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Z ŻYCIA PARAFII

Dziękujemy Panu Bogu!  
Ks. kan. Grzegorz Stolczyk 

od 20 lat jest 
duszpasterzem  

i zarządcą naszej parafii
Pełnione funkcje w Archidiecezji Gdańskiej: 
 
1.VII.2001 – Proboszcz parafii pw. Św. Brata Alberta, Gdańsk-
Przymorze 
1.03.2006 – Członek Rady Kapłańskiej wybrany przez duchowieństwo 
20.XII.2008 – Kanonik Honorowy Gdańskiej Kapituły Kolegiackiej 
27.02.2011 – Członek Sekretariatu Rady Kapłańskiej 
26.I.2012 – Koordynator Przygotowań EURO 2012 w AG 
11.II.2017 – Archidiecezjalny Duszpasterz Grupy Lotos 
1.IV.2019 – Członek Rady Funduszu na Rzecz Budowy Kościołów w AG 
25.VI.2020 – Dziekan Dekanatu Gdańsk-Przymorze (druga kadencja) 

17.VI.2017 r. – podpisanie Aktu konsekracji na szej świą ty ni przez ks. ab pa Sła wo ja Lesz ka Głó dzia, ks. bpa Wiesława Szlachetkę,  
ks. bpa Zbigniewa Zielińskiego i ks. Proboszcza Grzegorza Stolczyka

17.VI.2021 r. – Błogosławieństwo ks. ab pa Tadeusza Wojdy i obecnych współcelebransów podczas Mszy św. odpustowej 



 
 Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII   
27.III – Nie dzie la Ad Gen tes – Dzień mo dli twy, po stu i so li dar no ści z mi sjo na rza mi.  
• Wzno wia my ka te che zy dla dzie ci w wie ku przed szkol nym w so bo ty o godz. 10.00. 
• W kio sku pa ra fial nym są do na by cia pły ty CD z pie śnia mi wiel ko post ny mi na gra ny -
mi przez nasz Chór Pa ra fial ny oraz pas cha ły na wiel ka noc ny stół.  
• Wi ta my w na szej Wspól no cie kle ry ka Mar ci na No wa ka, któ ry roz po czął w na szej 
pa ra fii prak ty kę dusz pa ster ską. 
10.IV – W dniu Świę ta Bo że go Mi ło sier dzia od pra wi li śmy do dat ko wą Mszę św. po -
łą czo ną z ko ron ką do Bo że go Mi ło sier dzia o godz. 15.00. 
• Roz po czy na się Ty dzień Mi ło sier dzia, w któ rym mo dli li śmy się, w do bie pa nu ją ce -
go ko ro na wi ru sa, o bu dze nie wraż li wo ści na po trze by bliź nich: cho rych, sa mot nych, 
bez ro bot nych, bez dom nych i prze śla do wa nych. 
• Ks. Pro boszcz za pra szał oso by, któ re chcia ły by włą czyć się w pięk ną mo dli twę ró -
żań co wą, by za si lić Ró że Wspól no ty Ży we go Ró żań ca. 
17.IV – Nie dzie la Bi blij na oraz Pią te Na ro do we Czy ta nie Pi sma Świę te go pod ha -
słem „Jam jest chleb ży cia. Kto do Mnie przy cho dzi, nie bę dzie łak nął; a kto we Mnie 
wie rzy, ni gdy pra gnąć nie bę dzie” (J 6,35. Świę to to ma słu żyć po now ne mu od kry ciu 
i po głę bie niu zna cze nia Sło wa Bo że go w ży ciu Ko ścio ła oraz w ży ciu oso bi stym każ -
de go z nas.   
23.IV – Na sza pa ra fia zo sta ła wy ty po wa na do udzia łu, w ra mach Die ce zjal ne go Dusz -
pa ster stwa Mło dzie ży, do pro jek tu DOM czy li De ka nal nych Ora to riach Mło dych.      
W pierw szy czwar tek mie sią ca bę dzie to ad o ra cja w ci szy, zaś w trze ci czwar tek 
uwiel bie nie pro wa dzo ne przez mło dzież.  
25.IV – Uro czy sto ści od pu sto we ku czci Św. Woj cie cha. W mo dli twie po wie rza li śmy 
Pa ste rzy Ko ścio ła Gdań skie go, ka pła nów, oso by ży cia kon se kro wa ne go i wszyst kich 
wier nych. Die ce zjal nej Mszy św. w Ba zy li ce Ma riac kiej w Gdań sku prze wod ni czył ks. 
Abp Ta de usz Woj da. 
• IV Nie dzie la Wiel ka noc na jest też nie dzie lą Do bre go Pa ste rza, od któ rej roz po czy -
na się ty dzień mo dlitw o po wo ła nia do ka płań stwa i ży cia kon se kro wa ne go.  
• Ak cja „Po la Na dziei”, przed ko ścio łem moż na by ło zło żyć ofia rę na rzecz ho spi cjów 
w Ar chi die ce zji Gdań skiej. W to pięk ne dzie ło włą czy ła się, jak co ro ku, na sza mło -
dzież. 
3.V – Uro czy stość NMP Kró lo wej Pol ski, głów nej Pa tron ki na szej Oj czy zny. Te go 
dnia mi nę ła pią ta rocz ni ca śmier ci Ks. Abp Ta de usza Go cłow skie go.  
• o godz. 20.00 mo dli li śmy się na Mszy św. o świa tło Du cha Świę te go i o wła ści wy wy -
bór dro gi ży cio wej dla ma tu rzy stów. 
8.V – W dniu św. Sta ni sła wa, bi sku pa i mę czen ni ka, głów ne go pa tro na Pol ski po le ca -
li śmy w mo dli twie po myśl ność na szej Oj czy zny. 
14.V –  godz. 20.00 na bo żeń stwo Dro ga Świa tła przy go to wa ne zo sta ło przez na szą 
mło dzież.  Opra wą mu zycz ną za jął się ze spół Ho ly Wins. 
16.V – w Ba zy li ce Ma riac kiej w Gdań sku, przy jął świę ce nia ka płań skie w stop niu 
pre zbi te ra tu dia kon Oskar, któ ry od by wał w na szej pa ra fii prak ty kę dusz pa ster ską. 
22.V – pod czas Mszy św. o godz. 10.00 i 12.00 ucznio wie z klas III po raz pierw szy 
przy stą pi li do uro czy ste go przy ję cia Pierw szej Ko mu nii Świę tej. 
• w godz. 21.00 do 22.00, w Wi gi lię Ze sła nia Du cha Świę te go wspól no ty mło dzie żo -
we przy go to wa ły wie czor ną ad o ra cję w na szym ko ście le. 
23.V –  pod czas Mszy św. wie czor nej Człon ko wie Mło dzie żo wej Ró ży Ró żań co wej 
pw. Pier Gior gio Fras sa ti’ego otrzy ma li le gi ty ma cje Ży we go Ró żań ca od opie ku na 
Ró ży ks. Wik to ra Szpo na ra. 
11.VI –  przy pa da Uro czy stość Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa. Jest to tak że Świa -
to wy Dzień Mo dlitw o Uświę ce nie Ka pła nów. Pod czas na bo żeń stwa czerw co we go od -
mó wi my Akt od da nia się Naj święt sze mu Ser cu Je zu so we mu wspól nie z ca łym 
Kościołem w Pol sce i wy ru szy my w pro ce sji do oko ła ko ścio ła. 
12.VI –  w li tur gii wspo mnie nie Nie po ka la ne go Ser ca Naj święt szej Ma ryi Pan ny. 
Te go dnia ks. Oskar Gra mac ki, któ ry od by wał w na szej pa ra fii prak ty kę dusz pa ster -
ską,  od pra wił Mszę św. pry mi cyj ną i udzie lił pry mi cyj ne go bło go sła wień stwa. 
13.VI –  Stu den ci oraz wy kła do wy na Mszy św. o godz. 20.00 mo dli li się o Bo że bło -
go sła wień stwo na czas se sji eg za mi na cyj nej.  
• roz po czę li śmy od pu sto we świę to wa nie. Sło wo Bo że gło sił na wszystkich Mszach 
św. ks. Piotr Wiec ki Dy rek tor Dusz pa ster stwa Mło dzie ży Ar chi die ce zji Gdań skiej. 
Ser decz nie dzię ku je my ks. Pio tro wi za obec ność i wspól ną mo dli twę a tak że na szej 
mło dzie ży, któ ra pięk nie przy go to wa ła opra wę mu zycz ną. Przed ko ścio łem, skła da li -
śmy ofia rę na sprzęt mu zycz ny dla ze spo łów.  
17.VI –  Uro czy stej su mie od pu sto wej o godz. 18.00, z udzia łem księ ży z de ka na tu, 
prze wod ni czył Ks. Ar cy bi skup Ta de usz Woj da. Pod czas tej Eu cha ry stii mło dzież 
przyj mie tak że Sa kra ment Bierz mo wa nia. 
• Ks. Ar cy bi skup Ta de usz Woj da do ko nał zmian per so nal nych w na szej pa ra fii. Ks. 
Pa weł Pie per po 5 la tach po słu gi w na szej Wspól no cie zo stał skie ro wa ny do Ka te dry 
Oliw skiej a ks. Da wid Ki jew ski po 4 la tach po słu gi po dej mie pra cę w pa ra fii Wnie bo -
wzię cia NMP w Żu ko wie. Dzię ku je my księ żom za ogrom wy ko na nej pra cy i ser ca, 
któ re zo sta wi li wśród nas… za wie le dzieł, któ re po dej mo wa li. Zmia ny na stą pią          
z dniem 25 sierp nia.  
• 1 lip ca zaś do łą czy do nas ks. neo pre zbi ter Bar tło miej Bor kow ski.
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Z ra do ścią prze ka zu je my Wam ko lej ny nu mer 
Gło su Bra ta. Po pa trz cie, po czy taj cie, po wspo -
mi naj cie… zwłasz cza, że ma ły mi kro ka mi wra -
ca my do na szych pa sto ral nych ak tyw no ści.  

Po mi mo ob ostrzeń co vi do wych księ ża 
i sio stry z wiel kim za an ga żo wa niem i roz trop -
no ścią re ali zo wa li wio sen ne pla ny za pi sa ne        
w ka len da rzu dusz pa ster skim. Pięk ne, mo dli -
tew ne Tri du um Pas chal ne; przy go to wa nia i ce -
le bra cje I Ko mu nii Świę tej oraz Sa kra men tu 
Bierz mo wa nia…  I ci cha, co dzien na po słu ga 
róż nych Wspól not, któ ra przy wra ca ła nor mal -
ność 😊😊😊😊 Bo gu niech bę dą dzię ki. 

I jesz cze jed na myśl. 1 lip ca mi nę ła 20 
rocz ni ca mo je go po by tu w pa ra fii św. Bra ta Al -
ber ta. Bar dzo dzię ku ję Re dak cji za przy po mnie -
nie naj waż niej szych wy da rzeń, któ re wspól nie 
prze ży wa li śmy. Ale jesz cze bar dziej dzię ku ję 
Bo gu za WAS.  

Ko cha ni Pa ra fia nie i na si dro dzy go -
ście… ufam, że wie le za na mi a jesz cze wię cej 
przed na mi… „Bo gu na chwa łę i lu dziom na po -
ży tek”. 
 

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

 

Słowo od Księdza 
Proboszcza

. . . 

Ksiądz Ar cy bi skup Ta de usz Woj da SAC skie ro -
wał do pra cy w na szej pa ra fii księ dza neo pre zbi -
te ra Bar tło mie ja Bor kow skie go.  

Wi ta my serdecznie ks. Bartłomieja i ży -
czy my bło go sła wień stwa Bo że go oraz owoc nej 
po słu gi!  

fot. ks. Maciej Świgoń / Gość Niedzielny
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• 1.VII.2001 – ks. Grze gorz Stol czyk mia no wa ny no wym 
pro bosz czem na szej pa ra fii  
• Wrze sień 2001 – I ro we ro wa piel grzym ka do Ma tem ble wa  
• 1 maj 2002 – de kret erek cyj ny ka pli cy na ple ba nii „Mat ki 
Bo żej Kró lo wej Apo sto łów”  
• 4 ma ja 2002 – po świę ce nie ka pli cy na ple ba nii przez bpa 
Zyg mun ta Paw łow skie go 
• Ma rzec 2002 – uka zu je się 1 nu mer „Gło su Bra ta” 
• Sier pień 2002 – s. Be tan ki (Zgromadzenie Sióstr Rodziny 
Betańskiej) zaczęły posługę w naszej parafii 
• 2002 r. – no we or ga ny w ko ście le 
• VII.2003-9.VIII.2007 – bu do wa ogro dze nia te re nu pa ra fii 
• XI.2003 – wy sta wa fo to gra ficz na o ks. Je rzym Po pie łusz ko 
• 15.XI.2003 – bło go sła wień stwo klasz to ru i ery go wa nie       
w nim ka pli cy pw. Chry stu sa Kró la przez ks. ab pa Ta de usza 
Go cłow skie go  
• 2006 r. – re mont da chu i pierw sze no we ław ki w ko ście le 
oraz ob raz Je zu sa Mi ło sier ne go na ma lo wa ny przez Ta de -
usza Ru pie wi cza 
• 10-18.III.2006 – Mi sje Świę te pro wa dzi li oj co wie kar me li -
ci, otrzy ma li śmy re li kwiarz św. Fau sty ny Ko wal skiej 
• 4.VI.2006 – wy sta wa „Spo tka nia Oj ca Świę te go JP II z Oj -
czy zną” w pierw szą rocz ni cę Je go śmier ci 
• 2.IX.2006 – ślu by wie czy ste s. Mi cha eli Sztel mach CSFB 
• 9-10.XII.2006 – wi zy ta cja ka no nicz na bpa Ta de usza Go -
cłow skie go 
• VI-2007 – Pre zen ta cja pro jek tów wnê trza koœcio³a za ak -
cep to wa nych przez Ar chi die ce zjal ną Ko mi sję Bu dow la ną. 
Au to ra mi pro jek tu wnę trza są: mgr Adam Pia sek, mgr Mar -
cin Sob czak. Au to ra mi pro jektu oświe tle nia są: mgr inż. Ka -
rol Sachs, inż. dr Mi ro sław Pa rol. 
• 9.XII.2007 – ks. bp Ry szard Ka sy na po świę cił no we ta ber -
na ku lum i cho rą giew św. Bra ta Al ber ta 
• 2007 r. – pra ce bu dow la ne na te re nie przed ko ścio łem 
• 20-21.XI. 2008 r. – in sta la cja no we go ka mien ne go oł ta rza, 
am bo ny i chrzciel ni cy  
• 2008 r. – prze nie sie nie Krzy ża mi syj ne go przed kościołem 
• 1.VI.2008 – no we se dil la w pre zbi te rium 
• 2.V.2008 – dwa no we za my ka ne kon fe sjo na ły 
• 14.XII.2008 – Msza św. z ob rzę dem po świę ce nia ka mien -
ne go oł ta rza, am bo ny i chrzciel ni cy przez ab pa Sła wo ja 
Lesz ka Głó dzia  
• 22.02.2009 – XXII ar chi die ce zjal ne spo tka nie KSM „Sem -
per Fi de lis” z abp. Sła wo jem Lesz kiem Głó dziem 
• 17.VI.2009 – rek tor GSD ks. Ja cek Bra mor ski po świę cił 
no wy re li kwiarz św. Bra ta Al ber ta 
• Wio sna, la to 2009 r. – bu do wa pla cu przed za kry stią 
• 10.I. 2010 – Msza św. pod prze wod nic twem ks. ab pa Ta de -
usza Go cłow skie go z ob rzę dem bło go sła wień stwa czte rech 

