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Z ŻYCIA PARAFII

Neoprezbiterzy w naszej świątyni
16 ma ja ks. Ar cy bi skup Me tro po li ta Gdań ski Sła -
woj Le szek Głódź, udzie lił świę ceń ka płań skich 
pięciu dia ko nom. By li wśród nich tak że kan dy da -
ci, któ rzy w na szej pa ra fii od by wa li swo je prak ty -
ki dusz pa ster skie.  
W nie dzie lę, 28 czerw ca, Księ ża Neo pre zbi te rzy:      
Be nia min Kir schling, Da mian Trze bia tow ski oraz 
Wik tor Szpo nar od pra wi li w naszej świątyni Mszę 
św. i udzie li li obecnym pry mi cyj ne go bło go sła -
wień stwa.   

ks. Proboszcz



  Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII   
28 VI – o godz. 18.00 Mszę św. z bło go sła wień stwem pry mi cyj nym 
od pra wi li neo pre zbi te rzy, któ rzy od by wa li prak ty ki dusz pa ster skie   
w na szej pa ra fii – Be nia min Kir schling, Da mian Trze bia tow ski oraz 
Wik tor Szpo nar.  
28 VI - 03 VII – wy jazd Ze spó łu Ho ly Wins nad Je zio ro Ra duń skie. 
30 VI – spo tka nie mo dli tew ne człon ków Chó ru Pa ra fial ne go, koń czą -
ce ko lej ny rok pra cy cho rzy stów. 
1 VII – w na szej Wspól no cie po słu gę ka płań ską roz po czął Ks. Neo -
pre zbi ter Wik tor Szpo nar. Ży czy my wie le Bo że go bło go sła wień stwa, 
opie ki Mat ki Bo żej i wsta wien nic twa św. Bra ta Al ber ta. 
04 VII – Za koń cze nie ro ku for ma cyj ne go 2020 przez Trze ci Krąg Do -
mo we go Ko ścio ła. 
05-08 VII – wy jazd Wspól no ty Młod szej Mło dzie ży do „Raj skie go 
Ogro du” ko ło Sia no wa. 
19 VII – przed ko ścio łem od by ła się wa ka cyj na zbiór ka na po trze by 
Gdań skie go Se mi na rium Du chow ne go. In for mu je my, iż ak tu al nie   
w GSD stu diu je je den z na szych pa ra fian a ko lej ny roz pocz nie na ukę 
we wrze śniu. 
25 VII – w dniu św. Krzysz to fa (pa tro na kie row ców) mo dli li śmy się 
w in ten cji wszyst kich ofiar wy pad ków sa mo cho do wych oraz o bez -
piecz ną jaz dę i mą dre ko rzy sta nie ze środ ków trans por tu. Na za koń -
cze nie przed ko ścio łem zo sta ły po świę co ne wszyst kie po jaz dy.  
27-31 VII – pa ra fial ny spływ ka ja ko wy mło dzie ży po Słu pi.  
28 VII-12 VIII – trwa ła Gdań ska Pie sza Piel grzym ka na Ja sną Gó rę. 
Moż li wa by ła du cho wa łącz ność z piel grzy ma mi i udział w Ape lach 
Ja sno gór skich, któ re od by wa ły się w róż nych ko ścio łach na szej ar -
chi die ce zji. 
1 VIII – co rocz nie sier pień w ko ście le ob cho dzi li śmy ja ko mie sią cem 
trzeź wo ści. Przy ob ra zie Chry stu sa Mi ło sier ne go zo sta ła wy ło żo na 
pa ra fial na księ ga trzeź wo ści, w któ rej moż na zde kla ro wać abs ty nen -
cję i mo dli twy w in ten cji tych, któ rzy prze ży wa ją kło po ty wy ni ka ją ce 
z al ko ho li zmu oraz in nych uza leż nień.  
16 VIII – był w Ko ście le Pol skim dniem mo dli twy i so li dar no ści         
z miesz kań ca mi Bej ru tu, któ rzy ucier pie li w wy ni ku wy bu chu w tym 
mie ście. Przed ko ścio łem skła da no ofia rę, któ ra za po śred nic twem 
Ca ri tas Pol ska zo sta ła prze ka za na na po trze by miesz kań ców Li ba nu. 
20 VIII – w dniu 175. rocz ni cy uro dzin Św. Bra ta Al ber ta od pra wio na 
zo sta ła wie czor na Mszę św., pod czas któ rej dzię ko wa li śmy za do zna -
ne ła ski i po le ca li śmy ca łą na szą Wspól no tę do bre mu Bo gu za wsta -
wien nic twem na sze go Pa tro na. 
23 VIII – go ści li śmy w na szej pa ra fii mi sjo na rza Ks. Ro ma na Ru sin ka 
pal lo ty na, któ ry po słu gi wał w Rwan dzie. Ks. Ro man po dzie lił się         
z na mi do świad cze niem po słu gi w Sank tu arium Mat ki Bo żej Sło wa  
w Ki be ho, w któ rym Rwan dyj czy cy szu ka ją uko je nia po lu do bój czej 
woj nie. Jest on rów nież au to rem po zy cji książ ko wych o tym sank tu -
arium. Bę dzie je moż na za ku pić i w ten spo sób wes przeć to miej sce 
kul tu Ma ryj ne go. 
01 IX – roz po czę cie ro ku szkol ne go – mo dli twa za dzie ci, mło dzież    
i na uczy cie li pod czas Mszy św. o godz. 7.30. 
12 IX – od by ła się ju bi le uszo wa XX Pa ra fial na Piel grzym ka Ro we ro -
wą do Ma tem ble wa. 
15 IX – Ks. Bi skup Zbi gniew Zie liń ski udzie lił Sa kra men tu Bierz mo -
wa nia mło dzie ży, z naszej parafii. 
19 IX – przeżywaliśmy I Komunię św. dzieci klas IV, które w maju nie 
przystąpiły do Eucharystii.  
3 X – nasz pa ra fia nin Kac per Ome lań czuk stu diu ją cy w Gdń skim Se -
mi na rium Du chow nym przy jął w Ka te drze Oliw skiej strój du chow ny. 
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W ostat nim ty go dniach wie le się wy da rzy ło. 
Czas wa ka cji, urlo pów, po czą tek no we go ro ku 
szkol ne go i aka de mic kie go. Wszy scy, ufam, 
chcie li by śmy wró cić do nor mal no ści choć sta ty -
sty ki, za któ ry mi ukry ci są kon kret ni lu dzie i ich 
dra ma ty, nie na pa wa ją opty mi zmem. A za tem jest 
co „oma dlać”. Paź dzier nik to mie siąc MB Ró żań -
co wej. Bar dzo Was pro szę – trwaj cie z ró żań cem, 
bo in ten cji cią gle przy by wa. Bez pie czeń stwo, 
zdro wie, sza cu nek dla czło wie ka, pra ca i pew nie 
wie le in nych spraw, któ re trze ba wspie rać du -
cho wo. Pa mię taj my o tym… 
W na szej Wspól no cie Pa ra fial nej sta ra my się być 
z Wa mi i dla Was dro dzy Pa ra fia nie i go ście. 
Dzie ci, mło dzież i do ro śli, w róż nych gru pach 
dusz pa ster skich, roz po czę li już swo je spo tka nia. 
Za pra sza my... Oczy wi ście pa mię ta my o ko niecz -
no ści za cho wy wa nia za le ceń epi de micz nych. 
Lek tu ra ko lej ne go, 85 już, nu me ru „Gło su Bra ta” 
to oka zja do wspo mnień, ale tak że do oży wia nia 
na dziei. Z opty mi zmem pa trz my w przy szłość        
i wierz my, że w Ko ście le od naj dzie my tak że miej -
sce dla sie bie.  
 

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

Słowo od Księdza 
Proboszcza

Ks. neo pre zbi ter Wik tor Szpo nar zo stał wy -
świę co ny 16 ma ja br. i od 1 lip ca jest skie ro -
wa ny do na szej pa ra fii ja ko wi ka riusz. Je go 
ro dzin ną pa ra fią jest pa ra fia Naj święt sze go 
Ser ca Pa na Je zu sa w Mi ko sze wie w die ce zji 
el blą skiej. Ks. Wik tor Szpo nar jest au to rem 
bar dzo cie ka wych roz wa żań na te mat ży cia 
po śmier ci za war tych w książ ce, któ ra w sier-
p niu po ja wi ła się na ryn ku wy daw ni czym. 
Gra tu lu je my i za pra sza my do lek tu ry. Na sze -
mu no we mu dusz pa ste rzo wi ży czy my wie le 
sił i Bo że go bło go sła wień stwa w po słu dze ka -
płań skiej na gdań skim Przy mo rzu! 

*   *   *
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Z po wo du pan de mii zo sta ła od ro czo na be aty fi ka cja ks. 
Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go, któ ra mia ła się od ‐
być w czerw cu te go ro ku. Są dzę, że ten do dat ko wy 
czas jest nam da ny po to, aby śmy mo gli le piej po znać 
Je go wiel kie dzie dzic two. To dzie dzic two jest świa dec ‐
twem Je go wia ry, sza cun ku dla god no ści każ de go czło ‐
wie ka oraz wiel kie go umi ło wa nia Na ro du, jest ży wym 
ele men tem na szej toż sa mo ści chrze ści jań skiej.  

Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II po wie dział o kar dy ‐
na le Ste fa nie Wy szyń skim: „Po zo sta wił po so bie wiel ‐
kie za iste dzie dzic two. Oby to dzie dzic two trwa ło          
w nas. Oby Ko ściół i Na ród po zo stał moc ny dzie dzic ‐
twem Ste fa na Kar dy na ła Wy szyń skie go”. (Wa ty kan, 25 
ma ja 1983) 

Wia ra  
 

Kar dy nał Wy szyń ski był zwo len ni kiem pań stwa plu ra ‐
li stycz ne go, któ re sza nu je wol ność su mie nia. Otwar cie 
mó wił, że pań stwo win no za pew nić Ko ścio ło wi                
i wspól no tom re li gij nym swo bo dę dzia ła nia, wy ra ża ją ‐
cą się w wol no ści prze ko nań i wol no ści sło wa. „Dla te ‐
go pań stwa, któ re pod po zo rem prze bu do wy ustro ju, 
za kła da ją pro gram wy nisz cze nia Bo ga w ser cach oby ‐
wa te li, są po twor no ścią i wiel kim nie po ro zu mie niem” 
– kon sta to wał. Na jed nym z pierw szych miejsc – szcze ‐
gól nie w okre sie ko mu ni stycz nej opre sji – sta wiał pra ‐
wo do wol no ści re li gij nej. W nie unik nio ny więc spo sób 
wcho dził na tej płasz czyź nie w ostry kon flikt z ko mu ‐
ni stycz nym pań stwem, któ re nie ma pra wa na rzu cać 
żad ne go świa to po glą du czy ide olo gii.  
 

On „Wszyst ko po sta wił na Ma ry ję” 
 

Wszyst kie je go dzia ła nia, ca łe ży cie i po słu gi wa nie na ‐
ro do wi prze nik nię te by ły obec no ścią Bo ga i bez gra ‐
nicz nym za ufa niem do Mat ki Naj święt szej. Po wy bo rze 
Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II po wie dział w Rzy mie 22 
paź dzier ni ka 1978 r.: „Wszyst kie na sze uczu cia wią że ‐
my z ak tem dzięk czyn nym za pro ro czą wi zję kar dy na ‐
ła Pry ma sa [Hlon da], któ ry mó wił: „Zwy cię stwo, gdy 
przyj dzie, bę dzie to zwy cię stwo Mat ki Naj święt szej”. 
Mel du je my To bie, ra do sny Przy ja cie lu z Oj czy zny Nie ‐
bie skiej, trwa ją cy dzi siaj na ko la nach przed Świę tą Bo ‐
żą Ro dzi ciel ką – Zwy cię stwo, któ re uka za łeś, krze piąc 
nas na du chu – przy szło! I to przy szło w imię Mat ki 
Chry stu so wej, któ rej do cho wa li śmy wier no ści, idąc za 
Nią ku Jej Sy no wi, któ ry jest je dy nym Zba wie niem 
świa ta”. 

Na ło żu śmier ci mó wił do Księ ży Bi sku pów: 
„Przyj dą no we cza sy, któ re wy ma ga ją no wych świa teł, 
no wych mo cy. Bóg je da w swo im cza sie. Pa mię taj cie, 
że jak kar dy nał Hlond tak i ja wszyst ko za wie rzy łem 
Mat ce Naj święt szej i wiem, że Mat ka Bo ża w Pol sce 
słab szą nie bę dzie choć by się lu dzie zmie nia li”. 
 

Umi ło wa nie Oj czy zny 
 

Wiel ką kar tą dzie dzic twa Pry ma sa Ty siąc le cia jest mi ‐
łość do Oj czy zny. „Ko cham Oj czy znę wię cej niż wła sne 
ser ce i wszyst ko, co czy nię dla Ko ścio ła, czy nię dla 
niej”. Po mi mo cią głych prze śla do wań i oskar żeń Pry ‐
mas Ty siąc le cia czuł się sy nem zie mi pol skiej i bro nił 
swo je go pra wa do udzia łu w ży ciu i spra wach oj czy ‐
zny. Pod kre ślał udział Po la ków w wal kach o wol ność 
na wszyst kich kon ty nen tach, gdzie są tak zna ne        
w świe cie, iż na da ją nam mia no – na ro du naj bar dziej 
mi łu ją ce go wol ność”. Oby śmy dzi siaj te go mia na nie 
stra ci li, oby śmy nie od da li wol no ści za przy sło wio wą 
„mi skę so cze wi cy” – mó wił kard. Wy szyń ski. 

W swo im te sta men cie ksiądz Pry mas na pi sał: 
„W sto sun ku do mo jej oj czy zny za cho wu ję peł ną cześć 
i mi łość. Uwa ża łem so bie za obo wią zek bro nić jej kul ‐
tu ry chrze ści jań skiej przed złu dze nia mi in ter na cjo na ‐
li zmu, jej zdro wia mo ral ne go i ca ło ści gra nic, na ile to 
le ża ło w mo jej mo cy”.  

