OTWARCIE BRAMY MI£OSIERDZIA – 13 XII 2015

ROZPOCZĘCIE JUBILEUSZU 1050-lecia CHRZTU POLSKI
I ROKU ŚWIĘTEGO –
NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA

2

S³owo od Ksiêdza
Proboszcza
Czas to bardzo szerokie pojęcie. Używamy go
w bardzo różnych konfiguracjach… Prawdą
jest, iż mija on zawsze tak samo. Nic szybciej
i nic wolniej… Tylko ludzie często gubią się
i opowiadają różne historie na jego temat.
Za nami czas jesiennych wyzwań, rekolekcji, czas adwentu a przed nami czas przeżywania tajemnicy Bożego Narodzenia. Zachęcam do lektury najnowszego numeru Głosu
Brata. Zatrzymajmy się nieco i uchwyćmy piękno życia Parafialnej Wspólnoty – naszej Wspólnoty. Ileż w tych działaniach dziecięcej radości,
młodzieńczego entuzjazmu i mądrości seniorów. W życiu każdego z nas jest wiele chwil,
które warto celebrować. Niech podczas Świąt
Bożego Narodzenia znajdzie się czas, aby
wspomnieć tych, którzy zaszczepili nam ziarenko wiary i podziękować na modlitwie za łaskę,
która czyni nas dziećmi Bożymi… za Wcielenie
Syna Bożego…
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy obfitości Bożej łaski, niech Dziecię Jezus narodzi się w sercu każdego z nas i owocuje – obficie….
Z uśmiechem, życzliwością i modlitwą
Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk

...

Ks. Diakon Kamil Zakaszewski odbywa praktykę duszpasterską w naszej wspólnocie. Życzymy Księdzu Bożego błogosławieństwa i
opieki Matki Bożej w dobrym przygotowaniu
się do sakramentu kapłaństwa.
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Z ŻYCIA NASZEJ PA RA FII
27 IX – w dniu XXXI. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną
Górę pod hasłem „Polska odnawia małżeńskie śluby” w łączności z pielgrzymami nasi parafianie mogli odnowić małżeńskie śluby podczas każdej Mszy św.
28 IX – w święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała mogliśmy uczestniczyć w – poprzedzonym nowenną – modlitewnym czuwaniu przy peregrynującej
figurze św. Michała z Gargano, w parafii św. Michała w Sopocie.
2-4 X – w roku Jubileuszu 25-lecia swojego istnienia Caritas Archidiecezji Gdańskiej odbyła się peregrynacja figury Matki Bożej z Lourdes w Przymorskim Dekanacie. Nasza wspólnota uczestniczyła we Mszy św. w sobotę o godz. 11.
4 X – wydaliśmy pierwszy numer biuletynu „ŻYJĘ LITURGIĄ”. Przed każdą niedzielną Eucharystią młodzież rozprowadza biuletyny a drobna ofiara złożona
przy tej okazji wspomaga organizację Światowych Dni Młodzieży.
4 X – odprawiliśmy Mszę św. inaugurującą kolejny rok pracy Duszpasterstwa
Akademickiego „Lux Cordis”.
4 X – podczas Mszy św. o godz. 11.00 zostały poświęcone różańce dzieci, które
przygotowują się do I. Komunii Świętej.
6 X – odbył się parafialny wyjazd autokarem na grzyby.
10 X – odbył się koncert hymnów Światowych Dni Młodzieży w wykonaniu
scholii Lux Cordis. Było to pierwsze spotkanie z cyklu naszych przygotowań do
ŚDM. W czasie koncertu można było zapoznać się z planem przygotowań, poznać historię ŚDM, został także powołany młodzieżowy komitet organizacyjny.
11 X – obchodziliśmy ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski tzw.
DZIEŃ PAPIESKI. Hasłem tegorocznego dnia było zawołanie: „Jan Paweł II –
Patron Rodziny”. Członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych i dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 80 odegrały krótkie przedstawienie o życiu Świętego Jana Pawła II. Przy wyjściu z Kościoła składaliśmy również ofiarę na stypendia dla
uzdolnionej młodzieży przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
12 X – wspólnota „Chrystus Powróci” zaprosiła do uczestnictwa w KURSie
ALFA, który odbywa się w sali konferencyjnej Hospicjum im. Dutkiewicza, przy
ul. Kopernika 6 w Gdańsku.
14 X – z racji Dnia Edukacji Narodowej w modlitwach polecaliśmy wszystkich
nauczycieli, wychowawców oraz pracowników szkół i przedszkoli; życzyliśmy
wiele Bożego Błogosławieństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą.
18 X – rozpoczął się w kościele Tydzień Misyjny pod hasłem „Od nawrócenia
do misji”. Ofiary z niedzielnej tacy przekazane zostały na cele misyjne.
29 X – w bibliotece parafialnej o godz. 19.00 odbyło się spotkanie poświęcone
tematowi: „Bóg, Honor, Ojczyzna w nauczaniu i życiu Św. Jana Pawła II, błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki i sługi Bożego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.
31 X – odbył się wieczór modlitewny pod hasłem „Holy Wins – Święty zwycięża” pod hasłem: „Teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak DZIECI
ŚWIATŁOŚCI”. Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy przy parafii pw. Opatrzności
Bożej o godz. 19.30, natomiast w naszym kościele odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu.
1 XI – z udziałem młodzieży z naszej parafii odbyła się Litania Miast pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku.
5 XI – młodzież zaangażowana w przygotowania do ŚDM wyjechała do Francji,
aby nawiązać współpracę z młodymi Francuzami.
11 XI – w 97. rocznicę Odzyskania Niepodległości modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny.
14 XI – o godz. 16.00 we wspólnej Eucharystii prosiliśmy o łaskę życia wiecznego dla wszystkich parafian zmarłych w tym roku.
15 XI – dziękowaliśmy Bogu za posługę Sióstr Betanek w naszej parafii w 12.
rocznicę poświęcenia klasztoru i erygowania kaplicy klasztornej pw. Chrystusa
Króla.
16 XI – o godz. 19.30 została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana
w intencji zmarłych księży, którzy pochodzili z naszego dekanatu lub tu pracowali.
22 XI – obchodziliśmy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która była
poprzedzona nowenną. Jest to także patronalne święto naszych Sióstr Betanek.
22 XI – po Mszy św. o godz. 18.00, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 52 wykonali koncert pieśni patriotycznych ku czci bohaterów, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny.
28 XI – Wspólnota Domowego Kościoła zorganizowała zabawę andrzejkową.
29 XI – rozpoczniemy nowy rok liturgiczny, w którym świętować będziemy
1050. rocznicę Chrztu Polski.
13 XII – o godz. 18.00 nastąpiło w naszej świątyni otwarcie Drzwi Świętych w
roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Koncelebrowanej Eucharystii
przewodniczył ks. dr Krystian Kletkiewicz – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej.
13 -16 XII – trwały rekolekcje adwentowe. Prowadził je O. Adam Wójcikowski
Oblat św. Józefa posługujący na co dzień we Włoszech.
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Rok Œwiêty (8 XII 2015 – 20 XI 2016)
W drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową – Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny
2015/2016 będzie Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia.
Rozpocznie się w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP
a zakończy w Święto Chrystusa Króla Wszechświata.
Papież Fanciszek oznajmił to 14 marca 2015 r. mówiąc: „Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak
Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia.”.
Dla Polski ma to szczególne znaczenie i jest niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec Święty Franciszek będzie gościł
w naszym kraju w czasie obchodów 1050. rocznicy Chrztu
Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży
w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach jest ustanowione przez
Św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Ojciec Święty wydał bullę Misericoriae vultus (Oblicze Miłosierdzia) dotyczącą odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. To pewna nowość w praktyce watykańskiej. Tym razem, ze względu na wagę przesłania tego
roku, list napisał sam Papież: „Pragnę, aby Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem
ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne”.
Papież pragnie, by „jubileuszowy odpust był dla
każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca,
który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech”. Aby uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w czterech
bazylikach papieskich w Rzymie oraz w każdej katedrze i w
kościołach wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego.
Wszędzie tam będzie możliwość uzyskania odpustu. Dla papieża Franciszka jest ważne, by ten moment był połączony
przede wszystkim z sakramentem pojednania, Eucharystią
oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym
celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary, modlitwa za Papieża oraz w intencjach, które nosi on „w sercu dla dobra
Kościoła i całego świata”.
Możliwość uzyskania jubileuszowego odpustu mają
również ci, którzy nie będą mogli odbyć jubileuszowej pielgrzymki, zwłaszcza ludzie chorzy, starsi i samotni, którzy
często nie są w stanie wyjść z domu. W tym celu mają oni
„z wiarą i radosną nadzieją przeżywać ten moment próby,
poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie w Mszy
św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem
różnych środków przekazu”.
Ojciec Święty Franciszek zwraca uwagę także na
znaczenie uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy. „Doświadczenie miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam Jezus. Za
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każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z
tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust”.
Wskazuje ponadto, że będzie go można uzyskać również dla
zmarłych. „Tak jak pamiętamy o nich podczas Mszy św., tak
też możemy, w wielkiej tajemnicy świętych obcowania, modlić się za nich, aby miłosierne oblicze Ojca uwolniło ich od
wszelkich pozostałości winy i by mógł On przygarnąć ich do
siebie w nieskończonej szczęśliwości” – pisze Papież.
Sporo miejsca Ojciec Święty poświęca kwestii należytej wrażliwości indywidualnej i społecznej na kwestię
przyjmowania nowego życia. Dotyczy to zwłaszcza dramatu
aborcji i kobiet, które się jej poddały. „Wiem, że jest to dramat egzystencjalny i moralny. Spotkałem wiele kobiet, które nosiły w sercu blizny pozostawione przez ten ciężki i bolesny wybór. To, co się wydarzyło, jest głęboko niesłuszne;
jednakże tylko wtedy, gdy zrozumie się to w prawdzie, można nie stracić nadziei. Przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się
z Ojcem” – napisał Franciszek. Z tego też powodu w Roku
Jubileuszowym postanowił upoważnić wszystkich kapłanów
do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały,
żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie.
Ostatnia uwaga papieskiego dekretu dotyczy wiernych, którzy z różnych powodów uważają za stosowne chodzenie do kościołów, w których posługują kapłani z Bractwa
św. Piusa X. Ojciec Święty ufa, że w przyszłości będzie można znaleźć rozwiązania pozwalające przywrócić pełną jedność z kapłanami i przełożonymi Bractwa. Tymczasem jednak, powodowany potrzebą zabiegania o dobro tych wiernych, Franciszek rozporządził, że osoby, które w Roku
Świętym Miłosierdzia przystąpią do Sakramentu Pojednania
u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie.
Nasza parafia, ze względu na naszego Patrona, Św.
Brata Alberta i Jego dzieła
miłosierdzia, znalazła się
pośród 15 innych kościołów naszej archidiecezji, które zostały wyznaczone,
jako Kościoły
Jubileuszowe.
Wiąże się to z
możliwością przejścia przez Bramę Świętą, a także uzyskania odpustu zupełnego dla siebie i za zmarłych pod szczególnymi warunkami, które są wymienione przy wejściu do
naszej świątyni i na stronie internetowej.
Ten rok liturgiczny jest wyjątkowym czasem
i szczególnym darem dla nas, aby doświadczyć Bożej miłości, która przywraca nas z życia złamanego przez grzech, do
życia pełnego godności dziecka Bożego.
Teresa Sowińska

Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJI

Œwiêcenia biskupa Zbigniewa Zieliñskiego
W sobotę 24 października wierni Kościoła Gdańskiego uczestniczyli w wielkim wydarzeniu, jakim była uroczystość święceń biskupich ks. prałata Zbigniewa Zielińskiego, proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Ksiądz prałat Zbigniew Zieliński został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem pomocniczym Archidiecezji Gdańskiej.
Uroczystość święceń miała miejsce w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie. Głównym szafarzem święceń był ks.
abp Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, a współszafarzami
ks. abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce i ks. abp
Tadeusz Gocłowski, Senior. Wraz z nimi Eucharystię sprawowało
dziesięciu biskupów oraz kilkuset księży. Eucharystii przewodniczył główny szafarz święceń. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele bratnich Kościołów i Wspólnot religijnych, przedstawiciel kancelarii Prezydenta, przedstawiciele władz rządowych i parlamentu, lokalnych władz i samorządów, szkół i wyższych uczelni.
Licznie reprezentowane były grupy duszpasterskie, którym przewodził ks. Zbigniew, a wśród nich parafialne wspólnoty Kościelnej
Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” Archidiecezji Gdańskiej.
Liturgię eucharystyczną poprzedziły bogate w symbolikę
obrzędy święceń biskupich rozpoczęte odśpiewaniem hymnu
„O Stworzycielu Duchu, przyjdź”. Należały do nich:
• odczytanie bulli papieskiej – aktu nominacji Stolicy Apostolskiej,
• homilia ks. abp. Celestino Migliore,
• przyrzeczenie elekta – publiczne wyrażenie gotowości do pełnienia urzędu biskupiego,
• nałożenie rąk na głowę elekta przez głównego szafarza święceń;
gest ten oznacza włączenie go w najwyższe kapłaństwo samego
Chrystusa i udzielenie mu daru Ducha Świętego do pełnienia urzędu biskupiego posługiwania,
• nałożenie rąk na głowę elekta przez wszystkich obecnych biskupów,
• modlitwa święceń; wzywa ona wszechmogącego Ojca, aby wylał
na wybranego moc Ducha Świętego,
• namaszczenie głowy olejem Krzyżma świętego – umocnienie do
pełnienia posługi biskupiej,
• przekazanie księgi Ewangelii – programu całego życia duchowego,
• nałożenie pierścienia jako znaku wierności,
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• nałożenie mitry, która ma przypominać o obowiązku świętości,
• przekazanie pastorału jako znaku pasterskiego urzędu biskupiego,
• zaproszenie do zajęcia pierwszego miejsca wśród biskupów koncelebrujących,
• pocałunek pokoju na znak włączenia nowo wyświęconego Biskupa do stanu episkopatu.
Na zakończenie Mszy świętej zgromadzeni odśpiewali
hymn dziękczynny „Ciebie Boga wysławiamy”. Podczas śpiewu
nowo wyświęcony Biskup przeszedł przez świątynię i wszystkich
pobłogosławił.
Dla wspólnoty KSM „Semper Fidelis” wyniesienie ks.
prałata Zbigniewa Zielińskiego do godności biskupiej to wielka radość. Ks. Prałat był Archidiecezjalnym Duszpasterzem KSM od
grudnia 2007 roku do października 2014 roku. W okresie tym
wspólnota KSM pod jego przewodnictwem kontynuowała proces
swojej formacji. Służyły temu pielgrzymki do różnych sanktuariów, nabożeństwa Drogi Krzyżowej Brzegiem Morza i na Kalwarii Wejherowskiej, Msze święte rocznicowe, częste spotkania.
Czymś wyjątkowym były rekolekcje wielkopostne w Straszynie.
Tam, w pełnym odizolowaniu, mogliśmy uczestniczyć w naukach
rekolekcyjnych prowadzonych przez ks. Prałata i spotykać się z zaproszonymi kapłanami. Nasze modlitwy podczas święceń przepełnione były życzeniami obfitości łask Bożych w biskupiej posłudze.
Tekst Stanisław Mazurek
Zdjęcia: Stanisław Mazurek i ze strony www.diecezja.gda.pl
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Z ŻYCIA PARAFII

Pogrzeb ks. Marka Derebeckiego
W dniu 29 października 2015 r., w godzinach porannych, w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, zmarł po ciężkiej
chorobie w 54. roku życia i 27. roku kapłaństwa, nasz parafianin
Ksiądz Marek Derebecki, proboszcz parafii pw. Macierzyństwa
Najświętszej Maryi Panny w Jodłownie.
Śp. Ksiądz Marek Derebecki urodził się 24 kwietnia 1962
roku w Gdańsku, w praktykującej swoją wiarę rodzinie Eugeniusza
i Bogumiły zd. Stożyńskiej. Został ochrzczony w bazylice św. Mikołaja w Gdańsku, do I Komunii świętej przystąpił w parafii Św. Antoniego w Gdańsku-Brzeźnie. Wraz z całą rodziną przeprowadził
się na gdańskie Przymorze i w Parafii NMP Królowej Różańca
Świętego przyjął sakrament bierzmowania. Po ukończeniu szkoły
podstawowej rozpoczął naukę w zasadniczej szkole zawodowej,
a następnie kontynuował ją w Technikum Samochodowym
w Gdańsku. Egzamin dojrzałości zdał w 1983 r. i w tym samym roku wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego.
Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1989 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej
w Gdańsku. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku-Chełmie (1989-1993),
w parafii Św. Antoniego w Gdańsku-Brzeźnie (1993-1996), w parafii Św. Józefa w Gdańsku-Przymorzu (1996-2002), w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Gdyni-Cisowej (2002-2005), w parafii
Św. Judy Tadeusza w Gdańsku-Łostowicach (2005-2012).

W czasie posługi wikariuszowskiej katechizował, we
wszystkich parafiach prowadził Liturgiczną Służbę Ołtarza, był
współopiekunem Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis”,
organizował letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Zawsze posłuszny, dyspozycyjny i chętny do pomocy. Pracował duszpastersko z zaangażowaniem, również chętnie wspierał proboszczów
przy remoncie i budowie kościołów. W 2011 r. został powołany do
Rady Kapłańskiej Archidiecezji Gdańskiej z wyboru duchowieństwa Dekanatu Gdańsk-Łostowice. 18 marca 2012 r. Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, mianował Księdza Marka Derebeckiego proboszczem parafii pw. Macierzyństwa
Najświętszej Maryi Panny w Jodłownie, w Dekanacie Kolbudy.
30 października o godz. 12.00 odbyły się uroczystości pogrzebowe. Biskupi i kapłani pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia w kościele
pw. Macierzyństwa NMP w Jodłownie odprawili żałobną Eucharystię za zmarłego. Po Mszy świętej odbył się pogrzeb na parafialnym cmentarzu.
ks. Krzysztof Borysewicz
zdjęcia: ks. Ludwik Kowalski