no wych kon fe sjo na łów  
• sier pień 2010 r. – bu do wa ka plicz ki przed ko ścio łem  
• 8.IX.2010 – w uro czy stość Na ro dze nia NMP bło go sła -
wień stwo no wej ka plicz ki z fi gu rą Mat ki Bo żej  
• 9.IX.2010 – za wie sze nie ba ne ra wi zu ali zu ją ce go pla no wa -
ny efekt w pre zbi te rium  
• 25.X.2010 – mon taż no wych ła wek mię dzy kon fe sjo na ła mi 
w ko ście le 
• 18-25.X.2010 – ru sza prze bu do wa pre zbi te rium w na szym 
ko ście le – usta wia nie rusz to wa nia  
• 10-11.XI.2010 – przy go to wy wa nie sta lo wej kon struk cji 
pod krzyż oraz jej mon taż w pre zbi te rium  
• 21.XI.2010 – wy sta wa pro jek tów wi tra ży au tor stwa o. To -
ma sza Jan ka OFMConv. oraz in sta la cja pierw szych wi tra ży 
• 3.XII.2010 – na kła da nie ozdob nej ce gły w sty lu go tyc kim 
na no wą ścia nę w pre zbi te rium  
• 3.II.2011 – usta wie nie ostat nich z 80-ciu no wych dę bo -
wych ła wek w na szym ko ście le 
• 12.IX.2011 – mon taż mo sięż nej pa syj ki na dę bo wym krzy -
żu w pre zbi te rium  
• 8.XII.2011 – zmia na na gło śnie nia w ko ście le 
• 7.XI.2011 – za koń cze nie prac re mon to wych na da chu nad 
za kry stią 
• 11.XII.2011 – Msza św. z ob rzę dem po świę ce nia krzy ża    
w pre zbi te rium, przez ks. abp Sła wo ja Lesz ka Głó dzia 
• XII.2011 – Wystawa fotograficzna Dzieje Krzyża na 
Westerplatte, Stowarzyszenie Godność 
• 12-13.V.2012 – wi zy ta cja ka no nicz na bpa Ry szar da Ka sy ny 
• 29 VI. 2012 – uru cho mie nie pa ra fial nej stro ny in ter ne to -
wej oraz za mon to wa nie no we go rzut ni ka mul ti me dial ne go 
w ko ście le 
• 27.VII.2012 – mon taż dwóch ko lej nych wi tra ży  
• 18.VIII.2012 – za koń czo ny ostat ni etap po rząd ko wa nia       
te re nu pa ra fial ne go na we wnętrz nym pla cu ko ściel nym      
z przebudową kanalizacji i bu do wą par kin gu na pla cu 
• 18.IX.2012 – roz po czę cie prac zwią za nych z przy go to wa -
niem ogrze wa nia do na sze go ko ścio ła. Dzia ła nia po dzie lo ne 
są na kil ka eta pów: 1. przy go to wa nie dol ne go źró dła cie pła i 
10 od wier tów na głę bo kość 100 m; 2. wy ko na nie w za kry stii 
ko tłow ni z pom pą cie pła; 3. za mon to wa nie w ko ście le po de -
stów z in sta la cją grzew czą; 4. wy ko na nie ogrze wa nia pod su -
fi to we go w za kry stii w ce lu ogrze wa nia pod ło gi w pre zbi te -
rium 
• 19.XI.2012 – uru cho mie nie ogrze wa nia ko ścio ła 
• 14.I.2013 – za koń czo no pra ce nad pierw szą z pła sko rzeźb 
do pre zbi te rium na sze go ko ścio ła.  
• 8.II.2013 – mon taż pła sko rzeź by św. Bra ta Al ber ta w pre -
zbi te rium 
• 23.III.2013 – mon taż no wej wiecz nej lamp ki w pre zbi te -

Z ŻYCIA PARAFII

WAŻNE WYDARZENIA PARAFIALNE
Przez 20 lat ks. kan. Grzegorz Stolczyk, będąc Proboszczem w naszej parafii, dał się poznać jako gorliwy 
duszpasterz i dobry gospodarz rozważnie zarządzający mieniem parafialnym. Wdzięczni jesteśmy ks. 
Proboszczowi za wielki wysiłek włożony w budowanie naszej świątyni. Za dbałość o piękno codziennych 
Eucharystii, za głoszenie Ewangelii Chrystusa oraz za miłosierne udzielanie nam Sakramentów Świętych  
a wszystko na większą chwałę Boga.  

Dziękujemy za piękną świątynię, budowaną etapami, według przygotowanego planu, aby doprowadzić 
do upragnionej konsekracji naszego kościoła. Doceniamy także dbałość o warunki, w których wierni 
uczestniczą w nabożeństwach. Za wygodne ławki, za wentylację, za pięknie oświetlone wnętrze.  

Miniony czas obfitował w mnóstwo wydarzeń przygotowanych z największą starannością. Nie wszystkie 
zdarzenia można wymienić, ale przypomnijmy sobie najważniejsze z nich.  

Ks. Proboszczowi za otrzymane dobro składamy serdeczne Bóg zapłać i życzymy opieki Opatrzności 
Bożej na dalsze lata posługi kapłańskiej.
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rium, któ ra wska zu je re al ną obec ność Chry stu sa Pa na w ta -
ber na ku lum 
• 28.IV.2013 – ju bi le usze sióstr be ta nek: 50-le cia s. Aman dy 
Różanki i 25-le cia s. Ber nar dy Kaczor 
• 9.VI.2013 – ob cho dy 25-le cia pa ra fii 
• 13.VI.2013 – mon taż pła sko rzeź by bł. Ja na Paw ła II.  
• 17.VI.2013 – po świę ce nie pła sko rzeźb św. Bra ta Al ber ta  
i bł. JP II 
• 17.VI.2014 – po świę ce nie no we go re li kwia rza św. Bra ta 
Al ber ta 
• 17.VI.2015 – abp Le szek Sła woj Głódź po świę cił oł ta rze 
bocz ne i sta cje Dro gi Krzy żo wej w na szej świą ty ni 
• 29.XI.2015 – no we drew nia ne ele men ty wy stro ju wnę trza 
ko ścio ła 
• 13.XII.2015 – otwar cie Bra my Mi ło sier dzia „Drzwi Świę -
tych” w Nad zwy czaj nym Ju bi le uszu Mi ło sier dzia – na sza 
świą ty nia była ko ścio łem ju bi le uszo wym 
• 19.V.2016 – no wa in sta la cja oświe tle nio wa w ko ście le 
• 26-31.07.2016 – uczest nic two w die ce zjal nej czę ści XXVIII 
Świa to wych Dni Mło dzie ży w Kra ko wie 
• 24.IX.2016 – no we świecz ni ki z brą zu ustawione przed oł -
ta rzami Je zu sa Mi ło sier ne go i Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej 
• 2.X. 2016 – mło dzież za czy na wydawanie i kolportaż co ty -
go dnio we go biu le ty nu li tur gicz ne go „Źró dło i szczyt” 
• 2016/2017 – Rok Św. Bra ta Al ber ta 
• 27.I.2017 – no we bap ty ste rium i nowe dębowe drzwi wej -
ścio we do ko ścio ła 
• 7.IV.2018 – I etap in sta la cji wen ty la cji ko ścio ła  
• czer wiec 2017 – II etap mon ta żu su fi tu pod wie szo ne go       
i wen ty la cji w ko ście le 
• 10-16.VI.2017 – Mi sje Świę te pro wa dził o. Sta ni sław Mań ski. 
• 17.VI.2017 – kon se kra cja na szej świą ty ni przez ab pa Sła -
wo ja Lesz ka Głó dzia 
• wy da nie znacz ka Pocz ty Pol skiej – „Rok Ada ma Chmie -
low skie go” z wi ze run kiem pła sko rzeź by św. Bra ta Al ber ta    
z na sze go pre zbi te rium 
• 5.XI.2017 – wi zy ta cja ka no nicz na bpa Wie sła wa Szla chet ki 
• 12.II.2018 – po świę ce nie bap ty ste rium przez bpa Zbi gnie -
wa Zie liń skie go  
• 7.IV.2018 – uru cho mie nie wen ty la cji w ko ście le 
• 2.XII.2018 – po świę ce nie ta bli cy św. Bar ba ry ufun do wa nej 
przez Lo tos Pe tro bal tic 
• 20.I.2019 – XX-le cie chó ru pa ra fial ne go z udzia łem ks. in -
fu ła ta Sta ni sła wa Zię by 
• 9.III.2019 – po czą tek prac bu dow la nych przy no wym kio -
sku pa ra fial nym 
• 18.XII.2019 – za koń cze nie od le wu po mni ka na sze go Pa -
tro na św. Bra ta Al ber ta 
• 3.IV.2020 – od by ła się pierw sza trans mi sja in ter ne to wa 
Dro gi Krzy żo wej z naszego ko ścioła  
• 6.VI.2020 – trans port i usta wie nie przed koœcio³em rzeź by 
œw. Bra ta Al ber ta 
• 17.VI.2020 – po świę ce nie po mni ka św. Bra ta Al ber ta 
przez ks. Woj cie cha Ję drze jew skie go OP 
• 12.IX.2020 – XX Ro we ro wa Piel grzym ka do Ma tem ble wa 
• 14.XI.2020 – za ło żo no ze wnętrz ny mo ni to ring ko ścio ła 
• 22.XI.2020 – ju bi le usz 90-le cia po wsta nia Zgro ma dze nia 
Sióstr Be ta nek ob cho dzi li śmy w dniu uro czy sto ści Je zu sa 
Chry stu sa Kró la Wszech świa ta , pa tro na s. be ta nek 
• 5.III.2021 – za koń cze nie prze bu do wy ka pli cy na ple ba nii 
• 31.III.2021 – uru cho mie nie trans mi sji z ko ścio ła on -li ne za 
po śred ni cwem środ ków spo łecz ne go prze ka zu 
 

DUSZPASTERSTWA: 
• Przed szko la ki 
• Eu cha ry stycz ny Ruch Mło dych 
• Oa za mło dzie żo wa 
• „Lux Cor dis” – Dusz pa ster stwo Młod szej Mło dzie ży 
• „Lux Cor dis” – Wspól no ta Mło dzie żo wa 
• „Lux Cor dis” – Dusz pa ster stwo Aka de mic kie 
• „Lux Cor dis” – Wspól no ta po sta ka de mic ka „Amen” 
• Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi 
• Do mo wy Ko ściół 
• Li tur gicz na Służ ba Oł ta rza 
• Sem per Fi de lis 
• Ry ce rze Św. Mi cha ła Ar cha nio ła 
• Ży wy Ró ża niec 
• Klub Se nio ra 
• Bi blio te ka parafialna 
• Przedszkolaki 
 
CHÓR I ZESPOŁY MUZYCZNE: 
• chór parafialny „Brata Alberta” 
• zespół muzyczny „Holy Wins” 
• chór „Dobre Słowo” 
• zespoły dziecięce pod opieką pań: Jagody i Anety 
 
WAŻNIEJSZE PIELGRZYMOWANIE: 
• 18.VIII.2002 r. – udział w IX piel grzymce Ja na Paw ła II do 
Pol ski (pa ra fial na do Kra ko wa) 
• 29.VI-12.VII.2008 r. – udział w piel grzym ce Ar chi die ce zji 
Gdań skiej do Lo ur des w 150-le cie ob ja wień 
• 6.VI.2010 r. – pa ra fial na piel grzym ka na be aty fi ka cję ks. 
Je rze go Po pie łusz ki do War sza wy 
• 28.IV-3.V.2011 r. – pa ra fial na piel grzym ka do Rzy mu na 
be aty fi ka cję pa pie ża Ja na Paw ła II (1 ma ja 2011) 
• 21.IV-2.V.2014 r. – pa ra fial na piel grzym ka do Rzy mu  na 
ka no ni za cję Ja na Paw ła II (27 kwiet nia 2014)  
• 10.IX.2017 r. – pa ra fial na piel grzym ka w 140. rocz ni cę ob -
ja wień Mat ki Bo żej i 50-le cia ko ro na cji ob ra zu Mat ki Bo żej 
Gie trz wałdz kiej. 
• 7.X.2017 r. – udział w ogól no pol skiej mo dli twie „Ró ża niec 
do Gra nic” nad brze giem za to ki gdań skiej 
• 11-21.10.2017 r. – pa ra fial na piel grzym ka w 100-le ciu ob ja -
wień fa tim skich (do Hisz pa nii, Por tu ga lii i Fran cji) 
 
COROCZNE PIELGRZYMKI: 
• pa ra fial ne piel grzym ki ro we ro we do Ma tem ble wa  
• udział w die ce zjal nych pielgrzymkach od pu sto wych ku 
czci Patrona archidiecezji gdańskiej - św. Woj cie cha 
• udział w „Mar szach Ży cia i Ro dzi ny” w Gdań sku 
• udział w die ce zjal nych pie szych pielgrzymkach na Ja sną 
Gó rę  
• udział mło dzie ży w Ogól no pol skich Spo tka niach Mło dych 
w Led ni cy 
 
WYDAWNICTWA PARAFIALNE: 
• Głos Bra ta, pi smo pa ra fial ne wy da wa ne od 2002 r. (88 nr) 
• Pas cha Pa na, współ pra ca pa ra fii, wy daw ca: Ku ria Pro win -
cjal na Oj ców Fran cisz ka nów w Gdań sku, 2004 
• Informator parafialny na Światowe Dni Młodzieży, 2016 
• Źró dło i szczyt, parafialny biu le tyn li tur gicz ny wy da wa ny 
od 2016 r. (232 nr) 
• Spo wiedź Świę ta, Sa kra ment Bo że go Mi ło sier dzia, 
wydawnictwo parafialne, Gdańsk 2017

Z ŻYCIA PARAFII

W LATCH 2001-2021
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Z ŻYCIA PARAFII

 ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY 
Te go rocz ną Mszę Wie cze rzy Pań skiej, bę dą cą pa miąt ką usta no wie nia Sa kra men tów Eu cha ry stii i Ka płań stwa, spra wo wa -
li Księ ża ak tu al nie po słu gu ją cy w na szej pa ra fii, od le wej: ks. Da wid Ki jew ski, ks. Pa weł Pie per, ks. Ma rek Pła za, Pro boszcz 
- ks. ka no nik Grze gorz Stol czyk, ks. Wik tor Szpo nar i kle ryk GSD Bła żej Ty bu ra (na prak tyk ce dusz pa ster skiej).
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MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ – WIELKI CZWARTEK
Z ŻYCIA PARAFII
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Z ŻYCIA PARAFII

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ – WIELKI PIĄTEK
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Z ŻYCIA PARAFII

WIELKA SOBOTA

WIGILIA PASCHALNA
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Z ŻYCIA PARAFII

WIGILIA PASCHALNA
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Z ŻYCIA PARAFII

WIGILIA PASCHALNA
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Z ŻYCIA PARAFII

I KOMUNIA ŚWIĘTA – S.P. nr 79
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I KOMUNIA ŚWIĘTA – S.P. nr 80
Z ŻYCIA PARAFII
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Bar dzo dzię ku je my wszyst kim, któ rzy włą czy li się do na -
szej ak cji „Świą tecz na pacz ka” i tym sa mym po mo gli wie lu 
ro dzi nom z na szej pa ra fii, by te Świę ta był choć odro bi nę 
spo koj niej sze i szczę śli we. Ogrom ne po dzię ko wa nia kie ru -
je my za rów no pod ad re sem tych, któ rzy  przy go to wa li pacz -
ki żyw no ścio we, jak i tych, któ rzy po ma ga li w ich roz no sze -
niu (roz wo że niu). 