Kar dy nał Wy szyń ski ostrze gał: „Jest ol brzy mią 
war to ścią zro zu mieć zna cze nie wol no ści dla na ro du, 
zro zu mieć, jak wiel kim jest ona do brem i wła sno ścią, 
że ża den na ród nie mo że zre zy gno wać ze swo ich praw 
do wol no ści i z wła snych za dań, że nie wol no tych 
praw ni ko mu od da wać, że obro na ich jest obo wiąz ‐
kiem mo ral nym, a re zy gna cja z nich – zdra dą!”. 
 

Czło wiek cen tral nym punk tem  
od nie sie nia 

 
W na ucza niu spo łecz nym kard. Ste fa na Wy szyń skie go 
cen tral ne miej sce zaj mu je czło wiek poj mo wa ny ja ko 
byt stwo rzo ny przez Bo ga na Je go ob raz. „Cho ciaż by 
po wsta wa ły – mó wił – co raz to no we fi lo zo fie i mi li ta ‐
ry stycz ne po tę gi zma te ria li zo wa ne go świa ta, pra gną ce 
w proch ze trzeć czło wie ka i ca łe je go czło wie czeń ‐

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia  
kardynała Stefana Wyszyńskiego, cz. 1

Spotkanie kard. Stefana Wyszyńskiego z młodzieżą
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stwo, po zo sta nie za wsze praw dą ro dzi ny ludz kiej, że 
naj waż niej szy na zie mi jest czło wiek. Moż na po wie ‐
dzieć, że jest to „per so na lizm teo cen trycz ny”, czy li re ‐
flek sja o czło wie ku, któ ry za wsze po zo sta je w re la cji 
do Bo ga.  

Moż na za uwa żyć jak du ży wpływ wy war ło na ‐
ucza nie spo łecz ne pry ma sa Wy szyń skie go na kard. Ka ‐
ro la Woj ty łę, któ ry w swej pierw szej en cy kli ce ja ko pa ‐
pież, po wie, że to „czło wiek jest dro gą Ko ścio ła”. 
 

God ność czło wie ka 
 

Praw da o wiel kiej war to ści czło wie ka, oso by ludz kiej, 
sta no wi we dług kar dy na ła Wy szyń skie go fun da ment 
ła du spo łecz ne go na świe cie. „W pierw szym roz dzia le 
każ de go trak ta tu po ko jo we go – mó wił – po wi nien być 
je den naj waż niej szy wa ru nek: uwie rzyć w wiel kość 
czło wie ka. Do pie ro wte dy, gdy uwie rzy my w je go głę ‐
bię, zbęd na bę dzie dla nas kar ta pod sta wo wych praw 
czło wie ka, bo w tej głę bi znaj dzie się wszyst ko. To bę ‐
dzie świę tość, któ rej zbrod ni cze rę ce tknąć się nie 
ośmie lą!” 

Je ste śmy świa do mi, jak bar dzo po trze ba nam 
dzi siaj tej praw dy o bez wa run ko wej god no ści czło wie ‐
ka. Po trze ba nam tej praw dy w ży ciu oso bi stym, aby 
obro nić się przed cha osem ide olo gicz nym, bez na dziej ‐
no ścią i de pre sją. Wie lu mło dych lu dzi po wta rza – „ze 
mnie już nic nie bę dzie”. „Ży cie nie ma sen su” al bo pod ‐
da je się psy cho zie prze mo cy, na ło gom, bo nie ma się 
na czym oprzeć. Au to ry tet dzie dzic twa kar dy na ła Wy ‐
szyń skie go jest mu po trzeb ny.   
 

Po sza no wa nie praw czło wie ka  
– fun da men tem no we go ustro ju 

 
Po sza no wa nie praw oso by ludz kiej ksiądz Pry mas 
uka zy wał ja ko fun da ment spra wie dli we go ustro ju. Ani 
ma te ria li stycz ny ko lek ty wizm, ani ka pi ta li stycz ny in ‐
dy wi du alizm – nie li czy się z pra wa mi po je dyn cze go 
czło wie ka.  

Wśród naj bar dziej pod sta wo wych praw czło ‐
wie ka wy mie niał: pra wo do ży cia, pra wo do po ‐
wszech nej edu ka cji i rów ne go star tu spo łecz ne go, pra ‐
wo do pra cy i spra wie dli wej pła cy, pra wo do swo bod ‐

ne go kształ to wa nia ży cia ro dzin ne go, pra wo do ko rzy ‐
sta nia z dóbr kul tu ry i pra wo do po ko ju. A do dat ko ‐
wym nie ja ko pra wem for mu ło wa nym przez Wy szyń ‐
skie go by ło „pra wo do mi ło ści spo łecz nej”, któ re wy ra ‐
ża się w tym, że każ dy czło wiek w ży ciu spo łecz nym 
trak to wa ny po wi nien być nie tyl ko spra wie dli wie, ale   
i z mi ło ścią, i życz li wo ścią. 

2 lu te go 1981 ro ku mó wił w ka te drze gnieź ‐
nień skiej: „Każ dy mu si za cząć od sie bie, aby śmy się 
praw dzi wie od mie ni li. Je że li czło wiek się nie od mie ni, 
to naj bar dziej bo ga te pań stwo nie ostoi się, bę dzie roz ‐
kra da ne i zgi nie. Prze cież chy ba nie o to idzie, że by 
wszy scy zło dzie je mie li do stęp do ka sy i wszy scy pi ja ‐
cy do wód ki, tyl ko że by su mie nie wszyst kich się obu ‐
dzi ło, że by śmy zro zu mie li na szą od po wie dzial ność za 
Na ród, któ ry Bóg wskrze sza. Pa mię taj my, że lu dzie ze 
sta ry mi na ło ga mi nie od no wią Oj czy zny”. 
 

Na ucza nie spo łecz ne  
 

W imię ko niecz no ści po sza no wa nia za sa dy spra wie dli ‐
wo ści spo łecz nej, kry ty ko wał za rów no li be ral ny ka pi ‐
ta lizm jak i ko mu ni stycz ny so cja lizm.  Pry mas Wy szyń ‐
ski był kon se kwent nym obroń cą wy zy ski wa nych ro ‐
bot ni ków w okre sie to ta li ta ry zmu. Przy po mi nał, że 
pra ca ludz ka nie mo że słu żyć wy łącz nie po mna ża niu 
dóbr, ale jest dro gą „uświę ca nia” czło wie ka, jak i ota ‐
cza ją ce go świa ta. Wie rzył, że od ro dze nie mo ral ne 
przy nie sie wy zwo le nie na ro do we. Je go na ucza nie spo ‐
łecz ne wy prze dza ło epo kę, w ja kiej da ne mu by ło żyć    
i dla te go za cho wu je swą ak tu al ność do dziś. 
 

Te re sa So wiń ska  
na pod sta wie „Ten zwy cię ża, kto mi łu je” An ny Ra sta wic kiej i ma te ‑

ria łów za miesz czo nych na stro nie: https://wy szyn ski prymas.pl 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

 

*   *   *  
An na Ra sta wic ka – pro pa ga tor ka na ucza nia Pry ma sa Ty siąc le cia, przez la -
ta na le żą ca do gro na osób z je go naj bliż sze go oto cze nia. W la tach 1969–
1981, pra cu jąc w Se kre ta ria cie Pry ma sa Pol ski, by ła świad kiem he ro icz -
ne go ży cia Słu gi Bo że go, któ ry w la tach ko mu ni stycz ne go znie wo le nia 
pod trzy my wał du cha na ro du. Od 1981 ro ku, pra cu jąc w In sty tu cie Pry -
ma sow skim, dzia ła na rzecz utrwa le nia du cho we go dzie dzic twa, na ucza -
nia i za cho wa nia pa mię ci o kard. Ste fa nie Wy szyń skim. Zaj mu je się m.in. 
upo wszech nia niem je go spu ści zny ka zno dziej skiej, po przez dzia łal ność 
wy daw ni czą. Wśród prac opu bli ko wa nych przez In sty tut Pry ma sow ski, 
szcze gól ne miej sce zaj mu je wie lo to mo we wy daw nic two „Dzie ła ze bra ne” 
kard. Wy szyń skie go. In nym uni ka to wym świa dec twem nie stru dzo nej 
dzia łal no ści pry ma sa są je go oso bi ste za pi ski z lat 1948–1981, pu bli ko wa -
ne w prze wi dzia nej na 27 to mów edy cji „Pro me mo ria”. Jest to wspól ne 
przed się wzię cie edy tor skie Ar chi die ce zji War szaw skiej, Ar chi die ce zji 
Gnieź nień skiej, In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej i Uni wer sy te tu Kar dy na ła 
Ste fa na Wy szyń skie go. 
 

Na zdjęciu obok: Anna Rastawicka i ks. kard. S. Wyszyńskim 
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Z ŻYCIA PARAFII

Smyki na wakacjach
„Rajski Ogród”, 5–08.07.2020 

 
Wspólnota Duszpasterstwa Młodszej Młodzieży na 
początku lipca udała się na upragniony wyjazd na Kaszuby. 
Może i czas nie był zbyt długi to z pewnością był bardzo 
dobrze przez nas wykorzystany. Nie traciliśmy nawet 
chwili. Był czas na integrację, ale również na wspólną 
modlitwę i Eucharystię. Bardzo dziękujemy Panu Bogu, iż 
mimo kapryśnej pogody („dziwnym trafem”) ciemne 
chmury zawsze nas omijały... :) 
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Z ŻYCIA PARAFII
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Ze spół „Ho ly Wins” w dniach 28 VI–03 VII prze ży wał czas od po czyn ku nad Je zio rem Ra duń -
skim. Wy jazd upły nął nam na co dzien nej Eu cha ty stii, pró bach, wspól nym przy go to wy wa niu po sił -
ków, pły wa niu, plan szów kach, roz mo wach. Chło pa cy uatrak cyj nia li so bie czas węd ko wa niem,      
a dziew czy ny ro bie niem pe du ci re. Jak za wsze cu dow nie spę dzi li śmy ra zem czas i nie mo że my się 
do cze kać ko lej nych wa ka cji, a wam zo sta wi my krót ką fo to re la cję??? el s

Z ŻYCIA PARAFII

Wypoczynek zespołu „Holy Wins” 
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Zakończenie roku 
formacyjnego 2019/2020 
 
4 lip ca ro dzi ny two rzą ce Trzeci Krąg Do -
mo we go Ko ścio ła wy je cha ły na wspól ny 
wy jazd.  
Dzię ki uprzej mo ści na szych ani ma to rów, 
Asi i Da wi da, mo gli śmy spo tkać się nad 
pięk nym Je zio rem Ra duń skim. Spę dzi li -
śmy czas na gril lo wa niu, pły wa niu, wspól -
nej Eu cha ry stii, roz mo wach przy ogni -
sku. W ten spo sób pod su mo wa li śmy rok 
wspól ne go cho dze nia za Je zu sem.

Z ŻYCIA PARAFII

Trzeci Krąg Domowego Kościoła
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Z ŻYCIA PARAFII

Dwu dzie stu ośmiu uczest ni ków wzię ło udział       
w do ro czym pa ra fial nym spły wie ka ja ko wym. 
Tym ra zem wę dro wa li śmy rze ką Słu pią pod 
opieką ks. Wojciecha Lange i ks. Mateusza 
Konkola. Ka ja ka rze przy by li na po czą tek w nie -
dzie lę (27 lipca) po po łu dniu do So szy cy w oko li ce 
naj star szej el ekr ow ni wod nej w Pol sce. Stąd na -
stęp ne go dnia, w po nie dzia łek, wy ru szy li na pię -
cio dnio wą wy pra wę przez Słupsk aż do uj ścia rze -
ki w Ust ce.

Młodzież na kajakach – Słupia 2020
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Bierzmowanie 2020  
– w mocy Ducha Świętego
Ży wy Ko ściół to MY WSZYSCY :) 
 
15 wrze śnia Ks. Bi skup Zbi gniew Zie liń ski udzie lił Sa kra -
men tu Bierz mo wa nia mło dzie ży, któ ra pra gnę ła umoc nić 
swo ją wia rę da ra mi Du cha Świę te go. Gra tu lu je my wszyst -
kim bierz mo wa nym a jed no cze śnie ży czy my, aby ich świa -
dec two by ło za chę tą do od kry wa nia i po głę bia nia przy jaź -
ni z Chry stu sem dla tych, do któ rych są po sła ni. 

Dzię ku je my ks. Da wi do wi i wszyst kim ani ma to -
rom za po świę co ny czas i za an ga żo wa nie.

Z ŻYCIA PARAFII
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Z ŻYCIA PARAFII

I Komunia Święta – 19 września 2020

Dzie ci klas IV, któ re     
w ma ju nie przy stą pi ły 
do I Ko mu nii św., pod -
czas uro czy stej Eu cha -
ry stii po raz pierw szy 
przy ję ły do swo je go 
ser ca Pa na Je zu sa – 19 
wrze śnia bie rzą ce go 
ro ku. Na zdję ciu pa -
miąt ko wym z ks. Pro -
bosz czem, siostrą Do -
ro tą i księż mi: Woj cie -
chem i Paw łem, któ rzy 
przy go to wy wa li je do 
te go wy da rze nia.
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Pierwsze powakacyjne spotkanie Duszpasterstwa Młodzieży Młodszej już za nami.  
Jest kilka nowych osób :)  
Zostało przydzielonych również wiele funkcji... Na integrację, także nie zabrakło czasu.  
Było naprawdę SUPER! 

Ola Brylowska

Ko lej ne spo tka nie Wspól no ty Mło dzie żo wej „Lux Cor dis” do ty czy ło po wo ła nia, czy li od -
kry wa nia na szej dro gi do Pa na Bo ga. Swo im do świad cze niem po dzie li li się z na mi za pro -
sze ni go ście: s. Jo an na CSFB, ks. Mar cin i mał żeń stwo An ny i Woj ciecha.