ZAPROSZENIE
do biblioteki im. Ks. Jerzego Popie³uszki
Nasza parafialna biblioteka istnieje od 27 lat. Dziękujemy wszystkim, którzy przez
te lata ofiarowali książki, zapisywali je do księgi inwentarzowej i pomagali w działalności i rozbudowie tej instytucji. Ilu jest aktualnie czytelników, tego nikt nie
wie, ponieważ wielu odeszło już do wieczności. Od roku 2001 zapisało się do biblioteki przeszło 500 osób. Niestety ragularnych czytelników jest kilkunastu.
Chcemy poinformować, że posiadamy nowości wydawnicze i bogaty księgozbiór dotyczący przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Œwiêta Rodzina – Ludwik i Zelia Martin
W dniach 4-25 października br. obradowało w Rzymie XIV
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”.
W trakcie tego Synodu o Rodzinie Papież Franciszek wyniósł na ołtarze małżonków – błogosławionych Ludwika
i Zelię Martin. Jest to wyraźne potwierdzenie nauki Kościoła, że powołanie do życia małżeńskiego jest równocześnie
powołaniem do „świętości we dwoje”. Podczas Mszy św. kanonizacyjnej w Rzymie 18 X 2015 r. Ojciec Święty powiedział:
„Święci małżonkowie Ludwik Martin i Maria Zelia
z domu Guérin świadczyli posługę chrześcijańską
w rodzinie, budując dzień po dniu środowisko pełne
wiary i miłości. W tym klimacie zrodziły się powołania
ich córek, w tym świętej Teresy od Dzieciątka Jezus”.
Ludwik Martin urodził się w Normandii w 1823 r.
Chciał wstąpić do kanoników regularnych, jednak nie znał
łaciny. Zelia urodziła się w 1831 r. Kiedyś, przechodząc
przez most w Alençon, zauważyła Ludwika i usłyszała
w swoim sercu słowa Pana Jezusa: „To jest ten, którego dla
ciebie przygotowałem”. Zelia miała wtedy 26 lat i była kobietą głęboko religijną. Kilka lat wcześniej także ona chciała
wstąpić do klarysek, ale nie została przyjęta z powodu słabego zdrowia. Ludwik bardzo pokochał Zelię i w 1858 r. pobrali się.
Głównym źródłem wiedzy o życiu religijnym rodziny Martin jest korespondencja rodzinna. W jednym ze swoich listów Zelia wyznała, że chciałaby mieć wiele dzieci, tak
by je wszystkie wychować dla Nieba. Była kobietą bardzo
zaangażowaną w szlachetną misję wychowawczyni.
W centrum duchowości rodziny Martin była cześć
wobec Najświętszego Sakramentu. Cała rodzina uczestniczyła w procesjach Bożego Ciała i w obchodach uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego kult był bardzo żywy w rodzinie. Zelia należała do Bractwa Serca Jezusa Konającego. Małżonkowie przyłączyli się także do powstałego we Francji Apostolstwa Modlitwy.
Państwo Martin starali się aktywnie uczestniczyć
w życiu duchowym swojej parafii, angażowali się w działalność charytatywną dla potrzebujących, chętnie nawiedzali
również okoliczne sanktuaria. Wszystko czynili w duchu miłosierdzia i pogodnego chrześcijańskiego świadectwa.
Każdy dzień rozpoczynano poranną Mszą św. Niedziela była dla państwa Martin dniem świętym. Małżonkowie uczestniczyli we Mszy św. Po obiedzie udawali się na
nieszpory, nawiedzali Najświętszy Sakrament. Bardzo ważny był wspólny niedzielny obiad, a także wypoczynek.
We wszystkich sprawach małżeństwo Martin podejmowało wspólnie decyzje. Gdy na świat przyszły ich dzieci,
dawali im poczucie bezpieczeństwa i ogrom miłości. Każde
dziecko traktowali jako dar powierzony przez Boga ich
opiece, ale nie w celu zaspokojenia własnych potrzeb emocjonalnych, nie dla siebie, ale by oddać je światu. Od wczesnego dzieciństwa matka uczyła je następującej modlitwy:
„O mój Boże, oddaję Ci moje serce, weź je tylko, jeśli
chcesz, tak aby żadne stworzenie nie mogło je posiadać, jak
tylko Ty sam, mój dobry Jezu”. Szczególnym nabożeńGŁOS BRATA NR 4(66)2015

Zdjęcia rodzinne państwa Martin

stwem otaczano w rodzinie Maryję i św. Józefa. Z ufnością
powierzali Bogu całe swoje życie i godzili się z Jego wolą:
„…dobry Bóg pomaga wszystkim, którzy w Nim ufność pokładają i nie widziano nikogo, kogo by On zawiódł”.
Rodzice ukazywali dzieciom, że pragnieniem każdego chrześcijanina powinno być dążenie do świętości. Tego chcieli zarówno dla siebie jak i dla córek. Zelia nie wahała się także zwracać z prośbą do swojej „czwórki aniołków”,
swoich dzieci zmarłych we wczesnym wieku. Wspólnie
z Ludwikiem wychowywali pięć córek: Marię, Paulinę, Leonię, Celinę i Teresę. Kiedy córki dorastały, otrzymywały
książeczkę „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza a Kempis
oraz „Podręcznik chrześcijanina”, bardzo pomocny do podtrzymywania ducha pobożności.
Zelia Martin, prosząc Boga o liczne potomstwo, wyrażała pragnienie, aby jej dzieci były poświęcone Bogu. Pragnienie Matki się zrealizowało, wszystkie jej córki zostały
zakonnicami. Święta Teresa z Lisieux po wielu latach wspominała wielką czułość rodziców, dziękując Panu Jezusowi,
który sprawił, że urodziła się na ziemi świętej, a jej rodzice
przeniknięci byli wonią dziewictwa. Przed śmiercią napisała: „Dobry Bóg dał nam ojca i matkę, którzy byli bardziej
godni Nieba, aniżeli ziemi”.
Postawa świętych małżonków Ludwika i Zelii Martin jest wspaniałym wzorem do naśladowania, ponieważ ukazuje, jak wypełniać powołanie małżeńskie zgodnie z zasadami Ewangelii.
Teresa Sowińska wg źródeł z internetu
i ks. Marka Wójtowicza SJ
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LUX CORDIS DM – 26-27 IX

M³odzie¿ na Kaszubach
Ostatni weekend września młodzież ze Wspólnoty Lux Cordis spędziła w Gowidlinie, na Kaszubach. To już drugi raz
korzystaliśmy z gościnności państwa Julity i Adama, którzy
udostępnili nam swój domek. Na ten czas zamienił się on
w miejsce modlitwy, integracji, biesiadowania, wzniosłych
rozmów i… głupawych żartów ;) Wszystko po to, by uświadomić sobie, co (a właściwie KTO) tak naprawdę się liczy
w życiu i w oparciu o jakie wartości należy je budować.
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Dziękujemy naszym dobroczyńcom: wspomnianym już Gospodarzom oraz państwu Majerom z Masarni
Majer za mięsną strawę dla naszych ciał, pani Gosi za to, że
nie musieliśmy zmywać naczyń, mamie Darka za ciacho, ks.
Wojtkowi za busa, a ks. Tadeuszowi za życzliwość ;)
ks. Krzysztof Borysewicz

Z ŻYCIA PARAFII

Jesienna pielgrzymka do Sianowa ‘2015
Jak co roku, tak i w czasie tegorocznej jesieni dwa wydarzenia były udziałem wspólnoty Kościelnej Służby Mężczyzn
„Semper Fidelis” naszej parafii.
Pierwsze wydarzenie to pielgrzymka braci KSM,
ich rodzin i parafian związanych z Kościołem do sanktuarium Matki Boskiej Sianowskiej – Królowej Kaszub i nawiedzenie świątyni pw. NMP Królowej Korony Polskiej w
Lublewie. Proboszczem tamtejszej parafii jest ks. Franciszek Czap. Księdza Franciszka pamiętamy z czasów, gdy
był wikariuszem w naszej parafii. Spotkanie było bardzo serdeczne. Ks. Franciszek zapoznał nas z historią zabytkowego
kościoła w Lublewie. Kościół został wzniesiony pod koniec
XIV w. W jego wyposażeniu zachowało się wiele zabytkowych elementów z XVII i XVIII w. m.in.: główny ołtarz barokowy (obraz w ołtarzu jest nowy), ambona, chrzcielnica, barokowy chór, lichtarze. Mszę św. w intencji przybyłych i ich
rodzin odprawił nasz przewodnik duchowy ks. Wojciech
Lange.
W sianowskim sanktuarium byliśmy już kilkakrotnie. Tym razem nasz pobyt ograniczył się do modlitwy.
Miejscowy kapłan przypomniał nam niezwykle ciekawą historię tego miejsca. Tradycyjnie, zakończeniem pielgrzymki
był obiad w zajeździe „Rajski Ogród”.
Drugie wydarzenie to Msza św. rocznicowa w archikatedrze oliwskiej z okazji ósmej rocznicy śmierci ks.

GŁOS BRATA NR 4(66)2015

prałata Brunona Kędziorskiego, współorganizatora KSM
i wieloletniego jej duszpasterza. Po Mszy św. uczestnicy
uroczystości procesyjnie przeszli na pobliski cmentarz, aby
przy Grobie Kapłanów Oliwskich modlić się w intencji zmarłych księży z dekanatu oliwskiego.
26 września 2015 r.
Stanisław Mazurek
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Z ŻYCIA PARAFII

Pielgrzymka do Torunia
Pomimo deszczu, w sobotę 17 października, z naszej parafii wyruszyła autokarowa pielgrzymka do Torunia. Na początku zwiedziliśmy siedzibę Radia Maryja, gdzie mogliśmy od zaplecza zobaczyć
rozgłośnię, której na co dzień wielu z nas słucha. Pięcioro z pielgrzymów zostało zaproszonych do studia, gdzie mieli możliwość
powiedzenia paru zdań na żywo na antenie radia.
Następnie odwiedziliśmy – wyrosłą przy Radiu Maryja –
Wyższą Szkołę Komunikacji Medialnej i Społecznej, po której
oprowadził nas sympatyczny student drugiego roku dziennikarstwa.
Szkoła zrobiła na nas wielkie wrażenie, okazała się uczelnią bardzo nowoczesną i – jak wynikało z opowiadań naszego prze-
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wodnika – otwartą na potrzeby i zainteresowania studentów, dającą im szerokie możliwości rozwoju. O renomie szkoły świadczy
fakt, że absolwenci WSKMiS są cenionymi dziennikarzami i pracownikami mediów.
Po krótkim odpoczynku (przy kawie i herbacie w uczelnianej stołówce) wyruszyliśmy, by dalej zwiedzać z przewodnikiem toruńską starówkę, zaglądając m.in. do gotyckiej katedry
Świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Pobyt zakończyliśmy na zakupach toruńskich pierników.
ks. Wojciech Lange

