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Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem...
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Z ŻYCIA PARAFII

90 lat Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej

Modlitwa w intencji górników morskich

Trwa ją cy rok 2020 jest szcze gól nym cza sem dla Zgro ma -
dze nia Sióstr Ro dzi ny Be tań skiej, bo Bóg ob da rzył je ra do -
ścią świę to wa nia i dzięk czy nie nia za 90 lat ist nie nia ich Ro -
dzi ny Za kon nej.  

Siostry przy go to wywały się do Uro czy sto ści Pa tro -
nal nej Je zu sa Chry stu sa Kró la Wszech świa ta po przez mo -
dli twę ja ką jest no wen na do Chry stu sa Kró la Wszechświata 
i dzięk czy nie nie Bo gu za Je go zbaw czą mi łość. Swą radość 
z daru konsekracji Siostry wyraziły spisując 90 powodów 
wdzięczności Bogu za dar Zgromadzenia.  

Sio stry Be tan ki, któ re po słu gu ją w na szej pa ra fii 
prze ży waj ły swo je świę to pa tro nal ne oraz 90-le cie ist nie nia 
zgro ma dze nia podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11.00. 

Nasza parafia również dzię ko wała Pa nu Bo gu za 17 
lat obec no ści Sióstr w na szej wspól no cie. Sio stry wpi sa ły 
się głę bo ko w ka lej do skop po dej mo wa nych przez nas dzia -
łań dusz pa ster skich, po przez m.in: ka te che zę szkol ną i pa -
ra fial ną, Eu cha ry stycz ny Ruch Mło dych; po słu gę w biu rze 
pa ra fial nym i za kry stii. Sio stry rów nież zgod nie ze swo im 
cha ry zma tem włą cza ją się w mo dli tew ne dzie ło Be tań skiej 
Mi sji Wspie ra nia Ka pła nów. 

Składamy najlepsze życzenia i dzię ku je my Sio -
strom – Dorocie, Amandzie, Benedykcie i Joannie za ich 
codzienną posługę w naszej Wspólnocie, za ogrom mo dli -
twy, do bra i ser ca. Niech Pan Bóg Sio strom bło go sła wi! 
 

ks. Pro boszcz 

Barbórka 2020 
 

W niedzielę – 6 grudnia, odprawiliśmy coroczną Mszę św. w intencji pracowników firmy Lotos Petrobaltic.  
Poprzez wstawiennictwo św. Barbary, patronki górników, dziękowaliśmy za otrzymane łaski i prosiliśmy  

o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla górników morskich.



  Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII 
  

11 X – W nie dzie lę ob cho dzi li śmy w Ko ście le Pol skim XX DZIEŃ PAPIESKI.  
Ha słem te go rocz ne go Dnia Papieskiego by ło za wo ła nie „To tus Tu us”. Przy wyj -
ściu z Ko ścio ła skła da li śmy ofia rę na sty pen dia dla dzie ci i mło dzie ży przy zna wa -
ne przez Fun da cję Dzie ło No we go Ty siąc le cia. 

• Mło dzież w wie ku aka de mic kim Mszą św. o godz. 20.00 za in au gu ro wa ła ko lej -
ny rok pra cy Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go „Lux Cor dis”. 

7 X-8 XII – Do mo wy Ko ściół dzia ła ją cy w ra mach „Ru chu Świa tło -Ży cie” za pro -
sił do pod ję cia ini cja ty wy pod ha słem MORZE MODLITWY, w któ rej cho dzi o od -
ma wia nie każ de go dnia jed nej dzie siąt ki ró żań ca w in ten cji na szej miej sco wo ści. 

16 X – Ob cho dzi li śmy 42. rocz ni cę wy bo ru Ka ro la Woj ty ły na Sto li cę Pio tro wą.      
W cza sie Mszy św. o godz. 18.00 mo dli li śmy się z for mu la rza o św. Ja nie Paw le II      
i pro si li śmy o opie kę nad na szą pa ra fią. 

• Ks. Bi skup Ja cek Je zier ski – z uwa gi na za gro że nie epi de mio lo gicz ne – udzie lił 
dys pen sy od udzia łu we Mszy św. nie dziel nej oso bom star szym, cho rym i ich 
opie ku nom oraz pra cow ni kom służ by zdro wia do 15 li sto pa da. 

18 X – Ob cho dzi li śmy Świa to wy Dzień Mi syj ny, któ re go ha słem jest za wo ła nie: 
„Oto ja, po ślij mnie”. 

19 X – W 36. rocz ni cę śmier ci bł. ks. Je rze go Po pie łusz ki, któ ry od dał swo je ży -
cie w służ bie Bo gu i Pol sce, w cza sie ró żań ca mo dli li śmy się w in ten cji na szej Oj -
czy zny. 

22 X – Ob cho dząc li tur gicz ne wspo mnie nie św. Ja na Paw ła II, pod czas mo dli twy 
wie czor nej po le ca li śmy na sze in ten cje za wsta wien nic twem te go Wiel kie go Po la -
ka i zgłę bia li śmy bo gac two Je go du cho wo ści. 

1 XI – W uro czy stość Wszyst kich Świę tych i 2 li sto pa da (w Dzień Za dusz ny) 
przed Mszą św. o godz. 9.00 i 18.00 moż na by ło skła dać kart ki z imio na mi bli skich 
zmar łych, gdyż by ły to Msze św. zbio ro we. 

• Pa pież Fran ci szek ogło sił, iż na wie dze nie cmen ta rza w cza sie pan de mii nie mu si 
od być się w okta wie uro czy sto ści, ale mo że mieć miej sce w do wol nym dniu li sto pa -
da. 

• W związ ku z za ka zem władz do ty czą cym od wie dza nia cmen ta rzy 1 i 2 li sto pa da 
moż na by ło za pa lić sym bo licz ną świe cę przy na szym krzy żu mi syj nym z my ślą          
o tych na szych bli skich, któ rych Pan Bóg od wo łał do wiecz no ści.  

1 XI – O godz. 12.00 ce le bro wa na by ła Mszy św. ku czci Nie po ka la ne go Ser ca 
Ma ryi. Po Mszy św. od mó wi my wspól nie ró ża niec. 

1-9 XI – Od ma wia li śmy ró ża niec, łą cząc się ze wszyst ki mi uczest ni ka mi ini cja ty -
wy mo dli tew nej „Ró ża niec do Gra nic Nie ba” i pro sząc o wy ba cze nie wszyst kich 
grze chów dzie cio bój stwa w na szej Oj czyź nie. 

8 XI – Dzie ciom przy go to wu ją cym się do I Ko mu nii Świę tej, pod czas Mszy św.         
o godz. 11.00, zo sta ły po świę co ne ksią żecz ki do na bo żeń stwa. 

• W na szej pa ra fii go ści li śmy ks. dr. Ada ma Jesz ke, wy kła dow cę Gdań skie go Se -
mi na rium Du chow ne go, któ ry od pra wił Mszę św. o godz. 20.00. Po Mszy św. ad -
o ro wa li śmy Naj święt szy Sa kra ment. By ło to na sze wspól ne uwiel bie nie i dzięk -
czy nie nie na za koń cze nie okta wy uro czy sto ści Wszyst kich Świę tych. 

8 XI – Ob cho dzi li śmy 12. Dzień So li dar no ści z Ko ścio łem Prze śla do wa nym. Te -
go dnia moż na by ło zło żyć ofia rę wspie ra ją cą ak cję „Przy wró cić Na dzie ję”, by 
wes przeć ofia ry wy zy sku w Re pu bli ce Środ ko wo afry kań skiej. 

11 XI – 102. Rocz ni ca Od zy ska nia Nie pod le gło ści. Pod czas Mszy św. o godz. 9.00 
mo dli li śmy się w in ten cji na szej Oj czy zny. 

12 XI – Z oka zji 31. rocz ni cy ka no ni za cji Św. Bra ta Al ber ta dzię ko wa li śmy Bo gu 
za du cho we dzie dzic two św. Bra ta Al ber ta i pro si li śmy o wsta wien nic two oraz 
opie kę nad na szą pa ra fią. 

15 XI – Mło dzież ze wspól no ty „Lux Cor dis” wy da ła 200. biu le tyn li tur gicz ny 
„Źró dło i szczyt”.  

22 XI – Uro czy stość Je zu sa Chry stu sa Kró la Wszech świa ta jest pa tro nal nym 
świę tem na szych Sióstr Be ta nek, któ re w tym ro ku prze ży wa ją ju bi le usz 90-le cia po -
wsta nia Zgro ma dze nia. Skła da my naj lep sze ży cze nia i dzię ku je my Sio strom za ich 
co dzien ną po słu gę w na szej Wspól no cie. 

29 XI – Roz po czy na my świą tecz ną ak cję Ca ri tas wspie ra nia naj uboż szych pod 
ha słem „Tut ka Mi ło sier dzia” i „Wi gi lij ne Dzie ło Po mo cy Dzie ciom”. 

6 XII – W in ten cji pra cow ni ków fir my Lo tos Pe tro bal tic od pra wi li śmy co rocz ną 
Mszę św. Po przez wsta wien nic two św. Bar ba ry dzię ko wa li śmy za otrzy ma ne ła ski 
i pro si li śmy o dal szą opie kę i Bo że bło go sła wień stwo dla gór ni ków mor skich. 

12 XII – Re ko lek cje ad wen to we „Ra dość, mo dli twa i dzięk czy nie nie” gło sił w ko -
ście le ks. Ma te usz TARCZYŃSKI, stu dent teo lo gii do gma tycz nej w Rzy mie. Do -
stęp ne by ły tak że w trans mi sje in ter ne to we dla parafian przebywających w 
domach. 

15 XII – 33. rocz ni ca po wsta nia na szej pa ra fii. Ogar nia li śmy na szą mo dli twą 
dusz pa ste rzy oraz wier nych w na szej Wspól no cie. Pa mię ta li śmy o wszyst kich bu -
dow ni czych, ofia ro daw cach i do bro dzie jach pa ra fii.  
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Za pew ne wszy scy je ste śmy już moc no zmę cze ni 
tym, co dzie je się wo kół nas. Przy go to wa nia do 
świąt – jak żeż in ne niż za zwy czaj. Każ dy pró bu je 
ja koś się w tym świe cie od na leźć. Wie le py tań        
i wąt pli wo ści to wa rzy szy ło rów nież nam ka pła -
nom. Dzi siaj już wie my... ce le bro wa li śmy ro ra ty; 
od by ły się re ko lek cje ad wen to we; dusz pa ste rze 
„sta wa li na gło wie”, aby nie stra cić kon tak tu            
z wier ny mi w po szcze gól nych gru pach…  

Czy świat po za koń cze niu pan de mii bę -
dzie ta ki sam jak przed róż ne go ro dza ju ob ostrze -
nia mi? Czy KOŚCIÓŁ bę dzie funk cjo no wał tak sa -
mo? Czas po ka że… my ro bi my swo je bo 
JESTEŚCIE dla nas waż ni. I Wam chce my gło sić 
Chry stu so wą na ukę i prze ka zy wać orę dzie Je go 
Mi ło ści. A za tem z opty mi zmem spo glą da my         
w przy szłość prze ka zu jąc świą tecz ne ży cze nia:  

Ży czy my zdro wia i sił do wy ko ny wa nia 
co dzien nych obo wiąz ków, a tak że opie ki Świę tej 
Ro dzi ny z Na za re tu. Niech Chry stus, Ksią że      
Po ko ju od na wia w na szych ser cach swo ją mi łość   
i prze peł nia nas swo ją obec no ścią. 
 
 

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

 

Słowo od Księdza 
Proboszcza

. . . 

Tegoroczne re ko lek cje ad wen to we „Ra dość, 
mo dli twa i dzięk czy nie nie” gło sił w na szym 
ko ście le ks. Ma te usz Tar czyń ski, stu dent teo -
lo gii do gma tycz nej Pa pie skie go Uni wer sy te tu 
La te rań skie go w Rzy mie. Ser decz ne Bóg za -
płać, za du cho we prze wod ni cze nie w kon fe -
ren cjach ad wen to wych.
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Lu cer na rium to się ga ją cy sta ro żyt no ści uro czy sty ob -
rzęd za pa le nia świa tła przed wie czor ną li tur gią. Pło ną -
ce świe ce ma ją przy po mi nać nam, że Chry stus jest 
„Świa tło ścią świa ta” (J 8,12) i „świa tłem  na oświe ce nie 
po gan” (Łk 2,32).  

W Ko ście le ka to lic kim po zo sta ły dziś dwa 
szcze gól nie uro czy ste lu cer na ria: jed no ma miej sce    
w Li tur gii Wi gi lii Pas chal nej, dru gie na to miast wła -
śnie w Ad wen cie, a kon kret nie w czte ry so bot nie wie -
czo ry, gdzie jest po łą czo ne z Nie szpo ra mi. 