Z ŻYCIA PARAFII

Wspólnota DMM „Lux Cordis”

WM „Lux Cordis” – rozmowy o powołaniu
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Z ŻYCIA PARAFII

Wyjazd WM „Lux Cordis”– Ochotnica 2020
W sierp niu te go ro ku Wspól no ta Mło dzie żo wa „Lux Cor dis”, 
pod opie ką ks. Da wi da, po je cha ła w Gor ce, by przez bli sko 
dwa ty go dnie móc po dzi wiać gór skie kra jo bra zy. Każ dy dzień 
roz po czyna li śmy Mszą Świę tą, po któ rej wy ru sza li śmy na 
szlak. Pod czas kil ku wę dró wek uda ło nam się zdo być Tur -
bacz, Lu bań w Gorcach. Zmę cze ni, ale dum ni z sie bie, wie -
czo ra mi od po czy wa li śmy w ośrod ku roz ma wia jąc, gra jąc       
w gry, oglą da jąc fil my. Po śród spa ce rów zna leź li śmy też czas 
na od wie dze nie Kro ścien ka nad Du naj cem, zwie dze nie Zam -
ku w Nie dzi cy i rejs stat kiem po Je zio rze Czorsz tyń skim. 
Dro ga po wrot na do Gdań ska mi nę ła nam bar dzo szyb ko, 
choć nie oby ło się bez przy gód. My ślę, że ten wy jazd na dłu -
go za pi sze się w na szej pa mię ci. 

Zu zan na Chy bic ka 
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Z ŻYCIA PARAFII

21 września rzu ci liśmy wszyst ko i ru szy liśmy w Biesz cza dy 
na 7-dnio wa ̨ wędrówkę po górach. Po ca łym dniu jaz dy za -
trzy ma liśmy się w Do mu Re ko lek cyj nym im. Ja na Paw ła II 
w Ustrzy kach Górnych. 22 września wcze snym ran kiem od -
mówi liśmy wspólnie Jutrz nię, co sta ło się na szym zwy cza -
jem w ko lej nych dniach. Pierw szym wy zwa niem by ła Po ło -
ni na Ca ryń́ska. Tra sa pro wa dzi ła przez piękne la sy. Mo -
gliśmy po dzi wiać nad zwy czaj ną roślin ność, po go da nam do -
pi sy wa ła. W górnych par tiach po ło nin to wa rzy szył nam sil -
ny wiatr. Po ca ło dnio wej wędrówce, szczęśli wi i opa le ni 
przez słońce wróci liśmy na do mo wą ko la cję. Wie czo rem 
spo tka liśmy się ra zem na Eu cha ry stii w przy tul nym koście -
le obok na sze go do mu gdzie wspólnie śpie wa liśmy i mo dli -
liśmy się. Na stępne go dnia na szym ce lem był naj wyższy 
szczyt Biesz czad – Tar ni ca (1346 m n.p.m.). Tra sa pro wa -
dzi ła przez dwa szczy ty: Roz sy pa niec i Ha licz. Po go da znów 
nam do pi sa ła. Po po wro cie uda liśmy się na wspólno to wa ̨ 
Mszę. Na wie czor nym spa ce rze po dzi wia liśmy gwiaździ ste 
nie bo. 24 września, w czwar tek zde cy do wa liśmy się na od -
po czy nek. Dzień za częliśmy wspólną Mszą, po której po je -
cha liśmy na za po rę wod ną w So li nie gdzie po dzi wia liśmy Je -
zio ro So lińskie. Na stępnie od wie dzi liśmy miej sco wość Ko -
mańcza gdzie w la tach 1955-1956 był in ter no wa ny kar dy nał 
Ste fan Wy szyński. Po cie płym przy wi ta niu i opo wieściach 
sio stry Agniesz ki, na za re tan ki, zo sta liśy za pro sze ni do obej -
rze nia po ko ju i zdjęć kar dy na ła Wy szyńskie go. Po ca ło dnio -

wej wy ciecz ce wróci liśmy do do mu na cie pły po si łek. Wie -
czór spędzi liśmy gra jąc w plan szówki. 25 września wróci -
liśmy na biesz czadz kie szla ki. Na sza tra sa prze bie ga ła przez 
Ma łą oraz Wiel ką Raw kę, do tar liśmy do Krze mieńca – miej -
sca gdzie spo ty ka ją się ze so bą gra ni ce trzech państw: Pol -
ski, Sło wa cji oraz Ukra iny. Wie czo rem znów mo dli liśmy się 
wspólnie na Eu cha ry stii oraz spędza liśmy czas na grach 
plan szo wych i roz mo wach. 26 września po po ran nym śnia -
da niu, mi mo desz czo wych pro gnoz po sta no wi liśmy wy brać 
się na wędrówkę do źródeł Sa nu. Ze względu na deszcz tra -
sa oka za ła się być dla nas dużym wy zwa niem. Do cie ra jąc do 
źródeł by liśmy za sko cze ni ich wiel kością. Zmęcze ni, prze -
mok nięci i szczęśli wi wra ca liśmy do do mu myśląc o su -
chych ubra niach i cie płym obie dzie. Wie czo rem spo tka -
liśmy się na na szej ostat niej wspólno to wej Eu cha ry stii gdzie 
dzięko wa liśmy za mi nio ny ty dzień. Przed snem obej rze -
liśmy ra zem, co fa jąc się do cza sów dzie ciń stwa, di sney ow -
ską ani mację „Mu lan”. Ostat nie go dnia po po ran nej Mszy 
Świę tej i wcze snym śnia da niu ru szy li śmy w dro gę po wrot na ̨ 
do Gdań ska. Pod su mo wu jąc ca ły wy jazd, je ste śmy wdzięcz -
ni za wspól nie spę dzo ny czas, prze by te szla ki, za po ran ne 
Jutrz nie, za wspól ne Msze, za roz mo wy i przede wszyst kim 
za na szych wspa nia łych ka pła nów – ks. Ma te usza i ks. Wik -
to ra – oraz za każ de go z nas, bo ra zem two rzy my wspól no -
tę – „Lux Cor dis”. 

Kin ga Brau er, Ala So ko łow ska

Rzucić wszystko i... 
Studenci z DA „Lux Cordis” w Bieszczadach  
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

W tym roku pielgrzymka diecezjalna na Jasną Górę wyglądała zupełnie inaczej niż 
do tej pory. Zawinił oczywiście koronawirus, który nie przeszkodził jednak       
w organizacji, a jedynie spowodował modyfikację dotychczasowego przebiegu 
pielgrzymki. Po prostu przejeżdżało się Polskę w sztafecie, każdego dnia kolejny 
odcinek trasy z inną grupą. 
 

PIELGRZYMKA PIESZA 
Od 30. lipca codziennie jeździł autobus wiozący kolejnych pielgrzymów z Gdańska 
do wyznaczonego miejsca na szlaku pielgrzymki i z powrotem. Oczywiście do 
autobusu mogła wsiąść tylko osoba, która zapisała się na konkretny dzień       
i pozytywnie przeszła badanie temperatury. Można się było dołączyć do grupy          
w miejscowości, w której rozpoczynał się kolejny etap. Pątnikom tym można było 

przekazać swoje intencje na kartce, a oni nieśli do tronu naszej Matki.  
 

TRADYCYJNA PIELGRZYMKA BIAŁO‐ZŁOTA 
To grupa, która pozostała na miejscu, jednak trwała        
w duchowej łączności z pielgrzymami idącymi pieszo. 
Pomocą w ich codziennej modlitwie mogły być 
rozważania przygotowane na każdy dzień. 
 

PIELGRZYMKA WEWNĄTRZDIECEZJALNA 
To rozbudowana forma Grupy Biało‐Złotej. Każdego 
dnia można było podjąć wysiłek dotarcia do 
wyznaczonego kościoła diecezjalnego na apel 
pielgrzymkowy prowadzony o godz. 20.30 przez 
pielgrzymów Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki. Pierwszy 
apel odbył się w naszej parafii. 
 
Tegoroczna pielgrzymka wymagała na pewno więcej 
wysiłku organizacyjnego, jednak to, co najważniejsze, 
czyli nasze modlitwy – dotarły do tronu Najświętszej 
Maryi Panny, Królowej Polski i naszych serc. 

38. Gdańska Piesza Pielgrzymka A.D. 2020

Te go rocz na 38. już Gdań ska Pie sza Piel grzym ka na Ja sną Gó ‐
rę za pad nie nam wszyst kim za pew ne na dłu go w pa mię ci      
i to by naj mniej nie dla te go, że by ła ona np. ju bi le uszo wa, 
lecz z po wo du jej wy jąt ko we go, bo szta fe to we go cha rak te ru. 
Po raz pierw szy nie by ło nam bo wiem da ne przejść ca łej kil ‐
ku set ki lo me tro wej tra sy, gdyż mo gli śmy za pi sy wać się na 
je den lub naj wy żej kil ka jej eta pów. Mi mo tych nie co dzien ‐
nych wa run ków piel grzy mo wa nie na ca łej tra sie prze bie ga ‐
ło bar dzo spraw nie. Co dzien nie wie czo rem spe cjal ny au to ‐
bus wy ru szał z gru pą piel grzy mów z Gdań ska do miej sco ‐
wo ści, z któ rej na stęp ne go dnia ra no wy ru sza ła jak co ro ku 
gdań ska piel grzym ka, a pod wie czór za bie rał ich na stęp nie 
do Gdań ska z ko lej nej miej sco wo ści, w któ rej za pla no wa ny 
był noc leg. Wszy scy piel grzy mi two rzy li tyl ko jed ną gru pę, 
gdyż tym ra zem nie by ło tak że tra dy cyj ne go po dzia łu 
uczest ni ków piel grzym ki na kil ka róż no ko lo ro wych grup.  

Do łą czy łam do na szej gdań skiej gru py do pie ro na 
dwa ostat nie dni piel grzy mo wa nia. Szli śmy zmę cze ni 
strasz nym upa łem, więc pa da ją cy gdzie nie gdzie lek ki ka pu ‐

śnia czek oka zał się dla nas wprost zba wien ną ulgą. Im bar ‐
dziej zbli ża li śmy się do Czę sto cho wy, tym czę ściej wi dać by ‐
ło cha rak te ry stycz ne bia ło ‐nie bie skie ma te ria ło we ko kar dy 
przy cze pio ne do pni przy droż nych drzew. W ko ście le w Ło ‐
bod nie cze ka ła na nas nie spo dzian ka – spo tka nie z bp. 
Krzysz to fem Za dar ko, Kra jo wym Dusz pa ste rzem Piel grzy ‐
mów. Ostat nie go dnia, 12 sierp nia, uczest ni cy na szej piel ‐
grzym ki spo tka li się – zgod nie z wie lo let nią już tra dy cją –       
z piel grzy ma mi z Gdy ni i He lu na po sto ju w Kie drzy nie, 
gdzie w tym ro ku za tań czy li śmy wspól nie bel gij kę. Na ja sno ‐
gór skich bło niach po wi tał nas bp Wie sław Szla chet ka, któ ry 
wie czo rem wraz z ca łym gro nem piel grzy mu ją cych z na mi 
ka pła nów od pra wił w ka pli cy MB Czę sto chow skiej mszę św. 
dla wszyst kich trzech grup piel grzym ko wych z na szej ar chi ‐
die ce zji.  

Mo je piel grzy mo wa nie na Ja sną Gó rę koń czy ło się 
do tej po ry za zwy czaj po wro tem do Gdań ska na stęp ne go 
dnia po do tar ciu do ce lu. W tym ro ku po sta no wi łam jed nak 
po zo stać w Czę sto cho wie aż do 16 sierp nia, aby móc „na ła ‐

Pielgrzymka całkiem inna niż zwykle 
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WSPOMNIENIA

katedra częstochowska charakterystyczne biało-niebieskie kokardy na drzewach

do wać aku mu la to ry” na cze ka ją cy nas ko lej ny se mestr (al bo 
na wet rok) na ucza nia on li ne. Przy oka zji uda ło mi się od ‐
kryć i zo ba czyć wie le cie ka wych miejsc w tym mie ście,        
o któ rych rzad ko kto wie.  

Głów na ar te ria mia sta, tj. Ale ja NMP, łą czy klasz tor 
ja sno gór ski z uro kli wym ko ścio łem św. Zyg mun ta, przed 
któ rym stoi mo nu men tal ny po mnik pa pie ża JP II oraz wiel ‐
ki po wa lo ny i opar ty o zie mię krzyż. Nie opo dal znaj du je się 
też pięk na czę sto chow ska ka te dra. Na pew no war to wy brać 
się jesz cze do nie co da lej po ło żo nych dziel nic mia sta, w któ ‐
rych zwie dzić moż na m.in. dwa bar dzo in te re su ją ce obiek ty: 
je dy ny w Eu ro pie Park Mi nia tur Sa kral nych oraz nie kon ‐
wen cjo nal ne Mu zeum Mo net i Me da li św. Ja na Paw ła II.  

