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Któryś za nas cierpiał rany – Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
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Rok 2021 – spotkania kolędowe w kościele
Z ŻYCIA PARAFII



 
 Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII   
3.I.2021 – Sło wo Bo że pod czas wszyst kich Mszy św. w na szej pa ra fii 
gło sił o. Piotr Kwia tek, re ko lek cjo ni sta, wy kła dow ca i za kon nik Kra kow -
skiej Pro win cji Za ko nu Bra ci Mniej szych Ka pu cy nów. 
• o godz. 13.00 we Mszy św. uczyst ni czy li ro dzi ce i bli scy krew ni księ ży 
po słu gu ją cych w na szej pa ra fii. 
6.I.2021 – w dniu uro czy sto ści Ob ja wie nia Pań skie go zo sta ły po świę co -
ne kre da i ka dzi dło. Kre dą ozna cza li śmy drzwi na szych miesz kań na świa -
dec two na szej wia ry, a woń ka dzi dła by ła zna kiem mo dli twy i Bo żej obec -
no ści w do mach. Ofia ry zbie ra ne w tym dniu w ca łej Pol sce zo sta ły prze -
zna czo ne na po trze by mi sji. 
• Po dob nie jak w ro ku ubie głym mi ni stran ci przy go to wa li do dat ko wo wę -
giel ki z ka dzi dłem wraz z mo dli twą i krót ką in struk cją, któ rą moż na by ło 
otrzy mać za do bro wol ną ofia rę przy wyj ściu z ko ścio ła. 
10.I – świę to Chrztu Pań skie go za koń czyło li tur gicz ny okres Na ro dze nia 
Pań skie go. 
• opra wę mu zycz ną Mszy św. o godz. 20.00 przy go to wał młodzieżowy ze -
spół Ho ly Wins, który wy ko na ł kil ka ko lęd.  
12.I – po Mszy św. wie czor nej, w sal ce na ple ba nii od by ło się spo tka nie 
in for ma cyj ne Ze la to rów Wspól no ty Ży we go Ró żań ca. 
17.I – w Ko ście le w Polsce prze ży wa liśmy Dzień Ju da izmu pod ha słem: 
„Kła dę dziś przed to bą ży cie i szczę ście, śmierć i nie szczę ście”. 
18 I – roz po czął się Ty dzień Po wszech nej Mo dli twy o Jed ność Chrze ści -
jan. 
18 I-2 II – ze wzglę du na trwa ją cą pan de mię w tym ro ku nie by ło od wie -
dzin dusz pa ster skich (tzw. ko lę dy) w tra dy cyj nej for mie. W za mian miesz -
kań cy po szcze gól nych blo ków zo sta li za pra sze ni na wspól ne wie czor ne 
Eu cha ry stie do ko ścio ła.  
21-22 – w czwar tek ob cho dzi li śmy Dzień Bab ci a w pią tek Dzień Dziad -
ka. Za wsta wien nic twem św. Jo achi ma i An ny – dziad ków Pa na Je zu sa, 
pro si liśmy o zdro wie i Bo że bło go sła wień stwo dla tych, któ rzy do świad -
cza ją tej god no ści. 
24 I – w związ ku z Dniem so li dar no ści z po szko do wa ny mi w trzę sie niu 
zie mi w Chor wa cji moż na by ło przed ko ścio łem zło żyć ofia rę dla cier pią -
cych w tym rejonie.  
25-26.I – W związ ku z po wro tem do szkół dzie ci z klas I–III wzno wi li śmy 
ka te che zy przy go to wu ją ce dzie ci do uro czy sto ści I Ko mu nii świę tej.  
 31.I – de cy zją ks. Bp Jac ka Je zier skie go, tego dnia ta ca by ła prze zna czo -
na na po trze by Gdań skie go Se mi na rium Du chow ne go. 
2.II – ob cho dzi li śmy świę to Ofia ro wa nia Pań skie go. Po świę co ne zo sta ły 
świe ce grom nicz ne pod czas każ dej Mszy św.  
• To również dzień szcze gól nej wdzięcz no ści za oso by kon se kro wa ne we 
Wspól no cie Ko ścio ła. Dzię ko wa li śmy Bo gu podczas wszystkich 
celebrowanych Mszy św. za Sio stry za kon ne pra cu ją ce w na szej pa ra fii jak 
rów nież za ka pła nów po słu gu ją cych wśród nas. 
3.II – w ka len da rzu li tur gicz nym w tym ty go dniu wspo mi na liśmy św. Bła -
że ja – orę dow ni ka i opie ku na w cho ro bach gar dła.  
5.II – Szcze gól ne bło go sła wień stwo zo sta ło udzie lo ne wier nym za wsta -
wien nic twem św. Aga ty. 
11.II – we wspo mnie nie Mat ki Bo żej z Lo ur des prze ży wa li śmy XXIX 
Świa to wy Dzień Cho re go. Te go rocz ne orę dzie pa pie skie za ty tu ło wa ne zo -
sta ło: „Je den jest wasz Na uczy ciel, a wy wszy scy brać mi je ste ście”. Ze 
wzglę du na trwa ją cą epi de mię i ob ostrze nia sa ni tar ne nie był udzie la ny 
Sa kra ment Cho rych. 
14-20 II – pod ha słem: „Trzeź wo ścią po ko ny wać kry zys”, 14 lu te go roz -
po czął się 54. Ty dzień Mo dlitw o Trzeź wość Na ro du. Ła skę trzeź wo ści dla 
wszyst kich, któ rzy po pa dli w uza leż nie nie, wy pra szać moż na przez mo dli -
twę i po ku tę.  
19.II – o godz. 20.00 mło dzież i póź no wra ca ją cy z pra cy oraz wszy scy 
„za bie ga ni” od pra wi li Dro gę Krzy żo wą za ty tu ło wa ną „Sło wo wy peł nio ne 
mi ło ścią”, przy go to wa ne przez Wspól no ty – Lux Cor dis z naszej parafii        
i Con cor dia z Wej he ro wa. Na bo żeń stwo by ło trans mi to wa ne w in ter ne cie 
w ra mach Wie czo ru Mo dli twy Mło dych. Ko or dy no wa ne tego dzieła zajęło 
się Die ce zjal ne Dusz pa ster stwo Mło dzie ży ze swo imi dusz pa ste rza mi.  
21.II – w okre sie Wiel kie go Po stu ka za nia pa syj ne pod czas na bo żeń -
stwa Gorz kich Ża li gło si ks. Ma rek Pła za. 
• Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi po Mszy św. o godz. godz. 18.00, za pro si ła 
wiernych na ad o ra cję Naj święt sze go Sa kra men tu. 
22-24.III – w związ ku z pan de mią plan re ko lek cji jest na stę pu ją cy: 
• dzie ci, 22.03 - 24.03 – trans mi sja TVP 3 godz. 9.30, 
• mło dzież 22.03 - 24.03 – trans mi sja TVP 3 godz. 12.30, pro wa dzi o. Lech 
Do bro czyń ski OFM (wraz z twór ca mi „Stu dio Ra ban”), 
• do ro śli 21.03 - 24.03 – w ko ście le pro wa dzi ks. Ro bert Hert zyg (Koino -
nia Jan Chrzciciel)
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Mi ja czas Wiel kie go Po stu… w ostat nich dniach wzma -
ga się tak że nasz co vi do wy nie po kój. Sta ty sty ki nie na -
pa wa ją opty mi zmem. My jed nak trwa my na mo dli twie 
za wie rza jąc do bre mu Bo gu na sze in ten cje, zmar twie nia 
i za tro ska nia. Za na mi re ko lek cje wiel ko post nych            
a przed na mi pięk no Wiel kie go Ty go dnia z Tri du um 
Pas chal nym i ta jem ni cą Zmar twych wsta nia. To wszyst -
ko bę dzie my nie ba wem prze ży wać w świą ty ni oso bi ście 
lub za po śred nic twem trans mi sji in ter ne to wej. Ale naj -
pierw za pra szam do lek tu ry ko lej ne go nu me ru Gło su 
Bra ta, któ ry da je nam oka zję do te go, aby nie co bli żej 
po znać jak prze bie ga ją dzia ła nia dusz pa ster skie i pa sto -
ral ne w pa ra fii. Wszy scy wie my, że nie jest ła two, ale 
chce my być z Wa mi i dla Was. Go rą co pra gnie my, aby 
świa tło Chry stu so wej na dziei na no wo roz pa la ło za lęk -
nio ne i zmę czo ne ser ca. Pa mię taj my tak że, że Oj ciec św. 
Fran ci szek ogło sił w grud niu Rok Św. Jó ze fa … niech 
pa tron te go trud ne go cza su to wa rzy szy nam 
WSZYSTKIM. 

Za pra szam do lek tu ry na sze go kwar tal ni ka. 
 

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

 

Słowo od Księdza 
Proboszcza

. . . 

Do Świąt Zmar twych wsta nia Pań skie go przy go to wał 
du cho wo na szą Wspól no tę Pa ra fial ną  ks. Ro bert        
Het zyg, który po pro wa dził re ko lek cje wiel ko post ne dla 
osób do ro słych, stu den tów i mło dzie ży pra cu ją cej. 
    Ks. Ro bert Het zyg: uro dzo ny w 1968 r., wy świę co ny 
na ka pła na w Gnieź nie w 1992 r., w 1997 r. wstą pił do 
wspól no ty Ko ino nia Jan Chrzci ciel, w któ rej z cza sem 
zo stał Dusz pa ste rzem. 
  Głów nym cha ry zma tem wspól no ty Ko ino nia Jan 
Chrzci ciel jest ewan ge li za cja i bra ter ska przy jaźń. Jest 
ka no nicz nie uzna nym, pry wat nym sto wa rzy sze niem 
wier nych w Ko ście le ka to lic kim. Jej człon ka mi są oso by 
świec kie, rodziny, osoby konsekrowane oraz kapłani.  
W Pol sce wspólnota dzia ła od 1992 r.  
  Sło wo „ko ino nia” zna czy: – udział, uczest nic two, wspól -
no ta, jed ność, ko mu nia.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Abp Wik tor Skworc, prze wod ni czą cy Ko mi sji ds. Dusz pa -
ster stwa KPE (Ko mi sji Epi sko pa tu Pol ski), któ ra jest od po -
wie dzial na za przy go to wa nie pro gra mu, mó wi nam: „W dru -
gim ro ku re ali za cji pro gra mu (2020/21) bę dzie my chcie li 
skon cen tro wać się na spra wo wa niu Eu cha ry stii, z tym co 
zwią za ne jest z pięk nem spra wo wa nej li tur gii. Dla te go waż -
ne tak że bę dzie usu wa nie z prze strze ni sa crum Eu cha ry stii 
te go, co de sa kra li zu je, za ciem nia praw dę o niej. Abp Skworc 
py ta ny o in spi ra cje do ty czą ce pro gra mu wska zu je na na -
ucza nie Be ne dyk ta XVI, a zwłasz cza na je go ad hor ta cję apo -
stol ską „Sa cra men tum ca ri ta tis”, z któ rej prze ję to me to do lo -
gię oraz klucz te ma tycz ny dla ak tu al ne go pro gra mu. Przy -
po mi na też słyn ny list Ja na Paw ła II o świę to wa niu Nie dzie -
li. Za uwa ża, że nie dziel na Eu cha ry stia jest naj waż niej szym 
wy da rze niem w każ dej pa ra fii i dla te go też tak waż ne jest 
for mo wa nie świa do mo ści wier nych o po trze bie świę to wa -
nia nie dzie li ja ko „Dnia Pań skie go”, a nie tyl ko cza su wy po -
czyn ku i ode rwa nia od in nych za jęć. 
 

O Eu cha ry stii w Pi śmie Świę tym 
„A gdy je dli, wziął chleb, od mó wił bło go sła wień stwo, po ła -
mał i dał im, mó wiąc: «Bierz cie, to jest Cia ło mo je».  Po tem 
wziął kie lich i od mó wiw szy dzięk czy nie nie, dał im, i pi li         
z nie go wszy scy. I rzekł do nich: «To jest mo ja Krew Przy -
mie rza, któ ra za wie lu bę dzie wy la na». Mk 14,22–25 

Pod czas ostat niej wie cze rzy Zba wi ciel usta na wia 
eu cha ry stycz ną ofia rę: sa kra ment mi ło sier dzia, znak jed no -
ści, wę zeł mi ło ści, za da tek przy szłej chwa ły. Dzię ki Eu cha -
ry stii Je zus jest z na mi. Każ da Msza Świę ta to do tyk Bo żej 
Opatrz no ści. Przez Ko mu nię Świę tą wcho dzi my w jed ność  
z na szym Pa nem, mo że my za brać Go do na szych co dzien -
nych spraw. On chce nas po pro wa dzić.  

*     *     * 
O Eu cha ry stii świę ci Ko ścio ła w Pol sce 

Św. o. Sta ni sław Pap czyń ski (1631-1701) w Du cho wych wska -
za niach pi sze o Eu cha ry stii: „O ja kiż to po karm! Ja kież po -
ży wie nie! Ja kiż bło go sła wio ny po si łek, któ ry rów no cze śnie 
oczysz cza we wnętrz nie na szą du szę i po si la! Od da la cho ro -
bę i wle wa no wą moc!”. 

Świę ta Fau sty na od Naj święt sze go Sa kra men tu 
(1905-1938), za pi sa ła w Dzien nicz ku: „Wiel ka ta jem ni ca do -
ko nu je się w cza sie Mszy. Z ja ką po boż no ścią po win ni śmy 
słu chać i brać udział w śmier ci Je zu sa. Po zna my kie dyś, co 

Bóg czy ni dla nas w każ dej Mszy Świę tej i ja ki w niej dla nas 
go tu je dar” (...) „Naj uro czyst sza chwi la w ży ciu to chwi la,    
w któ rej przyj mu ję Ko mu nię świę tą. Do każ dej Ko mu nii 
świę tej tę sk nię i za każ dą Ko mu nię świę tą dzię ku ję Trój cy 
Prze naj święt szej”. 

Słu ga Bo ży Kar dy nał Ste fan Wy szyń ski (1901-
1981) Mszę św. pry mi cyj ną od pra wił przed cu dow nym ob ra -
zem Mat ki Bo żej na Ja snej Gó rze: „Po je cha łem na Ja sną gó -
rę, aby mieć Mat kę, aby sta nę ła przy każ dej mo jej Mszy św., 
jak sta nę ła przy Chry stu sie na Kal wa rii”.  

W Za pi skach wię zien nych kard. Wy szyń ski pi sał      
o swo im cier pie niu wy ni ka ją cym z bra ku udzia łu wier nych 
w spra wo wa nych sa mot nie Eu cha ry stiach. „Z Eu cha ry stii 
ro dzi się si ła do co dzien ne go wy sił ku upo dab nia nia się do 
Chry stu sa oraz apo stol ski i kon tem pla cyj ny styl na ucza nia  
i gor li wość w pra cy dusz pa ster skiej”. Pi sał, że wszy scy ka -
pła ni po win ni się za po znać z Li stem Oj ca św. Ja na Paw ła II 
o Ta jem ni cy i kul cie Eu cha ry stii.  

