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UROCZYSTE EUCHARYSTIE z najnowszej historii

Poświęcenie Krzyża w prezbiterium. 
11 XII 2011 r. Mszę św. celebruje ks. abp Sławoj Leszek Głódź

Ks. abp Tadeusz Gocłowski święci w klasztorze kaplicę Chrystusa Króla, 15 XI 2003 r.

Ks. bp Ryszard Kasyna święci sztandar św. Brata Alberta 9 XII 2007 r.

Ks. bp Ryszard Kasyna podczas Mszy św. w 20. rocznicę erygowania parafii, 
poświęcił nowe tabernakulum i sztandar naszego Patrona

W 15. rocznicę kanonizacji św. Brata Alberta ks. abp Tadeusz Gocłowski celebruje
uroczystą Eucharystię, 12 XI 2004 r.

Ks. bp Ryszard Kasyna celebruje Eucharystię w 20. rocznicę kanonizacji 
św. Brata Alberta, 12 XI 2009 r.

Ks. abp Sławoj Leszek Głódź poświęcił nowy ołtarz podczas uroczystej Eucharystii,
14 XII 2008 r.

Poświęcenie przez ks. bp Zygmunta Pawłowicza kaplicy pw. Matki Bożej Królowej
Apostołów na plebanii. 4 V 2002 r.
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WAŻNE WYDARZENIA PARAFIALNE z najnowszej historii 

Podczas Misji Świętych w 2006 roku, które prowadzili karmelici z Krakowa: 
o. Bogdan i o. Zbigniew naszą parafię nawiedził obraz Jezusa Miłosiernego

Uroczytej Eucharystii ku czci Jezusa Miłosiernego przewodniczył bp Ryszard Kasyna.

Ks. bp Ryszard Kasyna okadza nowe tabernakulum 9 XII 2007 r. Przeniesienie po konserwacji Krzyża misyjnego jesienią 2007 roku

Ojciec Zbigniew podczas głoszenia Słowa Bożego. Na zakończenie Misji Św. Ojcowie
karmelici przekazali parafii relikwie św. Siostry Faustyny.

Ks. abp Tadeusz Gocłowski poświęcił nowe konfesjonały
10 I 2010 r.

Ks. Jacek Bramorski podczas uroczystej Eucharystii na 20. lecie parafii
poświęcił nowy relikwiarz św. Brata Alberta, 17 VI 2009 r.

Bp Ryszard Kasyna okadza obraz Jezusa Miłosiernego wystawiony do publicznej czci
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Z ŻYCIA PARAFII

Wy wiad z ksiê dzem Eu ge niu szem Stel ma -
chem, pierw szym pro bosz czem pa ra fii
pw. œw. Bra ta Al ber ta
Ksiądz Eu ge niusz Stel mach opo wia da o po wsta niu i pierw -
szych la tach or ga ni za cji ży cia dusz pa ster sko -ad mi ni stra cyj -
ne go pa ra fii.

Ja kie by ły pierw sze kro ki księ dza Eu ge niu sza na
Przy mo rzu w pa ra fii Naj święt szej Ma ryi Pan ny Kró lo -
wej Ró żań ca Świę te go?

O… to był pięk ny czas. Pro -
bosz czem wów czas był śp.
Ks. Jan Maj der. To by ła je -
dy na pa ra fia na Przy mo rzu.
Pa ra fia o pięk nym prze kro -
ju, o en tu zja zmie re li gij nym.
To był cie ka wy czas spo -
łecz no -po li tycz ny w Pol sce,
stąd wspo mi nam ten czas ja -
ko pe łen ra do ści, en tu zja -
zmu, dy na mi zmu. Po byt na
Przy mo rzu w pa ra fii Kró lo -
wej Ró żań ca Świę te go trak -
tu ję ja ko wiel kie wy róż nie -
nie dla te go, że by ła to pa ra -
fia wzor co wo pro wa dzo na.
Wie le uro czy sto ści cen tral nych, któ re pla no wał bi skup
Lech Kacz ma rek, czy póź niej bi skup Ta de usz Go cłow ski or -
ga ni zo wa nych by ło wła śnie w tej pa ra fii i wszyst kie zna ko -
mi cie się uda wa ły. 

I stam tąd, o ile so bie do brze przy po mi nam, ksiądz
Pro boszcz wy ru szył do swo jej pierw szej sa mo dziel nej
pa ra fii…

Prze sze dłem na krót ko do po mo cy na Sto gach, a póź niej do
Mi ło ra dza. By łem tam pierw szym pro bosz czem od cza su
dru giej woj ny świa to wej. Przez la ta po wo jen ne by ła to fi lia 
i do pie ro z mo ją no mi na cją przy wró co na zo sta ła tam sa mo -
dziel na pa ra fia. 

Przy po mi nam so bie bierz mo wa nie z 13 ma ja 1985
ro ku, kie dy bi skup Ta de usz Go cłow ski po wie dział: na
Przy mo rzu po trze ba dwóch no wych ko ścio łów. To był
rok 1985. A kie dy ksiądz Eu ge niusz do wie dział się że
otrzy mu je no we za da nie two rze nia pa ra fii na Przy mo -
rzu i bu do wy ko ścio ła, ple ba nii i in nych obiek tów?

Tę wia do mość otrzy ma łem od księ dza bi sku pa Ta de usza
Go cłow skie go w 1987 ro ku, w Mi ło ra dzu. Przy ją łem ją z ra -
do ścią i du żym ja ko du że wy róż nie niem. Wia do mo, że pa ra -

fia mu sia ła być or ga ni zo wa na od pod staw, przy ul. Olsz tyń -
skiej. Po zwo le nie na two rze nie no wej pa ra fii bł. Bra ta Al ber -
ta zo sta ło osią gnię te w wy ni ku piel grzym ki Oj ca Świę te go
Ja na Paw ła II na Za spę. Stąd en tu zjazm był ogrom ny. Ta ka
by ła po trze ba, a przy tym by ły bar dzo ko rzyst ne wa run ki
spo łecz ne. Ta kie by ły ocze ki wa nia spo łecz no ści, o któ rej bi -
skup Ta de usz Go cłow ski mó wił wy dzie la jąc część z pa ra fii
Kró lo wej Ró żań ca Świę te go dla no wej pa ra fii.  