W pierw szym z nich w swe go ro dza ju skan se nie na 
wol nym po wie trzu zgro ma dzo no mi nia tu ro we mo de le naj ‐
pięk niej szych chrze ści jań skich ba zy lik i sank tu ariów, od ‐
wzo ro wu jąc jed no cze śnie ich ory gi nal ne oto cze nie na tu ral ‐
ne. Na sa mym szczy cie wznie sie nia stoi od sło nię ta w 2013 r. 
naj więk sza na świe cie fi gu ra pa pie ża JP II o wy so ko ści pra ‐
wie 14 m. W dru gim obiek cie, wy glą da ją cym z ze wnątrz nie ‐
co nie po zor nie, gdyż bę dą cym czę ścią fir my na le żą cej do je ‐
go wła ści cie la, mie ści się z ko lei prze bo ga ta ko lek cja mo net, 
me da li i in nych ory gi nal nych pa mią tek z ca łe go okre su pon ‐
ty fi ka tu na sze go pa pie ża. Pan Krzysz tof Wit kow ski ufun do ‐
wał to mu zeum na te re nie swo jej fir my Pre si dent Elec tro ‐
nics Po land ja ko swo iste vo tum za dar po wro tu do zdro wia 
po kil ku po waż nych cho ro bach. Wśród po nad 11 tys. eks po ‐
na tów, któ re za ło ży ciel mu zeum sa mo dziel nie za ku pił lub 
otrzy mał w da rze od wie lu zna nych oso bi sto ści z naj bliż sze ‐
go gro na JP II, zna leźć moż na aż 500 pa pie skich me da li piel ‐
grzym ko wych z ca łe go świa ta, ory gi nal ne piu ski kil ku pa ‐
pie ży, kar dy na łów i ar cy bi sku pów oraz re li kwie i przed mio ‐
ty oso bi ste go użyt ku na sze go pa pie ża. Na szcze gól ną uwa gę 
za słu gu je wo sko wa fi gu ra JP II na tu ral nej wiel ko ści (wy glą ‐
da na praw dę jak ży wa!) oraz bo ga ty zbiór ob ra zów pa pie ża, 
w tym kil ka in te re su ją cych me ta lo pla styk au tor stwa obu pa ‐
nów Dra pi kow skich.  

Bę dąc już w Czę sto cho wie, war to też udać się do 
Ko ścio ła Ośmiu Bło go sła wieństw z Sank tu arium św. Oj ca 
Pio na Prze pro śnej Gór ce. Wpraw dzie tra sa na szej gdań skiej 
pie szej piel grzym ki wie dzie przez to miej sce, ale po stój          
w nim jest zwy kle zbyt krót ki na to, aby przejść np. ca łą tam ‐

tej szą uro kli wą Dro gę Krzy żo wą wio dą cą po śród la su i pól. 
A jest ona dość ory gi nal na, gdyż na każ dej z wy rzeź bio nych 
w drew nie sta cji wid nie je po stać Oj ca Pio oraz je go cy tat pa ‐
su ją cy do jej wy mo wy. Za miast tra dy cyj nych bi blij nych po ‐
sta ci po ja wia się na nich wie lu współ cze snych pol skich 
świę tych. W każ dy piąt ko wy wie czór moż na tam uczest ni ‐
czyć w tej nie ty po wej Dro dze Krzy żo wej.   

Nie mal wszyst kie pol skie pie sze piel grzym ki nie 
bez po wo du do cie ra ją na Ja sną Gó rę oko ło 15 sierp nia, ja ko 
że te go wła śnie dnia o godz. 11.00 na ja sno gór skich bło ‐
niach od pra wia na jest za wsze uro czy sta msza św. z oka zji 
świę ta Wnie bo wzię cia NMP (tzw. MB Ziel nej). W tym ro ku 
prze wod ni czył jej nun cjusz apo stol ski w Pol sce oraz abp De ‐
po, a uczest ni czy li w niej tak że licz ni piel grzy mi zza gra ni cy, 
m. in. gru pa fran cu skiej mło dzie ży. Wie czo rem klasz tor na 
wie ża pod świe tla na jest pięk nie na nie bie sko, a na bło niach 
roz le ga się 10 salw ar mat nich od da wa nych przez róż nych 
przed sta wi cie li lo kal nych władz i Woj ska Pol skie go. Wie czo ‐
rem w wi gi lię te go wiel kie go Ma ryj ne go świę ta od był się      
w tym ro ku na bło niach kon cert z oka zji 100‐le cia uro dzin 
JP II pt. „Ab ba Oj cze”, któ ry trans mi to wa ny był w TVP1. Dru ‐
gie mu te go rocz ne mu wy bit ne mu Po la ko wi, kard. Sta ni sła ‐
wo wi Wy szyń skie mu, po świę co no na to miast cie ka wą wy ‐
sta wę zdjęć na klasz tor nych mu rach.  

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

msza św. w kaplicy MB Częstochowskiej
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jedna ze stacji Drogi Krzyżowej na Przepośnej Górce

sanktuaria i najwyższa na świecie figura św. JP II  
w Parku Miniatur Sakralnych

ostatnia msza św. na pielgrzymim szlaku w Kamyku

ołtarz i mozaiki w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  
w Częstochowie

zdjęcia z wystawy o kard. S. Wyszyńskim na przyklasztornych murach

metaloplastyka z portretem JP II autorstwa M. Drapikowskiego  
w Muzeum Monet i Medali JP II
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100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Matka Papieża, cz.-2
W po przed nim nu me rze po zna li śmy ży cio rys 
Emi lii Woj ty ły, mat ki św. Ja na Paw ła II, do mo ‐
men tu pod ję cia zde cy do wa ne go po sta no wie nia    
o uro dze niu trze cie go dziec ka. W bie żą cym nu me ‐
rze – dal sze lo sy tej nie zwy kłej po sta ci. 

To dziec ko bę dzie kimś wiel kim 

Przy szły Pa pież uro dził się 18 ma ja 1920 ro ku, 
oko ło go dzi ny sie dem na stej. Jak sam póź niej przy ‐
znał, go dzi na je go uro dzin mia ła wy miar sym bo ‐
licz ny. „Gdy zbli ża ła się sie dem na sta, roz le gło się 
bi cie ko ściel ne go dzwo nu, a po tem śpiew Li ta nii 
Lo re tań skiej ku czci Naj święt szej Ma ryi Pan ny. 
Miesz kań cy Wa do wic uczest ni czy li w na bo żeń ‐
stwie ma jo wym. Zbieg oko licz no ści? Za po wiedź 
cu du? Bo w tym wła śnie mo men cie dziec ko Emi lii 
przy cho dzi ło na świat. Ro dzi ła je, wsłu chu jąc się 
w śpiew li ta nii ku czci Mat ki Bo żej. Jak by Ktoś       
w gó rze w tym po ro dzie po ma gał”. 

„Oj ciec Świę ty znał tę hi sto rię i wspo mi nał 
póź niej, że przy cho dził na świat przy śpie wie li ta ‐
nii ku czci Mat ki Bo żej” – mó wi kar dy nał Sta ni ‐
sław Dzi wisz. Pa pież do pa try wał się też in nych 
sym bo li. W rocz ni cę swo ich uro dzin po wie dział 
kie dyś w jed nej z wło skich pa ra fii: „Uro dzi łem się 
po mię dzy go dzi ną sie dem na stą a osiem na stą, czy ‐
li o tej sa mej go dzi nie, o któ rej pięć dzie siąt osiem 
lat póź niej zo sta łem wy bra ny pa pie żem” – opi su je 
Kin dziuk. 

„Emi lia mu sia ła zaj mo wać się no wo rod ‐
kiem sa ma, nie wy naj mo wa ła opie ku nek, nie mia ‐
ła też po mo cy ze stro ny ni ko go z ro dzi ny. Miesz ‐
kał wpraw dzie w tym cza sie u niej teść Ma ciej 
Woj ty ła, ale cho ro wał i sam wy ma gał tro ski, co też 
spa da ło głów nie na bar ki Emi lii. Do pie ro w czerw ‐
cu 1920 ro ku, kie dy skoń czył się rok szkol ny, wię ‐
cej cza su miał dru gi syn Emi lii, Ed mund, i to on wte ‐
dy jej po ma gał przy Lol ku, gdy mąż był w pra cy. 

Emi lia roz piesz cza ła Ka ro la, to by ło oczy ‐
wi ste. Tak cu dow nie uro dzo ny, moż na po wie dzieć 
cu dow nie oca lo ny, da ro wa ny przez los i Bo ga, stał 
się te raz oczkiem w gło wie mat ki. He le na Szcze ‐
pań ska tak wspo mi na: – „Pew ne go ra zu roz ma ‐

wia łam z pa nią Emi lią, ta na chy li ła się nad wóz ‐
kiem, w któ rym le żał ma ły Lo lek i po wie dzia ła: 
«To dziec ko bę dzie kimś wiel kim». Po wie dzia ła to 
z ta kim we wnętrz nym prze ję ciem, z ta ką pew no ‐
ścią, ja kiej u ni ko go nie spo tka łam” – czy ta my       
w książ ce „Mat ka Pa pie ża”. 

Dla Emi lii oczy wi ste by ło, że wy cho wu je 
dzie ci w du chu wia ry. To ona, jak wspo mi nał po 
la tach Pa pież, na uczy ła ich zna ku krzy ża i pierw ‐
szej mo dli twy. Czy ta ła sy nom na głos Pi smo Świę ‐
te. Ma rzy ła o tym, by je den z nich zo stał księ dzem, 
a dru gi le ka rzem.  

Je den miał le czyć du szę, dru gi cia ło 

W 1924 ro ku Ed mund zdał ma tu rę. Bar dzo do bre 
oce ny, ja kie uzy skał, spra wi ły, że uzna no go „doj ‐
rza łym z po stę pem ce lu ją cym do stu diów w szko ‐
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łach aka de mic kich”. Wy brał stu dia me dycz ne na 
Uni wer sy te cie Ja giel loń skim w Kra ko wie. Znów, 
jak kie dyś, wy pro wa dził się z do mu, by da lej się 
uczyć. Mat ka by ła nie sa mo wi cie dum na ze swe go 
star sze go sy na. Go dzi ła się na do dat ko we trud no ‐
ści, choć stu dia te by ły dość dro gie, po nad to Woj ‐
ty ło wie mu sie li pła cić za miesz ka nie i utrzy ma nie 
Ed mun da w Kra ko wie. 

Emi lia mia ła już te raz do opie ki tyl ko Lol ‐
ka. Im był star szy, tym by ło ła twiej. Nie mu sia ła 
już go na każ dym kro ku pil no wać. Ed mund przy ‐
jeż dżał do do mu rza dziej, tyl ko na nie dzie le. 

Z ro ku na rok sła bła, za czę ła cho ro wać. Jak 
wspo mi na są siad ka Ma ria Ja ni na Ka czo ro wa, już 
w ro ku 1927 jej cho ro ba moc no da wa ła się we 
zna ki. – To wy glą da ło na ser ce i ja kiś reu ma tyzm 
(...), mar twi ła się, że jest ta ka bez sil na. Pa mię tam, 
że wy wie zio no pa nią Emi lię na le cze nie. Nie pa ‐
mię tam do kąd. Cier pia ła na bez wład nóg. I in ne 
cho ro by. W Wa do wi cach lu dzie mó wi li, że ma ona 
coś z krę go słu pem al bo z wą tro bą”. 

In ni są sie dzi po dzie la li to prze ko na nie. Za ‐
pa mię ta li też, że w sło necz ne dni mąż wy no sił 
Emi lię na le ża ku na bal kon. Za ję ta by ła wte dy szy ‐
ciem lub ce ro wa niem. Ta ki ob raz mat ki miał rów ‐
nież jej syn – Jan Pa weł II. 

André Fros sard za no to wał: „Swo ją mat kę 
znał wła ści wie wy łącz nie ja ko oso bę cho rą. (...) Je ‐
go wspo mnie nia o mat ce są do syć mgli ste; pa mię ‐
ta jed nak, że by ło mu przy kro, kie dy raz po je cha ła 
do Kra ko wa bez nie go, pew nie po po ra dę le kar ‐
ską” – pi sze Kin dziuk. 

Na uczył się cier pie nia od mat ki 

Mar ta Bur ghardt, au tor ka książ ki „Wa do wic kie 
ko rze nie Ka ro la Woj ty ły”, za uwa ża, że nie zwy kle 
wy mow ne są je go sło wa, w któ rych stwier dza, że 
na uczył się cier pie nia od mat ki. 

Na co jed nak kon kret nie cho ro wa ła Emi lia 
i dla cze go tak bar dzo cier pia ła, nie wia do mo. Nie 
po tra fił te go po wie dzieć na wet nikt z jej ro dzi ny. 

Nie za cho wa ły się żad ne prze ka zy na ten te mat – 
wy ja śnia dzi siaj Ma ria Wia drow ska, pra wnucz ka 
sio stry Emi lii. 

Po dob ną opi nię wy ra ża ją in ni krew ni wy ‐
wo dzą cy się z ro dzi ny Ka czo row skich i z ro du 
Woj ty łów. O szcze gó łach cho ro by Emi lii ni gdzie 
nie ma śla du. Nie po zo sta ła do ku men ta cja me ‐
dycz na. Na wet jed na re cep ta. 

100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

 
 
        Emi lii – Mat ce mo jej  

                         Ka rol Woj ty ła  
 
 

Mat ka 
         Kra ków, wio sną 1939 r. 
 
Nad Two ją bia łą mo gi łą 
bia łe kwit ną ży cia kwia ty –  
O, ileż lat to już by ło 
bez Cie bie – du chu skrzy dla ty. 
 
Nad Two ją bia łą mo gi łą, 
od lat ty lu już za mknię tą, 
spo kój krą ży z dziw ną si łą, 
z si łą, jak śmierć – nie po ję tą. 
 
Nad Two ją bia łą mo gi łą 
ci sza ja sna pro mie nie je, 
jak by w gó rę coś wzno si ło, 
jak by krze pi ło na dzie ję. 
 
Nad Two ją bia łą mo gi łą 
klęk ną łem ze swo im smut kiem –  
o, jak to daw no już by ło –  
jak się dziś zda je ma lut kim. 
 
Nad Two ją bia łą mo gi łą 
o Mat ko – zga słe Ko cha nie – 
me usta szep ta ły bez si łą: 
– Daj wiecz ne od po czy wa nie.
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Oj ciec go to wał, ce ro wał, uczył nie miec ‑
kie go.  

Co raz wię cej by wa ło też ta kich dni, któ re 
mu sia ła spę dzać w łóż ku, z da la od wszyst kich 
spraw. (...) Ka rol Woj ty ła se nior prze jął więc za ‐
rzą dza nie go spo dar stwem do mo wym. Ro bił za ku ‐
py, przy go to wy wał po sił ki, zmy wał na czy nia, 
sprzą tał miesz ka nie, prał. W tym okre sie przy po ‐
mniał też so bie wy nie sio ne z do mu ro dzin ne go 
rze mio sło – kra wiec two. Od wie dza ją cy Lol ka ko ‐
le dzy czę sto wi dy wa li je go oj ca przy ta kich czyn ‐
no ściach jak szy cie, prze ra bia nie sta rych ubrań, 
ce ro wa nie skar pe tek. Znaj do wał też czas, że by sy ‐
na i je go ko le gów wpro wa dzać w dzie je oj czy ste, 
opo wia dał im róż ne zda rze nia z hi sto rii Pol ski, 
uczył nie miec kie go. I pły wa nia, bo ko chał sport. 

