra fian stu diu je w Gdań skim Se mi na rium 
Du chow nym i przy go to wu je się do ka płań stwa. W na szej 
pa ra fii od by wa ją tak że swo je prak ty ki dusz pa ster skie in -
ni kle ry cy GSD.  
 

ŻYCIE SAKRAMENTALNE 
Fun da men tem ży cia re li gij ne go w pa ra fii jest ży -

cie sa kra men tal ne. W mi nio nym 2019 ro ku Sa kra ment 
Chrztu św. przy ję ło 63 dzie ci (2018 – 83), sa kra ment mał -
żeń stwa 31 par (2018 – 22). Ks. bp Wie sław Szla chet ka 
udzie lił Sa kra men tu Bierz mo wa nia 50 mło dym lu dziom 
(2018 – 54). Do wiecz no ści od pro wa dzi li śmy 142 na -
szych pa ra fian (2018 – 156). Jak wspo mnia łem ok. 35 % 

pa ra fian sys te ma tycz nie uczest ni czy w nie dziel nej Mszy 
św. i więk szość przy stę pu je tak że do Ko mu nii Św. Wie lu 
z na szych pa ra fian i go ści ko rzy sta ze sta łe go gra fi ku dy -
żu rów w kon fe sjo na le. Ka pła ni od wie dza ją rów nież  cho -
rych z po słu gą w pierw sze piąt ki i so bo ty mie sią ca. 
 

MODLITWA 
Ży ciu sa kra men tal ne mu to wa rzy szy za wsze mo -

dli twa. Oprócz sta łych wy da rzeń wpi sa nych w ka len darz 
li tur gicz ny na uwa gę za słu gu ją ob cho dy Świa to we go 
Dnia Cho re go; wie czór mo dli twy za ka pła nów; spo tka nia 
for ma cyj ne dla męż czyzn. Po nad 100 osób wzię ło udział 
w noc nej – In dy wi du al nej Dro dze Krzy żo wej. Świę to wa -
li śmy rów nież Ju bi le usz 25-le cia po wsta nia Wspól no ty 
św. Mi cha ła Ar cha nio ła W li sto pa dzie, wpi su jąc się czas 
mo dli twy za zmar łych, od pra wi li śmy uro czy stą Eu cha ry -
stię za tych, któ rzy ode szli do wiecz no ści w ro ku 2019. 
Kon ty nu owa li śmy rów nież cykl tzw. spo tkań „dla za bie -
ga nych”. W grud niu mło dzież przy go to wa ła Aka tyst ku 
czci NMP oraz go ści li śmy na Bar bór ko wej mo dli twie 
gór ni ków mor skich. Od by ły się tak że re ko lek cje wiel ko -
post ne i ad wen to we. Za pro si li śmy na szych pa ra fian rów -
nież na Lu ce na ria, czy li nie szpo ry ad wen to we. 
 

PIELGRZYMKI 
Na si Pa ra fia nie od by li w ubie głym ro ku uczest -

ni czy li w piel grzym kach: m.in. do Świą ty ni Opatrz no ści 
Bo żej w War sza wie oraz Sank tu arium w Me dju go rie. 
Uda li się, jak co ro ku, na Kal wa rię Wej he row ską. Po nad -
to od by ła się piel grzym ka ro we ro wa do Sank tu arium  
w Ma tem ble wie. (XIX). Mło dzież wzię ła udział w spo tka -
niu w Led ni cy zaś se nio rzy uczest ni czy li w tzw. Led ni cy 
Se nio ra. Pięk nym do świad cze niem by ła rów nież wrze -
śnio wa piel grzym ka mło dzie ży z „Lux Cor dis” do Zie mi 
Świę tej. 
 

KOMUNIKACJA 
Ja ko pa ra fia ko rzy sta my tak że z róż nych form 

umoż li wia ją cych bez po śred ni kon takt z wier ny mi. Na -
sza pa ra fial na stro na in ter ne to wa mia ła w ro ku 2019 po -
nad 220 tys. od słon, co da je po nad 600 od słon dzien nie. 
Pro fil pa ra fial ny na fa ce bo oku ma 1475 po lu bień. Mło -
dzież z „Lux Cor dis” wraz z dusz pa ste rza mi przy go to wa -
ła i wy da ła 41 nu me rów biu le ty nu „Źró dło i Szczyt” a re -
dak cja Gło su Bra ta prze ka za ła w na sze rę ce 4 nu me ry, 
któ re sta no wią kro ni kar ski za pis wy da rzeń pa ra fial nych 
opi sa nych i udo ku men to wa nych fo to gra ficz nie. Na uwa -
gę za słu gu je tak że cykl „Książ ka mie sią ca”. Dzię ki tej 
ak tyw no ści do rąk czy tel ni ków tra fia war to ścio wa po zy -
cja książ ko wa. Pa mię ta my tak że o pra sie ka to lic kiej, któ -
ra jest do stęp na w kio sku pa ra fial nym. 
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WYDARZENIA I KULTURA 
My dusz pa ste rze, sio stry za kon ne oraz li de rzy 

świec cy chce my być z Wa mi i dla Was… stąd róż ne pro -
po zy cje, któ re słu żą tak że po głę bia niu wię zi mię dzy ludz -
kich. Te mu ce lo wi słu żą cy klicz ne spo tka nia, któ re wpi -
su ją się w ka len darz dusz pa ster ski. Jest wśród nich za -
ba wa kar na wa ło wa dla dzie ci oraz za ba wa an drzej ko wa 
dla do ro słych. Pa ra fia zor ga ni zo wa ła kil ka wa ka cyj nych 
wy jaz dów dla róż nych grup wie ko wych. Se nio rzy mie li 
zaś moż li wość spo tkań w ra mach Klu bu Se nio ra. War ty 
od no to wa nia jest rów nież fakt, iż w co rocz nym fe sty nie 
od pu sto wym uczest ni czy co raz wię cej osób. Wiel ką ra -
do ścią jest tak że ist nie nie kil ku ze spo łów mu zycz nych 
sku pia ją cych dzie ci, mło dzież i do ro słych. Nasz chór pa -
ra fial ny Św. Bra ta Al ber ta w mi nio nym ro ku świę to wał 
20-le cie swo je go ist nie nia. Wszyst kim mu zy kom gra tu lu -
je my a jed no cze śnie bar dzo dzię ku je my. 
 

DZIEŁA CHARYTATYWNE 
A te raz słów kil ka na te mat dzia łal no ści cha ry ta -

tyw nej. Dzię ki róż nym zbiór kom Ca ri tas pa ra fial ny dys -
po no wał w ro ku 2019 kwo tą 31 tys. zł. Środ ki te by ły sys -
te ma tycz nie prze ka za ne dla na szych pa ra fian m.in. na 
do fi nan so wa nie za ku pu le karstw i in nych środ ków me -
dycz nych; na obia dy dla po trze bu ją cych wspar cia; na 
żyw ność; na in dy wi du al ną po moc dla osób, któ re zna la -
zły się w bar dzo trud nej sy tu acji ma te rial nej. Po nad to 
na si Pa ra fia nie na si wspar li: ak cję „Żon kil” – po moc na 
rzecz ho spi cjum; zbiór kę żyw no ści tzw. „Tut kę mi ło - 
sier dzia”; „Wi gi lij ne Dzie ło Po mo cy Dzie ciom” – za kup 
świe cy Ca ri ta su; w Dzień Pa pie ski prze pro wa dzi li śmy 
zbiór kę sty pen dial ną. Wspar li śmy rów nież pa ra fie na 
Ukra inie (ks. Ja kub Dę bic ki) oraz nie wiel ką pa ra fię  
w Że li strze wie. Łącz nie na te wy żej wy mie nio ne ce le 
prze zna czy li śmy po nad 70 tys. zło tych. Bar dzo za wszel -
ką po moc dzię ku je my. 

SPRAWY BUDOWLANE – INWESTYCYJNE 
A te raz jesz cze kil ka zdań na te mat na szej pa ra -

fial nej ak tyw no ści in we sty cyj nej. Te dzia ła nia na obec -
nym eta pie ist nie nia pa ra fii (przy po mnę ist nie je od 32 
lat) są pro wa dzo ne w ra mach środ ków, któ re na ten cel 
po zy sku je my. A je dy nym źró dłem są ofia ry skła da ne 
przez pa ra fian i go ści. I tak w mi nio nym ro ku dzia ła nia 
by ły zwią za ne z no wym obiek tem, w któ rym prze wi dzia -
na jest księ gar nia, ma ła ka wia ren ka i to a le ta dla osób 
nie peł no spraw nych. Zo sta ły tam wy ko na ne: in sta la cja 
elek trycz na, alar mo wa i wod no -ka na li za cyj na. Po nad to 
przy go to wa no i uru cho mio no in sta la cję c.o. z sa mo dziel -
nym wę złem ciepl nym. Te wszyst kie pra ce spo wo do wa -
ły, że moż na by ło wy ko nać tyn ki i po sadz ki. W mi nio nym 
ro ku zo sta ły tak że wy ko na ne i za mon to wa ne no we drzwi 
w przed sion ku ko ścio ła. Od kil ku mie się cy trwa ją rów -
nież pra ce nad rzeź bą św. Bra ta Al ber ta z brą zu, któ ra  
w ma ju sta nie przed ko ścio łem. Po świę ce nie pla nu je my 
na czer wiec, kie dy bę dzie my prze ży wać od pust pa ra fial -
ny. Te wszyst kie dzia ła nia po chło nę ły nasz bu dżet in we -
sty cyj ny. Wspo mnia łem tyl ko te naj waż niej sze, choć wie -
le by ło dzia łań po dej mo wa nych z my ślą o do bru pa ra fii, 
dzie ci, mło dzie ży, se nio rów i na szych ro dzin. 
 

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

Pro boszcz, ks. kan. Grze gorz Stol czyk 

Z ŻYCIA PARAFII

W uro czy stość od pu sto wą św. Bra ta 
Al ber ta w 2019 ro ku go ści li śmy w na -
szej pa ra fii spo łecz ność Ca ri tas Ar chi -
die ce zji Gdań skiej, któ rą tak że opie -
ku je się nasz pa tron.  
Po Mszy św. na pla cu przy ko ściel nym 
od był się wspól ny pik nik. 

*    *    *
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„W imię Chry stu sa pro si my: 
po jed naj cie się z Bo giem!” 
(2 Kor 5, 20) 
  

Dro dzy bra cia i sio stry! 
 
Rów nież w tym ro ku Pan da je nam czas 
sprzy ja ją cy przy go to wa niu się do świę -
to wa nia z od no wio nym ser cem wiel kiej 
ta jem ni cy śmier ci i zmar twych wsta nia 
Je zu sa. Jest ona  nie zwy kle waż na w ży -
ciu chrze ści jań skim oso bi stym i wspól -
no to wym. My ślą i ser cem mu si my sta le 
po wra cać do tej Ta jem ni cy. Bo wiem 
wzra sta w nas ona nie ustan nie, na ty le, 
na ile da je my się wcią gnąć jej dy na mi -
zmem du cho wym i przy sta je my na nią, 
da jąc od po wiedź wol ną i szczo drą. 
 

1. Ta jem ni ca pas chal na, pod sta wa na wró ce nia 
 
Ra dość chrze ści ja ni na wy pły wa ze słu cha nia i przy ję cia Do brej No wi ny o śmier ci i zmar twych wsta niu Je zu sa: ke ryg my. 
Stresz cza ona Ta jem ni cę tej mi ło ści, któ ra „jest tak re al na, tak praw dzi wa, tak kon kret na, że   ofe ru je nam re la cję peł ną 
szcze re go i owoc ne go dia lo gu” (ad hort. apost. Chri stus vi vit, 117). Kto wie rzy w tę wieść,  od rzu ca kłam stwo, we dług któ -
re go na sze ży cie mia ło by swe po cho dze nie w nas sa mych, pod czas gdy w rze czy wi sto ści po cho dzi ono z mi ło ści Bo ga Oj -
ca, z Je go wo li, by dać ży cie w ob fi to ści (por. J 10, 10). Je śli na to miast słu cha my ba ła mut ne go gło su „oj ca kłam stwa” (por. 
J 8, 45), to na ra ża my się na po grą że nie w ot chła ni non sen su, do świad cza jąc pie kła już na zie mi, jak o tym nie ste ty świad -
czy wie le dra ma tycz nych wy da rzeń z do świad cze nia ludz kie go oso bi ste go i zbio ro we go. 
 
Dla te go w tym Wiel kim Po ście ro ku 2020 chciał bym prze ka zać każ de mu chrze ści ja ni no wi to, co już na pi sa łem lu dziom 
mło dym w ad hor ta cji apo stol skiej Chri stus vi vit: „Spójrz na roz po star te ra mio na ukrzy żo wa ne go Chry stu sa, po zwól się 
zba wiać za wsze na no wo. A kie dy idziesz wy znać swo je grze chy, moc no wierz w Je go mi ło sier dzie, któ re cię uwal nia na za -
wsze od wszel kiej wi ny. Kon tem pluj Je go krew prze la ną z po wo du tak wiel kiej mi ło ści i daj się przez nią oczy ścić. W ten 

WIELKI POST

Rekolekcje wielkopostne 2020
Te go rocz ne re ko lek cje wiel ko post ne by ły zu peł nie ina czej 
za pla no wa ne. Moż na po wie dzieć w spo sób tra dy cyj ny, jak 
za zwy czaj. Przy jeż dza za pro szo na oso ba du chow na gło sić  
w ko ście le przez czte ry dni Sło wo Bo że, aby wier ni mo gli 
głę biej wejść w czas Wiel kiej No cy, otrzy mać wiel ką ła skę 
oczysz cze nia swych dusz z bru du grze chu i ra do śnie cze kać 
Za mr twy chw sta nia Je zu sa Chry stu sa. A tu mi kro sko pij ny 
wi rus wy wra ca wszyst ko „do gó ry no ga mi”. My wier ni w po -
ko rze przyj mu je my ta ki stan rze czy, w któ rym mu si my po zo -
stać w izo lo acji. Jed nak w tej sy tu acji Pan Bóg ni cze go nam 
nie za bie ra, moż na na wet po wie dzieć, że wręcz za rzu ca nas 
in ny mi pro po zy cja mi. Tyl ko mu si my chcieć sku pić na sze 
roz bie ga ne my śli na tym co naj waż niej sze, skie ro wać na szą 
wo lę i uczyn ki na dro gę, któ rą po pro wa dzi nas Je zus – zmie -
rza ją cej do nie skoń czo nej Mi ło ści swe go Oj ca.  

Ko ściół, któ ry wo bec epi de mii mu siał się  sto so wać 
się do za rzą dzeń pań stwo wych, ofia ru je wier nym wie le 
moż li wo ści, aby lu dzie nie wy cho dząc z do mu, mo gli łą czyć 
się w mo dli twie z miej sca mi świę ty mi. Ma my moż li wość 

uczest ni cze nia du cho wo we Mszach św. nie tyl ko w nie dzie -
le ale każ de go dnia. Mo że my uczest ni czyć w na bo żeń -
stwach trans mi to wa nych z Sank tu arium Mat ki Bo żej Czę -
sto chow skiej na Ja snej Gó rze, z Sank tu arium Mi ło sier dzia 
Bo że go w £a giew ni kach, w Sank tu arium NMP Gwiaz dy No -
wej Ewan ge li za cji i św. Ja na Paw ła II w To ru niu przez ra dio 
i te le wi zję, to jest: Ró ża niec, Ko ron ka do Bo że go Mi ło sier -
dzia, Dro ga Krzy żo wa czy Gorz kie ża le. Mo że my tak że słu -
chać na wet przez ko mór ki, re ko lek cji przy go to wa nych 
przez oso by kon se kro wa ne. Mo że my tak że mo dlić się ze 
swo imi dusz pa ste rza mi przez in ter net lub ko rzy stać z wie lu 
in nych pro po zy cji. Ko ściół nie zo sta wił swo ich „owie czek” 
bez opie ki. Ta kie re ko lek cje uka za ły nam wier nych uni wer -
sal ne ob li cze Ko ścio ła – trosz czą ce go się o swo ich wier nych 
w trud nych sy tu acjach i uka zu ją ce go Bo ga, któ ry jest za -
wsze bli sko nas, tak że w na szych do mach. 

Do dys po zy cji ma my tak że – sło wo – Orę dzie Pa pie -
skie, po któ re moż na się gnąć w od po wied niej dla sie bie 
chwi li. Trze ba tyl ko chcieć być bli żej Bo ga!
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spo sób mo żesz się nie ustan nie od ra dzać na no wo” (n. 123). Pas cha Je zu sa nie jest wy da rze niem z prze szło ści: ze wzglę du 
na moc Du cha Świę te go jest za wsze ak tu al na i po zwa la nam po strze gać i do ty kać z wia rą cia ła Chry stu sa w wie lu oso bach 
cier pią cych. 
 

2. Pil na po trze ba na wró ce nia 
 
War to roz wa żyć do głęb niej Ta jem ni cę Pas chal ną, dzię ki któ rej zo sta ła nam udzie lo na ła ska Bo ża. Do świad cze nie mi ło sier -
dzia jest bo wiem moż li we tyl ko w kon tak cie „twa rzą w twarz” z ukrzy żo wa nym i zmar twych wsta łym Pa nem, któ ry „umi ło -
wał mnie i sa me go sie bie wy dał za mnie” (Ga 2, 20). Cho dzi o dia log ser ca z ser cem, przy ja cie la z przy ja cie lem. Wła śnie 
dla te go w okre sie Wiel kie go Po stu tak waż na jest mo dli twa. Jest ona nie ty le obo wiąz kiem, ile wy ra ża po trze bę od po wia -
da nia na mi łość Bo ga, któ ra nas za wsze uprze dza i wspie ra. Chrze ści ja nin mo dli się bo wiem ma jąc świa do mość, że jest mi -
ło wa ny po mi mo swej nie god no ści. Mo dli twa mo że przy bie rać róż ne for my, ale w oczach Bo ga tak na praw dę li czy się to, że 
drą ży na sze wnę trze do pro wa dza jąc do roz kru sze nia za twar dzia ło ści na sze go ser ca, aby je co raz bar dziej na wra cać ku Nie -
mu i ku Je go wo li. 
 
Za tem w tym szcze gól nie sprzy ja ją cym okre sie po zwól my się wy pro wa dzić na pu sty nię, jak Izra el (por. Oz 2,16), aby śmy 
mo gli w koń cu po słu chać gło su na sze go Ob lu bień ca, po zwa la jąc mu roz brzmie wać w nas z więk szą głę bią i otwar to ścią. 
Im bar dziej da my się za an ga żo wać Je go Sło wu, tym bar dziej uda się nam do świad czyć Je go bez in te re sow ne go mi ło sier -
dzia wzglą dem nas. Nie po zwól my za tem, aby ten czas ła ski prze mi nął da rem nie, w za ro zu mia łym złu dze niu, że to my je -
ste śmy pa na mi cza sów i spo so bów na sze go na wró ce nia ku Nie mu. 
 

3. Przej mu ją ca wo la Bo ga pro wa dze nia dia lo gu ze swo imi dzieć mi 
 
Ni gdy nie moż na uzna wać za pew nik te go, że Pan da nam po raz ko lej ny czas sprzy ja ją cy na sze mu na wró ce niu. Ta no wa 
szan sa po win na wzbu dzić w nas po czu cie wdzięcz no ści i otrzą snąć nas z odrę twie nia. Po mi mo nie kie dy na wet dra ma tycz -
nej obec no ści zła w na szym ży ciu, po dob nie jak w ży ciu Ko ścio ła i świa ta, ta prze strzeń, da na nam dla zmia ny kur su, wy -
ra ża nie ustę pli wą wo lę Bo ga, by nie zry wać z na mi dia lo gu zba wie nia. W ukrzy żo wa nym Je zu sie, któ re go „Bóg dla nas 
grze chem uczy nił” (2 Kor 5, 21), wo la ta po su nę ła się tak da le ko, że na Je go Sy na spa dły wszyst kie na sze grze chy, aż po 
„zwró ce nie się Bo ga prze ciw ko sa me mu so bie”, jak po wie dział pa pież Be ne dykt XVI (Enc. Deus ca ri tas est, 12). Istot nie 
Bóg mi łu je tak że swo ich nie przy ja ciół (por. Mt 5, 43-48). 
 