Z ŻYCIA PARAFII

Młodzież przygotowuje  
świąteczne paczki żywnościowe

Do bre uczyn ki są za wsze w „ce nie” :)
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Z okazji Uroczystości Bożego Miłosierdzia postaraliśmy się o konkretny dobry uczynek w stosunku do potrzebujących 
rodzin z naszej parafii. A mianowicie, dzięki wsparciu darczyńców ufundowaliśmy pizzę. Młodzież z duszpasterstwa „Lux 
Cordis” dostarczyła vouchery, które następnie można było wymienić na wspomniany wyżej włoski przysmak :) 

Parafialny „Caritas”
!!! DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI, 

KTÓRZY WSPIERAJĄ FUNDUSZ NASZEGO PARAFIALNEGO CARITASU !!! 
 „To co robimy dla siebie umiera wraz z nami. To co robimy dla innych jest nieśmiertelne”  

Z ŻYCIA PARAFII

DMM „Lux Cordis”

Wspólnota Młodszej Młodzieży   –   Nareszcie! 
Po bar dzo dłu gim cza sie, wresz cie wraz z po wro tem 
uczniów do szkół uda ło się nam spo tkać „w re alu”. To nie -
zwy kle waż ne i wy cze ki wa ne przez nas spo tka nie spę dzi li -
śmy na tzw. po god nym wie czo rze, czy li wspól nej in te gra cji. 
Po odej ściu od kom pu te rów z pew no ścią przy da ło się tro -
chę „pod re pe ro wać” na sze re la cje, po za wspól ny mi za ba wa -
mi, po pro stu ze so bą po roz ma wiać i zo ba czyć jak się zmie -
ni li śmy przez ten okres... :)  
Dzię ku je my przede wszyst kim Pa nu Bo gu, że po zwo lił nam 
spo tkać się w ta kim gro nie, za pięk ną po go dę oraz już za      
5 lat ist nie nia na szej wspól no ty. Wie le się dzia ło, ale naj waż -
niej sze że mi mo trud no ści wspól nie prze trwa li śmy ten „on -
li no wy” czas.
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Z ŻYCIA PARAFII

Słowo Boże – Świadectwa

Nowa Róża pw. Pier Giorgi Frassati’ego

Na Nie dzie lę i Ty dzień Sło wa Bo że go mło -
dzież i stu den ci z na szej wspól no ty „Lux Cor -
dis” przy go to wa li świa dec twa o tym, czym 
jest dla nich Sło wo Bo że i w ja ki spo sób je 
roz wa ża ją. Ma my na dzie ję, że za chę ci my Was 
do czy ta nia Pi sma Świę te go.

23 ma ja, na Mszy aka de mic kiej o 20:00, w uro czy stość Ze sła nia Du cha Świę te go, 
swo je ślu bo wa nie zło ży ła no wa Mło dzie żo wa Ró ża Ży we go Ró żań ca pw. Pier Gior -
gio Fras sa ti’ego. Wszyscy otrzymali lgitymacje i materiały duszpasterskie. Człon -
ka mi Ró ży są uczest ni cy Mszy Świę tej o godz. 20:00, bierz mo wa ni oraz człon ko -
wie Wspól no ty Mło dzie żo wej „Lux Cor dis” i Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go 
„Lux Cor dis” w Gdań sku. 
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Z ŻYCIA PARAFII

Maturzyści – 2021
3 ma ja, na Mszy św. o godz. 20:00 mo dli li śmy się w in ten cji 
te go rocz nych ma tu rzy stów. Wy pra sza li śmy dla nich da ry 
Du cha Świę te go, ła skę wy trwa ło ści oraz świa tło na mo -
ment wy bo ru dal szej dro gi ży cio wej.  

Na za koń cze nie Eu cha ry stii kil ku dzie się ciu mło -
dych zda ją cych przy stą pi ło do stop ni oł ta rza, aby podczas  
hym u do Du cha Świę te go przy zy wać Je go obec no ści oraz 
aby otrzy mać oko licz no ścio we bło go sła wień stwo.  

Maturzystom ży czy my po wo dze nia i za pew nia my 
o mo dli twie w ich intencjach!
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Z ŻYCIA PARAFII

ODPUST PARAFIALNY I BIERZMOWANIE 
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Gorący czas sesji egzaminacyjnej 
 
W nie dzie lę, 13 czerw ca pod czas Mszy św. o godz. 

20.00, ks. Wik tor wraz z in ny mi dusz pa ste rza mu udzie li li 
in dy wi du al ne go bło go sła wień stwa stu den tom oraz wy kła -
dow com na czas let niej se sji eg za mi na cyj nej :)

Z ŻYCIA PARAFII

Z ŻYCIA PARAFII

Błogosławieństwo studentów  
i wykładowców

Młodzież bierzmowana z kapłanami
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ODPUST PARAFIALNY – 17.VI.2021

„CARITAS” DZIĘKUJE ZA ŚW. BRATA ALBERTA 
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Z ŻYCIA PARAFII

Ognisko z bierzmowanymi

Zakończenie roku Domowego Kościoła 2020/21

W so bo tę 19 czerw ca uda li śmy się do Par ku Re aga na 
wraz z ani ma to ra mi i bierz mo wa ny mi, aby przy ogni -
sku pod su mo wać mi nio ny rok przy go to wań. Tem pe ra -
tu ra, któ ra te go dnia prze kra cza ła 30 stop ni, nie prze -
szko dzi ła nam we wspól nym świę to wa niu. Ze bra ło się 
nas oko ło 30 osób. Część re kre acyj ną po pro wa dził dla 
nas Se ba stian, któ ry uczył nas tań ców i za baw. Ksiądz 
Da wid po dzię ko wał ani ma to rom za ich ogrom pra cy 
przez ostat ni rok. Roz po czę li śmy i za koń czy li śmy nasz 
dzień mo dli twą.

W tym ro ku przed sta wi cie le czte rech krę gów Do -
mo we go Ko ścio ła (wspól no ta dla Mał żeństw) spo -
tka li się w Żu ro mi nie, aby za koń czyć rok for ma cyj -
ny 2020/2021.  
Cen tral nym punk tem by ła wspól na Eu cha ry stia, ale 
nie za bra kło też je dze nia z gril la, ką pie li w je zio rze 
czy też roz gry wek w pił ka rzy ki. Ca łość za koń czy li -
śmy wspól nym ogni skiem.
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 „Spotkanie Świętych”  
Wspólna beatyfikacja czcigodnych sług Bożych 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej 

W ubie głym ro ku z po wo du 
pan de mii wy zna czo na da ta 
be aty fi ka cji kar dy na ła Ste -
fa na Wy szyń skie go mu sia ła 
zo stać od wo ła na. Ko ściół w 
Pol sce cze kał nie cier pli wie 
na dzień, kie dy po zna my 
no wy ter min.   
23 kwiet nia br., w Ro ku 
Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń -
skie go ogło szo ne go przez 
Sejm RP – kard. Ka zi mierz 
Nycz Ar cy bi skup Me tro po -
li ta War szaw ski prze ka zał 
dłu go ocze ki wa ną wia do -
mość: „Pra gnę z ra do ścią 
za ko mu ni ko wać, że Oj ciec 
Świę ty Fran ci szek za de cy -
do wał, iż uro czy stość be aty fi ka cji kard. Ste fa na Wy szyń -
skie go oraz s. Ró ży Ma rii Czac kiej od bę dzie się 12 wrze śnia 
2021 ro ku w War sza wie. Cier pli wość ocze ku ją cych zo sta ła 
na gro dzo na z na wiąz ką. Dla więk szo ści wier nych wspól ne 
uro czy sto ści be aty fi ka cyj ne mo gą skła niać do re flek sji nad 
za my słem Bo żym. Oka zu je się, że re la cje, ja kie łą czy ły tych 
dwo je kan dy da tów na oł ta rze, by ły bar dzo dla nich waż ne. 
Zna li się do brze. Nie by li ró wie śni ka mi, Elż bie ta Czac ka by -
ła star sza od Ste fa na Wy szyń skie go o 25 lat. Obo je prze szli 
w mło do ści przez trud ne do świad cze nia. Ich ży cie po ka zu -
je, że dla Bo ga nie ma rze czy nie moż li wych.  

Ró ża Ma ria Czac ka, póź niej sza Mat ka Elż bie ta, za -
ło ży ciel ka Dzie ła La sek uro dzi ła się w Bia łej Cer kwi (dziś 
Ukra ina) 22 paź dzier ni ka 1876 r. Otrzy ma ła bar dzo sta ran -
ne wy cho wa nie i wy kształ ce nie. W wie ku 22 lat osta tecz nie 
utra ci ła wzrok. Śle po ta mło dej Ró ży sta ła się dla ro dzi ców 
upo ko rze niem. Zro zu mia ła, że mo że li czyć tyl ko na Bo ga, 
któ re mu ufa ła i na sie bie. Za miast je chać na ko lej ną ope ra -
cję za gra ni cę, przy ję ła ra dę oku li sty, któ ry po wie dział jej 
praw dę: wzrok jest na za wsze stra co ny, ale za ra zem wska zał 
dro gę – nikt w Pol sce nie zaj mu je się nie wi do my mi. Po sta -
no wi ła z tej pod po wie dzi sko rzy stać.  

W mło do ści zbie ra ła do świad cze nia w ośrod kach 
dla nie wi do mych za gra ni cą, uczy ła się pi sma Bra il le’a. Po -
sta no wi ła stwo rzyć w Pol sce in sty tu cję, w któ rej nie wi do mi 
mo gli by kształ cić się i przy go to wy wać do sa mo dziel ne go 
ży cia. Tej in sty tu cji nada no na zwę Dzie ło La sek. Trosz czy ła 
się o lu dzi i o każ dy naj mniej szy dro biazg zwią za ny z tym 
waż nym przed się wzię ciem.   

W cza sie, gdy mło da Ró ża przy go to wy wa ła się do 
peł nie nia póź niej szej mi sji, 3 sierp nia 1901 r. w Zu ze li nad 
Bu giem, na po gra ni czu Pod la sia i Ma zow sza, przy szedł na 
świat Ste fan Wy szyń ski. Po wstą pie niu do Se mi na rium Du -

chow ne go we Wło cław ku 
oka za ło się, że Ste fan jest 
bar dzo cho ry. Cho ro ba po -
stę po wa ła bar dzo szyb ko. 
Ste fan mo dlił się, szcze gól -
nie do Mat ki Naj święt szej, 
aby wy pro si ła mu ła skę 
świę ceń i aby mógł od pra -
wić przy naj mniej Mszę 
Świę tą pry mi cyj ną. Po tem 
mó wił, że to Nie po ka la na 
ura to wa ła mu ży cie.  Pod -
czas stu diów na KUL-u spo -
tkał księ dza Wła dy sła wa 
Kor ni ło wi cza. Z cza sem ta 
zna jo mość prze ro dzi ła się 
w głę bo ką przy jaźń. W lip -
cu 1926 r. na za pro sze nie 

księ dza Kor ni ło wi cza przy je chał po raz pierw szy do La sek    
i wte dy mia ło miej sce spo tka nie z Mat ką Elż bie tą Czac ką. 
W 1965 r. tak Pry mas wspo mi nał spo tka nie z sio stra mi        
w La skach: „Trzy dzie ści lat mi nę ło w lip cu od pierw szej mo -
jej wę drów ki z War sza wy do La sek.(...) Przy szli śmy na pust -
ko wie. By ła ka pli ca, wznie sio ny je den, dru gi dom, a wo kół 
las (…). Czło wiek się dzi wi, że tu taj do ko na ło się coś wiel -
kie go, że tu Bóg za siał zia ren ko gor czycz ne, któ re tak prę -
ży ło się ra mio na mi w gó rę, że sta ło się drze wem”. Na to -
miast w grud niu 1973 r., w cza sie sym po zjum po świę co ne -
go 50-le ciu ist nie nia La sek, po wie dział: „Pan Bóg dał mi spo -
sob ność ze tknię cia się z Mat ką i Oj cem i mógł bym się wie -
le od nich na uczyć. Po wiem krót ko: ła ski, któ ra wte dy by ły 
mi da ne nie umia łem wła ści wie wy ko rzy stać”.  
 W ro ku 1940 po trzeb ny był ka pe lan w Ko złów ce. 
Oj ciec Kor ni ło wicz za su ge ro wał, aby sio stry zwró ci ły się       
z proś bą do księ dza Wy szyń skie go. Zgo dził się na tych -
miast. W cza sie oku pa cji re la cje Mat ki z księ dzem Wy szyń -
skim by ły szcze gól nie waż ne. W czerw cu 1942 r. przy je chał 
do La sek ja ko ka pe lan sióstr, nie wi do mych, a tak że ja ko 
dusz pa sterz oko licz nej lud no ści i ka pe lan Ar mii Kra jo wej. 
Od tej chwi li na stą pi ły la ta bar dziej in ten syw ne go za an ga żo -
wa nia w śro do wi sku La sek. W trud nym cza sie II woj ny 
świa to wej pra co wał z Mat ką Czac ką nad Kon sty tu cja mi 
Zgro ma dze nia, zbli żał się bo wiem ter min ko lej ne go ich za -
twier dze nia. 

W 1942 r. do wódz two VIII Re jo nu AK pla no wa ło po -
wsta nie szpi ta la wo jen ne go w Do mu Re ko lek cyj nym, na wy -
pa dek Po wsta nia War szaw skie go. Ksiądz Wy szyń ski miał 
wąt pli wo ści, czy moż na tak na ra żać nie wi do mych, dys ku sje 
prze cię ła Mat ka, stwier dza jąc: „De cy zja pod ję ta w 1939 r. 
wal ki o wol ność obo wią zu je i te raz”. By ła zda nia, że nie wi -
do mi nie mo gą stać na bo ku, sko ro wal kę pod jął ca ły na ród. 

Spotkanie Kard. Stefana Wyszyńskiego z Matką Różą Czacką  
w Laskach k. Warszawy

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Tuż przed wy bu chem po wsta nia ks. Ste fan Wy szyń ski po -
świę cił szpi tal. Po la tach Pry mas tak to wspo mi nał: „Był to 
mo ment, któ ry od sło nił no we ob li cze Mat ki Ró ży Czac kiej 
(…). Pa trzy łem wte dy na Mat kę i my śla łem so bie, skąd        
w tej ko bie cie, za ję tej prze cież swo im Dzie łem, ta ka od wa -
ga, aby wy sta wiać Dzie ło na wszel kie nie bez pie czeń stwa 
zwią za ne z czyn nym za an ga żo wa niem w po wsta nie. Mat ka 
by ła zde cy do wa na. Uwa ża ła, że trze ba oka zać po sta wę męż -
ną, bo te go wy ma ga w tej chwi li ca ły świat(…). Od sło nił mi 
się wte dy no wy ob raz czło wie ka, któ ry do tych czas od da ny 
był tyl ko mo dli twie i służ bie ociem nia łym. I ta ką po stać, i ta -
ką oso bo wość wi dzę do tej po ry. A Mat ka dla nas wszyst -
kich by ła źró dłem spo ko ju, roz wa gi i go to wo ści słu że nia”. 

Po opusz cze niu La sek w mar cu 1945 r. ksiądz Ste -
fan Wy szyń ski roz po czął no wy etap re la cji z Mat ką – to czas 
pi sa nia li stów. Ko re spon den cja po ka zu je, jak bar dzo wspie -
ra li się mo dli twą, ra dą i przy jaź nią. Z Ło wi cza pi sał pierw szy 
list do Mat ki, któ ry skoń czył sło wa mi: „Rę ce Mat ki ze czcią 
ca łu ję, pe łen wdzięcz no ści za wszyst ko do bro, któ re go          
w La skach do zna łem”.  