Trze ba by ło zo sta wić Mi ło radz i pod jąć no we wy zwa -
nie…

Ta ka by ła mi sja i dys po zy cja wo bec Ko ścio ła Gdań skie go.
By ło to za da nie dusz pa ster skie bar dzo za szczyt ne, ale jed -
no cze śnie wy ma ga ją ce pra cy od pod staw. Pierw szym wy da -
rze niem, któ re okre śla ło w ka len da rzu ko niecz ność zmo bi -
li zo wa nia się by ła pe ry gry na cja w die ce zji ko pii ob ra zu Mat -
ki Bo żej Czę sto chow skiej. Pa ra fia bło go sła wio ne go Bra ta
Al ber ta by ła pa ra fią „na pa pie rze”, na to miast w pro gra mie
pe ry gry na cji u Wo je wo dy zo sta ła uję ta ja ko jed na z pa ra fii,
gdzie ob raz bę dzie przy ję ty. W pro gra mie by ło na bo żeń -
stwo i Msza świę ta o pół no cy ostat nie go dnia mie sią ca lu te -
go. To nas na ty le zde ter mi no wa ło, że mu sie li śmy stwo rzyć
wa run ki, w któ rych mo gli śmy przy jąć ob raz. Wszyst ko się
po wio dło. W cią gu trzech ty go dni, w lu tym po wsta ła mu ro -
wa na ka pli ca, w któ rej mo gło się mie ścić kil ka set osób. Po -
wsta ła ka pli ca z oł ta rzem, ław ka mi, po sadz ką. To by ły bar -
dzo skrom ne wa run ki, ale ka pli ca słu ży ła nam przez na stęp -
nych kil ka lat za nim po wstał ko ściół. Ksiądz bi skup Ta de -
usz Go cłow ski mo dląc się przez ob ra zem Mat ki Bo żej Czę -
sto chow skiej okre ślił, że jest to cud Mat ki Bo żej. Od te go
mo men tu, dzień po dniu by ła od pra wia na Msza świę ta, czy -
li roz po czę ło się ży cie sa kra men tal ne pa ra fii. 

Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w nowo wybudowanej kaplicy

Książka o ks. prałacie Janie Majderze
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Z ŻYCIA PARAFII

Mam przed so bą
zdję cie, któ re otrzy -
ma łem po po wro cie 
z Afry ki. Ma ono
szcze gól ny wy miar.
Jest na nim po stać
św. Bra ta Al ber ta…

Spo tka li śmy się wraz 
z piel grzy ma mi na au -
dien cji pry wat nej u Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II.
Prze ka za łem Oj cu Świę -
te mu ma ły ob ra zek św.
Bra ta Al ber ta ła mią ce -
go chleb. Oj ciec Świę ty
po bło go sła wił ten ob ra -
zek. To by ło du że wy -
róż nie nie i bło go sła -
wień stwo dla pa ra fii, dla
ro dzin pa ra fii i bu do wy
ko ścio ła. To bło go sła -
wień stwo do ty czy ło ca -
łej wspól no ty pa ra fial -
nej.

Mam też frag ment na szej ga ze ty Głos Bra ta wy da nej
na 20. rocz ni cę po wsta nia pa ra fii. Pro szę o kil ka słów
na te mat zdjęć, któ re tu taj zo sta ły za miesz czo ne. 

Wi dzę, że jest to rzut bu du ją ce go się ko ścio ła. Na dru gim
pla nie jest ka pli ca i te ren bu do wy. Jest to pierw sza fa za bu -
do wy ko ścio ła. Pa mię tam szcze gó ły i zna ko mi te ak cje bu -
dow la ne z udzia łem na szych pa ra fian. Z du żym za an ga żo -
wa niem i en tu zja zmem męż czyź ni przy cho dzi li na bu do wę.
Na zdję ciach jest też ksiądz pra łat Jan Maj der. By ła to uro -
czy stość przy ję cia ob ra zu Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej. Są
też pa no wie stocz niow cy, któ rzy bu do wa li ka pli cę i Ko ściel -
na Służ ba Męż czyzn Sem per Fi de lis. To są zdję cia bu dow -
ni czych ka pli cy… Jest też zdję cie uka zu ją ce pierw szą Mszę
świę tą w bu do wa nym ko ście le. W ob rę bie ko ścio ła, w któ -
rym by ły tyl ko ścia ny, jest ża giel z her bem Oj ca Świę te go,
któ ry był uży ty na na bo żeń stwie, na We ster plat te, a któ ry
tra fił do na szej pa ra fii i przy sła niał część pre zbi te rium. 

By ło za pew ne du żo sy tu acji trud nych i z pew no ścią
nie wszyst ko się uda wa ło. Ja kie by ły naj trud niej sze
chwi le w po cząt ko wym okre sie funk cjo no wa nia pa ra -
fii? 

Na pew no chwil wy ma ga ją cych du żej kon cen tra cji, mo dli -
twy i wy sił ku oso bi ste go, ale też wy sił ku pa ra fial ne go by ło
du żo. Ca ły pro ces bu do wy z te go się skła dał. Nie ukry wam,
że przy po stę pach i osią gnie ciach, któ re mie li śmy, nie
utrwa li ło się w mo jej pa mię ci żad ne tak trud ne do świad cze -
nie, któ re w spo sób zna czą cy kom pli ko wa ło by bu do wę ko -
ścio ła. To by ły wy zwa nia, któ re po pro stu trze ba by ło po ko -
ny wać. Trze ba by ło re ali zo wać ko lej ne eta py bu do wy ko -

ścio ła i two rze nia pa ra fii. My ślę, że du żą trud no ścią, któ rą
w tam tym cza sie każ dy ro zu miał, był brak do brych ma te ria -
łów bu dow la nych. Trze ba by ło du żo wy sił ku, aby te ma te -
ria ły or ga ni zo wać. Przy za an ga żo wa niu i przy życz li wo ści
wie lu lu dzi bu do wa prze bie ga ła jed nak zna ko mi cie. 

O ja kich ra do snych wy da rze niach dusz pa ster skich 
z te go cza su mógł by ksiądz Pro boszcz opo wie dzieć?

Ta kich wy da rzeń by ło du żo. Każ da Msza św. by ła du żym
wy da rze niem. Każ dy ko lej ny etap, któ ry osią ga li śmy, na wet
je śli to wa rzy szy ło mu umę cze nie, wszyst kich nas cie szył.
Za sad ni czym ce lem by ło jed nak bu do wa nie Ko ścio ła du -
cho we go, Mi stycz ne go Cia ła Chry stu sa. To się dzia ło w ze -
spo le ka pła nów i sióstr za kon nych, a na po cząt ku pra co wa -
ły sio stry se ra fit ki. Ka pła ni, ra zem ze mną w licz bie dzie wię -
ciu, two rzy li w ra mach die ce zji naj więk szy ze spół ka płań ski
w jed nej pa ra fii. Pra ca tych księ ży po wo do wa ła, że dusz pa -
ster stwo roz wi ja ło się i prze bie ga ło na god nym po zio mie.
Mo że na wet na po zio mie wzor co wym dla in nych pa ra fii. 

Ja kie wspól no ty dzia ła ły w pierw szym okre sie ży cia
pa ra fii?

O ży wot no ści pa ra -
fii i jej pręż no ści
świad czy fakt, że w
cza sie mo jej pra wie
czter na sto let niej
obec no ści i służ by,
z pa ra fii św. Bra ta
Al ber ta wy szło
szes na stu ka pła -
nów. Do za ko nów
żeń skich wstą pi ły
też czte ry pa ra fian -
ki. Ży cie pa ra fii by -
ło bar dzo dy na -
micz ne. Po wsta li -
śmy z po dzia łu pa -
ra fii Kró lo wej Ró -
żań ca Świę te go, ale
na mia rę moż li wo -
ści i wa run ków lo -
ka lo wych, któ re się
suk ce syw nie po lep -
sza ły, dzia ła ły co raz le piej i dy na micz niej wspól no ty ta kie
jak Ży wy Ró ża niec, Mi ło sier dzie Bo że, Ruch Świa tło -Ży cie,
by ło bar dzo du żo mło dzie ży, by ła licz na Li tur gicz na Służ ba
Oł ta rza, do brze przy go to wa ni mi ni stran ci i lek to rzy, Ko -
ściel na Służ ba Męż czyzn Sem per Fi de lis, na któ rej moż na
by ło po le gać w róż nych ak cjach i bu dow la nych, i dusz pa -
ster ko -li tur gicz nych, ze sprzą ta niem ko ścio ła włącz nie. Ist -
niał też bar dzo do bry chór pa ra fial ny, któ ry ubo ga cał li tur -
gię. Ist nia ło ko ło mi syj ne. Pa ra fia by ła szcze gól nie po bło go -
sła wio na przez to, że je den z ka pła nów udał się na mi sje do
Ka me ru nu. 