Św. Jan Pa weł II (1920-2005) mó wił, że na le ży się 
Bo gu szcze gól ny wy raz wdzięcz no ści za Eu cha ry stię i Jej 
po świę cił swo ją ostat nią en cy kli kę Ec c le sia de Eu cha ri stia. 
„Ko ściół ży je dzię ki Eu cha ry stii” – ty mi sło wa mi za czy na się 
ta en cy kli ka, w któ rej uka zu je ta jem ni cę Eu cha ry stii w jej 
nie ro ze rwal nej, ży wot nej re la cji z Ko ścio łem. We dług na uki 
Ko ścio ła Je zus Chry stus jest sub stan cjal nie obec ny w Ko -
ście le w prze isto czo nym w cia ło – chle bie i w krew – wi nie. 
Eu cha ry stia zo sta ła okre ślo na ja ko uobec nie nie je dy nej 
ofia ry Je zu sa Chry stu sa na krzy żu, do ko na nej dla zba wie nia 
wie lu.  

W 2004 r., Jan Pa weł II w Li ście Apo stol skim Ma ne 
no bi scum Do mi ne pi sze: „Eu cha ry stia nie jest tyl ko wy ra -
zem ko mu nii w ży ciu Ko ścio ła; jest ona rów nież pro gra mem 
so li dar no ści dla ca łej ludz ko ści”. 

*     *     * 
Świa dec two świę tych da je mi oży wie nie i po głę bie -

nie kul tu eu cha ry stycz ne go, po nie waż jest spraw dzia nem 
praw dzi wej chę ci od no wy du cho wej. Ta jem ni ca eu cha ry -
stycz na zo sta ła usta no wio na z mi ło ści i uobec nia nam sa kra -
men tal nie Chry stu sa, za słu gu je za tem na na sze dzięk czy -
nie nie i na szą naj więk szą cześć, któ ra po win na się za zna -
czać w każ dym spo tka niu z Naj święt szym Sa kra men tem. 

Te re sa So wiń ska 

Z no wym ro kiem li tur gicz nym we szli śmy w dru gi etap pro gra mu dusz pa ster skie go „Eu -
cha ry stia da je ży cie”. Ty tuł tegorocznego pro gra mu to: „Zgro ma dze ni na świę tej wie cze -
rzy”, któ ry roz po czął się w pierw szą nie dzie lę Ad wen tu. Je go mot tem są sło wa: „Oj ciec 
mój da wam praw dzi wy chleb z nie ba”. (J 6,32) Za sad ni czym ce lem te go pro gra mu jest 
po głę bie nie wśród wier nych zna cze nia ta jem ni cy Eu cha ry stii, ro zu mie nia sym bo li ki ce le -
bra cji eu cha ry stycz nych i zachęta do czę ste go w nich uczest nic twa. Ko ściół polski chce 
na no wo rozbudzić i umoc nić w wier nych au ten tycz ne prze ży wa nie praw dy o Mszy Świę -
tej ja ko cen tral nym mo men cie ży cia chrze ści ja ni na. Jak pi sał świę ty Jan Pa weł II „Eu cha -
ry stia, po ję ta ja ko zbaw cza obec ność Je zu sa we wspól no cie wier nych i ja ko jej po karm du -
cho wy, jest czymś naj cen niej szym, co Kościół po sia da na dro gach hi sto rii”. (en cy kli ka Ec -
c le sia de Eu cha ry stia). Obecnie, w  cza sie pandemii jeszcze bardziej do ce nia my zna cze nie 
Eu cha ry stii przeżywanej w kościele, gdy nie ma my moż li wości fi zycz ne go uczestniczenia 

we Mszy Świę tej i pozostaje tylko du cho we jej prze ży wa nie za pośrednictwem współczesnych komunikatorów.

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY 
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ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Świę to Mi ło sier dzia Bo że go ogło sił pa pież Jan Pa weł II,  

dla ca łe go Ko ścio ła, 30 kwiet nia 2000 ro ku, w dniu ka no ni -
za cji Sio stry Fau sty ny. 

Świę to Mi ło sier dzia ma naj wyż szą ran gę po mię dzy 
wszyst ki mi for ma mi kul tu Mi ło sier dzia Bo że go ze wzglę du 
na wiel kość obiet nic i miej sce w li tur gii Ko ścio ła. Usta no -
wie nie świę ta Mi ło sier dzia Bo że go w bez po śred nim są -
siedz twie li tur gii mę ki i zmar twych wsta nia Chry stu sa pod -
kre śla źró dło i mo tyw prze ży wa nych ta jem nic wia ry. Jest 
nim, oczy wi ście, mi ło sier dzie Bo ga. Ina czej mó wiąc – nie 
by ło by dzie ła od ku pie nia, gdy by nie by ło mi ło sier dzia Bo ga. 

Pan Je zus prze ka zał Sio strze Fau sty nie: „Pra gnę, aże -
by pierw sza nie dzie la po Wiel ka no cy by ła świę tem Mi -
ło sier dzia. (Dz. 299) W dniu tym otwar te są wnętrz no -
ści mi ło sier dzia Me go, wy le wam ca łe mo rze łask na 
du sze, któ re się zbli żą do źró dła mi ło sier dzia Mo je go. 
W dniu tym otwar te są wszyst kie upu sty Bo że, przez 
któ re pły ną ła ski”. (Dz. 699)   

 
Ks. prof. Igna cy Ró życ ki, do gma tyk, z po le ce nia kard. 

Ka ro la Woj ty ły prze pro wa dził teo lo gicz ną ana li zę Dzien nicz -
ka Sio stry Fau sty ny, z któ rej wy ni ka, że Świę to Mi ło sier dzia 
jest nie tyl ko dniem wiel kiej czci Bo ga w ta jem ni cy Je go mi -
ło sier dzia, ale tak że dniem ogrom nej ła ski, po nie waż Pan Je -
zus zwią zał z nim wiel kie obiet ni ce. Naj więk sza do ty czy ła -
ski zu peł ne go od pusz cze nia win i kar: Któ ra du sza przy -
stą pi do spo wie dzi i Ko mu nii świę tej, do stą pi zu peł ne -
go od pusz cze nia win i kar (Dz. 699). Ta ła ska – wy ja śnia 
ks. prof. I. Ró życ ki – jest czymś znacz nie więk szym niż od -
pust zu peł ny. Naj szcze gól niej sza ła ska jest za sad ni czo rów -
nież więk sza niż ła ski sze ściu sa kra men tów z wy jąt kiem sa -
kra men tu chrztu: al bo wiem od pusz cze nie wszyst kich win    
i kar jest tyl ko sa kra men tal ną ła ską chrztu świę te go – to ła -
ska więk sza od od pu stu zu peł ne go. Ten po le ga bo wiem tyl -
ko na da ro wa niu kar do cze snych na leż nych za po peł nio ne 
grze chy, ale nie jest ni gdy od pusz cze niem sa mych że win.  

 W przy to czo nych zaś obiet ni cach Chry stus zwią zał od -
pusz cze nie win i kar z Ko mu nią świę tą przy ję tą w świę to Mi -
ło sier dzia, czy li pod tym wzglę dem pod niósł ją do rzę du 
„dru gie go chrztu”. Przy go to wa niem do te go świę ta ma być 
no wen na po le ga ją ca na od ma wia niu przez 9 dni, po czy na jąc 
od Wiel kie go Piąt ku, Ko ron ki do Mi ło sier dzia Bo że go.        
W tej no wen nie – obie cał Pan Je zus – udzie lę du szom 
wszel kich łask (Dz. 796).  

„Pra gnę – po wie dział Pan Je zus do Sio stry Fau sty ny – 
abyś przez te dzie więć dni spro wa dza ła du sze do zdro -
ju Mo je go mi ło sier dzia, by za czerp nę ły si ły i ochło dy, 
i wszel kiej ła ski, ja kiej po trze bu ją na tru dy ży cia,         
a szcze gól nie w go dzi nie śmier ci. W każ dym dniu 
przy pro wa dzisz do Ser ca Me go od mien ną gru pę dusz 
i za nu rzysz je w tym mo rzu mi ło sier dzia Mo je go. A Ja 
te wszyst kie du sze wpro wa dzę w dom Oj ca Mo je go”: 
• pierw sze go dnia – du sze wszyst kich grzesz ni ków, 
• dru gie go dnia – du sze ka płań skie i za kon ne, 
• trze cie go dnia – du sze po boż ne i wier ne, 
• czwar te go dnia – du sze po gan i tych, któ rzy Mnie jesz cze 
nie zna ją, 

• pią te go dnia – du sze bra ci odłą czo nych, któ re powra ca ją 
do jed no ści z Ko ścio łem, 
• szó stego dnia – du sze ci che i po kor ne, i du sze ma łych 
dzie ci,  
• siód me go dnia – du sze, któ re szcze gól nie czczą i wy sła -
wia ją mi ło sier dzie,  
• ósme go dnia – du sze, któ re są w wię zie niu czyść co wym,  
• dzie wią te go dnia – du sze ozię błe. 

Tę koronkę po dyk to wał Pan Je zus Sio strze Fau sty nie 
w Wil nie 13-14 wrze śnia 1935 ro ku. W pią tek, 13 wrze śnia, 
Sio stra Fau sty na w swej ce li mia ła wi zję anio ła, któ ry przy -
szedł uka rać zie mię za grze chy. Gdy zo ba czy ła ten znak 
gnie wu Bo że go, za czę ła pro sić anio ła, aby się wstrzy mał 
chwi li kil ka, a świat bę dzie czy nił po ku tę. Gdy jed nak sta nę -
ła przed ma je sta tem Trój cy Świę tej, nie śmia ła po wtó rzyć te -
go bła ga nia. Do pie ro, gdy w du szy od czu ła moc ła ski Je zu -
sa, za czę ła się mo dlić sło wa mi, któ re we wnętrz nie sły sza ła. 
Kie dy się tak mo dli łam – za pi sa ła w Dzien nicz ku – uj rza łam 
bez sil ność anio ła, i nie mógł wy peł nić spra wie dli wej ka ry, 
któ ra się słusz nie na le ża ła za grze chy. (Dz. 475) 

 
Zo sta li śmy ob da ro wa ni przez Bo ga wielkimi do bra mi – 

ży ciem, Jego opieką, po trzeb ny mi ła ska mi i od ku pie niem 
na szych win. Ko ron ka do Mi ło sier dzia Bo że go jest szcze gól -
nym da rem Bo ga dla grzeszników. Niech więc, z sercem 
pełnym wdzięczności, gorąca modlitwa Koronką pomoże 
nam w dobrym przygotowaniu się do świąt Wielkiej Nocy.  

 Teresa Sowińska, za: s. M. Elż bie ta Sie pak ZMBM 

Fragment obrazu „Jezu ufam Tobie”  
Eugeniusza Kazimirowskiego, 1934 r., Wilno
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Droga Krzyżowa – WMM „Lux Cordis” z rodzicami
Z ŻYCIA PARAFII

Wspólnota Młodszej Młodzieży i nasi rodzice 
 
W piątek (19 marca), Drogę Krzyżową dla zabieganych 
przygotowała Młodsza Młodzież ze wspólnoty „Lux Cordis” 
wraz z rodzicami oraz zespół „Holy Wins”. Odegrane 
scenki ukazujące problemy życia codziennego, połączone    
z krótkimi refleksjami, a także oprawa muzyczna pomogły 
w przeżyciu tak ważnego nabożeństwa. Droga Krzyżowa 
była czasem refleksji nad wyborami, jakich dokonujemy      
w naszym życiu, a główną myśl stanowiło pytanie: gdzie     
w tym wszystkim jest Bóg?
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Dro ga Krzy żo wa – przy go to wa na przez  
Wspól notę Do mo we go 
Ko ścio ła

Z ŻYCIA PARAFII

 
 
Jak co ro ku człon ko wie Wspól no ty Do mo we go Ko -
ścio ła po pro wa dzi li wraz z ks. Da wi dem Dro gę 
Krzy żo wą. Pięk ne roz wa ża nia na wią zy wa ły do war -
to ści ro dzi ny i mał żeń stwa. 
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ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Rok Świętego Józefa – 8 XII 2020-8 XII 2021

Obec ny rok ko ściel ny nie bez po wo du ogło szo ny zo stał 
przez Epi sko pat Pol ski ro kiem św. Jó ze fa, gdyż szcze gól nie 
wła śnie te raz, kie dy sza tan ze wsząd ata ku je ostat ni nie zwy -
cię żo ny ba stion Bo ży, ro dzi nę, po trzeb ne jest nam wszyst -
kim wsta wien nic two te go wiel kie go świę te go. Ja ko wier ny, 
ko cha ją cy mąż Ma ryi i tro skli wy ziem ski oj ciec Je zu sa oraz 
gło wa Świę tej Ro dzi ny jest on bo wiem przede wszyst kim pa -
tro nem ro dzin, oj ców i mał żeństw oraz osób po szu ku ją cych 
mę ża czy żo ny. Z uwa gi na wy ko ny wa ny przez sie bie za wód 
jest też  pa tro nem cie śli oraz lu dzi pra cy. Ja ko wzór licz nych 
cnót chrze ści jań skich ucho dzi na to miast za po grom cę du -
chów pie kiel nych oraz pa tro na do brej śmier ci. 