Na po cząt ku ad wen to wej li tur gii, w spo wi tym 
mro kiem ko ście le śpie wa na jest pieśń Ra do sna Świa -
tło ści. W cza sie śpie wu ce le brans za pa la od po wied nią 
licz bę świec na wień cu ad wen to wym oraz świe ce na 
oł ta rzu. Na stęp nie świa tło jest roz no szo ne po zo sta łym 

uczest ni kom mo dli twy. Ciem na świą ty nia, sym bo li zu -
ją ca mro ki na sze go ży cia, roz bły ska świa tłem za po wia -
da ją cym przyj ście Zba wi cie la. W tej at mos fe rze, m.in. 
po przez śpiew psal mów i Ma gni fi cat, kon ty nu owa ne 
są Nie szpo ry. 

W tym ro ku chce my Was za pro sić do wy jąt ko -
we go prze ży wa nia lu cer na riów, któ re od stro ny mu -
zycz nej przy go to wu je ze spół Ho ly wins. Sprzy ja ją cy 
mo dli twie na strój, pięk no śpie wów, a przede wszyst -
kim głę bo ka treść Sło wa Bo że go, to god na pro po zy cja 
mo gą ca po móc nam jesz cze le piej wejść w czas ocze -
ki wa nia na Je zu sa Chry stu sa – „Świa tło ści Praw dzi -
wej, któ ra oświe ca każ de go czło wie ka, gdy na świat 
przy cho dzi” (por. J 1,9).  

ks. Proboszcz

Nieszpory adwentowe – Lucernaria
Z ŻYCIA PARAFII

 adwentowe nieszpory zwane Lucernariumi odprawiane w każdą sobotę adwentu o godz. 17.30
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Czte ro ty go dnio wy czas Ad wen tu, któ ry nie jest 
okre sem po ku ty, ale ra do sne go ocze ki wa nia, ob fi tu je 
w zwy cza je i sym bo le. Jest po dob ny do ca łe go ludz kie -
go ży cia, któ re jest ocze ki wa niem na peł ne spo tka nie   
z Bo giem. Teo lo gicz nie czas ten wy ra ża ocze ki wa nie 
Ko ścio ła na po dwój ne przyj ście Chry stu sa. W pierw -
szym okre sie ak cent po ło żo ny jest na Pa ru zję, czy ta ne 
są wtedy tek sty bi blij ne za po wia da ją ce po wtór ne przyj -
ście Zba wi cie la na koń cu świa ta i przy go to wu ją ce do 
spo tka nia z Chry stu sem Sę dzią. Ostat ni ty dzień na to -
miast bez po śred nio przy go to wu je do na ro dze nia 
Chry stu sa, przez któ re Bóg wy peł nia wszyst kie obiet -
ni ce zło żo ne w hi sto rii.  

 Na zwa „ro ra ty” po cho dzi od pierw sze go sło wa 
ła ciń skiej pie śni na wej ście śpie wa nej w okre sie Ad -
wen tu – „Ro ra te co eli” (Nie bio sa, spuść cie ro sę). W li -
tur gii ad wen to wej obo wią zu je fio le to wy ko lor szat li -
tur gicz nych, który ozna cza wal kę mię dzy du chem       
a cia łem i sym bo li zu je do ko na ne przez Wcie le nie 
Chry stu sa zjed no cze nie te go co bo skie i te go co ludz -
kie. Wy jąt kiem jest III nie dzie la Ad wen tu – tzw. Nie -
dzie la „Gau de te” (ra duj cie się). Obo wią zu je w niej ró -
żo wy ko lor szat li tur gicz nych, któ ry wy ra ża prze wa gę 
świa tła, a tym sa mym bli skość Bo że go Na ro dze nia. 

Ro ra ty, to Msza św. spra wo wa na ku czci Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny, bar dzo wcze śnie ra no. Na po -
cząt ku do oł ta rza z lam pio na mi w rę ku idą dzie ci, w ko -
ście le mrok świą ty ni roz pra sza ją je dy nie świe ce i lam -
pio ny. Do pie ro na śpiew „Chwa ła na wy so ko ści Bo gu” 
za pa la się wszyst kie świa tła. 

Z ro ra ta mi zwią za ny jest zwy czaj za pa la nia spe -
cjal nej świe cy, na zy wa nej ro rat ką. Sym bo li zu je ona 
Ma ry ję, któ ra ja ko ju trzen ka za po wia da przyj ście peł -
ne go świa tła – Chry stu sa. In nym zwy cza jem jest 
umieszcze nie w ko ście le wień ca z czte re ma świe ca mi 
ozna cza ją cy mi czte ry nie dzie le Ad wen tu.  

Uczest nic two dzie ci w Mszach ro rat nich wią że 
się ze zwy cza jem po dej mo wa nia róż nych do brych po -

sta no wień na czas Ad wen tu. Dzie ci za pi su ją te po -
stano wie nia na spe cjal nie przy go to wa nych przez 
siebie ser cach, skła da nych na stęp nie przy oł ta rzu. Pod 
ko niec Mszy św., Pre zbi ter lo su je dwa ser ca i wrę cza 
wybranym w ten sposób dzie ciom nie spo dzian ki. 

Święta roz po czy na Pa ster ka, uro czy sta Msza św. 
od pra wia na w no cy z 24 na 25 grud nia. Pa ster ka upa -
mięt nia ocze ki wa nie i mo dli twę pa ste rzy zmie rza ją -
cych do Be tle jem. W Pol sce jest jed ną z naj waż niej -
szych świą tecz nych tra dy cji. 

ADWENT – czas oczekiwania
Z ŻYCIA PARAFII
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CZEKAJĄC NA BEATYFIKACJĘ

W dru giej czę ści ar ty ku łu o Dzie -
dzic twie Pry ma sa Ty siąc le cia, 
do koń czo ny zo sta nie wą tek po -
świę co ny re flek sji nad za gad nie -
nia mi do ty czą cy mi spo łe czeń -
stwa w aspek cie pra cy ludz kiej,    
a da lej my śli o pra wach czło wie -
ka, ro dzi ny oraz o wy mie rze 
praw dy. 
 

Teo lo gia pra cy ludz kie 
Przed mio tem szcze gól ne go za in -
te re so wa nia Ste fa na Wy szyń skie -
go, jesz cze ja ko mło de go księ dza, 
by ło za gad nie nie pra cy. Już w cza -
sie swych stu diów na KUL zaj mo -
wał się po li ty ką spo łecz ną, któ rej 
pro ble ma ty ka sku pia ła się wów czas w du żej mie rze na za -
gad nie niu pra cy na jem nej. Obro nił tam pra cę dok tor ską 
pod kie run kiem ks. prof. An to nie go Szy mań skie go, jed ne -
go z naj wy bit niej szych w Pol sce znaw ców na ucza nia spo -
łecz ne go Ko ścio ła. W la tach 30. pro wa dził Chrze ści jań ski 
Uni wer sy tet Ro bot ni czy oraz był asy sten tem ko ściel nym 
Chrze ści jań skich Związ ków Za wo do wych, po zo sta ją cych 
wów czas w opo zy cji wo bec związ ków za wo do wych o ob li -
czu ko mu ni stycz nym. Dzię ki co dzien nej ich ob ser wa cji 
do brze po znał głów ne za ło że nia mark si zmu, wo bec któ re -
go aż do koń ca ży cia był nad zwy czaj kry tycz ny. 

Ludz ką pra cę Wy szyń ski trak to wał ja ko istot ną 
dro gę do sa mo roz wo ju i do sko na le nia się czło wie ka – dro -
gę do Bo ga i do czy nie nia „bar dziej ludz ką” ota cza ją cej nas 
rze czy wi sto ści.  

Wy ja śniał, że sko ro na tu ra ludz ka za wie ra za rów -
no ele men ty ma te rial ne jak i du cho we, to pra ca nie mo że 
słu żyć tyl ko po stę po wi ma te rial ne mu, lecz „roz wo jo wi ca -
łej oso by ludz kiej, a więc i po stę po wi du cho we mu”. Wy ma -
gał więc roz wo ju cnót zwią za nych z pra cą: mi ło ści i po ko -
ry, pra co wi to ści, su mien no ści, obo wiąz ko wo ści, od po wie -
dzial no ści, cier pli wo ści, wy trwa ło ści, sta ło ści i wresz cie ci -
cho ści, któ ra za pew nia we wnętrz ny ład w czło wie ku. 
 

Pro mo tor praw czło wie ka 
Już w 1942 r. pi sał Ste fan Wy szyń ski, że „nie na ru szal ne 
pra wa czło wie ka są wcze śniej sze i star sze od czy ich kol -
wiek praw, za rów no ro dzi ny jak i na ro du, i pań stwa. Nie za -
leż ne są one od żad ne go ustro ju spo łecz ne go, go spo dar -
cze go czy po li tycz ne go, a każ dy ustrój go dzą cy w te ce le 
bę dzie nie spra wie dli wy i nie wol ni czy”. Sło wa te by ły 
czymś zu peł nie no wym na grun cie spo łecz ne go na ucza nia 
Ko ścio ła. An ty cy po wał też swy mi po glą da mi za rów no po -
wszech ną De kla ra cję Praw Czło wie ka, któ rą ONZ przy ję ła 

w 1948 roku; jak i dal szą ewo -
lu cję my śli Ko ścio ła. Pra wa 
czło wie ka do cze ka ją się au -
to ry ta tyw ne go po twier dze -
nia w Ko ście le do pie ro dwa -
dzie ścia lat póź niej w en cy -
kli ce Ja na XXIII „Pa cem in 
ter ris” oraz zo sta ną „in kor -
po ro wa ne” do spo łecz ne go 
na ucza nia Ko ścio ła do pie ro   
w cza sie So bo ru Wa ty kań -
skie go II. 

Kar dy nał Wy szyń ski, mó -
wiąc o pra wach czło wie ka 
kon se kwent nie, pod kre ślał, 
że w cen trum za in te re so wa -
nia po win na stać oso ba ludz -

ka, ob da rzo na przy ro dzo ną god no ścią. A jej na tu ral ne pra -
wa win ny mieć za wsze pierw szeń stwo wo bec ja kich kol -
wiek struk tur spo łecz nych. Prze ko ny wał, że pierw szo rzęd -
nym obo wiąz kiem każ de go pań stwa jest ochro na tych wła -
śnie praw. 
 

War tość ro dzi ny 
Na uka kar dy na ła Wy szyń skie go o ro dzi nie to je den z waż -
niej szych roz dzia łów je go dzie dzic twa. Po nie waż to w ro -
dzi nie czło wiek przy cho dzi na świat, ma pra wo na ro dzić 
się, doj rze wać i wzra stać. W ro dzi nie ma pra wo do żyć kre -
su swo ich dni, bo za wsze za słu gu je na sza cu nek i mi łość, 
cho ciaż by już si ły stra cił i po ludz ku wy da wał się nie po -
trzeb ny. 
 

Pro gram Spo łecz nej Kru cja ty Mi ło ści 
Bez po śred nio po za koń cze niu ob cho dów Mil len nium 
Polski pry mas Wy szyń ski sfor mu ło wał pro gram dusz pa -
ster ski na no we ty siąc le cie wia ry w Pol sce. By ła to Spo -
łecz na Kru cja ta Mi ło ści, za po wie dzia na w li ście pa ster skim 
na Wiel ki Post 1967 roku. „Za czy na my pra cę, któ ra po trwa 
dłu gie la ta. Pro wa dzić ją bę dzie my w Spo łecz nej Kru cja cie 
Mi ło ści. Wszak Chry stus Pan (…) ogło sił swo je naj więk -
sze i pierw sze przy ka za nie: Bę dziesz mi ło wał Pa na Bo ga 
swe go ca łym swo im ser cem, ca łą swo ją du szą i ca łym swo -
im umy słem” – pi sał Pry mas. Do da wał, że w ten wła śnie 
spo sób bę dzie to pra ca nad stop nio wym wpro wa dze niem 
w ży cie Ślu bów Na ro du oraz prze ni ka nie du cha So bo ru 
Wa ty kań skie go II. 

Isto tą Spo łecz nej Kru cja ty Mi ło ści by ło pod ję cie 
wal ki z ota cza ją cym złem, ale dro gą nie ty le zmia ny na rzu -
co nych struk tur spo łecz nych, co po przez prze mia nę swo -
ich serc. Przy po mi nał, że „Czas to mi łość! (…) Ca łe na sze 
ży cie ty le jest war te, ile jest w nim mi ło ści”. Do strze gał, że 

Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia  
kardynała Stefana Wyszyńskiego, cz. 2
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tyl ko dzię ki mi ło ści mo że my do ko nać praw dzi wej prze mia -
ny ota cza ją ce go świa ta. „Idzie o to, aby czło wiek był no wy, 
aby na sta ło «no wych lu dzi ple mię». Bo je że li czło wiek się 
nie od mie ni, to naj bar dziej za sob ny ustrój, naj bar dziej bo -
ga te pań stwo nie ostoi się, bę dzie roz kra dzio ne i zgi nie” – 
wy ja śniał. Wie rzył, że mo ral ne od ro dze nie po szcze gól nych 
oby wa te li jest dro gą do od ro dze nia spo łecz ne go i na ro do -
we go, cze go do wo dem są na stę pu ją ce sło wa: „wte dy, gdy 
wszy scy bę dzie my się od ra dzać, to i po li ty cy bę dą mu sie li 
się od mie nić, czy bę dą chcie li, czy nie. Nie idzie bo wiem    
w Oj czyź nie na szej tyl ko o zmia nę in sty tu cji spo łecz nej, 
nie idzie też o wy mia nę lu dzi, ale przede wszyst kim o od -
no wie nie się czło wie ka”. 