Ode szła ci cho, spo koj nie, tak jak ży ła 

„Co Emi lia mó wi ła przed śmier cią, te go nie wia do ‐
mo. Do brze, że mąż trwał z nią do sa me go koń ca. 
To on od pro wa dzał ją w tę naj waż niej szą po dróż. 
Od cho dzi ła, ma jąc przy so bie ko cha ną oso bę. We ‐
dług sta rej tra dy cji od cho dze nia. Nie za szpi tal ‐
nym pa ra wa nem, ale w do mu, wśród naj bliż szych. 
Kres ziem skie go ży cia Emi lii na stą pił 13 kwiet nia 
1929 ro ku, kil ka dni przed Pierw szą Ko mu nią Lol ‐
ka” – ak cen tu je au tor ka. 

Ży ła 45 lat. "Ode szła ci cho, spo koj nie, tak 
jak ży ła”. W świa dec twie zgo nu od no to wa no przy ‐
czy nę śmier ci: za pa le nie mię śnia ser co we go i nie ‐
wy dol ność ne rek. 

Mąż pa ni Emi lii, woj sko wy, nie zna lazł         
w so bie ty le sił, by po wie dzieć młod sze mu sy no wi 
o tym oso bi ście. „We dług re la cji są sia dek i prze ka ‐
zów za cho wa nych w bio gra fiach Ja na Paw ła II oj ‐
ciec spo tkał się z na uczy ciel ką sy na. To ją po pro sił, 
by de li kat nie, po ko bie ce mu, prze ka za ła Lol ko wi 
tę tra gicz ną wieść.(...) Gdy na uczy ciel ka oznaj mi ła 
w szko le Lol ko wi, że je go ma ma nie ży je, chło piec 
na tych miast udał się do do mu. Za stał Emi lię le żą ‐
cą w tym sa mym łóż ku, w któ rym ra no ją zo sta wił, 
wy cho dząc do szko ły. Tak sa mo spo koj ną, ła god ‐
ną. Tyl ko oczy mia ła za mknię te. Pod szedł do mat ‐
ki i po ca ło wał ją w po li czek. Po czuł chłód. Roz ‐
pła kał się. 

Do pie ro po pew nym cza sie, zda niem Ja na 
Ku sia, Lo lek ja koś się otrzą snął, był co raz we sel szy.  

– Sta wał się jed nym z nas, wśród któ rych by ło 
wie lu urwi sów.  

Szkol ni ko le dzy Pa pie ża nie są jed nak w sta nie nic 
wię cej po wie dzieć o je go mat ce. Zdaw ko wo wspo ‐
mi na li tyl ko, jak za pa mię tał ją Lo lek. 

– Po wie dział kie dyś do mnie – wspo mi na Eu ge ‐
niusz Mróz ‐ że to ona na uczy ła go pierw szej mo ‐
dli twy. Wi dzia łem, że zbyt bo le sne są dla nie go te 
wspo mnie nia i o nic nie py ta łem" – pi sze Kin ‐
dziuk. 

Nie ca ły mie siąc póź niej, w czerw cu 1929 
ro ku, Lo lek Woj ty ła ukoń czył trze cią kla sę szko ły 
po wszech nej. Mi mo tak cięż kie go do świad cze nia, 
ja kim by ła utra ta mat ki, uzy skał wszyst kie oce ny 
bar dzo do bre, a opu ścił je dy nie dwa dzie ścia czte ‐
ry go dzi ny lek cyj ne. W tym sa mym cza sie dru gi 
syn Emi lii, Ed mund, ukoń czył me dy cy nę na Uni ‐
wer sy te cie Ja giel loń skim w Kra ko wie i uzy skał 
dy plom ma gi stra. 

Po śmier ci Emi lii oj ciec Lol ka prze niósł się 
na sta łe do po ko ju sy na, po ło żo ne go mię dzy sa lo ‐
nem a kuch nią. Sta ły tam obok sie bie dwa wą skie 
łóż ka. Na jed nym spał oj ciec, na dru gim syn. I tak 
przez dzie więć lat, aż obaj prze pro wa dzi li się do 
Kra ko wa w 1938 ro ku. Sa lon, w któ rym umie ra ła 
mat ka, po zo stał na za wsze za mknię ty. Do ra sta ją ‐
cy Lo lek nie opo wia dał o swym bó lu ko le gom ani 
zna jo mym, ani też póź niej nie czy nił te go ksiądz 
Ka rol Woj ty ła, bi skup, kar dy nał, wresz cie pa pież 
Jan Pa weł II. Jej odej ście by ło tak bar dzo bo le sne, 
że sta ło się te ma tem ta bu. Na za wsze. 

W 1939 ro ku Ka rol Woj ty ła na pi sał wiersz 
po świę co ny ma mie, któ ry zo stał włą czo ny póź niej 
do to mu po ezji „Re ne san so wy psał terz”. Wy ra ża 
w nim tę sk no tę, ale też ogrom ny sza cu nek i szcze ‐
rą mi łość do nie ży ją cej mat ki, któ rą na zy wa „zga ‐
słym ko cha niem”. Sta no wi wy raz bez sil no ści wo ‐
bec śmier ci, ale też wia ry, że to nie ko niec ży cia, 
ale po czą tek. 

Za: wia do mo ści.wp.pl i www.cen trumjp2.pl 
Syl wia Stan kie wicz 
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Kleryk Kacper przyjmuje strój duchowny
Z ra do ścią in for mu je my, iż nasz pa ra fia nin Kac -
per Ome lań czuk, stu diu ją cy w Gdań skim Se mi na -
rium Du chow nym, w nie dzie lę 4 paź dzier ni ka 
2020 r., przy jął w Ka te drze Oliw skiej strój du -
chow ny. Pa mię taj my o Kac prze i alum nach Gdań -
skiego Se mi na rium Du chow nego w na szych   
mo dli twach i pro śmy o pięk ne i owoc ne przy go to -
wa nie się wszyst kich kle ry ków do po słu gi ka -
płań skiej.

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI
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Święty Józef – patron czasu, który nas 
przerasta

MOJE PIELGRZYMOWANIE

Ko ściół Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny     
w Ka li szu (woj. wiel ko pol skie) zo stał usta no wio ny 
Na ro do wym Sank tu arium św. Jó ze fa. Po cząt ki świą 
ty ni się ga ją XII wie ku, ale sta ła się ona sław na do pie 
ro od ro ku 1670 kie dy to miesz ka niec wsi Szu lec 
ufun do wał ob raz Świę tej Ro dzi ny ja ko wo tum za 
uzdro wie nie dzię ki wsta wien nic twu św. Jó ze fa. 

Ob raz Świę tej Ro dzi ny, na zy wa ny rów nież 
Ka li skim Ob ra zem św. Jó ze fa, na ma lo wa ny jest na 
płót nie o wy mia rach 1,5 m x 2,5 m. Przed sta wia sce 
nę po wro tu dwu na sto let nie go Je zu sa z Mat ką Bo ską 
i św. Jó ze fem z Je ro zo li my do Na za re tu. Nad po sta 
cia mi uno si się go łę bi ca sym bo li zu ją ca Du cha Świę te 
go i Bóg Oj ciec z sze ro ko roz po star ty mi ra mio na mi. 

Już od mo men tu umiesz cze nia ob ra zu             
w świą ty ni zro dził się ruch piel grzym ko wy. Je go za 
sięg prze kra czał gra ni ce die ce zji. W Księ dze Łask           
i Cu dów od no to wa no wie le przy pad ków nad zwy 
czaj nych łask otrzy ma nych przez wsta wien nic two 
św. Jó ze fa. 

Szcze gól nym wy da rze niem by ło cu dow ne 
oca le nie więź niów obo zu kon cen tra cyj ne go w Da 
chau. Przed li kwi da cją obo zu (pod pa le nie ba ra ków     
i wy mor do wa nie więź niów) znaj du ją cy się tam ka 
pła ni za czę li od pra wiać no wen nę do św. Jó ze fa Ka li 
skie go, od da jąc się pod je go opie kę. Trzy go dzi ny 
przed pla no wa ną za gła dą obóz wy zwo li ły woj ska 
ame ry kań skie (25 kwiet nia 1945 r.). Uzna no, że był 
to cud za przy czy ną św. Jó ze fa. 

Dzi siaj, kie dy świat stał się are ną bi twy o ży 
cie, kie dy trwa wal ka mię dzy cy wi li za cją ży cia a cy wi 
li za cją śmier ci, kult św. Jó ze fa na bie ra szcze gól ne go 
zna cze nia. Dał te mu wy raz Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II 
pod czas wi zy ty dusz pa ster skiej w die ce zji ka li skiej       
i na wie dze nia Sank tu arium św. Jó ze fa (4.06.1997 r.). 
W ho mi lii po wie dział: „Jó zef z Na za re tu, któ ry uchro 
nił Je zu sa od okru cieństw He ro da, sta je przed na mi 
ja ko wiel ki rzecz nik spra wy obro ny ży cia od pierw szej 
chwi li po czę cia aż do na tu ral nej śmier ci. Pra gnie my 
więc w tym miej scu po le cić Bo żej Opatrz no ści i św. 
Jó ze fo wi ży cie ludz kie, zwłasz cza ży cie nie na ro dzo 
nych, w na szej Oj czyź nie i na ca łym świe cie". 

Do po pu la ry za cji kul tu św. Jó ze fa, rów nież 
po za gra ni ca mi Pol ski, przy czy ni ło się Pol skie Stu 

dium Jó ze fo lo gicz ne. Je go do ro bek jest znacz ny. 
Obej mu je or ga ni za cję co rocz nych sym po zjów jó ze 
fo lo gicz nych oraz przy go to wy wa nie wie lu prac na 
uko wych po świę co nych św. Jó ze fo wi. Pol skie Stu 
dium Jó ze fo lo gicz ne jest jed ną z naj waż niej szych te 
go ro dza ju pla có wek na uko wych na świe cie. 

Dla oży wie nia kul tu św. Jó ze fa i po bu dze nia 
po czu cia wspól no ty die ce zjal nej  bi skup ka li ski Sta ni 
sław Na pie ra ła za ini cjo wał pe ry gry na cję ko pii Cu 
dow ne go Ob ra zu (po świę co nej przez Oj ca Świę te go 
Ja na Paw ła II) do wszyst kich pa ra fii die ce zji. Pe ry 
gry na cja trwa ła dwa la ta – od 17 kwiet nia 1994 do     
3 czerw ca 1996 ro ku. Po łą czo na by ła z pro gra mem 
dusz pa ster skim skon cen tro wa nym na ro dzi nie. 

 W każ dy pierw szy czwar tek mie sią ca w ka li 
skim Sank tu arium zbie ra ją się wier ni na mo dli tew 
nym czu wa niu w in ten cji ro dzin i obro nie ży cia po 
czę te go. Dzię ki na szym przy ja cio łom, miesz kań com 
Ka li sza, któ rzy uży czy li nam go ści ny, mo gli śmy z żo ną 
uczest ni czyć w ta kim czu wa niu w dniu 06.08.2020 r. 
Te mat spo tka nia brzmiał: „Świę ty Jó zef – pa tron cza 
su, któ ry nas prze ra sta”. 

Przed Mszą świę tą kon fe ren cję nt. „O dys 
kret nej obec no ści św. Jó ze fa w ży ciu na szych ro dzin” 
wy gło sił o. dr ha bi li to wa ny Ma rian Za wa da, kar me li 
ta. Mszy św. prze wod ni czył abp Grze gorz Ryś Me tro 
po li ta Łódz ki, ad mi ni stra tor apo stol ski die ce zji ka li 
skiej. Pod ko niec Mszy św. Ar cy bi skup za wie rzył św. 
Jó ze fo wi ro dzi ny i dzie ci nie na ro dzo ne. 

Cu dow ny Ob raz eks po no wa ny jest w Ka pli cy 
Świę tej Ro dzi ny. Świę te po sta ci przy kry wa ją srebr ne 
su kien ki i zło te ko ro ny. Ob raz otrzy mał ko ro ny od 
pa pie ża Piu sa VI w ro ku 1796. W ro ku 1983 do ko na 
no świę to krad czej kra dzie ży ko ron i su kie nek, ale już 
w ro ku 1985 na stą pi ła re ko ro na cja Cu dow ne go Ob 
ra zu. Ak tu al nie w ka pli cy pro wa dzo ne są pra ce re 
mon to we i Cu dow ny Ob raz jest nie do stęp ny dla piel 
grzy mów. Piel grzy mi mo gą się mo dlić przed je go ko 
pią umiesz czo ną w oł ta rzu głów nym ba zy li ki. 

Z ini cja ty wy wspo mnia nych wcze śniej księ ży, 
któ rzy prze ży li Da chau, w pod zie miach ba zy li ki po 
wsta ła Ka pli ca Mę czeń stwa i Wdzięcz no ści (1970 r.). 
Ka pli ca jest dwu czę ścio wa. Pierw sza część ma cha 
rak ter mu ze al ny. Znaj du ją się w niej eks po na ty prze 
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KSIĄŻKA MIESIĄCA

ka za ne przez więź niów. Na jed nej ze ścian wy mie 
nio ne są na zwi ska i imio na 1800 za mor do wa nych 
pol skich bi sku pów, ka pła nów i kle ry ków – więź niów 
obo zu kon cen tra cyj ne go w Da chau w la tach 1939– 
1945 oraz urna z zie mią z obo zu. Dru ga część to miej 
sce mo dli twy cu dow nie oca lo nych ka pła nów, któ rzy 
raz w ro ku piel grzy mu ją do te go miej sca, aby dzię ko 
wać św. Jó ze fo wi Ka li skie mu za oca le nie. 
 