Ks. proboszcz Eugeniusz Stelmach wręcza 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

pamiątkowy obrazek ze św. Bratem Albertem

Ks. proboszcz Eugeniusz z grupą ministrantów,
niektórzy z nich zostali kapłanami
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Z ŻYCIA PARAFII

Bar dzo cie szy my się, że ksiądz Pro boszcz przy jął za -
pro sze nie swo je go na stęp cy księ dza Grze go rza, na 9
czerw ca, na ob cho dy ju bi le uszu 25-le cia pa ra fii…

Po wiem, że po mi mo te go, iż od 2001 ro ku upły nę ło 12 lat, to
i pa ra fia, i pa ra fia nie św. Bra ta Al ber ta po zo sta ją w mo im
ser cu bar dzo moc no za pi sa ni. Trak tu ję ko ściół św. Bra ta Al -
ber ta, któ ry bu do wa li śmy, ja ko mo je du cho we dziec ko 
i ogrom nie się cie szę, że mo że z pew ny mi man ka men ta mi 
i błę da mi, ale to dziec ko się na ro dzi ło. Ko ściół jest, a każ de
dziec ko w bó lach się ro dzi. Im więk sze bó le tym więk sza
chy ba ra dość, że ro dzi się dziec ko. Ko ściół dla pro bosz cza,
któ ry go bu du je, moż na na zwać „du cho wym dziec kiem”.
Obec nie je stem od dwu na stu lat pro bosz czem pa ra fii św.
Te re sy Be ne dyk ty od Krzy ża w Gdań sku. Bu du je my ko -
ściół dwu po zio mo wy i na Wiel ka noc 2013 ro ku we szli śmy 

z Eu cha ry stią i na bo żeń stwa mi do dol ne go ko ścio ła. Jest to
no we wy zwa nie, któ re re ali zu ję. Pa ra fia św. Bra ta Al ber ta 
i pa ra fia nie, któ rzy da rzy li mnie du żym sza cun kiem, po zo -
sta ją w ser cu i w pięk nej pa mię ci. Pa ra fia nie no si li i no szą
wia rę w swo im ser cu i za to im dzię ku ję, za ca łe ich za an ga -
żo wa nie. Wszyst ko w Ko ście le Gdań skim pod le ga bi sku po -
wi i je go de cy zje są wią żą ce, i osta tecz ne, cze go je ste śmy
świad ka mi, ale z wo lą Bo żą się zga dza my. Pro si my, by Pan
Bóg nam wszyst kim bło go sła wił, tak by śmy, nie za leż nie od
te go w ja kich pa ra fiach przy cho dzi nam żyć osią gnę li zba -
wie nie, bo ta ki jest sens na sze go ży cia wia ry i ży cia ka płań -
skie go. Po zdra wiam ser decz nie wszyst kich pa ra fian, i star -
szych, i scho ro wa nych, i mło dzież, i dzie ci. 

Roz ma wiał ks. Ta de usz Po lak

Historia parafii zapisana na zdjêciach
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KSIÊ¯A PRACUJ¥CY 
W NASZEJ PARAFII

Ks. Eugeniusz Stelmach – Proboszcz 
Ks. Ka no nik Grze gorz Stol czyk –
Pro boszcz

Ks. Prałat Ryszard Bugajski – Pro boszcz 
Ks. Tadeusz Polak
Ks. Marek Kapusta – Pro boszcz
Ks. Bronisław Izdeberski 
śp. Ks. Marek Parusiński
Ks. Tadeusz Stawicki – Pro boszcz
Ks. Waldemar Naczk – Pro boszcz
Ks. Roman Wróbel
Ks. Jacek Michalak 
Ks. kan. Henryk Hildebrandt – Pro boszcz
Ks. prałat Andrzej Pradela 
Ks. Piotr Maciołek – Pro boszcz
Ks. Józef Trunowicz
Ks. Adam Czuj
Ks. kan. Ireneusz Baryła – Pro boszcz
Ks. Grzegorz Skwierawski 
Ks. Dariusz Żyźniewski
Ks. Jan Świstowicz – Pro boszcz
Ks. kan. Tomasz Frymark
Ks. Ireneusz Koziorzębski 
Ks. Grzegorz Bączkiewicz 
Ks. Piotr Sasin
Ks. Piotr Szeląg 
Ks. Paweł Nawrot 
Ks. Franciszek Czap 
Ks. Janusz Majkowski
Ks. Jacek Kowalewski
Ks. Marcin Mianowski
Ks. Bogdan Pulczyński
Ks. Mateusz Lewicki
Ks. Rafał Dettlaff
Ks. Krzysztof Grzemski

KSIÊ¯A POCHODZ¥CY 
Z NASZEJ PARAFII

Ks. Marek Derebecki – Pro boszcz 

Ks. Krzysztof Lis – Pro boszcz 

Ks. Janusz Przygocki

Ks. Piotr Kiedrowski – Pro boszcz

Ks. Marek Łabuć – Pro boszcz

Ks. Andrzej Gowkielewicz

Ks. Jacek Ossowski – Pro boszcz

Ks. Tadeusz Jank

Ks. Maciej Pacynko

Ks. Dariusz Murawski – Pro boszcz

Ks. Piotr Kwiatek

Ks. Rafał Zalewski

Ks. Krzysztof Lisowski

Ks. kan. Waldemar Waluk

Brat Jarosław Grot pallottyn

Diakon Stanisław Pamuła

SIOSTRY ZAKONNE
Z NASZEJ PARAFII

Sio stra Aga ta Wro na se ra fit ka

Sio stra Ka ta rzy na Gro ma da se ra fit ka

Sio stra Elż bie ta Cy ra elż bie tan ka

Sio stra Ta tia na Ja czyń ska do mi ni kan ka

Z ŻYCIA PARAFII
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Misje i rekolekcje
Ta pa ra fia za wsze mnie szo ko wa ła…

Po zna li śmy się z ks. Grze go rzem w 1981 kie dy to
wspól nie wę dro wa li śmy do Czę sto cho wy. Na stęp nie on
wstą pił do Se mi na rium w Gdań sku a ja do kar me li tów. 
A po tem by ły pry mi cje: je go o rok wcze śniej a mo je w 1993
ro ku i za czę ła się ka płań ska pra ca. Spo ty ka li śmy się rza -
dziej lub czę ściej prze waż nie kie dy ja przy jeż dża łem do
Gdań ska, a po tem jesz cze czę ściej kie dy zo stał wi ka riu szem
w mo jej ro dzin nej pa ra fii w Ba zy li ce Ma riac kiej w Gdań sku.

