B³. Janie Pawle II, módl siê nad nami grzesznymi

Płaskorzeźba odlana z brązu wg projektu Marcina Sobczaka
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S³owo od Ksiêdza
Proboszcza
Kochani Parafianie. Jesień zagląda nam do okien
i z niecierpliwością sprawdzamy czy kaloryfery są
już ciepłe. W tym klimacie warto nieco poczytać
i powspominać. Z radością więc oddajemy w ręce
naszych czytelników kolejny numer Głosu Brata.
Wiele się ostatnio działo… Wśród wydarzeń parafialnych na szczególną uwagę zasługują obchody
Srebrnego Jubileuszu istnienia naszej Wspólnoty.
Dziękujemy Bogu za ten piękny czas a zawłaszcza za ludzi i tych ważnych, i tych cichutkich
w swojej obecności. Pochylamy się nad ogromem
działań, które są owocem bezinteresownej posługi kapłanów i sióstr zakonnych. Z wdzięcznością
przywołujemy tych wszystkich, którzy dzielą się
z nami swoimi talentami. Krótko mówiąc, powspominajcie oglądając ciekawy materiał zdjęciowy; poczytajcie o tym, co innym w duszy gra…
a jednocześnie pamiętajcie, iż parafia to WSPÓLNOTA. Niech to będzie zaproszenie do Ciebie
drogi czytelniku, abyś odkrył swoje miejsce w tej
WSPÓLNOCIE, a póki co zapraszam do modlitwy… do modlitwy różańcowej, bo to przecież
miesiąc październik.
Z uśmiechem i życzliwością
Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk

...
Witamy
w naszej
parafii
ponownie
siostrê
betankê
i nowych
ksiê¿y

ks. Piotr Lempart
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s. Lidia Świątkowska

ks. Tyberiusz Kroplewski
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25 III – w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w dniu Świętości Życia składaliśmy przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
7 IV – młodzież przygotowała wystawę pt. „Jezu ufam Tobie, bardziej niż sobie” oraz zaprosiła na projekcję filmu „Miłosierdzie Boże ratunkiem dla świata”
10 IV – w 3. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny oraz
o życie wieczne dla wszystkich poległych w tej katastrofie
13 IV – rozpoczęliśmy V Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Powołani, aby objaśnić
słowa Prawdy”
21 IV – o. Tomasz Jank, franciszkanin głosił Słowo Boże w ramach cyklu „Rok Wiary przeżywany z przedstawicielami różnych zakonów i zgromadzeń”
21 IV – przed kościołem odbyła się hospicyjna akcja „Żonkil”. W to dzieło włączyła się młodzież ze Szkolnego Koła Caritas z Gimnazjum 21
28 IV – siostry betanki przeżywały swoje jubileusze. Siostra Bernarda 25-lecie, a Siostra
Amanda 50-lecie życia zakonnego
19 V – uczniowie klas II po raz pierwszy przystąpili do Komunii Świętej.
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego nasza schola młodzieżowa śpiewała Akatyst ku czci
Ducha Świętego
22 V – ks. abp Tadeusz Gocłowski udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży gimnazjalnej oraz dorosłym
30 V – w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przeszła ulicami naszego osiedla
procesja Eucharystyczna
26-30 V – gościliśmy chór NESTVED z Danii
1 VI – w Lednicy nasza młodzież uczestniczyła w modlitewnym czuwaniu
3 VI – księża neoprezbiterzy Krzysztof, Paweł i Michał, którzy w ostatnim roku odbywali
praktykę duszpasterską w naszej parafii odprawili wspólnie Mszę św. prymicyjną
9 VI – rozpoczęliśmy uroczystości związane z 25-leciem istnienia naszej parafii. Mszę św.
koncelebrował pierwszy proboszcz ks. Eugeniusz Stelmach razem z kapłanami, którzy posługiwali w naszej wspólnocie. Otworzyliśmy wystawę fotograficzną ukazującą ogrom prac wykonanych w minionym ćwierćwieczu
12 VI – nasz parafianin kleryk Marcin Moszczyński przyjął Święcenia Diakonatu z rąk ks.
abpa Sławoja Leszka Głódzia
16 VI – w ramach jubileuszu parafii gościliśmy kapłanów, którzy pochodzą z naszej parafii.
Odpustowe świętowanie rozpoczęliśmy wspólną zabawą z dziećmi
17 VI – odprawiliśmy jubileuszową Mszę św. odpustową, z udziałem księży z dekanatu oraz
zaproszonych gości, pod przewodnictwem ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia, który dokonał
poświęcenia płaskorzeźb św. Brata Alberta i bł. Jana Pawła II
23 VI – zakończyliśmy nasze jubileuszowe świętowanie Mszą św. razem z siostrami zakonnymi serafitkami i betankami, które pracowały w naszej parafii
26, 27 i 28 VI – we wspólnej modlitwie uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców
dziękowaliśmy za kończący się rok szkolny
30 VI – ks. abp Sławoj Leszek Głódź dokonał zmian personalnych. Do innych parafii zostali
skierowani: ks. Jacek Kowalewski i ks. Rafał Dettlaff. Rozpoczyna pracę w naszej wspólnocie
ks. Piotr Lempart
17 VII – przybył drugi z nowych kapłanów – ks. Tyberiusz Kroplewski
23-28 VII – podczas 28. Światowych Dni Młodzieży w Brazylii w Rio de Janeiro młodzież
z naszej parafii spotkała się w bibliotece, aby poznać bliżej tematykę Światowych Dni Młodzieży
Decyzją Matki Generalnej s. Justyna – zakrystianka została przeniesiona do Kazimierza Dolnego a na jej miejsce przybyła s. Lidia, która kilka lat temu posługiwała w naszej parafii
28.07-12.08 – w Gdańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę uczestniczyli nasi parafianie
28 VIII– przed kościołem składaliśmy ofiarę na cele misyjne dla studentek Patrycji
i Agnieszki, działających w D.A., które z ramienia Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego udają
się na roczny wolontariat misyjny do Zambii
23 VIII – wyposażyliśmy przyborami szkolnymi 20 tornistrów w akcji Caritas „Tornister pełen uśmiechów”
25 VIII – gościliśmy w naszej wspólnocie ks. Juliana Nogę – Dyrektora Domu Pomocy „Złota Jesień” na Zaspie, który głosił Słowo Boże oraz zbierał ofiary na działalność tej placówki
8 IX – podczas Mszy św. poświęciliśmy tornistry i przybory szkolne uczniom, którzy w tym
roku rozpoczęli naukę. Pochodzący z naszej parafii ks. Krzysztof Lisewski odprawił dziękczynną Mszę św za Srebrny Jubileusz Sakramentu Kapłaństwa
14 IX – ok. 200 osób uczestniczyło w XIII Parafialnej Pielgrzymkce Rowerowej do Matemblewa
19 IX – wspólny autokarowy wyjazd parafialny do lasu na grzybobranie
21 IX – z ks. Bogdanem uczestniczyliśmy w pielgrzymce autokarowej do Lichenia
22 IX – w ramach cyklu „Rok wiary przeżywany z przedstawicielami różnych zakonów i zgromadzeń” gościliśmy o. Ryszarda, misjonarza oblata, który głosił Słowo Boże
28 IX – rozpoczęliśmy kolejny rok pracy z najmłodszymi pt. „Spotkania z Biblią dla przedszkolaków”
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Sprawozdanie ze wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym
Współpraca pomiędzy Parafią Św. Brata Alberta, a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym, którego Ośrodek
mieści się na terenie naszej parafii rozpoczęła się we wrześniu 2003 roku. Pani Małgorzata Rybicka – przewodnicząca
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym oraz dyrektor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku zwróciła się
do księdza Proboszcza z prośbą o objęcie opieką duszpasterską dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin. Prośba
była spowodowana specyficznymi potrzebami wielu osób
z autyzmem, mają problemy z rozumieniem norm społecznych i funkcjonowaniem w grupie oraz rozumieniem mowy.
Często, zanim przyzwyczają się one do uczestnictwa we
Mszy św., wykazują zachowania nieakceptowane społecznie,
które mogą przeszkadzać w uczestnictwie na Mszach św.
dla wszystkich wiernych.
Ksiądz Proboszcz zgodził się, żeby w naszej wspól-

nocie parafialnej odbywały się raz w miesiącu Msze św. dla
dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin.
Przez pierwsze 3 lata te Msze św. odprawiał ksiądz Tadeusz
Polak, następnie posługą dla naszej wspólnoty zajął się
ksiądz Jacek Kowalewski i prowadzi ją do dnia dzisiejszego.
Z kapłanem współpracuje pani Magdalena Olszewska nauczyciel religii z naszego ośrodka, która pomaga w przygotowaniu dzieci do I Komunii Świętej.
5 maja 2012 roku rodziny osób z autyzmem wraz ze
swoim duszpasterzem wyjechały na coroczny dzień skupienia do Ośrodka Rekolekcyjnego działającego przy parafii
w Juracie.
Comiesięczne Msze św. są cenną formą duszpasterstwa dla osób z autyzmem i ich rodzin. Księża odprawiający
Msze biorą pod uwagę specyficzne ograniczenia i problemy
tych osób, wykazują się też empatią w stosunku do rodzin.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci ko³a teatralnego „Przyjaciele Jezusa”
W roku szkolnym 2006/2007 grupa dzieci utworzyła koło
teatralne „Przyjaciele Jezusa”. Rekrutacja do tej grupy jest
zawsze otwarta. Dzieci zachęcone postawą i pięknymi występami „małych aktorów” bardzo chętnie włączają się do
ich grona. Zadaniem naszego koła jest to, aby poprzez scenki ewangelizacyjne, montaże słowno-muzyczne i różnego
rodzaju sztuki rozwijać wiarę aktorów, jak również pomóc
w przeżywaniu tajemnic Roku Liturgicznego dzieciom i parafianom.
Pragnąc przedstawić naszą działalność, posłużę się
przykładami z Roku Liturgicznego, który przeżywany jest
w kościele podczas całego roku szkolnego. Najważniejszym doświadczeniem dla każdego chrześcijanina jest spotkanie z Jezusem podczas Eucharystii, dlatego starając się
przybliżyć Radosną Nowinę – przedstawiamy przypowieści
Jezusa w formie ewangelizacyjnych scenek, w których dzieci wcielają się w role postaci biblijnych.
W październiku podczas nabożeństw różańcowych
„aktorzy” na żywo przestawiają wydarzenia z życia Maryi
i Jezusa ukryte w tajemnicach radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych. Uwieńczeniem październikowych
spotkań z Maryją są przestawienia ku Jej czci pt. „Matka
Boża z Lourdes” lub „Tajemnice z życia św. Bernadetty”.
Gdy pochylamy się nad przemijalnością naszego
ziemskiego życia i dziękujemy Bogu za dar życia wiecznego, nasz teatr przygotowuje montaże słowno-muzyczne np.
„Listopadowe zamyślenia”, które prezentujemy w niedzielę
na rozpoczęcie Mszy św. dla dzieci.
Radosny czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela
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– Adwent – to również okazja, aby razem z dziećmi i parafianami pochylić się nad tajemnicą Zwiastowania NMP.
Z tej okazji wystawiamy program muzyczny pt. „Jak przeżyjesz swój Adwent?” oraz „Cztery świece”.
Dzieci bardzo chętnie przygotowują stroje, dekoracje i uczą się ról, aby w szkole na uroczystym apelu, oddać
hołd Dzieciątku wystawiając bożonarodzeniowe misterium
Jasełka. W naszej SP nr 80 jest tradycją, że ludzie chorzy,
w podeszłym wieku i samotni gromadzą się na Wigilii specjalnie dla nich przygotowanej i my dla nich wystawiamy Jasełka. Często to Misterium powtarzamy w kościele, aby Rodzice mogli zobaczyć swoje pociechy, które dają świadectwo wiary w przychodzącego Zbawiciela.
Ogromną radość sprawia nam przygotowanie
spektakli opartych na przypowieściach ewangelicznych,
które wystawiamy podczas Rekolekcji Wielkopostnych np.
„Dobry Samarytanin”, „Zacheusz”, „Sąd nad Jezusem”. Prowadzimy też rozważania Drogi Krzyżowej. Dla dzieci komunijnych, na zakończenie tzw. białego tygodnia, przygotowujemy programy pogłębiające tajemnice Eucharystii. Są to
montaże słowne i muzyczne stworzone w oparciu o teksty
Jana Pawła II lub przedstawienia pt. „Marcelino, chleb i wino”, czy „Tarsycjusz”.
Z okazji zakończenia roku szkolnego w naszym kościele odbywa się Msza św., w której biorą udział uczniowie, nauczyciele i dyrekcje szkół znajdujących się na terenie parafii. Pragnąc podziękować Bogu za zdobyte wiadomości i dziękując za Boże błogosławieństwo, nasze koło teatralne ma okazję włączyć się w to dziękczynienie przez wy-
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stawienie humorystycznych spektakli np. „Po co nam te wakacje”, „Lokomotywa” czy „Ostatnia lekcja”.
Mamy również pewne osiągnięcia teatralne, które
wpisały się w historię naszego koła . Jest to zajęcie II-go
miejsca w przeglądzie sztuk o tematyce religijnej za przestawienie pt. „Zacheusz”. Eliminacje odbyły się w SP nr 1
w Gdańsku w roku 2008. Otrzymaliśmy również dyplom
w roku 2007 za zajęcie II-go miejsca w VI Przeglądzie Jasełka 2007 w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Gdańsku.
Z przedstawieniem opartym na opowiadaniu Janiny
Porazińskiej pt. „Grzyby” udaliśmy się do Domu Seniora
w Gdańsku. Przy współudziale Dzieci z Eucharystycznego
Ruchu Młodych przygotowujemy Dzień Papieski, który wy-