Wkrót ce – chcąc sprag ma ty zo wać prze kaz, czy -
niąc go przy stęp nym i ła twym do za pa mię ta nia, ujął swo je 
wska za nia w 10 punk tach: 
1. Sza nuj każ de go czło wie ka, bo Chry stus w nim ży je. 
Bądź wraż li wy na dru gie go czło wie ka, two je go bra ta. 
2. Myśl do brze o wszyst kich – nie myśl źle o ni kim. Sta raj 
się na wet w naj gor szym zna leźć coś do bre go. 
3. Mów za wsze życz li wie o dru gich – nie mów źle o bliź -
nich. Na praw krzyw dę wy rzą dzo ną sło wem. Nie czyń roz -
dź wię ku mię dzy ludź mi. 
4. Roz ma wiaj z każ dym ję zy kiem mi ło ści. Nie pod noś gło -
su. Nie prze kli naj. Nie rób przy kro ści. Nie wy ci skaj łez. 
Uspo ka jaj i oka zuj do broć. 
5. Prze ba czaj wszyst ko, wszyst kim. Nie cho waj w ser cu 
ura zy. Za wsze pierw szy wy cią gnij rę kę do zgo dy. 
6. Dzia łaj za wsze na ko rzyść bliź nie go. Czyń do brze każ de -
mu, jak byś pra gnął, aby to bie tak czy nio no. Nie myśl            
o tym, co to bie jest kto wi nien, ale co Ty je steś wi nien        
in nym. 
7. Czyn nie współ czuj w cier pie niu. Chęt nie spiesz z po cie -
chą, ra dą, po mo cą, ser cem. 
8. Pra cuj rze tel nie, bo z owo ców twej pra cy ko rzy sta ją in ni, 
jak Ty ko rzy stasz z pra cy dru gich. 
9. Włącz się w spo łecz ną po moc bliź nim. 
Otwórz się ku ubo gim i cho rym. Uży czaj ze 
swe go. Sta raj się do strzec po trze bu ją cych 
wo kół sie bie. 
10. Módl się za wszyst kich, na wet za nie -
przy ja ciół. 

Wy da je się, że przy ka za nia te – 
choć zo sta ły na pi sa ne po nad pół wie ku 
te mu – ma ją zna cze nie uni wer sal ne. Po -
ka zu ją, że myśl kard. Wy szyń skie go 
mo że być wciąż ak tu al na, in spi ru ją ca.  

 
Wy miar praw dy 

I jesz cze je den nurt dzie dzic twa 
Pry ma sa Ty siąc le cia, któ ry prze ni -
ka wszyst kie po przed nie – to wy -
miar praw dy, że ani Pol ska, ani 
czło wiek nie ostoi się bez wia ry    
w Bo ga ży we go.  
 

Cze ka jąc na be aty fi ka cję 
Pry mas Ty siąc le cia był naj wy bit niej szym pry ma sem w hi -
sto rii Pol ski i cha ry zma tycz nym przed sta wi cie lem wie rzą -
cych, miał wi zję pro wa dze nia Ko ścio ła w cza sach to ta li ta -
ry zmu. Po tra fił bu do wać re la cję mię dzy Ko ścio łem a wła -
dzą ko mu ni stycz ną, ale wy zna czył jej gra ni cę mó wiąc słyn -
ne sło wa: „non po ssu mus” – „rze czy Bo żych na oł ta rzach 
ce za ra skła dać nie moż na”, ogra ni cza jąc in ge ren cję władz 
pań stwo wych w ży cie Ko ścio ła. Pry mas Ste fan Wy szyń ski 
prze pro wa dził Wiel ką No wen nę i uro czy sto ści Mil len nium 
Chrztu Pol ski w wa run kach kry zy su po li tycz ne go. Był gor -
li wym pa ste rzem, li de rem, czło wie kiem o po czu ciu wiel -
kiej od po wie dzial no ści za na ród, a przede wszyst kim był 
czło wie kiem cał ko wi cie od da nym mi sji dusz pa ster skiej. 
Jed ną z naj waż niej szych mi sji oka za ło się przy go to wa nie 
świa ta na po słu gę św. Ja na Paw ła II, któ re mu po wie rzył 
prze pro wa dze nie Ko ścio ła z I do II ty sią cel cia. 
 

Mo dli tew ne spo tka nia ocze ku ją cych na be aty fi ka -
cję niech bę dą oka zją do zgłę bia nia du cho wo ści kard.   
Wy szyń skie go, do je go za nu rze nia w Bo gu i za wie rze nia 
Chry stu so wi przez Ma ry ję. On wska zy wał, co ro bić, by      
w Oj czyź nie za pa no wał spo kój. Po pierw sze – pra co wać 
rze tel nie w po czu ciu od po wie dzial no ści su mie nia; po dru -
gie – nie trwo nić, nie mar no wać da rów zie mi, ale oszczę -
dzać, bo je ste śmy na ro dem na do rob ku; po trze cie – le piej 
za spa ka ja jąc po trze by na ro du: mo ral ne, spo łecz ne, re li gij -
ne, kul tu ral ne i go spo dar cze. To ra dy, któ re są ak tu al ne na -
wet po pra wie czter dzie stu la tach po je go śmier ci.  
 

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 -

pry mas.pl 

Archiwalne publikacje ks. Stefana  
i Kardynała Wyszyńskiego
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Ka no ni za cja Pa tro na na szej pa ra fii mia ła miej sce w Rzy mie,  
w Ba zy li ce św. Pio tra, 12 li sto pa da 1989 ro ku. Ko ściół, aby 
prze pro wa dzić pro ce du rę uzna nia oso bę be aty fi ko wa ną za 
świę tą, wy ma ga za twier dze nia cu du, któ ry zo stał wy mo dlo ny 
za po śred nic twem kan dy da ta na oł ta rze. Po śmier ci bł. Bra ta 
Al ber ta Je go kult sze rzył się bar dzo in ten syw nie, więc roz po -
czę to sta ra nia o ka no ni za cję. Ta ki cud się zda rzył i zo stał za -
twier dzo ny przez Ja na Paw ła II 21 lu te go 1989 ro ku. W tym 
wy pad ku mo że my chy ba mó wić o cu dzie ka no ni za cji, bo czyż 
mo gła się ona wy da rzyć w cza sach PRL-u?  

Pięk nie opi sał tę hi sto rię Woj ciech Czu bat ka i ks. 
An drzej An to ni Klink, po słu żę się więc ob szer ny mi cy ta ta mi 
z ich tek stów. 
 
Wy jąt ko wa hi sto ria  

W cza sach de kla ro wa ne go przez wła dzę PRL-u ate -
izmu, nie mo gło dojść do żad ne go cu du. Jed nak 3 ma ja,        
w Świę to Naj święt szej Ma ryi Pan ny Kró lo wej Pol ski, 1986 
ro ku ta ki cud miał miej sce. W war szaw skim szpi ta lu woj sko -
wym przy uli cy Ko szy ko wej umie ra ją cy no wo ro dek w jed nej 
chwi li stał się zu peł nie zdro wy. Al bert Szuł czyń ski przy szedł 
na świat 19 mar ca 1986 ro ku. Mi nę ły dwa mie sią ce a stan 
chłop ca był bar dzo cięż ki z po wo du ogól ne go za ka że nia or ga -
ni zmu, sep sy. Nie wy dol ność ne rek spo wo do wa ła tak wy so ki 
po ziom mocz ni ka w su ro wi cy krwi, że prze kro czył on 80, 
pod czas gdy przy 40 do ro śli lu dzie za pa da ją na ure mię i umie -
ra ją. Ca ły ze spół cho rób, jed no cze śnie ata ku ją cy or ga nizm, 
do pro wa dził do wy łą cze nia wszyst kich na rzą dów we wnętrz -
nych. Zroz pa czo na ma ma zwró ci ła się do za przy jaź nio nej 
mat ki Klau dii, prze ło żo nej klasz to ru sióstr wi zy tek, któ ra         
z wy kształ ce nia jest le ka rzem uro lo giem. Ra zem oma wia ły 
wy ni ki ba dań chłop ca: – Wiesz Ba siu, on ci umie ra – nie kry -
ła za kon ni ca. Dziec ko trze ba by ło ochrzcić i za pro po no wa ła 
imię Al bert a o mo dli twę po pro si ła sio stry al ber tyn ki. 

 
Se kret ny chrzest 

„Za kon ni ca [mat ka Klau dia] chwy ci ła za te le fon          
i po łą czy ła się z prze ło żo ną al ber ty nek w Kra ko wie – sio strą 
Akwi ną. – Chce cie mieć świę te go? Ma cie ma łe go Al ber ta. 
Mó dl cie się o cud – rzu ci ła bez ogró dek.”  

Sio stry wi zyt ki w War sza wie, jak też sio stry al ber tyn -
ki roz po czę ły mo dli twy do bło go sła wio ne go Bra ta Al ber ta.    
W cza sie no wen ny na stą pi ło na głe uzdro wie nie dziec ka, któ -
re we dług orze cze nia le ka rzy szpi tal nych nie da wa ło się wy tłu -
ma czyć w ża den na uko wy spo sób. I zo stał wy mo dlo ny, nie -
przy pad ko wo – ale z my ślą o ka no ni za cji bło go sła wio ne go 
bra ta Al ber ta Chmie low skie go. We wszyst kich klasz to rach al -
ber tyń skich w kra ju i na świe cie za rzą dzo no od koń ca kwiet -
nia 1986 ro ku mo dli twę o cud.  

Po dro dze by ła ka ta stro fa w Czar no by lu. Gdy umie -
ra ją ce mu no wo rod ko wi po da no jesz cze płyn Lu go la, oka za ło 
się, że chło piec był uczu lo ny na jod. Mat ka do wie dzia ła się, że 
ma leń stwo nie prze ży je naj bliż szej no cy. 

Pa ni Bar ba ra po sta no wi ła spro wa dzić do chłop ca 
księ dza, aby go ochrzcić. Nie do sta ła po zwo le nia na od wie dzi -

ny du chow ne go w woj sko wym szpi ta lu. Mal cem opie ko wa ła 
się jed nak pew na moc no wie rzą ca pie lę gniar ka. To wła śnie 
ona wpro wa dzi ła na od dział woj sko we go księ dza ka pe la na. 
Ona też zgło si ła się na mat kę chrzest ną. Nie by ło jed nak oj ca 
chrzest ne go. Ze szpi ta la wy mio tło wszyst kich męż czyzn. Ofi -
ce ro wie – pro gra mo wo ate iści – nie mie li od wa gi al bo nie 
chcie li się na ra żać. W jed nej z sal pie lę gniar ka zna la zła męż -
czy znę sie dzą ce go przy łóż ku cho re go dziec ka. Ra zem z nim 
by ła star sza ko bie ta. 
– Ab so lut nie się nie zga dzam. Je stem nie wie rzą cy – tak że 
chciał się wy mi gać. Zgo dził się jed nak, dla świę te go spo ko ju, 
by uci szyć gde ra nie star szej ko bie ty – jak się po tem oka za ło, 
te ścio wej. Do pie ro póź niej wy szło na jaw, że chrzest ny był  
ofi ce rem po li tycz nym. 
 
Stał się cud 

Ran kiem na stęp ne go dnia, pa ni Bar ba ra za sta ła      
w szpi ta lu pu ste łó żecz ko. Na miot tle no wy był otwar ty. 
Pierw sza myśl – dziec ko nie ży je. Na gle do strze gła bie gną ce -
go w jej stro nę or dy na to ra. 
– I te raz mo głem pie szo do twych świą tyń pro gu… – wzru -
szo ny le karz za czął re cy to wać frag ment in wo ka cji z „Pa na Ta -
de usza” o cu dow nym uzdro wie niu. Ol brzy mi męż czy zna ści -
snął pa nią Bar ba rę w ra mio nach – Do pie ro wte dy, po raz 
pierw szy pła ka łam – wspo mi na ko bie ta – zro zu mia łam, że on 
ży je. Pa trzę, wio zą to mo je dziec ko. Wszyst kie urzą dze nia 
odłą czo ne. Kła dą go do łóż ka, a on so bie spo koj nie le ży i od -
dy cha. Wzię łam go za rącz kę i on mnie wte dy po raz pierw szy 
ści snął za pa lec. To by ło 3 ma ja – zwra ca uwa gę na zna mien -
ną da tę. 