Z ŻYCIA PARAFII

Œwiatowe Dni M³odzie¿y – Kraków 2016
Niesamowicie radosnym koncertem Hymnów Światowych
Dni Młodzieży w wykonaniu Scholi Lux Cordis z zespołem
Kierunek Niebo rozpoczęliśmy w naszej parafii przygotowania do przyszłorocznego spotkania młodych w Krakowie.
Z niecierpliwością odliczamy też dni do tego wyjątkowego
wydarzenia. Światowe Dni Młodzieży, które z inicjatywy papieża Franciszka odbędą się w 2016 roku w Krakowie, to duże wyzwanie nie tylko dla mieszkańców stolicy Małopolski,
lecz także dla całej naszej Ojczyzny. Szczególną rolę w przygotowaniach wydarzenia mają odegrać ludzie młodzi – to
oni są bowiem gospodarzami zjazdu w Krakowie, jak i w
diecezjach, gdzie rówieśnicy z zagranicy będą się przygotowywać na spotkanie z Papieżem.
Wolą Metropolity Gdańskiego, Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, było, aby nasza parafia stanowiła jeden z punktów mających podjąć młodych pielgrzymów
na terenie Archidiecezji Gdańskiej. Chcąc jak najlepiej sprostać temu zadaniu, ksiądz proboszcz powołał Młodzieżowy
Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży przy Parafii Św. Brata Alberta w Gdańsku o nazwie „Przymorze w
Krakowie 2016”, który zajmie się organizacją punktu przyjęcia pielgrzymów z zagranicy w naszej parafii. Komitet będzie miał wieloraki zakres zadań, dlatego niezbędny jest podział obowiązków między różne sekcje.
Poszczególne zadania zostały powierzone następującym osobom:
• Zebranie wolontariuszy i przygotowanie logistyki – Adriannie Pałubickiej, Konradowi Szczygłowi i Kamilowi Binerowskiemu.
• Zebranie wolontariuszy i przygotowanie promocji wydarzenia – Michałowi Krauzowi i Markowi Kochanowskiemu.
• Zebranie wolontariuszy i przygotowanie integracji pielgrzymów z parafianami – Marcie i Maciejowi Szymańczakom oraz Dominice Dudkowskiej.
• Zebranie wolontariuszy i zaplanowanie czynności liturgicznych – Rafałowi Witkowskiemu i Janowi Kornackiemu.
• Zebranie wolontariuszy i przygotowanie oprawy muzycznej – Krzysztofowi Dąbrowskiemu i Kindze Hornik.
• Zebranie wolontariuszy i „omodlenie” działań parafii oraz
naszych gości – Julii Dąbrowskiej i Katarzynie Czerlińskiej.
• Współpracę z Komitetem Archidiecezjalnym i Centralnym, prowadzenie finansów oraz formalności związanych
z zapisami na wyjazd młodzieży z naszej parafii do Krakowa
– Marcie Monińskiej i Marcie Skórowskiej.
• Koordynowanie działań wszystkich sekcji oraz dbanie
o ich wzajemną współpracę – ks. Krzysztofowi Borysewiczowi i ks. Mateuszowi Konkolowi.

Osoby, które chciałyby włączyć się czynnie w przygotowania Tygodnia w Diecezji, mogą kontaktować się z koordynatorami poszczególnych sekcji za pośrednictwem naszego fanpejdża lub mailowo: przymorzewkrakowie@gmail.com
Spotkania sztabów odbywają się w pierwsze piątki
miesiąca o godz. 19.15.
Zapraszamy serdecznie!
ks. Krzysztof Borysewicz

Na zakończenie koncertu ksiądz proboszcz wręczył „wybrańcom” pisemne nominacje wraz z okolicznościową przypinką i... pakietem wizytówek przygotowanych niespodziewanie przez firmę pana Krzysztofa Pałubickiego
„Grafiko”, za co serdecznie dziękujemy.
W dniach 20-25 lipca 2016 do naszej parafii zawita
grupa około 300 młodych chrześcijan z zagranicy.

GŁOS BRATA NR 4(66)2015
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Z ŻYCIA PARAFII

„Holy wins” – Œwiêty zwyciê¿a
Tradycyjnie już, w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, w naszej parafii odbyło się radosne spotkanie „Holy wins – Święty zwycięża!”. Tegoroczny wieczór zorganizowaliśmy wspólnie z najbliższymi sąsiadami – parafią Opatrzności Bożej z Gdańska Zaspy.
Spotkanie odbyło się pod hasłem „Dzieci światłości”(por.
Ef 5,9), a motywem przewodnim był sakrament chrztu świętego.
Najpierw, w dolnym kościele na Zaspie, odmówiliśmy Nieszpory,
po nich wysłuchaliśmy konferencji ks. dr. Krystiana Wilczyńskiego na temat historii i znaczenia chrztu w życiu chrześcijanina. Następnie, po zaprezentowaniu życiorysów niektórych świętych, wyruszyliśmy w radosnym pochodzie w stronę naszego kościoła.
W tym roku towarzyszyły nam wizerunki świętych, którzy narodzili się dla nieba jeszcze jako młodzi ludzie, m.in. św. Stanisław Kostka, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, czy bł. Chiara Luce Badano –
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„dzieci światłości”. Już w naszym kościele, przy śpiewie Litanii do
Wszystkich Świętych, wprowadziliśmy do ciemnej świątyni palący
się paschał. Od niego odpaliliśmy świece, które otrzymaliśmy przy
wejściu do kościoła, następnie odnowiliśmy przyrzeczenia
chrzcielne. Każdy z nas mógł złożyć swoją świecę pod ołtarzem, na
którym chwilę później wystawiony został Najświętszy Sakrament.
Przy wspólnym śpiewie, prowadzonym przez naszą niezastąpioną Scholę Lux Cordis, uwielbialiśmy Chrystusa za nasz
chrzest i godność dziecka światłości.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do przygotowania tego niezwykłego wieczoru.
Holy wins!
ks. Mateusz Konkol

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Zespó³ White Soul
i lektorzy we Francji
W ramach przygotowań naszej parafii do Światowych Dni
Młodzieży, zespół White Soul oraz nasi lektorzy udali się do
diecezji Limoges we Francji, aby tam promować przyszłoroczną krakowską imprezę. Miejsce nieprzypadkowe, gdyż
to właśnie młodych z tej diecezji gościć będziemy w naszej
parafii w ramach Tygodnia ŚDM (20-25 lipca 2016). Do
Francji udaliśmy się na zaproszenie ks. Piotra Kiedrowskiego, pracującego w uroczym średniowiecznym miasteczku
Saint Yrieix la Perche.
Na miejscu nie obyło się oczywiście bez zwiedzania okolicznych miejscowości i przepięknych zabytków
(głównie sakralnych), kosztowania regionalnych potraw
i poznawania tamtejszych zwyczajów... Punktem kulminacyjnym była jednak niedzielna Eucharstia sprawowana dla
miejscowej wspólnoty parafialnej. Podczas homilii nasz ks.
proboszcz przybliżył wiernym ideę Światowych Dni Młodzieży i zaprosił Francuzów do przyjazdu do Polski... Oprawę liturgiczną zapewnili oczywiście nasi lektorzy, zaś muzyczną zespół White Soul. Po liturgii parafianie mogli nabyć
eśdeemowe gadżety. Wyjątkowym wydarzeniem tego dnia
był również obiad z miejscową Polonią.
Ważnym elementem promocji ŚDM było spotkanie
z pracownikami Domu Diecezjalnego (odpowiednika naszej kurii), z koordynatorką duszpasterstwa młodzieży,
emerytowanym biskupem diecezji Limoges i dyrektorem
lokalnej katolickiej rozgłośni radiowej. Został nagrany minireportaż z naszym udziałem, zaś na zakończenie naszym
nowym przyjaciołom przekazaliśmy flagę Światowych Dni
Młodzieży.
Trzeba przyznać, że dzięki tej wizycie i nasze apetyty na przyszłoroczne spotkanie młodych wzrosły... ;)
ks. Krzysztof Borysewicz
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Schola Lux Cordis w Wielkiej Brytanii
Przygotowania naszej parafii do Światowych Dni Młodzieży
idą pełną parą. Po wizycie zespołu White Soul we Francji
przyszła kolej na Scholę Lux Cordis. W dniach 26-30 listopada młodzież wraz z ks. Mateuszem udała się do Londynu,
aby poprzez posługę swoim śpiewem dać angielskiej Polonii
świadectwo wiary i wypromować wielkie wydarzenie, jakim
jest ŚDM Kraków 2016.
Przyjazd do Anglii był odpowiedzią na zaproszenie
pochodzącego z naszej parafii, a od wielu lat posługującego
w Londynie ks. Andrzeja Gowkielewicza MIC. Członkowie
scholi gościli w prowadzonej przez Księży Marianów parafii
NMP Matki Kościoła, w londyńskiej dzielnicy Ealing. Pierwsze dni pobytu upłynęły nam na zwiedzaniu. Nasza młodzież
zobaczyła m.in. budynek parlamentu ze słynnym „Big Benem”, Katedrę Westminsterską, Tower Bridge i odwiedziła
National Gallery. W czasie spaceru po mieście znalazł się
także czas na krótkie spontaniczne koncerty nad brzegiem
Tamizy i na Covent Garden.
Głównym punktem pobytu w Londynie była jednak
niedziela. Schola spędziła ją w kościele parafialnym, gdzie w
czasie Mszy świętych zapewniała oprawę muzyczną, a po
nich rozprowadzała swoje nowo wydane płyty z kolędami
i gadżety związane z ŚDM. Była to także okazja do spotkania się i rozmowy z wielką liczbą naszych rodaków żyjących
na emigracji.
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Schola Lux Cordis chce z całego
serca podziękować ks. Andrzejowi Gowkielewiczowi i wspólnocie Księży Marianów – za serdeczne
przyjęcie, polskim rodzinom żyjącym w Londynie – za gościnę a ks. Proboszczowi Grzegorzowi Stolczykowi – za umożliwienie wyjazdu.
ks. Mateusz Konkol

Z ŻYCIA PARAFII

Liturgiczna S³u¿ba O³tarza
W sobotę 14.11. odbyła się X Jubileuszowa Pielgrzymka Liturgicznej
Służby Ołtarza Archidiecezji Gdańskiej pod hasłem „Walcz w dobrych
zawodach o wiarę”.
Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 260 kandydatów, ministrantów i lektorów z różnych parafii
(w tym także i z naszej, pod przewodnictwem księdza Wojciecha), rozpoczęło się o 11.00 w auli św. Jana Pawła
II konferencją ks. Krzysztofa Ławrukajtisa – przedstawiciela Bractwa św.
Pawła. Wraz z innymi jego członkami,
opowiadał on o działalności zgromadzenia oraz o często niełatwych doświadczeniach związanych ze służbą
przy ołtarzu. Następnie przyszedł czas
na krótki posiłek, po którym zebrani
udali się do Katedry Oliwskiej, w któ-

rej można było skorzystać z sakramentu pokuty oraz pomodlić się
wspólnie przy Najświętszym Sakramencie. Potem nastąpił punkt kulminacyjny pielgrzymki, czyli uroczysta
Msza święta celebrowana przez
Księdza Biskupa Wiesława Szlachetkę, podczas której ustanowił on 43
nowych ceremoniarzy – uczestników letniego kursu na ceremoniarza
w Ochotnicy Dolnej. Był wśród nich
i nasz parafianin, Rafał Witkowski.
Od tego dnia, podczas sprawowania
liturgii, przysługuje mu noszenie zawieszonego na czerwonym sznurze
krzyża św. Benedykta -– wielkiego
reformatora liturgii.
ks. Krzysztof Borysewicz