stawiamy podczas Uroczystego Apelu w szkole, a następnie
powtarzamy dla parafian podczas Mszy świętej.
Pragnąc podziękować „młodym aktorom” za ich
ofiarną pracę, organizujemy wspólne spotkania, które integrują grupę. Okazją jest kolędowanie i dzielenie się opłatkiem, zabawy karnawałowe, wyjście do kina lub na smaczną
pizzę na zakończanie roku szkolnego.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować Rodzicom
za wspaniałą współpracę. Dzieci należące do kola teatralnego dużo czasu poświęcają na próby, opanowanie tekstów,
przygotowanie strojów i dlatego składam im gorące BÓG
ZAPŁAĆ

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Scholi
Liturgicznej „Lux Cordis”
Schola powstała 3 lata temu, w kwietniu 2009 roku.
Inspiracją do jej powstania była, przygotowana
przez naszą młodzież, wielkopiątkowa adoracja przy Grobie
Pańskim. Modlitwę ubogacił wówczas śpiew pieśni wykonany a cappella przez grupę młodych ludzi z duszpasterstwa
młodzieży. Wspólny śpiew zachęcił do przygotowania kolejnych utworów muzycznych na zbliżającą się uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a później również na inne uroczystości.
Repertuar scholi obejmuje chorał gregoriański oraz
pieśni polifoniczne: stare oraz współczesne, pisane również
przez polskich kompozytorów, związanych często z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym. Regularne próby chóru
odbywają się w salkach parafialnych w środy o godz. 19.00.
Scholę prowadzi organista Krzysztof Żygowski. Aktualnie liczy ona szesnastu członków, którzy zajmują się
głównie oprawą akademickich Mszy św. odprawianych
w niedziele o godz. 20.00.

Schola prowadzi również śpiew podczas adwentowych nieszporów zwanych „Lucernariami”, nabożeństw
Drogi Krzyżowej oraz Akatystu ku czci Bogurodzicy i do Ducha Świętego. Wspólnie z chórem parafialnym schola zapewnia oprawę muzyczną ważniejszych uroczystości parafialnych, szczególnie Triduum Paschalnego.
W swojej niedługiej historii schola wielokrotnie
śpiewała gościnnie w innych parafiach, zapewniała również
oprawę Mszy św. sprawowanych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele pw. św. Antoniego w Gdańsku
Brzeźnie oraz na wspólnych wyjazdach młodzieżowych.
Każdego roku śpiewacy scholi biorą udział w Ogólnopolskich Warsztatach Liturgiczno-Muzycznych.
Schola pełni ważną i zauważalną rolę w życiu liturgicznym parafii. Jej członkowie są w pełni świadomi znaczenia śpiewu podczas liturgii. Dbają o własny rozwój duchowy,
należą do duszpasterstw działających przy parafii. Poprzez
swój śpiew starają się chwalić Boga i uświęcać wiernych.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Scholi
Dzieciêco-Przedszkolnej
Schola dziecięca, gromadząca przedszkolaków na Mszy św.
niedzielnej o godzinie 12.00, istnieje przy parafii od 2009 r.
Prowadzi ją pani Aneta Bratke.
Na cotygodniowych spotkaniach zostają przygotowane pieśni religijne, które dzieci wykonują na niedzielnych
Mszach św. i podczas nabożeństw w ciągu roku.
Dzieci ze scholki biorą aktywny udział :
– we Mszach świętych niedzielnych z udziałem dzieci przedszkolnych,
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– w Mszach świętych o godzinie 12.00 z okazji świąt i uroczystości,
– w nabożeństwie różańcowym,
– podczas Drogi Krzyżowej,
– w rekolekcjach wielkopostnych i adwentowych dla dzieci.
Swoim śpiewem i zaangażowaniem przedszkolaki
głoszą chwałę Bożą, odkrywają w sobie talenty, którymi
chętnie dzielą się innymi.
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Historia Koœcio³a Gdañskiego
LATA OSIEMDZIESIĄTE XX w.
III pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Ojczyzny w dniach
8 - 14 czerwca 1987 r. uwarunkowana była terminem świętowania pięćdziesiątej rocznicy Kongresu Eucharystycznego
w Poznaniu. Ojciec Święty chciał zapoczątkować tradycję
regularnego pielgrzymowania do Ojczyzny co cztery lata.
Władze specjalnie nie oponowały. Początkowo protestowały
przeciwko umieszczeniu w programie III pielgrzymki Ojca
Świętego spotkania z Wałęsą w Gdańsku oraz odwiedzenia
grobu ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Z proponowanej trasy wypadł Rzeszów, „ze względu na interes Narodu,
nie trzeba pchać się na pogranicze” – przekonywał działacz
partyjny Kazimierz Barcikowski. Było to jedyne ustępstwo
na rzecz władzy. Następca ks. biskupa Lecha Kaczmarka
w diecezji gdańskiej, ks. biskup Tadeusz Gocłowski, zasłynął jako wytrawny negocjator i mediator we wszystkich sporach pomiędzy nabierającą znaczenia opozycją a chylącą się
ku upadkowi PRL-owską władzą. Jesienią 1986 roku już było wiadomo, że III pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny
dojdzie do skutku w uzgodnionym terminie.

– cz. 17

grupa – jako sekcja społeczna. Spisano założenia ideowe organizacji oraz jej Reguły. W preambule zapisano: „...niech
celem naszym w życiu religijnym będzie postępowanie
zgodne z naszymi praktykami głoszonymi przez Kościół
Rzymsko-Katolicki, a w życiu publicznym, wcielanie nauk
Kościoła w codzienną praktykę. Stanowić chcemy rodzinę
normalnych ludzi ze wszystkimi swoimi zaletami i przywarami. Będziemy kierować się w praktyce życia codziennego
poniższymi regułami wewnętrznymi, aby doskonalić w sobie postawę właściwą i godną ludziom...”. Reguły zostały zatwierdzone przez ks. kanonika Henryka Jankowskiego, który z ramienia Zakonu Świętej Brygidy był Konfesorem Generalnym.
15 stycznia 1984 roku pierwsza grupa 43. stoczniowców ze Stoczni Północnej złożyła przyrzeczenia. Dla
odróżnienia od części modlitewnej przyjęto nazwę Bractwo
Oblatów św. Brygidy. Opiekunem duchowym Bractwa ks.
bp Tadeusz Gocłowski wyznaczył swojego sekretarza, ks.
Stanisława Dułaka. Wszystkie działania i wszelkie inicjatywy od tej pory ukierunkowane były na budowanie siły Bractwa. Wprowadzono symboliczne umundurowania, tj. białe
koszule i niebieskie krawaty, furażerki w kolorze beżowym
oraz odznakę Bractwa – Krzyż św. Brygidy.

Krzyż – oznaka Bractwa Oblatów św. Brygidy

Ks. bp Tadeusz Gocłowski z Ojcem Świętym Janem Pawłem II

Zanim jednak zrelacjonuję, jak doszło do papieskiej
pielgrzymki, chciałbym opisać w dużym skrócie sytuację
w Gdańsku i w stoczniach. Już od dłuższego czasu dwóch
działaczy stoczniowej Solidarności postanowiło założyć organizację, która nie tylko niosłaby pomoc ludziom jej potrzebującym, ale z biegiem czasu mogłaby też dopominać
się o ich prawa. Prowadzono rozmowy z kilkoma proboszczami w sprawie pomocy w jej organizowaniu, ale nie uzyskali akceptacji na taką działalność przy kościele. W końcu
zainteresowali swoim planem ks. Henryka Jankowskiego,
proboszcza parafii pw. św. Brygidy w Gdańsku, który po
krótkiej rozmowie oświadczył, że ma pewną propozycję dla
takiej organizacji. Otóż przy parafii działał Trzeci Zakon Oblatów św. Brygidy – patronki gdańskiej biedoty. Grupie modlitewnej przewodniczył wówczas działacz Solidarności ze
Stoczni Remontowej. To do nich właśnie dołączyła nasza
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Bractwo rozrastało się liczebnie, organizowano
szkolenia, podejmowano różnorodne akcje, w tym podejmowano dyżury przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki, organizowano pielgrzymki na Jasną Górę i do Piekar Śląskich. W odpowiedzi na apel Episkopatu Polski, dotyczący wstrzymania
się od spożywania napojów alkoholowych w miesiącu sierpniu, członkowie Bractwa pikietowali sklepy monopolowe.
W czerwcu 1984 r., w święto Bożego Ciała, Bractwo Oblatów św. Brygidy po raz pierwszy zaprezentowało się publicznie w procesji i pierwszy raz ze sztandarem.