Oka za ło się, że no cą na gle dziec ko – w jed nej mi nu -
cie – zo sta ło kom plet nie uzdro wio ne. Mat ka chrzest na chłop -
ca, mi mo że nie mia ła dy żu ru, czu wa ła przy nim. To był jej 
pierw szy chrze śniak i bar dzo chcia ła, że by żył. Za uwa ży ła na -
gle, że coś się zmie ni ło, że chło piec od dy cha zu peł nie nor mal -
nie. Za alar mo wa ła le ka rzy. Po dwóch ty go dniach ba dań Al -
bert zo stał od da ny ro dzi com. Był zu peł nie zdro wy. 

Krót ko po tych wy da rze niach w drzwiach do mu 
Szuł czyń skich sta nę ła po tęż na, nie zwy kle wy so ka po stać w ha -
bi cie. – Je stem sio stra Be nil da. – usły sze li za sko cze ni do mow -
ni cy – Przy je cha łam z Rzy mu, że by ze brać do ku men ta cję do 
cu du. 

31. rocznica kanonizacji Św. Brata Alberta
PATRON NASZEJ PARAFII



GŁOS BRATA NR 4(86)2020 9

Taj na ak cja 
Nie by ło to ła twe. Prze cież ofi cjal nie do żad ne go cu -

du w woj sko wym szpi ta lu nie mo gło wte dy dojść. Pla ców ka 
żad nej do ku men ta cji udo stęp niać nie mia ła za mia ru. Do ku -
men ty zo sta ły wy do by te w spo sób iście sen sa cyj ny. Pa ni Bar -
ba ra z sio strą Be nil dą, cze ka ły pew nej no cy nie opo dal szpi ta -
la. Do ku men ty wy nio sła z pla ców ki wspo mnia na już wcze -
śniej mat ka chrzest na. Oby dwie ko bie ty do star czy ły je do 
punk tu kse ro, gdzie już cze kał umó wio ny czło wiek. Jesz cze tej 
sa mej no cy do ku men ty wró ci ły do ar chi wum szpi ta la. Kse ro -
ko pia tra fi ła na to miast do Rzy mu. 

Ru szy ły ka no ni za cyj ne pro ce du ry. Le ka rze z war -
szaw skie go szpi ta la jeź dzi li do Kra ko wa skła dać ze zna nia. 
Cza sy by ły ta kie, że je den przed dru gim ukry wał owe wy jaz -
dy. Ze zna nia skła dał tak że oj ciec chrzest ny dziec ka. Ofi cer 
WSW (Woj sko wa Służ ba We wnętrz na), który na gle zna lazł 
się w świe cie zu peł nie mu ob cym. – Dla nie go za kon ni ca by -
ła za wsze sta ra, gru ba i brzyd ka. Nie mógł się na dzi wić, że      
w klasz to rze są tak pięk ne, mło de, ro ze śmia ne dziew czy ny – 
opo wia da Bar ba ra Szuł czyń ska. Coś za czę ło się w nim zmie -
niać. Dziś ten męż czy zna jest już po bierz mo wa niu i ślu bie 
ko ściel nym. Zbie ra ma te ria ły do książ ki o po wstań czych lo -
sach Bra ta Al ber ta. 
 
Na chwa łę Bo gu 

Na po cząt ku 1989 ro ku, Szuł czyń scy do sta li list od 
sio stry Be nil dy: „Bo gu niech bę dą dzię ki. Usta lo no cud. Ka -
no ni za cja od bę dzie się jesz cze w tym ro ku” – gło si ło pi smo. 
Pa pież Jan Pa weł II ka no ni zo wał Bra ta Al ber ta w Rzy mie      
12 li sto pa da 1989 ro ku. 

Al bert Szuł czyń ski ma dziś 28 lat. Ja ko czte ro la tek 
wraz z ro dzi ca mi uczest ni czył w tym wy da rze niu. Wło scy re -
por te rzy osza le li na punk cie ma łe go Al ber ti no. Zdję cia chłop -
ca by ły na pierw szych stro nach wszyst kich wło skich ga zet. 

Z cza sem oka za ło się, że Al bert – wte dy już miesz ka -
niec Pod kam pi no su, nie opo dal So cha cze wa – pięk nie śpie wa. 
Skoń czył so cha czew ską szko łę mu zycz ną. Uczył się śpie wu 
kla sycz ne go w War sza wie. Obec nie pra cu je ja ko or ga ni sta. 

Pew ne go dnia ode brał te le fon z Czę sto cho wy. 
Dzwo nił pau lin, brat An drzej. – Opie ku ję się księ dzem Ja nem 
Wol nym, któ ry pa na ochrzcił. Ksiądz jest u nas w ho spi cjum 
i chciał by pa na po znać – po wie dział. Wi zy ta wy glą da ła dziw -
nie. Gdy ksiądz do wie dział się, że męż czy zna jest or ga ni stą, 

ca ły czas pła kał. Al bert obie cał mu, że za śpie wa na je go po -
grze bie. Du chow ny zmarł dwa ty go dnie póź niej. Mło dy or ga -
ni sta obiet ni cę speł nił. Ca ła ro dzi na Szuł czyń skich prze ży ła 
jed nak szok, gdy pod czas po grze bu od czy ta no frag men ty pa -
mięt ni ka księ dza Ja na Wol ne go. 

Pod da tą chrztu Al ber ta wid niał za pis, iż te go dnia 
ksiądz ochrzcił umie ra ją ce dziec ko. W trak cie sa kra men tu 
chło piec na gle otwo rzył oczy i spoj rzał na księ dza w ta ki spo -
sób, że ten po wie dział: – Bę dziesz żył i bę dziesz śpie wał na 
chwa łę Bo gu. Na gle dla ro dzi ny Szuł czyń skich sta ło się ja sne, 
dla cze go ksiądz pła kał pod czas spo tka nia z Al ber tem. Oto na 
ich oczach, do pi sa ny zo stał ostat ni chy ba roz dział tych nie sa -
mo wi tych wy da rzeń”. 
 
Pa tron na dzi siaj 

W li ście na roz po czę cie Ro ku Świę te go Bra ta Al ber -
ta, pol scy księ ża bi sku pi, tak na pi sa li: „Cze go uczy nas dzi siaj 
św. Brat Al bert? Ja kie prze sła nie nam po zo sta wia? Uro czy sty 
akt be aty fi ka cji w 1983 ro ku oraz ka no ni za cji w 1989 ro ku 
uka zu ją nam św. Bra ta Al ber ta ja ko wzór dla na szych cza sów. 
Świa dec two je go ży cia wska zu je naj pierw na praw dę o nie ro -
ze rwal nej wię zi mię dzy mi ło sier dziem a chrze ści jań stwem. 
Brat Al bert jest dla nas wzo rem nie po rów na nym. Prze cież on 
nie miał pra wie żad nych środ ków, ślu bo wał naj su row sze ubó -
stwo, nie dys po no wał żad ny mi fun du sza mi, żad ny mi go to wy -
mi in sty tu cja mi, tyl ko po sta no wił da wać sie bie, po rzu cił sztu -
kę, aby du szę swo ją od dać Bo gu i bliź nim, nie za trzy mu jąc nic 
dla sie bie. A czym mo że być owo „da wa nie sie bie” dzi siaj dla 
nas? To nic in ne go jak co dzien ny trud, ci cha ofia ra ze swo je -
go cza su, swo ich sił, swo je go zdro wia, to umniej sza nie sie bie 
w służ bie bliź nim, to by cie „do brym jak chleb, któ ry dla każ -
de go le ży na sto le, z któ re go każ dy mo że kęs dla sie bie ukro ić 
i na kar mić się, je śli jest głod ny”. 

Te go rocz na 31. rocz ni ca ka no ni za cji Pa tro na na szej 
pa ra fii, św. Bra ta Al ber ta, jest oka zją do przy po mnie nia Te go 
świad ka mi ło ści bez resz ty od da ne go Bo gu, przy no si tak że 
dzi siaj, owo ce prze mia ny serc tych, któ re roz wi ja ją swo ją 
wraż li wość na ludz ką bie dę. 
 

Te re sa So wiń ska  
za: www.news bo ok, Woj ciech Czu bat ka,  

i ks. An drzej An to ni Kli mek, re dak tor na czel ny „Opie ku na”

ŚWIĘTY BRAT ALBERT
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RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA

W tym ro ku, w dniach od 1 do 8 li sto pa da uczest ni czy li śmy 
w po wszech nej mo dli twie – Ró ża niec do Gra nic Nie ba, któ -
ry jest kon ty nu acją ini cja ty wy sprzed trzech lat, kie dy to 
mo dlą cy się sta nę li wzdłuż gra nic Pol ski z ró żań cem w rę -
kach. Tym ra zem or ga ni za to rzy chcie li do trzeć z pro po zy cją 
mo dli tew ną za rów no dla ro dzin jak i dla ca łych pa ra fii, aby 
w ten spo sób od po wie dzieć na skan da licz ne ak cje pro te sta -
cyj ne po pie ra ją ce abor cję i żą da ją ce „wol no ści praw ko biet”. 

Or ga ni za to rzy mo dli twy do Nie ba na wo ły wa li: „Mu -
si my zno wu chwy cić za ró żań ce i z ca łych sił wo łać do Bo ga 
Oj ca o zmi ło wa nie. Chce my pod jąć po ku tę za na sze grze chy 
i wo łać do Nie ba o wy ba cze nie. Chce my sta nąć w obro nie 
ży cia. Wszy scy po łącz my się w wspól nej mo dli twie, ca łą na -
dzie ję po kła da jąc w Bo gu Oj cu Je dy nym. Wszyst ko nas 
przy na gla do te go dzia ła nia: orę dzia Mat ki Bo żej, wy da rze -
nia w Pol sce i na świe cie. Sa mi nie da my so bie ra dy, jak po -
wie trza po trze bu je my po mo cy od Bo ga… Pro si my o mo dli -
twę i po dej mo wa nie po ku ty w in ten cji wy peł nie nia Wo li Bo -
żej wo bec na szej Oj czy zny. 

Po przez prze bła ga nie Bo ga za grzech za bi ja nia nie -
na ro dzo nych i wy na gro dze nie cier pie nia, ja kie go do zna ły 
dzie ci nie na ro dzo ne, pra gnie my ra to wać Pol skę i świat 
przed kon se kwen cja mi tych grze chów. Kon se kwen cje          
te sta ją się co raz bar dziej wi docz ne i do ty ka ją nas co raz         
bar dziej. 

Dla te go po now nie or ga ni zu je my ogól no pol skie wy -
da rze nie mo dli tew ne, że by zmie nić bieg hi sto rii, po wstrzy -
mać zło i wy ma zać skut ki na szych grze chów. A więc: 
1. Po ku tu je my za wszyst kie grze chy abor cji do ko na ne          
w Pol sce. 
2. Pro si my du sze czyść co we o mo dli twę, ofia ro wu je my      
od pu sty. 
3. Prze pra sza my dzie ci nie na ro dzo ne, przyj mu je my je do 
na szych ro dzin i pro si my o mo dli twę za nas.  

Owo cem tej wiel kiej mo dli twy Po la ków mo że być 
przy wró ce nie na dziei, wia ry i przy ję cie po ko ju Bo że go.  

Na sza Pa ra fia ja ko jed na z 20 tys. in nych, przy stą pi -
ła do Ini cja ty wy „Ró żań ca do Gra nic Nie ba”.   
 

Pod czas okta wy Uro czy sto ści Wszyst kich Świę -
tych, wspól nie od ma wia li śmy ró ża niec za zmar łych do łą cza -
jąc tak że mo dli twy „Ró żań ca do Gra nic Nie ba” w du chu  
jed no ści: osób świec kich, ka pła nów, bi sku pów i pa pie ża. W 
pierw szą so bo tę mie sią ca, pod czas Mszy św. o godz. 12.00, 
wy na gra dza li śmy za grze chy Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi. 

Do wspól ne go Ró żań ca moż na się by ło włą czyć, 
mo dląc się in dy wi du al nie w swo ich do mach po przez łą cze 
in ter ne to we z Sank tu arium Mat ki Bo żej Gie trz wałdz kiej, 
skąd o godz. 19.00 od by wa ła się co dzien na trans mi sja na ży -
wo. Je dy nie ostat nie spo tka nie mo dli tew ne by ło trans mi to -
wa ne z Ba zy li ki Świę te go Krzy ża na Kra kow skim Przed mie -
ściu w War sza wie.  

Głów ną in ten cją mo dli twy by ła proś ba o ule cze nie 
ran zwią za nych z utra tą dzie ci nie na ro dzo nych (tych nie -
przy ję tych i tych, któ re nie mo gły się na ro dzić z po wo dów 
na tu ral nych) oraz prze bła ga nie za wszyst kie na sze grze chy, 
za nie dba nia i zra nie nia z tym zwią za ne. 