Dia log, któ ry Bóg chce na wią zać z każ dym czło wie kiem po przez Ta jem ni cę Pas chal ną swe go Sy na, nie jest jak ten przy pi -
sy wa ny  miesz kań com Aten, któ rzy „po świę ca li czas je dy nie al bo mó wie niu o czymś, al bo wy słu chi wa niu cze goś no we go” 
(Dz 17, 21). Te go ro dza ju ga dul stwo, po dyk to wa ne pu stą i po wierz chow ną cie ka wo ścią jest ce chą świa to wo ści wszyst kich 
cza sów, a w na szych cza sach mo że rów nież wnik nąć w zwod ni cze uży wa nie środ ków spo łecz ne go prze ka zu. 
 

4. Bo gac two, któ rym trze ba się dzie lić, a nie gro ma dzić tyl ko dla sie bie 
 
Po sta wie nie w cen trum ży cia Ta jem ni cy Pas chal nej ozna cza od czu wa nie współ czu cia dla ran Chry stu sa ukrzy żo wa ne go, 
obec nych w wie lu nie win nych ofia rach wo jen, prze mo cy wo bec ży cia, po cząw szy od te go, któ re ma się nie na ro dzić po oso -
by star sze, róż no rod nych form prze mo cy, ka ta strof eko lo gicz nych, nie rów ne go po dzia łu dóbr zie mi, han dlu ludź mi we 
wszel kich je go for mach i nie po ha mo wa ne go pra gnie nia zy sku, bę dą ce go for mą bał wo chwal stwa. 
 
Tak że dzi siaj waż ne jest we zwa nie lu dzi do brej wo li do dzie le nia się swo imi do bra mi z naj bar dziej po trze bu ją cy mi po przez 
jał muż nę, ja ko for mę oso bi ste go uczest nic twa w bu do wa niu świa ta bar dziej spra wie dli we go. Dzie le nie się w mi ło ści czy ni 
czło wie ka bar dziej ludz kim; gro ma dze nie gro zi upodle niem go, za mknię ciem w ego izmie. Mo że my i mu si my pójść jesz cze 
da lej, bio rąc pod uwa gę struk tu ral ne wy mia ry go spo dar ki. Z te go po wo du w okre sie Wiel kie go Po stu ro ku 2020, w dniach 
26–28 mar ca zwo ła łem do Asy żu mło dych eko no mi stów, przed się bior ców i lu dzi ma ją cych wpływ na za cho dzą ce zmia ny, 
aby przy czy nić się do na kre śle nia kon tu rów go spo dar ki bar dziej spra wie dli wej i sprzy ja ją cej włą cze niu spo łecz ne mu, niż 
obec na. Jak wie lo krot nie po wta rza ło Ma gi ste rium Ko ścio ła, po li ty ka jest wy bit ną for mą mi ło ści (por. Pius XI, Di scor so al -
la FUCI, 18 grud nia 1927 r.). To sa mo do ty czy zaj mo wa nia się go spo dar ką ce chu ją cą się tym sa mym du chem ewan ge licz -
nym, któ ry jest du chem Bło go sła wieństw. 
 
W nad cho dzą cym Wiel kim Po ście przy zy wam wsta wien nic twa Naj święt szej Ma ryi Pan ny aby śmy przy ję li we zwa nie do po -
jed na nia się z Bo giem, utkwi li na sze spoj rze nie ser ca na Ta jem ni cy Pas chal nej i na wró ci li się na otwar ty i szcze ry dia log 
z Bo giem. W ten spo sób bę dzie my mo gli stać się tym, o czym Chry stus mó wi w do nie sie niu do swo ich uczniów: so lą zie -
mi i świa tłem świa ta (por. Mt 5, 13-14). 

Fran ci szek

WIELKI POST
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Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia 
kard. Stefana Wyszyńskiego

Dłu go ocze ki wa na i wy mo -
dlo na przez wier nych be aty fi ka cja 
Czci god ne go Słu gi Bo że go kard. 
Ste fa na Wy szyń skie go bar dzo 
ucie szy ła Ko ściół ka to lic ki w Pol -
sce. Pry mas Ty siąc le cia był nie 
tyl ko wy bit ną po sta cią Ko ścio ła, 
ale rów nież mę żem opatrz no ścio -
wym dla Pol ski pod rzą da mi ko -
mu ni stycz ny mi – zde kla ro wa ny -
mi ate ista mi bez względ nie wal -
czą cy mi z ka to li cy zmem. 

Kar dy na ła S. Wy szyń -
skie go na zy wa my Pry ma sem Ty -
siąc le cia. Dla cze go? Na to py ta nie 
bę dą od po wia dać pre le gen ci za -
pro sze ni do Do mu Ar cy bi sku pów 
War szaw skich, pod czas pierw sze -
go spo tka nia w ra mach de bat pt. 
„My śląc z Wy szyń skim”. Ten cykl 
jest za pla no wa ny ja ko przy go to -
wa nie pa sto ral ne do be aty fi ka cji 
Słu gi Bo że go kard. Ste fa na Wy -
szyń skie go i bę dzie po dej mo wał 
ak tu al ne te ma ty bę dą ce wy zwa -
nia mi dla czło wie ka, spo łe czeń -
stwa i Ko ścio ła.  

W tym ar ty ku le pra gnę 
przy bli żyć po stać – wkrót ce bło go sła wio ne go –- Pry ma sa 
Ty siąc le cia. Na Je go wy nie sie nie na oł ta rze, star sze po ko le -
nia Po la ków cze ka ło wie le lat a mło dzi lu dzie, któ rzy uro dzi -
li się już po Je go śmier ci, po win ni po znać tę waż ną po stać 
dla Pol ski. W cza sach znie wo le nia był on bo wiem praw dzi -
wym przy wód cą du cho wym, po dzi wia nym za sta now czość 
i mo ral ną bez kom pro mi so wość. 

  
DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ 
Ste fan Wy szyń ski uro dził się 3 sierp nia 1901 roku  

w Zu ze li nad Bu giem ja ko dru gie dziec ko wie lo dziet -
nej ro dzi ny: Sta ni sła wa (or ga ni sty miej sco we go ko ścio ła) 
i Ju lian ny. Te go sa me go dnia zo stał ochrzczo ny w pa ra fii 
Prze mie nie nia Pań skie go. W re li gij nej at mos fe rze do mu ro -
dzin ne go ufor mo wał i po głę bił swo ją wia rę, szcze gól nie kult 
ma ryj ny. W do mu nad je go łóż kiem wi sia ły dwa ob ra zy: 
Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej i Mat ki Bo żej Ostro bram -
skiej. 

W 1910 ro ku ro dzi na prze nio sła się do An drze je wa. 
W 1910 r. umie ra ją ca mat ka da ła mu do zro zu mie nia, że jej 
wo lą i mat czy ną in tu icją jest, by zo stał ka pła nem.  

W ma ju 1911 r. przy stą pił do Pierw szej Ko mu nii świę -
tej w ko ście le św. Bar tło mie ja. W 1913 r. przy jął sa kra ment 
bierz mo wa nia w pa ra fii Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi 
Pan ny. 

W la tach 1915-1917 uczęsz czał do Pry wat nej Szko ły 
Han dlo wej Mę skiej w Łom ży. W la tach 1917-1920 uczył się 
we Wło cław ku, w li ceum (Niż szym Se mi na rium Du chow -
nym). W la tach 1920-1924 był kle ry kiem Wyż sze go Se mi na -
rium Du chow ne go. Świę ce nia sub dia ko na tu przy jął 15 mar -

ca 1924 r., a świę ce nia dia ko na tu 
5 kwiet nia te goż ro ku. 

 
PREZBITER 
Świę ce nia ka płań skie przy -

jął 3 sierp nia 1924, w ka pli cy Mat -
ki Bo żej we wło cław skiej ba zy li ce 
ka te dral nej. Mszę pry mi cyj ną od -
pra wił 5 sierp nia w ka pli cy Mat ki 
Bo skiej Czę sto chow skiej na Ja -
snej Gó rze. W paź dzier ni ku 1924 
r. zo stał wi ka riu szem we wło cław -
skiej pa ra fii ka te dral nej. 
W la tach 1925-1929 był stu den -
tem Wy dzia łu Pra wa Ka no nicz ne -
go oraz Wy dzia łu Pra wa i Na uk 
Eko no micz no -Spo łecz nych Ka to -
lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie -
go, któ ry ukoń czył 22 czerw ca 
1929 r. z dok to ra tem z pra wa ka -
no nicz ne go. W la tach 1929-1930 
od był po dró że stu dyj ne w ce lu ob -
ser wa cji roz wo ju ka to lic kiej my śli 
spo łecz nej w róż nych kra jach eu -
ro pej skich: Au strii, Wło szech, 
Fran cji, Bel gii, Ho lan dii i Niem -
czech.  
W la tach 1931-1939 był pro fe so -

rem pra wa ka no nicz ne go, so cjo lo gii i ka to lic kiej na uki spo -
łecz nej Ko ścio ła w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym we 
Wło cław ku. Od 1932 r. peł nił obo wiąz ki re dak to ra na czel ne -
go mie sięcz ni ka wło cław skie go „Ate neum Ka płań skie”. Po -
nad to peł nił we wło cław skiej ku rii bi sku piej funk cję pro mo -
to ra spra wie dli wo ści i obroń cy wę zła mał żeń skie go (1932-
1938), a od 1938 był rów nież sę dzią Są du Bi sku pie go. Kie -
ru jąc jed no cze śnie So da li cją Ma riań ską, pro wa dził chrze ści -
jań ski uni wer sy tet ro bot ni czy i dzia łal ność spo łecz no -oświa -
to wą w chrze ści jań skich związ kach za wo do wych.  

W la tach 1931-1939 ogło sił 106 pu bli ka cji, z któ rych 
więk szość do ty czy ła ka to lic kiej na uki spo łecz nej, pro ble -
mów kry zy su go spo dar cze go, bez ro bo cia i spra wie dli wo ści 
spo łecz nej. Brał udział w I Kra jo wym Kon gre sie Eu cha ry -
stycz nym w Po zna niu oraz Mię dzy na ro do wym Kon gre sie 
Chry stu sa Kró la w Po zna niu w 1937 r. 

Po wy bu chu II woj ny świa to wej, z po le ce nia bi sku -
pa Mi cha ła Ko za la, ukry wał się w róż nych miej sco wo ściach 
przed aresz to wa niem przez Ge sta po. W czerw cu 1942 r. 
udał się do La sek, gdzie zo stał ka pe la nem Za kła du dla Nie -
wi do mych. W okre sie po wsta nia war szaw skie go pod pseu -
do ni mem „Ra dwan III” był ka pe la nem Ar mii Kra jo wej  
w gru pie „Kam pi nos” i szpi ta lu po wstań czym w La skach.  

W 1943 r. ob jął kie row nic two du cho we gru py mło -
dzie ży żeń skiej na zy wa nej „Ósem ką” lub In sty tu tem Świec -
kim Po moc nic Ma ryi Ja sno gór skiej Mat ki Ko ścio ła.  
 

BISKUP LUBELSKI 
Po za koń cze niu woj ny wró cił do Wło cław ka, gdzie or ga ni zo -
wał Wyż sze Se mi na rium Du chow ne i 19 mar ca 1945 zo stał 
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je go rek to rem. 15 sierp nia 1945 r. zo stał ka no ni kiem ka pi tu -
ły ka te dral nej we Wło cław ku. 4 mar ca 1946 r. zo stał ogło szo -
ny przez pa pie ża Piu sa XII bi sku pem die ce zjal nym die ce zji 
lu bel skiej. Świę ce nia bi sku pie otrzy mał 12 ma ja z rąk kard. 
Au gu sta Hlon da, pry ma sa Pol ski na Ja snej Gó rze. W swo im 
her bie bi sku pim umie ścił sło wa „So li Deo” (pol. Sa me mu 
Bo gu). 
 

PRYMAS POLSKI 
12 li sto pa da 1948 r. pa pież Pius XII na kon sy sto rzu  

w Rzy mie mia no wał bp. Ste fa na Wy szyń skie go – ar cy bi sku -
pem me tro po li tą gnieź nień skim i war szaw skim, a tym sa -
mym pry ma sem Pol ski. In gres w Gnieź nie od był się 2 lu te go 
1949 r. a w War sza wie 6 lu te go 1949 r. W oko licz no ścio wej 
mo wie, któ rą wów czas wy gło sił, Pry mas Pol ski po wie dział 
m.in.: „Od dziś za czy na się mo ja dro ga przez War sza wę. Dzi -
siaj mu szę po ko chać War sza wę i od dać jej swo je si ły i ży cie. 
O wie le to ła twiej dziś niż kie dy kol wiek. Oby Bóg–Mi łość 
nadał tej pa ster skiej mi ło ści swo je Oj cow skie ob li cze”. 

29 li sto pa da 1952 r. pa pież Pius XII wy niósł pry ma sa 
Pol ski do god no ści kar dy na ła, a 12 stycz nia 1953 r. na taj -
nym kon sy sto rzu w Rzy mie zo stał no mi no wa ny osta tecz nie 
kar dy na łem oraz człon kiem ko le gium kar dy nal skie go. 

 
REPRESJE 

We wcze snych la tach 50., w okre sie na pięć mię dzy pań -
stwem a Ko ścio łem, po li ty ka władz PRL zmie rza ła do zła ma -
nia wszel kich nie za leż nych in sty tu cji. 8 ma ja 1953 r. na  
Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski w Kra ko wie uchwa lo no  
z je go ini cja ty wy treść li stu do rzą du, któ ry prze szedł do hi -
sto rii pod na zwą „Non po ssu mus”, wy ra ża ją ce go sta now czy 
sprze ciw wo bec ra żą ce go ła ma nia przez rząd za war tych 
wcze śniej po ro zu mień. W ra mach re pre sji ko mu ni ści po sta -
no wi li o in ter no wa niu pry ma sa. Póź nym wie czo rem 25 
wrze śnia 1953 r. kard. Wy szyń ski zo stał za trzy ma ny w Do -
mu Ar cy bi sku pów War szaw skich. Z rze czy oso bi stych za -

brał ze so bą tyl ko ró ża niec i bre wiarz. Był prze trzy my wa ny 
w ta kich klasz to rach ka to lic kich jak: Ry wałd (25 IX 1953-12 
X 1953), Sto czek Klasz tor ny (12 X 1953-6 X 1954), Prud nik 
(6 X 1954-27 X 1955), Ko mań cza (27 X 1955-26 X 1956). 

W cza sie paź dzier ni ko we go prze si le nia po li tycz ne go 
w 1956 r. zo stał zwol nio ny z in ter no wa nia i po wró cił 28 paź -
dzier ni ka do War sza wy. 8 grud nia 1956 r. do pro wa dził do za -
war cia no we go, ko rzyst ne go dla Ko ścio ła, tzw. ma łe go po ro -
zu mie nia z wła dza mi, na mo cy któ re go m.in. w szko łach 
przy wró co no na ukę re li gii, uchy lo no de kret o ob sa dza niu 
sta no wisk ko ściel nych z 1953 r. i umoż li wio no po wrót bi sku -
pów na zie mie za chod nie i pół noc ne. 

 
ZWIĄZKI Z JASNĄ GÓRĄ  
W klasz to rze sióstr na za re ta nek w Ko mań czy na pi sał 

16 ma ja 1956 r. tekst ślu bów na ro do wych, któ ry zo stał od -
czy ta ny piel grzy mom ze bra nym na Ja snej Gó rze 26 sierp nia 
1956 r. przez bpa Mi cha ła Kle pa cza, peł nią ce go obo wiąz ki 
prze wod ni czą ce go Epi sko pa tu Pol ski.  

Pry mas Pol ski był wiel kim czci cie lem Mat ki Bo żej  
w jej ja sno gór skim ob ra zie, o któ rej 5 sierp nia 1974 r. w jej 
sank tu arium tak m.in. po wie dział: „Uro dzi łem się w do mu  
ro dzin nym pod ob ra zem Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej, i to  
w so bo tę, że by we wszyst kich pla nach Bo żych był ład i po rzą -
dek. Ca łe mo je ży cie tak wy glą da ło. Po świę ce niach ka płań -
skich w ka pli cy Mat ki Bo żej w ka te drze wło cław skiej uwa ża -
łem za rzecz naj bar dziej wła ści wą przy być na Ja sną Gó rę, 
choć sił bra ko wa ło. Tak za czę ły się mo je dro gi. Pro wa dzi ły po 
śla dach, któ re wy dep ta ła Ma ry ja, idąc przede mną jak świa tło, 
gwiaz da, ży cie, słod kość i na dzie ja, ja ko wspo mo ży ciel ka  
w cięż kiej sy tu acji, nie mal że pie lę gniar ka i kar mi ciel ka. Za -
wsze ufa łem, że wspo mo że mnie Ma ry ja. Cześć mo ja dla Mat -
ki Naj święt szej roz wi ja ła się po wo li. Ta jem ni ce tej czci jesz cze 
le piej od czu łem, gdy na wie dza jąc swo ją ro dzin ną pa ra fię w Zu -
ze li, zo ba czy łem ten sam ob raz Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej, 
przed któ rym mo dli li się moi ro dzi ce.” 

Stanisław i Julianna Wyszyńscy z dziećmi: Anastazją, Stefanem, Stanisławą, Janiną i Wacławem, 1906 r. / fot. NAC
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DZIEŁA MILENIJNE I DUSZPASTERSKIE 
Pry ma sa Kard. S. Wy szyń skie go, wie le osób za pa -

mię ta ło ja ko cha ry zma tycz ne go pa ste rza, pra gną ce go god -
ne go przy go to wa nia na ro du do ob cho dów Ty siąc le cia 
Chrztu Pol ski. Uro czy sto ści mi le nij ne po prze dzi ła Wiel ka 
No wen na bę dą ca pró bą wpro wa dze nia tre ści Ślu bów Ja sno -
gór skich w co dzien ne ży cie Po la ków. Pro gram dusz pa ster -
ski za pla no wa ny na la ta 1957-1966 zmie rzał do oży wie nia 
wia ry w ca łym kra ju. Każ dy rok no wen ny od by wał się pod 
ha sła mi:  

Rok I – „Wier ność Bo gu, Krzy żo wi, Ewan ge lii, Ko ścio- 
ło wi i je go Pa ste rzom.” 
Rok II – „Na ród wier ny ła sce” – ży cie w ła sce Bo żej  
i prze ciw sta wia nie się każ de mu grze cho wi.; 
Rok III – „Ży cie jest świa tło ścią lu dzi” – Rok ży cia,  
obro na ży cia du szy i cia ła. 
Rok IV – „Mał żeń stwo – sa kra ment wiel ki w Ko ście le”. 
Rok V. „Ro dzi na Bo giem sil na” – wy cho wa nie w du chu  
Chry stu so wym. 
Rok VI. „Mło dzież wier na Chry stu so wi”. 
Rok VII. „Aby ście się spo łecz nie mi ło wa li” – spra wie dli- 
wość i mi łość spo łecz na. 
Rok VIII. „No wy czło wiek w Chry stu sie” – wal ka z wa- 
da mi na ro do wy mi, pie lę gno wa nie cnót chrze ści jań - 
skich i na ro do wych. 
Rok IX. „Weź w opie kę Na ród ca ły” – cześć Ma ryi ja ko  
Kró lo wej Pol ski. 

20 czerw ca 1957 r., pod czas uro czy sto ści Bo że go  
Cia ła w War sza wie Pry mas za po wie dział pe re gry na cję po 
wszyst kich pa ra fiach w Pol sce ko pii wi ze run ku Mat ki Bo -
skiej Czę sto chow skiej. Pod czas Wiel kiej No wen ny tak by ło. 
Jed nak 2 wrze śnia 1966 r. ko pia ob ra zu zo sta ła „aresz to wa -
na” przez mi li cję i za wie zio na na Ja sną Gó rę z za ka zem po -
wro tu na tra sę na wie dze nia. Po pol skich pa ra fiach piel grzy -
mo wa ły od te go cza su pu ste ra my, Ewan ge liarz, li lia i świe -
ca. Ob raz po wró cił na tra sę do pie ro 18 czerw ca 1972 r. po 
spek ta ku lar nym „wy kra dze niu ob ra zu z aresz tu” i pe re gry -
na cja by ła kon ty nu owa na w ko ścio łach ca łej Pol ski. 