Po no mi na cji księ dza Wy szyń skie go na bi skup stwo 
lu bel skie, na dal trwa ła wy mia na li stów mię dzy Mat ką i mło -
dym bi sku pem, tak sa mo ży wa, ser decz na. Wi dać wy raź nie, 
jak Bóg złą czył tych dwo je lu dzi, jak by li so bie wza jem nie 
po trzeb ni. Tro ska bi sku pa o La ski po ka za ła wiel ką mi łość 
do te go Dzie ła. Mat ka Elż bie ta i sio stry fran cisz kan ki ota -
cza ły mo dli twą bi sku pa Ste fa na Wy szyń skie go rów nież wte -
dy, gdy w 1948 r. zo stał ar cy bi sku pem war szaw skim i gnieź -
nień skim, tym sa mym Pry ma sem Pol ski, a w 1952 r. kar dy -
na łem. Mat ka do da wa ła jesz cze, że od tąd uwa ża go za naj -
wyż szą w Pol sce wła dzę. Dla nie go La ski nie prze sta ły być 
do mem, w któ rym za wsze mógł szu kać opar cia i chwi li wy -
tchnie nia.. 

Waż nym przy czyn kiem do po zna nia, kim by ła dla 
kar dy na ła Mat ka Czac ka, są je go za pi ski Pro Me mo ria. Wy -
ni ka z nich, że każ de go ro ku, Pry mas był kil ka na ście ra zy 
w La skach. Zaś w cza sie uwię zie nia w li stach do swo je go oj -
ca lub sio stry pro sił, aby od wie dza li La ski i za wsze do py ty -
wał, co się w nich dzie je. Pro sił też swe go oj ca, aby przy słał 
mu fo to gra fię Mat ki Czac kiej i księ dza Kor ni ło wi cza. Zaś 
pod da tą 9 wrze śnia 1950 r., dzię ku jąc za przy sła nie fo to gra -
fii, na pi sał: „Dziś są mi te twa rze wiel ką po mo cą”. 

Kie dy Mat ka za cho ro wa ła, Pry mas pa mię tał o niej. 
4 ma ja 1961r. przy je chał spe cjal nie do La sek, aby od pra wić 
Mszę św. w jej in ten cji i udzie lić jej od pu stu zu peł ne go na 
go dzi nę śmier ci. W dro dze do Gnie zna, 14 ma ja, za trzy mał 
się w La skach, aby mo dlić się przy nie przy tom nej Mat ce        
i udzie lić jej swe go bło go sła wień stwa. O śmier ci Mat ki Pry -
mas do wie dział się w Gnieź nie. 19 ma ja wziął udział w jej po -
grze bie i wy gło sił mo wę po że gnal ną. W ka za niu, któ re wy -
gło sił, po wie dział: „W tej chwi li mo im jest obo wiąz kiem sta -
nąć przy tym ob fi tym źró dle wo dy ży wej i z po mo cą nie udol -
nych słów po chwy cić przy naj mniej odro bi nę ożyw czych 
wspo mnień z bo ga te go ży cia Mat ki na szej, Mat ki na szych 
serc, Mat ki Dzie ła, Zgro ma dze nia i ro dzi ny la sko wej nie wi -
do mych”. I da lej mó wił Pry mas: „Usi łu je my od sło nić te sta -
ment, któ ry w mil cze niu prze ka za ła nam, spad ko bier com 
swej bo ga tej spu ści zny (…). Pa trzy my na Mat kę, ina czej jej 

tu taj nie na zy wa li śmy, czer pa li śmy z du cho wo ści te go ubło -
go sła wio ne go przez Bo ga miej sca (…). Mat ka za wsze umia -
ła zna leźć dla sie bie chwi lę na oso bi ste ob co wa nie ze swym 
Bo giem ukry tym. To był czło wiek, któ ry nie ustan nie stał     
w ob li czu swe go naj lep sze go Bo ga (…). Czło wiek, któ ry 
wy trwa le czer pał z nie zgłę bio ne go źró dła Bo żej mi ło ści! 
Dla te go zdo ła ła ty lu lu dzi wo kół sie bie ob dzie lić i po ży wić tą 
mi ło ścią”. 

Po śmier ci Mat ki, ksiądz Pry mas przed każ dym 
wy jaz dem do Rzy mu, na se sje so bo ro we, przed każ dym 
waż nym wy da rze niem, czę sto, przed trud ny mi roz mo wa mi 
z ów cze sną wła dzą ko mu ni stycz ną, nie po strze że nie, bez za -
po wia da nia się, cho ciaż na chwi lę, przy jeż dżał do La sek, 
aby tam się mo dlić przy gro bie Mat ki. 

W Wiel ką So bo tę 13 kwiet nia 1963 r., na spo tka niu 
z miesz kań ca mi La sek, ksiądz Pry mas po wie dział: „ Oso bi -
ście pra gnę wam ja sno po wie dzieć, że gdy mi jest nie ła two 
– bo prze cież nie bra ku je po wo du – to mam pa tro nów, do 
któ rych mo gę się od wo ły wać i wiem, że mi po mo gą. Pierw -
szym jest nasz Oj ciec (…), a dru gim sprzy mie rzeń cem jest 
Mat ka, do któ rej trze ba się tak po ci chu pod su nąć (…). Ja 
się ni gdy nie mo dlę za Mat kę Czac ką, ja się tyl ko mo dlę do 
Niej. Pa mię taj cie, więc, że Oni obo je są na pew no w chwa le 
Oj ca”. 

W ar chi wum, w La skach za cho wa ła się bo ga ta spu -
ści zna kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go, mó wią ca o je go za -
an ga żo wa niu w ży cie Zgro ma dze nia i To wa rzy stwa. Z za -
cho wa nych tek stów wy ni ka, że każ de go ro ku Wiel ki Pią tek 
uczest ni czył w li tur gii Mę ki Pań skiej, zaś w Wiel ką So bo tę 
wy gła szał kon fe ren cję do lu dzi z La sek. Tak mó wił do sióstr 
w Wiel ką So bo tę 1958 r.: „Je stem 32 la ta «oby wa te lem mia -
sta la skow skie go»(…). Ce chą na szej Mat ki by ło to, że umia -
ła być za wsze po god na. To by ła praw dzi wa Fran cisz kan ka 
Słu żeb ni ca Krzy ża. Ona zro zu mia ła du cha Ewan ge lii, du cha 
Krzy ża – i chcia ła te go du cha wpo ić w was (…). Pra gnie my, 
aby on się utrzy mał i aby ście wy by ły słu żeb ni ca mi Krzy ża, 
a nie sa mych sie bie”. 

W 2006 r. Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń -
skie go, we współ pra cy ze Zgro ma dze niem Sióstr Fran cisz -
ka nek Słu żeb nic Krzy ża, wy dał li sty Mat ki Czac kiej do księ -
dza Wy szyń skie go i księ dza Wy szyń skie go do Mat ki. W su -
mie 65 li stów i kar tek. Ko re spon den cja ta po ka zu je, jak bar -
dzo wspie ra li się mo dli twą, ra dą i przy jaź nią. Nie sku pia li 
się na wy da rze niach świa ta ze wnętrz ne go, nie skar ży li się 
na tru dy i prze ciw no ści. Pi sa li o tym, co w ży ciu istot ne.  

Mat kę Elż bie tę Ró żę Czac ką i Kard. Ste fa na Wy -
szyń skie go łą czy ła nie zwy kła du cho wa więź. Ich współ pra -
ca wy da ła pięk ne owo ce. Ona zo sta wi ła nam po zdro wie nie: 
„Przez Krzyż – [od po wiedź] do nie ba”, a ks. Pry mas za wo -
ła nie: „So li Deo” – „Bo gu sa me mu”. Tych dwo je lu dzi po tra -
fi ło się szla chet nie róż nić i mi mo róż nic do ko ny wać wiel -
kich rze czy. Oni po ka za li nam wspól nie dro gę do Bo ga. Ich 
Dzie ło by ło z Bo ga i prze zna czo ne Bo gu, in nej dro gi szu kać 
nie trze ba. Na dzi siej sze cza sy jak że ak tu al ne i po trzeb ne  jest 
tak że we zwa nie ks. Pry ma sa Ty siąc le cia „Czas to Mi łość” 
 

Te re sa So wiń ska 
za: ks. pra łat dr An drzej Gał ka, Kra jo wy Dusz pa sterz  

Osób Nie wi do mych, świa dek w pro ce sie be aty fi ka cyj nym 
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Wkrótce – bł. Matka Elżbieta Czacka

Ró ża Ma ria Czac ka (ur. 22 paź dzier ni ka 
1876 w Bia łej Cer kwi, zm. 15 ma ja 1961 r. 
w La skach). By ła cór ką Fe lik sa Czac kie go 
i Zo fii z Le dó chow skich, a tak że pra wnucz -
ką Ta de usza Czac kie go (za ło ży cie la Li -
ceum Krze mie niec kie go) oraz bra ta ni cą 
kar dy na ła Wło dzi mie rza Czac kie go.         
W wie ku 22 lat zu peł nie stra ci ła wzrok. 
Wła sną śle po tę po trak to wa ła ja ko we zwa -
nie do za ję cia się in ny mi nie wi do my mi. Po -
dró żo wa ła na Za chód, aby po znać no wo -
cze sne me to dy pra cy z nie wi do my mi.       
W 1910 r. otwo rzy ła pierw szy dom dla 
grup ki nie wi do mych dziew cząt w War sza -
wie. W ro ku 1911 wła dze za re je stro wa ły 
To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi. 
Dziś głów ny ośro dek To wa rzy stwa znaj du -
je się w La skach pod War sza wą.  

W 1918 ro ku utwo rzy ła no we zgro ma dze nie za kon -
ne: Zgro ma dze nie Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża. 
Wraz z ks. Wła dy sła wem Kor ni ło wi czem by ła jed ną z pre -
kur so rek ka to li cy zmu otwar te go na in te li gen cję. La ski i ko -
ściół św. Mar ci na, przy któ rym znaj du je się klasz tor sióstr 
Słu żeb nic Krzy ża, sta ły się wkrót ce jed nym z waż nych 
ośrod ków in te li gen cji w war szaw skim Ko ście le. Ta męż na     
i dziel na nie wia sta, ja ką zna my z jej za pi sków, głę bo ko zjed -
no czo na z Bo giem, by ła jed no cze śnie czło wie kiem zwy czaj -
nym i ser decz nym.  

3 ma ja 1925 r. Ró ża Czac ka zo sta ła od zna czo na 
Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski – „Po lo -
nia re sti tu ta” nada wa nym za wy bit ne osią gnię cia na po lu 
oświa ty, na uki, spor tu, kul tu ry, sztu ki, go spo dar ki, obron -
no ści kra ju, dzia łal no ści spo łecz nej. 

Ró ża Czac ka pra co wa ła nad do sto so wa niem al fa be -
tu Bra il le'a do pol skie go sys te mu fo ne tycz ne go. Wy ni ki tej 
pra cy zo sta ły za twier dzo ne w 1934 ro ku przez ów cze sne Mi -
ni ster stwo Oświe ce nia Pu blicz ne go do użyt ku we wszyst -
kich szko łach dla nie wi do mych na te re nie Pol ski. 

Pod czas bom bar do wań War sza wy w Kam pa nii 
wrze śnio wej zo sta ła cięż ko ran na. W ro ku 1944 za de cy do -
wa ła o „przy stą pie niu” zgro ma dze nia do Po wsta nia War -
szaw skie go. Zor ga ni zo wa no wte dy w La skach szpi ta le po lo -
we dla ran nych po wstań ców, prze cho wy wa no i do star cza no 
broń i pro wiant oraz prze ka zy wa no in for ma cje. 

W 1950 ro ku, wsku tek po gar sza ją ce go się sta nu 
zdro wia, prze ka za ła kie row nic two swo jej na stęp czy ni. 
Zmar ła w opi nii świę to ści. Po cho wa na zo sta ła w La skach. 
Uro czy sto ściom po grze bo wym prze wod ni czył kar dy nał Ste -
fan Wy szyń ski.  

15 paź dzier ni ka 2009 ro ku w uzna niu wy bit nych za -
sług w dzia łal no ści spo łecz nej na rzecz osób nie wi do mych    

i sła bo wi dzą cych zo sta ła po śmiert nie od -
zna czo na przez Pre zy den ta Le cha Ka czyń -
skie go pod czas ob cho dów w Bel we de rze 
Mię dzy na ro do we go Dnia Osób Nie wi do -
mych – Krzy żem Wiel kim Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski. 
 
Dro ga na Oł ta rze 
Z ini cja ty wy Zgro ma dze nia Sióstr Fran -
cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża, prze ko na -
nych o świą to bli wo ści jej ży cia roz po czę to 
sta ra nia w ce lu wy nie sie nia jej na oł ta rze. 
W grud niu 1987 r. kard. Jó zef Glemp roz -
po czął jej pro ces be aty fi ka cyj ny na szcze -
blu die ce zjal nym, po czym 8 lu te go 1988 r.  
Sto li ca Apo stol ska wy da ła zgo dę tzw. Ni hil 
ob stat na roz po czę cie te go pro ce su.  
Od tąd przy słu gi wał jej ty tuł Słu żeb ni cy 

Bo żej. Ak ta pro ce su zo sta ły prze ka za ne Kon gre ga cji Spraw 
Ka no ni za cyj nych do Rzy mu, któ ra 3 kwiet nia 1998 r. po za -
po zna niu się z tą do ku men ta cją wy da ła de kret o je go waż no -
ści. W 2011 r. zło żo no tzw. Po si tio wy ma ga ne w dal szej pro -
ce du rze be aty fi ka cyj nej, a 9 paź dzier ni ka 2017 za zgo dą pa -
pie ża Fran cisz ka pro mul go wa no de kret o he ro icz no ści jej 
ży cia i cnót. Od tej po ry przy słu gu je jej ty tuł Czci god nej Słu -
żeb ni cy Bo żej.  

Pro ces w spra wie do mnie ma ne go cu du za wsta -
wien nic twem m. Elż bie ty Czac kiej za koń czył się 5 czerw ca 
2018 r. i do ku men ta cja zo sta ła prze ka za na do Wa ty ka nu, 
gdzie spra wa za nim zo sta nie przed sta wio na Oj cu Świę te mu, 
jest ba da na przez ko mi sje le ka rzy, teo lo gów i kar dy na łów. 
27 paź dzier ni ka 2020 r. pa pież Fran ci szek uznał cud za wsta -
wien nic twem Czci god nej Słu żeb ni cy Bo żej Elż bie ty Czac -
kiej, co otwo rzy ło dro gę do jej be aty fi ka cji. By ło to uzdro -
wie nie 7-let niej dziew czyn ki, któ ra ule gła wy pad ko wi pod 
uszko dzo ną kon struk cją cięż kiej drew nia nej huś taw ki.      
W bar dzo cięż kim sta nie – nie przy tom na i z cięż kim ura zem 
twa rzo czasz ki – tra fi ła do szpi ta la. Ko niecz ne by ły dwie 
skom pli ko wa ne ope ra cje neu ro chi rur gicz ne. 

Ogło sze nie de kre tów Kon gre ga cji Spraw Ka no ni za -
cyj nych, za miesz czo no 28.10.2020 r. 

Wspól na Msza św. be aty fi ka cyj na Pry ma sa Ty siąc -
le cia i Mat ki Czac kiej, od bę dzie się 12 wrze śnia 2021 r. na 
pl. Pił sud skie go w War sza wie, a prze wod ni czyć jej bę dzie    
w imie niu pa pie ża Fran cisz ka kard. Mar cel lo Se me ra ro – 
pre fekt Kon gre ga cji Spraw Ka no ni za cyj nych. 
 