 
Prze bieg mo dli twy: 
• mo dli twa do Bo ga Oj ca, w któ rej wiel bi my Bo ga, 

w Trój cy Świę tej Je dy ne go, Stwór cę wszel kie go stwo rze nia.  
Dzię ku je my za cu dow nie stwo rze nie nas i człon ków ro dzi -
ny. Prze pra sza my za to, że czę sto nie po tra fi my przy jąć,        
a nie kie dy na wet wprost od rzu ca my Owoc Bo żej mi ło ści. 
Prze pra sza my Cię za każ de go czło wie ka, któ ry w ja ki kol -
wiek spo sób przy czy nił się do od rzu ce nia mi ło ści ob ja wio -
nej w za ist nie niu no we go ży cia. Pro si my o ła skę prze ba cze -
nia dla mnie, dla mo jej naj bliż szej ro dzi ny, dla mo ich przod -
ków i po tom ków. Jed no cze śnie pra gnie my przy jąć do swe go 
ser ca każ de po czę te, a od rzu co ne ży cie. Przyj mu je my te 
dzie ci, któ rym choć nie da no przyjść na ten świat, to jed nak 
ży ją przed Two im Ob li czem. Na da je my im pra wa mo jej ro -
dzi ny i oby wa tel stwo mo jej Oj czy zny. 
• mo dli twa skie ro wa na do dzie ci, w któ rej prze pra sza my za 
wszyst kie dzie ci nie na ro dzo ne, za bi te w na szych ro dzi nach, 
te, o któ rych wie my i te, któ re są nam nie zna ne. 

Pro si my o wsta wia nie się za na mi, by śmierć nie 
mia ła do stę pu do na szych ro dzin. Pro si my o mo dli twę za 
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RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA

Oto słowa Ojca Świętego Franciszka: 
Po zdra wiam ser decz nie wszyst kich Po la ków.  

W tym ty go dniu w ca łej Pol sce, Wa sze ro dzi ny i pa ra fie jed -
no czy wspól na mo dli twa: „Ró ża niec do gra nic nie ba”.  

Niech to bła ga nie, za no szo ne do nie ba przez wsta -
wien nic two Mat ki Bo żej Ró żań co wej, wy jed na uzdro wie nie  

 
ran zwią za nych z utra tą dzie ci nie na ro dzo nych, prze ba cze -
nie grze chów, dar po jed na nia, oraz na peł ni Wa sze ser ca na -
dzie ją i po ko jem.  

Z ser ca Wam bło go sła wię. 
  

Pol skę i ca ły świat, by wró cił do Bo ga Oj ca, na sze go Stwór cy.  
• Psalm 51: „Zmi łuj się na de mną, Bo że, w ła ska wo -

ści swo jej, w ogro mie swej li to ści zgładź nie pra wość mo ją...” 
• Ró ża niec Świę ty 
• Koń co we mo dli twy: to Ak ty Za wie rze nia się Ser -

cu Je zu so we mu i Mat ce Bo żej, któ re są du cho wym do peł -

nie niem na szej po ku ty i mo dli twy. Są też otwar ciem na przy -
ję cie wo li Bo żej, w ko lej ne dni, mie sią ce i la ta. 
 

Niech nas umoc ni ta mo dli twa!  
Ma ry jo – Kró lo wo Pol ski – módl się za na mi!” 
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Z ŻYCIA PARAFII

Msza świę ta w pierw szy wto rek mie sią ca, 6 paź dzier ni ka 2020 r., zgro ma dzi ła 
Wspól no tę Je zu so wej Ło dzi na Mszy świę tej, któ ra wy ra ża ła swą ra dość tań -
cem z fla ga mi i śpie wem. Po Mszy świę tej człon ko wie wspól no ty dzie li li się 
świa dec twa mi dzia ła nia Bo ga w swo im ży ciu. Po ni żej ga le ria zdjęć z te go wy -
da rze nia.

Wspólnota Jezusowej Łodzi
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Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Jak co ro ku w wi gi lię uro czy sto ści Wszyst kich 
Świę tych w kil ku ko ścio łach Ar chi die ce zji Gdań -
skiej od by ło się spo tka nie mo dli tew ne pod ha -
słem „Świę ty nie śmier tel ny”, któ re jest ka to lic ką 
prze ciw wa gą dla ame ry kań skie go Hal lo we en        
o po gań skim ro do wo dzie. Z po wo du pan de mii      
w tym ro ku nie wzię ło w nim wpraw dzie udzia łu 
zbyt wie le osób, ale na sza dość spo ra ka te dra nie 
świe ci ła jed nak pust ka mi. Po od śpie wa niu li ta nii 
do wszyst kich świę tych wy słu cha li śmy oko licz no -
ścio wej kon fe ren cji po świę co nej be aty fi ko wa ne -
mu nie daw no Car lo Acu ti so wi. Na stęp nie w uro -
czy stej pro ce sji wnie sio ne zo sta ły na oł tarz re li -
kwie kil ku na stu świę tych oraz mon stran cja, przed 
któ rą od by ła się ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra -
men tu. Ca łość uświet ni ły wspa nia ły śpiew i gra 
żu kow skie go ze spo łu „Lux Mun di”.  

Splen do ru do da wał uro czy sto ści tak że nie -
tu zin ko wy wy strój ko ścio ła. Oświe tle nie nad fi gu -
rą Mat ki Bo żej w głę bi pre zbi te rium stwa rza ło cie -
ka we (zu peł nie za pew ne nie za mie rzo ne) wra że -
nie, ja ko by uno sił się nad nią duch ele ganc kie go 
dżen tel me na w ka pe lu szu. Na scho dach pre zbi te -
rium usta wio ne by ły też od po cząt ku spo re wi ze -
run ki św. Te re sy z Avil la, bł. José Sánche za del 
Río, Mat ki Bo skiej Nie usta ją cej Po mo cy oraz św. 
An drze ja Bo bo li. Re li kwia mi te go ostat nie go, bę -
dą ce go pa tro nem Pol ski, pro boszcz ka te dry pod 
ko niec uro czy sto ści po bło go sła wił na pla cu ka te -
dral nym za rów no nas jak i ca łe na sze mia sto, któ -

re w tym sa mym aku rat cza sie opa no wa ne by ło 
przez tłu my de mon stru ją cych na uli cach prze ciw -
ni ków Ko ścio ła. Moż na więc po wie dzieć, że był to 
bar dzo sym bo licz ny gest. A że na stęp ne go dnia 
(tj. 1 li sto pa da) miał się roz po cząć „Ró ża niec do 
Gra nic Nie ba”, to i my na sa mym koń cu wy pu ści -
li śmy z rąk czer wo ne ba lo ni ki w kształ cie serc, 
któ re od ra zu po szy bo wa ły do nie ba. W ten spo -
sób za po cząt ko wa li śmy nie ja ko tę ogól no pol ską 
ak cję mo dli tew ną. 

Te go sa me go wie czo ra Szko ła No wej 
Ewan ge li za cji zor ga ni zo wa ła rów nie cie ka we spo -
tka nie mo dli tew ne w ko ście le pod we zwa niem 
Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa w So po cie,     
a w wi gi lię uro czy sto ści Chry stu sa Kró la 
(21.11.2020) tak że Wie czór Chwa ły Kró la 
Wszech świa ta, w któ rym – z uwa gi na sy tu ację 
epi de mio lo gicz ną – moż na by ło wziąć udział rów -
nież on li ne, z cze go chęt nie sa ma sko rzy sta łam. 

tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek  

„Holy wins” anno Domini 2020

po błogosławienstwie czerwne baloniki poszybowały do nieba konferencja w gronie kilkorga świętych



14

„SMYKI” na teamsach

Duszpasterstwo online   
Wspól no ta Młod szej Mło dzie ży „Lux Cor dis” pod czas swo je go piąt ko we go 
spo tka nia uczest ni czy ła w trans mi sji Mszy świę tej na plat for mie Te ams. 
Cza sa mi na wet for ma on li ne może oka zać się dla nie kto ́rych owoc niej sza     
i pięk niej sza. Ten nie ła twy czas po ka zu je nam za Kim/czym tak na praw dę 
tę sk ni my... 

Z ŻYCIA PARAFII

 Po mi mo oczy wi stych prze ciw no ści, dusz pa ster stwo aka de -
mic kie „Lux Cor dis” pręż nie dzia ła i przyj mu je no wych stu -
den tów. Na sze spo tka nia skła da ją się z dwóch czę ści: Msza 
św. w ko ście le oraz kon fe ren cja on -li ne. .Prze strze ga jąc 
wszyst kich norm sa ni tar nych, nie pod da je my się w po zna -

wa niu „Świa tło ści Ser ca” – „Lux Cor dis”. W mi nio ny week -
end prze ży li śmy Dzień Sku pie nia w for mie hy bry do wej: 
część spo tkań odby ło się w ko ście le, część on -li ne. Te ma -
tem Dnia Sku pie nia by ła „Ke ryg ma tycz na wal ka z mo im 
Go lia tem”.

Duszpasterstwo Akademickie  
„Lux Cordis” – działa on-line!!!
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Duszpasterstwo Młodzieży  
„Lux Cordis” – spotkania na ZOOM-ie

Mikołajki – 2020

Wspól no ta Mło dzie żo wa Lux 
Cor dis po ru sza na kon fe ren cjach 
on li ne te ma ty z za skre su ka te chi -
zmo wej i ludz kiej. Roz ma wa ją o: 
ro dzi nie, 7 grze chach głów nych    
i 3 cno tach kar dy nal nych, o po -
wo ła niu. Roz wa ża li śmy rów nież 
Sło wo Bo że. 

Spę dza jąc tak że czas na 
wspól nej in te gra cji gra jąc on li ne 
m.in. w ka lam bu ry i Among Us. 
Uda ło się też wspól nie z Dusz pa -
ster stwem Aka de mic kim ze brać   
i prze ka zać pro duk ty dla nie mow -
ląt dla Fun da cji Ma łych Stó pek    
w Sta ro gar dzie Gdań skim. 

Sta ra ją się po mi mo pan -
de mii trwać ra zem i ma ją na - 
dzie ję, że nie dłu go spo tka ją się    
w swo jej sal ce :)

Na ostat nim spo tka niu mie li śmy 
na sze wspól no to we Mi ko łaj ki! 
Naj młod si, stu den ci i my spo tka -
li śmy się na zoo mie, aby ra zem 
jak co ro ku, lecz tym ra zem          
w ciut in nej for mie się ze so bą    
in te gro wać i móc ob cho dzić 
świę to świę te go Mi ko ła ja bi sku -
pa Mi ry. Na si ko cha ni księ żą 
przy go to wa li spo tka nie na któ -
rym ro bi li śmy qu iz i słu cha li śmy 
mu zy ki świą tecz nej, ksiądz Da -
wid opo wie dział nam hi sto rię 
świę te go Mi ko ła ja, a tak że dzie li -
li śmy się na szy mi wspo mnie nia -
mi do ty czą cy mi świąt. Wie czór 
ten był pe łen atrak cji, od wie dził nas na wet gość z Fran cji, czy li ksiądz Ma te usz! W trak cie spo tka nia nie za bra kło hu mo -
ru, za ba wy, ry wa li za cji oraz in te gra cji, więc wie czór był dla nas pe łen wra żeń. Cie szy my się, że po mi mo obec nych wa run -
ków, mo gli śmy świę to wać ten dzień ra zem, zgod nie ze zwy cza jem! 