1 mar ca 1988 r. ten cu dow ny ob raz na wie dził tak że 
na szą, świe żo ery go wa ną pa ra fię, a ks. Ar cy bi skup T. Go -

cłow ski po wi tał go uro czy ście w no wo wy bu do wa nej ka pli cy 
św. Bra ta Al ber ta. Ob raz pro ce syj nie był no szo ny uli ca mi 
na sze go osie dla.  

Ja ko pry mas Pol ski był głów nym ini cja to rem  
i uczest ni kiem wie lu uro czy stych ko ro na cji po sta ci z cu dow -
nych ob ra zów lub fi gur Dzie ciąt ka czy Ma ryi. Na je go oso -
bi sty wnio sek i Epi sko pa tu Pol ski - 21 li sto pa da 1964 pa pież 
Pa weł VI ogło sił uro czy ście w au li so bo ro wej w Rzy mie Mat -
kę Bo żą – Mat ką Ko ścio ła. 

Pry mas uczest ni czył ak tyw nie w ob ra dach So bo ru 
Wa ty kań skie go II. Pod czas pierw szej se sji so bo ro wej zo stał 
mia no wa ny przez pa pie ża Ja na XXIII człon kiem Se kre ta ria -
tu do Spraw Nad zwy czaj nych, a póź niej przez ko lej ne go pa -
pie ża – Paw ła VI, człon kiem Pre zy dium so bo ru.  

W 1974 r. prze pro wa dził III Sy nod Ar chi die ce zji War -
szaw skiej, a w la tach 1977-1981 II Sy nod Ar chi die ce zji 
Gnieź nień skiej. Po nad to uczest ni czył w pra cach Nad zwy -
czaj nych Sy no dów Bi sku pów w Rzy mie (1969, 1971 i 1974). 

 
STRAJKI ROBOTNICZE 
Po ma sa krze ro bot ni ków na Wy brze żu w 1970 ro ku 

mó wił: „Wasz ból jest na szym wspól nym bó lem. Gdy bym 
mógł w po czu ciu spra wie dli wo ści i ła du wziąć na sie bie od -
po wie dzial ność za to, co się ostat nio sta ło w Pol sce, wziął -
bym jak naj chęt niej. Bo w na ro dzie mu si być ofia ra oku pu -
ją ca wi ny na ro du”. Pry mas do da wał za ra zem otu chy i wie -
rzył, że przyj dą in ni lu dzie i no wy czas. 

W cza sie pol skie go sierp nia 1980 r. w tro sce o po kój 
i do bro na ro du usta wicz nie wzy wał do roz wa gi i od po wie -
dzial no ści. W la tach 1980-1981 po śred ni czył w roz mo wach 
mię dzy wła dza mi PRL a „So li dar no ścią”. 

 
ŚMIERĆ PRYMASA 
Kar dy nał Wy szyń ski zmarł 28 ma ja 1981 r. Me dia 

nada ły ko mu ni kat spe cjal ny: „Dziś o go dzi nie 4.40 ra no  
w uro czy stość Wnie bo wstą pie nia Pań skie go, w re zy den cji 
ar cy bi sku pów war szaw skich zmarł je go emi nen cja kar dy nał 
Ste fan Wy szyń ski, ar cy bi skup me tro po li ta gnieź nień ski  
i war szaw ski, pry mas Pol ski. 

Od 28 do 31 ma ja 1981 r. w kra ju obo wią zy wa ła ża -
ło ba na ro do wa. W nie dłu gim cza sie po nada niu in for ma cji  
o śmier ci Pry ma sa Ty siąc le cia do War sza wy za czę ły na pły -
wać de pe sze kon do len cyj ne z ca łe go kra ju i świa ta. Jan No -
wak-Je zio rań ski, by ły dy rek tor Ra dia Wol na Eu ro pa mó wił: 
„Pol ska że gna bo ha te ra nie w ko ro nie, nie w ge ne ral skim 
mun du rze, lecz w ka płań skiej su tan nie. Że gna my te go, któ -
ry od niósł naj więk sze zwy cię stwo w XX wie ku, cho ciaż je go 
je dy ną bro nią był krzyż, je dy ną si łą wia ra, je dy nym woj -
skiem bez bron ny, lecz wier ny pol ski lud”. Na Je go po grzeb 
w War sza wie 31 ma ja przy by ły dzie siąt ki ty się cy lu dzi. 
 

UPAMIĘTNIENIE 
3 lip ca 1993 kard. Jó zef Glemp ery go wał In sty tut Pry -

ma sow ski Ste fa na Kar dy na ła Wy szyń skie go, któ re go ce lem 
jest za bez pie cze nie i upo wszech nie nie dzie dzic twa Pry ma sa 
Ty siąc le cia. W 1998 po wo ła no Fun da cję „Dzie dzic two Ste fa -
na Kar dy na ła Wy szyń skie go”. 3 ma ja 1994 zo stał on po 
śmiert nie od zna czo ny Or de rem Or ła Bia łe go. 1 paź dzier ni -
ka 1999 prze kształ co no war szaw ską Aka de mię Teo lo gii Ka -
to lic kiej w Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go. 

 
PROCES BEATYFIKACYJNY  
Pro ces wy nie sie nia na oł ta rze Kar dy na ła Wy szyń -

skie go na eta pie die ce zjal nym roz po czął się 20 ma ja 1983 r. 
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a za koń czył się 6 lu te go 2001 r. Ak ta ze bra ne w to ku pro ce -
su – w su mie 37 to mów – wraz za łącz ni ka mi (książ ka mi, ar -
ty ku ła mi au tor stwa kan dy da ta na oł ta rze) zo sta ły prze ka za -
ne 27 IV 2001 r. do wa ty kań skiej Kon gre ga cji Spraw Ka no -
ni za cyj nych. W Wa ty ka nie po prze pro wa dze niu wszyst kich 
ko niecz nych pro ce dur, Oj ciec Świę ty Fran ci szek 18 grud nia 
2017 r. pod pi sał de kret o he ro icz no ści cnót Kar dy na ła S. 
Wy szyń skie go. 

Do za koń cze nia pro ce su be aty fi ka cyj ne go po trze ba 
by ło już tyl ko prze pro wa dze nia po stę po wa nia w spra wie cu -
du za przy czy ną kan dy da ta na oł ta rze. To po stę po wa nie 
mia ło tak że dwa eta py: die ce zjal ny a po tem wa ty kań ski.  
Die ce zjal ny etap pro ce su w spra wie cu du to czył się  
w ar chi die ce zji szcze ciń sko -ka mień skiej, po nie waż to tam  
w 1988 r. na stą pi ło do mnie ma ne uzdro wie nie mło dej oso by 
z cho ro by no wo two ro wej tar czy cy za przy czy ną kard. Ste fa -
na Wy szyń skie go. Pro ces die ce zjal ny za koń czył się 28 ma ja 
2013 r. pod czas uro czy stej se sji w ba zy li ce św. Ja na Chrzci -
cie la w Szcze ci nie. Li czą ca 300 stron kom plet na do ku men -
ta cja me dycz na oraz ze zna nia świad ków zo sta ły prze ka za ne 
do Kon gre ga cji Spraw Ka no ni za cyj nych. 29 li sto pa da 2018 r. 
kon sy lium le kar skie uzna ło to zda rze nie za nie wy tłu ma czal -
ne z me dycz ne go punk tu wi dze nia. 24 wrze śnia 2019 r. ze -
bra ła się ko mi sja kar dy na łów i bi sku pów, któ ra po twier dzi ła 
au ten tycz ność uzdro wie nia i wy da ła po zy tyw ną opi nię. 2 
paź dzier ni ka 2019 r., pod czas au dien cji dla pre fek ta Kon gre -
ga cji Spraw Ka no ni za cyj nych pa pież Fran ci szek upo waż nił 
Kon gre ga cję do ogło sze nia de kre tu o cu dzie.  
Czci god ny Słu ga Bo ży kard. Ste fan Wy szyń ski zo sta nie be -
aty fi ko wa ny 7 czerw ca 2020 r. na pl. Pił sud skie go w War sza -
wie. Ogła sza jąc tę wia do mość, kard. Ka zi mierz Nycz pod -
kre ślił: „Że by ten świę ty był nie tyl ko orę dow ni kiem, ale 
oso bą, któ rą współ cze sny czło wiek mo że po dzi wiać i na śla -
do wać. Że by po dzi wia li je go sta now czość i mo ral ną bez -
kom pro mi so wość tak, jak dla na sze go po ko le nia był czło -
wie kiem do na śla do wa nia. Nie tyl ko dla ka pła nów i bi sku -
pów, ale dla wszyst kich ka to li ków w Pol sce”. 

Pry mas Ty siąc le cia przez 33 la ta kie ro wał Ko ścio łem 
w Pol sce, oca lił na ród od pla no wa nej ko mu ni stycz nej do mi -
na cji i przy go to wał dro gę do Sto li cy Pio tro wej dla kar dy na -
ła z Kra ko wa. „Sam moc ny służ bą, tą swo ją pry ma sow ską 
służ bą, czy nił moc nym Ko ściół i na ród” – po wie dział o kard. 
Wy szyń skim pa pież Jan Pa weł II, któ ry stwier dził tak że: 
„Nie by ło by na Sto li cy Pio tro wej Pa pie ża Po la ka, gdy by nie 

by ło wia ry kard. Wy szyń skie go, któ ra nie 
co fa ła się przed wię zie niem i cier pie niem”. 
Na za koń cze nie przy to czę sło wa bi sku pa 
wło cław skie go, Wie sła wa Me rin ga, któ ry 
tak mo dlił się 3 sierp nia 2019 r. w Ba zy li ce 
Ka te dral nej we Wło cław ku: „Na ucz nas, 
Księ że Kar dy na le, w tym nie ła twym mo -
men cie dzie jów Ko ścio ła, na ucz nas naj -
pierw wy bie rać Bo ga przed wszyst kim, co 
wy da je nam się waż ne i istot ne w ży ciu”. 
Niech to bę dzie za da niem dla nas przy go to -
wu ją cych się na uro czy stość be aty fi ka cji 
kard. Ste fa na Wy szyń skie go i niech ten 
wiel ki syn na szej oj czy zny bę dzie orę dow -
ni kiem w nie bie dla spraw na szej Oj czy zny 
i Ko ścio ła w Pol sce. 

Tak że obec ny Pry mas Pol ski ks. abp 
Woj ciech Po lak ogło sił list przy go to wu ją cy 
do be aty fi ka cji Czci god ne go Słu gi Bo że go 
Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go pt. „Zwia -
stun Do brej No wi ny, Świa dek Chry stu sa 

Ukrzy żo wa ne go, Orę dow nik Praw dy i wol no ści”. Ks. Pry -
mas pi sze w li ście o dwóch in gre sach pry ma sa S. Wy szyń -
skie go, po nie waż przy po mi na ją one, „że je go pa ster ska po -
słu ga w na szej Oj czyź nie by ła ni czym sól i świa tło, bo da wa -
ła lu dziom smak wia ry na god ne ży cie dzie ci Bo żych i wle -
wa ła na dzie ję w nie jed no ludz kie ser ce, w któ rym zga sła uf -
ność. Kie dy pry mas Ste fan Wy szyń ski obej mo wał bi sku pie 
sto li ce w Gnieź nie i War sza wie, wy po wie dział pro gram swo -
jej po słu gi. W li ście na dzień in gre su pi sał: «Nie przy cho dzę 
ja ko nie przy ja zny czło wiek, ale ja ko zwia stun Do brej No wi -
ny! Idę prze po wia dać Wam Chry stu sa ukrzy żo wa ne go (…). 
Idę, by zwia sto wać Wam Oj ca, któ ry jest w nie bie, (…) by 
gło sić Wam mi łość, po kój i do bro, by wszcze piać w du sze 
Wa sze no we ży cie ła ski Bo żej, by ser ca otu chą krze pić» 
(02.02.1949 r.)”. Na za koń cze nie wszyst kim z ser ca bło go -
sła wił, aby czas po prze dza ją cy dzień be aty fi ka cji Czci god ne -
go Słu gi Bo że go kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go był cza -
sem przy po mnie nia so bie je go na ucza nia i aby śmy przez 
mo dli twę da wa li in nym „wy raź ne świa dec two o zbaw czej 
mi ło ści Pa na” (por. EG 121).  

 Te re sa So wiń ska 

Prymas Stefan Wyszyński przed uroczystą Mszą Św. na placu przed katedrą w Kielcach (nac.gov.pl)
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100. rocznica urodzin Karola Wojtyły
W tym ro ku ob cho dzić bę dzie my 100-le cie uro dzin Ka ro la 
Woj ty ły. Oso by nie zwy kle waż nej dla Po la ków, szcze gól nie 
dla chrze ści jan, któ ry od dzie ciń stwa po wie rzał swo je ży cie 
Bo gu w co dzien nej mo dli twie. Je go trud ne do świad cze nia  
z mło do ści po łą czo ne z wy trwa łym i uf nym kon tak tem z Bo -
giem sta no wi ły so lid ny fun da ment dla moc nej wia ry. Sam 
wie lo krot nie pod kre ślał wiel ką ro lę ro dzi ny w spo łe czeń -
stwie. Dla te go my ślę, że war to po znać tę Ro dzi nę, w któ rej 
na ro dził się przy szły wiel ki pa pież – Jan Pa weł II. 

Ka rol Woj ty ła uro dził się 18 ma ja 1920 roku 
w Wa do wi cach. O swo im dzie ciń stwie i ro dzi nie wy po wia -
dał się tak że pod czas ko lej nych po by tów w ro dzin nym mie -
ście: 7 czerw ca 1979, 14 sierp nia 1991, 16 czerw ca 1999. Pi -
sał o so bie m.in. w książ ce „Dar i Ta jem ni ca”, a Je go roz mo -
wy z An dre Fros sar dem zo sta ły spi sa ne w pięk nej książ ce 
„Por tret Ja na Paw ła II”. Z tych wła śnie ma te riałów ko rzy sta -
łam pisząc ten ar ty kuł. 
 

ŻYCIE RODZINNE 
Ro dzi ce za nie śli mie sięcz ne go syn ka do ko ścio ła 

pw. Ofia ro wa nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny, gdzie zo stał 
ochrzczo ny i otrzy mał imio na: Ka rol Jó zef. W Księ dze 
Chrztów za pi sa no w ję zy ku ła ciń skim: „Ka rol Jó zef Woj ty ła, 
syn Ka ro la i Emi lii Ka czo row skiej, ur. 18 ma ja 1920 roku; 

ochrz-czo ny 20 czerw -
ca 1920 roku Ro dzi ce 
chrzest ni: Jó zef Kucz -
mier czyk i Ma ria Wia -
drow ska. „Kie dy pa -
trzę wstecz, wi dzę, jak 
dro ga mo je go ży cia 
po przez śro do wi sko 
tu tej sze, po przez pa ra -
fię, po przez mo ją ro -
dzi nę, pro wa dzi mnie 
do jed ne go miej sca, 
do chrzciel ni cy w wa -
do wic kim ko ście le pa -
ra fial nym.(...)  .  
Chrzciel ni cę tę już raz 
uro czy ście uca ło wa -
łem w ro ku ty siąc le cia 
chrztu Pol ski ja ko ów -
cze sny ar cy bi skup 
kra kow ski. Po tem 

uczy ni łem to po raz dru gi, jak przy po mniał ksiądz pra łat, na 
50 rocz ni cę mo je go chrztu, ja ko kar dy nał, a dzi siaj po raz 
trze ci uca ło wa łem tę chrzciel ni cę, przy by wa jąc z Rzy mu ja -
ko na stęp ca św. Pio tra”.  

Ma ły Ka rol, zwa ny przez naj bliż szych Lol kiem, od 
dzie ciń stwa do świad czał czu łej opie ki i mi ło ści naj bliż szych. 
We wspo mnie niach zna jo mych za cho wał się ob raz Emi lii 
Woj ty ło wej, któ ra z prze ko na niem czę sto mó wi ła: „Zo ba czy -
cie, mój Lo lek bę dzie kie dyś wiel kim czło wie kiem”. „Po sy -
now sku ca łu ję próg do mu ro dzin ne go, wy ra ża jąc wdzięcz -
ność Opatrz no ści Bo żej za dar ży cia prze ka za ny mi przez 
mo ich Ro dzi ców, za cie pło ro dzin ne go gniaz da, za mi łość 
mo ich naj bliż szych, któ ra da wa ła po czu cie bez pie czeń stwa 

i mo cy, na wet wte dy, gdy przy cho dzi ło ze tknąć się z do -
świad cze niem śmier ci i tru da mi co dzien ne go ży cia w nie -
spo koj nych cza sach”.  
 
RODZICE JANA PAWŁA II 

OJCIEC – Ka rol Woj ty ła, se -
nior w ro dzi nie Ma cie ja  
i An ny. Od 1900 ro ku słu żył  
w woj sku au striac kim, m.in. 
w Wa do wi cach, we Lwo wie  
i w Kra ko wie. Po uzy ska niu 
przez Pol skę nie pod le gło ści 
w stop niu po rucz ni ka prze -
szedł do woj ska pol skie go  
i słu żył w nim ja ko urzęd nik 
woj sko wy do cza su przej ścia 
na eme ry tu rę ok. 1927 ro ku. 
Ja ko czło wiek nie zwy kle re li -
gij ny, pra co wi ty i su mien ny 
oto czył szcze gól ną mi ło ścią  
i opie ką naj młod sze go sy na 

Ka ro la. W 1929 ro ku, kil ka dni po po grze bie swo jej żo ny 
udał się wraz z sy na mi – Mund kiem i Lol kiem do po bli skiej 
Kal wa rii Ze brzy dow skiej, do Sank tu arium Mat ki Bo żej, by 
tam po wie rzyć Jej sie bie i sy nów. W mie siąc póź niej Ka rol 
przy jął I Ko mu nię Świę tą. Oj ciec Ka ro la pil no wał pla nu 
dnia, w któ rym za wsze był czas na mo dli twę, na ukę i za ba -
wę. Ma ły Ka rol co dzien nie przed lek cja mi cho dził na Mszę, 
na któ rej słu żył ja ko mi ni strant. Po szko le grał z ko le ga mi w 
pił kę noż ną i w ping -pon ga. Oprócz edu ka cji szkol nej, tak że 
w do mu ta ta dbał o je go roz wój in te lek tu al ny – uczył go ję -
zy ka nie miec kie go, a tak że pie lę gno wał w nim pa trio tyzm, 
przy bli ża jąc hi sto rię Pol ski. Zmarł 18 lu te go 1941 ro ku w 
Kra ko wie. 

O swo im oj cu JP II tak pi sze: „Mo głem na co dzień 
ob ser wo wać je go ży cie, któ re by ło ży ciem su ro wym. Z za -
wo du był woj sko wym, a kie dy owdo wiał, sta ło się ono jesz -
cze bar dziej ży ciem cią głej mo dli twy. Nie raz zda rza ło mi się 
bu dzić w no cy i wte dy za sta wa łem me go Oj ca na ko la nach, 
tak jak na ko la nach wi dy wa łem go za wsze w ko ście le pa ra -
fial nym.” 

MAMA – Emi lia Woj ty ła,  
z do mu Ka czo row ska, uro -
dzi ła się w Kra ko wie w ro -
dzi nie Fe lik sa i Ma rii. 
Ukoń czy ła przy klasz tor ną 
szko łę Sióstr Mi ło ści Bo żej. 
W 1906 ro ku po ślu bi ła Ka -
ro la Woj ty łę. Zaj mo wa ła się 
do mem i wy cho wa niem 
dzie ci. Ka rol miał o 14 lat 
star sze go bra ta – Ed mun da. 
Miał też sio strę, Ol gę, któ ra 
zmar ła nie dłu go po uro dze -
niu. Ma ma by ła głę bo- 
ko wie rzą ca. Pra gnę ła, by  
je den syn był le ka rzem,  

a dru gi księ dzem. Emi lia by ła dość cho ro wi tą oso bą. Zmar -
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ła 13 kwiet nia 1929 ro ku. Zo sta ła po cho wa na na Cmen ta rzu 
Ra ko wic kim w Kra ko wie. 

„Mat kę stra ci łem jesz cze przed Pierw szą Ko mu nią 
św. w wie ku 9 lat i dla te go mniej ją pa mię tam i mniej je stem 
świa dom jej wkła du w mo je wy cho wa nie re li gij ne, a był on  
z pew no ścią bar dzo du ży”. 