Ks. Grze gorz zna jąc mo ją po słu gę re ko lek cyj ną, za -
wsze żar to wał mó wiąc: „jak zo sta nę pro bosz czem to wy gło -
sisz pierw sze re ko lek cje w mo jej pa ra fii”. Kie dy pro bosz -
czem zo stał, oka za ło się, że to nie był żart. Pierw sze mo je
re ko lek cje ad wen to we głosiłem w 2011 ro ku. Wsta ję ra no
przed pierw szą Mszą św. ro rat nią i tu pierw szy szok: przez
okno na ple ba ni wi dzę do słow nie tłu my lu dzi zdą ża ją cych
ze wszyst kich stron na „Ro ra ty”. Ko ściół za wsze był pe łen.
Pe łen nie tyl ko mo dlą cych się lu dzi, ale wier nych, któ rzy
tak czyn nie włą cza ją się w ży cie pa ra fii. Na stęp ny szok to
mi ni stran ci: mło dzi jak mło dzi – świet nie, ale tu też kil ku na -
stu za awan so wa nych sta żem po waż nych go ści ubra nych
ele ganc ko w stro je li tur gicz ne przy oł ta rzu, a po tem w ro bo -
cze ubra nia i za wsze go to wych do po mo cy w ko ście le. A po -
tem Tri du um przed wspo mnie niem św. Bra ta Al ber ta: my -
ślę so bie po co aż trzy dni, dla garst ki lu dzi w dzień po wsze -
dni? I ko lej ny szok: ko ściół wy peł nio ny po brze gi. I jesz cze
jed no zdzi wie nie, któ re od kry łem w cza sie tam tych re ko lek -
cji: księ ża die ce zjal ni wspól nie się mo dlą, od ma wia ją Li tur -
gię Go dzin ra zem cho ciaż nie są do te go zo bo wią za ni jak
oso by kon se kro wa ne. Tak to też był szok ale i świa dec two
dla mnie za kon ni ka. 

A po tem by ły Mi sje świę te, któ re gło si łem wraz 
z o. Zbi gniewm Czer wie niem kar me li tą z Chyż ne go co śpie -

wał nam po oraw sku. Towarzyszyła nam wiel ka ra dość, 
i mi mo wie lu trud no ści, dzię ki bło go sła wień stwu Bo że mu 
i wsta wien nic twu ks. Bi sku pa Ry szar da Ka sy ny uda ło się
spro wa dzić re li kwie św. Sio stry Fau sty ny dla pa ra fii św.
Bra ta Al ber ta w Gdań sku.

A po tem re no wa cja Mi sji św. zno wu z o. Zbi gnie -
wem. To był dla mnie czas bar dzo waż ny, bo pra co wa łem
wów czas we Fran cji – tam uczest ni czy ło kil ka na ście osób
we Mszy św. nie dziel nej. Tłu my wier nych, któ re wów czas
uczest ni czy ły w re no wa cji Mi sji św. da wa ły mi si łę, jak to się
mó wi: ła do wa ły mo je du cho we aku mu la to ry. A po tem, kie -
dy my śla łem, że wy pa da już skoń czyć z mo im ga da niem 
u św. Bra ta Al ber ta, ks. Pro boszcz mó wi: „nie, mu sisz jesz -
cze wy gło sić re ko lek cje ad wen to we, któ re roz po czy na ją
nasz ju bi le usz 25 le cia ist nie nia pa ra fii. To je wy gło si łem, 
z wiel ką ra do ścią. 

Ko cha ni Księ ża i sio stry, i wszy scy pa ra fia nie: dzię -
ki! Dzię ki za to że je ste ście, że nie tyl ko przy cho dzi cie do
ko ścio ła, mo dli cie się, wspo ma ga cie go ma te rial nie i swo ją
pra cą. Dzię ki, że da je cie tak pięk ne świa dec two.

fr. Bog dan Me ger O. Carm

Uroczystoœæ profesji wieczystej 
brata Jaros³awa Grota SAC
Ra do ścią na szej pa ra fii jest mę skie po wo ła nie za kon ne do
zgro ma dze nia Sto wa rzy sze nia Apo stol stwa Ka to lic kie go,
czy li pal lo ty nów. Sto wa rzy sze nie jest ka to lic ką wspól no tą
księ ży i bra ci, za ło żo ną przez św. Win cen te go Pal lot tie go 
w pierw szej po ło wie XIX wie ku. Pal lo ty ni cha rak te ry zu ją się
licz ny mi dzie ła mi dusz pa ster ski mi i mi syj ny mi na wszyst -
kich kon ty nen tach oraz pro mo wa niem współ pra cy z ludź mi
świec ki mi. 

Cha ry zmat pal lo tyń ski opie ra się na fun da men cie
ja ki za wie ra się w pal lo tyń skim za wo ła niu Ca ri tas Chri sti
urget nos – Mi łość Chry stu sa nas przy na gla. To mi łość ma
być dla pal lo ty na mo to rem do wszel kich dzia łań. Choć ży cie
i dzia łal ność upo dab nia ją ich do księ ży die ce zjal nych, księ -
ża i bra cia pal lo ty ni od da ją się cał ko wi cie Bo gu po przez
kon se kra cję – przy rze cze nia (po dob ne do ślu bów za kon -
nych) czy sto ści, ubó stwa, po słu szeń stwa, a tak że wy trwa -

Ojciec Bogdan głosi rekolekcje w naszej parafii
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W 1957 ro ku ów cze sny bi skup gdań ski – Ed mund No wic ki
pod jął de cy zję o za ło że niu Se mi na rium Du chow ne go. Od
te go cza su uczel nia ta przy go to wu je kan dy da tów do ka płań -
stwa, któ rzy po słu gu ją w Ar chi die ce zji Gdań skiej i po za jej
gra ni ca mi. For ma cja in te lek tu al no-du cho wa w se mi na rium
trwa sześć lat. W tym cza sie kle ry cy po dej mu ją stu dia z za -
kre su fi lo zo fii i teo lo gii, po głę bia ją wła sną wia rę, ro ze zna ją
dro gę swo je go po wo ła nia, a tak że po przez pra cę dusz pa -
ster ską przy go to wu ją się do przy szłej po słu gi ka płań skiej.

Pa ra fia pw. św. Bra ta Al ber ta po przez po wo ła nia, ja -
kie ro dzi ły się w ser cach mło dych męż czyzn tu miesz ka ją -
cych, nie tyl ko wspie ra ła sze re gi alum nów Gdań skie go Se -
mi na rium Du chow ne go, ale od po cząt ku swo je go ist nie nia
sta ła się rów nież miej scem prak tyk dusz pa ster skich dla
kan dy da tów do ka płań stwa. Ca łe sze re gi kle ry ków i dia ko -
nów-prak ty kan tów, w pa ra fii św. Bra ta Al ber ta oraz we
wspól no cie pra cu ją cych w niej ka pła nów, na bie ra ły szli fów
dusz pa ster skich ko rzy sta jąc z do świad cze nia na szych księ -
ży oraz włą cza jąc się w po słu gę cha ry ta tyw ną, sa kra men tal -

ną i ży cie wspól not tu ist nie ją cych. Kle ry cy od by wa ją cy
prak ty ki włą cza li się w po słu gę cho rym, uczest ni czy li 
w dzia ła niach for ma cyj nych, zwłasz cza wśród dzie ci i mło -
dzie ży, roz dzie la li Ko mu nię św., a dia ko ni udzie la li rów nież
sa kra men tów świę tych i gło si li Sło wo Bo że. 