Przemarsz ze sztandarami Bractwa Oblatów św. Brygidy na ulicach Gdańska
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Członkowie Bractwa pikietują przed sklepami z alkoholem

Gdy jesienią 1986 r. było już wiadome, że III pielgrzymka Ojca Świętego do Polski, a w tym do Gdańska dojdzie do skutku, Bractwo włączyło się w prace organizacyjne. Episkopat spodziewał się w Gdańsku na uroczystościach ok. 1 mln pielgrzymów, których w tym czasie trzeba
odpowiednio pokierować, przygotować dla nich miejsca odpoczynku i ewentualnie noclegi. Bractwo włączyło się w organizację służby Semper Fidelis, która została powołana dekretem bp. gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego.
Decyzją biskupa moderatorem został ks. Andrzej
Rurarz, a świeckim moderatorem Mieczysław Róg. Bractwo
zmobilizowało ok. 2700 mężczyzn i ok. 250 kobiet do służby
pomocniczej. Na kwaterach zorganizowanych przez Bractwo było miejsce dla ok. 2000 pielgrzymów. Bardzo budujący był widok, kiedy podczas zaprzysiężenia Służb całą nawę
Bazyliki Mariackiej wypełniło Bractwo ze swoim sztandarem.
Bractwo uczestniczyło również w tworzeniu służby
studenckiej, która zapragnęła mieć swoją służbę kościelną,
jako że przewidziane było odrębne spotkanie papieża z młodzieżą na Westerplatte. Jednym z negocjatorów był Przemysław Gosiewski. Bractwo zaproponowało studentom jednolite dowództwo służb porządkowych, na którą to propozycję
nie zgodziły się jednak służby studenckie.
Zanim doszło do papieskiej wizyty w Gdańsku, rozpoczęto ogromną pracę przygotowawczą do tej tak długo
oczekiwanej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież, wg
ustalonego planu powinien wylądować na lotnisku w Babich
Dołach. Następnie w Gdyni na Skwerze Kościuszki miał odprawić nabożeństwo w intencji ludzi morza. Z Gdyni na pokładzie trałowca Marynarki Wojennej powinien przepłynąć
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do Sopotu, skąd papamobilem miał przejechać do Oliwy na
krótką audiencję, gdzie było zaplanowane spotkanie z Lechem Wałęsą i jego rodziną. Następnego dnia – zgodnie
z planem – Ojciec Święty powinien się spotkać z młodzieżą
na Westerplatte, potem planowano spotkanie z chorymi
w Bazylice Mariackiej. W drodze na gdańską Zaspę Papież
miał zatrzymać się na modlitwę przy pomniku Poległych
Stoczniowców w roku ‘70. Tak wyglądał opracowany plan
pobytu papieża w Gdańsku. Z odpowiednim wyprzedzeniem rozpoczęto prace przygotowujące nas do tej historycznej wizyty.
Na gdańskiej Zaspie, na terenie nowego parku, na
którym nie było jeszcze dużych drzew i który miał odpowiednią powierzchnię na pomieszczenie wielkiej rzeszy
uczestników Mszy św., rozpoczęto budowę konstrukcji monumentalnego ołtarza i podzielono park na sektory dla pielgrzymów. To miejsce stało się dla mieszkańców Gdańska
oraz przyjezdnych celem spacerów, podczas których chętnie przyglądano się postępowi prac. Ogromem tego dzieła,
bo tak można nazwać wznoszący się w górę przyszły ołtarz,
zachwycali się ludzie z Gdańska i goście.
Pamiętam jedno zdarzenie, które miało miejsce 2 –
3 tygodnie przed papieską wizytą. Radiowęzeł stoczniowy
podał wówczas komunikat, że organizowany jest wyjazd do
szpitala na Zaspę, celem oddania krwi potrzebującej osobie,
która uległa wypadkowi przy budowie ołtarza. Podstawiono
autokar, który zawiózł krwiodawców do szpitala. Przejeżdżając koło budowanego ołtarza, nie zauważyliśmy żadnego
śladu wypadku. W szpitalu siostry pobierające od nas krew
powiedziały nam, że organizuje się krew na potrzeby ewentualnych rozruchów, czy krwawych zajść podczas uroczystości wizyty papieskiej. Na dzień przed wizytą Ojca Świętego rozpoczęły się profilaktyczne zatrzymania wcześniej wyselekcjonowanych przez SB działaczy Solidarności. Zatrzymano również oblata, brata, łącznika z Kurią. Rozpoczęto
gorączkowe starania o uwolnienie zatrzymanych. Gdy to
nie przyniosło efektów, zastosowano ze strony działaczy
Bractwa szantaż, że jeżeli SB nie uwolnią zatrzymanych, to
służby kościelne nie wyjdą na ustalone obstawy terenów
i tras przejazdu Ojca Świętego. Cel został osiągnięty. O godzinie 14- tej uwolniono zatrzymanych, również łącznika.
Data 11 i 12 czerwca 1987 r. na stałe zapisała się
w pamięci mieszkańców Wybrzeża. Pierwszy raz w historii
naszego miasta mogliśmy przyjąć papieża, i do tego Polaka.
11 czerwca, zgodnie z planem, Ojciec Święty Jan Paweł II
przyleciał na wojskowe lotnisko w Babich Dołach, aby
w centrum Gdyni na Skwerze Kościuszki w obecności ok.
500 tys. wiernych odprawić nabożeństwo w intencji Ludzi
Morza. Z Gdyni na pokładzie okrętu Marynarki Wojennej,
ORP Mewa Ojciec Święty przypłynął do Sopotu, skąd papamobilem – serdecznie witany przez stojących szpalerami po
obu stronach trasy mieszkańców – udał się do Oliwy, gdzie
gdański biskup Tadeusz Gocłowski przygotował Papieżowi
rezydencję na czas pobytu w Gdańsku.
Oczekiwanie na przyjazd naszego Wielkiego Gościa dosyć mocno się przedłużało, lecz mimo to wytrwaliśmy do chwili, na którą kilka godzin czekaliśmy. Najpierw
ujrzeliśmy milicyjne radiowozy i motocykle z migającymi
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światłami, potem sporo samochodów z duchowieństwem.
Już od dłuższego czasu dało się wyczuć wzrost napięcia
przed czekającym nas wydarzeniem. W radosnym nastroju
doczekaliśmy tej chwili – ujrzeliśmy Jana Pawła II w białym
papamobilu. Oczekujących ogarnęło wielkie i radosne
wzruszenie. Po tej długo oczekiwanej chwili, ludzie witający
na trasie Ojca Świętego, bardzo powoli zaczęli rozchodzić
się. To było jednak za duże przeżycie, aby tak po prostu
wrócić do domów. Tymczasem Ojciec Święty udał się jeszcze na spotkanie z Lechem Wałęsą i jego rodziną w Kurii Biskupiej w Oliwie.
Drugiego dnia pobytu Ojca Świętego w Gdańsku
Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą na Westerplatte. Skierował wówczas do niej pamiętne przesłanie: „Każdy z was,
młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje «Westerplatte». Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć,
nie można zdezerterować”.
W południe Papież spotkał się z chorymi w bazylice Mariackiej w Gdańsku a następnie udał się pod pomnik
Poległych Stoczniowców, gdzie modlił się w samotności.
Obrzeża placu Trzech Krzyży wypełnione były funkcjonariuszami SB odwróconymi plecami do modlącego w całkowitym milczeniu Jana Pawła II i odgradzającymi Go w ten
sposób od rzeszy wiernych. „W takim miejscu milczenie
jest krzykiem” – mówił potem Papież wyraźnie wzruszony.

Historyczne zdjęcie zamieszczone w Gościu Niedzielnym 10 czerwca 2012 r.

Homilia Ojca Świętego była często i entuzjastycznie przerywana oklaskami oraz wymachiwaniem kolorowymi chustami, które mieli z sobą uczestnicy tej Eucharystii.

Samotna modlitwa Ojca Świętego przed pomnikiem Poległych Stoczniowców ‘70 roku.

Punktem kulminacyjnym pobytu Papieża w Gdańsku była Msza św. odprawiona przez Jana Pawła II oraz kardynałów, biskupów i kapłanów przy przepięknym ołtarzu
o kształcie fragmentu okrętu żaglowego na gdańskiej Zaspie. Uczestniczyło w niej ponad 1 mln wiernych, przybyłych do Gdańska z całej Polski z tysiącami flag i transparentów. Tak dużego zgromadzenia jeszcze w historii Gdańska
nie było. Również nigdy jeszcze nasze miasto nie było tak
pięknie udekorowane łącznie z ołtarzem- okrętem zaprojektowanym przez znanego gdańskiego scenografa Mariana
Kołodzieja. To wszystko dla uczczenia pobytu Jana Pawła II.
W homilii Papież zacytował słowa Apostoła: „«Jeden drugiego brzemiona noście» – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim.”.
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Spotkania modlitewne Ojca Świętego w Gdyni i na Westerplatte

Wielu z tych, którzy byli na Zaspie z Ojcem Świętym 12 czerwca 1987 roku, prawdopodobnie do dziś zastanawia się, czy okręt, z którego Jan Paweł II głosił tak ważne
z tego przesłania? Jednak wówczas, w czerwcu 1987 roku,
III pielgrzymka Ojca Świętego podniosła nas z kolan i przywróciła nadzieję.
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Po Mszy św. Jan Paweł II odleciał helikopterem z
lądowiska znajdującego się za ołtarzem. Zgromadzeni na
Zaspie uczestnicy tej wielkiej uroczystości, prócz radości ze
spotkania, poczuli w sobie jakąś pustkę po odlocie Tego, na
którego tak długo czekano.
wg „Idź, bądź wierny” Bogusława Gołąba,
art. „Gościa Niedzielnego” Andrzeja Urbańskiego,
„Dziennika Bałtyckiego” i „Dekada na Pomorzu”
wybrał: Hubert Bartel

AKCJE MŁODZIEŻY PRZED KOŚCIOŁEM
Akcja „¯onkil” – zbiórka pieniêdzy na gdañskie hispicja