BRAT JANA PAWŁA II – 
Ed mund An to ni Woj ty ła 
uro dził się w 1906 ro ku. 
Kształ cił się m.in. w au -
striac kiej szko le ka de tów na 
Mo ra wach oraz od 1918 ro -
ku w wa do wic kim gim na -
zjum. Po tem, w la tach 1924-
1929, stu dio wał na Wy dzia le 
Le kar skim Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go w Kra ko wie. 
29 mar ca 1930 ro ku na UJ 
od by ła się je go pro mo cja 
dok tor ska, w któ rej uczest -
ni czył rów nież je go oj ciec  

i młod szy brat. Pra co wał w szpi ta lu dzie cię cym w Kra ko wie, 
a od 1 kwiet nia 1931 ro ku w Po wszech nym Szpi ta lu Miej -
skim w Biel sku, gdzie zmarł 4 grud nia 1932 ro ku, po za ra -
że niu się pło ni cą. 

„Nie by ło da ne Ed mun do wi dłu go pra co wać w tym 
szpi ta lu. Wiem jed nak, że głę bo ko był z nim zwią za ny,  
a swo ją pra cę wśród cho rych trak to wał bar dzo po waż nie. 
(...) W du chu le kar skiej po win no ści to wa rzy szył cier pią cym 
tak że wte dy, gdy ów cze sny stan me dy cy ny nie da wał już 
moż li wo ści sku tecz nej po mo cy. A po tem on sam do świad -
czył śmier tel nej cho ro by. Je go przed wcze sne odej ście za pi -
sa ło się głę bo ko w mo im ser cu, ale nie tyl ko w mo im, sko ro 
pa mięć o je go sa ma ry tań skiej po sta wie za cho wa ła się aż do -
tąd. Po sie dem dzie się ciu la tach od je go śmier ci wciąż wspo -
mi nam go z bra ter ską mi ło ścią i po le cam je go du szę mi ło -
sier ne mu Bo gu”.(Z li stu do bi sku pa Ta de usza Ra ko cze go  
z oka zji nada nia szpi ta lo wi w Biel sku -Bia łej imie nia Ed mun -
da Woj ty ły, Wa ty kan, 18.06.2003 r.) 
 

KOŚCIÓŁ – „Z czcią ca łu ję też próg do mu Bo że go 
– wa do wic kiej fa ry, a w niej chrzciel ni cę, przy któ rej zo sta -
łem wszcze pio ny w Chry stu sa i przy ję ty do wspól no ty Ko -
ścio ła. W tej świą ty ni przy stą pi łem do pierw szej spo wie dzi 
i ko mu nii św. Tu by łem mi ni stran tem. Tu dzię ko wa łem Bo -
gu za dar ka płań stwa i już ja ko ar cy bi skup kra kow ski tu 
prze ży wa łem swój srebr ny ju bi le usz ka płań ski. Ile do bra, ile 
łask wy nio słem z tej świą ty ni i z tej pa ra fial nej wspól no ty, 
wie je dy nie Ten, któ ry jest Daw cą wszel kich łask. Je mu też, 
Bo gu w Trój cy Je dy ne mu, od da ję dziś chwa łę na pro gu te -
go ko ścio ła”. 

Kształ to wa li go ka pła ni bę dą cy je go ka te che ta mi, 
opie ku na mi mi ni stran tów i za an ga żo wa ni w So da li cję Ma -
riań ską, m.in. ks. Ka zi mierz Fi gle wicz i ks. Edward Za cher. 

„Po ludz ku pra gnę wy ra zy mo jej wdzięcz no ści  
zło żyć na rę ce księ dza pra ła ta Edwar da Za che ra, któ ry byt 
mo im pro fe so rem re li gii w gim na zjum wa do wic kim, któ ry  
z ko lei prze ma wiał na mo ich pry mi cjach ka płań skich, na 
mo ich pry mi cjach bi sku pich, ar cy bi sku pich i kar dy nal skich 
tu, w wa do wic kim ko ście le, i wresz cie prze mó wił tak że dzi -
siaj na tym no wym eta pie dro gi mo je go ży cia, któ ra ni czym 
in nym nie da się wy tłu ma czyć, tyl ko nie zmie rzo nym Bo żym 

mi ło sier dziem oraz nie zwy kłą opie ką Bo gu ro dzi cy, Mat ki 
Nie usta ją cej Po mo cy”. 

Oj com kar me li tom na Gór ce za wdzię czał cześć wo -
bec Mat ki Bo żej Szka plerz nej. Je go naj młod sze la ta na zna -
czo ne by ły rów nież kon tak ta mi z sio stra mi na za re tan ka mi, 
pro wa dzą cy mi ochron kę dla dzie ci w Wa do wi cach, do któ -
rej cho dził rów nież ma ły Lo lek. 
 

SZKOŁA – Ka rol od 1926 ro ku roz po czął swą edu -
ka cję w czte ro kla so wej szko le po wszech nej, któ rą skoń czył 
z wy róż nie niem. W 1930 ro ku Ka rol roz po czął na ukę  
w ośmio kla so wym Gim na zjum im. Mar ci na Wa do wi ty.  

Na je go ścia nie wid nia ła wy mow na sta ra mak sy ma po ety 
rzym skie go Al biu sa Ti bul lu sa: „To co czy ste, po do ba się Naj -
wyż sze mu, przy chodź cie w sza cie czy stej i rę ko ma czy sty mi 
czerp cie wo dę ze źró dła”. Ka rol roz wi jał swe hu ma ni stycz ne 
za in te re so wa nia; je go ulu bio ne przed mio ty oprócz ję zy ka 
pol skie go to: ła ci na, gre ka i re li gia. Po zda niu eg za mi nów 
ma tu ral nych ukoń czył gim na zjum 27 ma ja 1938 ro ku. 
  

TEATR – Edu ka cja szkol na po zwo li ła Ka ro lo wi po -
znać i roz sma ko wać się w na ro do wej li te ra tu rze kla sycz nej 
i li te ra tu rze świa to wej. Ja ko gim na zja li sta grał w „An ty go -
nie”, „Bal la dy nie”, „Nie -bo skiej ko me dii”. Jed nak nie po wta -
rzal ny spo sób de kla mo wa nia po ezji czy in nych tek stów 
prze ka zał mu Mie czy sław Ko tlar czyk – dy rek tor Te atru Po -
wszech ne go w Wa do wi cach, re ży ser, pe da gog i ak tor. 

„Wspo mi nam Mie czy sła wa Ko tlar czy ka, wiel kie go 
twór cę te atru sło wa, wspo mi nam mo ich ko le gów i ko le żan ki 
z Wa do wic (...). W każ dym ra zie tu, w tym mie ście, w Wa do -
wi cach wszyst ko się za czę ło. I ży cie się za czę ło i szko ła się 
za czę ła, i stu dia się za czę ły, i te atr się za czął. I ka płań stwo się 
za czę ło”. (Jan Pa weł II, Wa do wi ce, 16 czerw ca 1999)  
 

W 1938 r. Ka rol Woj ty ła prze niósł się wraz oj cem do 
Kra ko wa, aby roz po cząć stu dia po lo ni stycz ne na Uni wer sy -
te cie Ja giel loń skim. W Kra ko wie 18 lu te go 1941 ro ku zmarł 
je go oj ciec, Ka rol Woj ty ła zo stł sam, bez bli skiej ro dzi ny.  

*       *       * 
Ist nie je w Pol sce opi nia świę to ści ro dzi ców Ja na 

Paw ła II, po nie waż to je go ro dzi ce stwo rzy li przy szłe mu pa -
pie żo wi dom, któ ry go ukształ to wał. Z do mu ro dzin ne go 
Świę ty Jan Pa weł II wy niósł for ma cję oso bo wo ści; otwar cie 
na Bo ga i dru gie go czło wie ka, w czym po ma ga ła mu mo dli -
twa i we wnętrz na dys cy pli na. Je śli pa pież Fran ci szek wy ra -
zi zgo dę, roz pocz nie się pro ces be aty fi ka cyj ny ro dzi ców Ja -
na Paw ła II w stu le cie Je go uro dzin. 

Te re sa So wiń ska 



Zgod nie z tra dy cj¹ w pierw szy pi¹ tek Wiel kie go 
Po stu bra cia KSM „Sem per Fi de lis” spo ty ka j¹ siê 
na za mkniê tych re ko lek cjach w Do mu Re ko lek cyj -
nym w Stra szy nie. Te go rocz ne na uki od by wa ³y siê 
w dniach 28.02 - 01.03.2020 r. Du cho wym prze wod -
ni kiem re ko lek cji by³ Ks. Kan. Zdzi s³aw Ró¿ – Ar -
chi die ce zjal ny Dusz pa sterz KSM, a kon fe ren cje 
wy g³a sza³ Ks. Pro fe sor An to ni Mi sia szek. Ha s³o no -
we go Ro ku Dusz pa ster skie go – „Wiel ka Ta jem ni ca 
Wia ry” – by ³o g³ów nym mo ty wem g³o szo nych kon -
fe ren cji. W szczególnoœci, Ks. Pro fe sor roz wi ja³ na -
stê pu j¹ ce te ma ty: 1. Wia ra, 2. Je zus Chry stus Bo -
giem -Cz³o wie kiem, 3. Wy cho wa nie m³o de go po ko -
le nia, 4. Chry stus w od nie sie niu do Pra wa, 5. Ge ne -
za z³a. 

 
Wia ra 
W ogól nym ujê ciu wia ra jest przeœwiadcze-

niem o tym, cze go nie wi dzi my. W szcze gó ³ach mo -
¿e my mó wiæ o wie rze hi sto rycz nej (wie rzê do ku -
men tom hi sto rycz nym), wie rze fi zycz nej (wie rzê. 
¿e za sto lat bê d¹ czte ry po ry ro ku), wie rze na pod -
sta wie au to ry te tu (dzie ci wie rz¹ ro dzi com). Ks. 
Pro fe sor skon cen tro wa³ siê na wie rze re li gij nej. 
Cz³o wiek ja ko isto ta ludz ka ma wro dzo ny in stynkt 
wia ry w Bo ga. Jest to tak zwa ne ob ja wie nie pier -
wot ne. Za cho dzi tu taj po trze ba za spo ko je nia pew -
nej po trze by na tu ral nej. 

Czy wia ra re li gij na po win na byæ pu blicz na, 
czy tyl ko pry wat na? W PRL-u sta ra no siê spro wa -
dziæ wia rê do sfe ry pry wat nej. St¹d ogra ni cze nia  
w or ga ni zo wa niu uroczystoœci otwar tych, na ucza -
niu re li gii w szko ³ach, bu dow nic twie sa kral nym  
i in. Wy ma za nie wia ry w Bo ga (ate iza cja) pro wa dzi 
do two rze nia w³a snej re li gii. Wy ra zem te go by ³y 
m.in. po cho dy pierw szo ma jo we z por tre ta mi przy -
wód ców, prze mó wie nia w for mie ka zañ. Wia ra mu -
si mieæ wy raz ze wnêtrz ny. Dzi siaj w Pol sce po nad 
80% dzie³ sztu ki (rze Ÿby, ma lo wi d³a) znaj du je siê  
w koœcio³ach. Ate iza cja spo ³e czeñstw ma miej sce 
rów nie¿ dzi siaj, cho cia¿ w zmie nio nej for mie. 
Wpro wa dza siê j¹ pod pre tek stem to le ran cji czy 
rów no upraw nie nia. 

Zna kiem dzi siej sze go cza su jest eks pan sja is -
la mu. W Niem czech w ci¹ gu ostat nich 4 lat 600 
koœcio³ów ka to lic kich za mie nio no na me cze ty. Wie -
le koœcio³ów za mie nio no na mu zea, skle py lub jesz -
cze in ne obiek ty u¿ytecznoœci pu blicz nej. 

Wiel kim pro ble mem jest przeœladowanie 
chrzeœcijan ze stro ny in nych re li gii. Ma to miej sce 
zw³asz cza na Bli skim Wscho dzie, jak rów nie¿ w In -
diach, Pa ki sta nie, Ni ge rii oraz w Chi nach. 

 
Je zus Chry stus Bo giem -Cz³o wie kiem 
Je zus Chry stus jest praw dzi wym cz³o wie -

kiem. Po sia da wszyst kie ce chy cz³o wie ka. Przy -
szed³ na œwiat w ta ki sam spo sób jak ka¿ dy in ny 
cz³o wiek. Nic nie wska zy wa ³o na to, ¿e Je zus jest 
Bo giem. ¯y³ w ro dzi nie, roz wi ja³ siê sys te ma tycz -
nie, czy li prze cho dzi³ zwy k³y pro ces wy cho waw czy. 
Od czu wa³ trwo gê. Mia³ swo ich przy ja ció³, zna jo -
mych i wro gów, czy li za cho wy wa³ siê jak praw dzi -
wy cz³o wiek. Je zus Chry stus ró¿ ni³ siê od zwy k³ych 
lu dzi tyl ko tym, ¿e nie mia³ ¿ad ne go grze chu. 
Grzech ob ra ¿a Bo ga, a wiêc jak mo ¿e Bóg ob ra ¿aæ 
sam sie bie? Jeœli cho dzi o Bó stwo, Je zus do ma ga³ 
siê wia ry. Wy ma ga ³o to czê sto dzia ³añ nad zwy czaj -
nych. Czy nio ne cu da mia ³y u³a twiæ uczest ni kom  
i œwiad kom zda rzeñ zro zu mie nie, ¿e Je zus Chry -
stus jest praw dzi wym Bo giem. 
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Wy cho wa nie m³o de go po ko le nia 
Wy cho wa nie cz³o wie ka roz po czy na siê ju¿  

w okre sie p³o do wym je go ¿y cia. P³ód jest po dat ny 
na wszel kie sy gna ³y ze wnêtrz ne. Nie nor mal ne za -
cho wa nia ro dzi ców, awan tu ry wznie ca ne przez pi ja -
ne go oj ca, al ko ho lizm mat ki – wszyst ko to ma 
wp³yw na pó Ÿniej sze zdro wie i roz wój psy chicz ny 
dziec ka. W pro ce sie wy cho wa nia dziec ka naj istot -
niej sz¹ ro lê od gry wa j¹ ro dzi ce. Wszyst ko to, co 
dzie je siê wo kó³ dziec ka np. szko ³a, œro do wi sko, 
ma je dy nie cha rak ter wspo ma ga j¹ cy.  

Wy cho wa nia w ro dzi nie nie da siê ni czym za -
st¹ piæ. Dziec ko w ro dzi nie po win no na uczyæ siê 
sza cun ku do ro dzi ców, krew nych, s¹ sia dów i in -
nych lu dzi. Dziec ko po win no na uczyæ siê sza cun ku 
do pra cy; po win no wie dzieæ, sk¹d bio r¹ siê pie ni¹ -
dze na utrzy ma nie. Dru gim wa¿ nym ele men tem 
wy cho wa nia jest po s³u szeñ stwo. Ko niecz na jest tu 
zgodnoœæ dzia ³a nia oboj ga ro dzi ców. 

W trud nych sy tu acjach ro dzin nych wy cho wa -
nie dziec ka przej mu j¹ ro dzi ny za stêp cze. Daw niej 
ist nia ³y ta kie in sty tu cje jak Do my Dziec ka. Wy cho -
wa nie dziec ka w ta kim miej scu za wsze by ³o zgod ne 
z pa nu j¹ c¹ ide olo gi¹ pañ stwo w¹. 

Chry stus w od nie sie niu do Pra wa 
W Sta rym Te sta men cie, w Ksiê dze Po wtó rzo -

ne go Pra wa znaj du je siê 613 prze pi sów do ty cz¹ -
cych po rz¹d ku ¿y cia Na ro du Wy bra ne go. Prze pi sy 
te re gu lo wa ³y ¿y cie eko no micz ne, po li tycz ne, re li -
gij ne, a na wet pry wat ne. Nad prze strze ga niem tych 
prze pi sów czu wa li ucze ni w Pra wie. 

W Ewan ge lii œw. Ma te usza, w roz dzia le 5,6 i 7 
(Ka za nie na Gó rze), zo sta³ opi sa ny sto su nek Chry -
stu sa do obo wi¹ zu j¹ ce go Pra wa. Specjaliœci twier -
dz¹, ¿e gdy by za gi nê ³y wszyst kie Ewan ge lie, to 
mo¿ na by by ³o ca ³¹ na ukê chrzeœcijañsk¹ od two -
rzyæ na pod sta wie je dy nie Ka za nia na Gó rze. 
Okreœla ono fun da men ty cy wi li za cji chrzeœcijañ-
skiej. Ks. Pro fe sor wyjaœnia³ nam, jak na uka  
Chry stu sa od no si siê do nie któ rych przy ka zañ za -
war tych w Pra wie. 

W Pra wie po wie dzia no: „Nie za bi jaj”. Chry -
stus mó wi, ¿e nie tyl ko za bi jaæ nie wol no, ale na wet 
gnie waæ siê nie wol no (Mt 5,21-21). S³o wo „gniew” 
jest po cz¹t kiem wszel kiej nienawiœci. Kto siê gnie -
wa, ju¿ po pe³ nia z³o. Gniew to po cz¹ tek za bi ja nia. 

W Pra wie po wie dzia no: „Oko za oko, z¹b za 
z¹b”. Je zus do te go pra wa od no si siê ina czej.  

Uczestnicy rekolekcji

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI
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Mi ³uj cie nie przy ja ció³ wa szych, do brze czyñ -
cie tym, któ rzy was nie na wi dz¹ (Mt 5,38-42). To nie 
ozna cza, ¿e te go, któ ry mnie nie na wi dzi, mam mi -
³o waæ jak przy ja cie la, ale gdy on znaj dzie siê w osta -
tecz nej po trze bie, czy mam mu od mó wiæ po mo cy? 

Roz wi ja j¹c ten te mat, Ks. Pro fe sor po ru szy³ 
ta kie za gad nie nia jak: wy ba cze nie, na wró ce nie, ka -
ra i ze msta. O wy ba cze nie po wi nien pro siæ win ny. 
W wy ba cze niu re zy gnu je siê z ze msty. Po ru sza j¹ -
cym przy k³a dem by ³a sy tu acja, w któ rej do oso by 
ma j¹ cej za so b¹ prze ¿y cia w obo zie za g³a dy zwró ci³ 
siê cz³o wiek z proœb¹ o wy ba cze nie, gdy¿ to z je go 
po wo du przed 20-tu la ty oso ba ta zo sta ³a ska za na. 
Od no sz¹c siê do ka ry œmier ci, Ks. Pro fe sor za uwa -
¿y³, ¿e je ¿e li wy rok zo sta nie wy ko na ny, to ska zañ ca 
po zba wia siê szan sy na na wró ce nie. Dla te go 
w³aœnie na uka Koœcio³a (na uka ewan ge licz na) mó -
wi, ¿e ab so lut nie nie po win no byæ ka ry œmier ci. 

 
Ge ne za z³a 
XX wiek to eks plo zja z³a. Po wsta ³y zbrod ni cze 

sys te my to ta li tar ne, w za ³o ¿e niach któ rych ist nia ³y 

pró by wy mor do wa nia ca ³ych na ro dów przy u¿y ciu 
me tod prze my s³o wych. Ist nia ³y do te go ce lu roz bu -
do wa ne apa ra ty pañ stwo we. Ko go mor do wa no? 
Na ro dy, któ re mo g³y sta no wiæ prze szko dê w re ali -
za cji ce lów im pe rial nych i na ro dy, któ re skla sy fi ko -
wa no ja ko „pod lu dzi” w od ró¿ nie niu do „nad lu dzi” 
– kla sy, któ ra mia ³a pa no waæ nad œwia tem. Jak 
trud no dzi siaj od po wie dzieæ na py ta nie: dla cze go 
Bóg na to po zwo li³? 

 
Jed nym z te ma tów kon fe ren cji by ³y wspo -

mnie nia Ks. Pro fe so ra ze spo tkañ ze Œw. Ja nem 
Paw ³em II i S³u g¹ Bo ¿ym Kar dy na ³em Ste fa nem 
Wy szyñ skim.  

Ka¿ dy dzieñ roz po czy na³ siê mo dli tw¹ bre -
wia rzo w¹ „Jutrz nia” i koñ czy³ siê mo dli tw¹ bre wia -
rzo w¹ „Kom ple ta”.  

O godz. 12.00 od pra wia na by ³a Msza œw.  
W wol nym cza sie, do go dzi ny 22.00, mo¿ na 

by ³o ad o ro waæ Najœwiêtszy Sa kra ment. 
 