Współ pra ca z Gdań skim Se mi na rium Du chow nym
przy no si ła i przy no si do bre owo ce, a by li prak ty kan ci – dziś
już ka pła ni, za pew ne do brze wspo mi na ją prze ży ty tu czas,
sko ro chęt nie wra ca ją i od wie dza ją na szą pa ra fię. 

Wy ra zem współ pra cy pa ra fii św. Bra ta Al ber ta 
z Gdań skim Se mi na rium Du chow nym by ły od by wa ją ce się
nie jed no krot nie wi zy ty prze ło żo nych i kle ry ków, czy li tak
zwa ne „ak cje po wo ła nio we”, pod czas któ rych mo de ra to rzy
gło si li Sło wo Bo że, a alum ni opo wia da li o wła snym po wo ła -
niu, o ży ciu w se mi na rium i dzie li li się wła sną wia rą.

Zna czą cym wy róż nie niem na szej pa ra fii by ły też
waż ne wy da rze nia na dro dze for ma cyj nej kle ry ków, któ re
od by wa ły się w ko ście le św. Brata Al ber ta. 24 lu te go 2008
ro ku bi skup Ry szard Ka sy na w na szej świą ty ni udzie lił

Wspó³praca parafii œw. Brata Alberta 
z Gdañskim Seminarium Duchownym

nia, wspól no ty dóbr i du cha służ by, skła da ne Sto wa rzy sze -
niu Apo stol stwa Ka to lic kie go. W ten spo sób od po wia da ją
po wo ła niu, któ re otrzy ma li, aby żyć dla Bo ga i we wspól no -
cie bra ter skiej od dać się na służ bę lu dziom.

Dro gę służ by w du cho wo ści Zgro ma dze nia od czy -
tał w swo im wnę trzu nasz pa ra fia nin Ja ro sław Grot SAC. 
To w na szej wspól no cie pa ra fial nej skła dał on ślu by za kon -
ne. Brat Ja ro sław tak wspo mi na ten dzień: „15 wrze śnia
1996 r. w ko ście le pod we zwa niem św. Bra ta Al ber ta 

w Gdań sku zo sta nie za pa mię ta ny prze ze mnie, mo ich ro dzi -
ców, ro dzi nę i pa ra fian oraz przy ja ciół, ja ko dzień ra do ści 
i dzięk czy nie nia. W tym dniu zło ży łem wiecz ną pro fe sję na
rę ce Pro win cja ła, w obec no ści Księ dza Pro bosz cza Eu ge -
niu sza Stel ma cha i dusz pa ste rzy pa ra fii, współ bra ci pal lo ty -
nów, ro dzi ny i przy ja ciół oraz pa ra fian”. 

Na uro czy stość przy by ło du żo go ści – m.in. księ ża
i bra cia pal lo ty ni z kra ju i z za gra ni cy. Uro czy stej li tur gii
Mszy św. prze wod ni czył wów czas ks. Cze sław Pa rzy szek,
Pro win cjał. Brat Ja rek przy po mi na: „Na za koń cze nie uro -
czy stej li tur gii Mszy św. zło ży łem po dzię ko wa nie wszyst -
kim przy by łym go ściom, szcze gól nie po dzię ko wa łem mo im
ro dzi com, wrę cza jąc im 30 czer wo nych róż, sym bo li zu ją -
cych 30 lat mo je go ży cia”. 

Brat Ja ro sław sys te ma tycz nie od wie dza na szą pa ra -
fię, zwłasz cza w okre sie urlo po wym, i za wsze swo ją po słu gą
wspie ra pra cu ją cych tu ka pła nów. Za pro szo ny do re flek sji
na te mat miej sca swo je go po cho dze nia, mó wi: Do ko ścio ła
pa ra fial ne go wra cam za wsze z ra do ścią i włą czam się 
w pra cę dusz pa ster ską na ile to moż li we. Za wsze je stem
przyj mo wa ny bar dzo życz li wie za co bar dzo dzię ku ję”. 

Obec nie brat Ja ro sław pra cu je w pa ra fii pw. Mi ło -
sier dzia Bo że go w Ząb kach.

Z ŻYCIA PARAFII

Uroczystość złożenia profesji wieczystej brata Jarosława Grota SAC w naszym kościele



GŁOS BRATA NR 2(56)2013 11

alum nom po sług lek to ra tu i ako li ta tu oraz przed sta wio no
kan dy da tów do świę ceń dia ko na tu. 

Ko lej ną waż ną uro czy sto ścią, któ ra mia ła miej sce
w na szej wspól no cie pa ra fial nej by ły świę ce nia dia ko na tu,
któ rych kle ry ko wi Woj cie cho wi Ku liń skie mu 8 grud nia
2010 ro ku udzie lił ten że sam bi skup. Wy da rze nia te za pi sa -

ły się na kar tach 25 let niej hi sto rii na szej pa ra fii ja ko szcze -
gól ne wy róż nie nie i nasz wkład mo dli tew ny w dzie ło po wo -
łań ka płań skich i ży cie Ar chi die ce zji Gdań skiej.

ks. Rafał Dettlaff

Z ŻYCIA PARAFII

W na szej świą ty ni ks. bi skup Ry szard Ka sy na udzie la alum nom Gdańskiego Seminarium Duchownego po sług
lek to ra tu i ako li ta tu, jak również przed sta wio no kan dy da tów do świę ceń dia ko na tu, 24 lu te go 2008 ro ku.
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Z ŻYCIA PARAFII

Siostry betanki

Siostry serafitki
W okre sie od 29.08.1988 do 01.09.1994 r. w pa ra fii pw. bł.
Bra ta Al ber ta po słu gę peł ni ły sio stry ze Zgro ma dze nia Có -
rek Mat ki Bo żej Bo le snej. Zgro ma dze nie sióstr se ra fi tek zo -
sta ło za ło żo ne w Za kro czy miu w 1881 r. przez bł. Mat kę Mał -
go rza tę Łu cję Szew czyk i bł. O. Ho no ra ta Koź miń skie go –
ka pu cy na. 

W po cząt ko wym okre sie przez 10 lat sio stry w ukry -
ciu pra co wa ły na te re nie za bo ru ro syj skie go słu żąc cho rym
i bez dom nym sta rusz kom w Za kro czy miu, War sza wie i Czę -
sto cho wie. W 1891 ro ku prze nio sły swą dzia łal ność na te ren
ów cze snej Ga li cji. 14 sierp nia 1891 r. sio stry przy ję ły strój za -
kon ny z rąk kar dy na ła Al bi na Du na jew skie go i od tąd Zgro -
ma dze nie za czę ło wy stę po wać ja ko ha bi to we. 

Od ro ku 1947 sio stry se ra fit ki pra co wa ły też w die -
ce zji gdań skiej. Jed nym z miejsc, w któ rych peł ni ły swo ją po -
słu gę by ła pa ra fia Naj święt szej Ma ryi Pan ny Kró lo wej Ró -
żań ca Świę te go na gdań skim Przy mo rzu. Nie dłu go po ery -
go wa niu pa ra fii bł. Bra ta Al ber ta, 29 sierp nia 1988 r. na za -
pro sze nie ów cze sne go pro bosz cza ks. Eu ge niu sza Stel ma -
cha, sio stry roz po czę ły pra cę dusz pa ster sko-ka te che tycz ną
w na szej pa ra fii. 