„LUX CORDIS” W ŻARNOWCU
Od 20 do 22 listopada br. mieliśmy przyjemność gościć
u Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu. Siostry jak zwykle
przyjęły nas bardzo ciepło, a my staraliśmy się z całych sił,
by pomóc im w codziennych obowiązkach.
Zostaliśmy podzieleni na kilka grup, a przydzielona
nam praca obejmowała: malowanie, obróbkę drewna, grabienie liści, sprzątanie kaplicy, obieranie i krojenie warzyw
oraz wyszywanie. Wszyscy sumiennie wykonywaliśmy powierzone nam zadania, których realizacja sprawiała nam
wiele radości. Wspólna praca, oprócz poprawy ogólnej kondycji fizycznej ( :-) ), przede wszystkim integrowała i pozwalała na grupowe spędzenie czasu, którego w codziennym życiu czasem bardzo nam brakuje.
Czas uświęcaliśmy także wspólną modlitwą (w końcu przyświeca nam hasło: Ora et labora), podczas której mogliśmy usłyszeć piękny śpiew sióstr benedyktynek.
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Mieliśmy także okazję spróbować przepysznych
dań przyrządzonych przez siostry. Domowe obiady przygotowywane z lokalnych produktów pomagały nie tylko na zapełnienie pustki w naszych brzuchach – posiłek był również
świetną okazją do wspólnych rozmów i… eksperymentów.
:-)
Wolny czas spędziliśmy na spacerach i zwiedzaniu.
Wybraliśmy się nad okoliczne jezioro oraz na plażę w Dębkach, a w drodze powrotnej pomodliliśmy się nad grobem
błogosławionej siostry Alicji Jadwigi Kotowskiej, zamordowanej w piaśnickim lesie.
Wróciliśmy zadowoleni, wypoczęci i bogatsi o nowe
doświadczenia. Pożegnaliśmy się, obiecując koleją wizytę,
której nie możemy się już doczekać. :-)
Agata Milewska
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Z ŻYCIA PARAFII

11 X – Dzieñ Papieski
„Jan Pawe³ II – Parton Rodziny”
W tym roku Dzień Papieski obchodzony był pod
hasłem "Jan Paweł II – patron rodziny".
Papież wielokrotnie zachęcał ludzi na całym świecie, aby
zaprosili Jezusa do swoich domów, do swoich Rodzin.
Każdy z nas właśnie tam przychodzi na świat i właśnie
dzięki rodzinie należy – od chwili chrztu św. – do wielkiej
Rodziny Bożej.
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Ojciec Święty bardzo troszczył się o rodziny na całym
świecie. Pragnął, by każda rodzina była wierna Bogu i żyła
w dostatku, a dzieci miały spokojne i radosne dzieciństwo.
Z tej okazji dzieci z Eucharystycznego Ruchu
Młodych i część dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 80
odegrały krótkie przedstawienie przypominające o życiu
Świętego Jana Pawła II. Swoim śpiewem, tańcem ubogaciły
(już XV!) Dzień Papieski.
s. Dorota Wierzbicka

Z ŻYCIA PARAFII

Poœwiêcenie ksi¹¿eczek i ró¿añców
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Z ŻYCIA PARAFII

Poœwiêcenie medalików

Koncert patriotyczny
Listopad to miesiąc, w którym dziękujemy Bogu za
odzyskanie niepodległości i wspominamy tych, którzy
oddali swoje życie w obronie Ojczyzny. W niedzielny
wieczór, 22 listopada, uczciliśmy pamięć bohaterów
koncertem pieśni patriotycznej. Doskonale pomogli nam w
tym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdańsku, którzy zaprezentowali program i pani Katarzyna Kierejsza,
która to wydarzenie przygotowała.
Dziękujemy za tę niesamowitą dawkę patriotyzmu!
ks. Krzysztof Borysewicz
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Z ŻYCIA PARAFII

Sobotnia katecheza dla przedszkolaków
o œwiêtych i adwentowa
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Z ŻYCIA PARAFII

Œwiatowe Dni M³odzie¿y

Ukazało się już ponad 10 numerów biuletynu „Źródło i Szczyt” opracowanego przez młodzież i księży z naszej parafii,
aby także w takiej formie zbierać fundusze na działalność związaną ze Światowymi Dniami Młodzieży 2016.

Zabawa andrzejkowa
W minioną sobotę, zgodnie z wieloletnią tradycją
naszej parafii, dzięki współpracy z Dyrekcją Gimnazjum nr 21, odbyła się zabawa andrzejkowa.
Dziękujemy Wspólnocie Domowego Kościoła za
jej zorganizowanie, a wszystkim uczestnikom za
wspaniałą atmosferę balu...

GŁOS
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Z ŻYCIA PARAFII

Œwiêty Miko³aj w naszej parafii
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Na kresowym szlaku – cz. 4
W ostatnich latach pojawiło się wiele opracowań i artykułów
podejmujących tematykę Kresów. W czasach II Rzeczypospolitej wschodnie tereny I Rzeczypospolitej pozostające
pod panowaniem sowieckim określano jako Kresy Utracone. Obecnie, nazwę Kresy przypisuje się ziemiom zagarniętym przez Związek Radziecki w wyniku porozumień jałtańskich, a dziś pozostające w granicach Litwy, Białorusi
i Ukrainy. Dwie wojny światowe, rewolucja bolszewicka
i nowe „porządki” wprowadzane przez władze sowieckie,
spowodowały zniszczenie wielu obiektów kultury materialnej – dorobku pokoleń zamieszkujących te tereny. Cenne
obiekty zabytkowe traktowane były jako relikty „pańskiej
Polski”. Wiele kościołów i cerkwi zamieniono na magazyny
lub zakłady przemysłowe. Pałace przekształcono w siedziby
kołchozowych władz, nie dbając o właściwą ich konserwację. Wiele obiektów, którym nie przeznaczono żadnej funkcji użytkowej, po wcześniejszym ograbieniu i zdewastowaniu, popadło w ruinę.
Począwszy od lat 90-tych XX wieku, w zmienionej
sytuacji politycznej, władze poszczególnych krajów zaczęły
doceniać dorobek pokoleń w dziedzinie kultury. Na przykładzie Białorusi można wskazać obiekty, którym przywrócono
i nadal przywraca się dawną świetność. W kilku wycieczkach na Białoruś miałem okazję przekonać się o tym zwiedzając m.in. kościół św. Michała Archanioła w Nowogródku, dworki Mickiewicza w Nowogródku i Zaosiu, dworek
Kościuszków w Mereczowszczyźnie, pałac Pusłowskich w
Kosowie Poleskim, zamki w Nieświeżu, Mirze i Lidzie, ruiny pałacu Sapiehów w Różanej i in.
Jedną z najwspanialszych magnackich rezydencji
I i II Rzeczypospolitej jest zamek książęcy Radziwiłłów
w Nieświeżu, obecnie w obwodzie mińskim. Jego budowę
rozpoczął w 1582 r. Michał Krzysztof Radziwiłł (Sierotka).
Jest to monumentalna budowla w stylu renesansowo-barokowym na planie kwadratu. Projektantem zamku był polski
architekt włoskiego pochodzenia Jan Maria Bernardoni. Budowla została ukończona w 1604 r. Zespół pałacowy na przestrzeni wieków był wielokrotnie odbudowywany po wielu
zawieruchach wojennych i przebudowywany w duchu klasycyzmu, neogotyku i modernizmu.
Druga wojna światowa była łaskawsza dla zamku.
Bolszewicy po zajęciu Nieświeża zdawali sobie sprawę

Nieśwież. Dziedziniec zamku Radziwiłłów
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z ogromnej wartości materialnej i artystycznej zamku oraz
jego wyposażenia. Zabezpieczyli znajdujące się w nim skarby: bibliotekę, dzieła sztuki, archiwum, trofea myśliwskie,
zdobioną srebrem i złotem broń ze wszystkich stuleci i in.
Gorszy był okres powojenny. Władze białoruskie przekształciły rezydencję w sanatorium. Zamek był sukcesywnie
ograbiany i niszczony. Z dawnego bogatego wystroju wewnętrznego zostało zaledwie kilka pieców i kominków oraz
fragmenty parkietu.
Przełomowym był rok 1994 kiedy władze białoruskie uznały zespół zamkowy za narodowy pomnik historii
i kultury, a następnie w 1997 r. przystąpiły do jego restauracji. W 2005 r. – dzięki wielkim wysiłkom m.in. Polaków – architektoniczny, rezydencjalny i kulturalny zespół rodu Radziwiłłów został wpisany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.
Na listę tę został także wpisany przylegający do
zamku kościół pw. Bożego Ciała. Kościół ufundował książę
Radziwiłł-Sierotka, a zaprojektował wspomniany wcześniej
Bernardoni. Kościół jest pierwszą na świecie świątynią z kopułą i barokową fasadą. Od jej budowy rozpoczęła się w Polsce i Europie Wschodniej epoka baroku. Świątynią opiekowali się księża jezuici, a jednym z nich był kaznodzieja i spowiednik, późniejszy męczennik i święty – Andrzej Bobola.
Kościół jest trójnawową bazyliką. Wnętrza pokryte
są freskami namalowanymi przez Dominika Ksawerego Heskiego w latach 1750-1970. Ten sam artysta namalował na
płótnie o wymiarach 4 razy 5 metrów obraz „Ostatnia Wieczerza” znajdujący się w ołtarzu głównym. W nawach kościoła znajdują się tablice upamiętniające m.in. Radziwiłła Sierotkę i jego synów.
W podziemiach kościoła znajduje się krypta rodu
Radziwiłłów. Pochowano tam ponad 100 członków tego rodu, m.in. założyciela rezydencji w Nieświeżu. Początkowo
ciała były balsamowane. Tajemnicę balsamowania przywiózł
z Egiptu Mikołaj Krzysztof Radziwiłł. Trumny te były kilkakrotnie otwierane. Ostatnie otwarcie przeprowadzono
w 1953 r. Prawdopodobnie radzieccy naukowcy chcieli poznać
tajemnicę balsamowania i wykorzystać ją do swoich celów.
W krypcie spoczywa również Stanisław Wilhelm
Radziwiłł (1880-1920), ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej, adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego. Zginął podczas
walk w 1920 r. Pośmiertnie został odznaczony krzyżem
srebrnym Virtuti-Militari. W 1926 r. marszałek J. Piłsudski
osobiście złożył order na trumnie poległego.
Inną zachwycającą budowlą magnacką jest zamek
w Mirze. Mir to miasto w obwodzie grodzieńskim, 85 km od
Mińska. Zamek w 2000 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wzniesiony na rzucie czworoboku, stanowi połączenie stylu gotyckiego, renesansowego
i barokowego. Jego budowę rozpoczął w XV w. wojewoda
brzeski i kowieński Jerzy Illinicz. Od 1568 r. przez ponad
300 lat zamek był w posiadaniu książąt Radziwiłłów. Kilkakrotnie był niszczony: przez Moskali, dwukrotnie przez
Szwedów oraz podczas wojen napoleońskich. Od 1895 r.
do1939 r. właścicielem zamku była rodzina Światopełk-Mirskich.