Tekst i zdjê cia: Sta ni s³aw Ma zu rek  

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI



GŁOS BRATA NR 1(83)2020 17

22.02.2020 r. wspól no ta bra ci Koœcielnej S³u¿ by 
„Sem per Fi de lis” Ar chi die ce zji Gdañ skiej ob cho -
dzi ³a 33. rocz ni cê swo je go po wo ³a nia. Msza œw.  
z tej oka zji zo sta ³a od pra wio na w koœciele pw. œw. 
An drze ja Bo bo li w Gdy ni Ob ³u ¿u. Dla bra ci „Sem -
per Fi de lis” gosz cz¹ cych nas w swej pa ra fii by³ to 
szcze gól ny dzieñ, gdy¿ równoczeœnie prze ¿y wa li 
oni swój srebr ny ju bi le usz po wo ³a nia. 

Mszy œw. prze wod ni czy³ ks. bp Zbi gniew 
Zie liñ ski, wie lo let ni Ar chi die ce zjal ny Dusz pa sterz 
KSM. Wœród kil ku na stu kon ce le bran sów by li m. 
in.: go spo darz uroczystoœci ks. pra ³at S³a wo mir De -
cow ski, ks. ka no nik Zdzi s³aw Ró¿ nasz Ar chi die ce -
zjal ny Dusz pa sterz, ks. Woj ciech Lan ge opie kun 
gru py pa ra fii œw. Bra ta Al ber ta oraz ks. Krzysz tof 
Grzem ski wie lo let ni du cho wy opie kun re dak cji 
G³o su Bra ta. Uroczystoœæ uœwietnia³y pocz ty 
sztan da ro we, w tym po czet KSM pa ra fii œw. Bra ta 
Al ber ta. 

Wy mie nia j¹c in ten cje Mszy œwiê tej, ks. Bi -
skup po wie dzia³: „To do rocz ne spo tka nie bê dzie 
dla nas oka zj¹ do po g³ê bie nia na sze go po wo ³a nia 
do s³u¿ by Bo gu i Koœcio³owi, ale te¿ bê dzie oka zj¹ 
do mo dli twy i proœby o Bo ¿e b³o go s³a wieñ stwo na 
te za da nia, któ re w na stêp nym Ro ku Dusz pa ster -
skim sto j¹ przed na mi. To oka zja, aby we wspól nej 
do rocz nej mo dli twie, po przez po s³u gê bi sku pa da -
ne by ³o z³o ¿yæ ho³d wdziêcznoœci wam wszyst kim: 
ksiê ¿om opie ku j¹ cym siê po szcze gól ny mi pa ra fia -
mi, mo de ra to rom i ka¿ de mu z was bra ci «Sem per 
Fi de lis» bez wy j¹t ku – za s³u¿ bê w Koœciele i Koœ-
cio ³o wi”. 

Eu cha ry stiê œw. po prze dzi ³a ce re mo nia 
przy jê cia no wych cz³on ków KSM i z³o ¿e nia przez 
nich œlu bo wa nia. By ³a to rów nie¿ oka zja, aby wszy -
scy bra cia KSM uczest ni cz¹ cy w Eu cha ry stii od no -
wi li œlu bo wa nie z³o ¿o ne w 1987 r. w Koœciele Ma -
riac kim tu¿ przed przy jaz dem Oj ca Œwiê te go Ja na 
Paw ³a II na Wy brze ¿e. 
Za pra sza j¹c do mo dli twy, Ks. Bi skup po wie dzia³: 
„Ten rok prze ¿y wa my, po chy la j¹c siê nad Sa kra -
men tem Eu cha ry stii, Najœwiêtszym Sa kra men tem 
Wia ry. Prze ¿y wa my bo wiem rok pod ha s³em 
«Wiel ka Ta jem ni ca Wia ry». Sto imy przed szan s¹, 
aby ta Wiel ka Ta jem ni ca by ³a obec na w na szym ¿y -
ciu. Niech da ne nam bê dzie, aby w tej Mszy œw. 

jesz cze g³ê biej uczest ni czyæ, jesz cze trwal sze owo -
ce z tej Eu cha ry stii wynieœæ, aby ta Wiel ka Ta jem -
ni ca Wia ry wnio s³a wiel ki wk³ad w ¿y cie ka¿ de go  
z nas.”. 

Po za koñ cze niu Mszy œw. ks. Bi skup prze -
ka za³ ar cy pa ster skie b³o go s³a wieñ stwo abp. Lesz ka 
S³a wo ja G³ó dzia dla bra ci KSM pa ra fii œw. An drze ja 
Bo bo li z oka zji 25-le cia ich dzia³alnoœci. Nasz Ar chi -
die ce zjal ny Dusz pa sterz ks. ka no nik Zdzi s³aw  
Ró¿ po dziê ko wa³ ks. Bi sku po wi za od pra wie nie 
Mszy œw. i wy g³o szo ne S³o wo Bo ¿e. W do wód 
wdziêcznoœci za sta ³¹ tro skê o spo³ecznoœæ KSM 
ks. Zdzi s³aw wrê czy³ ks. Bi sku po wi sta tu et kê 
przed sta wia j¹ c¹ Œwiê te go Ja na Paw ³a II i ma pê 
Pol ski z za zna czo ny mi miej sca mi, któ re na wie dzi³ 
pa pie¿. 

Tekst i zdjê cia: Sta ni s³aw Ma zu rek 
 

XXXIII rocznica powołania Kościelnej 
Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” 

Poczet sztandarowy KSM naszej parafii

Eucharystia święta

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Waż ne da ty w mar cu i w kwiet niu 
 

• 4 mar ca wspo mi na my œwiê te go Ka zi mie rza Kró le wi cza, któ ry jest jed nym z pa tro nów Pol ski. 
• 19 mar ca – œwiê te go Jó ze fa, Ob lu bieñ ca Najœwiêtszej Ma ryi Pan ny.  
• 25 mar ca ob cho dzi my uroczystoœæ Zwia sto wa nia Pañ skie go po ³¹ czo n¹ w na szym kra ju z ob cho da mi Dnia Œwiêtoœci ¯y -

cia. Pa pie¿ Jan Pa we³ II na ucza³, ¿e ¿y cie ludz kie jest œwiê te i nie na ru szal ne w ka¿ dej chwi li swe go ist nie nia (en cy kli ka 
„Evan ge lium vi tae”).  

• 23 kwiet nia wspo mi na my œwiê te go Woj cie cha – bi sku pa i mê czen ni ka, któ ry po cho dzi³ z Czech i ewan ge li zo wa³ nasz 
kraj u je go po cz¹t ków; jest on jed nym z g³ów nych pa tro nów Pol ski.  

• 25 kwiet nia wspo mi na my œwiê te go Mar ka, Ewan ge li stê, au to ra praw do po dob nie naj star szej Ewan ge lii, ucznia œw. Pio -
tra Apo sto ³a i krew ne go œw. Bar na by Apo sto ³a. 
W tych dniach war to pa miê taæ, aby po mo dliæ siê w in ten cji na szych ksiê ¿y: ks. Mar ka P³a zy i ks. Woj cie cha Lan ge.  

• 29 kwiet nia bê dzie my wspo mi naæ œwiê t¹ Ka ta rzy nê Sie neñ sk¹, (Sie na – mia sto we W³o szech), pa tron kê Eu ro py; by ³a 
ona ter cjar k¹ do mi ni kañ sk¹.  

• 11 kwiet nia przy pa da uroczystoœæ Zmar twych wsta nia Pañ skie go. Zwy ciê stwo na sze go Pa na Je zu sa Chry stu sa nad 
œmier ci¹, ob cho dzi my i radoœnie œpie wa my Al le lu ja! Na stêp ne go dnia, w Wiel ka noc ny Po nie dzia ³ek zgod nie z tra dy cj¹ 
mo ¿esz po le waæ in nych wo d¹ i … le piej na we so ³o ni¿ do su chej nit ki :)  

• Do 18 kwiet nia, czy li do so bo ty trwa my w okta wie Wiel ka no cy; ostat nim dniem okta wy jest II Nie dzie la Wiel ka noc na, 
czy li Nie dzie la Bo ¿e go Mi ³o sier dzia. 19 kwiet nia 2000 ro ku Œw. Jan Pa we³ usta no wi³ dru g¹ nie dzie lê po Wiel ka no cy 
œwiê tem Bo ¿e go Mi ³o sier dzia zgod nie z tym, co Chry stus po le ci³ œwiê tej Sio strze Fau sty nie Ko wal skiej. 17 sierp nia 2002 
ro ku w Ba zy li ce Bo ¿e go Mi ³o sier dzia w Kra ko wie £a giew ni kach Pa pie¿ do ko na³ uro czy ste go ak tu za wie rze nia œwia ta 
Bo ¿e mu Mi ³o sier dziu. Pa pie¿ na pi sa³ en cy kli kê o Bo ¿ym Mi ³o sier dziu – „Di ves in mi se ri cor dia”.  

Te re sa An drze jak

Zwia sto wa nie Naj święt szej Ma ryi Pan nie 
 

25 mar ca ob cho dzi my uroczystoœæ Zwia sto wa nia. Te go dnia przy bli ¿a my siê do wiel kiej ta jem ni cy. Opo wia da nam o niej 
œwiê ty £u kasz, Ewan ge li sta. Kie dy otwo rzysz No wy Te sta ment i przej dziesz do Ewan ge lii wg œw. £u ka sza, znaj dziesz 
pierw szy roz dzia³, wer se ty od 26 do 38, po znasz wy da rze nie, któ re na za wsze zmie ni ³o ¿y cie Mat ki Bo ¿ej, wów czas piêt na -
sto let niej dziew czy ny z mia stecz ka Na za ret. Ewan ge li sta £u kasz opo wia da o tym, jak Anio³, Po s³a niec od Bo ga, przy szed³ 
do Niej i po wie dzia³, ¿e zo sta nie mat k¹ Je zu sa, któ ry bê dzie Sy nem Naj wy¿ sze go. Ma ria zgo dzi ³a siê, przy jê ³a wo lê Bo ga  
i na zwa ³a sie bie s³u ¿eb ni c¹ Pañ sk¹, po nie wa¿ bar dzo ko cha ³a Bo ga i ufa ³a Mu. A tym sa mym roz po cz¹³ siê czas Zba wie nia 
lu dzi. Zwiê z³y frag ment Ewan ge lii prze ka zu je bar dzo g³ê bo k¹ Ta jem ni cê, któ ra przy no si ka¿ de mu cz³o wie ko wi na dzie jê ¿y -
cia wiecz ne go bli sko Bo ga. S³o wa Anio ³a do Ma ryi za wie ra do brze ci zna na mo dli twa „Zdrowaœ Ma rio”, czy li „Po zdro wie -
nie Aniel skie”: „Zdrowaœ Ma rio, ³a ski pe³ na, Pan z To b¹, b³ogos³awionaœ Ty miê dzy nie wia sta mi i b³o go s³a wio ny owoc ¿y -
wo ta Two je go, Je zus”.  

Wy da rze nie Zwia sto wa nia przy po mi na nam piêk na ma ryj na mo dli twa „Anio³ Pañ ski”. Spra wisz Mat ce Bo ¿ej 
ogrom n¹ radoœæ, kie dy bê dziesz co dzien nie j¹ od ma wiaæ; to tak, jak by co dzien nie da waæ Jej œwie ¿y bu kiet ró¿.  

Anio³ Ga briel przy niós³ do br¹ no wi nê, mó wi¹c dzi siej szym jê zy kiem „wiadomoœæ” al bo „in for ma cjê”, dla te go zo -
sta³ pa tro nem dzien ni ka rzy... 

 Te re sa An drze jak 

„Od Oce anu do Oce anu”  
Iko no gra ficz na ko pia, na tu ral nej wiel ko ści wi ze run ku Mat ki Bo żej 
z Ja snej Gó ry pe re gry nu je przez świat już przez osiem lat. Do dzi -
siaj prze je cha ła już 197 tys. km. Pra wie 5 ra zy do oko ła świa ta! Mo -
dli ły się przed Nią mi lio ny lu dzi w 29 kra jach. Nie tyl ko w ko ścio -
łach, ale tak że na ryn kach miast, pod czas pro ce sji przez ko lej ne 
mia sta, w szko łach, in ter na tach, szpi ta lach, ho spi cjach, cen trach 
po mo co wych, a na wet w wię zie niach. Obec nie Iko na wró ci ła z Qu -
ito, sto li cy Ekwa do ru, do San to Do min go. Cze ka, aby wy brać się  
w dal szą dro gę. Jed nak kon struk cja fe re tro nu zo sta ła po waż nie 
uszko dzo na pod czas ostat nie go eta pu wę drów ki. Ona potrzebuje 
wsparcia. Szcze gól nie 25 mar ca pa mię taj my w mo dli twie o pe re -
gry na cji Iko ny na szej Pa ni, Kró lo wej Pol ski aby mo gła da lej kon ty -
nu ować swo ją mi sję w in ten cji ochro ny cy wi li za cji ży cia i mi ło ści, 
możemy w ten spo sób uczcić Dzień Świę to ści Ży cia. 
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Pa tron na trze cie ty siąc le cie – tak 
mó wił o św. Jó ze fie św. Jan Pa weł II. 
To bar dzo sku tecz na i od po wied nia 
ochro na w oso bie te go Pa triar chy  
w do bie kry zy su mał żeń stwa, oj co -
stwa, re la cji mię dzy ludz kich, któ ry 
prze kła da się na „by le ja kość” re la cji 
w ro dzi nie, w pra cy czy re la cji są -
siedz kich. Współ cze sne kry zy sy 
spo łecz ne ma ją swo je źró dło w mi -
nio nej po li tycz nej epo ce opar tej na 
ate izmie. A św. Jó zef ? Spra wie dli wy 
i wier ny Bo gu. Pro wa dził pra co wi te 
ży cie ukry te, ci che, jak naj bli żej Je -
zu sa i Ma ryi, dla te go jest wzo rem ży -
cia do sko na łe go w służ bie Bo żej.  
Prze nie śmy się na chwi lę do Kra ko -
wa do pew ne go miej sca, skrom ne go, 
ale jak że owoc ne go na dro dze dusz -
pa ster skiej Pa pie ża: „Dla mnie kult 
św. Jó ze fa łą czy się z do świad cze nia -
mi prze ży wa ny mi w Kra ko wie. Bli -
sko Pa ła cu Bi sku pie go są przy uli cy 
Po sel skiej sio stry Ber nar dyn ki. Ma -
ją w swo im ko ście le pod we zwa niem 
wła śnie św. Jó ze fa sta łe wy sta wie nie 
Naj święt sze go Sa kra men tu. Cho dzi -
łem tam w wol nych chwi lach i mo dli -
łem się, a mój wzrok czę sto wę dro wał w kie run ku bar dzo 
czczo ne go w tym ko ście le pięk ne go ob ra zu przy bra ne go oj ca 
Je zu sa. Lu bi łem roz wa żać o św. Jó ze fie w kon tek ście Świę tej 
Ro dzi ny: Je zus, Ma ry ja, Jó zef. Wzy wa łem ich ra zem do po -
mo cy w róż nych spra wach. Ro zu mia łem do brze tę jed ność  
i mi łość Świę tej Ro dzi ny. Trzy ser ca, jed ną mi łość. Szcze gól -
nie Dusz pa ster stwo Ro dzin za wie rza łem  św. Jó ze fo wi”.  
(frag ment książ ki „Wstań cie, chodź my”)  

Jan Pa weł II za wie rzył w Ka li szu 4 
czerw ca w 1997 ro ku wszyst kie ro -
dzi ny w Pol sce i obro nę po czę tych 
dzie ci w Pol sce i na świe cie. W ka li -
skim sank tu arium szcze gól nie pod -
kre śla się ro lę św. Jó ze fa ja ko obroń -
cy ży cia nie na ro dzo nych i Opie ku na 
wszyst kich ro dzin. Czło wiek wiel -
kiej wia ry, wiel kie go za wie rze nia      
i wiel kie go za ufa nia Bo gu. W Ewan -
ge liach nie wy po wia da ani jed ne go 
sło wa, jed nak rów nież i On wy ra ża 
swo je „fiat” – tak jak i Ma ria – wy ko -
nu jąc po le ce nie anio ła; rów nież  
i św. Jó zef ma swój ogrom ny udział 
w pla nie Bo że go Zba wie nia lu dzi.  
I za wsze naj bli żej Je zu sa i Ma ryi, a 
Je go obec ność przy Nich ni gdy nie 
by ła bier na; był prze cież czło wie -
kiem czy nu, dzia ła nia. Prze obra żał 
się w Świę tej Ro dzi nie, przy Ob lu -
bie ni cy Du cha Świę te go i Sy nu Bo -
ga. Wzra stał. Je go imię za wie ra  
w swo im zna cze niu wła śnie „wzra -
sta nie”. Tak jak pa triar cha Jó zef – 
był wy jąt ko wy wśród swo ich bra ci  
i wy ra stał po nad nich. Co to ozna cza 
dla nas, wzo ru ją cych się na św. Jó ze -

fie? Kie dy speł nia my wo lę Bo ga Oj ca, jak speł niał św. Jó zef, 
mo że my tyl ko wzra stać. O po trzeb ne ła ski, aby żyć zgod nie  
z Bo żą wo lą, co prze cież nie za wsze jest ła twe, war to mo dlić 
się sys te ma tycz nie do św. Jó ze fa. Świę ty Jó zef jest po tęż nym 
Pa tro nem i do sko na łym wzo rem – „na trud ne dzi siaj”.  

Te re sa An drze jak

REFLEKSJE

Św. Józef – nasz bezcenny Patron

Modlitwa dla oj ców ro dzin 
 
Świę ty Jó ze fie, 
Bóg Oj ciec wy peł nił two je ser ce 
mą dro ścią i nie po rów ny wal nym uczu ciem, 
po nie waż to Ty mia łeś Go re pre zen to wać  
wo bec Je go naj uko chań sze go Sy na. (...) 
Rze czy wi ście, chro ni łeś Go, pro wa dzi łeś, 
wpro wa dza łeś  w Świę te Pi sma 
i prze ka za łeś Mu zna jo mość two je go rze mio sła. 
Kto zdo łał by opi sać za le ty 
oj ca i wy cho waw cy, 
w któ re wy po sa żył cię Oj ciec, 
od któ re go po cho dzi wszel kie oj co stwo? 
Jak więc nie wzy wać cie bie 
ja ko pa tro na wszyst kich oj ców i wszyst kich wy cho waw ców? 
Wiel ki Świę ty Jó ze fie, czło wie ku spra wie dli wy, 
od kryj wszyst kim oj com ro dzin 

głę bo ki sens ich oj co stwa. 
Niech oni tak że na uczą się  
ko chać swo je dzie ci  
ja ko sy nów i cór ki Bo ga. 
Miej li tość nad wszyst ki mi oj ca mi prze ży wa ją cy mi kło po ty. 
Czu waj nad ich ro dzi na mi. 
Do ra dzaj im w pro ble mach  
za wo do wych, zdro wot nych. 
Bło go sła wio ny Jó ze fie, 
Pe łen do bro ci i si ły, 
re pre zen tan cie Oj ca Nie bie skie go na zie mi, 
bądź przy ja cie lem i prze wod ni kiem 
wszyst kich oj ców ro dzin. Amen. 
 

        z: „Tra dy cje Mo na stycz ne”, 2006. Tekst cy to wa ny za:  
P. La gran ge, Sze ma Isra el. Mo dli twa ze Świę tą Ro dzi ną.
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Koncert kolęd
Z ŻYCIA PARAFII

W ostatni¹ niedzielê stycznia w naszym koœciele Chór Parafialny Brata Alberta przedstawi³ wiernym koncert kolêd, który 
zosta³ przygotowany pod dyrekcj¹ Anny Marii Terech. Sk³ada³ siê on z dwudziestu pieœni, wœród których kilka 
popularnych, œpiewa³a zgromadzona publicznoœæ wraz z chórzystami. Solo w niektórych kolêdach wykonywa³a nasza 
nieoceniona sopranistka – Anna Jurek i dysponuj¹cy piêknym basem – Wies³aw B¹calski. Akompaniowa³ przyjaciel chóru 
– Dawid Kamiñski, nag³oœnieniem zajmowa³ siê, równie¿ bliski sercu chórzystów, Kacper D¹browski. Nie zabrak³o 
równie¿ fotografa, pana Miros³awa Jaœkowiaka. Wszystkim za pomoc i organizacjê koncertu – dziêkujemy, a publicznoœæ  
ju¿ dziœ zapraszamy za rok! 