Św. Jó zef jest dość ta jem ni czym i nie ty po wym świę -
tym, gdyż – w prze ci wień stwie do po zo sta łych świę tych – 
nie wy po wia da ani jed ne go sło wa na kar tach Pi sma Św.        
Z sa mych opi sów bi blij nych wie my jed nak, że jest po tom -
kiem ży dow skie go kró la Da wi da i to wa rzy szy nie prze rwa -
nie Ma ryi, po cząw szy od cza su jej za ślu bin z nim, po przez 
na ro dzi ny Je zu sa w Be tle jem i ofia ro wa nie Dzie ciąt ka Je zus 
w świą ty ni, pod czas uciecz ki Świę tej Ro dzi ny do Egip tu aż 
po od na le zie nie 12-let nie go Je zu sa w świą ty ni je ro zo lim -
skiej. Po tym ostat nim zda rze niu gi nie zu peł nie słuch za -
rów no po nim sa mym, jak i po ca łej Świę tej Ro dzi nie aż do 
30-tych uro dzin Je zu sa. Moż na je dy nie przy pusz czać, że 

Święty Józef – cichy patron od wielu spraw

Świę ty Jó zef. Je go he braj skie imię zna czy „Bóg do dał”, po -
nie waż zo stał on do łą czo ny do Świę tej Ro dzi ny. Był ci chy, 
ale nie nie obec ny, za wsze u bo ku po wie rzo ne go mu na wy -
cho wa nie Zba wi cie la. „Świę ty Jó zef przy po mi na nam, że 
wszy scy, któ rzy na po zór po zo sta ją w cie niu, czy też na dru -
gim pla nie, ma ją  nie po rów ny wal ny udział w hi sto rii zba wie -
nia.” – pi sze Pa pież Fran ci szek w li ście apo stol skim „Pa tris 

cor de” z oka zji 150. rocz ni cy ogło sze nia Św. Jó ze fa Pa tro -
nem Ko ścio ła Po wszech ne go. „8 grud nia 1870 ro ku bł. Pius 
IX ogło sił św. Jó ze fa Pa tro nem Ko ścio ła Ka to lic kie go, 
chciał bym po dzie lić się z wa mi kil ko ma oso bi sty mi re flek -
sja mi na te mat tej nie zwy kłej po sta ci, tak bli skiej ludz kiej 
kon dy cji każ de go z nas, aby – jak mó wi Je zus – „usta wy ra -
ża ły to, co ob fi tu je w ser cu”(por. Mat 12, 34). Pra gnie nie to 
na ra sta ło w cią gu mi nio nych mie się cy pan de mii, w któ rych 
mo że my do świad czyć, po śród do ty ka ją ce go nas kry zy su, 
że na sze ży cia tka ne są i wspie ra ne przez zwy kłe oso by – za -
zwy czaj za po mnia ne – któ re nie wy stę pu ją w ty tu łach ga zet 
i ma ga zy nów, ani na wiel kiej sce nie ostat nie go show, nie -
wąt pli wie dziś za pi su ją de cy du ją ce wy da rze nia na kar tach 
na szej hi sto rii – są ni mi le ka rze, pie lę gniar ki i pie lę gnia rze, 
pra cow ni cy su per mar ke tów, sprzą ta cze, opie ku no wie     
i opie kun ki, kie row cy sa mo cho dów do staw czych, si ły po -
rząd ko we, wo lon ta riu sze, ka pła ni, za kon ni ce i wie lu in nych, 
któ rzy zro zu mie li, że nikt nie ra tu je się sam”. „Pa tris cor de” 
– oj cow skim ser cem: tak Jó zef umi ło wał Je zu sa, na zy wa ne -
go we wszyst kich czte rech Ewan ge liach „sy nem Jó ze fa”.    
W Li ście Pa pież Fran ci szek cha rak te ry zu je św. Jó ze fa ja ko 
– Oj ca umi ło wa ne go, Oj ca czu łe go, Oj ca po słusz ne go, Oj ca 
przyj mu ją ce go, Oj ca z twór czą od wa gą, Oj ca -czło wie ka pra -
cy, Oj ca w cie niu. „Ce lem te go Li stu apo stol skie go jest 
wzbu dze nie więk szej mi ło ści dla te go wiel kie go Świę te go, 
aby śmy by li za chę ce ni do mo dli twy o je go wsta wien nic two 
i do na śla do wa nia je go cnót i je go za an ga żo wa nia. (…) Do 
nie go kie ruj my na szą mo dli twę: Wi taj, opie ku nie Od ku pi -
cie la, i ob lu bień cze Ma ryi Dzie wi cy. To bie Bóg po wie rzył 
swo je go Sy na; To bie za ufa ła Ma ry ja; z To bą Chry stus stał 
się czło wie kiem. O Świę ty Jó ze fie, okaż się oj cem tak że         
i nam, i pro wadź nas na dro dze ży cia. Wy jed naj nam ła skę 
mi ło sier dzia i od wa gę, i broń nas od wszel kie go złe go. 
Amen.” 
 

Te re sa An drze jak 

„Rok Świę te go Jó ze fa” – al bum z oka zji wy da nia Li stu apostolskie go 
„Pa tris cor de”, Wy daw nic two Ra fa el, 2021
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ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA I  ROK RODZINY

przez te wszyst kie la ta św. Jó zef od da je się swo jej wy uczo -
nej pro fe sji ja ko cie śla, a Je zus do ra sta u je go bo ku. Ni gdy 
po tem oso ba św. Jó ze fa nie jest już jed nak wspo mnia na, być 
mo że z uwa gi na fakt, że wów czas już po pro stu nie żył, ja -
ko że – jak głosi tradycja – był du żo star szy od Ma ryi.  

 
 
Wspo mnie nie li tur gicz ne (od 1479 r.):  
• 19 mar ca (Świę te go Jó ze fa, Ob lu bień ca Naj święt szej Ma -
rii Pan ny) 
• 1 ma ja (Świę te go Jó ze fa Rze mieśl ni ka) 
 

Tekst (opra co wa ny na pod sta wie Wi ki pe dii) i zdjęcie:  
Ewa Wo ja czek 

Rok Rodziny „Amoris laetitia” 
Pa pież Fran ci szek, ogło sił spe cjal ny rok po świę co ny ro dzi -
nie Amo ris la eti tia [ra dość mi ło ści], któ ry zo stał za in au gu ro -
wa ny w dniu świę ta św. Jó ze fa 19 mar ca 2021 r. a za koń czy 
się ob cho da mi Dzie sią te go Świa to we go Spo tka nia Ro dzin, 
w Rzy mie, w czerw cu 2022 ro ku. 
 Rok Ro dzi ny Amo ris La eti tia, ogło szo ny w Ko ście le 
w związ ku z piątą rocznicą ukazania się ad hor ta cji apo stol -
skiej pa pie ża Fran cisz ka „Amo ris La eti tia”, po świę co nej mi -
ło ści w ro dzi nie i bę dą cej owo cem dwóch zgro ma dzeń Sy -
no du Bi sku pów po świę co nych także ro dzi nie. Ce lem ob -
cho dów jest przy wró ce nie mał żeń stwom i ro dzi nie waż ne go 
miej sca w dusz pa ster stwie w Ko ście le lo kal nym i od no wa 
pro po zy cji dusz pa ster skich dla nich skie ro wa nych. Je go 
usta no wie nie to od po wiedź na sze reg wy zwań i kry zy sów 
ro dzi ny we współ cze snym spo łe czeń stwie, a tak że za pro sze -
nie do po now nej po głę bio nej lek tu ry pa pie skiej ad hor ta cji 
po świę co nej ro dzi nie.  

*    *    * 
Papież zachęcając do roz wa ża nia Świętej Rodziny 19 marca 
mówi: „Wspa nia le jest za sta no wić się nad tym, że Syn Bo ży, 
po dob nie jak wszyst kie dzie ci, po trze bo wał cie pła ro dzi ny. 
Wła śnie dla te go ro dzi na z Na za re tu jest ro dzi ną wzor co wą,         
w któ rej wszyst kie ro dzi ny świa ta mo gą zna leźć pew ny 
punkt od nie sie nia oraz in spi ra cję.  

W Na za re cie roz po czę ło się ludz kie ży cie Sy na Bo -
że go, kie dy zo stał po czę ty przez Du cha Świę te go w dzie wi -
czym ło nie Ma ryi. W go ścin nych mu rach do mu w Na za re -
cie dzie ciń stwo Je zu sa prze bie ga ło w ra do ści, oto czo ne ma -
cie rzyń ską opie ką Ma ryi i tro ską Jó ze fa, w któ rym Je zus 
mógł wi dzieć czu łość Bo ga. Na wzór Świę tej Ro dzi ny, je ste -
śmy po wo ła ni do po now ne go od kry cia wy cho waw czej war -
to ści ro dzi ny: mu si być ona opar ta na mi ło ści, któ ra nie -
ustan nie od na wia re la cje i otwie ra per spek ty wy na dziei.     
W ro dzi nie moż na do świad czyć szcze rej ko mu nii, gdy jest 
ona do mem mo dli twy, gdy mi łość jest praw dzi wa, głę bo ka     
i czy sta, gdy prze ba cze nie prze wa ża nad nie zgo dą, gdy co -
dzien na chro po wa tość ży cia jest ła go dzo na przez wza jem ną 
czu łość i po god ną ak cep ta cję wo li Bo ga. 

W ten spo sób ro dzi na otwie ra się na ra dość, któ rą 
Bóg da je tym wszyst kim, któ rzy po tra fią da wać z ra do ścią. 
Rów no cze śnie od naj du je du cho wą ener gię, by otwo rzyć się 
na świat ze wnętrz ny, na in nych, na służ bę bra ciom, na 
współ pra cę w bu do wa niu co raz to no we go i lep sze go świa -
ta. Ro dzi na ewan ge li zu je przy kła dem ży cia. 

I, ow szem, w każ dej ro dzi nie są pro ble my, cza sa mi 
tak że kłót nie. Ale chcę po wie dzieć wam, że je śli kłó ci my się 
w ro dzi nie, niech dzień się nie koń czy, za nim się nie po go -
dzi my. Je śli się po kłó ci łem, po wi nie nem po go dzić się przed 
koń cem dnia. Wiesz dla cze go? Dla te go, że zim na woj na na -
stęp ne go dnia jest bar dzo nie bez piecz na i nie po ma ga. 

W ro dzi nie są trzy sło wa, któ rych na le ży za wsze 
strzec: «pro szę», «dzię ku ję» i «prze pra szam». «Pro szę» – 
aby nie na rzu cać się in nym. «Pro szę», czy mo gę coś zro bić, 
czy są dzisz, że mógł bym ci coś zro bić? „Pro szę», ni gdy się 
nie na rzu ca jąc. «Dzię ku ję». W ro dzi nie tak czę sto po ma ga -
my so bie, słu ży my. Za wsze dzię kuj my. Wdzięcz ność jest 
krwią pły ną cą w szla chet nej du szy. «Dzię ku ję». I wresz cie, 
naj trud niej sze do wy po wie dze nia: «prze pra szam». Bo 
wciąż ro bi my złe rze czy i wie lo krot nie ktoś czu je się ura żo -
ny. Je śli w ro dzi nie, w ro dzin nym śro do wi sku są obec ne te 
trzy sło wa, ro dzi na ma się do brze.   

Te re flek sje zo sta ną udo stęp nio ne wspól no tom ko -
ściel nym i ro dzi nom, aby to wa rzy szy ły im w ich dro dze. Już 
od tej chwi li za chę cam wszyst kich, by przy łą czy li się do ini -
cja tyw, któ re bę dą pro mo wa ne pod czas Ro ku i któ re bę dą 
ko or dy no wa ne przez Dy ka ste rię ds. Świec kich, Ro dzi ny      
i Ży cia. Po wierz my Świę tej Ro dzi nie z Na za re tu, a w szcze -
gól no ści św. Jó ze fo wi, ob lu bień co wi i tro skli we mu oj cu, ten 
pro ces wraz z ro dzi na mi ca łe go świa ta. 

 Niech Dzie wi ca Ma ry ja, do któ rej zwra ca my się 
te raz  w mo dli twie Anioł Pań ski, wy jed na dla ro dzin ca łe go 
świa ta, by by ły co raz bar dziej za fa scy no wa ne ewan ge licz -
nym ide ałem Świę tej Ro dzi ny, sta jąc się za czy nem no we -
go czło wie czeń stwa oraz kon kret nej i po wszech nej so li -
dar no ści.”.
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XXXIV rocznica powołania KSM „Semper 
Fidelis” w cieniu pandemii
Nie po strze że nie mi -
nę ła 34. rocz ni ca po -
wo ła nia Ko ściel nej 
Służ by Męż czyzn 
„Sem per Fi de lis”. 
Ko lej ne rocz ni ce       
w mi nio nych la tach 
by ły w gdań skiej Ar -
chi die ce zji wiel ki mi 
wy da rze nia mi. Msze 
świę te rocz ni co we 
ce le bro wa ne by ły 
przez hie rar chów, 
n i e  j e d  n o  k r o t  n i e          
z udzia łem władz sa -
mo rzą do wych Trój -
mia sta, po słów na 
Sejm RP, rek to rów 
gdań skich uczel ni. 
Obo wią zu ją ce jesz -
cze ob ostrze nia zwią za ne ze sta nem pan de mii nie po zwa la ją 
na gro ma dze nie się znacz nej licz by osób – człon ków KSM. 
Tym bar dziej za sad nym jest przy po mnie nie o wszyst kim, co 
by ło udzia łem KSM na prze strze ni mi nio nych 34 lat w wy -
mia rze ar chi die ce zji, pa ra fii i oso bi stym. 
 
POWOŁANIE 
Po wsta nie Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” 
wią że się z wiel kim wy da rze niem w ży ciu Ko ścio ła Gdań -
skie go, ja kim był przy jazd Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II na 
Wy brze że w 1987 ro ku. W prze wi dy wa niu wie lo ty sięcz nych 
zgro ma dzeń piel grzy mów pod czas spo tkań z Oj cem Świę -
tym, or dy na riusz gdań ski bp Ta de usz Go cłow ski po wo łał    
w dniu 28 lu te go 1987 ro ku Ko ściel ną Służ bę Po rząd ko wą. 
Za da niem tej Służ by by ło za pew nie nie po rząd ku i bez pie -
czeń stwa piel grzy mów pod czas na bo żeństw i spo tkań z Oj -
cem Świę tym. Sło wa „Sem per Fi de lis” – za wsze wier ni, sta -
ły się ha słem prze wod nim Służ by, a ze wnętrz nym wy ra zem 
te go by ło umiesz cze nie ich na fu ra żer kach wkła da nych pod -
czas peł nie nia służ by. 

Po la tach ks. abp wspo mi nał (Ju bi le uszo wy Biu le -
tyn KSM): „Fe no me nem sta ła się Ko ściel na Służ ba Męż -
czyzn. Ła two by ło ją po wo łać de kre tem bi sku pa gdań skie -
go. Ale nie wy obra ża łem so bie, zna jąc prze cież to spo łe -
czeń stwo, że re ak cja na tę ini cja ty wę Ko ścio ła lo kal ne go bę -
dzie tak fan ta stycz na. Prze szło dzie sięć ty się cy męż czyzn 
zgło si ło się po przez pa ra fie  do tej pa pie skiej ar mii. Zdu mie -
wa ły się ów cze sne wła dze. A my śmy by li dum ni z te go, że 
ma my swo ją Służ bę, na któ rej moż na by ło się w peł ni oprzeć 
i któ ra gwa ran to wa ła za cho wa nie po rząd ku”. I da lej: „Do 
ran gi nie za po mnia ne go wy da rze nia wy ro sła Eu cha ry stia      
w Ba zy li ce Ma riac kiej, w któ rej uczest ni czy ło prze szło dzie -
sięć ty się cy męż czyzn, któ rzy jed nym grom kim gło sem re -

cy to wa li tek sty li -
tur gicz ne, a na de 
wszyst ko śpie wa li 
po tęż nym zjed no -
czo nym chó rem, 
któ ry wstrzą snął 
mu ra mi Ba zy li ki 
Ma riac kiej”. 
Po wo ła nie to nie 

tyl ko de kret bi -
sku pa, ale od po -
wiedź w wy mia rze 
oso bi stym, każ de -
go z bra ci na Bo że 
we zwa nie do da -
nia świa dec twa 
wia ry i służ by Ko -
ścio ło wi. To we -
zwa nie, jak się 
póź niej oka za ło, 

mia ło cel nie tyl ko do raź ny ale i per spek ty wicz ny: za pro -
sze nie do apo stol stwa (w ro zu mie niu apo stol stwa lu dzi 
świec kich). 
 