Te re sa So wiń ska  
na pod sta wie tek stu ks. An drze ja Gał ki wy gło szo ne go na se sji 

Ku rii Me tro po li tal nej War szaw skiej 11 lu te go 2021 r. 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Ze wstępu do Dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożej Róży Czackiej:  
„Jeśli światło naturalne było praktycznie nieobecne w biegu życia Sługi Bożej Elżbiety, to światło wiary, karmionej 

słuchaniem słowa Bożego, towarzyszyło jej stale i uczyniło wiarygodnym świadkiem Chrystusa, prawdziwego Światła 
dla świata, któremu poświęciła całą siebie”.



W 101. rocz ni cę uro dzin Ka ro la Woj ty ły, 18 ma ja 2021 ro ku,  
od by ło się uro czy ste spo tka nie pod po mni kiem św. Ja na 
Paw ła II i pre zy den ta USA Ro nal da Re aga na na gdań skim 
Przy mo rzu. Uczest ni czy li w nim księ ża, przed sta wi cie le eu -
ro par la men tu i par la men tu Rze czy po spo li tej, wie lu waż nych 
in sty tu cji, rad ni, kom ba tan ci i by li opo zy cjo ni ści oraz miesz -
kań cy Gdań ska.  
W imie niu or ga ni za to ra głos za brał Cze sław No wak, pre zes 
Sto wa rzy sze nia „God ność”, któ ry przy wi tał zgro ma dzo nych 
i wy gło sił oko licz no ścio we prze mó wie nie. Mo dli twę po pro -
wa dził Bi skup Po moc ni czy Wie sław Szla chet ka. Na stęp nie   
o za słu gach pa pie ża i pre zy den ta USA Bi skup po wie dział: 
„Nie ule ga wąt pli wo ści, że ich przy jaźń otwo rzy ła dro gę do 
oba le nia ko mu ni zmu, do no we go uło że nia lo sów Eu ro py       
i świa ta. Sto imy przy tym mo nu men cie wznie sio nym z ini cja -
ty wy Sto wa rzy sze nia „God ność”, upa mięt nia ją cym słyn ne 
spo tka nie Ja na Paw ła II z pre zy den tem Re aga nem, któ re 
mia ło miej sce na Flo ry dzie 10 wrze śnia 1987 ro ku pod czas 
dru giej piel grzym ki pa pie ża do Sta nów Zjed no czo nych. (...) 
Ich oby dwu po łą czy ła wraż li wość na pra wa czło wie ka, oby -
wa tel skie swo bo dy, re li gij ną wol ność w kra jach Eu ro py 
Środ ko wej zdo mi no wa nej przez Zwią zek So wiec ki wsku tek 
usta no wio ne go po II woj nie świa to wej w Jał cie po dzia łu na -
sze go kon ty nen tu. Dla pa pie ża Ja na Paw ła II ko mu nizm miał 
ob li cze ate izmu i wal ki z Ko ścio łem, dla Re aga na ko mu nizm 
sta no wił za gro że nie kon flik tem zbroj nym na ska lę świa to wą. 
Przy jaźń tych wiel kich po sta ci za owo co wa ła wspar ciem ru -
chu „So li dar no ści”, dzię ki któ rej za ja śnia ła ju trzen ka wol no -
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ści kra jów Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej. Ja ko lu dzie wie -
rzą cy, do strze ga my w tym dzia ła nie Bo żej Opatrz no ści”.  

Przy po mni ku zło żo ne zo sta ły wień ce i kwia ty od 
licz nych de le ga cji. Wy da rze niu to wa rzy szy ła wy sta wa fo to -
gra ficz na pre zen tu ją ca wi zy tę pre zy den ta USA Ro nal da Re -
aga na w Gdań sku, we wrze śniu 1990 r., a tak że bu do wę i od -
sło nię cie po mni ka przy któ rym od by wa ły się uro czy sto ści. 

Zdjęcie na jednej z plansz wystawy plenorowej. Siostra betanka Justyna  
i ks. Proboszcz obecni podczas montażu pomnika w Parku Nadmorskim w 2012 r..
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Hi sto ria kul tu 
Hi sto ry cy za pi sa li, że Woj ciech, bi skup Pra gi, przy był do 
Gdań ska w 997 ro ku, gdzie przez swo je sło wo na wró cił           
i ochrzcił wie lu, na stęp nie wy ru szył w dal szą mi sję wśród 
po gań skich Pru sów za koń czo ną mę czeń ską śmier cią. Le -
gen da gło si, że cia ło mę czen ni ka zo sta ło zło żo ne na wzgó -
rzu (dzi siaj na zy wa nym Wzgó rzem św. Woj cie cha). Le gen -
da ta jed nak nie znaj du je po twier dze nia w za pi sach hi sto -
rycz nych. Po mi mo te go kult świę te go Woj cie cha (zo stał ka -
no ni zo wa ny już w 999 ro ku) roz wi ja się a je go po cząt ki się -
ga ją XIII wie ku. Świad czą o tym we zwa nia pod gdań skich pa -
ra fii i na zwa osa dy. 

Ruch piel grzym ko wy do te go miej sca zro dził się     
w XVII wie ku i trwał do cza su roz bio rów Pol ski. Za bor cy,    
w oba wie że mo że on wzmac niać po czu cie jed no ści wier -
nych i zro dzić dą że nia nie pod le gło ścio we, za bro ni li je go 
kon ty nu acji. Kult św. Woj cie cha oży wił się w okre sie mię -
dzy wo jen nym. To pro boszcz pa ra fii, ks. Bru non Lem ke, 
przy czy nił się wal nie do roz wo ju sank tu arium. Wy bu do wał 
dro gę z ko ścio ła do ka pli cy na Wzgó rzu św. Woj cie cha. Wy -
dał prze wod nik – mo dli tew nik o miej sco wo ści Świę ty Woj -
ciech. W tym sa mym cza sie pierw szy gdań ski bi skup 
Edward O'Ro ur ke spro wa dził z Pra gi re li kwie Świę te go. 

Pierw sza piel grzym ka w Wol nym Mie ście Gdań sku 
wy ru szy ła w 1934 r. Piel grzy mów po bło go sła wił bp O'Ro ur -
ke. Ruch piel grzym ko wy trwał do 1938 r. Prze wod ni kiem 
do rocz nych pro ce sji był ks. Fran ci szek Ro ga czew ski, pro -
boszcz pa ra fii Chry stu sa Kró la w Gdań sku, któ ry zo stał za -
mor do wa ny przez Niem ców w 1940 r. w Stut tho fie. 

Po woj nie, w 1946 r., od by ła się w Gdań sku pierw -
sza wiel ka uro czy stość ku czci św. Woj cie cha. W na stęp nym 
ro ku, w 950-le cie je go mę czeń skiej śmier ci, na od pust przy -
by li pry mas Pol ski kard. Au gust Hlond oraz pry mas An glii 
– Wa lii kard. Ber nard Grif fin. 

Ze wzglę du na nie przy chyl ny sto su nek ów cze snych 
władz do wszel kich form ze wnętrz nych  prze ja wów re li gij -
no ści ruch piel grzym ko wy w zor ga ni zo wa nej for mie zo stał 
za ka za ny. Po mi mo te go pąt ni cy przy by wa li na wet z dal -
szych re gio nów Pol ski. W 1970 r. na świę to woj cie cho wy od -
pust przy był za pro szo ny przez bp. Ed mun da No wic kie go 
me tro po li ta kra kow ski kard. Ka rol Woj ty ła. W 1953 r. do 
sank tu arium zo sta ły spro wa dzo ne re li kwie św. Woj cie cha. 
Po przed nie, w koń co wej fa zie woj ny zo sta ły znisz czo ne lub 
skra dzio ne. No we po cho dzą od sióstr wi zy tek z War sza wy. 
Od 1963 ro ku św. Woj ciech jest pa tro nem gdań skiej die ce zji 
(obec nie ar chi die ce zji). 
 
Sem per fi de lis 
Wzno wie nie ru chu piel grzym ko we go na stą pi ło w 1990 r. 
Or ga ni za to rem do rocz nych piel grzy mek na Wzgó rze św. 
Woj cie cha jest Ko ściel na Służ ba Męż czyzn „Sem per Fi de -
lis”. Świą ty nią wyj ścio wą jest ba zy li ka Ma riac ka. Na tra sę 

piel grzy mi wy ru sza ją pie szo o godz. 10.00, by o godz. 12.00 
uczest ni czyć w Eu cha ry stii św. Człon ków KSM wy róż nia ją 
fu ra żer ki i iden ty fi ka to ry. Piel grzy mom na tra sie to wa rzy -
szą re li kwie Świę te go. Re li kwiarz nio są na swo ich bar kach 
człon ko wie KSM. Pro ce sję uświet nia ją pocz ty sztan da ro we 
wspól not KSM kil ku dzie się ciu pa ra fii. Piel grzy mów na 
szlak wy pro wa dza ją bi sku pi gdań scy, a prze wod ni ka mi są 
ar chi die ce zjal ni dusz pa ste rze KSM. Do tych czas piel grzym -
ki pro wa dzi li: ks. pra łat Bru non Kę dzior ski, ks. pra łat Zbi -
gniew Zie liń ski (obec nie bi skup), ks. ka no nik Zdzi sław Róż. 
Na cze le po cho du nie sio ne są trans pa ren ty: je den wska zu ją -
cy nu mer ko lej nej piel grzym ki i dru gi wska zu ją cy na or ga -
ni za to ra piel grzym ki: KOŚCIELNA SŁUŻBA MĘŻCZYZN 
„SEMPER FIDELIS” ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ. 

Na przy ko ściel nym pla cu for mu je się pro ce sja: do 
przy by łych z Gdań ska piel grzy mów do łą cza ją gru py re pre -
zen tu ją ce róż ne śro do wi ska ze swo imi sztan da ra mi oraz 
piel grzy mi z oko licz nych pa ra fii. Pro ce sję na Wzgó rze św. 
Woj cie cha wpro wa dza ją hie rar cho wie: gdań ski ar cy bi skup, 
gdań scy bi sku pi i za pro szo ny gość – bi skup z in nej die ce zji. 
W 2017 r. , w ju bi le uszu 25-le cia usta no wie nia ar chi die ce zji 
i me tro po lii gdań skiej na uro czy sto ści pa tro nal ne przy był 
abp Sa lva to re Pen na chio, nun cjusz apo stol ski w Pol sce. 

Tra dy cją jest, że przed głów ną piel grzym ką, na 
tra sę piel grzym ko wą o godz. 8.00 wy ru sza spod ba zy li ki 
Ma riac kiej mło dzież, aby o godz. 10.00 uczest ni czyć we 
Mszy św. 

Ostat nia piel grzym ka na Wzgó rze św. Woj cie cha 
mia ła miej sce w 2019 r. Ze wzglę du na pa nu ją cą pan de mię 
uro czy sto ści od pu sto we ku czci św. Woj cie cha w 2020 r. od -
by ły się w oliw skiej ar chi ka te drze, a w 2021 r. w ba zy li ce 
Ma riac kiej. Ta uro czy stość zbie gła się z in gre sem abp. Ta -
de usza Woj dy. Me tro po li ta gdań ski, klę cząc przed re li kwia -
mi Świę te go, za wie rzył pa tro no wi ca łą ar chi die ce zję i swo ją 
po słu gę. 
 
Ziar no, któ re ob umrze przy no si plon ob fi ty 
Od po wie dzią na mi syj ną dzia łal ność św. Woj cie cha jest 
udział wie lu pol skich księ ży w mi sjach w róż nych czę ściach 
świa ta. Zna czą cy udział w tej dzia łal no ści ma ją księ ża po cho -
dzą cy z na szej pa ra fii. Jak wie my, przez wie le lat pra co wa li 
w Ka me ru nie ks. Ta de usz Po lak i ks. Ja cek Ossow ski. Ak tu -
al nie sze ściu księ ży pra cu je po za gra ni ca mi Pol ski: we Fran -
cji księ ża Piotr Kie drow ski i Ma te usz Kon kol, we Wło szech 
ks. Ma rek Ła buć, w Wiet na mie ks. An drzej Gow kie le wicz, 
na Mar ty ni ce ks. Ja cek Ossow ki oraz w USA ks. Ta de usz 
Jank. 

Je den z hie rar chów w ho mi lii od pu sto wej, przy ta -
cza jąc ewan ge licz ną przy po wieść o ziar nie, któ re mu si ob -
umrzeć, aby wy dać plon (J 12, 20-33) stwier dził: śmierć św. 
Woj cie cha wy da ła plon ob fi ty.  
 

ŚWIĘTY WOJCIECH –  
Patron Kościoła gdańskiego

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI
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Dzi siaj mo że my po wie dzieć, że mę czeń stwo św. Woj cie cha 
oraz trwa nie lud no ści Po mo rza Gdań skie go w tra dy cji od -
da wa nia czci Świę te mu da ło trwa łe pod wa li ny Ko ścio ła 
Gdań skie go.  

 
Tekst i zdję cia: Sta ni sław Ma zu rek.  

Po moc ne by ły: Gość Nie dziel ny, nu me ry 16 i 17 z 2021 r.   

 Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Rok 2010. Po czet sztan da ro wy KSM na szej pa ra fii

 Rok 2018. Eu cha ry stia świę ta

Rok 2015. Czo ło pro ce sji Rok 2017. For mo wa nie się pro ce sji

Rok 2014. Hie rar cho wie w dro dze na Wzgó rze św. Woj cie cha
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Prze glą da jąc kart ki ka len da rza, na tknę -
łam się na pięk ne imię „Gem ma”. W na -
wia sie obok imie nia – na pis „dzie wi ca”. 
Przy znam, że bar dzo za in try go wa ła mnie 
ta po stać. I słusz nie, bo do wie dzia łam się 
wie lu cie ka wych rze czy o nie zwy kłej 
dziew czy nie, któ ra no si ła to nie po spo li te 
imię.   
  
Wcze sne dzie ciń stwo  
Gem ma uro dzi ła się 12 mar ca 1878 ro ku 
w miej sco wo ści Bor go nu ovo, gmi nie Ca -
pan no ri, pa ra fii Ca mi glia no, die ce zji luk -
kij skiej, we Wło szech. By ła pią tym dziec -
kiem z ośmior ga, któ re przy szło na świat 
w ro dzi nie Au re lii Lan di i En ri co Ga lva -
nie go. Mat ka po cho dzi ła ze zna ne go ro du 
flo renc kie go, a oj ciec był ap te ka rzem. Na 
dru gi dzień po na ro dze niu na sza bo ha ter -
ka otrzy ma ła chrzest świę ty, na któ rym 
nada no jej imio na Gem ma Hum ber ta Pia. 
W owym cza sie jesz cze żad na świę ta nie 
no si ła imie nia „Gem ma”, co tro chę mar -
twi ło jej mat kę. Za przy jaź nio ny z ro dzi ną 
ksiądz wy ja śniał, że imię Gem ma ozna cza 
„klej not” i mo że to ozna czać, iż dziew -
czyn ka wy ro śnie  na „raj ski klej not”.  
Mie siąc po uro dze niu Gem my ro dzi na 
prze nio sła się do Luk ki i tu osia dła na sta -
łe. Już od naj młod szych lat Gem ma prze -
ja wia ła za in te re so wa nie spra wa mi wia ry. 
Wo la ła słu chać opo wie ści ma my o Je zu sie 
niż ba wić się lal ka mi.    
26 ma ja 1885 ro ku abp Ni co la Ghi lar di, or dy na riusz die ce zji luk kij -
skiej, udzie lił Gem mie sa kra men tu bierz mo wa nia. Wów czas ma ma 
Gem my już od kil ku lat po waż nie cho ro wa ła na gruź li cę. W póź -
niej szym cza sie przy szła świę ta tak na pi sa ła w swo im dzien nicz ku: 
Wy słu cha łam mszy w spo sób jak naj po boż niej szy, mo dląc się za 
nią [za mat kę - przyp. au to ra]; w pew nej chwi li usły sza łam w ser cu 
głos: „Chcesz mi dać ma mę?” „Tak” – od po wie dzia łam. – „Ale je że -
li weź mie cie tak że i mnie”. „Nie!” – po wtó rzył ten sam głos – „Od -
daj mi Two ją ma mę z wła snej wo li. Ty te raz mu sisz zo stać z ta tu -
siem. Za pro wa dzę ją do nie ba, wiesz? Dasz mi ją ocho czo?”. By łam 
zmu szo na po wie dzieć – „tak”. Po za koń cze niu Mszy po bie głam do 
do mu. Mój Bo że! Spo glą da łam na ma mę i pła ka łam; nie mo głam 
się po wstrzy mać. Po pię ciu la tach cho ro wa nia, 17 wrze śnia 1886 r. 
pa ni Au re lia zmar ła. 
 