Sylwia Stankiewicz 
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З нагоды Новага Γода віншуem Bac
Z ŻYCIA PARAFII

З нагоды Новага Γода віншуem Bac… – Z oka zji nad cho -
dz¹ ce go No we go Ro ku ¿y czy my Wam… Tak roz po czy na j¹ 
siê ¿y cze nia z oka zji zbli ¿a j¹ ce go siê no we go ro ku, sk³a da -
ne na Bia ³o ru si, sk¹d przy by³ do na sze go koœcio³a w nie -
dzie lê 29 grud nia 2019 ro ku Chór „Ho san na” z pa ra fii œw. 
Bar ba ry w Wi teb sku, któ r¹ pro wa dz¹ do mi ni ka nie z Pol -
skiej Pro win cji Za ko nu Ka zno dziej skie go. Opie ku nem chó -
ru jest oj ciec Bro ni s³aw Dasz kie wicz. Goœcie uczest ni czy li  
i œpie wa li na Mszy œw. o godz. 8:00. Po Eu cha ry stii przed sta -
wi li krót ki kon cert ko lêd, w je zy ku pol skim i bia ³o ru skim. 
Do chó ru do ³¹ czy ³a sied mio let nia so list ka: So nia (Zo sia), 
któ ra oprócz ko lê dy, zaœpiewa³a mo dli twê do Anio ³a Stró ¿a. 
Po tem, w sal ce na ple ba nii, ra zem z na szym Chó rem Pa ra -
fial nym Bra ta Al ber ta, przy œwi¹ tecz nie za sta wio nym sto le, 
to czy ³y siê roz mo wy i wspól ny œpiew ko lêd. 

Chór „Ho san na” ist nie je od 2000 ro ku i od po cz¹t ku 
dy ry gu je nim pa ni Swie t³a na Szy d³ow ska. Obok wy ko ny wa -
nia swo jej funk cji li tur gicz nej, w ci¹ gu mi nio nych 20 lat sta³ 
siê rów nie¿ œro do wi skiem jed no cz¹ cym wo kó³ piêk na ¿y we -
go œpie wu lu dzi o tra dy cji ka to lic kiej i pra wo s³aw nej oraz 
jesz cze po szu ku j¹ cych. Wspar ty opie k¹ do mi ni ka nów pra -
cu j¹ cych w Wi teb sku jest cieka wym pro jek tem dusz pa ster -
skim dla bar dzo zró¿ ni co wa nej pod wzglê dem wy zna nio -
wym spo³ecznoœci bia ³o ru skiej. Przez pra wie dwu dzie sto let -
ni okres swe go ist nie nia chór by³ uczest ni kiem i lau re atem 
wie lu fe sti wa lów sa kral nej mu zy ki: „Ma hut ny Bo ¿a”  na Bia -

³o ru si – jak i po dob nych w Pol sce: w £a pach, w Strzep czu na 
Ka szu bach i w Czê sto cho wie. „Ho san na” przy ja Ÿni siê i œpie -
wa z chó rem pa ra fii œw. Ger tru dy w Mo na chium i od wie dza 
la tem wspól no tê pa ra fial n¹ w It ter w Au strii. St¹d te¿ w re -
per tu arze po ja wi ³y siê nie miec kie „pa mi¹t ki”.  

W re per tu arze chó ru znaj du j¹ siê pieœni re li gij ne – 
wspó³ cze sne oraz na le ¿¹ ce do mu zy ki daw nej (psal my  
w opra co wa niu Go mó³ ki, Wa c³a wa z Sza mo tu³ z XVII w.), 
pieœni lu do we oraz pa trio tycz ne. Chór chêt nie dzie li siê 
swo im do rob kiem i kon cer tu je na Bia ³o ru si: w Wi teb sku, 
Miñ sku, Po ³oc ku, Wierch nie dwiñ sku, Go rod ku, jak i w Pol -
sce: w War sza wie, Po zna niu, Ka to wi cach, Ol ku szu, Tar no -
brze gu, Olsz ty nie. Ostat nio za wi ta³ rów nie¿ do Gdañ ska. 
Chór swo im œpie wem przy czy nia siê do roz bu dza nia oraz 
umac nia nia za in te re so wa nia miesz kañ ców Bia ³o ru si pol sk¹ 
kul tu r¹ mu zycz n¹ i tra dy cj¹. Ro bi to w cza sie wspo mnia -
nych ju¿ kon cer tów oraz ak tyw nie uczest ni cz¹c w przed siê -
wziê ciach or ga ni zo wa nych przez or ga ni za cje i œro do wi ska 
po lo nij ne. W ci¹ gu ostat nie go okre su wzi¹³ udzia³ w kil ku na -
stu te go ty pu wy da rze niach or ga ni zo wa nych przez Ma cierz 
Szkol n¹ i przed sta wi cie li Kon su la tu Pol skie go w Miñ sku. 

Spo tka nie z chó rzy sta mi z Bia ³o ru si by ³o nie zwy kle 
sym pa tycz ne i za owo co wa ³o chê ci¹ wspó³ pra cy oraz za pro -
sze niem na sze go Chó ru Pa ra fial ne go do Wi teb ska. 

 Syl wia Stan kie wicz
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Z ŻYCIA PARAFII

Spotkanie opłatkowe wspólnot 
modlitewnych i chóru parafialnego
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Dziecięca zabawa karnawałowa
Z ŻYCIA PARAFII
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Bal karnawałowy „Lux Cordis” 2020

„Lux Cordis” Adoracja w styczniu

Korzystaliśmy z kończącego się już karnawału bawiąc się świetnie na corocznym balu karnawałowym.

Z ŻYCIA PARAFII

Po przerwie na ferie zimowe, wracamy do cotygodniowych spotkań???? 
Wtorkowa adoracja była okazją do rozmowy sam na sam z Bogiem. Czy może być lepszy początek nowego semestru?
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Czter dzie ści dni po Bo żym Na ro dze niu, 2 lu te go, w li -
tur gii ob cho dzi my pa miąt kę ofia ro wa nia Pa na Je zu sa  
w świą ty ni je ro zo lim skiej. Ewan ge lia mó wi o star cu 
imie niem Sy me on, któ ry z rąk Ma ryi wziął na swo je rę -
ce Pa na Je zu sa na zy wa jąc go Świa tło ścią na ro dów (por. 
Łk 2, 32). Świe ce, któ re w tym dniu za pa la my i świę ci -
my, są wła śnie na wią za niem do tej praw dy, że Je zus jest 
Świa tło ścią świa ta. Przez wia rę i dzię ki ła sce chrztu 
przyj mu je my Je zu sa tak jak Sy me on, a Bóg wy pro wa -
dza nas z mro ku grze chu i śmier ci, i wpro wa dza do 
swo je go Kró le stwa Świa tło ści. 

Dzie ci, któ re przy go to wu ją się w tym ro ku do 
zjed no cze nia z Je zu sem w Ko mu nii św. w Świę to Ofia -
ro wa nia Pań skie go dzię ko wa ły Bo gu za przy ję ty 
chrzest i wy ra zi ły swo ją wo lę przy ję cia Je zu sa. Dla te go 
w tym dniu, z za pa lo ny mi świe ca mi w dło niach, od no -
wi ły przy rze cze nia chrztu św., wy rze ka jąc się grze chu  
i wy zna jąc wia rę. To waż ny mo ment w dro dze ku Eu -
cha ry stii, któ rą po prze dzi sa kra ment po ku ty. 

Ży czy my dzie ciom wy trwa ło ści, by świa tło Je -
zu sa to wa rzy szy ło im do koń ca ży cia. 

 
ks. Wojciech Lange

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Poświęcenie świec i odnowienie 
przyrzeczeń chrzcielnych
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W tym nu me rze koñ czy my cykl ar ty ku ³ów poœwiêconych 
pa tro nom kon fe sjo na ³ów w na szym koœciele. W pierw szej 
czêœci poznaliœmy syl wet kê i twórczoœæ ar ty sty, wy ko naw -
cy wi ze run ków pa tro nów, na sze go pa ra fia ni na – Ta de usza 
Ru pie wi cza. Na stêp nie mogliœmy bli ¿ej po znaæ ¿y cie, 
dzia³alnoœæ i osobowoœæ ko lej nych po sta ci, któ re pa tro nu -
j¹ kon fe sjo na ³om w na szym koœciele. By li to: Jan Ma ria 
Vian ney, Ho no rat Ko Ÿmiñ ski i o. Pio Ado nai. Obec nie pra -
gnê przy bli ¿yæ oso bê b³. Mi cha ³a So poæ ki. 
 
DZIECIÑSTWO I LATA SZKOLNE 
Mi cha³ So poæ ko uro dzi³ siê 1 XI 1888 ro ku w Ju szewsz czy -
Ÿnie, w po wie cie oszmiañ skim, w ro dzi nie szla chec kiej, 
kul ty wu j¹ cej re li gij ne i pa trio tycz ne tra dy cje. Od naj m³od -
szych lat by³ wy cho wy wa ny w tym du chu. Mi mo trud nych 
wa run ków by to wych, ro dzi ce za dba li o je go pod sta wo we 
wy kszta³ ce nie. Uczy³ siê naj pierw w szko le lu do wej w Za -
brze ziu, a po tem ukoñ czy³ szko ³ê miej sk¹ w Oszmia nie.  

Zdro wa moralnoœæ ro dzi ców, ich au ten tycz na 
pobo¿noœæ oraz mi³oœæ ro dzi ciel ska, wp³y nê ³y na w³aœciwy 
roz wój du cho wy Mi cha ³a i je go ro dzeñ stwa. 

Win cen ty So poæ ko, oj ciec Mi cha ³a, by³ cz³o wie -
kiem g³ê bo ko wie rz¹ cym i po bo¿ nym. Ja ko g³o wa ro dzi ny 
prze wod ni czy³ ka¿ de go dnia, wspól nie przez wszyst kich 
od ma wia nym, pa cie rzom. Czê sto œpie wa no w do mu go -
dzin ki o Nie po ka la nym Po czê ciu Najœwiêtszej Ma ryi  
Pan ny oraz pieœni zwi¹ za ne z prze ¿y wa ny mi ak tu al nie  
w Koœciele okre sa mi li tur gicz ny mi. Do nor mal nej prak ty -
ki ro dzi ny So poæ ków na le ¿a ³o uczêsz cza nie na na bo ¿eñ -
stwa do koœcio³a pa ra fial ne go w Za brze ziu od le g³e go a¿  
o 18 ki lo me trów, do któ re go do je¿ d¿a no wo zem za przê ¿o -
nym w ko nie. 

Re li gij na at mos fe ra pa nu j¹ ca w do mu So poæ ków  
i ogól nie re li gij ne œro do wi sko, w któ rym Mi cha³ wzra sta³, 
roz bu dzi ³y w nim ju¿ od dzie ciñ stwa, szcze gól niej sz¹ 
pobo¿noœæ oraz pra gnie nie poœwiêcenia siê s³u¿ bie Bo ¿ej 
w ka p³añ stwie. Bê d¹c jesz cze ma ³ym ch³op cem, bu do wa³ 
w do mu o³ ta rze, przed któ ry mi siê mo dli³. Prze wod ni czy³ 
te¿ wspól nym mo dli twom w do mu ro dzin nym. Uwa ¿a ny 
by³ za bar dzo re li gij ne dziec ko.  

Wiel kim prze ¿y ciem by ³o dla nie go przyj mo wa nie 
ko lej nych sa kra men tów œwiê tych. Zgod nie z ów cze sn¹ 
prak ty k¹, bar dzo wczeœnie, bo w wie ku ok. 4 lat, udzie lo -
no mu sa kra men tu bierz mo wa nia. Ce re mo nia ta, prze ¿y ta 
w ka te drze wi leñ skiej, na trwa ³e wry ³a siê w je go pa miêæ. 
Po la tach, ju¿ ja ko ka p³an, za pi sa³ w swym „Dzien ni ku”: 
„Jak te raz, wi dzê d³u gie dwa sze re gi lu dzi, miê dzy któ ry -
mi bi skup w mi trze, w asyœcie kil ku ksiê ¿y, za trzy my wa³ 
siê przy ka¿ dym, na masz cza j¹c czo ³o. Oj ciec trzy ma³ mnie 
na rê ku, a przy zbli ¿a niu siê bi sku pa, po sta wi³ na po sadz -
ce. Jakiœ pan po ³o ¿y³ mi rê kê na pra wym ra mie niu, a je-
dnoczeœnie bi skup namaœci³ mi czo ³o i do tkn¹³ po licz ka. 

Po tem oj ciec za pro wa dzi³ mnie do ka pli cy œw. Ka zi mie rza 
i po ka za³ trum nê z je go re li kwia mi. Tych prze ¿yæ chy ba 
ni gdy nie za po mnê”. Po dob nie by ³o pod czas przy jê cia  
I Ko mu nii Œwiê tej. Oznaj mi³ wte dy z radoœci¹ swo jej mat -
ce: „Przy j¹ ³em dziœ Pa na Je zu sa!” A po la tach na pi sa³: „B³o -
go s³a wio ny dzieñ, któ re go wspo mnie nie na pe³ nia 
b³ogoœci¹ i wiel k¹ za nim tê sk no t¹”.  

Wiel ki wp³yw na dal szy roz wój religijnoœci m³o -
dzieñ ca by³ rocz ny po byt w Za brze ziu, gdzie uczy³ siê  
w tam tej szej szko le. Prze by wa j¹c w bliskoœci koœcio³a pa -
ra fial ne go mia³ mo¿noœæ czê ste go uczest ni cze nia w na bo -
¿eñ stwach. Nie mal ka¿ de go dnia by wa³ w koœciele, s³u ¿y³ 
do Mszy œw., w nie dzie lê œpie wa³ wraz z or ga ni st¹ go dzin -
ki. W tym cza sie pro bosz czem w Za brze ziu by³ ks. Jan Ku -
nic ki, gor li wy ka p³an i do bry ka zno dzie ja. Je go w³aœciwa 
po sta wa ka p³añ ska, p³o mien ne ka za nia i tro ska o na le ¿y ty 
kult Bo ¿y, wy war ³y wiel ki wp³yw na Mi cha ³a, o¿y wi ³y  
w nim no szo ne od dzie ciñ stwa pra gnie nia zo sta nia ka p³a -
nem. Wiernoœæ chrzeœcijañskim ide a³om ujaw ni ³a siê  
w po sta wie od wa¿ ne go wy st¹ pie nia Mi cha ³a w obro nie 
praw m³o dzie ¿y ka to lic kiej do wy zna wa nia swo jej wia ry 
wo bec dys kry mi nu j¹ cych za rz¹ dzeñ ro syj skie go i pra wo -
s³aw ne go kie row nic twa szko ³y miej skiej w Oszmia nie. 
Tak wiêc z je go ini cja ty wy wy wal czo no za wie sze nie  
w szko le ob ra zu Mat ki Bo skiej i przy wró ce nie mo dlitw  
w du chu ka to lic kim oraz na uki re li gii przez ka to lic kie go 
ksiê dza.  

Okres lat dzie cin nych i wcze snej m³odoœci M. So -
poæ ki up³y n¹³ w trud nych wa run kach ma te rial nych i spo -
³ecz no -po li tycz nych. Po ko ny wa nie ich wp³y nê ³o na hart 
du cha m³o dzieñ ca i je go nie z³om n¹ po sta wê. Wk³a da³ w to 
du ¿o wy si³ ku i pra cy. 

Z ŻYCIA PARAFII

Patroni konfesjonałów, cz. V

Wizerunek bł. Michała Sopoćki
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OD STUDENTA DO WYK£ADOWCY 
Po ukoñ cze niu szko ³y miej skiej w Oszmia nie, w 1910 ro -
ku, Mi cha³ So poæ ko wst¹ pi³  do Se mi na rium Du chow ne go 
w Wil nie. Œwiê ce nia ka p³añ skie otrzy ma³ w 1914 ro ku.  

W la tach 1914-1918 by³ wi ka riu szem w pa ra fii Ta -
bo rysz ki. W 1918 ro ku wy je cha³ do War sza wy i pod j¹³ stu -
dia w za kre sie teo lo gii mo ral nej na Wy dzia le Teo lo gicz -
nym Uni wer sy te tu War szaw skie go, któ re ukoñ czy³ ma gi -
ste rium w 1923 ro ku, a w 1926 ro ku uzy ska³ tam ty tu³ dok -
to ra teo lo gii. W la tach 1922-1924 stu dio wa³ tak ¿e w Wy¿ -
szym In sty tu cie Pe da go gicz nym. Od 1919 ro ku by³ 
jednoczeœnie ka pe la nem woj sko wym. W 1924 ro ku po wró -
ci³ do ro dzi mej die ce zji, po zo sta j¹c na dal w dusz pa ster -
stwie woj sko wym, te raz ju¿ w Wil nie, a¿ do 1929 ro ku.  

W 1927 ro ku zo sta³ mia no wa ny oj cem du chow -
nym w Se mi na rium Du chow nym w Wil nie. W 1928 ro ku 
otrzy ma³ sta no wi sko za stêp cy pro fe so ra na Wy dzia le Teo -
lo gicz nym Uni wer sy te tu Ste fa na Ba to re go w Wil nie oraz 
wy k³a dow cy w Se mi na rium Du chow nym. W 1934 ro ku ha -
bi li to wa³ siê na Uni wer sy te cie War szaw skim w za kre sie 
teo lo gii pa sto ral nej i uzy ska³ sto pieñ do cen ta. Pra cy dy -
dak tycz no -na uko wej od da wa³ siê a¿ do za mkniê cia Uni -
wer sy te tu i Se mi na rium w cza sie II woj ny œwia to wej. Je go 
do ro bek na uko wy z te go okre su ujaw ni³ siê w licz nych pu -
bli ka cjach z dzie dzi ny teo lo gii pa sto ral nej, ho mi le ty ki, ka -
te che ty ki i pe da go gi ki. Po zo sta wi³ te¿ licz ne opra co wa nia 
po pu lar no nau ko we z za kre su pro ble ma ty ki re li gij no -spo -
³ecz nej. 

W cza sie oku pa cji nie miec kiej uda ³o mu siê 
szczêœliwie unik n¹æ aresz to wa nia i przez dwa i pó³ ro ku 
ukry wa³ siê w oko li cach Wil na. W 1944 ro ku po wzno wie -
niu dzia³alnoœci Se mi na rium Du chow ne go w Wil nie wy -
k³a da³ w nim a¿ do je go za mkniê cia w 1945 ro ku przez w³a -
dze ra dziec kie. Jednoczeœnie udzie la³ siê w dusz pa ster -
stwie przy koœciele œw. Ja na, ka te chi zo wa³, zor ga ni zo wa³ 
po ta jem nie kurs ka te che tycz ny. Za gro ¿o ny aresz to wa -
niem za tê dzia³alnoœæ wy je cha³ w 1947 ro ku do Bia ³e go -
sto ku. Tu ob j¹³ wy k³a dy w Se mi na rium ze swych 
specjalnoœci: pe da go gi ki, ka te che ty ki, ho mi le ty ki, teo lo gii 
pa sto ral nej, teo lo gii asce tycz nej. Uczy³ te¿ jê zy ka ³a ciñ -
skie go i ro syj skie go. W la tach po wo jen nych pro wa dzi³ in -
ten syw n¹ ak cjê trzeŸwoœciow¹ w ra mach Spo ³ecz ne go Ko -
mi te tu Prze ciw al ko ho lo we go. Na stêp nie w la tach 1951-
1958 zor ga ni zo wa³ sze reg mie siêcz nych i rocz nych kur -
sów ka te che tycz nych dla za kon nic i osób œwiec kich, a w 
la tach 50. i 60. or ga ni zo wa³ tak ¿e wy k³a dy otwar te o te ma -
ty ce re li gij nej przy pa ra fii far nej w Bia ³ym sto ku. W 1962 
ro ku prze szed³ na eme ry tu rê, ale poœwiêci³ siê pra cy dusz -
pa ster skiej w ka pli cy przy do mu za kon nym Sióstr Mi sjo -
na rek œw. Ro dzi ny przy ul. Po le skiej, któ r¹ ju¿ w 1957 roku 
roz bu do wa³.  
 