APOSTOLSTWO 
• Ar chi die ce zja 
Mą drość ka pła nów Ko ścio ła Gdań skie go zde cy do wa ła      
o prze obra że niu Po rząd ko wej Służ by w re gu lar ne dusz pa -
ster stwo Ko ściel nej Służ by Męż czyzn „Sem per Fi de lis” (sty -
czeń 1988 r.). Już pod tą na zwą bra cia w licz bie 5 ty się cy peł -
ni li służ bę pod czas dru giej wi zy ty Oj ca Świę te go na Wy -
brze żu w 1999 r. Zo sta ły stwo rzo ne struk tu ry or ga ni za cyj ne 
Służ by. Na szcze blu die ce zjal nym zo sta li po wo ła ni: Die ce -
zjal ny Dusz pa sterz (ka płan) i Die ce zjal ny Mo de ra tor (oso ba 
świec ka). Na szcze blu pa ra fial nym zo sta li po wo ła ni ka pe la -
ni – du cho wi opie ku no wie oraz pa ra fial ni mo de ra to rzy (oso -
by świec kie). W pa ra fiach o więk szej licz bie człon ków KSM 
zo sta ła utwo rzo na funk cja dzie sięt ni ka – bra ta or ga ni zu ją ce -
go pra cę w gru pie 10 osób. Zo sta ły opra co wa ne: Sta tut KSM 
i pro ce du ra przyj mo wa nia no wych człon ków KSM w tym 
treść ślu bo wa nia. 

Sta tut zo bo wią zu je człon ków do spra wo wa nia apo -
stol stwa przez da wa nie świa dec twa wie rze wła snym po stę -
po wa niem oraz przy kład nym wy peł nia niem obo wiąz ków 
wo bec ro dzi ny, Ko ścio ła i Oj czy zny. 

Die ce zja i gru py pa ra fial ne po sia da ją sztan da ry. Na 
sztan da rach znaj du ją się tre ści na wią zu ją ce do ko rze ni po -
wsta nia Służ by: da ta po wo ła nia, syl wet ka Oj ca Świę te go Ja -
na Paw ła II, na pis Z OJCEM ŚWIĘTYM PRZEZ MARYJĘ 
DO JEZUSA, na zwa pa ra fii. Sztan dar jest sym bo lem wier -
no ści i od da nia Ko ścio ło wi. Pocz ty sztan da ro we KSM bio -
rą udział we wszyst kich więk szych uro czy sto ściach ko -
ściel nych. 

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Spotkanie opłatkowe 3.01.2016 r.
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Na wszyst kich szcze blach or ga ni za cyj nych pro wa -
dzo na jest dzia łal ność for ma cyj na. Waż nym ele men tem tej 
dzia łal no ści na szcze blu die ce zjal nym (ar chi die ce zjal nym) 
są rocz ni co we Msze św. dzięk czyn ne gro ma dzą ce wszyst -
kich człon ków KSM. Czy ni to ze spo łecz no ści KSM wiel ką 
Ro dzi nę świa do mych ce lów, dla któ rych jej człon ko wie zo -
sta li po wo ła ni – apo stol stwa lu dzi świec kich. Apo stol stwo 
jest wpi sa ne w kon dy cję KSM. 

Pod czas tych uro czy sto ści, Die ce zjal ny Dusz pa -
sterz, czę sto głów ny ce le brans, w swo im wy stą pie niu mó wi 
o do ko na niach Służ by w mi nio nym okre sie i za da niach na 
naj bliż szy rok. 

 Pod czas tych do rocz nych Mszy św. przyj mo wa ni 
są do Służ by no wi człon ko wie. Pro ce du ra ta ma bar dzo uro -
czy sty cha rak ter. 

Na dzia łal ność for ma cyj ną skła da ją się rów nież: 
piel grzym ki na wszyst kie spo tka nia z Oj cem Świę tym Ja -
nem Paw łem II i Be ne dyk tem XVI gdy prze by wa li oni do na -
sze go kra ju, die ce zjal ne pie sze piel grzym ki z re li kwia mi św. 
Woj cie cha na Wzgó rze je go imie nia pod czas uro czy sto ści 
od pu sto wych, co rocz ne na bo żeń stwa Dro gi Krzy żo wej na 
Kal wa rii Wej he row skiej, co rocz ne na bo żeń stwa Dro gi Krzy -
żo wej Brze giem Mo rza. Or ga ni zo wa ne są rów nież piel -
grzym ki do róż nych sank tu ariów w Pol sce. Czymś szcze gól -
nym jest do rocz na piel grzym ka sta no wa do Pie kar Ślą skich 
na uro czy sto ści dla uczcze nia Mat ki Bo skiej Pie kar skiej no -
szą cej ty tuł Mat ki Spra wie dli wo ści  i Mi ło ści Spo łecz nej. 
Pod czas tych uro czy sto ści na si bra cia wspo ma ga li lo kal ne 
służ by w utrzy ma niu po rząd ku. Wy róż nia ły nas w tej czyn -
no ści ar chi die ce zjal ny trans pa rent i cza pecz ki, dzię ki cze -
mu na sza Służ ba by ła roz po zna wal na po za gra ni ca mi na szej 
ar chi die ce zji. 

Do pro ce su for ma cyj ne go na le ża ły też za mknię te  
re ko lek cje wiel ko post ne w Stra szy nie, Licz ba uczest ni ków 
ogra ni cza na by ła moż li wo ścia mi za kwa te ro wa nia w Do mu 
Re ko lek cyj nym. Re ko lek cje trwa ły trzy dni pod czas któ -
rych uczest ni cy, po za mo dli twą, wy słu chi wa li kon fe ren cji 
wy gła sza nych nie jed no krot nie przez pro fe so rów. 

W rocz ni cę śmier ci (21 li sto pa da 2007 ro ku) pierw -
sze go Dusz pa ste rza KSM ks. pra ła ta Bru no na Kę dzior skie -
go od pra wia na jest Msza św. w in ten cji zmar łych człon ków 
KSM. Wy czy ty wa ne są na zwi ska i imio na zmar łych dusz pa -
ste rzy, mo de ra to rów i bra ci. 
 
• Pa ra fia 
W tle ar chi die ce zjal nych wy da rzeń dzia ła ją pa ra fial ne gru py 
KSM. To dzia ła nia tych grup sta no wią o si le ca łej for ma cji. 
W na szej pa ra fii pw. św. Bra ta Al ber ta, gru pa KSM pro wa dzi 
oży wio ną dzia łal ność for ma cyj ną. Na le żą do niej co mie -
sięcz ne spo tka nia, co mie sięcz ne Msze św., udział we 
wszyst kich piel grzym kach ar chi die ce zjal nych, bu do wa oł ta -
rzy na pro ce sję Bo że go Cia ła i udział w tych pro ce sjach        
w for mie stra ży ho no ro wej, bu do wa Gro bu Pań skie go, bu -
do wa szop ki bo żo na ro dze nio wej, sprzą ta nie ko ścio ła, co -
rocz ne spo tka nia opłat ko we, po moc w or ga ni za cji uro czy -
sto ści pierw szo ko mu nij nych. 

Bar dzo waż nym ele men tem za an ga żo wa nia bra ci 
KSM w ży cie na sze go Ko ścio ła jest ich udział w pra cach bu -

dow la nych przy wzno sze niu świą ty ni oraz pra cach w jej oto -
cze niu: bu do wie ogro dze nia ko ścio ła, bu do wie traw ni ków     
i sa dze niu drzew. Pra ce te by ły pro wa dzo ne w ści słym 
współ dzia ła niu z włą cza ją cy mi się w to dzie ło pa ra fia na mi. 
Ta kie współ dzia ła nie ma nie zwy kłą war tość du cho wą: 
wzmac nia wię zi mię dzy oso bo we. Każ dy z uczest ni ków te go 
dzie ła ma świa do mość swo je go miej sca w ży ciu Ko ścio ła. 
Do ce nia to nasz ks. Pro boszcz or ga ni zu jąc każ de go ro ku, 
naj czę ściej je sie nią, piel grzym kę (we spół z pa ra fia na mi) do 
jed ne go z sank tu ariów. 

Każ da piel grzym ka wno si coś waż ne go w du cho we 
ży cie jej uczest ni ków. Nie za po mnia ną po zo sta nie piel -
grzym ka w 2012 ro ku, któ rej or ga ni za to rem i du cho wym 
prze wod ni kiem był śp. ks. Bog dan Pul czyń ski. Pod czas tej 
piel grzym ki na wie dzi li śmy sank tu arium NMP Kró lo wej 
Pol skie go Mo rza w Swa rze wie, miej sce kaź ni lud no ści Po -
mo rza w Pia śni cy oraz ko ściół w Sta rzy nie (Msza św.) – ro -
dzin nej pa ra fii ks. Bog da na. Wy mow nym ge stem Ro dzi ców 
ks. Bog da na by ło za pro sze nie wszyst kich uczest ni ków piel -
grzym ki (30 osób) do swo je go do mu w Su li ci cach i ugosz -
cze nie. To spo tka nie mia ło szcze gól ną wy mo wę: spo tka ły 
się trzy ro dzi ny – Ro dzi na, w któ rej ks. Bog dan się wy cho -
wał, Ro dzi na pa ra fial na, w któ rej prze by wa na co dzień i Ro -
dzi na, któ rej był du cho wym prze wod ni kiem. 
 
ZOBOWIĄZANIE 
Ks. bp Zbi gniew Zie liń ski w swo jej ho mi lii wy gło szo nej pod -
czas eu cha ry stycz ne go spo tka nia w 31. rocz ni cę po wo ła nia 
KSM przy wo łał sło wa św. Paw ła z li stu do Rzy mian (Rz 
14,7–12) : „Nikt z nas nie ży je dla sie bie...”. Ja ko wspól no ta 
bra ci KSM po dej mu je my we zwa nia nie tyl ko dla sie bie sa -
mych. Na sza for ma cja jest na sta wio na na służ bę Ko ścio ło -
wi, dru gie mu czło wie ko wi, sio strom i bra ciom w Ko ście le. 
Sło wa św. Paw ła zo bo wią zu ją nas do od po wie dzial no ści za 
prze ka za nie na stęp nym po ko le niom te go, co za czerp nę li -
śmy z wy da rzeń, do któ rych się od wo łu je my, z dzie dzic twa, 
któ re otrzy ma li śmy. „Tym dzie dzic twem jest rów nież to, co 
otrzy ma li śmy od na szych ro dzi ców w du chu wia ry, w któ rej 
wy cho wa li śmy się, od wspól not pa ra fial nych, któ re na uczy -
ły nas ko chać Ko ściół i od kry wać war tość wia ry”. 

Niech ten frag ment ho mi lii ks. bp. skło ni nas, 
człon ków KSM, do re flek sji czy spro sta li śmy te mu zo bo wią -
za niu? 

Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek 

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Furażerka – atrybut członka KSM
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Bo le sne pod su mo wa nie 2020 ro ku – głów ną przy czy ną śmier -
ci by ła abor cja – 23,2 ra zy czę ściej niż COVID–19. Na wet w sy -
tu acji ogra ni czeń spo wo da na nych pan de mią, by ł to naj częst -
szy powód śmier ci, cho ciaż da ne te z pew no ścią nie uwzględ -
nia ją dzia ła nia środ ków wcze sno po ron nych oraz tzw. abor cji 
nie le gal nych, w tym pi guł ki abor cyj nej wy sy ła nej pocz tą po za -
mó wie niu przez In ter net. 
 
Da ne, któ re po dał por tal Worl do me ter, pro wa dzą cy ak tu al ne 
świa to we sta ty sty ki w cza sie rze czy wi stym, mó wią, że w 2020 
ro ku na ca łym świe cie by ło wy ko na nych 42 655 372 abor cji,    
natomiast 1 830 979 osób zmar ło z po wo du epi de mii ko ro na -
wi ru sa. 

Nie na ro dzo ne dzie ci, w śro do wi skach pro abor cyj -
nych, nie są uzna wa ne za oso by ludz kie, po mi mo fak tów bio -
lo gicz nych, nie zbi cie po ka zu ją cych, że ży cie czło wie ka za czy -
na się od po czę cia. Każ de po czę te dziec ko ma wła sne uni kal ne  

 
DNA, któ re jest in ne od DNA mat ki.   
Wiado mo już, ja kiej jest płci, ja ki bę dzie mia ło ko lor oczu i wło -
sów oraz czy bę dzie po dob ne do ta ty. Ser ce czło wie ka bi je już 
od 20 dnia od po czę cia! 

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – ZNANI I NIEZNANI

W do bie po wta rza ją cych się w Pol sce co ja kiś czas od kil ku 
mie się cy burz li wych pro te stów zwo len ni ków abor cji prze -
ciw usta wie an ty abor cyj nej nie moż na wręcz nie przy wo łać 
po sta ci św. Gian ny Be ret ty Mol la – wło skiej le kar ki pe dia -
try, za an ga żo wa nej bar dzo moc no w dzia łal ność Ak cji Ka to -
lic kiej, któ ra mi mo po waż ne go za gro że nia swo je go ży cia nie 
do ko na ła abor cji wła sne go dziec ka. Gdy by ła w cią ży ze 
swo im czwar tym dziec kiem, zdia gno zo wa no u niej włók nia -
ka ma ci cy. Ja ko le kar ka by ła oczy wi ście do sko na le świa do -
ma te go, że był on me dycz nym wska za niem do prze rwa nia 
tej cią ży, a jed nak nie uczy ni ła te go. Ja ko mat ka i le kar ka za -

ra zem by ła bo wiem głę bo ko prze świad czo na o tym, że 
dziec ko, któ re w so bie no si ła, by ło isto tą, któ ra mia ła ta kie 
sa me pra wa jak po zo sta łe dzie ci, cho ciaż od je go po czę cia 
upły nę ły za le d wie dwa mie sią ce. W wie ku 39 lat Gian na 
Mol la uro dzi ła pięk ną, zdro wą có recz kę Gian nę Ema nu elę, 
a sa ma po ty go dniu zmar ła na za pa le nie otrzew nej. Za jej 
wsta wien nic twem upra sza się ła ski dla ma tek ocze ku ją cych 
po tom stwa w mo dli twie: 
 

„Bo że, Ty po wie dzia łeś, że nie ma więk szej mi ło ści 
nad tę, kie dy ktoś da je ży cie za oso bę uko cha ną. 
Dzię ku je my Ci, że da łeś nam w oso bie Świę tej Jo -
an ny pło mien ny przy kład praw dzi wej mi ło ści i sza -
cun ku do ży cia. Do po móż nam, aby śmy zro zu mie -
li jej przy kład ży cia, roz po wszech nia li go i sa mi 
nim ży li. Od nów we wszyst kich ko bie tach, ży ją -
cych na ca łym świe cie, zro zu mie nie sen su ich mi -
sji i sza cun ku dla każ de go ży cia, któ re jest da rem 
Bo ga, a na któ re go stra ży win ny stać na wet za ce -
nę wła sne go ży cia. Daj nam ła skę, któ rej ocze ku je -
my za wsta wien nic twem Świę tej Jo an ny, któ ra idąc 
za przy kła dem Je zu sa, ofiar nie zło ży ła swo je ży cie 
za ży cie in nych. Przez Chry stu sa Pa na na sze go. 
Amen” 

 
Beatyfikacja: 24 kwietnia 1994 
Kanonizacja: 16 maja 2004 
Wspomnienie liturgiczne: 28 kwietnia 
 

Tekst (opracowany na podstawie Wikipedii):  
Ewa Wojaczek

Św. Gianna Beretta Molla – patronka  
dzieci nienarodzonych lub zagrożonych aborcją

Joanna Beretta Molla z dziećmi 
(http://sanktuariumswietoscizycia.pl/index.php/patroni/11 

--swieta-gianna-beretta-molla)

W roku 2020 główną przyczyną śmierci 
była aborcja – nie wirus
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Obec nie na szcze gól ną uwa gę za słu gu je in for ma cja, 
że re pu bli kań ski gu ber na tor Ohio pod pi sał an ty abor cyj ną 
usta wę (Usta wa Se na tu 27), któ ra na ko bie ty do ko nu ją ce 
abor cji na kła da obo wią zek zor ga ni zo wa nia po grze bu swo je go 
dziec ka. 