Po cząt ko wo Wspól no ta skła da ła się z 4, a po tem 3
sióstr. Pod ję ły one po słu gę ka te che tycz ną w Szko łach Pod -
sta wo wych nr 78, 80 oraz w Przed szko lach nr 56, 57 i 62, 
a tak że po słu gę w kan ce la rii pa ra fial nej. W po cząt kach ist -
nie nia pa ra fii by ła to pra ca nie ła twa, ale przy no szą ca wie le
ra do ści i wspa nia łe owo ce. 

Sio stry miesz ka ły wów czas w nie wiel kim miesz ka -
niu, w blo ku przy ul. Ko ło brze skiej. W la tach 1988-1994 
w na szej pa ra fii po słu gę peł ni ły na stę pu ją ce sio stry: s. Da nie -
la Bar ba ra Igna szew ska (1988-1993 – ka te chet ka), s. Kri stia -
na Elż bie ta Pra buc ka (1988-1992 – ka te chet ka, prze ło żo na

do mu), śp. s. Li lia na Ha li na Schützmann (1988-1989 – kan ce -
list ka), s. Do mi cja na Elż bie ta Żu rek (1989-1990 – kan ce list -
ka), s. Wir gi nia Mi ro sła wa Du da (1990-1993 – ka te chet ka),
śp. s. Lu mi nia Bo że na Krzy żo sta nek (1990-1994, kan ce list -
ka, prze ło żo na do mu), s. Jo na ta na Ire na Gen de ra (1992-1993
– ka te chet ka), s. Jo achi ma Jo lan ta Żu raw ska (1993-1994 –
ka te chet ka), s. Se ra fi na Bo że na No sow ska (1993-1994 – ka -
te chet ka). 

Czte ro let nia po słu ga sióstr za owo co wa ła po wo ła nia -
mi za kon ny mi do Zgro ma dze nia Có rek Mat ki Bo żej Bo le -
snej. Z na szej pa ra fii do sióstr se ra fi tek Pan Bóg po wo łał s.
Aga tę Wro na i s. Agniesz kę Gro ma da. Sio stry po zo sta wi ły
po so bie pięk ny ślad w 25-let niej hi sto rii wspól no ty pa ra fial -
nej pw. św. Bra ta Al ber ta.

Za ło ży cie lem Zgro ma dze nia Sióstr Ro dzi ny Be tań skiej jest
ks. Jó zef Cze sław Chry zo stom Ma ły siak. Na je go proś bę, 
w ro ku 1930 kar dy nał Au gust Hlond, za wie dzą Oj ca św. Piu -
sa XI ze zwo lił na za ło że nie wspól no ty sióstr w Pusz czy ko wie
k. Po zna nia. Na stęp nie po wsta wa ły no we do my za kon ne,
mię dzy in ny mi w Ka zi mie rzu Dol nym, w Mię dzy le siu 
k. War sza wy, w Na łę czo wie, w Ko nop ni cy k. Lu bli na, w Kiel -
cach, czy w Lu bli nie. 

W sierpniu ro ku 2003 na za pro sze nie księ dza Pro -
bosz cza Grze go rza Stol czy ka sio stry pod ję ły po słu gę w na -
szej wspól no cie pa ra fial nej. Sio stry be tan ki za miesz ka ły 
w przy go to wa nym dla nich do mu klasz tor nym obok ple ba -
nii. W pa ra fii po dej mo wa ły i po dziś dzień po dej mu ją sze reg

prac, mię dzy in ny mi w za kre sie ka te chi za cji, pro wa dze nia
kan ce la rii pa ra fial nej, opie ki nad za kry stią, de ko ra cji ko ścio -
ła, wspo ma ga jąc ka pła nów w ich pra cy dusz pa ster skiej,
zwłasz cza z dzieć mi i mło dzie żą. Sio stry wspie ra ją wspól no -
tę pa ra fial ną po przez swo ją ci chą i wy trwa łą po słu gę, 
a zwłasz cza po przez gor li wą mo dli twę. W ka pli cy klasz tor -
nej, w do mu sióstr be ta nek na mo dli twie, Eu cha ry stii i ad o -
ra cji gro ma dzą się róż ne gru py i wspól no ty dzia ła ją ce w ra -
mach pa ra fii. Za wsze spo ty ka ją się z ogrom ną otwar to ścią 
i życz li wo ścią sióstr. 

W dzie się cio let niej hi sto rii przez przy mor ski dom
za kon ny prze wi nę ło się 11 Sióstr. W na szej pa ra fii pra co wa -
ły lub pra cu ją: s. Mi cha ela, s. Mar ce li na, s. Li dia, s. Bar ba ra,

Sio stra serafitka w gronie osób składających życzenia ks. Krzysztofowi Lisowi
po Mszy św. prymicyjnej.
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s. Anie la, s. Kla ra, s. Aman da, s. Sa le zja,  s. Ber na det ta, s. Ju -
sty na i s. Ber nar da. 

Zgro ma dze nie Sióstr Ro dzi ny Be tań skiej zo sta ło po -
wo ła ne do po mo cy ka pła nom w pra cach pa ra fial nych. 
W spo sób szcze gól ny sio stry mo dlą się za ka pła nów oraz
ota cza ją ich du cho wą opie ką. Ży jąc du chem św. Fran cisz ka
kształ tu ją w swo ich ser cach i wspól no tach du cha mo dli twy
oraz kon tem pla cji. Wpa tru jąc się w peł nię ży cia Nie po ka la -
nej i Jej bez gra nicz ne po świę ce nie Bo gu uczą się od Niej
czy sto ści, po słu szeń stwa, ubó stwa, po ko ry i służ by dru gie -
mu czło wie ko wi. Od da jąc cał ko wi cie swo je ży cie Pa nu Bo gu
i Ko ścio ło wi sio stry pra gną dą żyć do upodob nie nia się do
swe go Ob lu bień ca ci che go i po kor ne go. Pra gną do ra stać do
peł ni mi ło ści w Chry stu sie za pa tru jąc się na ide ał ży cia ro -
dzi ny z Be ta nii: Ma rii, Mar ty i Ła za rza – przy ja ciół Je zu sa. 
I jak że cie szą się, że mo gą tu taj po słu gi wać i dzia łać wpi su -
jąc się w Ju bi le usz 25 le cia na szej pa ra fii! U sióstr betanek. Ks. abp Tadeusz Gocłowski i ks. Proboszcz z wizytą duszpasetrską

podczas wizytacji kanonicznej w grudniu 2006 roku.

Moja dusza wielbi Pana!

Dzie sięć lat te mu pew na sto sun ko wo mło da du sza, wio dła
ży cie u bo ku Umi ło wa ne go, na gra ni cy pol sko -nie miec kiej
w Gu bi nie. W czerw cu przy szedł de kret, i zwią za na z nim
prze pro wadz ka do Gdań ska. To wa rzy szem po dró ży do no -
we go miej sca by ły łzy, lęk i nie pew ność: ja kich lu dzi tam
spo tka? Czy no wy szef oka że się dość ludz ki? Czy du sza po -
do ła no wym wy zwa niom i obo wiąz kom? Je dy ną pew ną od -
po wie dzią, by ła ta, iż Naj wyż szy Mąż; choć jest mi strzem
nie spo dzia nek za wsze wie dzie wzwyż, ku lep sze mu. I że
sko ro On tam już jest, nie po zo sta je nic in ne go jak do Nie -
go do łą czyć, ra zem z dwie ma współ sio stra mi.