WSPOMNIENIA
Podczas okupacji niemieckiej w zamku znajdowało
się getto i obóz jeniecki. Zginęło tam około 1000 Żydów. Od
zakończenia wojny do 1962 r. w zamku urządzono mieszkania dla okolicznej ludności. Do jego odbudowy przystąpiono
w 1999 r.
W zamku można zwiedzać piękne wnętrza: jadalnię
z XVII w., sale z piecami kaflowymi, kasetonowymi sufitami
i pięknym parkietem. W salach tych eksponowane są m.in.
dawne instrumenty muzyczne, rycerskie zbroje, portrety
właścicieli, zabytki piśmiennictwa. W przylegającym do
zamku parku stoi piękna kaplica-mauzoleum rodziny Swiatopełk-Mirskich.
Historia nie była łaskawa dla magnackiej rezydencji
Sapiehów w Różanej. Różana, obecnie w obwodzie brzeskim, to gniazdo rodowe różańskiej linii Sapiehów. Pierwszą
rezydencję zbudował w początkach XVII w. Lew Sapieha.
W tej to rezydencji gościł król Władysław IV, a w czasie wojny polsko-moskiewskiej przechowywana była od 1655 r.
trumna z relikwiami św. Kazimierza w obawie przed ich profanacją. Rezydencja została całkowicie zniszczona podczas
wojny domowej szlachty z Sapiehami (1698 r.). Kolejna,
zbudowana przez Aleksandra Sapiehę w latach 1784-1786,
była jedną z największych w Rzeczypospolitej. W roku 1784
gościła króla Stanisława Augusta. Po powstaniu listopadowym została przez władze carskie skonfiskowana i całkowicie ograbiona. Wspaniała kolekcja obrazów, archiwum, imponująca biblioteka (3 tys. woluminów) zostały wywiezione
do Petersburga i nigdy nie powróciły do Ojczyzny.
Tragiczną okazała się I wojna światowa, podczas
której rezydencja została spalona. Podjęta w 1930 r. próba
jej odbudowy nie powiodła się, gdyż w 1944 r. została ponownie spalona. Obecnie pozostaje w ruinie. Być może doczeka się odbudowy. Dzięki fundacji Unii Europejskiej odrestaurowano już piękną bramę wjazdową z trzema prześwitami i kordegardy, w których mieści się małe muzeum.
W Różanej znajdują się dwie świątynie ufundowane
przez Sapiehów: kościół św. Trójcy (1617) i cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła (1767-1779).

Mir. Mauzoleum Światopełk-Mirskich
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Do budowli o charakterze obronnym należy zamek
książąt litewskich w Lidzie. Lida to miasto (obecnie w obwodzie grodzieńskim) założone przez wielkiego księcia litewskiego Giedymina w 1323 r. Lida była stolicą księstwa lidzkiego, którym władali kolejno : Giedymin, jego syn Olgierd,
następnie Jagiełło i Witold. Zamek był potężną twierdzą wielokrotnie szturmowaną przez Krzyżaków, Tatarów krymskich, wojska moskiewskie. Zamek spalili Szwedzi podczas
wojny północnej w 1702 i w 1710 roku. Odbudowę zamku
rozpoczęły w okresie międzywojennym lokalne władze polskie. Po wojnie prace są kontynuowane od roku 1982. Obecnie w jednej z wież mieści się muzeum, a na rozległym odcinku dziedzińca odbywają się turnieje rycerskie.
W Lidzie mieszka ok. 40 tys. Polaków (40% mieszkańców). Katolicy mają do dyspozycji zabytkowy kościół
Podniesienia Krzyża Świętego. Jest to świątynia trójnawowa
z bogato wyposażonym wnętrzem (rzeźby, freski, ornamenty stiukowe). W bocznym ołtarzu umieszczono cudowny obraz Matki Bożej.
Kolejnym przykładem przywracania świetności zabytkowym obiektom jest pałac Pusłowskich w Kosowie Poleskim (obwód brzeski). Zbudowany w 1838 r. był rezydencją rodziny Pusłowskich do czasu powstania styczniowego,
po którym władze carskie pałac skonfiskowały. Pałac, z założenia neogotycki, zadziwia swoją wielkością i ciekawym
rozwiązaniem architektonicznym. Posiada fasadę o długości
120 m, jednopiętrową część centralną, dwa parterowe skrzydła i dwanaście wież symbolizujących miesiące roku.
W okresie międzywojennym w pałacu mieściły się lokalne
władze administracyjne. W 1942 roku pałac został spalony
przez partyzantów radzieckich i do 2007 roku pozostawał w
ruinie. Obecnie jest odbudowywany, a po zakończeniu prac
rewaloryzacyjnych ma stać się muzeum, ośrodkiem kulturalnym oraz kompleksem hotelowo-konferencyjnym.
Około 2 km na północ od Kosowa, w Mereczowszczyźnie, stoi dworek Kościuszków, w którym w 1746 r. przyszedł na świat Tadeusz. W roku 1942 dworek został spalony
przez partyzantów radzieckich. Zrekonstruowany staraniem

Mir. Dziedziniec Zamku

Nieśwież. Freski w kościele Bożego Ciała
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Polonii amerykańskiej w 2004 r. pełni funkcje muzealne. Na
głazie narzutowym ustawionym na dziedzińcu umieszczona
jest płaskorzeźba bohatera i inskrypcja jedynie w języku białoruskim: „1746.04.02 – 1817.15.10. Tutaj, na uroczysku Mereczowszczyzna, urodził się Andrzej Tadeusz Bonawentura
Kościuszko, wielki syn ziemi białoruskiej, który w przyszłości został bohaterem narodowym Polski, USA i honorowym
obywatelem Francji. Wdzięczni potomni”.
Świetność zamków i pałaców powstałych w I Rzeczypospolitej jest zasługą rodzin magnackich. Magnaci,

dzięki olbrzymim majątkom, byli w stanie sprowadzać na te
ziemie wybitnych artystów i rzemieślników zachodnioeuropejskich do realizacji swoich założeń architektonicznych.
Wielu sławnych artystów, malarzy i rzeźbiarzy, pracowało
nad wyposażeniem wnętrz pałacowych. Dwory magnackie
były prężnymi ośrodkami kultury w I Rzeczypospolitej. Na
niektórych dworach działały nawet teatry.

Kosów Poleski. Pałac Pusłowskich

Mereczowszczyzna. Dworek Kościuszków

Różana. Brama wjazdowa rezydencji Sapiehów. W tle - ruiny fasady pałacu

Nieśwież. Wnętrze zamku Radziwiłłów

Nieśwież. Zamek Radziwiłłów

Mir. Zamek
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Tekst i zdjęcia: Stanisław Mazurek

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

24. Rocznica powstania Radia Maryja
5 grudnia w hali widowiskowo-sportowej w Toruniu grupa
naszych parafian uczestniczyła w uroczystościach dziękczynienia za 24 lata działalności katolickiej rozgłośni – Radio
Maryja. Grupą opiekował się ks. Wojciech Lange i modlitewnie, i organizacyjnie. Pięknie za tę posługą dziękujemy.
Po przyjeździe do Torunia zwiedziliśmy najpierw
malowniczo położoną nad Wisłą, ale jeszcze nie ukończoną
świątynię pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Budowa wielkimi krokami zmierza do zakończenia prac. Widzieliśmy uporządkowany teren przed świątynią z gotowymi chodnikami, parkingami i zielenią oraz
wnętrza, które są prawie gotowe ale wymagają wyposażenia.
Następnie udaliśmy się do hali widowiskowo-sportowej gdzie odbywały się główne uroczystości. Pielgrzymi
wypełnili szczelnie halę. Ci którzy nie mogli już wejść do
środka obserwowali uroczystości na telebimach umieszczonych przed halą i w specjalnym namiocie. W programie był
najpierw Różaniec, potem występy artystyczne ks. biskupa
Antoniego Długosza i koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”. O godz. 15 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zaraz po niej polscy artyści, m.in. aktorzy Halina
Łabonarska i Jerzy Zelnik, zaprezentowali program patriotyczno-religijny w hołdzie św. Janowi Pawłowi II pt. „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”. Z małym opóźnieniem rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks.
abp. Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego
(sekretarza Ojca Świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI).
Wśród licznych koncelebransów byli także: Metropolita
Gdański ks. abp Leszek Sławoj Głódź i biskup Pomocniczy
Wiesław Szlachetka.
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Po wysłuchaniu homilii wygłoszonej przez ks. abp.
Mieczysława Mokrzyckiego ustawiła się bardzo długa kolejka z Darami Serca przedstawicieli Rodziny Radia Maryja,
którzy przybyli z całej Polski. Po zakończeniu Mszy św. został odczytany telegram do papieża Franciszka. Potem głos
zabrali członkowie zakonów ale również szef gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele rządu RP
oraz władz miejscowych i samorządowych. Gratulacjom,
serdecznym życzeniom, podziękowaniom i owacjom
publiczności nie było końca.
Pełni przeżyć duchowych, patriotycznych i artystycznych wróciliśmy szczęśliwie późną nocą do domów
wdzięczni Ani Bacławskiej za jej inicjatywę i determinację w
realizacji wyjazdu.
Do zobaczenia na jubileuszowym, 25-leciu obchodów Radia Maryja???
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WSPOMNIENIA