Zwo len ni cy wpro wa dze nia tej usta wy od po cząt ku 
mó wią, że cho dzi im wy łącz nie o god ność zwłok. Twier dzą, że 
dzię ki tej usta wie nie po wtó rzy się już sy tu acja w któ rej mar -
twe dzie ci są wy rzu ca ne na wy sy pi ska śmie ci. Ame ry kań skie 
or ga ni za cje obroń ców ży cia, któ re od lat po stu lu ją wpro wa -
dza nie po dob nych prze pi sów, po da ją zwy kle in ny ar gu ment. 
Ich zda niem ko niecz ność zor ga ni zo wa nia nor mal ne go po -
grze bu uświa da mia wie lu ko bie tom, że do ko na nie przez nich 
abor cji wią że się z za bi ciem dziec ka. To kon tra na pro abor cyj -
ną pro pa gan dę, któ ra usi łu je przed sta wiać abor cję ja ko zwy -
kły za bieg me dycz ny. 

W świe tle no we go pra wa zwło ki abor to wa nych dzie -
ci bę dą mu sia ły być grze ba ne we dług tych sa mych za sad któ -
re obo wią zu ją w wy pad ku zwłok osób, któ re już zdą ży ły się 
na ro dzić. Ko bie ta chcą ca do ko nać abor cji bę dzie py ta na 
przed „za bie giem” o to, gdzie chce po cho wać swo je dziec ko    
i in for mo wa na o tym, że bę dzie mu sia ła za pła cić ra chu nek za 
po grzeb. Mo że też wy brać kre ma cję, ale w tym wy pad ku pro -
chy bę dą mu sia ły być umiesz czo ne w gro bie, kryp cie etc. Za 
zła ma nie te go prze pi su gro zi ka ra do pół ro ku wię zie nia i do 
ty sią ca do la rów ka ry. Je śli ko bie ta od mó wi po cho wa nia swo -
je go dziec ka, to obo wią zek ten spad nie na kli ni kę abor cyj ną. 

Ko ściół w swo im na ucza niu, za wsze mó wi ochro nie 
ży cia i nie na ru szal nej god no ści czło wie ka od chwi li po czę cia 
do na tu ral nej śmier ci. Bar dzo gło śno mó wił o tym Oj ciec 
Świę ty Jan Pa weł II: „Bro nić ży cia i umac niać je, czcić je i ko -
chać – oto za da nie, któ re Bóg po wie rza każ de mu czło wie ko -
wi…”(Evan ge lium vi tae). Ka lisz, 4 czerw ca 1997 r.  – „Okiem 
wia ry w spo sób szcze gól nie wy raź ny mo że my do strzec nie -
skoń czo ną war tość każ dej ludz kiej isto ty. Ewan ge lia, gło sząc 
do brą no wi nę o Je zu sie, jest 
rów nież do brą no wi ną o czło -
wie ku – o je go wiel kiej god no -
ści. Uczy wraż li wo ści na czło -
wie ka. Na każ de go czło wie ka. 
«Zo sta li śmy na zwa ni dzieć mi 
Bo ży mi».  

Ko ściół, bro niąc pra wa 
do ży cia, od wo łu je się do szer -
szej, uni wer sal nej płasz czy zny, 
któ ra obo wią zu je wszyst kich lu -
dzi. Pra wo do ży cia nie jest tyl -
ko kwe stią świa to po glą du, nie 
jest tyl ko pra wem re li gij nym, 
ale jest pra wem czło wie ka. Jest 
pra wem naj bar dziej pod sta wo -
wym. Bóg mó wi: «Nie bę dziesz 
za bi jał!» (Wj 20, 13). Przy ka za -
nie to jest za ra zem fun da men -
tal ną za sa dą i nor mą ko dek su 
mo ral no ści, wpi sa ne go w su -
mie nie każ de go czło wie ka. 

Mia rą cy wi li za cji – 
mia rą uni wer sal ną, po nad cza -

so wą, obej mu ją cą wszyst kie kul tu ry – jest jej sto su nek do ży -
cia. Cy wi li za cja, któ ra od rzu ca bez bron nych, za słu gu je na 
mia no bar ba rzyń skiej. Choć by na wet mia ła wiel kie osią gnię -
cia go spo dar cze, tech nicz ne, ar ty stycz ne, na uko we”.  

22 paź dzier ni ka 2020 r. Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
orzekł, że prze pis tzw. usta wy an ty abor cyj nej z 1993 r. ze zwa -
la ją cy na abor cję w przy pad ku cięż kie go i nie od wra cal ne go 
upo śle dze nia pło du al bo nie ule czal nej cho ro by za gra ża ją cej 
je go ży ciu jest nie zgod ny z kon sty tu cją.Tym sa mym za ka za na 
w Pol sce zo sta nie abor cja ze wzglę dów eu ge nicz nych. Wy rok 
ma cha rak ter osta tecz ny (art. 190 ust. 1 Kon sty tu cji RP). Pra -
wo pol skie nie zna pro ce du ry, któ ra po zwa la ła by na je go pod -
wa że nie. Orze cze nie TK wy wo ła ło fa lę ostrych pro te stów ca -
łym kra ju or ga ni zo wa nych przez tzw. „Ogól no po ski Strajk  
Ko biet”.   

27 stycz nia 2021 r. Try bu nał Kon sty tu cyj ny po now -
nie stwier dził, że czło wiek od mo men tu po czę cia ma pra wo do 
ży cia i przed sta wił pi sem ne uza sad nie nie do wy ro ku do ty czą -
ce go ochro ny ży cia. Zgod nie z wy mo ga mi kon sty tu cyj ny mi 
wy rok zo stał nie zwłocz nie opu bli ko wa ny w Dzien ni ku Ustaw 
kiedy tylko wpłynęły wszystkie opinie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego. Pu bli ka cja wy ro ku wraz z uza sad nie niem 
po zwa la na mi ni ma li za cję wąt pli wo ści oby wa te li do ty czą cych 
mo ty wów oraz skut ków praw nych orze cze nia, co jest szcze -
gól nie istot ne w tak waż nej spo łecz nie spra wie, w cza sach sta -
nu epi de mii, jak wska za no w sta no wi sku RM. 

Nie ste ty straj ki ko biet na dal ro bią wiel kie za mie sza -
nia na ulicach miast i w świa do mo ści mło dych lu dzi. Mo że 
25 mar ca na Zwia sto wa nie Pań skie – w Dniu Świę to ści ¯y cia 
– coś się zmie ni? 

Te re sa So wiń ska 
Źró dło: LifeNews/Wol do me ter, opra co wa nie wła sne – 1.I.2021 r.; Stef -
czyk.in fo/Fox News, Cin ci nat ti.com – 3.I.2021 r.; https:trybunal.gov.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Fresk „Zwiastowanie”, Fra Angelico z 1450 r.,(wym. 230 × 297 cm), Muzeum św. Marka we Florencji
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Z ŻYCIA PARAFII

Dr o. Piotr Kwia tek OFMCap, psy cho te ra peu ta, re ko lek cjo ni sta, wy kła dow ca i za kon -
nik Kra kow skiej Pro win cji Za ko nu Bra ci Mniej szych Ka pu cy nów, 3 stycz nia gło sił sło -
wo Bo że w na szej pa ra fii. Podczas ka zań Oj ciec Piotr przed sta wił nam swoją ak cję mo -
dli tew ną 1W1. Wy cho dząc z prze ko na nia, że ży je my w cza sach na ce cho wa nych nie -
pew no ścią ju tra, wszyscy potrzebujemy wsparcia, za pra sza więc do re gu lar nej mo dli -
twy pa sl ma mi we wspólnocie.  
 

JEDEN PSALM ZA WSZYSTKICH,  
WSZYSTKIE PSALMY ZA JEDNEGO.  

Odmawiając dziennie jeden psalm, ofia ru jemy mo dli tew ne wspar cie po zo sta łym 
uczest ni kom pro gra mu i jed no cze śnie sami korzystamy z daru modlitwy w swojej 
intencji od całej grupy, stąd hasło:  „DAJĄC OTRZYMUJEMY”! 
 
Oto pięć pod sta wo wych za sad: 
1. Psalm raz przy dzie lo ny od ma wia my przez ty dzień. 
2. W każ dą NIEDZIELĘ sa mi zmie nia my psalm na ko lej ny np. z 7 na 8 itd. 
3. Okre ślo nym psal mem mo dli my się CODZIENNIE, bez ko niecz no ści czy ta nia ca łe -
go psal mu. Na za koń cze nie do da je my mo dli twę „OJCZE NASZ” w in ten cji wszyst kich 
uczest ni ków ak cji 1W1. 
4. Każ da oso ba mo dlą ca się psal ma mi two rzy tzw. „DUCHOWY KAPITAŁ”, z któ re go wszy scy ko rzy sta my. War to o nie -
go dbać, np. po przez prze ka zy wa nie in nym in for ma cji o ak cji 1W1. 
5. REZYGNACJA moż li wa jest w każ dym cza sie, je dy nie pro szę o po in for mo wa nie o tym przez wia do mość e –ma il: flo -
wer piotr@gma il.com  �  Szcze gó ło we in for ma cje znaj du ją się na stro nie www.piotr kwia tek.com/ak cje 
YOUTUBE: PIOTR KWIATEK 

O. Piotr Kwiatek  
– uczy modlitwy psalmami „1W1”

Katecheza liturgiczna ks. Wiktora 
Na pa ra fial nej stro nie in ter ne to wej za pra sza my do obej rze -
nia ka te che zy li tur gicz nej przy go to wa nej przez ks. Wik to ra 
Szpo na ra w for mie pre zen ta cji gra ficz nej dla Li tur gicz nej 
Służ by Oł ta rza i dla wszyst kich, któ rzy pra gną po sze rzyć 
swo ją wie dzę o Starym Testamencie.
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W so bo tę 20 lu te go, 
w dzień wspo mnie nia 
trój ki pa stusz ków        
z Fa ti my, od szedł od 
nas do do mu Oj ca ks. 
An drzej Ko wal czyk – 
pro fe sor gdań skie go 
Se mi na rium Du -
chow ne go, die ce zjal -
ny eg zor cy sta oraz 
za ło ży ciel licz nych 
wspól not Ma ra na 
Tha. Czło wiek wiel ce 
za słu żo ny dla ko ścio -
ła gdań skie go, a przy 
tym jak że skrom ny      
i pe łen hu mo ru. Dla 
wie lu z nas, któ rzy go 
zna li, by ła to za pew ne 
bar dzo smut na, ale 
jed no cze śnie i pięk na 
da ta, bo ks. An drzej 
od szedł w swo je 81. 
uro dzi ny. Je go odej ście by ło za tem tak sa mo nie zwy kłe jak 
on sam. Moż na po wie dzieć, że świę to wał w tym dniu swo je 
po dwój ne na ro dzi ny – nie tyl ko dla zie mi, lecz tak że dla nie -
ba. Być mo że dla te go też w go dzi nę po je go śmier ci nie bo 
nad Gdań skiem roz świe tli ło pięk ne słoń ce. Cóż, Pan przy jął 
z ra do ścią Swe go wier ne go słu gę -ka pła na do Swo je go kró -
le stwa, gdzie ks. Ko wal czyk nie bę dzie już na pew no wię cej 
cier piał...  

W dniu je go uro dzin od pra wio na zo sta ła w ko ście le 
na Ża bian ce Msza św. o godz. 18.30. Za mó wio na wów czas 
in ten cja by ła wpraw dzie uro dzi no wa, ale Bóg za de cy do wał 
jak wi dać, że sta ła się nie ste ty jed no cze śnie Mszą św. w in -
ten cji zmar łe go.  

Przez kli ka dni, aż do cza su po grze bu od ma wia ny 
był w Ka te drze Oliw skiej ró ża niec w in ten cji ks. An drze ja. 
W przed dzień po grze bu, tj. w śro dę 24 lu te go, wpro wa dzo -
no tam tak że trum nę z cia łem  zmar łe go ka pła na i od pra wio -
no dwie Msze św. w je go in ten cji. W tej o godz. 18 uczest ni -

czy ły róż ne wspól no ty 
Ma ra na Tha, a o godz. 
20.00 – du cho wień stwo  
z na szej ar chi die ce zji.   .           
W przerwie mię dzy 
obie ma Msza mi św. 
moż na by ło po że gnać 
się jesz cze oso bi ście ze 
zmar łym w ci szy przy je -
go trum nie. Kie dy zo sta -
ła nas już tyl ko nie licz na 
garst ka, w katedrze roz -
legł się na gle prze raź li -
wy, jak by zwie rzę cy ryk. 
Tak wła śnie Zły za ma ni -
fe sto wał swo ją obec ność 
w oso bie mło dej ko bie ty, 
któ ra już pod czas Mszy 
św. bar dzo się wy róż nia -
ła tym, że dziw nie ki wa ła 
się w ław ce. By łam 
wpraw dzie w swo im ży -
ciu świad kiem bar dzo 

wie lu ta kich ma ni fe sta cji Złe go pod czas licz nych Mszy św. 
al bo mo dlitw, lecz to zda rze nie by ło dla mnie o ty le sym bo -
licz ne i od mien ne od po zo sta łych, iż mia ło miej sce przy 
trum nie zmar łe go eg zor cy sty. Pod czas gdy dwaj księ ża mo -
dli li się po chy le ni nad le żą cą na po sadz ce ko bie tą, na sza 
garst ka od ma wia ła na głos ró ża niec i mo dli twy do św. Mi -
cha ła Ar cha nio ła i Du cha św. 