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek 
(Tekst opra co wa no w opar ciu o in for ma cje za war te 

w fol de rach i na stro nach in ter ne to wych) 

Tablica z nazwiskami 1800 biskupów, kapłanów i kleryków 
zamordowanych w Dachau

Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu

Po prze rwie spo wo do wa nej epi de mią wra ca my do na sze go 
cy klu książ ka mie sią ca. Na sier pień pro po nu je my książ kę 
pt. „Ży cie po śmier ci – teo lo gicz ne śledz two”, któ rej au to -
rem jest nasz wi ka riusz Ks. Wik tor Szpo nar. W książ ce tej, 
bo daj po raz pierw szy, opu bli ko wa no ka to lic kie ba da nia nad 
bli skim do świad cze niem śmier ci. Au tor spo tkał się z pa cjen -
ta mi, ze brał do ku men ta cję me dycz ną, prze ana li zo wał wie le 

opu bli ko wa nych re la cji i po rów nał je z ma gi ste rium Ko ścio -
ła ka to lic kie go.  

Na paź dzier nik pro po nu je my be st se ler, pu bli ka cję 
ks. Do mi ni ka Chmie lew skie go za ty tu ło wa ną „Ke cha ri to me -
ne”. Jest to nie zwy kły pod ręcz nik wal ki du cho wej. Za chę -
ca my do lek tu ry. Książ ka jest do stęp na w na szym kio sku 
pa ra fial nym. 
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Stop, Rodzicu! 
Odmów Różaniec za swoje dzieci!

Ró ża niec po trak to wa ny ja ko 
szcze gól na mo dli twa na wspól nej 
dro dze ro dzi ny bę dzie gwa ran cją 
jej jed no ści i po czu cia bez pie ‐
czeń stwa.  

„Akt za wie rze nia mo dli twy ró ‐
żań co wej ro dzi ców w in ten cji 
dzie ci: Nie po ka la na Dzie wi co Ma ‐
ry jo! Kró lo wo ro dzin, Kró lo wo 
po ko ju, za wie rzam Ci swo je dzie ‐
ci i wszyst kie dzie ci ob ję te mo dli ‐
twą w Ró żach Ró żań co wych ro ‐
dzi ców.  
Przez ta jem ni ce ży cia Je zu sa            
i Świę tej Ro dzi ny uproś u Bo ga 
ła skę ochro ny tych dzie ci przed 
wszel kim złem, zwłasz cza tym, 
ja kie mo że wy pły wać ze sła bo ści 
i grze chów ro dzi ciel skich.   . 
Ochroń je płasz czem swo jej mi ło ści i mo dli twy, niech 
po zo sta ną nie win ne, a te, któ re zbłą dzi ły, któ re do ‐
świad cza ją nę dzy grze chu, skie ruj na dro gę na wró ce ‐
nia. To bie i tej mo dli twie ró żań co wej po wie rza my dro ‐
gi ich roz wo ju i ufa my, że do pro wa dzisz je do Je zu sa. 
Niech to dzie ło mo dli twy roz wi ja się, przy no sząc mi ‐
łość i po kój, ja ki nie sie świa tu Chry stus, aby jak naj ‐
wię cej dzie ci, ro dzi ców i ro dzin do świad czy ło uzdra ‐
wia ją cej mo cy mi ło ści Bo żej. To bie się po wie rza my w 
ca ło ści. Amen.". 

Ró ża niec ro dzi ców za dzie ci. Se ria „Mó dl my się...”, wyd. JUT 

Część świa tła 

CHRZEST: Na sza świę ta wia ra nie jest ni czym in nym 
jak ewan ge lią mi ło ści, od sła nia ją cą nam Bo żą mi łość 
do lu dzi i do ma ga ją cą się od nich od wza jem nie nia tej mi ‐
ło ści Bo gu. „Bóg jest mi ło ścią”. (...) Mu si my roz prze strze ‐
niać Bo żą mi łość na zie mi, je śli chce my spra wić, że by du ‐
sze szcze rze ża ło wa ły grze chu, je śli chce my umoc nić je 
prze ciw po ku sie, ubo ga cić ich szla chet ność i zwięk szyć 
ich pra gnie nie cier pie nia dla Chry stu sa. (P 142) 

KANA: Tro skli wość jest po cząt kiem wiel kiej świę to ści. 
Je śli opa nu jesz sztu kę tro skli wo ści, bę dziesz co raz 
bar dziej upo dab niał się do Chry stu sa, po nie waż On był 

po kor ny ser cem i za wsze my ślał 
o in nych. Je zus „prze szedł przez 
ży cie wszyst kim do brze czy niąc”.             
Naj święt sza Pan na w Ka nie je dy ‐
na po my śla ła o po trze bie in nych  
i po wie dzia ła o niej Je zu so wi. (...) 
Je śli i my bę dzie my tak trosz czyć 
się o sie bie na wza jem, to i na sze 
wspól no ty sta ną się na praw dę Je ‐
go miesz ka niem. (J 156)  

NAUCZANIE: Mi łość za czy na się 
w do mu; mi łość ży je w do mach – 
oto dla cze go ty le cier pie nia i nie ‐
szczęść w dzi siej szym świe cie. 
Gdy by śmy słu cha li Je zu sa, po ‐
wtó rzył by nam to, co już kie dyś 
po wie dział: „Mi łuj cie się wza jem ‐
nie, tak jak Ja was umi ło wa łem”. 
Umi ło wał nas przez cier pie nie, 

przez śmierć na krzy żu dla na sze go zba wie nia; je śli 
ma my ko chać, je śli ma my przy wró cić ży ciu mi łość, to 
po win ni śmy za czy nać od wła sne go do mu. (M 15) 

TABOR: Mi łość no si sza tę, któ rej rą bek się ga py łu sa ‐
mej zie mi. Zma zu je pla my z ulic i dróg, a po nie waż mo ‐
że to ro bić, mu si to ro bić. (P 143)  

EUCHARYSTIA: Eu cha ry stia łą czy się z mę ką. Gdy by   
Je zus nie usta no wił Eu cha ry stii, za po mnie li by śmy      
o ukrzy żo wa niu. Krzyż roz pły nął by się w mro kach 
prze szło ści i za po mnie li by śmy, że Je zus nas umi ło ‐
wał. (...) 

Aby mieć pew ność, że nie za po mni my, Je zus dał nam 
Eu cha ry stię ja ko pa miąt kę swo jej mi ło ści. Aby mieć 
pew ność, że na sza mi łość do Nie go nie wy ga śnie, da ‐
je nam swój głód (by za spo ko ić na sze pra gnie nie ko ‐
cha nia Je zu sa) – da je nam naj bied niej szych z bied ‐
nych. (P 18) 

„Cza sa mi nie po tra fi my dać wie le, ale za wsze mo że my 
po dzie lić się ra do ścią pły ną cą z ser ca, któ re jest za ko ‐
cha ne w Bo gu. Ra dość jest bar dzo za raź li wa.”. (J 192) 

Ró ża niec z bł. Mat ką Te re są, wyd. eSPe, 2012, str. 14‑15   
opra co wa nie: Te re sa An drze jak 



W paź dzier ni ku ca ła wspól no ta chrze ści jań ska bie rze 
do rę ki ró żań ce, klę ka i od ma wia ta jem ni ce Ró żań ca 
Świę te go. Każ dy, kto za nu rzy się w mo dli twie do 
Mat ki na sze go Pa na i roz pa mię tu je Je go ży cie utrwa ‐
lo ne    w Ewan ge liach, otrzy mu je wie le łask bło go sła ‐
wień stwa i do bro dziej stwa nie bie skie go. Jak nie do ‐
ce nić tak ogrom ne go da ru w skrom nych pa cior kach 
Ró żań ca?! 

Po niż sze cy ta ty mo dlitw oraz roz wa żań o Ró ‐
żań cu ma ją po móc sku pić się na po szcze gól nych ta ‐
jem ni cach ró żań co wych, co jest bar dzo waż ne, aby 
naj więk sza mo dli twa ma ryj na by ła sku tecz na, aby 
nas uświę ca ła. 

„MODLITWA RÓŻAŃCOWA RADUJE  
NIEBO I ZIEMIĘ”  

 
Dzie ło zbaw cze do ko na ne przez Je zu sa jest rdze niem 
Ob ja wie nia; to z nie go Ko ściół czer pie swą moc. Pro ‐
wa dząc ży cie wia ry, za nu rza my się w tam tych wy da ‐
rze niach. Wie my, że szcze gól nie oży wia je mo dli twa, 
a ró żań co wa mo dli twa wpi su je się do sko na le w prze ‐
ży wa nie tre ści zbaw czych, prze ka za nych nam w Pi ‐
śmie Świę tym i przez Tra dy cję Ko ścio ła. Ró ża niec 
jest jak by stresz cze niem ca łej Ewan ge lii. Roz wa ża jąc 
zbaw cze wy da rze nia i kon tem plu jąc je – je ste śmy 
przy Je zu sie i Ma ryi – i wów czas wy le wa się ob fi cie 
na nas ła ska zbaw cza. 

Ró ża niec jest mo dli twą myśl ną i ust ną, któ ra 
ra du je nie bo i zie mię. Mo dląc się tak, sta je my się 
świad ka mi wia ry, wi dzą cy mi i do świad cza ją cy mi, jak 
ta jem ni ce zba wie nia z wol na wra sta ją w ta jem ni ce 
na sze go ży cia. Do ko nu je się wte dy cud na sze go zjed ‐
no cze nia się z Chry stu sem. Do świad cza my wów czas 
na so bie, jak mo dli twie ust nej to wa rzy szy mo dli twa 
myśl na, zle wa jąc się w jed no uwiel bie nie Bo ga. Sys te ‐
ma tycz nie prak ty ko wa na prze twa rza na sze co dzien ‐
ne ży cie, czy niąc je mi łym Bo gu. 

 

                     Mo dli twa:  

Pa nie Bo że, Ty wiesz, że wo li my być z Je zu sem na 
gó rze Prze mie nie nia niż do świad czać ciem no ści     
i utra pień; że chęt nie roz bi ja my na mio ty na gó ‑
rze świa tła, a ucie ka my z ciem no ści dro gi  krzy ‑

żo wej. Po móż nam zro zu mieć, że rów nież trud ne 
do świad cze nia są w Two ich pla nach i ma ją dla 
nas zna cze nie zbaw cze, bo pro wa dzą nas do Cie ‑
bie. Niech ni gdy się nie znie chę ci my, idąc za To ‑
bą. Spraw, aby śmy nie lę ka li się Two ich pla nów, 
lecz by śmy po zwo li li się za pro wa dzić tam, do kąd 
Ty ze chcesz nas za pro wa dzić. Amen. 

Je że li sku tecz nie się mo dlić – to tyl ko z Ma ry ją: „CAŁE  
ŻYCIE  CZYNIMY  MODLITWĄ”. Klę ka my do mo dli twy   
z To bą, Ma ry jo, Jak Ty zgi na my ko la na, wzno si my     
rę ce, otwie ra my ser ca. Oczysz czaj na sze bła ga nia      
i dzięk czy nie nia. Usuń z nich wszyst ko, co jest chwa ‐
stem, co nie god ne Pa na. Nieś na sze li che sło wa w zło ‐
tym na czy niu Twe go Ser ca. By Bóg przy jął je nie ze 
wzglę du na nas, ale ze wzglę du na Cie bie. Wszak je ‐
steś Je go Mat ką, a my – Twy mi dzieć mi. Za sta nów my 
się przez chwi lę, na ile na sze ży cie jest prze sy co ne 
mo dli twą. Czy mo dli my się tyl ko wte dy , kie dy wy po ‐
wia da my ja kieś for mu ły mo dli tew ne? Czy na sza ra ‐
dość, na sze za tro ska nie, na sza mi łość – czy wszyst ko 
to jest w nas for mą mo dli twy? (Chwi la sku pie nia)”. 
„Ma ry jo! Bądź mo ją Prze wod nicz ką na dro dze szu ka ‐
nia Bo ga! Niech to szu ka nie ce chu je Two ja gor li wość, 
Twój po śpiech, Two je skon cen tro wa nie ca łej uwa gi 
na jed nym: „Mu szę Go od na leźć!”. Daj, bym zna le zio ‐
ne go strzegł za zdro śnie w swo im ser cu i nie po zwo lił 
ni ko mu, by mi Go za brał. Ty wpro wadź Go w mój 
dom. W prze ci wień stwie do tam te go w Na za re cie,      
w któ rym On był To bie pod da ny, ja – w mo im do mu – 
do ło żę sta rań, bym to ja stał się tym, któ ry słu cha         
i jest pod da ny, i bym przy Je zu sie i dzię ki Nie mu rósł 
co raz peł niej w ła sce u Bo ga i u lu dzi."  

Frag men ty roz wa żań z:  
1. „Ró ża niec nie od kle pa ny. Mo dli twa w ro dzi nie”. Sta ni ‑
sław Groń SJ, wyd. WAM. 
2. My śleć z Fa ti mą. Re ko lek cje z ks. Lu cia no Gu er ra, wyd. 
Fons Omnis.  
3. Za my śle nia ró żań co we, Sta ni sław Pod gór ski CSsR. 

Opra co wa nie Te re sa An drze jak 
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Nie mam wąt pli wo ści, że zna cie mo dli twę ró żań co wą       
i je stem prze ko na na, że bar dzo lu bi cie od ma wiać tę 
pięk ną mo dli twę ma ryj ną. Wspo mnie nia zna nych osób 
po mo gą wam zro zu mieć, że Ró ża niec po tra fi od mie nić 
ży cie tak, że zło prze mie nia się w do bro, smu tek w ra ‐
dość i moż na wte dy za cząć się uśmie chać; przy by wa 
nam na dziei i wia ry, czu je my, że je ste śmy szczę śli wi        
a u ra mion wy ra sta ją nam skrzy dła. 