Kiermasz wielkanocny – 24 III

Kiermasz wielkanocny zorganizowany przez SKC
z Gimnazjum nr 21
24 marca pogoda była dla nas łaskawa, mimo iż leżący wokół śnieg przypominał nam o zimie, to świecące
przyjemnie słoneczko wskazywało na początki wiosny. Tego
dnia wolontariusze z SKC z Gimnazjum nr 21 zorganizowali
kiermasz wielkanocny przy kościele pw. Brata Alberta.
Prace na kiermasz przygotowali nasi uczniowie
(m.in. wolontariusze) pod kierunkiem p. Katarzyny Kłosowskiej, która prowadzi w naszej szkole zajęcia artystyczne.
Bardzo miło było nam słuchać słów uznania, którymi obdarowywali nas parafianie. Prawie wszystkie prace: ozdobne
bombki – jajka wielkanocne wykonane różnymi technikami,
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stroiki, kartki świąteczne zostały wyprzedane. Dzięki hojności parafian uzyskaliśmy 738,12 zł. Pieniądze zostały przekazane na dofinansowanie obiadów szkolnych dla potrzebujących uczniów z naszej szkoły oraz dalszą działalność koła artystycznego.
Nie sposób zapomnieć o sympatycznej atmosferze,
która zawsze towarzyszy nam w czasie akcji na terenie parafii. To zasługa księży, którzy nas serdecznie goszczą.
Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję, z całego
serca dziękujemy. Bóg zapłać!
Opiekun Szkolnego Koła Caritas
Agnieszka Banasiak
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Eucharystyczny Ruch M³odych w Sokó³ce
Młodzież z Eucharystycznego Ruchu Młodych wyjechała
w dniach od 30 kwietnia do 3 maja 2013 r. do Sanktuarium
Cudu Eucharystycznego w Sokółce pod opieką s. Bernardy
i ks. Rafała – naszego moderatora – na Ogólnopolskie Młodzieżowe Dni Wspólnoty ERM-u. Po drodze odwiedziliśmy
Planetarium w Olsztynie podziwiając dzieło Stwórcy, jakim
jest kosmos.
Po dotarciu do celu poznaliśmy historię wydarzenia eucharystycznego, które miało miejsce w październiku
2008 r. Chrystus dał wówczas szczególny znak Swojej obecności w Eucharystii. Relikwie Eucharystyczne – objawiona
cząstka Serca Jezusowego – zostały umieszczone w relikwiarzu, w bocznej kaplicy kościoła św. Antoniego w Sokółce. To tam oddawaliśmy Panu Jezusowi nas samych, nasze
rodziny, parafię i Ojczyznę.
Podczas wyjazdu młodzież brała udział we wspólnych zabawach, ale też w różnych warsztatach np. liturgicznych, plastycznych czy w kursach np. dla wodzirejów. Miały też miejsce spotkania z przedstawicielem mediów – p. Janem Pospieszalskim – wspaniałym patriotą oraz z fundacją
Homo Homini „Archipelag skarbów” na temat mądrego podejścia nastolatków do miłości. Niektórzy mogli z rąk ks. biskupa Henryka Ciereszko przyjąć Międzynarodowy Krzyż
ERM-u.
Napełnieni wiarą i radością w drodze powrotnej nawiedziliśmy również sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, prosząc Ją o opiekę nad nami.
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Majówka rowerowa na Kaszuby
Piękno Zatoki Puckiej, zapach osłonińskiego lasu i agroturystyka położona w malowniczej okolicy skłoniła młodzież
i studentów skupionych przy naszej parafii wraz z zaprzyjaźnionymi osobami z parafii na Kowalach do spędzenia tam
aktywnie majówki. Pierwszego maja zwarci i gotowi wyruszyliśmy na rowerach do Osłonina.
Było to nie lada wyzwanie, bo do pokonania mieliśmy około 45 km. Podróż przebiegała spokojnie, bez przygód, a kiedy zmęczenie i wyczerpanie brało górę, mogliśmy
liczyć na duchowe wsparcie księdza Marcina, księdza Mateusza, księdza Janka i siostry Justyny.
Motywacją do ukończenia podróży i dotarcia do celu była postawa reszty ekipy. Wraz z ks. Bogdanem wspierali nas przewożąc bagaże samochodami. Nagrodą był też
smaczny obiad przygotowany przez gospodarzy, którzy nas
cudownie ugościli. Ale to nie koniec atrakcji.
Najedzeni, po chwili wytchnienia, wyruszyliśmy na
kolejną część przygód. O atrakcje zatroszczył się pan Ro-
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bert, który we wspaniały sposób ukazał nam życie pięknych
psów rasy husky. Mieliśmy również okazję przejechać się
psim zaprzęgiem oraz zrelaksować podczas spaceru po lesie wraz z czteronożnymi przyjaciółmi. Było to niesamowite
przeżycie dla nas wszystkich, bo mimo groźnego wyglądu,
psy były niezwykle łagodne.
Kolejną niespodzianką były nocne podchody, podczas których wykazaliśmy się wyobraźnią oraz odwagą
w wykonywaniu wymyślonych przez siebie zadań. Dzień pełen wspaniałych przygód zwieńczyło wspólne grillowanie.
Następnego dnia, trochę wymęczeni, z żalem
opuszczaliśmy cudowne rejony Kaszub wyruszając w drogę
powrotną. Serdecznie dziękujemy ks. Marcinowi za zorganizowanie wspaniałej majówki. Z niecierpliwością czekamy
na kolejny wyjazd spędzony w tak miłym towarzystwie.
Anna Kwiatkowska
Dominika Dudkowska
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Piekary Œl¹skie 2013
Sanktuarium maryjne w Piekarach Śląskich to drugie po Jasnej Górze, najczęściej odwiedzane miejsce pielgrzymkowe. Celem pielgrzymki do tego miejsca jest obraz Matki Boskiej Piekarskiej. To przed tym obrazem w XVII wieku
mieszkańcy Śląska wyprosili u Matki Bożej łaskę ustąpienia
zarazy, jaka nawiedziła ten region. Początki zorganizowanych pielgrzymek stanowych do tego miejsca sięgają lat
międzywojennych. Kobiety i dziewczęta pielgrzymują
w pierwszą niedzielę po święcie Wniebowzięcia NMP,
a mężczyźni i młodzieńcy w ostatnią niedzielę maja. Matka
Boska Piekarska nosi też tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Dlatego pielgrzymki te, obok wymiaru indywidualnego, mają wymiar społeczny. Świadczą o tym niesione w procesji sztandary związkowe, cechowe, stowarzyszeń, samorządów i różnych instytucji publicznych. Również wystąpienia hierarchów dotykają ważnych problemów
społecznych.
W tym pielgrzymkowym nurcie, już od 1998 roku,
uczestniczy Kościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis”
Archidiecezji Gdańskiej. Program tegorocznej pielgrzymki
do Piekar Śląskich obejmował również nawiedzenie miejsca
(tama we Włocławku), gdzie wyłowiono ciało bł. ks. Jerzego Popiełuszki zamordowanego przez oficerów Służby Bezpieczeństwa w październiku 1984 roku oraz nawiedzenie
sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Duchowym przewodnikiem grupy pielgrzymkowej był
ks. prałat Filip Krauze.
Nasze uczestnictwo w uroczystościach na kalwaryjskim wzgórzu w Piekarach nie ograniczało się tylko do modlitwy. Z racji naszego powołania braliśmy udział w utrzymaniu porządku na trasie przejścia procesji z bazyliki do
miejsca sprawowania Eucharystii świętej, oraz podczas uroczyści i po ich zakończeniu. Nasz udział w tej misji został
wysoko oceniony przez organizatorów uroczystości, o czym
dowiedzieliśmy się w drodze powrotnej.
Główne uroczystości rozpoczęły się procesją z bazyliki na piekarskie wzgórze. Procesję prowadzili: metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita Pragi i prymas Czech kardynał Dominik Duka oraz metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Towarzyszyli im
abp senior Damian Zimoń, a także biskupi z Bielska-Białej,
Gliwic, Opola oraz abp Józef Kupny, nowo powołany metropolita wrocławski. Tuż za nimi niesiono cudowny obraz
Matki Boskiej Piekarskiej. Procesję uświetniały poczty
sztandarowe stowarzyszeń, samorządów, różnych instytucji
publicznych i związków. W procesji niesiono też sztandar
KSM „Semper Fidelis” Archidiecezji Gdańskiej.
Uczestników tego niezwykłego zgromadzenia powitał gospodarz uroczystości abp Wiktor Skworc. Wśród
witanych byli: hierarchowie kościelni, 22 duchownych przygotowujących się do pracy misyjnej, prezydent RP Bronisław Komorowski, przedstawiciel Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, przedstawiciele władz lokalnych oraz ponad sto tysięcy wiernych. W wielowątkowym wystąpieniu
arcybiskupa dominowały sprawy rodziny. Zauważył on, że
znamiona „gwałtu na sumieniach” noszą działania pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania oraz inicjaty-
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Z ŻYCIA ARCHIDIECAZJI
Poza braćmi KSM „Semper Fidelis” Archidiecezję
Gdańską na uroczystościach odpustowych w Piekarach Śląskich reprezentowali również: Bractwo Krzyża Świętego
oraz Rycerze Kolumba. Bractwo Krzyża Świętego jest
wspólnotą osób duchownych i świeckich pragnących rozszerzać kult Relikwi Krzyża Świętego. W parafii katedralnej
Bractwo Krzyża Świętego ma swoje duszpasterstwo. Rycerze Kolumba to zakon, który skupia praktykujących katolików, tylko mężczyzn. Powstał w USA w 1881 roku i obecnie
liczy ponad 1,8 miliona mężczyzn na całym świecie. W Polsce jest już ponad 2,5 tys. Rycerzy Kolumba. W Archidiecezji Gdańskiej zakon działa od 2010 roku. Rycerze angażują
się w działalność charytatywną, pomoc słabym, obronę życia. Wyznają cztery zasady: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. W 2010 roku w uroczystościach odpustowych w Piekarach Śląskich uczestniczył Najwyższy rycerz
Zakonu Carl Anderson. Cele, które przyświecają działaniom
stowarzyszenia przybliżył nam ks. Filip, który jest archidiecezjalnym koordynatorem rycerzy. Więcej o stowarzyszeniu można przeczytać w Gościu Gdańskim nr 24 z dnia 16
czerwca 2013 roku oraz na stronie internetowej: www.rycerzekolumba.com. Z parafii św. Brata Alberta w pielgrzymce
uczestniczyło dwóch braci z KSM.
Doniosłość wydarzenia, jakim jest uczestnictwo
w uroczystościach odpustowych w Piekarach, pozostawia
zawsze pragnienie powtórnego pielgrzymowania do tego
miejsca.
Tekst i zdjęcia: Stanisław Mazurek
więcej zdjęć na stronie: www.ksmsemperfidelis.pl

wy MEN-u. Są one jawną interwencją państwa w sferę kompetencji wychowawczych rodziców. I dalej: „Wobec wprowadzenia do systemu edukacji importowanych ideologii
trzeba z naciskiem przypomnieć, że w naszym systemie
prawnym obowiązuje konstytucyjna zasada prymatu rodziców w wychowaniu dzieci. Niech naszą troską będzie rodzina , jedyna w pełni wiarygodna przestrzeń wychowania młodego pokolenia, przekazywania wartości, narodowych tradycji, patriotyzmu, miłości do ojczyzny i ojcowizny. Pamiętajmy, że rodzina to podstawa ładu społecznego”.
Homilię wygłosił kard. Dominik Duka. On również
zwracał uwagę na wartość, jaką stanowi rodzina. „Ojciec i
matka, syn i córka – to jest rodzina, to jest podstawa życia
społeczeństwa i Kościoła” – mówił kardynał. Zaproszony
Gość mówił również o wspólnej historii Piekar Śląskich i
Hradec Kralovych. Sanktuaria w Piekarach, Bardzie i Wambierzycach kształtowały duchowość Śląska. Matka Boska
Piekarska to wielka opiekunka, która ochroniła od dżumy
Pragę i Hradec Kralove, rodzinne miasto kardynała. „Miejsca wspólne duchowej historii są także gwarancją naszej
obecnej współpracy i wzajemnego braterstwa”, powiedział
kardynał, który dziękował też pielgrzymom za „Solidarność”, która przyczyniła się do upadku komunizmu nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Wschodniej. Dziękował
również za 200 polskich księży, którzy pracują w czeskich
parafiach. Liturgii przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Natomiast w koncelebrze
Mszy świętej uczestniczył również nasz duchowy przewodnik, ks. prałat Filip Krauze.

Droga Krzy¿owa – Wejherowo 2013
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fot. M. Wiewiórski

fot. M. Wiewiórski

Pielgrzymka do Œwiêtego Wojciecha
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DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE – 19 V

Pierwsza spowiedź dzieci przystępujących do I Komunii św.

Uroczystości pierwszokomunijne w kościele

Wyjazd dzieci pierwszokomunijnych do Gietrzwałdu
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BIERZMOWANIE – 22 V

Uroczystość bierzmowania przed świątynia i we wnętrzu

Wspólne zdjęcie bierzmowanych z ks. seniorem abp. Tadeuszem Gocłowskim

Agape bierzmowanej młodzieży w Gołębiewie
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BOŻE CIAŁO – 30 V

MSZA ŚW. PRYMICYJNA i ŚWIĘCENIA DIAKONATU

Msza św. prymicyjna księży neoprezbiterów: Krzysztofa Gąszczyka, Pawła Lemańczyka i Michała Zegarskiego – 3.06.2013 r.