Uro czy sto ści po grze bo we ks. Ko wal czy ka roz po -
czę ła Msza św. od pra wio na w Ka te drze Oliw skiej w czwar -
tek 25 lu te go o godz. 11.00, po któ rej kon dukt ża łob ny udał 
się na cmen tarz oliw ski, gdzie cia ło zmar łe go zło żo no na -
stęp nie we wspól nym gro bie za słu żo nych ka pła nów oliw -
skich. Do ce nił go tak że sam Pre zy dent RP, któ re go kan ce la -
ria prze ka za ła pięk ny wie niec z bia ło -czer wo nych kwia tów. 
Rów nież i te go dnia nie bo pro mie nia ło go rą cym, praw dzi -
wie wio sen nym już słoń cem. Kto wie, mo że wła śnie przy ję -
ło przy szłe go słu gę Bo że go…  
 

Tekst i zdjęcia: Ewa Wo ja czek

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Niezwykłe odejście niezwykłego Kapłana
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W do bie pan de mii nie ła two jest wy brać się na ja ką kol wiek 
piel grzym kę z po wo du re stryk cyj nych ob ostrzeń. My jed -
nak po sta no wi li śmy po je chać do na ro do we go sank tu arium 
św. Jó ze fa, tym bar dziej że trwa wła śnie Rok św. Jó ze fa.        
W ostat ni week end stycz nia wy ru szy li śmy więc w nie co 
mniej szym gro nie do Ka li sza, po dą ża jąc przy tym szla kiem 
sank tu ariów oo. pau li nów. Naj pierw za trzy ma li śmy się          
w pau liń skim sank tu arium Mat ki Bo żej Zwy cię skiej w Brdo -
wie, któ ry po wi tał nas wiel ką śnież ną za mie cią. To wła śnie 
tu taj, w tej nie wiel kiej wiel ko pol skiej miej sco wo ści, król 
Wła dy sław Ja gieł ło mo dlił się do Mat ki Bo skiej przed wy -
pra wą na słyn ną bi twę pod Grun wal dem. I je go mo dli twa zo -
sta ła, jak wie my z kart hi sto rii, wy słu cha na, gdyż wy gra li -
śmy tę bi twę. Przy po mi na ją o tym tam tej sze prze pięk ne ko -
lo ro we fre ski w i nad pre zbi te rium. Na po bli skim cmen ta rzu 
po cho wa ny jest też dzia dek Fry de ry ka Cho pi na, Ja kub 
Krzy ża now ski.  

Na stęp nym sank tu arium na na szym piel grzy mim 
szla ku by ła oczy wi ście ba zy li ka w Li che niu, w któ rej w sa -
mo po łu dnie uczest ni czy li śmy we Mszy św., a w po bli skim 
Do mu Piel grzy ma uda ło nam się na wet zjeść cie pły obiad. 
Smut no nam by ło pa trzeć na te pust ki, ja ki mi świe ci te raz ta 
ogrom na bu dow la.  

Z Li che nia po je cha li śmy pro sto do Ka li sza, aby wy -
pro sić u św. Jó ze fa ła ski dla nas i na szych ro dzin, a stam tąd 
do Czę sto cho wy, aby zdą żyć jesz cze na Apel Ja sno gór ski. 
Do Ka pli cy MB Czę sto chow skiej uda ło nam się wpraw dzie 
wejść do pie ro po Ape lu, gdyż by ło tam ogra ni cze nie liczby 
osób do 27, ale na stęp ne go dnia uczest ni czy li śmy już w niej 

bez pro ble mu w po ran nej nie dziel nej Mszy św. Mi mo 
siarczyste go mro zu zwie rzę ta w ży wej ja sno gór skiej szop ce 
nie mar z ły dzię ki cie płym pro mie niom słoń ca, ja kie świe ci -
ło te go dnia. Ni skie tem pe ra tu ry nie prze szka dza ły na to -
miast wca le wiel kiej, ru cho mej szop ce usy tu owa nej mię dzy 
wa ła mi.  

W dro dze po wrot nej mie li śmy za wi tać tyl ko do jed -
ne go pau liń skie go sank tu arium MB Pa tron ki Ro dzin w Le -
śnio wie w uro kli wej Ju rze Kra kow sko -Czę sto chow skiej. 
Pan Bóg przy go to wał dla nas jed nak jesz cze pew ną nie spo -
dzian kę. Nie da le ko Ło dzi nasz mi ni bus zła pał gu mę. W nie -
dziel ny wie czór cu dem nie mal że by ło zna le zie nie ja kie goś 
czyn ne go warsz ta tu sa mo cho do we go, ale po na szych in ten -
syw nych mo dli twach do św. Jó ze fa uda ło się to w koń cu na -
sze mu kie row cy. Mu sie li śmy jed nak prze rwać na szą po dróż 
po wrot ną w Ło dzi na czas wy mia ny opo ny w warsz ta cie, tj. 
na ok. 2 go dzi ny. Ca ła na sza 20-tka uda ła się za tem do po bli -
skie go ko ścio ła pw. Chry stu sa Zmar twych wsta łe go, gdzie 
uczest ni czy li śmy w dru giej już nie dziel nej Mszy św. Przed 
Mszą zdą ży li śmy jesz cze od mó wić jed ną cząst kę ró żań ca. 
Tam tej szy pro boszcz pod szedł do nas po cząt ko wo z wiel ką 
nie uf no ścią, gdyż wziął nas chy ba za gru pę de mon stran tów 
prze ciw ko usta wie an ty abor cyj nej, ja ko że w Ło dzi gro zi li 
oni po noć wła śnie wte dy ata ka mi na tam tej sze ko ścio ły. Gdy 
uspo ko ili śmy go jed nak, że je ste śmy piel grzy ma mi z Gdań -
ska, za pro po no wał nam na wet go ści nę na ple ba ni. Nie co 
zmę cze ni, zmar z nię ci i spóź nie ni wró ci li śmy w koń cu szczę -
śli wie do Gdań ska. I jak tu nie wie rzyć w Bo żą opie kę?  
 

Tekst i zdję cia: Ewa Wo ja czek 

Pielgrzymka do św. Józefa  
w dobie pandemii

wnętrze Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw w Leśniowie. obraz św. Rodziny w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

historyczne freski w prezbiterium Sanktuarium MB Zwycięskiej w Brdowie jasnogórska szopka bożonarodzeniowa

WSPOMNIENIA
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Św. Wa len ty był bi sku pem rzym skim za pa no wa nia ce sa rza Klau diu sza II Goc kie go. 
Moż na so bie za dać py ta nie, co łą czy te go bi sku pa z tak po pu lar nym dziś na ca łym 
świe cie świę tem za ko cha nych, zwa nym po tocz nie (wła śnie od je go imie nia) „wa len -
tyn ka mi”. Otóż jak gło si le gen da, ów cze sny ce sarz za bro nił że nić się mło dym męż czy -
znom w wie ku od 18 do 37 lat, aby – nie ma jąc ro dzin – mo gli być jak naj lep szy mi żoł -
nie rza mi. Bi skup Wa len ty bło go sła wił jed nak po ta jem nie ślu by mło dych le gio ni stów 
wbrew ce sar skie mu za ka zo wi, za co zo stał wtrą co ny do wię zie nia, gdzie za ko chał się 
w nie wi do mej cór ce jed ne go ze straż ni ków. Opie ko wa ła się nim i pod trzy my wa ła go 
na du chu, a – pod wpły wem tej mi ło ści – od zy ska ła na wet po noć wzrok. Gdy do wie -
dział się o tym ce sarz, ka zał ściąć gło wę bi sku po wi Wa len te mu 14 lu te go 269 r.  –          
w dniu, kie dy Rzy mia nie urzą dza li co rocz ne mi ło sne lo te rie w cza sie hucz ne go świę -
ta o po gań skim ro do wo dzie (tzw. lu per ka liów). W przed dzień eg ze ku cji Wa len ty na pi -
sał jesz cze krót ki list do swo jej uko cha nej w for mie ser ca, któ ry pod pi sał: „Od Two je -
go Wa len te go”. Stąd wła śnie wy wo dzi się dzi siej sza (trwa ją ca od XVI w.) tra dy cja pi -
sa nia i wy sy ła nia te go dnia kar tek wa len tyn ko wych do uko cha nej oso by. Na pa miąt kę 
eg ze ku cji św. Wa len te go co ro ku w nie dzie lę po prze dza ją cą dzień 14 lu te go przy by wa -
ją do ba zy li ki św. Wa len te go we wło skim Ter ni pa ry na rze czo nych nie tyl ko z sa mych 
Włoch, lecz na wet z ca łe go świa ta, aby przy rzec so bie mi łość i wier ność do dnia ślu -
bu. W ro ku 1997 krót ki list do par na rze czo nych prze słał rów nież pa pież Jan Pa weł II, 
a je go prze sła nie wy ry to na mar mu ro wej ta bli cy przy gro bie świę te go Wa len te go. Ist -
nie je też pięk na mo dli twa do św. Wa len te go: 

„Świę ty Wa len ty, któ ry zo sta łeś wy bra ny na pa tro na za ko cha nych, czu waj nad 
ludź mi za ko cha ny mi. Wy proś im u Bo ga ła ski po trzeb ne do te go, aby doj rze li do mi -
ło ści au ten tycz nej, szcze rej i bez in te re sow nej. Strzeż na rze czo nych przed nisz czą cym 
ogniem na mięt no ści. Wy jed naj im u Bo ga pra gnie nie bu do wa nia wię zów mi ło ści na 
fun da men cie Bo żych przy ka zań. Wsta wiaj się u Chry stu sa, a On sam był dla nich dro -
go wska ze m i aby On sam ich umac niał w chwi lach sła bo ści. Amen.” 

W tra dy cji lu do wej św. Wa len te go uzna je się tak że za obroń cę przed cięż ki mi 
cho ro ba mi umy sło wy mi i ner wo wy mi, a zwłasz cza epi lep sją. Cho dzi tu jed nak o zu -
peł nie in ne go świę te go, któ ry rów nież no sił to imię, ale żył w V w. w Re cji (na dzi siej -
szym po gra ni czu nie miec ko -au striac ko -szwaj car skim) i któ re mu przy pi sy wa no moc 
uzdra wia nia z tej cho ro by. Za je go wsta wien nic twem upra sza się u Bo ga tak że dziś ła -
skę zdro wia sło wa mi: „Wszech mo gą cy, wiecz ny Bo że, któ ryś za wsta wien nic twem 
Św. Wa len te go usu wał od lu dzi wszel kie cho ro by, pro si my Cię, Je zu, przez je go za słu -

gi i wsta wien nic two, od dal od nas za gnie wa ną Twą rę kę, aby śmy, uwol nie ni od tra pią cej nas cho ro by cia ła i du szy, ochot nym ser cem 
wdzięcz nie Ci słu ży li. Amen.”  

Wspo mnie nie li tur gicz ne: 14 lu te go (od 1496 r.) 
Tekst (opra co wa ny na pod sta wie róż nych źró deł in ter ne to wych): Ewa Wo ja czek  

Św. Walenty – patron zakochanych

„Św. Walenty” Lucasa Cranacha Starszego 
(https://pl.wikipedia.org.wiki/Święty_Walenty)

W ka len da rzu li tur gicz nym wraz ze św. Wa len tym wspo mi na my tak że dwóch wiel kich pa -
tro nów Eu ro py – św. Cy ry la i Me to de go. Za pa tro na Eu ro py ucho dzi wpraw dzie od 1964 
roku św. Be ne dykt z Nur sji, za ło ży ciel naj star sze go ka to lic kie go za ko nu (be ne dyk ty nów), 
lecz w 1980 roku zo sta li ni mi rów nież ci dwaj bra cia So łuń scy, któ rzy za po cząt ko wa li pro -
ces chry stia ni za cji Eu ro py. Cy ryl (wł. Kon stan tyn) był zna nym grec kim fi lo zo fem i po my -
sło daw cą no we go al fa be tu grec kie go na zwa ne go na je go cześć cy ry li cą, a u schył ku swe -
go ży cia tak że mni chem, zaś je go star szy brat Me to dy (wł. Mi chał) zo stał naj pierw urzęd -
ni kiem, a na stęp nie mni chem. Obaj za sły nę li w hi sto rii ja ko mi sjo na rze na ro dów sło wiań -
skich i tłu ma cze Pi sma św. na ję zyk sta ro -cer kiew no -sło wiań ski.  Za ich wsta wien nic twem 
mo dli my się o jed ność chrze ści jan na na szym kon ty nen cie:  

„Świę ci Cy ry lu i Me to dy, któ rzy przed po nad ty sią cem lat nie stru dze nie prze mie -
rza li ście ów cze sną Eu ro pę gło sząc Ewan ge lię, do daj cie nam dzi siaj sił, aby po sia ne przez 
was ziar no wy da ło owoc – owoc po jed na nia i bra ter stwa. Chroń cie Eu ro pę, aby nie za po -
mnia ła o swo ich chrze ści jań skich ko rze niach. Świę ci na si Pa tro no wie pro wadź cie nas do 
jed no ści w Chry stu so wym Ko ście le. Amen.”  

Wspo mnie nie li tur gicz ne: 14 lu te go.  
Tekst (opra co wa ny na pod sta wie źró deł in ter ne to wych): Ewa Wo ja czek 

Ilustracja: „Św. Cy ryl i Me to dy” Jana Ma tej ki 

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – ZNANI I NIEZNANI

Św. Cyryl i Metody – patroni Europy
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An drzej Bo bo la uro dził się w 1591 ro ku w miej sco wo ści Stra -
cho ci na pod Sa no kiem. Po cho dził ze śred nio za moż nej szlach -
ty. Ród, z któ re go się wy wo dził, na le żał do naj star szych w Pol -
sce. Pod jął na uki w szko le pro wa dzo nej przez je zu itów. Po za -
koń cze niu gim na zjum w Bra nie wie, ma jąc ukoń czo ne dwa -
dzie ścia lat ży cia zde cy do wał się prze nieść do Wil na, by wstą -
pić do tam tej sze go no wi cja tu To wa rzy stwa Je zu so we go. Na to -
miast we dług źró deł, ślu by za kon ne zło żył pod ko niec lip ca 
1613 ro ku. W Wil nie jed nak po zo stał. W la tach 1613-1622 stu -
dio wał tam teo lo gię i fi lo zo fię w Aka de mii Wi leń skiej. Miał       
z uwa gi na to dwu let nią prze rwę, wy ma ga ną, by od być prak ty -
ki pe da go gicz ne w szko łach je zu ic kich, co mia ło miej sce naj -
pierw w Bra nie wie, a na stęp nie w Puł tu sku. Świę ce nia ka płań -
skie otrzy mał 12 mar ca 1622 ro ku. Na to miast w ko ście le Świę -
te go Ka zi mie rza w Wil nie 2 czerw ca ro ku 1630 zło żył pro fe sję 
czte rech ślu bów za kon nych. Ja ko dusz pa sterz pra co wał mię -
dzy in ny mi w Łom ży, Wil nie, Po łoc ku, Bo bruj sku i War sza wie, 
a ja ko na uczy ciel mło dzie ży w Nie świe żu, Bra nie wie i Puł tu -
sku. Od 1652 ro ku apo sto ło wał wśród ubo giej lud no ści na 
obrze żach ów cze snej Rze czy po spo li tej od da jąc się cał kiem 
pra cy ewan ge li za cyj nej. W na szej Oj czyź nie trud ne to by ły cza -
sy, a św. An drzej z ol brzy mim za pa łem gło sił Ewan ge lię bez 
wzglę du na trud no ści.  
 