Po wi ta nie prze szło naj śmiel sze ocze ki wa nia sto -
sun ko wo mło dej du szy, któ ra na dal chcia ła wieść ży cie 
u bo ku Umi ło wa ne go. Uro czy, o wiel kim, do brym ser cu, pe -
łen za pa łu ks. pro boszcz, od da ni, życz li wi, go ścin ni pa ra fia -
nie, za ko cha ni w Bo gu (roz mo dle ni, że ser ce ro śnie) i Je go
Mat ce (wier nie sta ją cy do ape lu ). I ten roz kła da ny na przy -
by cie chod nik do „klasz tor ka” (chod ni ki zda rza ją się tyl ko
„gwiaz dom”, no i cza sem mniej szym „iskier kom”), ujął tę
du szę za ser ce. Oto DOM, przy mor ska Be ta nia, po my śla ła.
I tak oto pod sztan da rem św. Bra ta Al ber ta (do bre go zna jo -
me go z ro dzi mej pa ra fii w Pu ła wach ), w obec no ści św. Mi -

cha ła Ar cha nio ła (imien ni ka i to wa rzy sza kon se kra cji za -
kon nej), w Mi ło sier dziu Bo żym, w do świad cze niu cie pła,
do bro ci i mi ło ści doj rze wa ła cał kiem mło da du sza do wie -
czy stych za ślu bin z Pa nem Wsze go Świa ta. Ni gdy du sza
owa nie za po mni wspól nych wy praw grzyb nych, ro we ro -
wych, ki no wych, piel grzym ko wych, atrak cji bu dow la nych,
fe sty no wych, po rząd ko wych, har ców kar na wa ło wych i an -
drzej ko wych, a na de wszyst ko wspól nych spo tkań dzie cię -
cych, do ro słych i mło dzie żo wych, roz mów, głę bo kich
wspól nych za mo dleń, pe re gry na cji Je zu sa Mi ło sier ne go
i czu wań ad o ra cyj nych, a zwłasz cza tych przy ko na ją cym Ja -
nie Paw le II… 

Po trzech la tach po by tu w gdań skiej szko le mi ło ści
na Przy mo rzu, du sza mniej mło da, ale le piej doj rza ła, swo je
ży cie na wiecz ność Kró lo wi od da ła. I in ne go miej sca, na to
naj waż niej sze w jej ży ciu wy da rze nie, so bie nie wy obra ża ła.
Waż ne chwi le prze ży wa się w miej scach szcze gól nych, 
w obec no ści naj bliż szych. Przy mo rze, dla już nie ta kiej mło -
dej du szy, na za wsze ta kim po zo sta nie. Po dziś dzień, kie dy
du sza wra ca w te stro ny (choć Pan Mło dy nie ba wem po za -
ślu bi nach po cią gnął ją w in ne, po łu dnio wej Pol ski kra jo bra -
zy), do ty ka z wiel kim na bo żeń stwem ka mien nej po sadz ki,
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2.09.06 – sio stra Mi cha ela Ka ta rzy na Sztel mach zło ży ła w na szym ko ście le Wie czy ste Ślu by za kon ne w Zgro ma dze niu Sióstr Ro dzi ny Be tań skiej podczas uroczystej
Mszy św. w obec no ści Mat ki Ge ne ral nej, swo jej ro dzi ny, pro bosz cza z Pu ław oraz na szych księ ży i wier nych.

na któ rej mo dli tew nym krzy żem le ża ła, gdy ży cie swo je na
wiecz ność Bo gu ofia ro wa ła. Ser cem, my śla mi, pa mię cią,
choć da le ko, za wsze jest bli sko. Świad ka mi za ślu bin na za -
wsze po zo sta ną peł ni mi ło ści Bo ga i lu dzi, peł ni świa dec twa
przy mor scy ka pła ni i pa ra fianie. Bez nich, ich mo dli twy,
ofia ry, po mo cy, życz li wo ści, za an ga żo wa nia w or ga ni za cję,
pięk no i bo gac two li tur gii, uro czy stość nie by ła by tak
wznio sła i wspa nia ła. W tym mo dli tew nym Wie czer ni ku
Nie bo złą czy ło się z zie mią. I niech to miej sce dla wie lu ta -
kim się sta nie. 

Du sza u św. Al ber ta za ślu bio na wiel bi Pa na, jest
dum na i szczę śli wa, i po czy tu je to so bie za za szczyt, iż to
wła śnie ją na pięć waż nych i do brych lat ży cia, Bóg wy brał
i mię dzy Przy mo rza ny po sta wił. I ma świa do mość, że tam
jest jej DOM, do któ re go za wsze mo że wra cać, jak w ro dzin -
ne stro ny, gdzie lu dzie jak al ber tyń ski chleb do brzy.

Na 25-le cie ist nie nia wspól no ty pa ra fial nej, ży czę:
dro gie mu ks. Pro bosz czo wi, ka no ni ko wi Grze go rzo wi, aby

je go go ścin ne i pięk ne ka płań skie ser ce ro sło na chwa łę Bo -
ga i lu dzi wraz z pięk nem Bo żej świą ty ni; ka pła nom i sio -
strom, aby Bo ża służ ba by ła ra do ścią i na dzie ją, pro wa dzą -
cą wszyst kich w otwar te ra mio na Oj ca w Nie bie; ko cha nym
pa ra fia nom, tym naj bliż szym współ pra cow ni kom, gwar dii
przy mor skiej, człon kom wspól not i ru chów, oraz tym zna -
nym z wi dze nia i tym, któ rzy jesz cze Pa na szu ka ją, cią głe go
od kry wa nia bez wa run ko wej Mi ło ści Bo ga oraz po tę gi 
i pięk na wia ry w Ro ku Wia ry.

Po zdra wiam, za łą czam mo dli twę z sank tu arium 
MB Fa tim skiej, wdzięcz na s. Mi cha ela, be tan ka 

(obec nie se kre ta riat Cen trum For ma cji Du cho wej 
Sal wa to ria nów w Trze bi ni k/Kra ko wa)

Z ŻYCIA PARAFII



Przed mo imi oczy ma sta je prze szłość ze swo im wiel kim bo -
gac twem. Czę sto ci chym, po kor nym i za pra co wa nym. Ja wią
się twa rze te już tro chę za po mnia ne, ale jak że waż ne, bez
któ rych nie by ło by te raź niej szo ści. Dziś już tro chę prze mę -
czo ne i po si wia łe. Bo gu niech bę dą dzię ki za wszyst kich,
któ rzy tę prze szłość two rzy li. Moż na ich przy wo łać się ga jąc
do sło wa pi sa ne go w Ga ze cie Ju bi le uszo wej. To oni, ka pła -
ni, sio stry i świec cy wzno si li Ko ściół i ten ma te rial ny, i ten
du cho wy. Wie le z tych wzru sza ją cych mo men tów uchwy ci -
ły pod ręcz ne apa ra ty, choć nie za pi sa ły wszyst kie go. 