Święcenia diakonatu kleryka Marcina Moszczyńskiego – 12.06.2013 r.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Lednica 2013
„Ojcze, prowadź mnie, wola Twa niech dzieje się…”
1 czerwca br. odbyło się Spotkanie Młodych na Polach Lednickich. Blisko 80 tysięcy młodych ludzi z całej Polski, 1700
księży, w tym kilku biskupów wzięło udział w tym modlitewnym spotkaniu.
Młodzież z naszej parafii wspólnie z przyjaciółmi
oraz z księdzem Bogdanem, księdzem Mateuszem i siostrą
Justyną wyruszyła w drogę do Lednicy w piątek o godzinie
3. w nocy.
Podczas tego spotkania młodzież zgromadziła się,
aby wspólnie się modlić i przeżywać Eucharystię, była również okazja do sakramentu pokuty.
W tym roku tematyka spotkania była poświęcona
Bogu Ojcu. Tym chętniej mogliśmy zgłębić się w tę tajemnicę, że spotkanie miało miejsce w Dzień Dziecka. Spotkaniu towarzyszyły różne konferencje, świadectwa oraz tańce
i śpiewy lednickie, w które młodzież z naszej parafii aktywnie się włączała.
Dzień ten był również wyjątkowy z tego powodu, że
Patrycja i Agnieszka, należące do Duszpasterstwa Akademickiego w naszej parafii, zostały posłane przez biskupa na
wolontariat misyjny do Afryki.
Warto było nie przespać dwóch nocy, aby być na
Polach Lednickich. Już teraz zachęcamy wszystkich do
udziału w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się za rok.
Marta Szewczyk

GŁOS BRATA NR 3(57)2013

17

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Koniec szkoły
Tyle razem dróg przebytych,
tyle wspólnych spraw i wspomnień.
Chciałoby się czas zatrzymać,
lecz on biegnie nieprzytomnie.
Trudne w życiu są momentyjak na przykład pożegnania,
a niestety właśnie dzisiaj
nadeszła chwila rozstania.
Podstawówki czas już minąłsześć wspaniałych pięknych lat.
Będzie ciężko to zostawić,
ale trzeba ruszać w świat.
O tej szkole nie zapomnę,
chociaż rozdzielimy się.
Chwile szybko przemijają,
jednak pamięć o nich nie.
Marta Waszt SP 79
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WAKACJE LETNIE 2013

Rajski Ogród
Początek wakacji to czas beztroskiej radości i pierwszych
wyjazdów. W dniach od 30 czerwca do 5 lipca odbył się wyjazd parafialny dzieci w wieku szkolnym do Sianowa .
Naszymi opiekunami byli: ks. Piotr, s. Bernadetta
oraz pani Dominika. Dom Weselny, w którym mieszkaliśmy podczas pobytu, nazywał się „Rajski Ogród”. Pierwszy
dzień w Sianowie spędziliśmy na zakwaterowaniu w przydzielonych nam pokojach, rozpakowaniu rzeczy, rozmowach organizacyjnych i poznaniu okolicy. Pokoje były dwu,
trzy-, cztero- oraz pięcioosobowe. Wraz z Małgosią i moją
imienniczką Darią miałyśmy pokój z balkonem, z którego
rozciągał się piękny widok na pobliskie lasy i pola.
Któregoś ciepłego wieczoru obserwowałam wraz
z dziewczynami z pokoju i siostrą Bernadettką przepiękny
zachód słonka, poprzedzany wcześniej widokiem krajobrazu spowitego mgłą. To był niesamowity widok. Teraz wiem
skąd nazwa tego domu – „Rajski Ogród”. Przed domem
znajdował się plac zabaw, gdzie chodziliśmy poskakać na
trampolinach, huśtać się na huśtawkach i kręcić się na karuzeli. Atrakcji nam nie brakowało. Jedną z nich była kąpiel
w pobliskim jeziorze. Tam dopiero każdy mógł sobie pobrykać w wodzie. Tego dnia odwiedzili nas wyjątkowi goście:
ks. proboszcz Grzegorz, ks. Leon oraz siostra Justyna.
Miło wspominam ognisko z pieczeniem kiełbasek
oraz mecz piłki nożnej, podczas którego piłka wpadała do
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małego, lecz głębokiego stawu, który się tam znajdował.
Gdyby nie pomoc ks. Piotra przy wyławianiu piłki, to mecz
by się nie skończył szczęśliwie.
Wieczory spędzaliśmy na zabawie w sali gier, gdzie
graliśmy w ping-ponga, domino, bilard. Jeden z naszych kolegów „Janek” umilał nam czas grając na pianinie. Jak się
później dowiedziałam, było to bardzo stare pianino, w którym klawisze były robione z kości słoniowej.
Ponadto całą grupą uczestniczyliśmy w codziennej
Eucharystii z ks. Piotrem.
Ostatniego dnia naszego pobytu przygotowaliśmy
wesołe przedstawienie dla naszych rodziców, które bardzo
się im podobało. A potem, po przedstawieniu już musieliśmy się pożegnać ze wszystkimi i wracać do Gdańska.
Z pewnością mogę powiedzieć w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów z naszego wyjazdu do „Rajskiego
Ogrodu”, że wszyscy dobrze się bawili. Mam nadzieję, że
w przyszłym roku wyjedziemy na kolejny, również tak udany i radosny wyjazd.
Z podziękowaniami naszym opiekunom: ks. Piotrowi, s. Bernadettce i pani Dominice za cierpliwość nad nami
rozrabiakami.
Daria Potocka IVa SP 80
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Sierpniowe wypady w Ogrodzie Rajskim
W piękny sierpniowy czas wakacyjny wyjechaliśmy do Rajskiego Ogrodu na Kaszuby. Naszymi opiekunami byli:
s. Bernarda, ks. Jacek i p. Ela. Bardzo miłym akcentem na
powitanie nas przez gospodarzy był poczęstunek pysznym
ciastkiem brzoskwiniowym i wiśniowym.
W Rajskim Ogrodzie było bardzo dużo atrakcji: cieszące się wielkim powodzeniem trampoliny, samochodziki
– rowery, huśtawki, karuzela, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, bilard, tenis, piłkarzyki... Czarującym miejscem była
też wysepka na wodzie.
Każdy dzień rozpoczynaliśmy od sportowej rozgrzewki. Na dobry początek powędrowaliśmy do Matki Bożej Sianowskiej – Królowej Kaszub. Podanie głosi, że w pewną świętojańską noc para zakochanych poszła do sianowskiego lasu w poszukiwaniu kwiatu paproci. Paproć zakwita
tylko raz w roku, właśnie w noc świętojańską. Parę, która by
go znalazła, czekać miało wspólne szczęśliwe życie. Młodzi
zauważyli, że coś błyszczy w paproci. Podeszli bliżej i zobaczyli piękną figurkę Madonny w koronie, z Dzieciątkiem na
kolanach. Dzieciątko miało na głowie koronę, a w ręku trzymało królewskie jabłko. Zakochana para zaniosła jaśniejącą
figurkę do kościoła w Mirachowie. Jednakże ta wróciła do
Sianowa. Jeszcze dwukrotnie powtórzyła się ta sytuacja.
Uznano więc, że to znak Boży i postanowiono wybudować
Jej świątynię. Niedługo potem w Sianowie stanął kościół
i od tej pory, czyli od XV wieku Matka Boża tu odbiera
cześć. Dziś wiele zakochanych przybywa tutaj, by modlić
się za swoje przyszłe rodziny, ale też całe rodziny przybywają, by wypraszać przez ręce Matki Bożej łaski, a ponoć stanie się to wtedy, gdy ktoś odbędzie trzy pielgrzymki, w tym
jedną pieszą! Również i my modliliśmy się podczas Uroczystej Mszy św. przed obliczem Matki Bożej za swoje rodziny
i całą parafię.
Kolejną atrakcją była wycieczka do Kartuz – centrum Szwajcarii Kaszubskiej. Pośród pięknych lasów, jezior
i wzgórz był widoczny XIV-wieczny kościół poklasztorny
kartuzów (obecnie Kolegiata). Kartuzi prowadzili ascetyczny tryb życia, pozdrawiając się wezwaniem: „memento mori” (tzn. pamiętaj, że umrzesz) i spali w trumnach. Na pamiątkę tego – obecny dach kościoła wygląda jak wieko
trumny i przypomina nam o prawdzie, że to życie jest przemijające i kiedyś spotkamy się z kochającym Panem Bogiem.
Po 444. latach pobytu kartuzów – nastąpiła całkowita kasacja klasztoru przez władze pruskie. Pozostało jednak
bogate wnętrze barokowej świątyni, pięknie rzeźbione stalle, XVII-wieczne kurdybany w prezbiterium oraz malowidła
gdańskich mistrzów, a także relikwie św. Brunona i bł. Jana
Pawła II, które stanowią prawdziwą perłę tutejszego kościoła. Z dawnych czasów zachowała się również erem, czyli domek, w którym modlili się kartuzi oraz ich refektarz.
Pełni historycznych wrażeń, po odpoczynku nad jeziorem, poszliśmy na wyśmienite lody.
Nowością dla nas był Kaszubski Park Miniatur.
Wszystkie budowle i postacie utworzone były w skali 1:25,
czuliśmy się więc tam jak wielkoludy. Zobaczyliśmy naszą
Bazylikę Mariacką, Stocznię Gdańską wraz z pomnikiem
Trzech Krzyży, kościół w Sianowie, ale też figurę Jezusa
Chrystusa z Rio, wieżę Eiffla, Łuk Triumfalny, Statuę Wol-
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ności, posągi ze skał wulkanicznych z Wysp Wielkanocnych
i wiele innych. Później poszliśmy na pyszne kiełbaski, do
Zamku Strachu, do Gabinetu Śmiechu z krzywymi lustrami
i do mini zoo, gdzie były: kozy, kucyki, osiołki, bawół, renifery, barany i jelonki. Byliśmy także nad jeziorem, by zażyć
wspaniałej kąpieli pod bacznym okiem ratowników.
Każdego dnia mogliśmy pogłębiać swoją wiarę poprzez uczestnictwo w codziennej Mszy św. i w Apelu Jasnogórskim, podczas których (z racji Jubileuszu naszej parafii)
poznawaliśmy życie św. Brata Alberta.
Nie obyło się bez licznych konkursów i zawodów sportowych, w których ze sobą chętnie rywalizowaliśmy. Pewnego późnego wieczoru z latarkami w rękach wyruszyliśmy
do lasu na Bieg Patrolowy (podchody). Szlak odnajdywaliśmy po strzałkach na drzewach lub innych znakach. Wykonywaliśmy różne zadania, które były wcześniej spisane na
karteczkach i ukryte, więc trzeba było najpierw odnaleźć te
karteczki aby potem wykonać napisane tam polecenia. Było
to dla nas przeżycie ekscytujące, tym bardziej, że w lesie było zupełnie ciemno!
Czas minął bardzo szybko! Bawiliśmy się świetnie
i codziennie poprzez piękno przyrody i modlitwę zbliżaliśmy się do Pana Boga. Przewodnikami po wakacyjnych
dróżkach i drogach byli sympatyczni: Daria i Remik – bliźniacy, dzieci gospodarzy, z którymi zżyliśmy się bardzo! Jedzenie było wyśmienite, włącznie z deserkami. Mamy nadzieję, że za rok znów wakacyjnie spotkamy się ze starą ekipą! Warto było jechać, poznawać nowe miejsca i ludzi, nowe
koleżanki i kolegów. Do zobaczenia więc za rok!
Aurelia Leszczyńska Va SP 80
Olimpia Urbaniak Vb SP 5
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DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE W PARAFII

Spotkanie młodzieży akademickiej z panem Edwardem Pawulcem

Spotkanie młodzieży akademickiej z ks. Januszem Steciem, Dyrektorem Caritas Gdańskiej

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE NA WYJAZDACH

Modlitewne czuwanie w bazylice Mariackiej w Gdańsku przed świętem Zesłania Ducha Świętego

Dzień skupienia D.A. u sióstr benedyktynek w Żarnowcu
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AKTYWNIE CHWALIMY PANA

Wspólny taniec przed kościołem

Spływ kajakowy

XIII PIELGRZYMKA ROWEROWA I GRZYBOBRANIE
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PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Przystanek „Jezus”