Śmierć mę czeń ska   
 Je go nie stru dzo ną pra cę prze rwa ła na gle śmierć mę czeń ska. 
Zgi nął w Ja no wie Po le skim 16 ma ja 1657 ro ku, do stał się bo -
wiem w rę ce Ko za ków, któ rzy na je cha li te re ny, na któ rych 
prze by wał i na wra cał na ka to li cyzm lud ność pra wo sław ną.        
Z też po wo du był po li tycz nym wro giem Ko za ków. Źró dła mó -
wią, że wpierw poj ma no ka pła na, na stęp nie zdar to z nie go suk -
nię ka płań ską, a na pół ob na żo ne go Ko za cy za pro wa dzi li pod 
płot. Przy wią za ne go do słu pa Bo bo lę bi to na ha ja mi, z za mia -
rem, by du chow ny ka to lic ki wy rzekł się swej wia ry. Na stęp nie 
ubra no mu na gło wę atra pę ko ro ny cier nio wej wy bi ja jąc przy 
tym zę by. Był z ko lei pod da ny zdzie ra niu pa znok ci i cią gnię ciu 
przez dwa ko nie. Wy ku to mu oko i oszpe co no sza bla mi, zdzie -
ra jąc skó rę z jed nej rę ki. Póź niej przy pa la no go ogniem w rzeź -
ni miej skiej, by koń czyć ob dzie ra niem cia ła i ob ci na niem no sa, 
uszu i warg. Na ko niec Ko za cy po sy pa li ra ny siecz ką oraz wy -
rwa li ję zyk, po nie waż gło śno wzy wał na po moc oso by świę te. 
Umarł po wie szo ny do gó ry no ga mi na sku tek pod cię cia gar -
dła. Wszyst ko mia ło trwać we dług prze ka zów dwie go dzi ny.   
 

Ob ja wie nie   
An drzej Bo bo la nie zo stał za po mnia ny po swo jej śmier ci. By ło 
prze ciw nie, po nie waż dał o so bie przy po mnieć. 16 kwiet nia 
1702 ro ku uka zał się w Piń sku; ob ja wił się prze ło żo ne mu 
klasz to ru oo. je zu itów. W związ ku z tym uda no się do miej sca 
je go po chów ku i wy do by to trum nę ze szcząt ka mi świę te go. 
Oka za ło się wte dy, że cia ło nie ule gło roz kła do wi, na to miast 
moż na by ło przy oka zji po znać okrut ne szcze gó ły mę czeń skiej 
śmier ci. Wraz z ty mi fak ta mi, wkrót ce roz po czął się kult Bo bo -
li. Je go re li kwie zo sta ły przed mio tem, do któ rych piel grzy mo -
wa no. W piel grzym kach obec ni by li za rów no ka to lic cy wier ni, 
jak i pra wo sław ni, któ rzy w ten spo sób jed no czy li się we wspól -
nej mo dli twie.  
 

 Be aty fi ka cja i ka no ni za cja   
Kie dy za czę ły mno żyć się cu da, pod ję to sta ra nia o be aty -
fi ka cję An drze ja Bo bo li. Ka sa ta je zu itów, woj ny oraz roz -
bio ry Pol ski prze rwa ły te sta ra nia. Do pie ro pa pież Pius 
IX do ko nał be aty fi ka cji o. An drze ja dnia 30 paź dzier ni -
ka 1853 ro ku. W 1922 ro ku bol sze wi cy prze wieź li zwło -
ki mę czen ni ka do Mo skwy. Do sko na le za cho wa ne, mi -
mo upły wu po nad 250 lat, mia ły być mu ze al ną cie ka -
wost ką. Gdy zwie dza ją cy za czę li oka zy wać im cześć, kło -
po tli wy “eks po nat” wy nie sio no do ma ga zy nu. Pa pież 
Pius XI sta now czo za żą dał zwro tu re li kwii. Wła dze so -
wiec kie wy ra zi ły zgo dę na prze wie zie nie ich do Rzy mu, 
pod wa run kiem, że od bę dzie się to w ta jem ni cy i z omi -
nię ciem te ry to rium Pol ski. Do pie ro po ka no ni za cji An -
drze ja Bo bo li 17 kwiet nia 1938 ro ku, je go do cze sne 
szcząt ki zo sta ły prze trans por to wa ne do War sza wy.   

W cza sie prze jaz du w wie lu miej scach, rów nież 
w sto li cach Sło we nii i Wę gier, od by wa ły się uro czy sto ści 
ku czci świę te go. Tak wiel kich ma ni fe sta cji re li gij nych 
nie by ło wcze śniej w hi sto rii Ko ścio ła tych kra jów. In for -
ma cje o prze miesz cza niu się trum ny od gra ni cy Pol ski 
przez Kra ków, Ka to wi ce, Po znań, Ka lisz i Łódź sta no wi -
ły naj waż niej sze wia do mo ści po da wa ne przez pra sę i ra -
dio. Od 1993 ro ku przy ko le gium je zu itów na Mo ko to -
wie dzia ła Sto wa rzy sze nie Krze wie nia Kul tu Świę te go 
An drze ja Bo bo li. Jed nym z je go ce lów jest or ga ni zo wa -
nie co rocz nych piel grzy mek do miejsc zwią za nych z ży -
ciem apo sto ła Po le sia oraz przy wra ca nie je go kul tu na 
Li twie i Bia ło ru si.  

 

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – ZNANI I NIEZNANI

Jedno imię – różni patroni, cz. 2

Obraz św. Andrzeja z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach
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Prze po wied nia św. An drze ja Bo bo li   
 Do mi ni ka nin Aloj zy Ko rze niow ski prze żył naj bar dziej 
nie zwy kła wi zję zwią za ną z An drze jem Bo bo lą. Nie spi -
sał jej, lecz opo wie dział o niej współ bra ciom. Je zu ita ob -
ja wił się do mi ni ka ni no wi w pew ną noc 1819 ro ku i za -
po wie dział wiel ką woj nę, któ ra za koń czy się po ko jem. 
Do dał, że Pol ska zo sta nie od bu do wa na, a on zo sta nie 
uzna ny jej głów nym pa tro nem. Św. An drzej Bo bo la zo -
stał ogło szo ny 16 ma ja 2002 ro ku dru go rzęd nym pa tro -
nem Pol ski. Jest tak że pa tro nem m.in ar chi die ce zji war -
miń skiej i war szaw skiej. W 1992 ro ku utwo rzo no Sto -
wa rzy sze nie Krze wie nia Kul tu św. An drze ja Bo bo li. 
Świę ty od 1999 ro ku jest pa tro nem mia sta Cze cho wi ce -
-Dzie dzi ce, a je go po stać zo sta ła umiesz czo na w pra wej 
czę ści her bu te go mia sta. Je go imię nada no w Pol sce 
wie lu ko ścio łom, ka pli com i uli com. Wspo mnie nie li tur -
gicz ne św. An drze ja Bo bo li w Ko ście le ka to lic kim ob -
cho dzo ne jest 16 ma ja.  
 

�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 

Syl wia Stan kie wicz  

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – ZNANI I NIEZNANI

Spotkanie ze św. Faustyną w Neapolu
21 lu te go br. mi nę ła 90. rocz ni ca pierw sze go ob ja wie nia Pa na 
Je zu sa Mi ło sier ne go św. S. Fau sty nie Ko wal skiej w ce li płoc kie -
go klasz to ru Zgro ma dze nia Sióstr Mat ki Bo żej Mi ło sier dzia.    
W tym sa mym miej scu, a w dzi siej szym Sank tu arium Bo że go 
Mi ło sier dzia, uro czy stej Eu cha ry stii prze wod ni czył abp Jan Ro -
meo Paw łow ski, se kre tarz ds. Re pre zen ta cji Pa pie skich w Se -
kre ta ria cie Sta nu Sto li cy Apo stol skiej a kon ce le bro wa li bi sku pi 
Piotr Li be ra oraz Mi ro sław Mi lew ski, rek tor sank tu arium ks. 
To masz Brze ziń ski, księ ża z in sty tu cji die ce zjal nych.  
 
Z tej oka zji pa pież Fran ci szek wy sto so wał list do bi sku pa płoc -
kie go Pio tra Li be ry, w któ rym po zdro wił bi sku pa oraz wspól no -
tę Ko ścio ła Płoc kie go. Za zna czył, że jed no czy się w mo dli twie    
z bio rą cy mi udział w uro czy stej ce le bra cji w Sank tu arium Mi ło -
sier dzia Bo że go i uczest ni czą cy mi w niej za po śred nic twem 
środ ków spo łecz ne go prze ka zu. Te go sa me go dnia po mo dli -
twie „Anioł Pań ski” pa pież rów nież wspo mniał o tej waż nej rocz -
ni cy i szcze gól nie po zdro wił piel grzy mów z Pol ski.  

Pierw sze ob ja wie nie by ło po cząt kiem mi sji zwy kłej za -
kon ni cy s. Fau sty ny Ko wal skiej, któ ra zna na jest dziś na ca łym 
świe cie i któ rą pa pież Jan Pa weł II ka no ni zo wał w ro ku 2000. 
„Dzien ni czek” (opi su ją cy jej prze ży cia du cho we) jest dzie łem 
pol skie go au to ra naj czę ściej tłu ma czo nym na wszyst kie ję zy ki 
świa ta.     

      *        *        * 
Rocz ni ca pierw sze go ob ja wie nia przy po mnia ła mi mo je nie zwy -
kłe i zu peł nie nie spo dzie wa ne spo tka nie ze św. Fau sty ną w Ne -
apo lu, w któ rym mia łam moż li wość prze by wa nia przez kil ka 
mie się cy. Pew nej nie dzie li do „mo je go” ów cze sne go ko ścio ła 
pa ra fial ne go na Pia nu rze (dziel ni ca Ne apo lu) p.w. s. Gior gio 
Mar ti re (św. Je rze go Mę czen ni ka) przy by ły re li kwie św. Fau -
sty ny Ko wal skiej. Sta ło się to za spra wą księ dza – Po la ka – Jó -
ze fa Bar ta, pro bosz cza pa ra fii San to Spi ri to, dy rek to ra Cen tro 

del la Di vi na Mi se ri cor dia w Rzy mie, któ ry od dłuż sze go cza su 
pro wa dził Mi sję Mi ło sier dzia Bo że go. Jeź dził on do wielu pa ra -
fii w Eu ro pie i pro pa go wał kult św. Fau sty ny.  

Re li kwie świę tej wy sta wio ne by ły tyl ko je den dzień. 
Ks. Bart kon ce le bro wał Mszę św., pod czas któ rej wy gło sił ka za -
nie, w któ rym oczy wi ście opo wia dał o ob ja wie niach s. Fau sty ny 
i ich re zul ta tach. Po mszy, w bez po śred niej roz mo wie z ro da -
kiem (nie mo głam prze pu ścić ta kiej oka zji), do wie dzia łam się, 
że ks. Jó zef Bart od 25 lat prze by wał we Wło szech i do brze znał 
pa pie ża Ja na Paw ła II. Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go, któ re -
go był dy rek to rem, znaj du je się kil ka set me trów od Ba zy li ki św. 
Pio tra.   

Wie czo rem zo sta ła od pra wio na po że gnal na Msza św. 
Dłoń mi, ka wał ka mi płót na, ró żań ca mi – każ dy pra gnął po że -
gnać się ze świę tą, ale tak że za cho wać Jej cząst kę, choć w mi ni -
mal nym stop niu, dla sie bie. By ły to nie zwy kłe, wzru sza ją ce mo -
men ty, kie dy do re li kwii pod cho dzi ły z wiel kim na bo żeń stwem 
oso by ka le kie, star sze, mat ki z dzieć mi na rę kach i ja, ro dacz ka 
św. Fau sty ny, któ ra przy wę dro wa ła z pol skiej zie mi, że by po raz 
pierw szy się z nią spo tkać.                            Syl wia Stan kie wicz

„Pojmanie Świętego Andrzeja Boboli przez Kozaków”, obraz 
Włodzimierza Bartoszewicza z 1978 roku. Obecnie znajduje się  

w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

Zdjęcie z prasy przedstawia ks. Józefa Barta przy relikwii św. s. Faustyny
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Wspólnota Młodszej Młodzieży 8 marca on-line 
Na spotkaniu w środę, 3 marca rozważaliśmy Słowo Boże na III niedzielę Wielkiego Postu.  

Razem z ks. Pawłem, dokładnie przeanalizowaliśmy ten fragment. Natomiast w piątek odwiedził nas kleryk Marcin, 
który odbywa praktyki duszpasterskie w naszej parafii. Opowiadał nam o trwającym okresie pokutnym  

oraz o wskazówkach, których udzielają święci, by jak najowocniej przeżyć ten okres liturgiczny.  
Bardzo dziękujemy za poprowadzenie tego wspaniałego spotkania!

SMYKI – integracja on-line

„MAŁE LUXY” uwielbiają dobrą zabawę :) 
Na spotkaniu 29 stycznia, odwiedziła nas nasza starsza koleżanka Monika, z grupy akademickiej. 

 Poprowadziła dla nas online super zabawy integracyjne – m.in. „Jaka to melodia” oraz „Kalambury”.  
Bardzo stęskniliśmy się i potrzebowaliśmy takiej formy spędzenia czasu. 

Z ŻYCIA PARAFII
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„Popołudnie z Jezusem”  
Podczas naszego „Popołudnia z Jezusem” wysłuchaliśmy Słowa Bożego na temat: Od smutku do radości dziecka 

Bożego. Byliśmy na spacerze, odmówiliśmy w parku Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz uczestniczyliśmy w adoracji, 
spowiedzi i Mszy Świętej.  

Dzień ten przygotowali dla nas ks. Paweł wraz z animatorami. Teraz szczególnie doceniamy ten czas, gdyż przez 
pandemię, rzadko się widzimy po za ekranem komputera…

SMYKI – „Popołudnie z Jezusem”  
Wspólnota MM „Lux Cordis”

Z ŻYCIA PARAFII
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Wspólnota Postakademicka „AMEN”

Dzień skupienia – DA „Lux Cordis”
Z ŻYCIA PARAFII

Dzień Skupienia Duszpasterstwa Akademickiego „Lux Cordis” 
Sobota, 13 marca, była dla członków duszpasterstwa bardzo szczególnym dniem. Przeżywaliśmy wtedy jednodniowe 
rekolekcje wielkopostne. Forma była dostosowana do potrzeb całej wspólnoty. Osoby z daleka mogły śledzić każdy 
punkt dzięki transmisji. Natomiast te mieszkające blisko miały okazję uczestniczyć w części punktów na miejscu.  

Część z nich pomagała także w przygotowaniu całości dla innych, oddalonych członków wspólnoty.  
Cały dzień zaczęliśmy od Mszy świętej. Kazanie księdza wprowadziło słuchających w czytania z dnia.  

Następnie uczestniczyliśmy w konferencji ks. Mateusza Konkola. Przygotował on dla nas pokaźną dawkę wiedzy,  
na temat Triduum Paschalnego. Naszą uwagę zwrócił na wymowę gestów, oraz na elementy z pozoru proste.  