SPOWIEDNIK I SIOSTRA ZAKONNA  
Ksi¹dz Mi cha³ So poæ ko po raz pierw szy spo tka³ siê z Sio -
str¹ Fau sty n¹ Ko wal sk¹ w czerw cu 1933 ro ku w Wil nie, 
gdzie by³ spo wied ni kiem zwy czaj nym Zgro ma dze nia 
Sióstr Mat ki Bo ¿ej Mi ³o sier dzia. „Ju¿ na po cz¹t ku 

oœwiadczy³a mi” – wspo mi na³ po la tach – „¿e zna mnie  
z jakiegoœ wi dze nia, ¿e mam byæ jej kie row ni kiem su mie -
nia i mu szê urze czy wist niæ jakieœ pla ny Bo ¿e, któ re ma j¹ 
byæ przez ni¹ po da ne”. Ksi¹dz So poæ ko by³ spo wied ni -
kiem i kie row ni kiem du cho wym Sio stry Fau sty ny do 21 
mar ca  1936 ro ku, czy li do cza su jej wy jaz du z Wil na. Po -
tem utrzy my wa³ z ni¹ ¿y wy kon takt ko re spon den cyj ny, po -
przez któ ry udzie la³ rad i wska zó wek do ty cz¹ cych ¿y cia 
du cho we go i re ali za cji po s³an nic twa, a bê d¹c w Kra ko wie 
od wie dza³ j¹ w klasz to rze lub w szpi ta lu na Pr¹d ni ku. Z je -
go po le ce nia Sio stra Fau sty na roz po czê ³a pi sa nie „Dzien -
nicz ka”. On za trosz czy³ siê o na ma lo wa nie pierw sze go ob -
ra zu Je zu sa Mi ³o sier ne go w Wil nie w 1934 ro ku i pu blicz -
ne je go uczcze nie, któ re mia ³o miej sce w Ostrej Bra mie w 
cza sie ob cho dów Ju bi le uszu Od ku pie nia 26-28 kwiet nia 
1935 ro ku. Jesz cze przed II woj n¹ œwia to w¹ pod j¹³ sta ra nia 
u w³adz koœcielnych o usta no wie nie œwiê ta Mi ³o sier dzia 
Bo ¿e go. Na pi sa³ sze reg prac poœwiêconych praw dzie Mi -
³o sier dzia Bo ¿e go. Do koñ ca ¿y cia za bie ga³ o usta no wie -
nie œwiê ta i apro ba tê kul tu Mi ³o sier dzia Bo ¿e go. 
 
DROGA DO ŒWIÊTOŒCI 
”Na pisz, ¿e dniem i no c¹ wzrok mój spo czy wa na nim.” 

 (Dzien ni czek, 86) 
 
S³o wa te wy po wie dzia³ Pan Je zus do b³. sio stry Fau sty ny 
Ko wal skiej o jej spo wied ni ku i kie row ni ku du cho wym, 
ksiê dzu Mi cha le So poæ ce. Wy ra ¿a j¹ one szcze gól ne wy -
bra nie i b³o go s³a wieñ stwo, ja kim Bóg go ob da rzy³. £a ski 
tej ks. So poæ ko nie zmar no wa³. Wspó³ pra cu j¹c z ni¹ re ali -
zo wa³ dro gê po wo ³a nia do oso bi stej œwiêtoœci oraz s³u¿ by 
Bo gu i lu dziom w Chry stu so wym ka p³añ stwie. Wiê cej, 
Bo ¿ym zrz¹ dze niem, wy bra ny na po wier ni ka du szy sio -
stry Fau sty ny, sta³ siê wspó³ re ali za to rem po wie rzo nej jej 
mi sji. Roz g³a sza³ œwia tu praw dê o Mi ³o sier dziu Bo ¿ym ja -
ko jej wier ny apo sto³. Ta jem ni ca ta prze nik nê ³a je go ¿y cie, 
któ ra nada ³a kszta³t je go oso bi stej duchowoœci.  

W 1938 ro ku w swo im Dzien ni ku za pi sa³: „Siê ga -
j¹c wzro kiem wstecz, a¿ do lat dzie cin nych swe go ¿y cia, 
wi dzê jed no pa smo ob ja wów nie zmie rzo ne go mi ³o sier dzia 
Bo ¿e go. (...) A naj wiê cej mi ³o sier dziu Bo ¿e mu za wdziê -
czam po wo ³a nie ka p³añ skie, któ re od czu ³em doœæ 
wczeœnie, pod trzy my wa nie tej chê ci po mi mo ty lu prze -
szkód, pro wa dze nie mnie przez licz ne doœwiadczenia,  
w któ rych na pew no bym upad³ i zgi n¹³, gdy by litoœæ 
Stwór cy nie zsy ³a ³a mi wy ra Ÿnej po mo cy z gó ry. (...) Wo -
bec te go by³ bym naj gor szym nie wdziêcz ni kiem, gdy bym 
na dal jesz cze na le ¿a³ do sie bie i chcia³ szu kaæ sie bie w ja -
kiej kol wiek czynnoœci, s³o wach lub myœlach. Ufnoœæ  
w dal sze mi ³o sier dzie Bo ¿e, sze rze nie kul tu te go mi ³o sier -
dzia wœród in nych i bez gra nicz ne poœwiêcenie mu wszyst -
kich swo ich myœli, s³ów i uczyn ków bez cie nia szu ka nia 
sie bie, bê dzie na czel n¹ za sa d¹ me go dal sze go ¿y cia przy 
po mo cy te go¿ nie zmie rzo ne go mi ³o sier dzia”.  

Ksiê dzu So poæ ce za le ¿a ³o bar dzo, aby za szcze piæ 
du cha apo stol stwa Mi ³o sier dzia Bo ¿e go wœród du chow -
nych w³a snej ar chi die ce zji. St¹d te¿ przy ka¿ dej oka zji, np. 

Z ŻYCIA PARAFII



28

zjaz dów i kon fe ren cji ka p³añ skich czy spo tkañ ka te che -
tycz nych, po dej mo wa³ spra wê kul tu Mi ³o sier dzia Bo ¿e go. 
Z je go ini cja ty wy zor ga ni zo wa no w Se mi na rium na po cz¹t -
ku lat 70. spe cjal ne spo tka nia poœwiêcone tej te ma ty ce. 
Uczest ni cz¹c w nich z nie z³om nym prze ko na niem, ale  
i wiel k¹ po ko r¹, uka zy wa³ ksiê ¿om i alum nom isto tê kul tu 
Mi ³o sier dzia Bo ¿e go oraz hi sto riê sta rañ o usta no wie nie 
œwiê ta i za twier dze nie kul tu. Dzie ³o Mi ³o sier dzia Bo ¿e go 
po le ca³ ja ko œro dek do prze zwy ciê ¿a nia wspó³ cze snych 
nie do li œwia ta, je go za gro ¿eñ, roz cza ro wañ, znie chê ceñ, je -
go s³aboœci i upad ków. Ule cze nie z nich wy ma ga bo wiem, 
jak mó wi³: „nie tyl ko sprawiedliwoœci i mi³oœci, ale i bez -
gra nicz nej wyrozumia³oœci, wiel ko dusz ne go prze ba cze nia 
i ufnoœci bez gra nic. Oto kom pen sa ty cno ty mi ³o sier dzia: 
Ewan ge lia nie po le ga na tym, by g³o siæ, ¿e grzesz ni cy po -
win ni staæ siê do bry mi, lecz, ¿e Bóg jest do bry dla grzesz -
ni ków”.  

Wy st¹ pie nia sê dzi we go rzecz ni ka idei Mi ³o sier -
dzia Bo ¿e go wy wie ra ³y za wsze wiel kie wra ¿e nie na uczest -
ni kach. Ksi¹dz So poæ ko ujaw ni³ w nich, wci¹¿ ¿y we w nim, 
pra gnie nie, aby Die ce zja i Se mi na rium, z któ ry mi zwi¹ za³ 
siê ser decz ny mi wiê za mi, sta ³y siê spad ko bier ca mi je go 
¿y cio wej mi sji i kon ty nu owa ³y je go pra ce w s³u¿ bie Mi ³o -
sier dzia Bo ¿e go. 

Ksi¹dz So poæ ko do cze ka³ siê piêk nych ju bi le uszy 
50- i 60-le cia po s³u gi ka p³añ skiej. Ob cho dy obu tych rocz -
nic w Se mi na rium Du chow nym sta ³y siê dla uczest ni ków 
wzru sza j¹ cy mi i po ucza j¹ cy mi prze ¿y cia mi. W od czu ciu  
i oce nie wie lu by ³y wiel k¹ mo ral n¹ na gro d¹ i re kom pen sa -
t¹ czci god ne mu i wiel ce za s³u ¿o ne mu dla spra wy Bo ¿ej,  
a za w³asz cza dla sze rze nia idei Mi ³o sier dzia Bo ¿e go, ka -
p³a no wi. By wa ³o bo wiem, ¿e wczeœniej spo ty ka³ siê nie jed -
no krot nie z nie zro zu mie niem, re zer w¹ i nie do ce nia niem 
je go wy si³ ków oraz od da nia s³u¿ bie ka p³añ skiej, szcze gól -
nie zaœ apo stol stwu Mi ³o sier dzia Bo ¿e go. 
  
OSTATNIE LATA ¯YCIA   
Ksi¹dz So poæ ko w ca ³ym swym ¿y ciu by³ cz³o wie kiem czy -
nu, osa dzo nym jed nak ¿e na moc nej pod bu do wie du cho -
wej. W g³ê bo kiej wie rze i au ten ty zmie ¿y cia du cho we go 
na le ¿y do szu ki waæ siê Ÿró de³ je go wie lo ra kiej dzia³alnoœci. 
Gdy ustê po wa ³y si ³y fi zycz ne i przy sz³y nie do ma ga nia 
zdro wia, sfe ra du cha co raz bar dziej sta wa ³a siê te re nem je -
go za an ga ¿o wa nia i s³u¿ by spra wom Bo ¿ym. Ju¿ nie czy -
nem, ale du cho wym to wa rzy sze niem by³ obec ny w ¿y ciu 
Koœcio³a. S³u ¿y³ te raz przede wszyst kim mo dli tw¹, ofia r¹ 
cier pie nia, przyj mo wa niem w po ko rze trud nej wo li Bo ¿ej, 
zw³asz cza w spra wach, cze ka j¹ ce go ci¹ gle na po wszech n¹ 
i koœcieln¹ apro ba tê, kul tu Mi ³o sier dzia Bo ¿e go. 

Od ro ku 1970 ks. So poæ ko za miesz ka³ ju¿ na sta ³e 
przy ka pli cy przy ul. Po le skiej, do t¹d bo wiem, pó ki si³ star -
cza ³o, miesz ka³ w swym miesz ka niu przy ul. Z³o tej. Te raz 
po trzeb na mu by ³a sta ³a opie ka z ra cji cho ro by i po de sz³e -
go ju¿ bar dzo wie ku. Za pew ni ³y mu j¹ za miesz ku j¹ ce przy 
ka pli cy sio stry mi sjo nar ki œw. Ro dzi ny.  

Kres ¿y cia nie uchron nie siê zbli ¿a³. Œwia do my te -
go, w du chu w³aœciwym cz³o wie ko wi g³ê bo kiej wia ry, przy -

go to wy wa³ siê do odejœcia z te go œwia ta. Upo rz¹d ko wa³ 
swe spra wy do cze sne. Przede wszyst kim zaœ sta ra³ siê 
przy spo so biæ sie bie du cho wo na tê chwi lê. W wiel ko dusz -
nym pod da niu siê wo li Bo ¿ej, po jed na ny z Bo giem i lu -
dŸmi, prze ¿y wa³ ostat nie ty go dnie i dni swe go ¿y cia. Zmar³ 
w swym po ko iku przy ul. Po le skiej 15 lu te go 1975 r. By ³a 
to so bo ta wie czór, dzieñ wspo mnie nia œw. Fau sty na, pa tro -
na sio stry Fau sty ny Ko wal skiej. 

Po grzeb od by³ siê 19 lu te go 1975 r. Na bo ¿eñ stwu 
w pro ka te drze prze wod ni czy³ bi skup Hen ryk Gul bi no -
wicz, Ad mi ni stra tor Apo stol ski Ar chi die ce zji w Bia ³ym sto -
ku, a eks por tê na cmen tarz po pro wa dzi³ bi skup W. Jê dru -
szuk z Dro hi czy na. W po grze bie wziê ³o udzia³ wie lu ka p³a -
nów, alum ni Se mi na rium Du chow ne go, wie le sióstr za kon -
nych i licz ni wier ni œwiec cy. 

Zmar ³y po zo sta³ w pa miê ci du cho wieñ stwa i wier -
nych ar chi die ce zji ja ko wzór ka p³a na, ca³ ko wi cie od da ne -
go s³u¿ bie Bo ¿ej. Je go odejœcie sta ³o siê jednoczeœnie po -
cz¹t kiem no we go, g³êb sze go przyj rze nia siê, wy j¹t ko wym 
pod wie lo ma wzglê da mi, dzie jom je go ¿y cia, je go do ko na -
niom i bo gac twu du cho we mu, któ re w so bie no si³. Co raz 
pe³ niej, przy zmie nia j¹ cym siê na po zy tyw ne kli ma cie dla 
spra wy Mi ³o sier dzia Bo ¿e go, za czê to od kry waæ te¿ nie za -
prze czal ne je go za s³u gi dla sze rze nia idei i kul tu Mi ³o sier -
dzia Bo ¿e go. Nie ba wem po ja wi ³y siê tak ¿e ¿y cze nia szcze -
gól niej sze go wy ró¿ nie nia je go œwie tla nej po sta ci, ku wiêk -
szej chwa le Bo ¿ej i dla do bra wier nych. 

W „Dzien nicz ku”, œwiê tej ju¿ dziœ, Sio stry Fau sty -
ny Ko wal skiej za cho wa ³o siê zna mien ne ob ja wie nie do ty -
cz¹ ce jej spo wied ni ka: „Ty le ko ron bê dzie w ko ro nie je go, 
ile dusz zba wi siê przez dzie ³o to. Nie za pomyœlnoœæ  
w pra cy, ale za cier pie nia na gra dzam”. (Dzien ni czek, 90). 
S³o wa te, bê d¹ ce zna kiem z Nie ba, s¹ naj piêk niej sz¹ pu en -
t¹ ¿y cia ks. So poæ ki.  
 
BEATYFIKACJA 
Do strze ga j¹c nie zwy kle gor li w¹ s³u¿ bê Bo gu i Koœcio³owi 
w ka p³añ stwie oraz œwiêtoœæ ¿y cia ks. So poæ ki, wszczê to  
w 1987 ro ku je go pro ces be aty fi ka cyj ny na szcze blu die ce -
zjal nym, któ ry trwa³ do 1993 ro ku. W 2002 ro ku do ku men -
ta cja pro ce su wraz z ob szer n¹ bio gra fi¹ ks. So poæ ki, ze sta -
wio na w tzw. „Po si tio”, prze ka za na zo sta ³a do Kon gre ga cji 
ds. Œwiê tych w Rzy mie. W ro ku 2004 ko mi sja teo lo gów po -
wo ³a na przez Kon gre ga cjê po zy tyw nie oce ni ³a opra co wa -
nie „Po si tio”, a na stêp nie ko mi sja kar dy na ³ów przy jê ³a  
i po twier dzi ³a orze cze nie teo lo gów. W na stêp stwie tych 
prac Kon gre ga cji w dniu 20 XII 2004 r. w Wa ty ka nie og³o -
szo ny zo sta³ uroczyœcie w obecnoœci Oj ca Œwiê te go de kret 
o heroicznoœci cnót S³u gi Bo ¿e go. W grud niu 2007 ro ku 
za twier dzo ny zo sta³ w Wa ty ka nie cud za przy czy n¹ S³u gi 
Bo ¿e go. Uro czy sta be aty fi ka cja ks. Mi cha ³a So poæ ki, od -
by ³a siê 28 wrzeœnia 2008 ro ku w Bia ³ym sto ku, w Sank tu -
arium Mi ³o sier dzia Bo ¿e go, gdzie te¿ spo czy wa j¹ do cze -
sne szcz¹t ki B³o go s³a wio ne go.  
 
15 lu te go – dzieñ B³o go s³a wio ne go Ka p³a na Mi cha ³a  
So poæ ki. 

Z ŻYCIA PARAFII
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Z ŻYCIA PARAFII
*          *          *  

Zakoñczyliœmy pre zen ta cjê pa tro nów kon fe sjo na ³ów  
w na szej œwi¹ ty ni. Ka¿ dy z nich by³ po sta ci¹ wy bit n¹ i nie -
po wta rzal n¹, pe³ ni¹ c¹ swo ist¹ mi sjê w Koœciele. Ce cho wa -
³a ich g³ê bo ka, bez gra nicz na wia ra, pe³ na od da nia i po ko -
ry, bo ga ta osobowoœæ ka p³añ ska, du cho we uro bie nie i au -
to ry tet, wy ni ka j¹ cy z nie zwy k³ych doœwiadczeñ ¿y cio -
wych a przy tym wiel ka skromnoœæ oso bi sta. Wszy scy 
wzra sta li w trud nych wa run kach ¿y cio wych i po li tycz no -
-spo ³ecz nych; nie pod da li siê jed nak przeciwnoœciom lo -
su, ale dziê ki si le i ciê¿ kiej pra cy, ich po sta wa mo ral na sta -
wa ³a siê co raz moc niej sza i nie za chwia na. Ka¿ dy z nich 
od da wa³ siê z mi³oœci¹ po s³u dze w kon fe sjo na le, dla te go 
te¿ zo sta li oni ich pa tro na mi w na szym koœciele. A my, 
roz wa ¿a j¹c ich dro gê ku œwiêtoœci, mo ¿e my wy braæ swo -
je go pa tro na i jak najczêœciej kie ro waæ ku nie mu swo je 
kro ki i ser ca. 

Tekst i zdjê cie: Syl wia Stan kie wicz 
�ró d³a: Opo ka.pl, stro na in ter ne to wa Sank tu arium Mi ³o sier dzia 
Bo ¿e go w Kra ko wie -£a giew ni kach.

Myœli b³. Mi cha ³a So poæ ki: 
 

Naj wiêk sz¹ prze szko d¹ do na wró ce nia nie wier nych s¹ 
sa mi chrzeœcijanie, któ rzy nie po stê pu j¹ we d³ug za sad 
Chry stu sa, nie dba j¹ o bra ta swe go, od po wia da j¹c na 
py ta nie, jak Ka in „nie je stem stró ¿em bra ta me go”. 
 
Je ¿e li prze sta niesz mó wiæ do Bo ga (mo dliæ siê)  
nie spo tkasz Je zu sa i nie us³y szysz Go mó wi¹ ce go do 
cie bie.  
 
Cze go nie ko cha my, to nie ma dla nas wartoœci. Jeœli 
Je zu sa nie ko cham, je stem bez Zba wi cie la. Ser ce jest 
or ga nem ¿y cia. 
 
Sa mi z sie bie nie ma my i mieæ nie mo ¿e my ani za s³u gi, 
ani cno ty, ani œwiêtoœci. 

WIERSZE

Kiedy kryje Cię zasłona, 
moja dusza z żalu kona, 
Smutek przeszywa mnie całą. 
Cierpi dusza, więdnie ciało. 
 
Jesteś mą SIŁĄ i MOCĄ! 
Czuję we dnie, widzę nocą. 
Twe Niepokalane Serce 
ból łagodzi, leczy wnętrze. 
 
Gwoździe czując w dzień i w nocy 
wzywam PANA POMOCY! 
Pozwolił mi wyjąć CIERNIE, 
Ból umniejszył niewspółmiernie. 
 
Biorąc na siebie męża KRZYŻ wielki, 
W kościele ujrzałam MAJESTAT WIELKI! 
Czułam JEZUSA, czułam BOŻĄ MIŁOŚĆ, 
Jemu zaufałam, wiara dała siłę. 
 
Na niebie BOSKĄ HOSTIĘ ujrzałam. 
PAN był przy mnie – już wiedziałam. 
Strumień WODY ŻYWEJ utworzył z obłoków, 
Mogłam się przytulić do JEGO BOKU! 
 