Domowy Koœció³ w plenerze

Œwieckie misjonarki

Świeckie misjonarki Patrycja Szczeradłowska i AgnieszkaWojda
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WSPOMNIENIA

Uroczystoœci koœcielne wœród Polonii
wiedeñskiej
Maj to okres wielu uroczystości religijnych w kościele katolickim. Wiedeńska Polonia, skupiona wokół Polskiej Misji
Katolickiej prowadzonej w stolicy Austrii przez oo. zmartwychwstańców, przeżywała tego roku, w tym miesiącu i
Pierwszą Komunię Świętą, i Sakrament Bierzmowania. Oba
te sakramenty udzielone zostały w polskim kościele, w centrum miasta, w pobliżu którego znajduje się także wiele innych ośrodków polskości: różnorodne polskie sklepy,
warsztaty, biura, a także Centrum Duszpasterskie „Emaus”,
w którym po każdej niedzielnej Mszy św. można spotkać się
z rodakami na kawie, wypożyczyć książki religijne z biblioteki, kupić dewocjonalia czy nawet zjeść pyszny, typowo
polski obiad w tamtejszej stołówce. Jest ono taką maleńką
namiastką ojczyzny, gdzie można poczuć się istotnie jak w
Polsce.
Zmartwychwstańcy prowadzą też jeszcze inny kościół polonijny, który położony jest już jednak dużo dalej od centrum,
na wzgórzu Kahlenberg – tym samym, na którym w 1683 r.
król Jan III Sobieski stoczył zwycięską bitwę z Turkami, a
skąd rozciąga się teraz najbardziej malownicza panorama
całego miasta.
Z uwagi na sporą liczbę dzieci przystępujących w
tym roku do I Komunii Św. cała 60-osobowa grupa przyjęła
ten sakrament w dwóch turach: sobotniej i niedzielnej. Ławki w kościele przystrojono kłosami oraz typowymi polskimi
symbolami – czerwonymi makami. Po obu stronach ołtarza
powieszone były na białych tablicach zdjęcia wszystkich
dzieci komunijnych, naklejone na duże złote serca.
Nieco uboższą symboliką odznaczała się uroczystość bierzmowania. Czterdziestu młodych Polaków wraz ze swoimi
świadkami, którzy szli za nimi trzymając prawą dłoń położoną na ramieniu danego kandydata do bierzmowania, podchodziło w procesji do stóp ołtarza, by uzyskać błogosławieństwo biskupa Józefa Zawitkowskiego z Łowicza oraz
otrzymać z jego rąk pamiątkowy medalik zawieszany każdemu z bierzmowanych na szyi.
Maj jest miesiącem poświęconym Maryi, który w
każdym kościele katolickim w Austrii rozpoczyna w pierwszą sobotę uroczysta Msza Św. zakończona procesją ze
świecami z prezbiterium do ołtarza NMP, po której następuje wspólna agapa w kaplicy lub salce parafialnej. W tym roku członkowie Ruchu Odnowy w Duchu Świętym zorganizowali następnego dnia także katechezę ewangelizacyjną.
Na ogromnej łące w Parku Naddunajskim, tuż obok krzyża
upamiętniającego spotkanie bł. Jana Pawła II z młodymi
wiedeńczykami podczas jego pielgrzymki do Austrii, spotkały się rodziny katolickie z wielu różnych krajów świata,
by w to niedzielne, słoneczne popołudnie wspólnie wyznawać swoją wiarę tańcem i śpiewem przy dźwiękach południowoamerykańskiej muzyki religijnej granej na żywo.
Chętni mogli tam także skorzystać ze spowiedzi. Wśród
uczestników spotkania było wielu świeckich i duchownych
z Polski.

I Komunia Św. w Polskiej Misji Katolickiej we Wiedniu

Bierzmowanie w Polskiej Misji Katolickiej we Wiedniu

*

*

*

Również tegoroczna Wielkanoc w kościele prawosławnym wypadła w pierwszy weekend maja. Błogosławieństwo pokarmów, które u nas odbywa się tradycyjnie w Wielką Sobotę, w kościele wschodnim ma miejsce w poniedziałek wielkanocny. Całe rodziny gromadzą się wtedy w cerkwi ustawiając na wspólnym stole głównie pieczone specjalnie na tę okazję olbrzymie bochenki chleba oraz butelki wina. Senior rodziny chwyta najpierw wraz z popem bochen
chleba, przyniesiony przez jego rodzinę. Obaj obracają go
potem cztery razy w rękach, po czym pop kreśli na nim
znak krzyża i kroi go na cztery części, wręczając je następnie po kolei każdemu członkowi rodziny. Ten sam rytuał powtarzany jest w odniesieniu do każdej obecnej tam rodziny.
Tekst i zdjęcia: Ewa Wojaczek
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Toruñska „Przystañ Rio”
Kilka razy w roku Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej
i Medialnej w Toruniu organizuje warsztaty dziennikarskie
dla młodzieży. W tym roku miałam okazję wziąć udział w jej
edycji wakacyjnej pod hasłem „Przystań Rio”. Odbyła się
w dniach 21-23 sierpnia br. Uczestnikami warsztatów było
ponad dwustu licealistów z całej Polski.
Główną atrakcją trzydniowego spotkania stało się
zwiedzanie Radia Maryja oraz telewizji Trwam. Byliśmy
świadkami tego, jak przygotowywane są wiadomości radiowe i telewizyjne. W programie znalazło się również wiele innych zajęć. Uczestnicy mieli okazję kształcić się pod okiem
fachowców. Czas był wypełniony po brzegi, a zaplanowane
zajęcia okazały się zabawne i rozwijające. Oprócz gier integracyjnych w grupach, braliśmy udział w warsztatach: aktorskich, telewizyjnych, prasowych i polityczno-filozoficznych. Na auli uczelni odbył się wykład dotyczący manipulacji, podczas którego prowadzący włączył nas do zabawy
w tworzenie spotu wyborczego jednego z licealistów, biorącego udział w warsztatach. Drugiego dnia uczestnicy rozegrali mecz piłki nożnej „Wschód-Zachód Polski”.
Podczas posiłków mieliśmy czas na rozmowę z nowo poznanymi osobami. Warto o nich wspomnieć, ponieważ są to bardzo sympatyczni, otwarci ludzie, z którymi czułam się dobrze już od początku spotkania.
Codziennie w auli kampusu akademickiego odbywała się Msza święta, prowadzona przez ojców redemptorystów, uświetniała ją gra młodzieży uczestniczącej w warsztatach muzycznych.
Muzykom udało się stworzyć zgrany zespół składający się z wielu głosów i instrumentów. Z nimi Eucharystia
była jeszcze radośniejsza. Jeden z wieczorów został zakoń-

WSPOMNIENIA

czony świadectwem byłego
narkomana, z którym rozmowa tak nas zajęła, że wbrew
grafikowi kierownika warsztatów zostaliśmy na auli do
23.00.
Z tego krótkiego wypadu do Torunia przywiozłam
wiele pamiątek: książkę „Świat
manipulacji” napisaną przez
bp. Adama Lepę, dziesiątkę różańca, którą podarował mi
o. Tadeusz Rydzyk, identyfikator warsztatowy, zdjęcia oraz nagranie audycji z naszym
udziałem emitowanej w Radiu Maryja.
Katarzyna Marczak
(Zdjęcia z tegorocznych warsztatów znalazłam w internecie).

Notka o indeksie
Miałam ostatnio okazję zapoznać się z treścią swoistego
kompendium dla młodych, wydanego w nietypowej formie
indeksu. Ściślej mówiąc jest to „Indeks uczestnika katechezy parafialnej”, który dostałam na takowej katechezie parafialnej w naszym kościele. Ta mała książeczka stworzona
przez wydawnictwo WAM zawiera w sobie ogólne komentarze i rady dotyczące najważniejszych sfer życia chrześcijanina, w szczególności młodego. Zagadnienia zamykają się
w czterech rozdziałach o kolejnych tytułach: „Abyście byli
jedno – rola wspólnoty w życiu człowieka”, „Bądźcie doskonałymi – wzrost dojrzałości chrześcijańskiej”, „Będziesz miłował – rola więzi w konstytuowaniu wspólnoty” i „Ślubuję
Ci miłość – wspólnota małżonków w Chrystusie”. Każdy
z wyżej wymienionych działów posiada niedługie podrozdziały, składające się z krótkiego omówienia danego tematu, modlitwy i sentencji (najczęściej znanych osób, np. Jana
Pawła II, Matki Teresy z Kalkuty, Sokratesa itd.).
Moim zdaniem taka forma nauczania jest podręczna i pomysłowa. Podczas czytania krótkich tekstów wyjaśniających naszą wiarę, relacje (z Bogiem, innymi, małżeńskie), kwestie samodoskonalenia się i wiele innych zagadnień, zyskałam ciekawe, pomocne i budujące słowa. Wielką
wartością są piękne modlitwy, dodawane do każdego pod-
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rozdziału. Stanowią one idealne dopełnienie rozważanych
przed chwilą spraw i rozwijają naszą relację z Bogiem o kolejny mały krok. Niektóre z aforyzmów zawartych w każdym temacie głęboko mnie dotknęły i dały szansę na dłuższe lub krótsze chwile rozmyślań nad każdym wymiarem
miłości. Cieszył mnie również fakt, że motta te pochodziły
również ze świata literatury i filozofii (przykładem są Seneka i Antoine de Saint-Exupery). Krótkie formy opisywanych
zagadnień nie nudziły i zachęcały do choć chwilowego spotkania z Bogiem wedle uznania.
Z drugiej jednak strony, patrząc w kontekście szerszego odbiorcy wolałabym, aby rozważania były nieco bardziej precyzyjne. Sądzę, że im bardziej dokładne są opisy
czy rozwiązania, tym mocniej trafiają do czytelnika, szczególnie młodego. W mojej opinii indeks ten nadaje się dla
młodzieży w wyższych klasach szkół ponadgimnazjalnych i
studentów, ze względu na tematykę i język poruszanych
kwestii. Na marginesie chciałabym dodać, że oprawa graficzna wnętrza mogłaby być nieco bardziej dynamiczna.
Pewnym jest jednakże, iż warto mieć taką podręczną książeczkę, gdyż być może kiedyś osobie „w potrzebie”
przypomni się, że to kompendium posiada. Zyska między
innymi chwile pięknej modlitwy i zadumy.
Maria Kornacka, maturzystka
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WAKACJE MINISTRANTÓW

KATOLICY NA ULICY
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POŚWIĘCENIE TORNISTRÓW

Katecheza parafialna dla przedszkolaków

Zapraszamy przedszkolaków do salki na plebanii w każdą sobotę o godz. 10.00

PIELGRZYMKA DO LICHENIA
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Z ŻYCIA PARAFII

Intencje do œw. Brata Alberta
Przeżywając czas pięknych i ważnych uroczystości parafialnych wpatrujmy się w postać Świętego Brata Alberta. Uczmy się od Niego i prośmy za
Jego wstawiennictwem o dar całkowitego zaufania Panu Bogu w każdej sytuacji naszego życia.