Następnie we własnym zaciszu domowym zagłębialiśmy się w wymowę i znaczenie tekstów z księgi proroka Izajasza.  
Na zakończenie dnia adorowaliśmy, w godzinach wieczornych Najświętszy Sakrament,  

odśpiewaliśmy apel jasnogórski oraz odmówiliśmy część Gorzkich Żali. 
Bardzo się cieszymy, że dzięki wspólnocie mogliśmy razem mieć taki dzień oddechu od całej pandemicznej sytuacji. 
Wielu z nas jest w rozjazdach i ciężko jest się jakkolwiek zjednoczyć. Dzięki animatorom i księdzu mogliśmy właśnie  

w tą sobotę przeżyć cudowny czas. Czas wyciszenia i skupienia.  
Michał Olewniczak, Ksiądz Wiktor

Szczy tem i źró dłem na szej for ma cji jest po nie dział ko wa Eu -
cha ry stia o 18:00. Raz w mie sią cu ma my wspól no to wą 
Mszę Świę tą w po nie dzia łek o 19:30. Trzy po zo sta łe po nie -
dział ki w mie sią cu to czas na kon fe ren cje te ma tycz ne.        

W tym ro ku re ali zu je my dwa cy kle. Na pierw szym 
z nich oma wia my Pią tą Ewan ge lię, czy li Zie mię Świę tą. 
Dru gi cykl do ty czy psy cho lo gii. Sta ra my się by na sza for -
ma cja by ła ho li stycz na. 
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Wspólnota Młodzieżowa „Lux Cordis”

Dzień skupienia WM „Lux Cordis”

Asia Piecyk – Misje w Peru 
Jak żyje się w miasteczku zbudowanego w dżungli, do którego dostać można się tylko rzeką?  

Jak funkcjonuje parafia gdzie do niektórych miejscowości ksiądz dociera raz w roku?  
Czym właściwie są misje i co oznacza bycie świeckim misjonarzem?  

O tych kwestiach a także o wielu innych (na przykład o tym, że Polaków i Peruwiańczyków łączy miłość do ziemniaków) 
opowiedziała nam, w niezwykle ciekawych i pełnych ciepła słowach, Asia, która spędziła rok na misjach  

w San Lorenzo w Peru.  
Dziękujemy za pokazanie nam tego świata tak innego od tego, którego doświadczamy na co dzień.

Z ŻYCIA PARAFII

Wspól no ta Mło dzie żo wa swo je re ko lek cje wiel ko post ne prze ży ła w try bie hy bry do wym.  
Nasz dusz pa sterz ks. Da wid wy gło sił trzy kon fe ren cje na pod sta wie Li stu św. Ja ku ba –  

O trud nościach i po ku sach, o Słu cha niu Sło wa i o spra wach, któ re prze szka dza ją nam sły szeć  
głos Bo ga w co dzien no ści.  

Po mię dzy na uka mi po szli śmy na spa cer po dwie oso by, aby się le piej po znać.
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Pożegnanie brata KSM „Semper Fidelis” Tadeusza Gowkielewicza 
 
Dnia 1 lu te go 2021 r. zmarł w wie ku 89 lat brat Ta de usz Gow kie le wicz, na le żą cy do wspól no ty KSM „Sem per Fi de lis” w pa ra fii 
św. Bra ta Al ber ta na Przy mo rzu.  

Brat Ta de usz był człon kiem Wspól no ty od mo men tu jej po wo ła nia przez bi sku pa gdań skie go Ta de usza Go cłow skie -
go w ro ku 1987. Ja ko dzie sięt nik był współ or ga ni za to rem spo tkań z Oj cem Świę tym Ja nem Paw łem II w roku 1987 i 1999,  piel -
grzy mek, spo tkań for ma cyj nych, prac zwią za nych z bu do wą ko ścio ła i róż nych uro czy sto ści pa ra fial nych. Był do brym ko le gą 
– wraż li wym na po trze by współ bra ci i ich ro dzin. Je go głę bo kie za an ga żo wa nie w ży cie Ko ścio ła czy ni ło go apo sto łem świec -
kim, czy li po sła nym, aby dać świa dec two wia ry.  
 Wspól no ta bra ci KSM i pa ra fia nie po że gna li bra ta Ta de usza pod czas uro czy stej Mszy św. od pra wio nej w na szej świą -
ty ni w dniu 6 lu te go. Mszy św. prze wod ni czył ks. Pro boszcz a sło wa po że gna nia wy gło sił Pro win cjał Pol skiej Pro win cji Zgro -
ma dze nia Księ ży Ma ria nów z War sza wy ks. To masz No wa czek MIC. W kon ce le brze wzię ło udział kil ku na stu księ ży z na szej 
die ce zji oraz księ ża ma ria nie, którzy przy byli z róż nych stron Pol ski, w tym syn Ta de usza – ks. An drzej Gow kie le wicz MIC, 
któ ry na ko niec uro czy sto ści po że gnał swo je go oj ca w imie niu ro dzi ny i wła snym.  

Brat Ta de usz zo stał po cho wa ny na Cmen ta rzu Ło sto wic kim w Gdań sku. Spoczywaj w pokoju wiecznym. 

 O milionie lat   
We dług sta rej le gen dy Bóg miał wy słać anio ła do 

świą to bli we go mę dr ca z na stę pu ją cym po sła niem:  
– Proś o mi lion lat ży cia al bo o mi lion mi lio nów – bę -
dziesz żył tak dłu go, ile tyl ko so bie ży czysz! Osiem -
dzie siąt lat – od parł mistrz bez naj mniej sze go na my -
słu. Ucznio wie, za sko cze ni ta ką od po wie dzią, usi ło -
wa li tłu ma czyć mu po swo je mu: – Na uczy cie lu, 
prze cież gdy byś żył mi lion lat, po myśl, ile po ko leń 
ko rzy sta ło by ze skar bów two jej mą dro ści! – Gdy -
bym żył mi lion lat – wy ja śnił świą to bli wy mąż  – lu -
dzie mniej in te re so wa li by się roz wo jem mą dro ści,  a 
wię cej za bie ga li by o to, jak prze dłu żyć swo je ży cie. 

 
• Jedyny czas, jaki do nas należy, to teraźniejszość. 

/Blaise Pascal/ 
• Czas kręci się nie wokół człowieka, lecz wokół 
Boga.                                                     /Joerg Zink/ 
• I cała twoja mądrość na nic,  
   Choć na szukaniu życie zbiegło  

I nie wiesz teraz co poradzić,  
Bo silny trunek, wielkie piękno  
I szczęście, które żal zostawić.    /Czesław Miłosz/

  O psie i lisie   
  My śli wy wy słał psa w krza ki, aby zi den ty fi ko wał po -
dej rza ny obiekt. Pies wy pło szył li sa i po gnał go pro -
sto pod strzel bę pa na. Ko na ją cy lis wy szep tał do psa: 
– Czyż ni gdy ci nie po wie dzia no te go, że lis jest bra -
tem psa? – Ow szem, po wie dzia no mi – od parł pies – 
ale to jest coś dla ide ali stów i bła znów. Dla prak tycz nie 
my ślą cych bra ter stwo wy ra sta z rów no ści in te re sów. 
 
• „Jedno lustro jest rzeczą lepszą niż cały rząd 
portretów przodków.”                     /Wolfgang Menzel/ 
• Braterstwo ludom dam, gdy łzy osuszę, bo wiem, 
co własność ma – co ścierpieć muszę.  

/Cyprian Kamil Norwid/ 
• Dialog nie jest nakładaniem się na siebie 
monologów, ale wymiana w prawdzie i wolności.                       

                                     /Jacques de Bourbon Busset/ 
• Cierpliwość nie zna żadnej daty.  
                                                       /Menachen Begin/ 
• Im więcej ma się znajomych, tym mniej zna się 
ludzi.                                                         /japońskie/ 
 

wybór: Teresa Andrzejak 

  OKRUCHY 
Kazimierz  Wójtowicz



GŁOS BRATA NR 1(87)2021 25

Bo gu niech bę dą dzię ki... 
 
Po trzech mie sią cach za koń czy li śmy re mont na szej ple ba -
nij nej ka pli cy. Nie za wod ni – fran cisz ka nin O. To masz Jank 
(au tor pro jek tu wnę trza); Ka zi mierz Ko ra lew ski (wi tra ży -
sta); pra cow ni cy fir my sto lar skiej Dre mig z Mie czy sła wem 
Grzy ma łą; przy ja cie le par fii Wie sław, Ma rek, Ta de usz –
spra wi li, iż mo gę po in for mo wać – w pią tek 5 mar ca po raz 

pierw szy w no wej ka pli cy ka pła ni ad o ro wa li Chry stu sa       
obecnego w Naj święt szym Sa kra men cie. To du cho we ser ce 
na sze go do mu słu ży tak że po szcze gól nym Wspól no tom, 
któ re w ma łych gru pach ma ją moż li wość, w tym miej scu, 
po głę bia nia swo jej wia ry. Ko cha ni, to dzię ki Wa szej ofiar no -
ści po wsta ją ta kie „ma łe” dzie ła. Bar dzo wszyst kim dzię ku -
ję i za pra szam do obej rze nia ga le rii z po szcze gól nych eta -
pów prac.  

ks. Pro boszcz

Prace remontowe w kaplicy na plebanii
Z ŻYCIA PARAFII
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DLA  NAJMŁODSZYCH

• KĄCIK DLA DZIECI •
Miłość i pomoc Boga (2 Kor 12, 9)



GŁOS BRATA NR 1(87)2021

„G łos Brata” – pismo wydawane przez parafię  pod wezwaniem św. Brata Alberta, 
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Opiekun redakcji – Proboszcz ks. kan. Grzegorz Stol czyk. Re da gu je ze spół. Re dak cja za strze ga so bie pra wo do re da go wa nia i skra ca -
nia na de sła nych tek stów. Ma te ria łów nie za mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Li sty do re dak cji pro si my skła dać w punk cie sprze da ży pra -
sy ka to lic kiej przy ko ście le lub w kan ce la rii pa ra fial nej. 
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:

 

Olivia Czarniecka 25.12.2020  

Zofia Iga Żołnowska 10.01.2021  

Nadia Chmielińska 10.01.2021  

Adriana Kowalczyk 14.01.2021  

Adriana Magdalena Żyła   8.02.2021  

Nikodem Jan Jungnikiel 12.02.2021  

Alan Krystian Rybakowski 14.03.2021  

Maja Katarzyna Ciuron 14.03.2021  

Śp. Piotr Zniszczoł, lat 76   
Śp. Irena Rzepkowska, lat 68  
Śp. Barbara Oszczapińska, lat 89  
Śp. Elżbieta Krzykanowska, lat 74  
Śp. Janusz Muszyński, lat 79  
Śp. Danuta Krzeczkowska, lat 83  
Śp. Krystyna Gałus, lat 62  
Śp. Ryszard Kitkowski, lat 79  
Śp. Józef Zima, lat 81  
Śp. Piotr Ciesielski, lat 50  
Śp. Grzegorz Kitowski, lat 88  
Śp. Anna Mieszkowska, lat 92  
Śp. Stanisław Osajda, lat 73  
Śp. Wacław Formela, lat 88  
Śp. Jan Sylwesiuk, lat 84  
Śp. Krystyna Bartnik, lat 84  
Śp. Zdzisław Kempczyński, lat 71  
Śp. Teresa Zych, lat 74  
Śp. Eugeniusz Urbanek, lat 82  
Śp. Zbigniew Grabowski, lat 86  
Śp. Kazimierz Zdunek, lat 78  
Śp. Kazimierz Cygert, lat 83  
Śp. Hanna Walas, lat 86  
Śp. Bożena Witczak, lat 51  
Śp. Halina Krasakiewicz, lat 87  
Śp. Wita Mojsiewicz, lat 90  
Śp. Barbara Jeżewska, lat 66  
Śp. Marianna Bogucka, lat 82  
Śp. Jan Wiński, lat 83  
Śp. Jan Filek, lat 76  
Śp. Tadeusz Gowkielewicz, lat 89  
Śp. Krystyna Hałuszczak, lat 80  

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
ZAWARLI:

Ireneusz Kowalczyk i Bogumiła Małgorzata Kowalczyk  
z d. Dul  – 14.01.2021   

           Kamil Maliborski i Ewelina Weronika Zwara 
6.02.2021   

Wojciech Maciej Dauksza i Bożena Teresa Dopierała  
 z d. Kobylińska   –  15.02.2021  

Janina i Józef Makowscy 6.02.2021  
Grażyna i Witold Dardzińscy 7.02.2021 

JUBILEUSZE 50–LECIA  
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Śp. Janina Terlecka, lat 84  
Śp. Zdzisław Gurdziński, lat 79  
Śp. Jan Kurt, lat 75  
Śp. Janusz Jażdżewski, lat 75  
Śp. Julian Krasoń, lat 61   
Śp. Gertruda Słodnik, lat 79  
Śp. Monika Ben Fraj, lat 50  
Śp. Józef Domiński, lat 93  
Śp. Andrzej Kotkowski, lat 69  
Śp. Felicjan Bury, lat 85  
Śp. Stanisława Frąckowiak, lat 91  
Śp. Alfred Tylicki, lat 97  
Śp. Jerzy Moebus, lat 77  
Śp. Józef Czapiewski, lat 94  
Śp. Ewa Łopało, lat 78  
Śp. Edward Iwanowski, lat 87  
Śp. Iwona Banaszkiewicz, lat 70  
Śp. Dominik Trzciałkowski, lat 88  
Śp. Wiesław Wylot, lat 78  
Śp. Wanda Polakowska, lat 101  
Śp. Zofia Łyczywek, lat 77  
Śp. Piotr Świąc, lat 54  
Śp. Elżbieta Lewandowska, lat 73    
Śp. Irena Popów, lat 82  
Śp. Bogumiła Święszkowska, lat 87  
Śp. Bożena Dymkowska, lat 69   
Śp. Zofia Ćwiklak, lat 91  
Śp. Julian Rytel, lat 93  
Śp. Łucja Czarniak  
Śp. Władysław Czarniak  
Śp. Wanda Kochanowska, lat 83  
Śp. Irena Adryan, lat 79  
Śp. Zygmunt Penkowski, lat 77 

 Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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Jezus Chrystus żyje. I to napełnia radością nasze serca.  Jezus, który umarł na krzyżu, zmartwychwstał, zatriumfował nad śmiercią,  nad mocami ciemności, nad cierpieniem i trwogą.  W Nim mamy wszystko, poza Nim nasze życie pozostaje puste.   Ufajmy więc, bo „każde ludzkie cierpienie, każdy ból, każda słabość  kryje w sobie obietnicę wyzwolenia, obietnicę radości (...)  Nie ma zła, z którego Bóg nie mógłby wyprowadzić większego dobra.  Nie ma cierpienia, z którego nie mógłby uczynić drogi prowadzącej do Niego.  
(Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”)   Radość Pana ukrzyżowanego i zmartwychwstałego niech będzie naszą siłą,  niech porankiem wielkanocnym będzie każde spotkanie ze Światłością świata  w Eucharystii, czego Wam Kochani czytelnicy Głosu Brata i wszystkim bliskim Waszemu sercu zdążającym ku własnemu zmartwychwstaniu w Chrystusie, życzy                                                                                                      Redakcja 

„Zmartwychwstał!  
Jezus Zmartwychwstał! 
Nie ma Go już w grobie. 
Życie odniosło zwycięstwo  
nad śmiercią”. 
 
        Św. Josemaría Escrivá

WIELKANOC 2021