AB

Z ŻYCIA PARAFII
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Carlo Acutis – najmłodszy błogosławiony 
„misjonarz” naszych czasów

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – ZNANI I NIEZNANI

wierni uczestniczący w beatyfikacyjnej mszy św. Carlo Acutisa na zewnątrz bazyliki z uwagi na obostrzenia związane z Covidem  
(fot. CNS /Junno Arocho Esteves)

chłopak taki sam jak jego rówieśnicy, (fot. www.carloacutis.com)

Mó wiąc o świę tych czy bło go sła wio nych, ma my na ogół na 
my śli do ro słych już za zwy czaj lu dzi, któ rzy za sły nę li z ja -
kichś bar dzo wy bit nych dzieł swo je go ży cia. Są wśród nich 
m.in. po wszech nie zna ni wład cy (np. Ka zi mierz, Ja dwi ga), 
pa pie że (np. Grze gorz Wiel ki, Jan Pa weł II), księ ża, za kon -
ni cy i sio stry za kon ne (np. ks. Po pie łusz ko, o. Pio, s. Fau -
sty na). Tym cza sem – jak śpie wa „Ar ka No ego” – „ta ki du -
ży, ta ki ma ły mo że świę tym być, tak i ja, tak i ty mo żesz świę -
tym być”. Po twier dza to m.in. te go rocz na be aty fi ka cja Car lo 
Acu ti sa, któ ra mia ła miej sce w Asy żu 10.10.2020 r. Ten mło -
dy Włoch w trak cie swo je go krót kie go, bo za le d wie 15-let -
nie go ży cia zdo łał do trzeć ze swo im in ter ne to wym prze sła -
niem o Bo gu do za pew ne du żo więk szej rze szy ró wie śni -
ków na wszyst kich kon ty nen tach niż nie je den mi sjo narz. 
Stąd też moż na go we dług mnie na zwać „mi sjo na rzem” na -
szych cza sów. Je go „am bo ną” stał się in ter net, któ rym – 

oczy wi ście oprócz pił ki noż nej – in te re so wał się po dob nie 
jak zresz tą wie lu in nych lu dzi w je go wie ku. Je go „na uki” 
przy bra ły for mę two rzo nych tam przez nie go wła sno ręcz -
nie ko mik sów mó wią cych o ży ciu i na uce Je zu sa. W tak 
pro sty i zro zu mia ły spo sób prze ka zy wał w nich mło dym lu -
dziom na ca łym świe cie trud ne nie kie dy do zro zu mie nia 
war to ści re li gij ne. Tra fiał zresz tą nie tyl ko do serc mło dzie -
ży, lecz tak że i do ro słych, gdyż wśród pierw szych osób, 
któ rych ży cie zmie ni ło się ra dy kal nie pod wpły wem je go 
prze ka zów, by ła je go wła sna ma ma i ku zyn ka. Dzię ki swo -
jej pa sji in for ma tycz nej Car lo nadał do dat ko wo in ter ne to wi, 
któ ry nie rzad ko słu żył złym rze czom (np. uka zy wa niu 
prze mo cy czy gor sze niu in nych za po mo cą tre ści por no -
gra ficz nych), zu peł nie no we, no bi li tu ją ce go wręcz zna cze -
nie i stał się tym sa mym (nie ofi cjal nym chy ba jesz cze) pa -
tro nem in ter nau tów.  
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ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – ZNANI I NIEZNANI

beatyfikacyjna msza św. w bazylice w Asyżu, (fot. carlo-acutis-cyber-apostel-vatikan-seligsprechung-katholische-kirche-bild.jpeg)

po 14 latach od śmierci Carlo Acutis wygląda w trumnie jakby tylko spał..., (fot. www.carloacutis.com)

Szcze gól ną war tość w je go ży ciu sta no wi ła Eu cha -
ry stia, któ rą przyj mo wał co dzien nie, od kąd w wie ku 12 lat 
wró cił z ro dzi ca mi do Me dio la nu z Lon dy nu, gdzie się uro -
dził 3.05.1991 r. Na zy wał ją swo ją „au to stra dą do nie ba” i – 
jak się oka zu je – by ły to sło wa pro ro cze. Za chwy cał się „ory -
gi nal nym po stę po wa niem Je zu sa, któ ry cho wa się w ma lut kim 
ka wa łecz ku chle ba. Tyl ko Bóg mo że zro bić coś tak nie wia ry -
god ne go”. Je go pla nem na ży cie, któ ry kon se kwent nie re ali -
zo wał, by ło „za wsze być bli sko Bo ga”. Bar dzo mą drze jak na 
swój mło dy wiek okre ślał ta kie fi lo zo ficz ne po ję cia jak smu -
tek („pa trze nie na sie bie”) czy szczę ście („pa trze nie w stro nę 
Bo ga”). Był rów nież świa dom te go, że „nie bo cze ka ło na nas 
od za wsze”, bo „nasz cel mu si być nie skoń czo ny, a nie skoń czo -
ność to na sza oj czy zna”. Dla te go też nie „umie rał jak wie lu 
ja ko kse ro ko pia”, lecz „ja ko ory gi nał, któ rym wszy scy lu dzie 
się ro dzą”. Tuż przed śmier cią pod su mo wał w skró cie swo -
je ży cie sło wa mi, któ re tak że każ dy z nas chciał by za pew ne 
móc wy po wie dzieć w chwi li swo jej śmier ci: „Cie szę się, że 
umie ram tak wcze śnie, po nie waż prze ży łem swo je ży cie, nie 
tra cąc ani mi nu ty na rze czy, któ re nie po do ba ją się Bo gu”.  
Wie le z przy to czo nych tu zdań te go mło de go ge niu sza in -
ter ne to we go cy to wał nie jed no krot nie przy róż nych oka -
zjach na wet sam pa pież Fran ci szek.  

Car lo Acu tis zmarł w 2006 r. na bia łacz kę, któ ra        
w bar dzo szyb kim tem pie wy nisz czy ła je go or ga nizm. Przed 
je go te go rocz ną be aty fi ka cją, a więc po 14 la tach od je go 
śmier ci, wy sta wio no je go cia ło na wi dok pu blicz ny w szkla -
nej trum nie w ba zy li ce w Asy żu. Wy glą dał tak, jak by po pro -
stu za snął w swo im spor to wym ubra niu! Cóż, na sze ży cie 
nie koń czy się wraz z na szą śmier cią… 

Bło go sła wio ny Car lo Acu tis po zo sta wił nam po so -
bie bo ga tą spu ści znę. Oprócz mnó stwa in ter ne to wych ko -
mik sów o te ma ty ce re li gij nej, ad re so wa nych głów nie do 
mło dzie ży, stwo rzył tak że na swo jej stro nie in ter ne to wej 
bar dzo szcze gó ło wy ka ta log wszyst kich Cu dów Eu cha ry -
stycz nych, któ re mia ły miej sce do mo men tu je go śmier ci    
w róż nych kra jach (m.in. w So kół ce i Le gni cy). Zbiór ten 
ma być pre zen to wa ny w for mie wy sta wy na ca łym świe cie. 
Swo ją wę drów kę roz po czę ła ona w USA, więc w Pol sce pew -
nie bę dzie my mu sie li jesz cze tro chę na nią po cze kać. 

 

Tekst: Ewa Wo ja czek 
(zdję cia za czerp nię to ze stron in ter ne to wych)  
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„Przez swo ją wy trwa łość oca li cie ży cie wa sze.” 
/Łk 21, 19/ za pew nia nas Je zus Chry stus – je dy ny 
Syn Bo ży, nasz Pan, Zba wi ciel, Bra ma do ży cia 
wiecz ne go, Chry stus Król Wszech świa ta. Jan        
Pa weł II, wzór dusz pa ste rza, od da ny był Oso bie     
Je zu sa Chry stu sa ca łym swo im ży ciem przez Nie po -
ka la ną Bo gu ro dzi cę: TOTUS TUUS – pa pie skie ha -
sło, któ re do brze zna ne jest na ca łym świe cie i obec -
ne w nie jed nym po lo nij nym do mu. Pa pież Piel -
grzym. War to przy to czyć bar dzo po pu lar ne i czę sto 
cy to wa ne dwa frag men ty ka te chez ze spo tkań z mło -
dy mi po ko le nia mi pod czas pa pie skich piel grzy mek. 

Lo ur des, spo tka nie z mło dzie żą, 15 sierp nia 
1983 r.:  
„Dro ga mi ło ści we dle Chry stu sa jest dro ga trud ną    
i wy ma ga ją cą. Mu si my być re ali sta mi. Ci, któ rzy 
mó wią wam tyl ko o spon ta nicz no ści, ła two ści, wpro -
wa dza ją was w błąd. Stop nio we opa no wy wa nie na -
sze go ży cia, ucze nie się by cia tym, kim chce Bóg 
by śmy by li, wy ma ga cier pli we go wy sił ku i wal ki ze 
so bą. Bądź cie męż czy zna mi i ko bie ta mi świa do my -
mi. Nie za głu szaj cie swo ich su mień, nie de for muj cie 
ich, na zy waj cie po imie niu – do bro i zło. Cze ka was 
nie uchron nie po zna nie sprzecz no ści spo łe czeń stwa, 
któ re go wa dy do brze zna cie. Nie wy rze ka jąc się    
mi ło sier dzia, ale z od wa gą, przyj dzie nam bu do wać 
naj pierw w so bie sa mych kształt ta kie go spo łe- 
czeń stwa, ja kie chcie li by śmy mieć ju tro. Wia ra jest       
ry zy kiem.”  

Seul, prze mó wie nie na spo tka niu z mło dzie żą,  
6 ma ja 1984 roku: 
„Być mło dym zna czy mieć du żo ide ałów i na dziei. 
Zna czy to rów nież do świad czać sa mot no ści i lę kać 
się, że naj cen niej sze na dzie je mo gą się nie speł nić.  
I im bar dziej ko cha cie ży cie, tym więk sza jest wa sza 
na dzie ja, tym więk szy by wa wasz lęk. Po nie waż 
staw ka w tej grze jest zbyt wy so ka, by moż na ją by -
ło utra cić: jed no ży cie, któ re dał wam Bóg, a któ re -
go nikt in ny nie mo że za was prze żyć. Być mło dym 
chrze ści ja ni nem zna czy to wszyst ko i jesz cze wię -
cej: zna czy żyć w Chry stu sie.”   

*     *     * 

Przy to czo ne sło wa Pa pie ża są tyl ko nie wiel ką cząst -
ką je go słów, dro go wska zów dla mło dych lu dzi, któ -
rzy czę sto są po zo sta wie ni sa mi so bie. Pa pież był 
wiel kim przy ja cie lem mło dzie ży. Te raz rów nież wy -

pra sza dla niej ła ski i Bo że bło go sła wień stwo, co 
mo że po jąć tyl ko ten, kto ży je Du chem Świę tym       
i Sło wem Bo żym na co dzień. Czy z ta ką si łą, ja ka 
pły nie z przy to czo nych słów, mo że mó wić oso ba, 
któ ra nie jest war ta za ufa nia? Oczy wi ście, że nie!  
Pa pież jest przy kła dem czy ste go chrze ści ja ni na. 
Skąd dzi siaj ty le ka lum ni pod ad re sem je go świę tej 
oso by? Od po wie dzi jest wie le, a pa ra dok sal nie źró -
dło jed no: ciem na stro na mo cy. Mnie prze ko na ły raz 
na za wsze sło wa naj słyn niej sze go eg zor cy sty ks. Ga -
brie la Amor tha, że oso ba Ja na Paw ła II bę dzie ata -
ko wa na już nie ustan nie. W cza sie eg zor cy zmów zły 
duch mó wił, że nie na wi dzi Ja na Paw ła II naj bar dziej, 
bo za brał mu wie le mło dych dusz. Złe wy da rze nia 
ostat nich ty go dni tyl ko po twier dza ją praw dę słów 
ks. Amor tha.  

Wszyst ko ro dzi się w na szych ser cach – i zło, 
i do bro. Naj waż niej sze, że by na ro dził się w ser cu 
czło wie ka Chry stus, On jest na szą je dy ną obro ną 
przed naj gor szym złem. Jan Pa weł II wie dział o tym 
do sko na le.  

Opra co wa nie Te re sa An drze jak 

100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Jan Paweł II do młodzieży
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Przy wi gi lij nym sto le w tym ro ku bę dzie my cie -
szyć się obec no ścią tyl ko ści słe go ro dzin ne go 
gro na. Po ja wi się tym sa mym oka zja du cho wej 
obec no ści z ty mi, któ rzy są bli scy na sze mu ser cu, 
a po zo sta ją w cza sie świąt gdzieś da lej.  

Nie mo że za brak nąć wśród tych, o któ rych 
po my śli my w cza sie Wi gi lii, Ja na Paw ła II, tym 
bar dziej te raz, kie dy pa mięć o nim jest bez kar nie 
bru ka na.  

Sło wa Pa pie ża za pa da ją jak za wsze głę bo -
ko w na sze ser ca, trze ba tyl ko nie ustan nie je 
otwie rać. Wów czas sta ną się naj lep szy mi po mni -
ka mi pa mię ci o Wiel kim Po la ku.  

 
*  *  * 

„Ad went za chę ca nas do uświa do mie nia so bie na 
no wo te go eg zy sten cjal ne go ocze ki wa nia, któ re 
„zna mio nu je” na sze ist nie nie i na sta wia je na prze -
wyż sze nie sie bie, aby przy go to wać się na spo tka -
nie z „Tym, któ ry ma przyjść”. Co wię cej, za chę ta 
li tur gii zo bo wią zu je nas do po ma ga nia tak że in -
nym w od kry ciu tej głę bo kiej struk tu ry ich ist nie -
nia, któ rą na zwał bym „struk tu rą Ad wen tu” wła ści -
wą czło wie ko wi. Istot nie, tyl ko ten, kto po tra fi od -
kryć swo ją nie kom plet ność, mo że pra gnąć wyjść 
po za sie bie, aby szu kać wła snej re ali za cji tam, 
gdzie je dy nie moż na ją zna leźć.” 