*          *          * 

MAGDA ANIOŁ. 
Anio ły ko ja rzą się 
nam czę sto z aniel ‐
skim chó rem, a 
więc z pięk nym 
śpie wem i mu zy ką. 
Ma my w Pol sce 
jed ną zna ną pio ‐
sen kar kę, któ ra 
no si na zwi sko 
Anioł, a ma na imię 
ma Mag da. Mag da 
Anioł bar dzo lu bi 
od ma wiać Ró ża ‐
niec i czę sto pod kre śla, że sta ra się mo dlić na nim co ‐
dzien nie. (...) Ró ża niec jest dla niej an ti do tum na wszyst ‐
kie pro ble my. Mag da opo wia da ła, jak by ła ze swo ją cór ‐
ką Do mi ni ką w gó rach. Ca ły dzień wę dro wa ły, aż do 
zmro ku. Wra ca ły, kie dy by ło już ciem no i Do mi ni ka za ‐
czę ła pła kać, bo czu ła strach. Mag da od ma wia ła gło śno 
Ró ża niec. Do mi ni ka też po wta rza ła „Zdro waś Ma ry jo”. 
Szyb ko wy szły z le śnej dro gi, a Do mi ni ka by ła już szczę ‐
śli wa.  

Z Ró żań cem jest rów nież jak z Anio łem Stró żem, 
co po ka zu je ta gór ska przy go da. Od ma wia na mo dli twa 
chro ni nas jak Anioł Stróż: prze ga nia lęk, uspo ka ja, do ‐
da je od wa gi i po czu cia, że wszyst ko się ja koś po ukła da. 
Do brze jest pa mię tać, że strach, któ ry nas nę ka, za wsze 
ma po tęż ne go stra cha przed Ró żań cem. Kie dy za czy nasz 
go od ma wiać, strach ucie ka, gdzie pieprz ro śnie – ze 
stra chu oczy wi ście. 

*          *          * 

MARIAN KASPRZYK: Moż li we, że o nie sły sze li ście            
o tym spor tow cu ni gdy wcze śniej. Kie dy was jesz cze nie 
by ło na świe cie, a moż li we, że nie by ło tak że wa szych 
ro dzi ców, był on naj lep szym pol skim bok se rem i mi ‐
strzem olim pij skim. Wie le lat póź niej cięż ko za cho ro wał 
i wte dy od krył mo dli twę ró żań co wą. Dziś ma wia, że od 
dnia, kie dy po raz pierw szy mo dlił się na Ró żań cu, je go 

ży cie cał ko wi cie się 
zmie ni ło. Sły sze li ście 
kie dyś o bok se rze, któ ry 
od ma wia Ró ża niec? Tak, 
trud no to so bie wy obra ‐
zić, po nie waż wal ka bok ‐
se rów to prze cież cio sy 
wy mie rzo ne prze ciw ni ‐
ko wi w twar dych rę ka ‐
wi cach bok ser skich.   .          
A jed nak i bok se rzy mo ‐
gą się mo dlić. Wy zaś – 
po mi mo te go, że je ste ście dzieć mi i pew nie na wet bar ‐
dzo grzecz ny mi i ła god ny mi – dzię ki Ró żań co wi wła śnie 
mo że cie się za mie nić w bar dzo szcze gól nych bok se rów. 
Na wet dziew czyn ki! Jak to moż li we? Otóż mo dli twa ró ‐
żań co wa, jak wie cie, ma ta jem ni cze i cu dow ne za ra zem 
wła ści wo ści. W nie wi dzial ny spo sób jest w sta nie od ‐
mie nić czło wie ka, mo że go cze goś na uczyć, z cze goś wy ‐
zwo lić, do cze goś do pro wa dzić. Was mo że uczy nić bok ‐
se ra mi, któ rzy bę dą od waż nie i pre cy zyj nie za da wać 
obez wład nia ją ce cio sy złu.  

Do tych cio sów wca le nie bę dą wam po trzeb ne 
rę ka wi ce bok ser skie ani ochra nia cze na gło wy, a ude ‐
rze nia wca le nie bę dą mu sia ły przy po mi nać kla sycz ne ‐
go le we go  sier po we go. Kie dy na rin gu po ko nu je się 
prze ciw ni ka przez po wa le nie na zie mię, mó wi się, że się 
go zno kau to wa ło. Dzię ki mo dli twie ró żań co wej bę dzie ‐
cie mo gli no kau to wać zło. Jak się no kau tu je zło? Kie dy 
wi dzi cie, że ko le ga czy ko le żan ka ro bi coś, cze go nie 
moż na na zwać do brym za cho wa niem, na le ży upo mnieć. 
Je że li chce iść na wa ga ry, na mów cie, że by jed nak pójść 
na lek cje. Je śli bę dzie cie się mo dlić na Ró żań cu, za wsze 
roz po zna cie zło, któ re trze ba po ko nać. Wy mie rzy cie mu 
cios i wy gra cie. 

*          *          * 

MADZIA BUCZEK: za ło ży ciel ka Po dwór ko wych Kó łek 
Ró żań co wych Dzie ci. Dzi siaj ist nie ją w trzy dzie stu kra ‐
jach świa ta i na le ży do nich oko ło 137 ty się cy dzie ci. Ma ‐
dzia przy szła na świat z bar dzo po waż ną cho ro bą. Jej 
ko ści od uro dze nia by ły sła be i szyb ko się ła ma ły. Ma ‐
dzia spę dzi ła mnó stwo cza su w szpi ta lach, gdzie prze ‐
szła wie le ope ra cji. Czy za sta na wia li ście się, do cze go 
po trzeb ne są nam ko ści? Dzię ki ko ściom, któ re ma my     
w rę kach, mo że my pły wać, grać w ko szy ków kę. Ko ści     
w na szych pal cach po zwa la ją nam grać na in stru men ‐
tach, le pić z pla ste li ny, pi sać. Naj waż niej sze są ko ści krę ‐
go słu pa, bo one wpły wa ją na wszyst ko: rę ce, no gi i gło ‐
wę. Cza sa mi mó wi się o kimś, że bra ku je mu krę go słu pa. 

Ludzie Różańca
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Ozna cza to, że ta ki czło ‐
wiek nie bar dzo wie, co 
zro bić ze so bą i ze swo ‐
im ży ciem, choć jest     
za zwy czaj cał ko wi cie 
zdro wy. 

Moc ne ko ści po ‐
zwa la ją każ de mu z nas 
nor mal nie żyć. Ska le ‐
czo ny lek ko pa lec u rę ki 
utrud nia zwy kłe czyn ‐
no ści co dzien ne. U Ma ‐
dzi nie zdo ła no wy le ‐
czyć ko ści, ca łe swo je dzie ciń stwo spę dzi ła na wóz ku in ‐
wa lidz kim. I tak do dzi siaj. Jed nak wca le nie jest nie ‐
szczę śli wa. Pew ne go dnia od kry ła mo dli twę na Ró żań ‐
cu, a kie dy do strze gła jej nie zwy kłą moc, uczy ni ła z niej 
nie sły cha nie twar dy krę go słup swo je go ży cia i po mo gła 
od kryć in nym si łę tej mo dli twy. Ty rów nież mo żesz się  
o tym prze ko nać, je śli tyl ko spró bu jesz!  

*          *          * 

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI: Kar dy na ła na zy wa no 
Pry ma sem Ty siąc le cia. Pry mas to, naj pro ściej rzecz uj ‐
mu jąc, naj waż niej szy ksiądz w Pol sce, moż na by po wie ‐
dzieć, że szef wszyst kich pol skich ka pła nów. 

Pol ska swo je ty ‐
sięcz ne uro dzi ny ob cho ‐
dzi ła za cza sów, gdy pry ‐
ma sem był wła śnie kar ‐
dy nał Wy szyń ski. Trze ba 
tu ko niecz nie do dać, że 
był on wiel kim pry ma ‐
sem, tak wiel kim, że Po ‐
la cy okrzyk nę li go naj ‐
waż niej szym pry ma sem 
w ty siąc let niej hi sto rii 
Pol ski. Peł nił tę od ‐       
po wie dzial ną funk cję      
w cza sach, kie dy wła dze 
Pol ski by ły wro go na sta wio ne do Ko ścio ła. Wie lu lu ‐
dziom za ka zy wa no wręcz wszel kich re li gij nych prak tyk, 
a kie dy nie chcie li się pod po rząd ko wać ta kie mu za ka zo ‐
wi, wy rzu ca no ich z pra cy, a tak że ska zy wa no na wię zie ‐
nie. Rów nież sam Pry mas Wy szyń ski był wię zio ny. Dzi ‐
siaj wy da je się to nie wy obra żal ne, praw da?  

Ów cze sne wła dze pró bo wa ły na wet zmu sić go 
do te go, by wy parł się Pa na Bo ga. Jed nak Kar dy nał po zo ‐
stał nie ugię ty. Wo lał pójść do ce li wię zien nej niż wy ‐
przeć się Chry stu sa. Nie wy parł się Go ni gdy i dzię ki je ‐
go nie złom nej po sta wie Ko ściół w Pol sce prze trwał. Jed ‐
ną z ulu bio nych mo dlitw na sze go naj więk sze go Pry ma ‐
sa był Ró ża niec. Z ca łą pew no ścią rów nież z tej mo dli ‐

twy czer pał moc do te go, by wbrew nie bez pie czeń ‐
stwom trwać moc no przy Bo gu. Dziś ży je my w cza sach, 
w któ rych w peł nej wol no ści mo że my prak ty ko wać 
swo ją wia rę, a mi mo to co dzien nie bez przy mu su wy rze ‐
ka my się Pa na Bo ga, nie ty le sło wa mi, co tym, że nie słu ‐
cha my ro dzi ców, kła mie my, bi je my się, mo że cho dzi my 
na wa ga ry, ob ma wia my ko goś... Każ dy nasz grzech, na ‐
wet ta ki cał kiem ma lut ki, jest wy pie ra niem się Bo ga.   

Grze szyć bę dzie my za wsze, bo na wet świę ci 
grze szy li, jed nak Ró ża niec po mo że nam po pra co wać 
nad na szy mi wa da mi.  

*          *          * 

PAULINA JARICOT:  

po cho dzi ła z Fran cji, ży ła w XIX wie ku; bar dzo lu bi ła od ‐
ma wiać Ró ża niec i wie dzia ła, jak wiel ką ma on moc. Po ‐
sta no wi ła kie dyś, a by ło to 150 lat te mu, za ło żyć gru py, 
któ re wspie ra ły by mi sje mo dli tew nie. Te gru py ist nie ją 
do dziś. Na pew no o nich sły sze li ście, bo to ko ła Ży we go 
Ró żań ca. Pau li na ma wia ła, że naj waż niej szą i naj trud ‐
niej szą rze czą jest uczy nić Ró ża niec mo dli twą wszyst ‐
kich lu dzi.  

Tym cza sem każ dy z nas mo że zna leźć w cią gu 
dnia kil ka mi nut, aby od mó wić dzie siąt kę Ró żań ca, czy li 
jed ną ta jem ni cę. Pau li na za czę ła or ga ni zo wać pięt na sto ‐
oso bo we gru py zwa ne póź niej „ży wy mi ró żań ca mi”. 
Każ da z osób two rzą cych pięt nast kę zo bo wią zy wa ła się 
do od ma wia nia jed nej ta jem ni cy, dzię ki cze mu wszy scy 
ra zem od ma wia li co dzien nie ca ły Ró ża niec. I od ma wia ‐
ją go na dal, wspie ra jąc w ten spo sób dzia łal ność mi syj ‐
ną na ca łym świe cie. Mo że my chy ba na wet za ry zy ko wać 
stwier dze nie, że „ży we ró że”, nie opusz cza jąc swe go 
kra ju, też bio rą po czę ści udział w da le kich mi sjach. Każ ‐
dy z was rów nież mo że się mo dlić na Ró żań cu za mi sje    
i w ten spo sób stać się w szcze gól ny spo sób ma łym mi ‐
sjo na rzem.  

Kró lo wo Ró żań ca Świę te go, módl się za na mi! 

na pod sta wie „Lu dzie Ró żań ca. Czy tan ki  
na na bo żeń stwa ró żań co we”, wyd. Ra fa el.  

Opra co wa ła Te re sa An drze jak   

PAŹDZIERNIK – MIESIĄC MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
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Z ŻYCIA PARAFII

Chór parafialny podczas pandemii, cz.2
Oprócz łącz no ści we Mszach św. i mo dli twach on li ne 
oraz w TV, łą czy li śmy się rów nież te le fo nicz nie i ma 
ilo wo. Sta ra li śmy się pod no sić sie bie na wza jem na 
du chu i tro chę roz we se lić w tym smut nym cza sie. 
Któ re goś ra zu Li dia pu ści ła sms a do Syl wii, że by 
prze czy ta ła ma ila, któ re go przed chwi lą jej wy sła ła. 
Tym cza sem Syl wia by ła na dział ce i nie mo gła od czy 
tać ma ila. Od pi sa ła więc ko le żan ce, że jest na dzia 
łecz ce. A ona na to: „od dy chaj dzie wecz ko”. Mia ło to 
zwią zek z ostry mi ob ostrze nia mi zwią za ny mi z roz 
prze strze nia niem się ko ro na wi ru sa. Za bro nio ny był 
wstęp do wszel kich par ków, la sów, pla ców za baw. 
Moż na by ło je dy nie prze by wać na dział ce. Ta od po 
wiedź ko le żan ki sko ja rzy ła się Syl wii od ra zu z utwo 
rem Ada ma Mic kie wi cza „Ro man tycz ność”, któ ry za 
czy na się sło wa mi: „Słu chaj, dzie wecz ko! Ona nie 
słu cha…” Od po wie dzia ła więc Li dii: „Ona nie od dy 
cha”. I w tym mo men cie przy szła jej do gło wy myśl, 
że by chó rzy ści wspól nie uło ży li wier szyk pt. „Na 
dział ce”. Wró ciw szy do do mu, wy sła ła za raz ma ila do 
wszyst kich z in for ma cją o tym po my śle. I za czę ło się 
ukła da nie! Każ dy do pi sy wał po dwa lub wię cej wer 
sów. Po wsta ły na wet dwie wer sje te go wier szy ka. 
Oto one. 