 Szko ła i I Ko mu nia Św.  
Po śmier ci ma my Gem ma zo sta ła od da na do szko ły sióstr Ob la tek 
Du cha Świę te go, zwa nych po pu lar nie „zyt ka mi”. Prze ło żo ną w tej 
szko le by ła póź niej sza bło go sła wio na He le na Gu er ra, za ło ży ciel ka 
te go zgro ma dze nia. Gem ma by ła bar dzo lu bia na w szko le, za rów -
no przez na uczy cie li, jak i przez ko le żan ki. Po mi mo swej ci cho ści 
i re zer wy za wsze chęt nie ob da ro wy wa ła każ de go przy ja znym 
uśmie chem. Z na tu ry by ła dziec kiem bar dzo ży wym, jed nak ja ko 
uczen ni ca, prze ja wia ła ogrom ną sa mo dy scy pli nę i pa no wa nie nad 
swo imi emo cja mi. Któ re goś ra zu prze ło żo na sióstr po pro si ła na -
uczy ciel kę Gem my i ca łą jej kla sę o mo dli twę za ko na ją ce go, któ -
ry upo rczy wie od ma wiał przy ję cia sa kra men tów świę tych. Po  
za koń czo nej mo dli twie Gem ma wsta ła, po de szła do na uczy ciel ki     
i szep nę ła jej do ucha: Zo sta ły śmy wy słu cha ne. W tym sa mym dniu 
wie czo rem do tar ła do nich wia do mość, iż ów czło wiek rze czy wi -
ście się na wró cił i przed swą śmier cią od na lazł uko je nie w wie rze.  
W szko le sióstr ob la tek Gem ma zo sta ła do pusz czo na do I Ko mu nii 
Św. W przeded niu peł ne go uczest nic twa we Mszy św. tak na pi sa ła 
w swo im dzien nicz ku: Po sta ram się, aby każ dą spo wiedź od pra -

wiać i Ko mu nię Św. przyj mo wać tak, 
jak by to był ostat ni dzień w mo im ży -
ciu. Bę dę czę sto na wie dzać Pa na Je zu -
sa w Naj święt szym Sa kra men cie, 
zwłasz cza, gdy bę dę stra pio na. Po 
przy ję ciu I Ko mu nii Świę tej zwie rzy ła 
się swo je mu kie row ni ko wi du chow ne -
mu: Wczo raj prze ży łam dzień w ra ju, 
by łam cią gle przy Je zu sie, mó wi łam 
tyl ko o Je zu sie, by łam szczę śli wa z Je -
zu sem i na wet pła ka łam przed Je zu -
sem, a w dzien nicz ku za no to wa ła: Nie 
spo sób opi sać te go, co w owym mo -
men cie za szło po mię dzy mną a Je zu -
sem. Spra wił, że tak sil nie od czu łam 
Go w mej du szy. Uświa do mi łam so bie 
wte dy, że roz ko sze nie bie skie róż nią 
się od ziem skich i ogar nę ło mnie pra -
gnie nie utrwa le nia te go mo je go związ -
ku z Bo giem wiecz no tr wa łym.  
 
Bóg do świad cza te go, ko go ko cha   
W ży ciu Gem my po twier dza ła się prze -
dziw na praw da, iż Bóg do świad cza te -
go, kto Go ko cha bez gra nicz nie. Gdy 
za cho ro wał po waż nie na gruź li cę jej 
brat, Eu ge niusz, Gem ma opu ści ła in -
ter nat i szko łę, by go pie lę gno wać. 
Czu wa ła przy nim dzień i noc, aż w 
koń cu sa ma osła bła i za cho ro wa ła na 
trzy mie sią ce. Do peł ne go zdro wia już 
ni gdy nie po wró ci ła. Nie dłu go po tem 

wy wią za ła się u niej cho ro ba nóg. W cza sie ope ra cji ca ły czas ści -
ska ła w rę kach krzyż.  
Nie był to ko niec przy krych do świad czeń. Po odej ściu bra ta do 
wiecz no ści, zmarł przed wcze śnie rów nież jej oj ciec, któ ry na do da -
tek do pro wa dził do ru iny ca ły ro dzin ny ma ją tek. By ło to wy ni kiem 
je go hoj no ści i czę ste go kre dy to wa nia lu dziom znaj du ją cym się      
w cięż kiej sy tu acji ma te rial nej (je go ap te ka do syć nie źle pro spe ro -
wa ła). Po zo sta wił Gem mę i resz tę dzie ci kom plet nie bez gro sza. 
Po je go śmier ci to Gem ma w wie ku dzie więt na stu lat za ję ła się wy -
cho wa niem ro dzeń stwa. W mia rę ich do ra sta nia – na krót ko za -
miesz ka ła ze swo ją ciot ką i wuj kiem. I cho ciaż w ich wspól nym 
miesz ka niu by ło du żo mi ło ści i prze ja wów do bro ci, to jed nak trud -
no zno si ła ich barw ne ży cie to wa rzy skie. Ich czę ste wi zy ty w mie -
ście i za chę ca nie do te go rów nież Gem my, spra wia ły jej wie le trud -
no ści i smut ku za ra zem. W tym cza sie mia ła dwie pro po zy cje mał -
żeń stwa. Gem ma jed nak ce ni ła ci szę i spo kój, a na de wszyst ko pra -
gnę ła mo dli twy i obec no ści Bo ga – mał żeń stwo we dług niej unie -
moż li wia ło to – więc od rzu ci ła obie pro po zy cje.   
Gem ma ogrom nie ko cha ła ubo gich – wie lu pro si ło ją o po moc. Do -
pó ki mo gła, da wa ła im swój do by tek. Póź niej, kie dy już sa ma sta ła 
się bied na, ob da ro wy wa ła ich swo ją przy jaź nią. Pła ka ła nad ich nie -
szczę ściem, cał ko wi cie igno ru jąc swo je pro ble my.  
 
 
Cze kam na cie bie na Kal wa rii...  
Pew ne go dnia po przy ję ciu Ko mu nii św. Gem ma usły sza ła głos Pa -
na Je zu sa: Od wa gi, Gem mo, cze kam na cie bie na Kal wa rii. Na stęp -
nie uka zał się jej Anioł Stróż, któ ry trzy mał w rę ku dwie ko ro ny – 
jed ną z cier ni, dru gą z bia łych li lii. Spy tał się Gem my, któ rą wy bie -
ra. Ta wy bra ła ko ro nę cier nio wą Je zu sa.  
Gem ma nie mo gła so bie wy obra zić, jak moż na wie rzyć w Je zu sa     
i nie ko chać Go ca łym ser cem. W swo ich no tat kach pi sa ła: Je zus 
jest ko cha nym Ob lu bień cem, któ re mu oprzeć się nie moż na. Mi ło -
sier dzie Je zu so we ca łą mnie po ry wa w tej chwi li. Jak moż na nie ko -
chać Je zu sa z ca łej du szy, ze wszyst kie go ser ca?  

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – ZNANI I NIEZNANI

 Piękna Gemma
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Spa dło na nią wie le cho rób (m.in. nie ule czal na gruź li ca krę go słu -
pa), któ re spo wo do wa ły, że Gem ma przez rok le ża ła przy ku ta do 
łóż ka. Le ka rze nie da wa li jej żad nych szans na prze ży cie. Jed nak 
dzię ki mo dli twom za wsta wien nic twem św. Ma rii Mał go rza ty Ala -
co que i św. Ga brie la Po ssen tie go (na zy wa ne go rów nież św. Ga -
brie lem od Mat ki Bo żej Bo le snej) zo sta ła w cu dow ny spo sób 
uzdro wio na.     
8 czerw ca 1899 ro ku Gem ma mia ła prze czu cie, iż do stą pi ja kiejś 
nie zwy kłej ła ski. Opo wie dzia ła o tym swe mu spo wied ni ko wi. W wi -
gi lię uro czy sto ści Ser ca Pa na Je zu sa, Gem ma otrzy ma ła dar styg -
ma tów. Na pi sa ła o tym tak: Był wie czór, ogar nął mnie ogrom ny żal 
za grze chy, ja kie go do tąd nie od czu wa łam. Uświa do mi łam so bie 
rów no cze śnie wszyst kie cier pie nia, ja kie Pan Je zus po niósł dla me -
go zba wie nia. I oto zna la złam się w obec no ści mej Mat ki. Po Jej 
pra wej rę ce stał Anioł Stróż. Ko cha ją ca Mat ka na ka za ła mi wzbu -
dzić żal ser decz ny za grze chy, a gdy to uczy ni łam, zwró ci ła się do 
mnie ze sło wa mi: „Cór ko, w imię Je zu sa masz od pusz czo ne grze -
chy. Je zus, mój Syn, bar dzo cię uko chał i pra gnie dać ci do wód 
swo jej szcze gól nej ła ski. Czy ze chcesz oka zać się jej god ną? Ja ci 
bę dę Mat ką. Czy chcesz mi się oka zać praw dzi wą cór ką?”. Po 
czym roz chy li ła swój płaszcz i okry ła mnie nim. W tej chwi li uka -
zał mi się Pan Je zus. Je go wszyst kie ra ny by ły otwar te, lecz za -
miast krwi wy do by wa ły się z nich pło mie nie. Na tych miast te pło -
mie nie do tknę ły mo ich dło ni, stóp i ser ca. Mia łam wra że nie, że z 
bó lu umie ram, i gdy by mnie nie pod trzy ma ła Mat ka Bo ża, by ła -
bym upa dła na zie mię. Gdy przy szłam do sie bie, stwier dzi łam, że 
klę cza łam na pod ło dze. W rę kach, w sto pach i w ser cu wciąż od -
czu wa łam przej mu ją cy ból. Kie dy się pod nio słam, za uwa ży łam, że 
miej sca, w któ rych od czu wa łam ból, sil nie krwa wią. Okry łam je, 
jak mo głam, i przy po mo cy Anio ła Stró ża do wlo kłam się do łóż ka 
(…). Bo le ści usta ły do pie ro w pią tek o go dzi nie trze ciej po po -
łu dniu.  
 
Po patrz, co zro bił mi Je zus  
Na stęp ne go dnia osło ni ła swe dło nie rę ka wicz ka mi i jak zwy kle po -
szła do ko ścio ła na Mszę świę tą. Póź niej po ka za ła styg ma ty jed nej 
ze swo ich cio tek, mó wiąc: Po patrz tyl ko, co zro bił mi Je zus! W każ -
dy czwar tek wie czo rem Gem ma po pa da ła w eks ta zę i wów czas 
znów po ja wia ły się styg ma ty. Utrzy my wa ły się one do piąt ko we go 
wie czo ru lub so bot nie go po ran ka, a po tem krwa wie nie usta wa ło, 
ra ny się za skle pia ły, a w miej scu głę bo kich ran po ja wia ły się bia łe 
bli zny.  
W póź niej szym cza sie je den z opie ku nów Gem my zwró cił się o opi -
nię do pew ne go le ka rza. Po pro sił go o zba da nie styg ma tów. I tak 
jak prze wi dzia ła Gem ma – le karz uznał je tyl ko za ob jaw cho ro by 
(dziw ny, bo dziw ny, ale jed nak cho ro by) i uro je nie nad mier nie po -
boż nej oso by.  
Po mi mo ta kie go wer dyk tu ze świa ta le kar skie go styg ma ty wciąż 
się po ja wia ły. Prze sta ły do pie ro na trzy la ta przed jej śmier cią.        
W tym cza sie opie kun Gem my za bro nił jej ak cep to wać ten fe no -
men, pro si ła więc Bo ga, że by styg ma ty ustą pi ły. I rze czy wi ście to 
wy mo dli ła, choć bia łe śla dy wi docz ne by ły aż do dnia jej śmier ci.   
  
Pa sjo ni ści w ży ciu Gem my   
Gem ma czu ła, że ku si ją dia beł. Mo dli ła się więc o po moc do Ga -
brie la Po ssen ti (póź niej zo stał ka no ni zo wa ny). Był on pa sjo ni stą, 
któ ry po ja wiał się w jej snach i obie cy wał opie kę, na zy wa jąc ją „sio -
strą”. Pod czas jed ne go z tych ob ja wień Ga briel na zna czył ją zna -
kiem pa sjo ni stów (zgro ma dze nia za ło żo ne go przez Po ssen tie go). 
Wy zna ła wów czas, że pra gnie wstą pić do klasz to ru, na co Ga briel 
od po wie dział, że by zło ży ła ślub re li gij no ści i ni cze go wię cej nie ro -
bi ła. Wy ja śnił jej, że cho ciaż bę dzie wio dła ży cie za kon ni cy, to jed -
nak ni gdy nie bę dzie w żad nym za ko nie. Mi mo to Gem ma sta ra ła 
się o przy ję cie do klasz to ru, jed nak ze wzglę du na sła be zdro wie 
proś ba jej zo sta ła od rzu co na. Roz cza ro wa nie z tym zwią za ne ofia -
ro wa ła Bo gu. Spo wied ni ka mi i kie row ni ka mi du cho wy mi Gem my 
by li oj co wie pa sjo ni ści. I to na rę ce jed ne go z nich zło ży ła czte ry 
ślu by, wła ści we za ko no wi. Po nie waż zo sta ła ob da rzo na rów nież da -
rem pro roc twa, prze po wie dzia ła, iż sio stry ze zgro ma dze nia Ga -
brie la Po ssen tie go – pa sjo nist ki utwo rzą klasz tor w Luc ca. Gdy 
osta tecz nie zro zu mia ła, iż nie na dej dzie ni gdy chwi la, gdy prze kro -

czy próg klasz to ru pa sjo ni stek, po wie dzia ła: Pa sjo nist ki nie chcia -
ły mnie przy jąć, ale mi mo to, ja ko że pra gnę prze by wać z ni mi, do -
stą pię te go po śmier ci. I tak się sta ło. Po cho wa no ją na pu blicz nym 
cmen ta rzu w Luk ce, a kil ka lat póź niej, gdy w mie ście po wstał 
klasz tor pa sjo ni stek, prze nie sio no do tam tej szej ka pli cy jej do cze -
sne szcząt ki. Tak speł ni ły się sło wa Gem my, że choć pa sjo nist ki 
nie mo gły jej przy jąć za ży cia, zro bią to po jej śmier ci. Dziś moż na 
tam oglą dać skrom ne sprzę ty, któ rych uży wa ła św. Gem ma oraz 
na rzę dzia po ku ty, lek tu rę i fo to gra fie.   
  