Pielgrzymka chóru parafialnego do Danii
Na przełomie maja i czerwca tego roku Chór Parafialny pod
przewodnictwem ks. Grzegorza Stolczyka przebywał na
pielgrzymce w Danii na zaproszenie Chóru Naestved, który
gościł w naszej parafii dwa lata temu. Teraz chórzyści polscy spotkali się z gospodarzami w ich siedzibie. Przygotowano uroczysty obiad, który został poprzedzony powitaniami, podziękowaniami za umożliwienie chórowi przyjazdu
oraz wręczeniem pamiątek przywiezionych z Polski. W spotkaniu tym uczestniczyła również prezeska Polonii Naestved, pani Lidia Szuster, z którą nawiązano kontakt przed
wyjazdem. Po wspólnej biesiadzie i śpiewie członkowie zaproszonej przez gospodarzy kapeli folklorystycznej uczyli
przybyłych prostych kroków duńskich tańców ludowych.
Cała impreza została zakończona odśpiewaniem „Hymnu
Duńskiego”, który chórzyści polscy ćwiczyli na długo przed
wyjazdem.
Następnego dnia, pod przewodnictwem Lidii Szuster i jej męża, nastąpiło zwiedzanie miasteczka i wyjazd na
wyspę Gavno, na której wznosi się zamek o tej samej nazwie. Posiadłość ta jest jedną z najbardziej urokliwych duńskich budowli. Rezydencja otoczona jest parkiem z ogrodem tulipanów i egzotycznych kwiatów.
W godzinach popołudniowych pielgrzymi z Polski
uczestniczyli we Mszy św. w kościele Vor Frue Church koncelebrowanej przez miejscowego proboszcza ks. Juliana
Bednara i naszego ks. Grzegorza Stolczyka uświetniając ceremonię swoim śpiewem. Po Mszy św. zaprezentowano
wspólny koncert dwóch chórów – gospodarzy i gości. Po
nim pojawiły się nie tylko oklaski i słowa uznania dla wykonawców, ale i łzy wzruszenia, szczególnie wśród słuchaczy
polonijnych.
Z żalem pielgrzymi polscy opuszczali to gościnne
miejsce, ale oczekiwała ich już Kopenhaga. Oprócz zwiedzania miasta i obowiązkowych zdjęć przy pomniku kopenhaskiej Syrenki i Hansa Christiana Andersena czekały naszych chórzystów inne niezwykłe atrakcje i przeżycia. Zostali mianowicie zaproszeni przez Biskupa Kopenhagi ks.
Czesława Kozona (syna polskiego emigranta) do udziału w
pielgrzymce do Matki Bożej na Asebakken w pobliżu stolicy Danii. Tam pod jego przewodnictwem co roku, w ostatnią niedzielę maja, duńscy katolicy oraz emigranci z Kopenhagi i okolic, a także Polacy pielgrzymują, by uczestniczyć
w Eucharystii, Nieszporach i w procesji z figurą Matki Bożej do pobliskiego klasztoru. Ksiądz Proboszcz koncelebrował Mszę św. odprawianą w języku duńskim, podczas której chór odśpiewał dwie pieśni: „Pange linqua” i „Ave Maris
Stella”. Potem chórzyści z Gdańska zaprezentowali koncert
pieśni religijnych i ludowych: „Dona nobis”, „Dzwoneczek”,
„Ave Maria”, „Psalm 63”, „Oto są baranki młode”, „Czerwone jabłuszko”, „Krakowskie wesele”. Publiczność okazała
swoje uznanie gromkimi oklaskami, a grupy Polaków podchodziły do wykonawców i serdecznie im dziękowały za niezapomniane przeżycia. Sprawiło to gdańszczanom wielką
radość, a jeszcze większą – spotkanie z samym Ks. Biskupem Kozonem i siostrami zakonnymi (Polkami), które
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z nim pracują. Ks. Biskup zaprosił chórzystów do swojej rezydencji, gdzie gościli na kawie i pysznym serniku. Na koniec, po wyrażeniu wdzięczności za wspaniałe przyjęcie, zaproszono biskupa do Gdańska, a ten z kolei pobłogosławił
grupę na dalszą część podróży i życia.
Następnym i ostatnim miejscem, które zwiedzili
pielgrzymi z Polski, była pierwsza stolica Danii – Roskilde,
gdzie we wspaniałej katedrze znajduje się panteon królów
duńskich. Nawet tutaj, w tej protestanckiej świątyni, udało
się chórzystom zaśpiewać kilka pieśni, a Polacy, którzy akurat przebywali w tym miejscu, dziękowali za występ i wzruszenia.
Członkowie naszego Chóru Parafialnego, pełni niezapomnianych wrażeń i doświadczeń duchowych, nieco
zmęczeni, ale szczęśliwi, wrócili do domów, dziękując Bogu
za pomyślne wiatry na promie i wyrażając wdzięczność
wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji wyprawy.
Autor i współorganizator wyjazdu:
Sylwia Stankiewicz

WSPOMNIENIA

Ró¿ne oblicza Mediolanu
Mediolan kojarzony jest przede wszystkim z modą. W słynnej galerii handlowej Vittorio Emmanuelle oraz w pobliskich uliczkach znajdują się salony niemal wszystkich znaczących dyktatorów światowej mody. Najnowsze kreacje Armaniego, Versacego, Prady i in. osiągają w nich niebotyczne ceny, więc rzadko kto je tam kupuje, ale można je podziwiać w oknach wystawowych.
Fani piłki nożnej przyjeżdżają do Mediolanu, by
obejrzeć mecz jednego z dwóch tamtejszych klubów piłkarskich: A.C. Milan lub Inter Milan. Obie drużyny trenują
zgodnie na jednym z największych stadionów piłkarskich
świata San Siro. Piłkarskie derby także nie stanowią tu żadnego problemu, gdyż na trybunach wydzielone są bardzo
dokładnie osobne strefy dla kibiców obu zespołów.
Najbardziej znaną wizytówką Mediolanu jest jednak bezsprzecznie piękna gotycka, marmurowa katedra
z mnóstwem koronkowych wieżyczek. Tę ogromną i kunsztownie zdobioną świątynię budowano aż kilkaset lat. Z jej
marmurowego dachu przy dobrej pogodzie widać nawet odległe o 100 km Alpy. Na szerokich schodach wiodących do
katedry największy we Włoszech (a nawet chyba na świecie) chór liczący ponad 500 śpiewaków ze wszystkich regionów tego kraju dał 15.09.2015 wspaniały koncert muzyki gospel.
Mediolańska Polonia ma okazję uczestniczyć w polskich mszach w kościele Santa Maria alla Porta. Bardzo ciekawym zwyczajem jest tam święcenie tornistrów dzieci
w wieku szkolnym oraz błogosławieństwo dzieci I-komunijnych wraz z ich rodzinami na początku roku szkolnego.
Ochrzczone podczas niedzielnej mszy św. dzieci zaraz po
chrzcie pokazywane są przez rodziców wszystkim zgromadzonym w kościele wiernym. Bierzmowanie ma natomiast
miejsce zawsze w Rzymie, dokąd zjeżdżają się z całych
Włoch kandydaci do tego sakramentu.
W tym roku Mediolan odwiedziło dużo więcej gości
niż zwykle, gdyż miasto to było organizatorem Expo 2015.
Pawilonów wystawowych było tak wiele, iż przez cały dzień
nie sposób było zajrzeć do choćby połowy z nich. Najbardziej oblegany był oczywiście pawilon włoski. Obok wielu
bardzo egzotycznych lub imponujących pawilonów (np.

błogosławieństwo tornistrów w kościele
polskim w Mediolanie
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chrzest w kościele polskim w Mediolanie

Turcji, Chin, Hondurasu czy USA) nasz pawilon prezentował się wprawdzie dużo skromniej, lecz za to dość oryginalnie, gdyż zbudowany był w całości z drewnianych skrzynek
na jabłka. W środku największy zachwyt wzbudzała makieta stacji kolejowej z jeżdżącym po torach pociągiem. I może
nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że
wszystkie jej elementy (wraz z samym pociągiem) zrobione
były z czekolady Wedla. Aż do północy nad małym jeziorkiem pośrodku centrum targowego można było natomiast
podziwiać kilkunastometrowe „drzewo życia” mieniące się
różnymi barwami w rytm puszczanych z głośników fragmentów znanych utworów muzycznych.
Tekst i zdjęcia: Ewa Wojaczek