/ 10 XII 1983 – Nad zwy czaj na au dien cja ge ne ral na w Au li Paw ³a VI/  

 
*  *  * 

„Œwiat po trze bu je praw dzi wej m¹droœci. Czê sto 
szu ka jej tam, gdzie jej nie ma, na to miast nie umie 

uznaæ jej tam, gdzie ona na praw dê siê znaj du je.     
A dla cze go tak jest? Po wód mo ¿e byæ ten, któ ry 
ma na myœli œw. Pa we³ w Pierw szym Liœcie do Ko -
ryn tian (por.1 Kor. 1-2): po nie wa¿ praw dzi wa 
m¹droœæ, któ ra jest m¹droœci¹ krzy ¿a, przed sta -
wia siê nie kie dy ja ko „g³up stwo” lub „sza leñ stwo”. 
Lecz – jak po tem wyjaœnia Apo sto³  – „na uka krzy -
¿a g³up stwem jest dla tych, co id¹ na za tra ce nie” 
(1 Kor 1, 18), dla tych mia no wi cie, któ rzy ow³ad -
niê ci py ch¹, uwa ¿a j¹ sie bie za m¹ drych, pod czas 
gdy w rzeczywistoœci w oczach Bo ¿ych s¹ tyl ko 
g³u pi. Praw dzi wa za tem m¹droœæ – m¹droœæ krzy -
¿a – uka zu je siê tyl ko po kor nym i tym, któ rzy szu -
ka j¹ praw dy, od rzu ca j¹c czcze po zo ry.”   

/1 X 1984 – do ksiê ¿y Pa sjo ni stów/ 

  

*  *  * 
„Dla cze go je stem chrzeœcijaninem? Dla cze go od -
da ³em ca ³e mo je ¿y cie Chry stu so wi? Py ta nia te 
do ty cz¹ naj wa¿ niej szych prze ko nañ i pod sta wo -
wych wartoœci, na któ rych sta ra my siê opie raæ na -
sze myœli i czy ny. Na sze ¿y cie kszta³ tu j¹ wy bo ry, 
ja kich do ko nu je my na dzia ³a nie Bo ga. Lecz dzia ³a -
nia Bo ga s¹ wa¿ niej sze ni¿ na sza od po wiedŸ. Bóg 
wzy wa, Bóg dzia ³a, a my od po wia da my. Dla te go 
jesteœmy chrzeœcijanami. W Chry stu sie Bóg jest   
z na mi i ta kie jest zna cze nie s³o wa „Em ma nu el”. 
Rzeczywiœcie, Oj ciec tak bar dzo pra gn¹³ byæ ze 
swo im lu dem, ¿e da³ nam swo je go je dy ne go Sy na, 
swe go umi ³o wa ne go Sy na. Nie mo g³o byæ wiêk -
sze go da ru.” 
/25 XI 1986 – Bris ba ne, Au stra lia – Msza œw. i ryt ini cja cji Ka te chu me nów/ 

 
 Opracowanie Teresa Andrzejak 

• OPOWIADANIA dla DZIECI •

 WIGILIA  z Janem Pawłem II
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Za uwa ży łam, nie bez zdzi wie nia, że wie le osób nie roz róż -
nia, a wręcz utoż sa mia św. An drze ja Apo sto ła i św. An drze ja 
Bo bo lę ja ko jed ną po stać. Po sta no wi łam więc przyj rzeć się 
bli żej tym świę tym.  

 
Św. An drzej Apo stoł  

An drzej Apo stoł po cho dził z Bet sa idy nad Je zio rem Ga li lej -
skim (por. J 1, 44), ale miesz kał ze św. Pio trem, swo im star -
szym bra tem i je go te ścio wą w Ka far naum (por. Mk 1, 21. 
29-30). Obaj trud ni li się ry bo łów stwem. Po cząt ko wo był 
uczniem Ja na Chrzci cie la. Pod je go wpły wem po szedł za 
Chry stu sem, któ ry przyj mo wał z rąk Ja na chrzest w Jor da -
nie. To on przy pro wa dził do Chry stu sa swo je go bra ta – Pio -
tra. Jed nak nie od ra zu na sta łe do łą czy li oni do tłu mów cho -
dzą cych z Pa nem Je zu sem. Po pierw szym spo tka niu w po -
bli żu Jor da nu wró ci li do Ga li lei, do swo ich za jęć. By li za -
moż ny mi ry ba ka mi, sko ro mie li wła sne ło dzie i sie ci. Wła -
śnie przy ta kiej pra cy Chry stus po raz dru gi ich we zwał; od -
tąd po zo sta li z nim aż do Je go śmier ci i wnie bo wstą pie nia. 
Spo tka nie nad Je zio rem Ge ne za ret i po wtór ne we zwa nie 
prze ka zał nam św. Ma te usz: „Gdy (Je zus) prze cho dził obok 
Je zio ra Ga li lej skie go, uj rzał dwóch bra ci, Szy mo na, zwa ne -
go Pio trem i bra ta je go, An drze ja, jak za rzu ca li sieć w je zio -
ro: by li bo wiem ry ba ka mi. I rzekł do nich: «Pójdź cie za 
Mną, a uczy nię was ry ba ka mi lu dzi». Oni na tych miast zo -
sta wi li sie ci i po szli za nim” (Mt 4, 18-20). Św. Łu kasz do -
rzu ca szcze gół, że po wo ła nie to łą czy ło się z cu dow nym po -
ło wem ryb (Łk 5, 1-11). Pan Je zus chciał w ten spo sób 
umoc nić w swo ich pierw szych uczniach wia rę w to, że praw -
dzi wie jest Tym, za Ko go się po da je. W spi sie Apo sto łów An -
drzej wy mie nia ny jest na dru gim (Mt i Łk) lub czwar tym 
(Mk) miej scu. Przez ca ły okres pu blicz nej dzia łal no ści Pa na 
Je zu sa na le żał do Je go naj bliż sze go oto cze nia. W do mu An -
drze ja i Pio tra w Ka far naum Chry stus nie jed no krot nie się 
za trzy my wał. An drzej był świad kiem cu du w Ka nie (J 2, 1-
12) i cu dow ne go roz mno że nia chle ba (J 6, 8-15). 
 

Śla dy apo stol skiej dzia łal no ści św. An drze ja  
i mę czeń ska śmierć 

 W tra dy cji usi ło wa no wy ba dać śla dy je go apo stol skiej dzia -
łal no ści po Ze sła niu Du cha Świę te go. Ory ge nes (+ 254) wy -
ra ża opi nię, że św. An drzej pra co wał w Scy tii, w kra ju le żą -
cym po mię dzy Du na jem a Do nem. Był by to za tem Apo stoł 
Sło wian, któ rych tu wła śnie mia ły być pier wot ne sie dzi by. 
We dług św. Hie ro ni ma (+ 421) św. An drzej miał tak że pra -
co wać w Pon cie, w Ka pa do cji i w Bi ty nii, skąd udał się do 
Achai. Ten sam po gląd po dzie la Teo do ret (+ 458), któ ry 
twier dzi, że św. An drzej prze szedł ze Scy tii do Tra cji i Epi -
ru, aby za koń czyć ży cie śmier cią mę czeń ską w Achai. 
Wszyst kie źró dła są zgod ne, że św. An drzej za koń czył swo -
je apo stol skie ży cie śmier cią mę czeń ską w Pa tras w Achai, 
na drze wie krzy ża. Pa tras le ży na Pe lo po ne zie, przy uj ściu 
Za to ki Ko rync kiej. Nie mniej sze za in te re so wa nie oso bą          
i dzia łal no ścią, a zwłasz cza śmier cią św. An drze ja, oka zu ją 

apo kry fy: Dzie je An drze ja z wie ku II-III oraz Mę ka św. An -
drze ja z wie ku IV. Są to do ku men ty bar dzo daw ne, się ga ją -
ce nie mal cza sów po apo stol skich. Zwłasz cza Dzie je An drze -
ja cie szy ły się kie dyś wiel kim po wo dze niem. We dług tych 
źró deł, po Ze sła niu Du cha Świę te go, An drzej miał na uczać   
i do ko nać wie lu cu dów (na wet wskrze sza nia zmar łych)      
w miej scach, do któ rych do tarł: w Pon cie i Bi ty nii (dzi siaj 
za chod nia Tur cja) oraz w Tra cji (Buł ga ria), Scy tii (dol ny 
bieg Du na ju) i Gre cji. Tam też, w Pa tras, 30 li sto pa da 65 lub 
70 ro ku (w tra dy cji wschod niej – w 62), prze że gnaw szy ze -
bra nych wy znaw ców, zo stał ukrzy żo wa ny gło wą w dół na 
krzy żu w kształ cie li te ry X. Wy rok ten przy jął z wiel ką ra do -
ścią – cie szył się, że umrze na krzy żu, jak Je zus. Li te ra X jest 
pierw szą li te rą imie nia Chry stu sa w ję zy ku grec kim (od 
Chri stos, czy li Po ma za niec). Pra wo sław ni uwa ża ją, że św. An -
drzej umie rał aż trzy dni, bo do krzy ża zo stał przy wią za ny,    
a nie przy bi ty – w ten spo sób chcia no wy dłu żyć je go cier pie -
nie. Przez ca ły ten czas w obec no ści tłu mu wy zna wał wia rę 
w Chry stu sa, po uczał ze bra nych, jak na le ży wie rzyć i jak 
cier pieć za wia rę.  
 

Kult św. An drze ja  
 Kult św. An drze ja był za wsze w Ko ście le bar dzo ży wy. Li tur -
gia bi zan tyj ska okre śla św. An drze ja przy dom kiem Pro to -
kle ros, to zna czy „pierw szy po wo ła ny”, gdyż obok św. Ja na 

WIELCY ŚWIĘCI KOŚCIOŁA

Jedno imię – różni patroni, cz. 1

Św. Andrzej Apostoł, obraz Bernata Jiméneza z XV w.
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ja ko pierw szy zo stał przez Chry stu sa we zwa ny do pra cy 
apo stol skiej. Acha ja chlu bi się prze ko na niem, że jej pierw -
szym me tro po li tą był św. An drzej. Dla pra wo sław nych św. 
An drzej jest jed nym z naj waż niej szych świę tych, na zy wa ją 
go Apo sto łem Sło wian. We dług ich tra dy cji św. An drzej do -
tarł nad Dniepr i Don, i jest za ło ży cie lem Ki jo wa. W 356 ro -
ku re li kwie św. An drze ja prze wie zio no z Pa tras do Kon stan -
ty no po la i umiesz czo no je w ko ście le Apo sto łów. Krzy żow -
cy, któ rzy w cza sie czwar tej wy pra wy krzy żo wej w 1202 ro -
ku zdo by li  Kon stan ty no pol, za bra li re li kwie i umie ści li je     
w Amal fi, w po bli żu Ne apo lu. Gło wę św. An drze ja pa pież 
Pius II w XV w. ka zał prze wieźć do Rzy mu, do ba zy li ki św. 
Pio tra – uwa ża jąc, że sko ro wspól na chwa ła po łą czy ła obu 
bra ci, ta sa ma chwa ła po win na po łą czyć tak że ich cia ła. 
 25 wrze śnia 1964 r. pa pież Pa weł VI zwró cił gło wę 
św. An drze ja ko ścio ło wi w Pa tras. Naj pierw 23 wrze śnia zło -
ży li hołd re li kwii wszy scy oj co wie So bo ru Wa ty kań skie go 
II, ze bra ni na trze ciej se sji wraz z pa pie żem, któ ry w pro ce -
sji prze niósł re li kwię z ka pli cy Naj święt sze go Sa kra men tu 
na oł tarz au li so bo ro wej. Mszę świę tą od pra wił przy tej oka -
zji kar dy nał Mar cel la, ar chi pre zbi ter ba zy li ki św. Pio tra,        
a ka za nie wy gło sił kar dy nał Ko enig z Wied nia, koń cząc ho -
mi lię mo dli twą o zjed no cze nie Ko ścio łów. Po po łu dniu prze -
wie zio no re li kwie do ko ścio ła św. An drze ja del la Val le, gdzie 
by ły wy sta wio ne do pu blicz nej czci. Dnia 25 wrze śnia do 
Rzy mu przy by ła de le ga cja grec kie go Ko ścio ła pra wo sław -
ne go. Pa weł VI przy jął ją na osob nej au dien cji i przy tej oka -
zji wrę czył świę te re li kwie. Jesz cze te go sa me go dnia zo sta -
ły one prze wie zio ne sa mo lo tem do Pa tras. Ko ściół grec ki 
po sia da też re li -
kwie krzy ża, na 
któ rym umarł 
św. An drzej. 
Na to miast re li -
kwia pra wej    
rę ki Apo sto ła 
znaj du je się      
w mo skiew -
skim So bo rze 
B o  g o  j a w  l eń  -
skim. Od 2003 
r. cząst ka re li -
kwii św. An -
drze ja jest tak -
że w Pol sce,     
w war szaw skim 
ko ście le śro do -
wisk twór czych 
przy Pla cu Te -
atral nym.  