Umar ła z uśmie chem  
W ro ku 1902, w dniu uro czy sto ści Ze sła nia Du cha Świę te go, Gem -
ma za cho ro wa ła bar dzo po waż nie. Po chwi lo wym po lep sze niu się 
zdro wia, na stą pi ło gwał tow ne po gor sze nie. We zwa ny spo wied nik 
udzie lił jej ostat nich sa kra men tów. Ago nia trwa ła jed nak jesz cze 
przez sze reg dłu gich mie się cy, bo aż do 11 kwiet nia 1903 ro ku.      
W Wiel ką Śro dę Gem ma przy ję ła wia tyk, a w Wiel ką So bo tę ode -
szła z te go świa ta.  
Zmar ła ci cho, w obec no ści księ dza z miej sco wej pa ra fii. Ten że 
ksiądz po wie dział: Wie lo krot nie sta wa łem przy ło żu śmier ci, ni gdy 
jed nak nie wi dzia łem ni ko go, kto by umie rał tak jak Gem ma; nie 
za po wia da jąc te go żad nym ge stem, żad ną łzą ani na wet ury wa nym 
od de chem. Umar ła z uśmie chem, któ ry po zo stał na jej war gach; 
nie mo głem uwie rzyć, że na praw dę nie ży je. Zmar ła w wie ku 25 lat.   
W 1917 ro ku roz po czął się pro ces ka no nicz ny o uzna nie świę to ści 
Gem my Gal ga ni. Pa pież Pius XI 29 wrze śnia 1931 ro ku pro mul go -
wał de kret o he ro icz no ści cnót Gem my. Be aty fi ka cja mia ła miej sce 
14 ma ja 1933 r., a w 1940 ro ku pa pież Pius XII do ko nał jej ka no ni -
za cji. Jej wspo mnie nie przy pa da 11 kwiet nia, a w za ko nie pa sjo ni -
stów – 16 ma ja. Uzna wa na jest ja ko Pa tron ka:  pa sjo ni stek, sie rot, 
cho rych na gruź li cę, stu den tów, uczniów, ap te ka rzy. Wzy wa na jest 
rów nież w obro nie przed po ku sa mi.  
  
  
Wzór dla in nych świę tych   
Po śmier ci Gem ma sta ła się wzo rem dla in nych, mię dzy in ny mi dla 
świę te go Mak sy mi lia na Kol be go. Ob rał ją so bie obok świę tej Te re -
sy z Li sieux ja ko na uczy ciel kę ży cia we wnętrz ne go. I to na dłu go 
za nim zo sta ła ona ofi cjal nie przy ję ta przez Ko ściół do chwa ły oł ta -
rzy. Oj ciec Kol be za in te re so wał się jej oso bą jesz cze za nim zo stał 
ka pła nem. Usi ło wał wy kryć ta jem ni cę serc tych świę tych, któ ra 
zwią za ła ich z Mat ką Bo żą – pi sał o nim je den z je go fran cisz kań -
skich współ bra ci. W kra kow skiej ce li oj ca Kol be go – obok fi gu ry 
Nie po ka la nej – znaj do wa ły się ob raz ki Gem my Gal ga ni i Te re sy od 
Dzie ciąt ka Je zus.  
Oj ca Kol be go za chwy ci ła jej pro sto li nij ność – jej nie skom pli ko wa -
na dro ga do świę to ści. Roz czy ty wał się w „Głę biach du szy” – du -
cho wym „pa mięt ni ku” Gem my. Stu dio wał tę książ kę wie lo krot nie. 
Czy tał ją w cza sach se mi na ryj nych i po po wro cie z Rzy mu, pod -
czas lecz ni cze go po by tu w Za ko pa nem w 1921r. „Głę bie du szy”, 
już po raz trze ci ją czy tam i bar dzo mi się po do ba. Wię cej mi do -
bre go zro bi ła niż re ko lek cje – zwie rzał się w li ście do mat ki. Czę -
sto cy to wał de wi zę Świę tej, że Bo ga na le ży „ko chać bez gra nic”. 
Uczył się od niej do sko na łe go po słu szeń stwa wo li Bo żej, po dzi wiał 
jej peł ne cier pie nia i pod da ne wo li Bo żej ży cie. Po przez roz pa mię -
ty wa nie jej ży cia zro zu miał, co zna czy „ko chać cier pie nie”, po jął 
rów nież, że he ro icz ne i kon se kwent ne po słu szeń stwo wo li Bo żej 
jest naj krót szą i naj prost szą dro gą do Nie ba. Zda wał so bie jed nak 
spra wę, że nie po to jest świa tło, by pod kor cem sta ło, dzie lił się za -
tem swo ją fa scy na cją z in ny mi. Kie dy w 1921r. prze by wał na ku ra -
cji w Nie sza wie, pod su nął swo ją ulu bio ną książ kę miej sco we mu 
pa sto ro wi.  
Oj ciec Mak sy mi lian Kol be uwa żał Gem mę Gal ga ni i Te re sę z Li -
sieux za do sko na łe re ali za tor ki ide ałów, któ re przy świe ca ły Ry cer -
stwu Nie po ka la nej. Po dzi wiał obie i sta wiał pierw szym człon kom 
Ry cer stwa za wzór wy tę żo nej pra cy na chwa łę Bo żą, po łą czo nej       
z żar li wą tro ską o przy pro wa dze nie jak naj więk szej licz by dusz do 
Bo ga.  
                                                                        Syl wia Stan kie wicz   

Źró dło: Zof fo li E., Świę ta Gem ma Gal ga ni. 
Ży cio rys i mo dli twy, tł. R.S. Puj sza, War sza wa 2012
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W każ dą pierw szą so bo tę 
mie sią ca zjeż dża ją się do 
Czę sto cho wy tłu my wier -
nych z ca łej Pol ski, aby za -
wie rzyć Ma ryi sie bie, swo je 
ro dzi ny i ca łe swo je ży cie 
oraz otrzy mać pa miąt ko wy 
Akt Za wie rze nia.  

Nie ina czej by ło, mi -
mo trwa ją cej na dal pan de -
mii, na po cząt ku kwiet nia te -
go ro ku, tym bar dziej, że 
owo za wie rze nie zbie gło się 
tym ra zem z Nie dzie lą Mi ło -
sier dzia Bo że go. W wi gi lię 
tej wiel kiej uro czy sto ści kil -
ka osób z na szej gru py po -
szło więc na wie czor ną mszę 
św. do pal lo tyń skie go Sank -
tu arium Mi ło sier dzia Bo że -
go w czę sto chow skiej Do li -
nie Mi ło sier dzia. Przed mszą 
św. mie li śmy oka zję uczest ni -
czyć jesz cze w mo dli twie za wie rze nia Mi ło sier dziu Bo że mu, 
pro wa dzo nej po wło sku i prze pla ta nej pięk ny mi ka no na mi   
z Ta ize. Po mszy św. od by ło się tam na to miast słow no -mu -
zycz ne Miste rium Mi ło sier dzia, z któ re go jed nak zre zy gno -
wa li śmy na rzecz Ape lu Ja sno gór skie go w ka pli cy MB Czę -
sto chow skiej, pod czas któ re go mie li śmy wła śnie za wie rzyć 
się Ma ryi. Trze ba by ło do trzeć do niej dość wcze śnie, aby 
móc wejść do środ ka, gdyż obo wią zy wał w niej li mit do 27 
osób. Te go wie czo ru w Ape lu bra li też udział przed sta wi cie -
le mo to cy kli stów wraz ze swo im kra jo wym ka pe la nem, któ -
rzy mie li aku rat swój co rocz ny zjazd w Czę sto cho wie. 
Wśród uczest ni ków znaj do wa li się rów nież re pre zen tan ci 
róż nych ro dza jów Woj ska Pol skie go (także ze swo im ka pe -
la nem), ja ko że na stęp ne go dnia wy pa da ła ko lej na już rocz -
ni ca ka ta stro fy smo leń skiej. Z te go też po wo du na klasz tor -
nym pla cu za pa lo no mnó stwo róż no ko lo ro wych zni czy pod 

pa miąt ko wym po mni kiem -pła sko rzeź bą ku czci wszyst kich 
ofiar tej ka ta stro fy. 

Pod czas wspo mnia nego wy jaz du modliliśmy się 
także o zdro wie wła sne oraz na szych ro dzin w do mi ni kań -
skim Sank tu arium Mat ki Bo żej Gi del skiej. W bocz nej ka pli -
cy tego sanktuarium znaj du je się naj mniej sza w Pol sce, sły -
ną ca ła ska mi fi gur a Mat ki Bo żej, któ rą w XVII wie ku zna lazł 
na swo im po lu je den z tam tej szych rol ni ków. Licz ne wo ta są 
do wo dem na to, jak wie le osób od zy ska ło zdro wie (tak że     
w cza sie obec nej pan de mii) za Jej wsta wien nic twem.  

Na obrze żach Czę sto cho wy na wie dzi li śmy na to -
miast Sank tu arium Krwi Chry stu sa, w któ rym znaj du ją się 
je dy ne w Pol sce (i jedne z trzech na świe cie) re li kwie Krwi 
Chry stu sa pierw sze go stop nia. Je den z tam tej szych Mi sjo -
na rzy Krwi Chry stu sa udzie lił nam spe cjal ne go bło go sła -
wień stwa Re li kwia rzem. 

Tekst i zdę cia: Ewa Wo ja czek              

Częstochowskie zawierzenie Maryi  
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego

WSPOMNIENIA

Jasnogórski Akt Zawierzenia Maryi

wnętrze zabytkowego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie 

najmniejsza bodaj figurka MB z sanktuarium w Gidle

ołtarz w Sanktuarium Krwi Chrystusa
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WSPOMNIENIA

apelowe błogosławieństwo arcybiskupa Wacława Depo

Św. Piotr i Pa weł − dwój ka nie ro ze rwal -
nych aposto łów

piękne mozaiki w nowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie

Świę ci Piotr i Pa weł bar dzo czę sto wy mie nia ni są ra zem ja -
ko pa tro ni wie lu ko ścio łów (m. in. w Je lit ko wie w na szym 
de ka na cie), fun da cji czy in sty tu cji. Czcze ni są tak że ra zem 
w ka len da rzu li tur gicz nym Ko ścio ła ka to lic kie go. W pierw -
szym mo men cie wy wo łu je to na wet lek kie zdzi wie nie, gdyż 
ana li zu jąc ich ży cio ry sy, moż na stwier dzić, że nie wie le ich 
prak tycz nie łą czy ło, a wię cej ra czej dzie li ło. Pod czas gdy 
Piotr (wł. Szy mon) był bo wiem pro stym ga li lej skim ry ba -
kiem, Pa weł (wł. Sza weł) ja ko wy kształ co ny fa ry ze usz re -
pre zen to wał ów cze sną eli tę ży dow ską. Piotr od sa me go po -
cząt ku na le żał do ści słe go gro na dwunastu apo sto łów, gor li -
wie wy zna jąc Je zu sa i to wa rzy sząc Mu od mo men tu po wo ła -
nia go aż po Je go pojmanie. Pa weł na to miast (nie ste ty!) 
zwal czał na po cząt ku swe go ży cia wy znaw ców Je zu sa, a sa -
me go Mi strza spo tkał do pie ro w dro dze do Da masz ku już 
po Je go śmier ci i zmar twych wsta niu. Przy łą czył się za tem 
do gro na apo sto łów wpraw dzie do pie ro po swo im na wró ce -
niu na chrze ści jań stwo, jed nak po tem stał się naj więk szym 
gło si cie lem Sło wa Bo że go pod czas swo ich bar dzo licz nych 
po dró ży apo stol skich oraz naj bar dziej chy ba płod nym spo -
śród wszyst kich apo sto łów, gdyż na pi sał naj wię cej (w su mie 
aż 13) li stów apo stol skich do róż nych wspól not chrze ści jań -
skich, któ rych treść utrwa lo na zo sta ła w No wym Te sta men -
cie. O ile więc św. Pio tra moż na z ca łą pew no ścią na zwać 
wiel kim apo sto łem na ro dów z uwa gi na fakt po wo ła nia go 
na pierw sze go z dwu na stu naj bliż szych uczniów Je zu sa,       
a póź niej tak że na pierw sze go bi sku pa Rzy mu oraz pa pie ża 
(za rząd cę dzi siej szej Sto li cy Apo stol skiej), o ty le św. Pa weł 
stał się rów nie wiel kim apo sto łem na ro dów z uwa gi na swo -
ją naj sze rzej za kro jo ną dzia łal ność apo stol ską wśród wie lu 
ów cze snych na ro dów.   

Tych dwo je apo sto łów łą czy jesz cze kil ka in nych 
wspól nych cech. Obaj otrzy ma li od Je zu sa no we imio na, 
któ re sym bo li zo wa ły w pew nym sen sie na ro dzi ny w nich 
no we go czło wie ka, po wo ła ne go do peł nie nia no wej, bar dzo 
ści śle okre ślo nej mi sji ży cio wej. Obaj po nie śli tak że w Rzy -
mie mę czeń ską śmierć za wy zna wa ną przez sie bie wia rę: 
św. Pa weł zo stał ścię ty mie czem w 66/67 ro ku, św. Piotr zo -

stał na to miast ukrzy żo wa ny (na wła sne ży cze nie jed nak gło -
wą w dół, gdyż nie czuł się go dzien po nieść ta ką sa mą 
śmierć jak Chry stus) w 64/67 ro ku.   

W kra jach nad mor skich w dniu obu świę tych lu dzie 
mo rza urzą dza ją uro czy ste piel grzym ki ku ich czci. W Pol -
sce te go dnia ma za wsze miej sce tra dy cyj na piel grzym ka 
mor ska ry ba ków na wo dach Za to ki Puc kiej.          

Wspo mnie nie li tur gicz ne: 29 czerw ca (od 285 ro ku) 
 

Tekst (opra co wa ny na pod sta wie  
źró deł in ter ne to wych): Ewa Wo ja czek

Obraz El Gre co – Sa int Pe ter and Sa int Paul – Go ogle Art Pro ject  
– Piotr Apo stoł – Wi ki pe dia, wol na en cy klo pe dia
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Z 23-go na 24-go czerw ca, a więc w noc let nie go prze si le nia 
słoń ca, ma co ro ku miej sce tzw. noc świę to jań ska, któ rą ob -
cho dzi się dość róż nie nie tyl ko w róż nych czę ściach na sze -
go kra ju, lecz tak że Eu ro py, a któ rej ko rze nie się ga ją po gań -
skich tra dy cji w Im pe rium Rzym skim i w kul tu rze cel tyc -
kiej. Wszyst kie te bar dzo zróż ni co wa ne ob rzę dy łą czą jed -
nak dwa wspól ne ele men ty sym bo li zu ją ce pod sta wo we ży -
wio ły: ogień i wo da. Naj czę ściej roz pa la się wte dy bo wiem 
ogni sko (wł. so ba ti na lub bia ło rus. ku pa ło), wo kół któ re go 
dziew czę ta i ko bie ty tań czą (Pol ska, kra je skan dy naw skie) 
lub przez któ re chłop cy i męż czyź ni ska czą (Niem cy, Ro sja, 
Li twa, Ło twa), co pier wot nie mia ło za za da nie za im po no wa -
nie uko cha nej oso bie. W nie któ rych kra jach (Ir lan dia, Fran -
cja, Ukra ina) na ogni sku pa li się też ku kłę, co do złu dze nia 
przy po mi na na sze wio sen ne prze si le nie słoń ca z to pie niem 
Ma rzan ny na cze le. Na Bia ło ru si nie odzow na jest te go wie -
czo ru ką piel w wo dzie (np. rze ce, je zio rze), a gdzie in dziej 
dziew czę ta pusz cza ją na wo dę wian ki z za pa lo ny mi świecz -
ka mi (Pol ska, Ro sja), któ re ma ją wy ło wić ich przy szli mę żo -
wie. Wian ki, na wet je że li nie pusz cza się ich na wo dę, są tej 
no cy nie od łącz nym ele men tem stro ju każ dej dziew czy ny 
lub ko bie ty. Ple cie się je z róż ne go ro dza ju po lnych kwia tów 
(ma ków, cha brów) i ziół lecz ni czych (głów nie dziu raw ca       
i ma cie rzan ki), któ re ma ją za za da nie chro nić ich wła ści ciel -
ki przed cho ro ba mi. Wpla ta się w nie tak że czę sto zie lo ne li -
ście pa pro ci oraz mło de ga łąz ki wierz by, któ rym od za ra nia 
przy pi sy wa no wy bit nie ma gicz ną moc.  