Dusza Cierpiąca

Jezu, przyjdź do mojej duszy 
i uwolnij ją z katuszy. 
Twoje Słowo mnie raduje 
A serce więcej miłuje! 
Wola Twoja niech się stanie, 
Boski Królu, me kochanie. 
Leczysz wszystkie me słabości, 
dzięki Ci, moja Miłości. 
Pozwól ucałować stopy, 
by poczuć Twój Boski Dotyk. 
Uwielbiony w Swej Potędze, 
Panie, dzięki za mą nędzę. 
Panie mój, Jezu Boski! 
Z Tobą giną wszystkie troski. 
Jesteś balsamem mej duszy, 
Serce me nastawia uszy. 
Gdy otwieram Twoje Słowo, 
Chce się żyć z Tobą na nowo! 
 

Dusza Cierpiąca
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Pod ko niec 2019 ro ku Wro cław już po raz trze ci stał się go spo -
da rzem or ga ni zo wa ne go co ro ku przez wspól no tę bra ci z Ta ize 
eu ro pej skie go spo tka nia mło dzie ży. Mia sto to spraw dzi ło się 
do sko na le w tej ro li w po przed nich la tach, a i te raz wszy scy 
uczest ni cy spo tka nia zna leź li wspa nia łą go ści nę w wro cław -
skich ro dzi nach.  

Tym ra zem nie mo głam już nie ste ty zo stać ofi cjal nym 
uczest ni kiem te go spo tka nia z uwa gi na wiek, gdyż bra cia usta -
no wi li 35 lat ja ko gra ni cę wie ko wą uczest ni ków spo tka nia i su -
ro wo jej te raz prze strze ga ją. Za ży cia za ło ży cie la tej wspól no ty 
uda wa ło nam się wy jeż dżać ofi cjal nie na wet jesz cze w wie ku 45 
lat, lecz od kąd – po tra gicz nej śmier ci br. Ro ge ra – na jej cze le 
sta nął brat po cho dze nia nie miec kie go, nie ma my już ta kiej moż -
li wo ści, bo jak każ dy ro do wi ty Nie miec trzy ma się on kur czo wo 
wszel kich usta no wio nych re guł. Po nie waż jed nak du cho wość 
wspól no ty Ta ize bar dzo mi od po wia da i od dzie sią tek lat jeż dżę 
re gu lar nie na te spo tka nia, a mi mo swo ich 54 lat na dal czu ję się 
mło da du chem, po sta no wi łam po je chać na te go rocz ne spo tka -
nie pry wat nie z in ną zna jo mą w mo im wie ku, z któ rą od lat jeź -
dzi my na spo tka nia Ta ize. Na wła sną rę kę za ła twi ły śmy so bie 
noc leg w klasz to rze prze mi łych sióstr za kon nych w cen trum 
mia sta tuż ko ło wro cław skiej ka te dry. Dzię ki te mu mo gły śmy 
co dzien nie brać udział we wszyst kich po ran nych mo dli twach w 
du chu Ta ize w sa mej ka te drze oraz licz nych po bli skich ko ścio -
łach, a tak że w mo dli twach wie czor nych gro ma dzą cych tłu my 
go ści i wro cła wian w ogrom nej Ha li Stu le cia.  

Pro gram spo tkań fa kul ta tyw nych był tak bo ga ty i cie -
ka wy, że trud no by ło do ko nać wy bo ru. Oso bi ście zde cy do wa -
łam się na spo tka nie z abp. Ry siem, na bar dzo ory gi nal ną in -
sce ni za cję sztu ki pt. „Roz mo wy z ka tem” (po pol sku, ale do dat -
ko wo z wer sją an giel ską wy świe tla ną na bocz nym ekra nie) 

oraz na bar dzo in te re su ją ce opro wa dza nie po sta rej sy na go dze 
we wro cław skiej Dziel ni cy Czte rech Wy znań. W wol nym cza -
sie mię dzy po szcze gól ny mi wy da rze nia mi i mo dli twa mi po zna -
wa ły śmy naj cie kaw sze miej sca te go pięk ne go mia sta, m.in. 
dom ro dzin ny św. Edy ty Ste in (św. Te re sy Be ne dyk ty od Krzy -
ża), ka pli cę, w któ rej by ła ochrzczo na, nie ty po we po dwó rza 
ozdo bio ne licz ny mi graf fi ti, za byt ko we au le Uni wer sy te tu Wro -
cław skie go, im po nu ją cą wy sta wę ko pii fre sków Mi cha ła Anio ła 
z Ka pli cy Syk styń skiej na tu ral nej wiel ko ści (ro bią wra że nie, 
gdyż czło wiek jest na ich tle na praw dę ma ły), ru cho mą szop kę 
zło żo ną z mnó stwa dzie cię cych za ba wek, prze pięk ną pa no ra -
mę mia sta z wie ży ka te dral nej czy uni wer sy tec kiej i ty sią ce 
cha rak te ry stycz nych fi gu rek kra sna li.   

Nie za po mnia nym prze ży ciem by ła jak za wsze msza 
św. dla wszyst kich uczest ni ków spo tka nia z Pol ski w Ha li Stu -
le cia oraz mo dli twa na za koń cze nie ro ku tuż przed pół no cą, po 
któ rej w po szcze gól nych pa ra fiach od by wa ło się tzw. Świę to 
Na ro dów, czy li mię dzy na ro do wa za ba wa syl we stro wa w du chu 
Ta ize. Ja ko że nie by ły śmy ofi cjal ny mi uczest nicz ka mi spo tka -
nia i tym sa mym nie by ły śmy przy pi sa ne do żad nej ze wspól not 
pa ra fial nych, przy wi ta ły śmy No wy Rok na wro cław skim ryn ku, 
gdzie od by wał się kon cert z udzia łem wie lu zna nych gwiazd es -
tra dy (m.in. Ewy Far ny, Ka mi la Bed nar ka i ze spo łu „So und & 
Gra ce”), pod czas któ re go mie li śmy tak że oka zję spo tkać go ści 
z wie lu kra jów Eu ro py i świa ta. O pół no cy zło ży li śmy so bie na -
wza jem ży cze nia no wo rocz ne. Żal nam by ło wy jeż dżać z Wro -
cła wia, ale po cie sza ła nas myśl, że spo tka my się prze cież zno -
wu już w grud niu 2020 w Tu ry nie (do tej po ry uda się za pew -
ne po ko nać obec ną pan de mię).  

 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek

WSPOMNIENIA

Spotkanie Taize we Wrocławiu

wystawa kopii fresków Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej  
naturalnej wielkości

zabytkowa aula Uniwersytetu Wrocławskiego
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WSPOMNIENIA

kaplica, w której ochrzczona została św. Edyta Steinmsza św. dla Polaków w Hali Stulecia

wystawa kopii fresków Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej  
naturalnej wielkości

ruchoma szopka z dziecięcych zabawek w Kościele na Piasku

oryginalne podwórze z kolorowymi graffitistara synagoga w Dzielnicy Czterech Wyznań

panorama Wrocławia z wieży katedralnej panorama Wrocławia z wieży uniwersyteckiej
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WSPÓLNOTA „LUX CORDIS”

„Lectio Divina”we wspólnocie 
Na ostat nim, stycz nio wym spo tka niu roz wa ża li śmy 

w grup kach Pi smo Świę te i dzie li li śmy się ze so bą na wza -
jem na szy mi prze my śle nia mi. Na wet w krót kim frag men cie 
każ de go do ty ka co in ne go, a słu cha nie spo strze żeń osób 
wokół jest bardzo ubogacającym doświadczeniem. 

*        *        * 

Struk tu ra „Lec tio Di vi na” po le ga na przej ściu od 
czy ta nia Bi blii, do me dy ta cji, do mo dli twy, a na stęp nie zjed -
no cze nia z Bo giem i wsłu chi wa nia się w Je go głos. Przy tej 
me to dzie mo dli tew nej waż ny jest wy bór cza su, miej sca oraz 
wła ści we przy go to wa nie. Czte re ma pod sta wo wy mi ele men -
ta mi „Lec tio Di vi na” są: „Lec tio” (lek tu ra tek stu bi blij ne go), 
„Me di ta tio” (je go me dy ta cja), „Ora tio” (mo dli twa ser ca)       
i „Con tem pla tio” (kon tem pla cja – wsłu cha nie się w to, co 
Bóg ma nam do po wie dze nia).

W każ dej więk szej gru pie osób, 
na wet kie dy wszy scy się do -
brze zna ją, po ja wia ją się pro ble -
my z ko mu ni ka cją, co mo że 
pro wa dzić do kłót ni i nie po ro -
zu mień. Te go do ty czy ły wczo -
raj sze warsz ta ty po pro wa dzo ne 
dla nas przez pa nią psy cho log 
Ma rię Wojsz wił ło (no ta be ne 
kie dyś rów nież bę dą cą w na -
szej wspól no cie). Po mo gły nam 
one zwró cić uwa gę na błę dy 
po peł nia ne przez nas w ko mu -
ni ka cji z in ny mi i po ka za ły, w ja -
ki spo sób ich unik nąć. Przy 
oka zji był to rów nież czas in te -
gra cji i do brej za ba wy.

Warsztaty z komunikacji, luty 2020
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REFLEKSJE

teksty ks. Twardowskiego ze zbiorku 
„Kilka myśli o Świętym Józefie” 

wydawnictwo św. Wojciech  

„Krót ka” Li ta nia do Św. Jó ze fa 
 

Pa tro nie za sko czo nych nie spo dzia ną wie ścią, co prze ra -
sta jak drze wo wie le niż sze tra wy – 

módl się za na mi 

Pa tro nie zmę czo nych da rem nym stu ka niem do cie płych   
do mów, drzwi po za my ka nych – 

Pa tro nie ucie ka ją cych po no cy po śpiesz nie i wy gnań ców,    
co ży ją la ta mi wśród ob cych – 

Pa tro nie za tro ska nych o przy szłość swych dzie ci – 

Pa tro nie str wo żo nych, tak jak Ty, pro roc twem – 

Pa tro nie zwy kłych sza rych lu dzi, cier pli wie po god nych,        
ze spra co wa ny mi, bied ny mi rę ka mi, bez słow nie wier -
nych – 

Pa tro nie ła god ny – Świę ty Jó ze fie – módl się za na mi! 

Mo dli twa po ran na do św. Jó ze fa 

 

Świę ty Jó ze fie, mój naj mil szy Opie ku nie, w po ra nek dzi -

siej sze go dnia od da ję się pod Two ją szcze gól ną opie kę. 

Do po móż mi w pra cy i w speł nia niu mo ich obo wiąz ków, 

broń od grze chu, uproś mi po trzeb ne cno ty, za cho waj od 

wszel kich nie bez pie czeństw du szy i cia ła. Bła gam Cię, 

świę ty Jó ze fie, czu waj na de mną, abym za wsze szedł dro -

gą cno ty, a ni gdy nie zba czał na dro gi wy stęp ku. Niech za 

Two im przy kła dem uko cham Bo ga po nad wszyst ko, peł -

niąc dzi siaj i za wsze Je go świę te przy ka za nia i niech przy 

Two jej po mo cy przy czy nię się do zba wie nia mo ich bliź -

nich. Amen.

Opie kun 

Świę ty Jó zef nie był in te lek tu ali stą. Nie był fi lo zo fem, nie 
był ka zno dzie ją – nie gło sił ka zań ani za dłu gich, ani za 
krót kich, ani w sam raz. Nie był bi bli stą ani dy gni ta rzem. 
Nie był urzęd ni kiem, gry zi piór kiem, nie cho dził do biu -
ra, nie wy pi sy wał żad nych wy ka zów. Ni gdy nie na ma lo -
wa no go z pió rem w rę ku. Czę sto na ob ra zach stoi jak 
ogrod nik z wy so ką li lią. Cza sem – jak wie śniak na od pu -
ście – trzy ma klat kę z go łę bia mi i chce je za nieść na ofia -
ro wa nie (po dob no w Na za re cie ho do wał kró li ki i sam je 
kar mił). Czę sto przed sta wiał go z he blem, z któ re go spa -
da ją wió ry. Był pro stym czło wie kiem, któ re mu Bóg po -
wie rzył to, co naj droż sze: Je zu sa, Mat kę Naj święt szą. 
staj nie z Be tle jem, cha łup kę w Na za re cie. Za ufał je go 
opie ce i te mu, że przy nim Naj święt szej Ro dzi nie nic złe -
go się nie sta nie – ani dach się nie za wa li, ani osio łek się 
nie spło szy, ani okna nie wy le cą. 

 
ks. Jan Twar dow ski (1915-2006) 

Tyl ko wte dy 

Kie dy przede wszyst kim Świę ty Jó zef opie ku je się na mi?  

Wte dy, kie dy umie my wszyst ko przyj mo wać od Bo ga, 
tak że to, co naj bar dziej trud ne i naj cięż sze: sa mot ność, 
cier pie nie, śmierć naj bliż szych. 

Wte dy, kie dy umie my wszyst kie go się wy rzec z mi ło ści 
dla Pa na Bo ga i nie trzy ma my się pa zu ra mi cze goś tyl ko 
dla sie bie, z trwo gą w ser cu i peł ni nie po ko ju. 

Mo dli twa do Świę te go Jó ze fa to mo dli twa do Opatrz no ści 
Bo żej, któ ra nie bo ga tych, ob ła do wa nych ziem ski mi 
skar ba mi, ale wła śnie po ludz ku bied nych, osa mot nio -
nych, cho rych pro wa dzi pew ną dro ga do Bo ga. 

 
ks. Jan Twar dow ski (1915-2006)
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STRONA DLA NAJMŁODSZYCH 

Pierw szy wiersz, któ re go au to rem jest       
po eta (i ksiądz w jed nej oso bie) Jan Twar -
dow ski, przed sta wia świę te go Jó ze fa pod -
czas pra cy. Ten nasz pa tron był z za wo du 
cie ślą czy li sto la rzem. Wy ko ny wał z drew -
na krze sła, sto ły i in ne przed mio ty co dzien -
ne go użyt ku. W swo im warsz ta cie spę -
dzał wie le go dzin, jed nak ni gdy nie za -
po mi nał o mo dli twie, a ca łą swo ją pra -
cę po wie rzał Bo gu. Pa nu za wie rzył ca -
łe swo je ży cie od kie dy stał się mę żem 
Ma ryi i Opie ku nem Je zu sa, Me sja sza i 
Sy na Bo że go.  

Je zus na ro dził się, aby nas (wszyst kich 
lu dzi) zba wić i wy peł nić tym sa mym 
wiel ki Bo ży plan Zba wie nia. Świę ty Jó -
zef rów nież wier nie wy peł niał ten plan. 
Po mo gło mu je go szcze re zu peł nie od da -
ne Bo gu ser ce. Miał czy ste ser ce i był po -

słusz ny Pa nu. A Pan Bóg mó wił do Jó ze fa 
za wsze we śnie po przez anio ła. Jó zef słu -
chał, mo dlił się i wy peł niał wo lę Bo żą. Świę -
ty Jó zef to praw dzi wy wzór dla każ de go, 
kto ko cha Chry stu sa i Je go Mat kę.

O św. Jó ze fie  
– Co z tej de ski bę dzie? – Mo że do mek dla szpa ka pół ka 

sto lik w ogro dzie. To nie wszyst ko – zo sta nie  
zwy kły krzy żyk na co dzień.

Po słusz ny 

 

Świę ty Jó zef jest jak dziec ko. 

  W swo im ży ciu był po słusz ny 

wszyst kim anio łom, któ rzy przy cho -

dzi li do nie go we śnie i na ja wie. 

Speł niał wszyst ko, co mó wi li. 

  Ja kie to szczę ście mieć ta kie dzie -

cię ce ser ce jak Świę ty Jó zef i ufać 

anio łom, a zwłasz cza tym, któ rzy 

mó wią, że ma my być przy Mat ce 

Bo żej.

• KĄCIK DLA DZIECI •



GŁOS BRATA NR 1(83)2020 35

„Głos Brata” – pismo wydawane przez parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta, adres: 80−395 Gdańsk,  
ul. Olsztyńska 2,          tel. 058 556 42 40;            e−mail:albert@diecezja.gda.pl;           www.bratalbert.com.pl   
Opiekun redakcji – ks. Wojciech Lange. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych 
tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy 
kościele lub w kancelarii parafialnej. 
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. Korekta tekstu: Anna Jaśkowiak. „Z Życia Naszej Parafii”: 
Sylwia Stankiewicz, Wiadomości parafialne: Marcin Smoszna. Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak i z własnych zasobów.

WIADOM OŚCI PARAFIALNE

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY 
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

 
Lena Jolanta Czech   25.12.2019  

Pola Marta Brzyska   29.12.2019  

Leon Tomasz Borowski   29.12.2019  

Stanisław Krzysztof Siek   23.02.2020  

Wiktor Lucjan Więckowski   23.02.2020  

Antonina Oliwia Wensław   14.03.2020  

Łucja Maja Wensław   14.03.2020  

Dawid Gintrowicz   21.03.2020  

 Śp. Elżbieta Maślanka, lat 73  
Śp. Edward Winiarski, lat 66  
Śp. Maria Cirocka, lat 81  
Śp. Kacper Kandler-Łopaciński, lat 19  
Śp. Zdzisław Dąbrowa, lat 75  
Śp. Jadwiga Kazanowska, lat 81  
Śp. Stefania Czarnecka, lat 88  
Śp. Edward Paulukanis, lat 45  
Śp. Wacław Wójcik, lat 85  
Śp. Eugeniusz Olejniczak, lat 88  
Śp. Roman Stawecki, lat 87  
Śp. Kazimierz Gajewski, lat 70  
Śp. Zbigniew Adamczyk, lat 60  
Śp. Maria Popko, lat 90  
Śp. Elżbieta Narewska, lat 77  
Śp. Anna Wegner, lat 88  
Śp. Janina Lewandowska, lat 89  
Śp. Jan Urban, lat 77  
Śp. Jan Kadłubowski, lat 83  
Śp. Mariusz Merta, lat 59  
Śp. Marianna Dębska, lat 94  
Śp. Czesława Chmielewska, lat 77  
Śp. Ludwika Bielecka, lat 84  
Śp. Edward Kmieciak, lat 87  
Śp. Stefania Stangreciak, lat 83  
Śp. Regina Gruchała, lat 74  
Śp. Irena Szeleźniak, lat 80  
Śp. Urszula Malinowska, lat 74  
Śp. Renata Westphal, lat 70  
Śp. Genowefa Haaza, lat 92  
Śp. Stanisława Hurysz, lat 79  
Śp. Dariusz Kozłowski, lat 43  
Śp. Maria Pawlak, lat 81  
Śp. Szymon Mikołajczyk, lat 78  
Śp. Stefan Potocki, lat 80  
Śp. Janina Ruszczyńska, lat 76  
Śp. Aleksandra Jędrzejewska, lat 69  
Śp. Barbara Urban, lat 81  
Śp. Anna Babalska, lat 77  
Śp. Sabina Różańska, lat 85  
Śp. Zygmunt Kurzec, lat 93  
Śp. Helena Sikorska, lat 84  
Śp. Henryka Gołębiewska-Szytko, lat 97  
Śp. Janina Habermann, lat 91 

 Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
ZAWARLI:

Ryszard Moskaluk i Adriana Maria Filarska-Moskaluk 
5.12.2019

Marianna i Andrzej Świątek – 1 stycznia 2020 
 
Wanda i Tadeusz Węgrzynowscy – 16 lutego 2020

JUBILEUSZE 50-LECIA  
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

 
Urszula i Józef Kaźmierczak – 1 marca 2020 
 
Teresa i Andrzej Biesik – 18 kwietnia 2020

JUBILEUSZE 60-LECIA  
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Jadwiga i Ryszard Grzelczak – 19 kwietnia 2020 

JUBILEUSZE 25-LECIA  
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:



„Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii,  
która dotknęła ludzkość,  
z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia  
Twemu miłosierdziu, dokonany przez  
św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze,  
zawierzamy losy świata i każdego człowieka.  
Do Ciebie z pokorą wołamy. 
 
Błogosław wszystkim, którzy trudzą się,  
aby chorzy byli leczeni,  
a zdrowi chronieni przed zakażeniem.  
Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym 
kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu.  
Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, 
aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. 
 
Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem,  
Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia.  
Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła 
walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie,  
Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu,  
który niszczy ludzkie serca. 
 
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, 
miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 
 
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.  
Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”. 
 

kard. Stanisław Dziwisz, 2 kwietnia 2020 – w 15. rocznicę śmierci 
 i w roku 100. urodzin św. Jana Pawła II

AKT ZAWIERZENIA MIŁOSIERDZIU BOŻEMU  
W OBLICZU PANDEMII