K u l t 
św. An drze ja 
był i na dal jest 
ży wy w róż -
nych kra jach. 
Świę ty Grze -
gorz I Wiel ki 
za ło żył ku je go 
czci klasz tor i ko -

ściół w Rzy mie. Otrzy mał tak że re li kwie Apo sto ła z Kon -
stan ty no po la (+ 604). Wie le na ro dów i państw ogło si ło św. 
An drze ja swo im szcze gól nym pa tro nem. Tak uczy ni ły: Ne -
apol, Ni der lan dy, Szko cja, Hisz pa nia, ar cy bi skup stwo 
Brunsz wi ku, księ stwo Bur gun dii, Lim burg, Luk sem burg, 
Man tua i Szle zwig, a z in nych kra jów – Bi ty nia, Gre cja, Ho -
lan dia, Niem cy, Pont, Pru sy, Ro sja i Sy cy lia. Tak że bar dzo 
wie le miast chlu bi się pa tro na tem św. An drze ja: Ag de, Aran -
ches, Ba eza, Bor de aux, Bre scia, Brug gia, Ha no wer, Ne -
apol, Oran ge, Pe sa ro, Ra wen na, Ro che ster. Jest on tak że pa -
tro nem mał żeństw, po dró żu ją cych, ry ba ków, ry ce rzy, wo zi -
wo dów, rzeź ni ków. Ten orę dow nik za ko cha nych wspo ma ga 
w spra wach ma try mo nial nych i wy pra sza niu po tom stwa.  

W iko no gra fii św. An drzej Apo stoł przed sta wia ny 
jest ja ko star szy męż czy zna o gę stych, si wych wło sach       
i krza cza stej, krót kiej bro dzie. Ja ko apo stoł no si dłu gi 
płaszcz. Cza sa mi uka zy wa ny ja ko ry bak w krót kiej tu ni ce. 
Po wra ca ją cą sce ną w sztu ce re li gij nej jest chwi la je go ukrzy -
żo wa nia. Atry bu ta mi Świę te go są: „krzyż św. An drze ja”       
w kształ cie li te ry X, księ ga, ry ba, sieć. For mę krzy ża św. An -
drze ja ma ją zna ki dro go we usta wia ne przy prze jaz dach      
ko le jo wych.   

 
 
�ró d³a: wy pra co wa nia24.pl/re li gia; bo bo la.je zu ici.pl;  

En cy klo pe dia S³aw nych Po la ków, wyd. Pu bli cat Œwiê ci  
na ka¿ dy dzieñ, ks. W. Za le ski SDB, 1982 

Sylwia Stankiewicz  
 

Męczeństwo św. Andrzeja Apostoła – powstały w 1675-1680 obraz olejny na płótnie autorstwa hiszpańskiego malarza 
barokowego Bartolomé Estebana Murilla. Obraz stanowi część kolekcji królewskiej Muzeum Prado w Madrycie 

WIELCY ŚWIĘCI KOŚCIOŁA
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Pierniki na kiermasz świąteczny

Czu je my już przed świą tecz ny kli mat. Oczy wi ście w tym cza sie ad wen tu nie mo że za brak nąć wspól ne go 
wy ci na nia i de ko ro wa nia pier nicz ków przy her ba cie i dłu gich roz mo wach. W so bo tę, 5 grud nia spę dzi -
li śmy pod trzy mu jąc w gro nie Lux Cor dis, wie lo let nią tra dy cję wspól nej za ba wy lu krem i po syp ka mi.     
Je ste śmy nie sa mo wi cie wdzięcz ni, że (cho ciaż w tro chę in nej for mie, niż to by ło w po przed nich la tach) 
mo gli śmy spę dzić ten czas wspól nie.????
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Pożegnanie Mieczysława Szymanka

13 li sto pa da br. od szedł do wiecz no ści 
Śp. Mie czy sław SZYMNEK czło wiek głę -
bo kiej wia ry, dla któ re go Ro dzi na i Oj -
czy zna za wsze by ły naj więk szy mi war to -
ścia mi. Ko chał Ko ściół, w któ rym czyn -
nie się an ga żo wał. Przez wie le lat był   
od po wie dzial nym za Wspól no tę „Ży we -
go Ró żań ca” ja ko je den z jej głów nych 
mo de ra to rów. Na le żał tak że do KSM 
„Sem per Fi de lis”, z któ rą wy ko nał wie le 
za dań dla do bra pa ra fii.  
 
Dzię ku je my Pa nie Mie czy sła wie…  

do zo ba cze nia w nie bie. 

Msza św. za zmarłych parafian w 2020 r. 

Z ŻYCIA PARAFII
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Nowa parafialna płyta CD! 
Pieśni Maryjne w wykonaniu Chóru Brata Alberta  

Godzina Łaski 
8.12.2020 r. 
 
Wpatruję się w Ciebie w Godzinie Łaski, 
odarty jak nędzarz, bez żadnej maski, 
próbuję zapomnieć o czczych pokusach... 
Otwieram oczy, przymykam usta... 
 
Zanurzam się w głębię, duszy mej, ciszy... 
Żywię nadzieję, że Ty mnie usłyszysz... 
Pragnę zaufać tak, jak Matka Twoja 
i kroczyć prosto po życia wybojach... 
 
Pragnę jak Ona „niechaj mi się stanie”... 
Ty wiesz, co dobre, Ty wysłuchasz, Panie... 
Ty mi wybaczasz i wszystkim grzesznikom; 
my wędrujemy bez Ciebie donikąd. 
 
Wznoszę więc do Cię w Dniu Łaski błagania: 
Niechaj nas zawsze Twa tarcza osłania! 
Byśmy bezpiecznie, utrudziwszy nogi, 
z jasnym spojrzeniem dotarli w Twe Progi... 
 

Sylwia Stankiewicz
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Porządki przed zimą na terenie parafii

Prace remonowe w kaplicy na plebanii
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Prace budowlane – monitoring

200. numer biuletynu „Źródło i Szczyt”

W ostat nich dniach trwa ły pra ce zwią za ne z mon ta żem mo -
ni to rin gu. Z ra do ścią in for mu je my, iż ko lej ne „ma łe dzie ło” 
zo sta ło za koń czo ne :)  
Bar dzo dzię ku je my wszyst kim za ma te rial ne wspar cie         
w tych trud nych cza sach... 

Mło dzież ze wspól no ty „Lux Cor dis” wy ra ża wdzięcz ność 
wszyst kim, któ rzy ko rzy sta ją z biu le ty nu li tur gicz ne go 
„Źró dło i szczyt” i swo ją ofia rą wspo ma ga ją dusz pa ster stwo. 
W nie dzie lę, 15 li sto pa da na ław kach w na szym ko ście le za -
go ścił już DWUSETNY nu mer biu le ty nu. Z tej oka zji przy -
go to wa li śmy ma łą nie spo dzian kę: wśród 300 wy dru ko wa -
nych na XXXIII nie dzie lę zwy kłą eg zem pla rzy, kil ka zo sta ło 
opa trzo nych pie czę cią pa ra fial ną z na pi sem NAGRODA.  
Radość tych, którym uda ło się zdo być na gro dę, moż na zo -
ba czyć na zdję ciach zamieszczonych obok. 
Wszyst kim, któ rzy an ga żu ją się w co ty go dnio we przy go to -
wa nie te go ma łe go dzie ła, pod czuj nym okiem ks. Paw ła, 
skła da my go rą ce po dzię ko wa nia. 

ks. Proboszcz 

Z ŻYCIA PARAFII
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„Głos Brata” – pismo wydawane przez parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta, adres: 80−395 Gdańsk,  
ul. Olsztyńska 2,          tel. 058 556 42 40;            e−mail:albert@diecezja.gda.pl;           www.bratalbert.com.pl   

Opiekun redakcji – Proboszcz, ks. kan. Grzegorz Stolczyk. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania            
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Listy do redakcji prosimy składać w punkcie 
sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii parafialnej. 
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. Korekta tekstu: Anna Jaśkowiak. Wiadomości parafialne: 
Marcin Smoszna. Zdjęcia: z własnych zasobów.

WIADOM OŚCI PARAFIALNE

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:

WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY 
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

Maksymilian Wiktor Nowak  20.09.2020  

Oliwier Zigi Płoński    27.09.2020  

Tymoteusz Jan Trzciński    27.09.2020  

Mikołaj Jacek Sołtysek    27.09.2020  

Kacper Mateusz Krupski    27.09.2020  

Lia Elena Stevens      3.10.2020  

Stanisław Wiesław Kołtyś    11.10.2020  

Zofia Mroskowiak    11.10.2020  

Julian Jan Rusiecki    11.10.2020  

Krzysztof Rossa    11.10.2020  

Milena Izabela Dawidowicz    25.10.2020  

Jakub Łopata    25.10.2020  

Alicja Łopata    25.10.2020  

Franciszek Szymańczak      8.11.2020  

Śp. Regina Żak, lat 84  
Śp. Stefania Zakrzewska, lat 64  
Śp. Zuzanna Kotynia, lat 79  
Śp. Marian Manerowski, lat 87  
Śp. Anna Pogorzelska, lat 87  
Śp. Antoni Gnaczyński, lat 81  
Śp. Henryk Orłowski, lat 72  
Śp. Janusz Ślęzak, lat 78  
Śp. Zdzisław Kawlewski, lat 67  
Śp. Gerard Lorrek, lat 80  
Śp. Bożena Czernin-Rutkowska, lat 73  
Śp. Henryk Gosz, lat 89  
Śp. Danuta Hnat, lat 88  
Śp. Adam Ignatowicz, lat 72  
Śp. Ryszard Zieliński, lat 77  
Śp. Czesław Kawka, lat 80  
Śp. Stanisław Daszkiewicz, lat 69   Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI 
c.d.

Śp. Feliksa Mysłowska, lat 98  
Śp. Helena Szymańska, lat 87  
Śp. Bogusław Kędzierski, lat 91  
Śp. Elżbieta Wińska, lat 69  
Śp. Barbara Terlecka, lat 73  
Śp. Genowefa Piaścik, lat 84  
Śp. Czesław Kijewski, lat 95  
Śp. Andrzej Sokalski, lat 68  
Śp. Stefania Fedorowicz, lat 80  
Śp. Elżbieta Salamondra, lat 74  
Śp. Wilia Jaworska, lat 79  
Śp. Reinhard Machowski, lat 80  
Śp. Lidia Szewczyk, lat 70  
Śp. Dieter Brokmeier, lat 79  
Śp. Edward Grynkiewicz, lat 76  
Śp. Iwona Konopka, lat 68  
Śp. Bolesław Król, lat 86  
Śp. Zdzisław Ciarkowski, lat 89  
Śp. Wadim Kuczyński, lat 88  
Śp. Bronisław Nowicki, lat 94  
Śp. Bolesława Bober, lat 93  
Śp. Mieczysław Szymanek, lat 83  
Śp. Tadeusz Mierzejewski, lat 76  
Śp. Rajmund Masiukiewicz, lat 79  
Śp. Jacek Szwindowski, lat 74  
Śp. Eryka Garbowska, lat 78  
Śp. Irena Domińska, lat 85  
Śp. Teresa Pawłowska, lat 81  
Śp. Adam Mróz, lat 83  
Śp. Maria Falkowska, lat 74  
Śp. Helena Drywa, lat 91  
Śp. Bronisław Stencel, lat 88  
Śp. Władysława Bogdanow, lat 94  
Śp. Barbara Raczek, lat 87  
Śp. Grzegorz Pereta, lat 51  
Śp. Stanisław Gańcza, lat 82  
Śp. Małgorzata Chmielewska, lat 61 
Śp. Michał Kędzior, lat 27  
Śp. Gerhard Sadurski, lat 85  
Śp. Henryk Kamiński, lat 88  
Śp. Helena Palmowska, lat 84  
Śp. Władysława Makrycka, lat 89  



„I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,    

którym jest Mesjasz Pan”. Łk 2,10-11 

Jak niewiele potrzeba, aby radować się w tę Noc  
i Dzień przepełniony pokojem Nowonarodzonego. 

Jak nie uwielbiać Boga na wysokościach skoro rodzi się Książe Pokoju… 
Jak nie zobaczyć w drugim człowieku brata skoro Bóg dał nam swojego Syna… 

 
Dziękując Bogu, że dał nam radość wspólnego odkrywania Jego wezwań życzymy,  

aby Jezus wzmacniał naszą nadzieję i wiarę; dodawał sił na nadchodzący czas;  
budził radość w nas; obdarzał nas Miłością. 

 
Niech najbliższe dni – Wigilia, Boże Narodzenie, Nowy Rok 2021 – będą 
nie tylko rodzinne, zdrowe i spokojne, ale przed wszystkim wypełnione 

BOGIEM 
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Boże Narodzenie  
Anno Domini 2020 