Z wdzięcz no ścią my śli my o wszyst kich. I tych, któ -
rzy są wśród nas, i tych, któ rzy wra ca ją we wspo mnie niach.
Bo gu po le ca my tak że tych, któ rzy nas wy prze dzi li w piel -
grzym ce wia ry… 

Dziś prze szłość sta je się te raź niej szo ścią, któ ra ko -
rzy sta z mą dro ści mi nio nych po ko leń i do kła da swo ją ce -
gieł kę two rząc ko lej ne kar ty hi sto rii. Roz bie ga ne, uśmiech -
nię te przed szko la ki; dzie ci po prze bie ra ne w te atral ne stro -
je, ere mi ci i ci stu diu ją cy Pi smo Świę te; roz śpie wa na i chęt -
na mło dzież, zdy scy pli no wa na LSO i roz mo dle ni do ro śli. 
To wiel kie bo gac two, któ re mu na imię WSPÓŁNOTA św.
Bra ta Al ber ta. Bo gu niech bę dą dzię ki, że Wam „chce się
chcieć”. Oby tak jak naj dłu żej. Bo wów czas te raź niej szość
sta nie się przy szło ścią, któ rej wszy scy tak bar dzo się bo ją.
Za dbaj my o „te raz” a przy szłość bę dzie rów nie barw na. Za -
dbaj my o bli skość Je zu sa w na szych ro dzi nach; za dbaj my 
o są sia dów, któ rym cza sem trze ba Go za nieść; za dbaj my 
o naj prost sze ge sty i zna ki, bo one są dro gą do nie ba. 

My śląc Ju bi le usz… wspo mi nam; 
je stem dum ny z te go co tu i te raz; 
z na dzie ją pa trzę w przy szłość…

De dy ku ję te sło wa tym, któ rzy by li; 
tym, któ rzy są, i tym któ rzy bę dą…

Z uśmie chem, wdzięcz no ścią i życz li wo ścią
Ks. Grze gorz Stol czyk
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Myœl¹c Jubileusz...

W ciągu 25 lat: (dane na dzień 20 maja)

• Sakrament Chrztu przyjęły 3 163 osoby
• Sakrament Bierzmowania przyjęło 3 361 osób
• Sakrament Małżeństwa przyjęły 1 003 pary
• Odprowadziliśmy do wieczności 2 707 parafian

Na większą chwałę Bogu i ku pożytkowi duchowemu wiernych

Nieco statystyki, za któr¹ ukryta jest g³êboka treœæ
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12 VI 1987 – został poświęcony kamień węgielny dla naszej parafii przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas 
pamiętnej Mszy świętej na Zaspie

15 XII 1987 – biskup gdański ks. Tadeusz Gocłowski erygował parafię pw. bł. Brata Alberta w Gdańsku Przymorzu.
Proboszczem nowej wspólnoty został ks. Eugeniusz Stelmach

1−2 III 1988 – nawiedzenie obrazu MB Częstochowskiej w nowo wybudowanej kaplicy bł. Brata Alberta
X 1990 r. – rozpoczęcie budowy kościoła
w 1991 r. – przystąpiono do wznoszenia ścian kościoła
17 XI 1992 – zainstalowano konstrukcję dachową świątyni
w 1993 r. – metropolita gdański ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski dokonał poświęcenia i rozpoczęto budowę 

domu parafialnego, w którym przewidziano zarówno pomieszczenia katechetyczne, kancelarię 
parafialną, jak i mieszkania dla księży oraz budynek klasztoru dla sióstr zakonnych

16 VI 1993 – poświęcenie domu parafialnego przez ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego
w 1995 r. – zainstalowano dach na kościele
29 IX-6 X 1996 – ojcowie paulini prowadzili Misje święte, które upamiętnia potężny dębowy Krzyż misyjny 

ustawiony przed kościołem
5-6 X 1996 – wspólnota św. Brata Alberta przeżywała spotkanie ze św. Wojciechem już w nowo wybudowanym 

kościele
1 I 1997 – rozpoczęcie odprawiania wszystkich Mszy świętych w budującym się jeszcze kościele
17 VI 1997 – odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła przez ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, który 

dokonał także wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego, przywiezionego w 1987 roku 
z Kalatówek

1 VII 2001 – nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza parafii. Urząd objął ks. Grzegorz Stolczyk
w 2002 r. – zabrzmiały nowe organy
IX 2003 r. –  przybyły do parafii i rozpoczęły pracę siostry ze Zgro ma dze nia Sióstr Ro dzi ny Be tań skiej
15 XI 2003 – ks. abp Tadeusz Gocłowski poświęcił klasztor sióstr betanek i erygował w nim kaplicę pw. Chrystusa

Króla
w 2004 r. – rozpoczęto montaż nowego ogrodzenia i porządkowanie małej architektury wokół kościoła
w 2005 r. – podjęto wysiłek przygotowania całościowego projektu wystroju wnętrza kościoła
w 2006 r. – został przeprowadzony kapitalny remont dachu na kościele oraz rozpoczęliśmy ustawianie 

pierwszych dębowych ław
10-18 III 2006 – ojcowie karmelici prowadzili Misje święte
w 2007 r. – kontynuowano ustawianie kolejnych dębowych ław.

Uporządkowano także teren wokół Krzyża misyjnego i wykonano nowy plac przed kościołem
9 XII 2007 – ks. bp Ryszard Kasyna poświęcił nowe tabernakulum i sztandar św. Brata Alberta
w 2008 r. – ustawiono dwa nowe konfesjonały dębowe; wymalowano wieże i wnętrze kościoła, a także wstawiono

sedilla do prezbiterium
14 XII 2008 – ks. abp Sławoj Leszek Głódź uroczyście poświęcił nowy kamienny ołtarz, lektorium i chrzcielnicę
w 2009 r. – wykonano dwa kolejne konfesjonały, ławy w prezbiterium oraz nową kamienną kredencję
17 VI 2009 –  rektor GSD ks. Jacek Bramorski poświęcił nowy relikwiarz, w którym umieszczone zostały relikwie 

św. Brata Alberta
w 2010 r. – trwało porządkowanie terenu wokół kościoła i wykonano nową kapliczkę ku czci Najświętszej Maryi

Panny. Rozpoczęły się prace w prezbiterium, zbudowano dekoracyjną ścianę klinkierową
w 2011 r. – rozpoczęto prace nad witrażami autorstwa o. Tomasza Janka franciszkanina. Wykonano 12 

pierwszych okien. Zakończony został także montaż ław dębowych oraz przeprowadzono kapitalny 
remont chóru parafialnego. Wyłożono płytami granitowymi schody i posadzkę chóru, ustawiono 
nowe dębowe ławy

11 XII 2011 – ks. abp Sławoj Leszek Głódź podczas Mszy św. transmitowanej przez TV Polonia, poświęcił figurę 
Chrystusa w prezbiterium

w 2012 r. – kontynuowano prace przy witrażach oraz w prezbiterium. 
Przystąpiono również do prac związanych z ogrzewaniem kościoła

19 XI 2012 – nastąpiło uruchomienie ogrzewania kościoła

KRONIKA BUDOWY PARAFII