szenie łask Bożych, opieki, zdrowia, radości, pokoju, pomocy Bożej dla Mamusi Anny w Dniu Imienin.
Święty Bracie Albercie, proszę o Światło Ducha Świętego byśmy żyli zgodnie z
przykazaniami Bożymi i Kościelnymi, proszę o zdrowie dla Pana Edwarda i opiekę
dla mojej córki. Święty Bracie Albercie wstawiaj się za nami.
Ukochany św. Bracie Albercie, z pokorą proszę o Boże błogosławieństwo i opiekę, wiarę, radość, pokój, zdrowie i miłość, uwolnienie z nałogów dla Piotra w Dniu
Urodzin.
Kochany św. Bracie Albercie, opiekuj się moimi dziećmi. Polecam Ci wszystkie
sprawy mojej rodziny. Zawierzam Ci moją córkę uwolnij ją z nałogów.
Ukochany św. Bracie Albercie, z pokorą proszę o zdrowie, siły i bezpieczną pielgrzymkę dla Ojca Świętego Franciszka.
Święty Bracie Albercie proszę, by za Twoim wstawiennictwem Bóg pozwolił moim Dzieciom radośnie przeżyć okres ciąży, by oczekiwane przez nas maleństwo rozwijało się w łonie matki prawidłowo i urodziło się zdrowe.
Święty Bracie Albercie, proszę o uzdrowienie córki.
Ukochany św. Bracie Albercie, z pokorą proszę o pomoc i ratunek dla nas!
Święty Bracie Albercie, proszę o uzdrowienie wewnętrzne dla mnie i moich bliskich.
Święty Bracie Albercie, proszę za Twoim wstawiennictwem o potrzebne łaski,
opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla Aleksandry, Jej rodziców, dla Syna z żoną i
ich dzieci oraz o prowadzenie dla Elżbiety i pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw
rodzinnych. Naszym zmarłym wypraszaj przebywanie w Królestwie Bożym w Niebie.
Święty Bracie Albercie, nasz patronie proszę o łaskę nawrócenia córki i jej przyjaciół oraz zadośćuczynienie za wyrządzone zło.
Święty Bracie Albercie, proszę o łaskę odrodzenia duchowego w rodzinie i opiekę Matki Bożej nad Oleńką i Jej Rodzicami.
Święty Bracie Albercie, proszę o wstawiennictwo w intencji rozwiązania moich
problemów finansowych, błogosławieństwo, dobrą prace z Bożymi ludźmi i o miłość.
Święty Bracie Albercie, proszę Cię o zdrowie dla całej mojej Rodziny, wypraszaj
u Boga łaskę i błogosławieństwo w trudnych i radosnych chwilach. Wspieraj moje
dzieci w nauce, zsyłaj na nie światło Ducha Świętego, aby były mądre i mocne wiarą. Odmień moją trudną sytuację w pracy, błogosław w Nowym Roku Szkolnym.
Proszę również o pomyślność w intencji osobistej.
Święty Bracie Albercie, proszę o błogosławieństwo, pomoc w rozwiązaniu moich
problemów finansowych i mieszkaniowych, uzyskanie niezależności bytowej, łaskę
pokory w trudnym dla mnie czasie, zażegnanie sporu, łaskę przebaczenia wrogom
stale i od nowa i wiarę, a także Boże małżeństwo.
Ukochany św. Bracie Albercie, opiekuj się naszą Parafią, proszę za naszego Księdza Proboszcza i naszych kapłanów, o powołania kapłańskie i zakonne. Dla Parafian
o Boże błogosławieństwo i powrót do kościoła dla tych co odeszli od Jezusa. Dla nas
wszystkich o umocnienie w wierze, nadziei i miłości. Wspieraj nas swoją modlitwą
Dziękując za każdy dzień mojego życia i bliskich, wszystko o czym wiesz zawierzam Ci moje życie i proszę, Kochany Bracie Albercie, o dalsze łaski i błogosławieństwo Boże w Rodzinie.
Patronie naszej parafii, Kochany św Bracie Albercie, proszę Cię o błogosławieństwo dla Agnieszki, Kuby i dzieci o przebaczenie i pojednanie w naszej rodzinie. Pomagaj nam w rozwiązaniu trudnych spraw materialnych. Módl się za nami byśmy
troszczyli się w naszej rodzinie także o sprawy duchowe.

*
*

Święty Brat Albert powiedział:
„Pan Jezus wszystko na lepsze potrafi obrócić.
Zdać wszystko na Pana Jezusa. Nic się nie zdarza bez
woli Bożej. Nie ma co się martwić, tylko Panu Bogu
wszystko polecać.”
***

* Św. Bracie Albercie, proszę, uproś łaskę zdrowia dla chorego męża, bardzo cierpiącego oraz łaskę cierpliwości.
* Św. Bracie Albercie, proszę o łaski potrzebne dla kochanej Ojczyzny, a także o
pomoc w trudnych sprawach dzieci.
* Przez zasługi Św. Brata Alberta proszę Cię, Panie Boże, o wszystkie potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego na czas zdawania egzaminu dla Bartosza.
* Przez zasługi Św. Brata Alberta prosimy Cię, Panie Boże, o dobre zdanie matury
dla Marka i Mateusza.
* Św. Bracie Albercie, pragnę podziękować za Twą opiekę i wstawiennictwo w tych
trudnych dla mnie chwilach oraz w ostatniej drodze do wieczności męża – Albina.
Dziękuję wszystkim przyjaciołom za wsparcie modlitewne.
Św. Bracie Albercie, dziękuję z całego Serca za wszystkie łaski, które nam wyprosiłeś u Pana Jezusa. Szczególnie dziękuję za Sakrament Spowiedzi i Komunii Świętej, przyjętej przez wnuka Jasia.
Św. Bracie Albercie, dziękuję Ci za moją siostrę w Chrystusie – Helenkę w Dniu
jej Imienin – za okazane mi serce w trudnych chwilach mego życia. Dziękuję za pracodawcę mego zięcia. Za uczynione dobro wszystkim dziękuję.
Ukochany Św. Bracie Albercie, z wiarą proszę o Dary Ducha Świętego, o środki
do życia i o zdrowie, o Boże błogosławieństwo, pomoc i uwolnienie z nałogów.

*
*
*

opracowała: siostra Justyna

PROŚBY

*

Kochany Bracie Albercie, dziękuję za życie mojego syna Andrzeja w 51 rocznicę
jego urodzin w Uroczystość Przemienienia Pańskiego, za jego dobre serce, za dobrą synową i wnuki. Proszę Cię o dalszą opiekę na każdy dzień i wszelkie potrzebne łaski w życiu rodzinnym i znalezienie pracy.
Kochany Bracie Albercie, proszę o pomoc w sprawie beznadziejnej. Wstawiaj się
za mną do Boga, by dotknął mnie i moich bliskich. Proszę o Ducha Świętego, miłość, mądrość, odwagę w podejmowaniu decyzji.
Kochany Bracie Albercie, proszę o przemianę naszego życia. Naucz nas dobrem
zło zwyciężać. Proszę o wstawiennictwo Twoje u Jezusa dla wszystkich dobrych ludzi, którzy przychodzą mi z pomocą, by nie zabrakło ich w moim życiu.
Święty Bracie Albercie, wypraszaj łaski Boże dla Anity, Marcina i Barbary, którzy pomagają biednym. Opiekuj się Magdaleną, która jest w trudnej sytuacji życiowej.
Kochany Bracie Albercie, proszę wstawiaj się u Boga za ciężko chorą Ireną, która będzie miała operację. Gorąco proszę Cię o zdrowie dla chorego Eugeniusza, Dariusza i Bronisławy.
Drogi Bracie Albercie, polecam Ci sprawę Bogu wiadomą.
Święty Bracie Albercie, proszę o Twoje wstawiennictwo dla członków naszej rodziny: Elżbiety, Andrzeja, Kasi, Natalii, Mateusza, Hani, Żanety, Krzysztofa i Oleńki oraz dalszych członków rodziny. Proszę za naszą Parafię, naszych Kapłanów,
Księży Biskupów i potrzebne łaski dla sióstr zakonnych: Betanek, Elżbietanek, Benedyktynek i wszystkich osób konsekrowanych.
Święty Bracie Albercie, proszę Cię o pomoc w rozeznaniu drogi powołania, szukania woli Bożej i przyjęcia jej z pokorą.
Kochany Bracie Albercie, proszę o opiekę dla moich dzieci, wnuków, naszych
przyjaciół i dla mnie, a także proszę Cię za nieprzyjaciół Kościoła Świętego.
Święty Bracie Albercie, proszę o pomoc dla Bronisławy, o poprawę zdrowia dla
pana Edwarda.
Ukochany św. Bracie Albercie, z pokorą proszę o Boże błogosławieństwo i opiekę, wiarę, nadzieję, radość, pokój, siły i zdrowie dla Mamusi w Dniu Jej Urodzin
Święty Bracie Albercie, módl się aby moi rodzice znaleźli pracę. Polecam Ci
wszystkie trudności w Rodzinie.
Drogi Święty Bracie Albercie, proszę Cię o wyjście z nałogu pijaństwa dla Krzysztofa i nawrócenie.
Święty Bracie Albercie, z pokorą proszę o wiarę, nadzieję, miłość, zdrowie uwolnienie z nałogów, łaski Boże i środki do życia dla Asi, Anny, Piotra i Adama z wiarą
Asia
Ukochany św. Bracie Albercie, z pokorą proszę o: uwolnienie z nałogów, spowiedź i Komunię Świętą, wiarę miłość i pokój w sercu dla Piotra i Adama
Ukochany św. Bracie Albercie, z pokorą proszę o wstawiennictwo u Boga i upro-

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
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PODZIĘKOWANIA

* Kochany Bracie Albercie, dziękuję za Anitę i Mariusza, którzy służą biednym.
* Święty Bracie Albercie, dziękuję za otrzymaną pomoc i dobrych ludzi.
* Święty Bracie Albercie, dziękuję z całego serca za wczorajsze łaski, które nam
wyprosiłeś, za opiekę i szczęśliwą podróż, za moje zdrowie fizyczne i światło Ducha
Świętego dla syna w sprawie Tobie wiadomej. Święty Bracie Albercie miej nas w
swojej opiece.
Święty Bracie Albercie, dziękuję Panu Bogu za otrzymane łaski przez Twoje
wstawiennictwo. Proszę Cię Święty Patronie o opiekę duchową. Wypraszaj łaskę
zdrowia dla mojego męża i całej mojej rodziny.
Święty Bracie Albercie, dziękuję za Twoją natychmiastową pomoc.
Święty Bracie Albercie, dziękuję za Aleksandrę w 6 rocznicę jej Chrztu, za wszelkie łaski i opiekę nad nią i jej rodzicami.

*
*
*

PROŚBY DO ŚW. BRATA ALBERTA za zmarłych

*
*
*
*

Święty Bracie Albercie, wypraszaj łaskę życia wiecznego dla zmarłych z rodziny,
kapłanów i osób konsekrowanych.
Ukochany św. Bracie Albercie, z pokorą proszę o szczęście i radość wieczną dla
zmarłych: Tatusia, Babć, Dziadków i krewnych Mikołaja.
Święty Bracie Albercie, proś Boga Ojca o zbawienie wieczne dla mojego Męża,
Rodziców i Dziadków z obojga stron. Błagam Cię o wysłuchanie mojej prośby.
Święty Bracie Albercie, nasz patronie, za Twoim wstawiennictwem proszę o dar
życia wiecznego dla wszystkich zmarłych z rodziny.
opracowała: siostra Lidia
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ROZRYWKA

Krzy¿óweczka

Rebus

Poziomo:
1) szata liturgiczna.
4) obraz prawosławny.
5) grunt, rola, ziemia.

Pionowo:
1) roślina kwiatowa, żółto
kwitnie w ogródku.
2) mitologiczna córka Tantala,
skamieniała po stracie dzieci.
3) popularna roślina łąkowa.

Rebus jednowyrazowy, o początkowej literze: M.
Litery dodatkowo ponumerowane od 1 do 7 utworzą
rozwiązanie.