Wie lu z nas na pew no nie je den już raz w ży ciu świę -
to wa ło tę noc, nie za sta na wia jąc się jed nak naj praw do po dob -
niej nad tym, ja ki zwią zek ma to świę to o – jak by nie by ło – 
po gań skich ko rze niach ze św. Ja nem i o któ re go św. Ja na 
wła ści wie w nim cho dzi. Świę tych (nie mó wiąc o bło go sła -
wio nych) o imie niu Jan jest bo wiem tak wie lu, że na wet ca -
ły je den nu mer na sze go „Gło su Bra ta” nie wy star czył by na 
to, aby za pre zen to wać choć by tyl ko po krót ce każ de go          
z nich. Obok wspo mi na ne go już no wo te sta men to we go pro -
ro ka czy też św. Ja na Ewan ge li sty są wśród nich tak że zna -
ni pa pie że (np. Jan Pa weł II, Jan XXIII), bi sku pi (np. Jan An -
to ni Fa ri na, Jan Chry zo stom), za kon ni cy (np. Jan z Du kli, 
Jan od Krzy ża), a tak że bar dzo licz ne 
gro no pre zbi te rów (np. Jan Kan ty i mój 
naj bar dziej ulu bio ny świę ty – Jan Ma ria 
Vian ney). Są dząc po da cie, moż na wnio -
sko wać, że tra dy cja no cy świę to jań skiej 
na wią zu je oczy wi ście do św. Ja na Chrzci -
cie la. Wska zu je na to tak że opi sa na wy żej 
sym bo li ka wo dy, któ ra po ja wia się przy 
tych ob cho dach w nie mal każ dym kra ju. 
Wraz z ogniem (dru gim ele men tem ob -
cho dów no cy świę to jań skiej) mia ła ona 
oczysz czać nas z dzia ła nia złych mo cy, 
cza rów, za klęć itp., po dob nie jak w chwi -
li na sze go chrztu oczysz cza ni je ste śmy 
ze skut ków grze chu pier wo rod ne go i 
tym sa mym przyj mo wa ni je ste śmy (ofi -
cjal nie) do spo łecz no ści Ko ścio ła.  

Wspo mnie nie św. Ja na Chrzci cie la 
w Ko ście le ka to lic kim ob cho dzo ne jest 
dwu krot nie: 

 
24 czerw ca – na ro dze nie św. Ja na Chrzci cie la (uro -

czy stość li tur gicz na) 
29 sierp nia – mę czeń stwo św. Ja na Chrzci cie la (wspo -

mnie nie obo wiąz ko we) 
 

Tekst (opra co wa ny na pod sta wie róż nych  
źró deł in ter ne to wych): Ewa Wo ja czek

Św. Jan i noc świętojańska

Św. Jan Chrzciciel chrzci Jezusa w rzece Jordan  
- figurka z żywicy sprzedawana przez Holyart.pl 
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DMM „Lux Cordis” 
– artystyczne mydełka dla potrzebujących
Wspól no ta Młod szej Mło dzie ży w śro dę (9.06.2021) za an ga -
żo wa li śmy się w ak cję cha ry ta tyw ną, a kon kret niej w pro -
duk cję pięk nie ozdo bio nych my de łek dla osób po trze bu ją -
cych. Te ma łe pre zen ci ki uczy ni li śmy wła sno ręcz nie, przy 
po mo cy prze zna czo nych do te go skład ni ków. Mie li śmy 
przy tym spo ro sa tys fak cji i ra do ści. Za pa ko wa ne, ko lo ro we 
my deł ka, z przy cze pio ny mi frag men ta mi z Pi sma Świe te go 

bę dą na stęp nie roz no szo ne do ro dzin, któ re te go po trze bu -
ją. Dzię ku je my Pa ni Ani za za pro sze nie oraz za ini cja ty wę 
tak pięk nej dzia łal no ści. Da li śmy z sie bie wszyst ko i ma my 
na dzie ję, że uda ło się po móc, a wspo mnia ny uczy nek mi ło -
sier dzia spra wi uśmiech na twa rzach wie lu lu dzi, do któ -
rych tra fią te na sze ma łe ar cy dzie ła. 
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Spotkanie Wspólnot „Lux Cordis”  
– z ks. Piotrem Wieckim

Wspólnota Jezusowej Łodzi

We wto rek 25.05.2021 od wie dził na szą pa ra fię ks. Piotr Wiec ki, die ce zjal ny dusz pa sterz mło dzie ży. Wszyst kie wspól no ty 
„Lux Cor dis” ze bra ły się, aby po słu chać kon fe ren cji o wspól no cie oraz o pro jek cie DOM – czy li Die ce zjal nych Ora to riach 
Mo dli twy.  
Jed nym z ognisk bę dzie na sza pa ra fia. W tej for mu le bę dzie my po le cać mło dzież na szej ar chi die ce zji w mo dli twie         
w każ dy I i III czwar tek mie sią ca. Za pra sza my już od wrze śnia.

Po wie lu spo tka niach on -li ne Wspól no ta Je zu so wej Ło dzi 
spo tka ła się na Mszy świę tej w na szej świą ty ni na wspól -
nym uwiel bie niu Bo ga.  
Po Eu cha ry stii w sal ce pod su mo wa li śmy, trud ny przez pan -
de mię, rok pra cy i pod ję li śmy wa ka cyj ne dzie ło mo dli twy 
za bra ci i sio stry ze wspól no ty. 
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DUSZPASTERSTWO MŁODSZEJ MŁODZIEŻY 
23 czerw ca od by ło się na sze ostat nie spo tka nie w tym ro ku 
szkol nym. Z tej oka zji po szli śmy na ogni sko. Zje dli śmy kieł -
ba ski, a na stęp nie gra li śmy w gry in te gra cyj ne. Na stęp nie 
przy szedł czas na po dzię ko wa nia Pa nu Bo gu za 5 lat ist nie -
nia na szej wspól no ty oraz za oso by, któ re for mo wa ły na szą 
gru pę. Po że gna li śmy rów nież na sze go opie ku na Księ dza 
Paw ła, któ ry od 25 sierp nia roz pocz nie swo ją po słu gę w ka - 

 
te drze oliw skiej. Wy ko rzy sta li śmy ten czas naj le piej jak po -
tra fi li śmy, by przed wa ka cyj ną prze rwą na cie szyć się so bą 
na wza jem. Bę dzie my tę sk nić za Księ dzem, jed nak ma my 
na dzie je, że w no wym ro ku for ma cyj nym wró ci my w ta kim 
sa mym, a mo że na wet w więk szym skła dzie do na szych spo -
tkań. 

Ola Bry low ska

 Z ŻYCIA PARAFII

Zakończenie roku formacyjnego 2020/21
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Zakończenie roku katechezy z przedszkolakami
 Z ŻYCIA PARAFII
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Wspólnota Młodzieżowa i Duszpasterstwo 
Akademickie zakończyło rok formacyjny 2020/21
 
22 czerw ca Wspól no ta Mło dzie żo wa „Lux Cordis” wraz z 
Dusz pa ster stwem Aka de mic kim za koń czy li rok for ma cyj -
ny. Po cząt ko wo mie li śmy udać się na ogni sko, jed nak że wa -
run ki po go do we by ły nie pew ne i zo sta li śmy w sal ce. Po 
pan de mii to by ła ma ła od mia na. Zno wu by ło gwar no na ple -
ba nii. Ze bra ło się oko ło 50 mło dych lu dzi. Mie li śmy czas, 
aby po grać ra zem w plan szów ki i po roz ma wiać przy wspól -
nym po sił ku. Niech Bóg bę dzie uwiel bio ny we wspól no cie.

 Z ŻYCIA PARAFII
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Pożegnanie Ireny Chrapczyńskiej 
  
Dnia 7 kwietnia 2021 r. zmarła w wie ku 86 lat Irena Chrapczyńska, na le żą ca do wspól no ty Żywego Różańca w pa ra fii św. Bra ta 
Al ber ta na Przy mo rzu.  

Irena Chrapczyńska przez 40 lat była zelatorem Róży Różańcowej pod wezwaniem M.B. Hodyszewskiej zawiązanej  
w parafii pw. NMP Królowej Różańca Świętego, następnie przeniesionej do naszej parafii. 

Uczestniczyła aktywnie w wielu wydarzeniach parafialnych i wspólnotach modlitewnych. Była Rycerką Św. Michała 
Archanioła oraz prowadziła III Grupę Miłosierdzia Bożego. 
 Pod czas uro czy stej Mszy św. od pra wio nej w na szej świą ty ni w dniu 21 kwietnia, której prze wod ni czył ks. Pro boszcz 
Grzegorz Stolczyk, po że gnali panią Irenę: rodzina, sąsiedzi, przedstawiciele Wspól no t i pa ra fia nie.    

Pani Irena zo stała po cho wa na na Cmen ta rzu Srebrzysko w Gdań sku. Niech spoczywa w pokoju wiecznym. 

 O milczeniu inaczej 
 
Prawie wszystkie reguły zakonne kładą wielki 

nacisk na ciszę i nakazują, mniej lub bardziej, 
surowe milczenie. W jednym z klasztorów można 
wyczytać takie polecenie: - Mów tylko wtedy, gdy 
potrafisz przez to pogłębić ciszę!   
 
• Milczenie jest po mowie drugim mocarstwem 
świata.                                                         /Lacordaire/ 
• Istnieje wiele hałasów, ale tylko jedna cisza.  
                                                             /Kurt Tucholsky/ 
• Komu język posłuszny, ten często milczy.   
                                                                        /S. J. Lec/ 
• Skupienie jest początkiem nawrócenia.   
                                                                 /św. O. Kolbe/ 
• W kontemplacji patrzymy na Niego w milczeniu, 
w medytacji pytamy Go, co należy robić, myśleć, 
mówić, aby być Mu posłusznym.   
                                                         /Karol de Foucauld/ 
• Ludzie uczą się mówić, a przecież najważniejsza 
jest wiedza, jak i kiedy myśleć.             /Lew Tołstoj/ 
 

wybór: Teresa Andrzejak 

  OKRUCHY 
Kazimierz  Wójtowicz
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WIADOM OŚCI PARAFIALNE

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY 
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

Wojciech Jan Łangowski 28.03.2021  
Jan Kępa 10.04.2021  
Mikołaj Marcin Biesik 25.04.2021  
Maya Cabezudo-Madejska   9.05.2021  
Iga Matylda Balcerzak 21.05.2021  
Szymon Niski 23.05.2021  
Liliana Zalech 23.05.2021  
Franciszek Zbysław Struś 23.05.2021  
Franciszek Kwiatkowski 23.05.2021  
Antonina Cyntia Miller   5.06.2021  
Klara Iwaniuk 13.06.2021  
Aleksander Szynszecki 13.06.2021  
Mikołaj Michalski 13.06.2021  
Wojciech Krzysztof Prądziński 13.06.2021  

Śp. Andrzej Liss, lat 66  
Śp. Władysław Duda, lat 76  
Śp. Jan Leśniewski, lat 75  
Śp. Kazimierz Klimek, lat 89  
Śp. Michał Kalinowski, lat 81  
Śp. Cecylia Jemioła, lat 84  
Śp. Mirosława Dubaniewicz, lat 74  
Śp. Halina Melkowska, lat 90  
Śp. Stanisław Skrzypek, lat 85  
Śp. Stanisław Legomina, lat 93  
Śp. Józef Słoński, lat 89  
Śp. Irena Mliczewska, lat 94  
Śp. Olga Janicka, lat 69  
Śp. Ewa Wojtowicz, lat 78  
Śp. Brunon Lipiński, lat 78  
Śp. Zenon Wiśniewski, lat 88  
Śp. Helena Wróbel, lat 80  
Śp. Krzysztof Krasakiewicz, lat 60  
Śp. Katarzyna Brzeska, lat 51  
Śp. Irena Jakubowska, lat 83  
Śp. Jadwiga Sieńko, lat 82  
Śp. Janina Buszman, lat 92  
Śp. Teresa Biesik, lat 83  
Śp. Helena Pietruszczyk, lat 92  
Śp. Jarosław Kaczmarkiewicz, lat 62  
Śp. Włodzimierz Wasiewski, lat 72  
Śp. Józef Pawlicki, lat 81  
Śp. Jadwiga Bulczak, lat 79  
Śp. Irena Chrapczyńska, lat 86  
Śp. Józef Pawlicki, lat 81  
Śp. Jan Rogowski, lat 88  
Śp. Jan Podleśny, lat 74  
Śp. Zenon Gołubiew, lat 72  
Śp. Jadwiga Kawecka, lat 91  
Śp. Barbara Osowska, lat 75  
Śp. Stanisław Grosiński, lat 89  
Śp. Teresa Jaglarska, lat 79  
Śp. Marian Niechwiadowicz, lat 65  
Śp. Zdzisław Bojek, lat 88  
Śp. Bernardyna Kijewska, lat 91  
Śp. Ryszard Kaczmarek, lat 76  
Śp. Krystyna Śmigielska, lat 79  
Śp. Jan Jeromin, lat 63  
Śp. Klaudia Sołtys, lat 30  
Śp. Henryk Kurpierz, lat 85  
Śp. Piotr Tysarczyk, lat 69  
Śp. Jan Król, lat 86  
Śp. Kazimierz Kobiela, lat 56  
Śp. Tadeusz Żmuda, lat 67  
Śp. Ksawera Ryta, lat 97  
Śp. Anna Mazurkiewicz, lat 75  
Śp. Tomasz Barański, lat 50  
Śp. Jadwiga Szymczak, lat 87  
Śp. Eugeniusz Ratajczak, lat 78  
Śp. Juliusz Terajewicz, lat 88  
Śp. Jacek Kamecki, lat 56  
Śp. Józef Kaźmierczak, lat 86  
Śp. Halina Molenda, lat 73  
Śp. Zofia Celińska, lat 73 

 Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

10. rocznica:  
Aleksandra i Michał Łukasik     20.06.2021 
Mirosława i Krzysztof Strzyżewscy 27.06.2021 
12. rocznica:  
Katarzyna i Krzysztof Kowalscy 18.04.2021 
15. rocznica 
Dorota i Jarosław Nałęczowie 30.05.2021 
Agnieszka i Rafał 10.06.2021 
20. rocznica: 
Justyna i Marek 25.04.2021 
26. rocznica: 
Agnieszka i Krzysztof Kownaccy 18.06.2021 
28. rocznica: 
Iwona i Piotr Kleinowie 20.06.2021 
30. rocznica: 
Aleksandra i Tomasz   2.05.2021 
53. rocznica: 
Maria i Stanisław 15.04.2021 
50.rocznica: 
Maria i Jan Krawczyk   4.04.2021   
56. rocznica: 
Marianna i Stanisław 20.06.2021 
58. rocznica: 
Teresa i Jerzy 28.06.2021 
59. rocznica: 
Irena i Ferdynand Wojciechowscy 23.04.2021

JUBILEUSZE SAKRAMENTU 
MAŁŻEŃSTWA:
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Uroczystość Najświętszego Ciała  
i Krwi Chrystusa 