Na dział ce 
 

Wer sja I 
 

Od dy chaj dzie wecz ko… 
Ona nie od dy cha.  
Jej twarz pod ma secz ką,  
le d wie oczy wi dać.  
 
Pot po skro ni spły wa… 
Ach, ta ma ska du si!  
Głos się w niej od zy wa:  
Czy ją no sić mu si???  
 
Już dzie sią ta bi je…  
A ro bo ta cze ka.  
Cho ciaż le d wo ży je, 
Na los nie na rze ka. 
 
Zrzu ca ma skę z no sa… 
Do rę ki mo ty ka. 
I rdest i ko mo sa 
Spod jej rę ki zni ka. 

I tak pra co wa ła 
Przez ca lut kie la to 
Moc plo nów ze bra ła 
No i co wy na to? 
 
A my też na dział ce, 
Co vid nam nie gro zi. 
Jest nam tu jak w baj ce… 

Dzię ku je my Bo zi! 
 

  Wer sja II 

Od dy chaj dzie wecz ko… 
Ona nie od dy cha.  
Tu świe ci sło necz ko, 
 Stru myk tę sk nie wzdy cha… 
 
Od dy cha, od dy cha,  
Nie martw się, stru mycz ku.  
Jej od dech sub tel ny,  
Pły ciut ki, „po łycz ku”. 
 
Od dy chaj, dzie wecz ko,  
Bo las tu i po la.  
I łą ki szu mią ce,  
I zie leń do ko ła.  
 
Więc zdej mij ma secz kę,  
Pierś na peł nij tle nem,  
Grab ki weź do rę ki  
I się dłu żej nie leń.  
 
Gdzież ci bę dzie le piej,  
Jak na tej dzia łecz ce,  
Gdzie świe że po wie trze  
I wia tru tro szecz kę?! 
 
Gdy par ki za mknię te, 
Nie do stęp ne pla że, 
Dział ki wy na ję te – 
to speł nie nie ma rzeń. 
 
Wzię ła się dzie wecz ka 
Dziar sko do ro bo ty. 
Jest i ko ne wecz ka 
I ogrom ocho ty. 
 
Grząd ki wy ty czo ne, 
Na sion ka po sia ne. 



Wi rus zdjął ko ro nę, 
Po szedł gdzieś w nie zna ne. 
 
Precz po szła ma secz ka, 
Tak że rę ka wicz ki. 
Ra do sne ustecz ka 
Dziel nej ogrod nicz ki!:-) 

 

Przed uro czy sto ścią Bo że go Cia ła nasz opie kun ks. 
Pro boszcz za pro po no wał krót kie spo tka nie chó rzy 
stów w sal ce na ple ba nii. Z wie lu przy czyn, a głów nie 
z po wo du lę ku przed Co vid – 19, wie lu nie przy szło. 
Po wspól nej mo dli twie i wspo min kach o tym, co się 
dzia ło u każ de go w cią gu mi nio nych trzech mie się cy, 
wy ko na no wspól ne zdję cie pa miąt ko we.  

Na to miast 30 czerw ca za koń czy li śmy ko lej ny 
rok pra cy na mo dli twie i ad o ra cji Naj święt sze go Sa 
kra men tu w na szym ko ście le. By ło nas tro chę wię cej, 
bo ko ściół du ży, więc mo gli śmy za cho wać za le ca ne 
od stę py. Na za koń cze nie rów nież wy ko na li śmy pa 
miąt ko we zdję cie przy fi gu rze na sze go Pa tro na św. 
Bra ta Al ber ta. 

Po ad o ra cji na sza Ania – dy ry gent ka na pi sa ła tak: 

Dro gi Księ że Pro bosz czu,  

ser decz nie dzię ku je my za pięk ne za koń cze nie na sze 
go ro ku chó ral ne go, za przy go to wa nie mo dli twy          
i me dy ta cji przed Naj święt szym Sa kra men tem,            
a przede wszyst kim za obec ność. To był pięk ny rok, 
pe łen nie ocze ki wa nych i bo ga tych prze żyć, no wych 
do świad czeń i od kry cia, że choć z da la od sie bie fi 

zycz nie, du chem za wsze mo że my być ra zem. Dzię ku 
je my za ca ły rok, za Księ dza obec ność i wspar cie, za 
go rą cą mo dli twę i to wa rzy sze nie nam w trud nych       
i ra do snych mo men tach na dro dze na sze go ży cia. 
Dzię ku je my za bło go sła wień stwo i za chę tę, aby wa 
ka cyj ny czas spę dzać jak naj czę ściej bli sko Ser ca Pa 
na Je zu sa i z Te go Źró dła czer pać si ły i ra dość na każ 
dy dzień. Bę dzie my trwać więc w jed no ści i na dziei, 
że we wrze śniu spo tka my się zno wu, a Pan Bóg da 
nam za śpie wać jesz cze nie je den raz na Je go Chwa 
łę! Ma jąc na dzie ję, że do brze wy ra zi łam to, co jest    
w ser cach człon ków Chó ru Bra ta Al ber ta, 

 Ania. 

Tekst: Syl wia Stan kie wicz 
Zdję cia: Syl wia Stan kie wicz i Ali na So wiń ska 
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Zakończenie roku pracy 2019/2020 Pierwsze spotkanie chórzystów podczas pandemii

Działka, na której powstają dobre pomysły
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I. spotkanie – poznajemy Pana Boga

Anioł Stróż – duchowy opiekun

Z ŻYCIA PARAFII
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O dziadku i korycie 

Jest ta ka wzru sza ją ca baj ka bra ci Grimm:              
„O dziad ku i wnucz ku”, na pod sta wie któ rej na pi -
sa no sztu kę te atral ną pt. „Drew nia ny ta lerz”.  

Opi sa ny tam sta ru szek był już tak znie do -
łęż nia ły, że nie do wi dział, nie do sły szał i ca ły się 
trząsł. Przy sto le le d wie mógł utrzy mać łyż kę, to -
też za wsze roz le wał zu pę. Gnie wa ło to je go sy na     
i sy no wą, aż wresz cie ka za li star co wi ja dać w ką -
cie pod pie cem. Je dze nie zaś da wa li mu w ma łej 
gli nia nej mi secz ce. Przy kro by ło sta rusz ko wi, że 
tak źle go po trak to wa li naj bliż si.  

Pew ne go ra zu rę ce tak mu się trzę sły,        
że upu ścił mi secz kę. Na czyn ko roz le cia ło się              
w drob ny mak. Mło da sy no wa skar ci ła te ścia, a on 
tyl ko mil czał za smu co ny. Te raz ku pio no mu drew -
nia ną mi skę i z niej mu siał ja dać.  

Pew ne go dnia ma ły pa ro let ni wnu czek wy -
szu kał so bie ja kieś de ski, usiadł na pod ło dze i za -
czął je no żem stru gać.  

– Co ty tam ro bisz? – za py tał oj ciec.  

– Ro bię ko ry to – od parł chłop czyk – z któ -
re go bę dą jeść ta tuś i ma mu sia, gdy ja bę dę du ży.  

*  *  * 

Cier pli wość jest co dzien ną for mą mi ło ści.  
/Jo seph Rat zin ger/ 

 
Trze ba się trosz czyć o cu dze szczę ście, by sa me mu być 

szczę śli wym. /Ra oul Fol le rau/Okru chy, Ka zi mierz Wój to -
wicz, Wro cław 1990 

O żarówce i Panu Jezusie 

Pew na cza ro dziej ska ża rów ka, któ ra po tra fi my -
śleć, mó wić, pra co wać i po dró żo wać, zja wia się 
też pew ne go ra zu pod ko ścio łem i za czy na fi lo zo -
fo wać na te mat re li gii i mo dli twy. W tym cza sie 
zde rza ją się dwa au ta. Są ran ni i nie przy tom ni. Jak 
za wsze wo kół mnó stwo ga piów i dys ku tan tów, ale 
nikt nie jest sko ry do po mo cy.  

Więc ża rów ka wska ku je do ko ścio ła i wo ła Je zu sa: 
– Po trze bu je my Cie bie, na dwo rze są ran ni. 
Schodź pręd ko z krzy ża.  

– Za raz – mó wi Je zus – mu szę tyl ko wy cią gnąć 
gwoź dzie z nóg i rąk. 

Ża rów ka idzie przed Nim i to ru je dro gę. Na miej -
scu wy pad ku Je zus opa tru je ra ny i przy wra ca 
świa do mość nie przy tom nym. Lu dzie się dzi wią, 
że Ukrzy żo wa ny z ko ścio ła po tra fi tak do brze ob -
cho dzić się z ran ny mi. 

– Każ dy mo że po ma gać – wo ła Je zus. – Nie trze ba 
się dzi wić, lecz dzia łać! 

*  *  * 

„Znam wszyst kich Chry stu sów, co po mu ze ach wi szą, ale 
w ten wie czór, Pa nie, idziesz przy mnie uli cą”.               

/Bla ise Cen drars/ 

„Chry stus nie przy szedł, aby znieść cier pie nie; nie przy -
szedł, aby je wy ja śnić, lecz aby je wy peł nić swo ją obec no -

ścią”. /Paul Clau del/ 

 
Opracowanie Teresa Andrzejak 

• OPOWIADANIA dla DZIECI •

 OKRUCHY
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PRACE BUDOWLANE

Prace oświetleniowe przed kościołem

Prace wewnątrz budowanego kiosku 
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WIADOM OŚCI PARAFIALNE

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY 
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

Alicja Prejzner 21.06.2020  
Radosław Piotr Ostrowski 28.06.2020  
Miłosz Henryk Ostrowski 28.06.2020  
Maja Zdanowicz 12.07.2020  
Kinga Jeruzalska 12.07.2020  
Szymon Tkaczyk 12.07.2020  
Antoni Siba 12.07.2020  
Aleksandra Maj 22.07.2020  
Ida Cempa 26.07.2020  
Kuba Najduk 26.07.2020  
Aniela Pasoń 26.07.2020  
Mikołaj Andrzej Śliwiński 26.07.2020  
Kinga Szulc 26.07.2020  
Liwia Cilulko 26.07.2020  
Antonina Borkowska   8.08.2020  
Jan Kur   9.08.2020  
Lily Bella Mierzyńska   9.08.2020  
Iga Michalak   9.08.2020  
Mia Monika ChromnikKriger 23.08.2020  
Maja Małgorzata Piskorz 23.08.2020   
Paweł Szymon Magdoń 23.08.2020   
Stanisław Miąsek 23.08.2020  
Wiktoria Zielińska 23.08.2020  
Adam Krzysztof Lubomański 23.08.2020  
Klara Henryka Domachowska 23.08.2020 
Szymon Sitek 31.08.2020  
Nicola Oliwia Jusiewicz 31.08.2020  
Wiktoria Wawrzyniak   6.09.2020  
Jagoda Janina Żukowska 13.09.2020  
Julian Zieliński 13.09.2020  
Lea Stangiel 13.09.2020  

Śp. Henryka Marzecka, lat 95  
Śp. Józef Kurowski, lat 78  
Śp. Janina Krych, lat 93  
Śp. Felicja Świderska, lat 72  
Śp. Halina Jarząbek, lat 97  
Śp. Jadwiga Machalewska, lat 77  
Śp. Edmund Tuszyński, lat 77  
Śp. Jadwiga Antczak, lat 80  
Śp. Józef Kowalski, lat 80  
Śp. Józef Dębecki, lat 87     
Śp. Irena Stepnakowska, lat 89  
Śp. Władysław Morgaś, lat 86  
Śp. Władysława Jeżewska, lat 90  
Śp. Tadeusz Kozłowski, lat 89  
Śp. Krystyna Tabernacka, lat 85  
Śp. Antoni Kozłowski, lat 87  
Śp. Salomea Ziółkowska, lat 92  
Śp. Jadwiga Hasała, lat 87  
Śp. Jerzy Banaszczyk, lat 71 
Śp. Henryk Bojanowski, lat 80  
Śp. Apolinary Kupniewski, lat 86  
Śp. Danuta Zimna, lat 77  
Śp. Anna Gałgowska, lat 82  
Śp. Wojciech Ryta, lat 59  
Śp. Janina Piotrowska, lat 78  
Śp. Jerzy Pietrusiński, lat 85  
Śp. Józefa Ptasińska, lat 87  
Śp. Janina Jargiło, lat 94  
Śp. Jan Tomaszewski, lat 78  
Śp. Maria Uzdowska, lat 62  
Śp. Teresa Chojnowska, lat 77 

 Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.Jarosław Tadeusz Pinczewski i Małgorzata Chmiel 
27.06.2020  

Edmund Szprada i Danuta Milaniuk z d. Żochowska 
22.08.2020  

Szymon Piotr Marciniuk i Patrycja Teresa Stencel 
22.08.2020  

Paweł Grzegorz Pałasz i Marta Smyk 
  5.09.2020  

Rafał Sebastian Żelazny i Joanna Anna Piecewicz
Żelazna   6.09.2020  

Zofia i Wiktor Obołończyk  4 .10.2020 
Teresa i Andrzej Sowińscy 18.10.2020  

ZAWARLI 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

JUBILEUSZ 50-LECIA  
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:
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Jubileuszowa  
XX. Pielgrzymka Rowerowa  
do Matemblewa

Z ŻYCIA PARAFII

Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy od po wie dzie li na na sze za -
pro sze nie zwią za ne z wy jaz dem ro we ro wym i au to ka ro -
wym do Ma tem ble wa, w tym ro ku już po raz dwu dzie sty. 
Do bra po go da spra wi ła, iż po mi mo trud nej sy tu acji epi de -
micz nej, oko ło 200 osób pod ję ło trud piel grzy mo wa nia! 

Ser decz nie dzię ku je my tak że tym wszyst kim, któ rzy 
po mo gli nam w or ga ni za cji te go przed się wzię cia.   

ks. Ma te usz