koncert 500-osobowego chóru gospel na schodach mediolańskiej katedry

pawilon polski na Expo 2015

mediolańska katedra

drzewo życia - na Expo 2015

27

Z ŻYCIA PARAFII

Intencje do Œw. Brata Alberta
• Dziękuję Bogu, za dotychczasowe dary, które otrzymała
moja rodzina. Jednocześnie proszę o dalsze łaski i błogosławieństwo, o opiekę Matki Bożej, o powrót do zdrowia dla
Mateusza i jego całej rodziny, a także dla mnie i moich bliskich.
• Dziękuję Bogu za naszych kapłanów. Niech Bóg w swej
łaskawości błogosławi wszystkim, a Maryja – nasza Matka
ma ich w ciągłej opiece.
• Św. Bracie Albercie, dziękuję z całego serca za wszystkie
łaski, które nam wypraszasz. Dziękuję za poprawę mojego
zdrowia fizycznego. Proszę równocześnie o światło Ducha
Św. dla moich dzieci i wnuków, żeby żyli zgodnie z przykazaniami Bożymi i kościelnymi. Proszę o miłosierdzie dla
nich, ponieważ nie uczęszczają w niedzielę na Mszę św..
Święty nasz Patronie, nie opuszczaj nas.
• Św. Albercie, proszę o zdrowie i pomoc pieniężną dla Anny, Piotra Adama i Joanny.
• Święty Bracie Albercie, dziękuję za wszystkie łaski, które
wypraszasz nam u Dobrego Boga. Proszę, módl się do Bożego Miłosierdzia za nami.
• 21 listopada obchodzimy urodziny Mateusza, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II proszę o łaskę cudownego
uzdrowienia z ciężkiej i długotrwałej choroby. Proszę Matkę Bożą o opiekę dla moich dzieci i ich rodzin, dla córki Julii. Proszę o zdrowie dla Moch bliskich, a zmarłym daj
wieczną szczęśliwość w niebie.
• O potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo oraz opiekę
Matki Bożej w trudnych sprawach mojej córki i jej rodziny.
Proszę o wstawiennictwo św. Jana Pawła II i siłę do znoszenia cierpień, a także o silną wiarę i miłość.
• Kochany św. Bracie Albercie, proszę o pomoc Bożą, ratunek, zdrowie, opiekę i środki do życia dla Anny, Piotra, Adama i Joanny.
• Kochany św. Bracie Albercie, proszę o uproszenie u Boga
obfitych łask, zdrowia, wiary, miłości, uwolnienie z nałogów,
o dary Ducha Św. dla Adama z ok. jego urodzin.
• Kochany Bracie Albercie, proszę o uproszenie u Boga łaski zdrowia, wiary, miłości, pokoju i radości, a także darów
Ducha Św. dla Piotra w dniu Urodzin.
• Św. Bracie Albercie, proszę Cię o uproszenie łask u Boga,
a szczególnie zdrowia, miłości i pokoju dla Ewy w dniu urodzin.
• Św. Bracie Albercie, dziękuję z całego serca za wszystkie
łaski, które nam wypraszasz, szczególnie za łaskę zdrowia,
że mogę chodzić. Proszę o światło Ducha Św. i życie zgodne z wolą Bożą. Święty nasz Patronie, wstaw się za nami do
Boga.
• Św. Bracie Albercie, wypraszaj potrzebne łaski dla moich
bliskich a także dla pani Aliny, Grażyny, Elżbiety i Urszuli.
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Proszę o szczęśliwą operację dla p. Krysi. Polecam Ci naszych kapłanów i siostry Betanki.
• Polecam Miłosierdziu Bożemu mojego zmarłego męża,
rodziców, dziadków z obojga stron, przyjaciół, dobrodziejów
i wszystkich, którym winniśmy modlitwę i wdzięczność.
• Św. Bracie Albercie, uproś u Jezusa łaskę zdrowia dla chorych z Rodziny, o błogosławieństwo i pomoc w trudnościach. Proszę o uzdrowienie relacji w rodzinie, za dobrodziejów. Polecam naszych Kapłanów i Siostry Betanki, prosząc dla nich o wszelkie potrzebne łaski i kroczenie za Jezusem.
• Św. Bracie Albercie, proszę wstawiaj się za mną w bardzo
trudnych i ciężkich chwilach. Wypraszaj dla mnie i całej rodziny łaskę pokory, cierpliwości oraz posłuszeństwa wobec
woli Bożej. Jezu ufam Tobie.
• Św. Bracie Albercie, dziękuję za wszystkie łaski, które
nam wypraszasz u Dobrego Boga. Proszę o Miłosierdzie
Boże nad nami.
• Św. Bracie Albercie, wypraszaj łaski dla moich bliskich,
przyjaciół i dobrodziejów. Proszę Cię za chorych, o ulgę w
cierpieniu. Miej w opiece p. Krysię, Alinę, Urszulę, Grażynę
i Elżbietę. Polecam Ci naszych kapłanów i Siostry Betanki.
• Św. Bracie Albercie, polecam p. Krysię w jej chorobie i
proszę dla niej o łaskę zdrowia. Kochany nasz Patronie, miej
nas w swojej opiece.
s. Amanda i s. Lidia

Z ŻYCIA PARAFII

Œwiatowe Dni M³odzie¿y – 2. FORUM

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, po
pierwszym październikowym koncercie, 12 grudnia, o
godz. 19.30 odbyło się już drugie forum zorganizowane
przez nasz parafialny punkt przygotowań do ŚDM.
To wieczorne, sobotnie spotkanie było zatytułowane „Ogarnąć porażkę”.
W jego trakcie usłyszeliśmy wykład o. Piotra
Kwiatka, który jest wykładowcą psychologii i cenionym kaznodzieją. Tematem konferencji był – „Święty nie znaczy
perfekcyjny”.
Potem, modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, towarzyszyła oprawa muzyczna naszej Scholi Lux Cordis. Następnie o. Piotr Kwiatek udzielił uczestnikom forum
indywidualnego błogosławieństwa.
Na zakończenie można się było zapisać na wyjazd
do Krakowa oraz zaczerpnąć informacji związanych z naszymi przygotowaniami do ŚDM.
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Z ŻYCIA PARAFII

Roraty

Lucernaria
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WIADOMOŚCI PARAFIALNE
WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:
Kaja Natalia Chroboczek
Weronika Wiśniewska
Tymoteusz Szymon Rachowski
Liliana Anna Lademann
Cezary Patryk Głowacki
Zuzanna Maria Poreda
Leon Michał Chadała
Pola Julia Walkowska
Mateusz Maciejewski
Julia Makomaska
Cezary Maksymilian Lech
Natalia Iwona Czerniewska
Igora Całka
Zofia Jacewicz
Witold Rudnicki
Tomasz Franciszek Szulc

13.09.2015 r.
13.09.2015 r.
13.09.2015 r.
20.09.2015 r.
21.09.2015 r.
27.09.2015 r.
27.09.2015 r.
27.09.2015 r.
11.10.2015 r.
11.10.2015 r.
11.10.2015 r.
11.10.2015 r.
25.10.2015 r.
8.11.2015 r.
8.11.2015 r.
14.11.2015 r.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ZAWARLI:
Bogusław Jan Staroszczyk i Justyna Agnieszka Polejewska
26.09.2015 r.
Antoni Kowalewski i Marta Maria Laskowska
26.09.2015 r.
Sebastian Marek Sałek i Miłosława Dobroń
17.10.2015 r.
Paweł Jan Czarnecki i Katarzyna Karolina Wilczyńska
24.10.2015 r.
Paweł Piotr Waliszewski i Beata Agnieszka Kotwicka
31.10.2015 r.

JUBILEUSZE 50-LECIA
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:
Barbara i Jerzy Strzała – 4 października
Irena i Bronisław Gilewscy – 24 października
Bogumiła i Jerzy Kruszczyńscy – 8 listopada
Wanda i Mieczysław Chmielewscy – 8 listopada
Gertruda i Edward Ambroziak – 14 listopada
Urszula i Stanisław Radeccy – 14 listopada
Janina i Zdzisław Gurdzińscy – 15 listopada
Anna i Jan Leszczyńscy – 29 listopada
Alina i Mieczysław Szymanek – 25 grudnia
Marianna i Zygmunt Garbala – 26 grudnia

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:
Śp. Zenon Chyliński, lat 55
Śp. Gertruda Magulska, lat 86
Śp. Stefan Pszczółkowski, lat 77
Śp. Ewa Sąsiadek, lat 59
Śp. Krystyna Ciarcińska, lat 85
Śp. Helena Kusiak, lat 73
Śp. Maciej Jędraszczak, lat 59
Śp. Bronisław Wąsowicz, lat 80
Śp. Józef Mrówczyński, lat 80
Śp. Barbara Kraszewska, lat 69
Śp. Zofia Szupiluk, lat 83
Śp. Tadeusz Kalamat, lat 60
Śp. Regina Tesler, lat 84
Śp. Janina Lisicka, lat 82
Śp. Renata Howald, lat 73
Śp. Wanda Bulińska, lat 94
Śp. Wanda Okrój, lat 61
Śp. Zofia Śledź, lat 88
Śp. Lilia Chmielewska, lat 77
Śp. Andrzej Kasak, lat 55
Śp. Jerzy Gutt, lat 79
Śp. Klemens Krzywdziński, lat 80
Śp. Zdzisław Karpiński, lat 82
Śp. Kazimierz Gosztyła, lat 80
Śp. Mieczysław Kardzis, lat 91
Śp. Wacław Ignacy Lasek, lat 85
Śp. Marianna Andrzejewska, lat 97
Śp. Helena Kędzia, lat 79
Śp. Józef Krasakiewicz, lat 79
Śp. Bożena Ryduchowska, lat 61
Śp. Jadwiga Palubicka, lat 71
Śp. Jan Lipkowski, lat 62
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

JUBILEUSZE 60-LECIA
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:
Bogusława i Tadeusz Deptała – 25 października
Irena i Józef Czapiewscy – 29 października
Barbara i Stefan Fabiszewscy – 15 listopada
Zofia i Ryszard Witkowscy – 22 listopada

„Głos Brata” – pismo wydawane przez parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta, adres: 80−395
Gdańsk, ul. Olsztyńska 2, tel. 058 556 42 40, e−mail:albert@diecezja.gda.pl, www.bratalbert.com.pl
Opiekun redakcji – ks. Tadeusz Polak. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania
nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii parafialnej.
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Teresa Sowińska. Korekta tekstu: Anna Jaśkowiak.
Informacje parafialne: Marcin Smoszna. Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Ryszard Magulski, ks. Mateusz, ks. Tyberiusz,
ks. Wojciech, ks. Krzysztof, ks. Tadeusz, młodzież oraz zdjęcia z archiwum parafii. Okładka: Andrzej Sowiński.
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PRACE BUDOWLANE

Mamy całą kolekcję nowych podestów drewnianych do aranżacji dekaracji kościelnych, nowy podest na ołtarz pod Księgę Liturgiczną
i krzyż jerozolimski na balustradzie chóru.

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

„Podnieś rękę Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą,
w dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej siłę, Swą siłą”.

Życzymy wszystkim Czytelnikom
naszej gazety parafialnej
w Nadzwyczajnym Roku Świętym oraz w roku
dziękczynienia za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce
nadziei i ufności w Boże Miłosierdzie,
które przynosi nam Dzieciątko Jezus.
Niech Święta Rodzina umacnia nasze Rodziny
i dodaje otuchy na każdy dzień Nowego Roku 2016.
Redakcja Głosu Brata
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