M
_

_ _ _ _ _ _ _

Logogryf wi¹zany
Do każdego poziomego rzędu należy wpisać po dwa wyrazy (jak to pokazują strzałki), pierwszy sześcioliterowy, drugi
pięcioliterowy, przy czym dwie litery w zaznaczonych polach są wspólne dla obu wyrazów.
Te wspólne litery w zaznaczonej kolumnie utworzą jednowyrazowe rozwiązanie.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

dobra opinia; sława, rozgłos, wzięcie.
mięczaki w spłaszczonej skorupie.
japońska walka zapaśnicza.
budynek przystosowany do wystawiania utworów scenicznych.
płynny składnik krwi lub kamień półszlachetny.
zabieg leczniczy lub kosmetyczny (np.: serca).
krótkie spodenki sportowe.
roślina zawierająca nikotynę.
przeciwieństwo słodyczy; żal, rozczarowanie.
wysoka, sztywna czapka wojskowa, noszona także przez ułanów.
gwarancja, zapewnienie.
wyrób ceramiczny do wykładania pieców, ścian, podłóg.

Zagadka – kalambur
Dawny zwierz i czarny ptak – Czy to także ptak? – A tak!

Rozwiązanie rebusu, logogryfu albo krzyżówki z numeru 57 Głosu Brata prosimy
składać w kiosku parafialnym lub wrzucić do skrzynki
na drzwiach wejściowych
do plebanii, w terminie jednego miesiąca od ukazania
się tego numeru.
Za rozwiązanie zadań czeka
nagroda.

GŁOS BRATA NR 3(57)2013

Autorem wszystkich zadań jest „Baryt”.

ROZWIĄZANIA z nr 55 Głosu Brata
Logogryf – hasło: WIELKA SOBOTA – czas na wyciszenie
(krakowianka, kanonizacja, kropielnica, winobluszcz, konsekracja, duszpasterz, konfesjonał,
kolędowanie, hydrobudowa, apostolstwo, bażantarnia, bezwładność.
Krzyżóweczka – hasło: STADŁO
1. Struś, 2. Dłuto, 3. Stuła, 4. Suita.
Rebus – hasło: NASZA DOBRA MAMA
(kasza, kobra, lama).
Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie otrzymuje:
Inge Czarniak
serdecznie gratulujemy!
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WIADOMOŚCI PARAFIALNE
POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:

WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:
Adam Wojterski
Jan Bogusław Garstka
Filip Zygmunt Kahlweihs
Aleksander Adam Tchorzewski
Joachim Jerzy Łuczak
Leszek Henryk Sopala
Kinga Ewa Dawidowska
Natalia Maria Chojnowska
Olaf Franciszek Piekarski
Dominika Kochanowska
Borys Jacuk
Dorota Kurkowska
Marek Wołoszyn
Patrycja Stryjewska
Filip Stanisław Suchodolski
Aleksandra Lena Lech
Karolina Motylińska
Fabian Chwojnicki
Zuzanna Katarzyna Olenkowicz
Marta Alicja Nowak

24.03.2013 r.
31.03.2013 r.
31.03.2013 r.
31.03.2013 r.
6.04.2013 r.
14.04.2013 r.
14.04.2013 r.
28.04.2013 r.
28.04.2013 r.
12.05.2013 r.
12.05.2013 r.
9.06.2013 r.
9.06.2013 r.
9.06.2013 r.
22.06.2013 r.
23.06.2013 r.
23.06.2013 r.
23.06.2013 r.
30.06.2013 r.
7.07.2013 r.

Maja Hanna Gałysz
Jakub Piotr Maliszewski
Tommy Daniel Salek
Daria Katarzyna Czarnecka
Maja Ewa Wiśniewska
Wiktor Antoni Zieliński
Lena Jeruzalska
Julia Wiśniewska
Aleksander Kromer
Zuzanna Kinga Strzyżewska
Mateusz Jan Wróblewski
Dawid Karpus
Nina Marzena Chmielewska
Zofia Zaremba
Martyna Agnieszka Muzyka
Alice Kolka
Maja Borcowska
Michalina Laura Skubiszewska
Livia Smoła

14.07.2013 r.
14.07.2013 r.
21.07.2013 r.
28.07.2013 r.
28.07.2013 r.
28.07.2013 r.
28.07.2013 r.
28.07.2013 r.
28.07.2013 r.
11.08.2013 r.
11.08.2013 r.
11.08.2013 r.
18.08.2013 r.
25.08.2013 r.
25.08.2013 r.
9.09.2013 r.
14.09.2013 r.
22.09.2013 r.
22.09.2013 r.

PRZYJĘLI SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

Wiesław Buderaski i Zofia Łyczywek z d. Olszewska
Łukasz Patryk Budziński i Monika Frąckiewicz
Adam Chrapkowski i Katarzyna Anna Fijałkowska
Robert Arkadiusz Suchodolski i Grażyna Joanna z d. Warszawska
Tomasz Dutkiewicz i Dorota Iwona Masłowska
Arkadiusz Mirosław Klein i Agnieszka z d. Godlewska
Daniel Obrycki i Ewelina Bogusława Zaborowska
Józef Czesław Wolszon i Diana Ryszarda z d. Żukowska
Jarosław Jakub Żmuda i Ewa Dominika Kreft
Arkadiusz Tomasz Żebrowski i Emilia Milewska
Rafał Krzysztof Makus i Katarzyna Irena Siedlecka
Dariusz Antoni Borcowski i Karolina Emilia z d. Gniewkowska

6.04.2013 r.
25.05.2013 r.
15.06.2013 r.
22.06.2013 r.
29.06.2013 r.
10.08.2013 r.
10.08.2013 r.
24.08.2013 r.
24.08.2013 r.
7.09.2013 r.
13.09.2013 r.
14.09.2013 r.

JUBILEUSZE
50. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA obchodzili:
Krystyna i Mieczysław Sekuła
Zofia i Henryk Kresin
Brygida i Teofil Grubba
Genowefa Szczepan Górscy
Teresa i Jerzy Stawiccy
Maria i Mieczysław Czajkowscy
Maria i Mieczysław Czajkowski
Teresa i Romuald Kubiak
Lidia Teresa i Konrad Konieczka
Edyta i Henryk Knaś
Alicja i Henryk Sodolscy
Renata i Kazimierz Błaszczyk

14 kwiecień 2013 r.
15 kwiecień 2013 r.
21 kwiecień 2013 r.
19 maj 2013 r.
29 czerwiec 2013 r.
07 lipiec 2013 r.
07 lipiec 2013 r.
21 lipiec 2013 r.
24 sierpnia 2013 r.
1 wrzesień 2013 r.
15 września 2013 r.
15 września 2013 r.

Jubileusz 25-lecia Sakramentu Małżeństwa obchodzili:
Anna i Piotr Michalscy

16 sierpnia 2013 r.

Ś.p. Stefan Kusiowski, lat 76, zm. 14.03.2013 r.
Ś.p. Bolesław Piaszczyński, lat 72, zm. 20.03.2013 r.
Ś.p. Brunon Antoni Papke, lat 71, zm. 23.03.2013 r.
Ś.p. Krystyna Grygorowicz, lat 85, zm. 23.03.2013 r.
Ś.p. Teresa Stachowiak, lat 68, zm. 24.03.2013 r.
Ś.p. Eugeniusz Sierant, lat 83, zm. 26.03.2013 r.
Ś.p. Jan Leon Jeziorski, lat 80, zm. 29.03.2013 r.
Ś.p. Ryszard Jędraszczak, lat 77, zm. 31.03.2013 r.
Ś.p. Jan Kowalczyk, lat 74, zm. 3.04.2013 r.
Ś.p. Witold Stępniewski, lat 66, zm. 12.04.2013 r.
Ś.p. Danuta Pastuszak, lat 73, zm. 12.04.2013 r.
Ś.p. Józef Kamiński, lat 74, zm. 14.04.2013 r.
Ś.p. Ludwika Biegalska, lat 88, zm. 15.04.2013 r.
Ś.p. Salomea Dąbkowska, lat 67, zm. 17.04.2013 r.
Ś.p. Genowefa Siemońska, lat 81, zm. 24.04.2013 r.
Ś.p. Czesław Paszkowski, lat 89, zm. 5.05.2013 r.
Ś.p. Jacek Paweł Zawadzki, lat 46, zm. 8.05.2013 r.
Ś.p. Ryszard Lawręc, lat 71, zm. 10.05.2013 r.
Ś.p. Anna Górzyńska, lat 73, zm. 10.05.2013 r.
Ś.p. Maria Lasek, lat 74, zm. 11.05.2013 r.
Ś.p. Jerzy Felchner, lat 74, zm. 13.05.2013 r.
Ś.p. Bogusław Waszkiewicz, lat 78, zm. 19.05.2013 r.
Ś.p. Krystyna Sokólska, lat 62, zm. 20.05.2013 r.
Ś.p. Krystyna Polakiewicz, lat 79, zm. 20.05.2013 r.
Ś.p. Stefan Tkaczyk, lat 89, zm. 23.05.2013 r.
Ś.p. Leokadia Kowalska, lat 84, zm. 26.05.2013 r.
Ś.p. Janusz Pawłowicz, lat 37, zm. 1.06.2013 r.
Ś.p. Maria Sawczuk, lat 77, zm. 7.06.2013 r.
Ś.p. Ryszard Toczyłowski, lat 58, zm. 8.06.2013 r.
Ś.p. Kazimierz Landowski, lat 80, zm. 11.06.2013 r.
Ś.p. Marian Kwiatkowski, lat 65, zm. 13.06.2013 r.
Ś.p. Stanisława Majorowska, lat 95, zm. 21.06.2013 r.
Ś.p. Władysława Skonieczna, lat 88, zm. 22.06.2013 r.
Ś.p. Zbigniew Wilczyński, lat 71, zm. 22.06.2013 r.
Ś.p. Urszula Nowakowska, lat 65, zm. 29.06.2013 r.
Ś.p. Józef Roman Głowacki, lat 58, zm. 29.06.2013 r.
Ś.p. Helena Zipser, lat 93, zm. 30.06.2013 r.
Ś.p. Mirosław Kitkowski, lat 46, zm. 1.07.2013 r.
Ś.p. Henryk Janiec, lat 64, zm. 3.07.2013 r.
Ś.p. Henryk Treder, lat 58, zm. 10.07.2013 r.
Ś.p. Jan Rommel-Czarnowski, lat 84, zm. 11.07.2013 r.
Ś.p. Irena Rybacka, lat 87, zm. 11.07.2013 r.
Ś.p. Erika Lenc, lat 71, zm. 12.07.2013 r.
Ś.p. Mieczysław Kryczka, lat 75, zm. 15.07.2013 r.
Ś.p. Tomasz Jurewicz, lat 46, zm. 18.07.2013 r.
Ś.p. Stanisław Gdulski, lat 81, zm. 24.07.2013 r.
Ś.p. Tomasz Mikołajczak, lat 66, zm. 26.07.2013 r.
Ś.p. Barbara Smolewska, lat 68, zm. 28.07.2013 r.
Ś.p. Marian Najdowski, lat 59, zm. 28.07.2013 r.
Ś.p. Jan Jacewicz, lat 77, zm. 28.07.2013 r.
Ś.p. Jan Bartkowski, lat 74, zm. 28.07.2013 r.
Ś.p. Janina Pocheć, lat 81, zm. 7.08.2013 r.
Ś.p. Jadwiga Brodnicka, lat 99, zm. 10.08.2013 r.
Ś.p. Helena Sondej, lat 92, zm. 12.08.2013 r.
Ś.p. Józef Kamiński, lat 77, zm. 19.08.2013 r.
Ś.p. Tomasz Strzelczyk, lat 52, zm. 20.08.2013 r.
Ś.p. Anna Kuś, lat 76, zm. 23.08.2013 r.
Ś.p. Józef Górny, lat 77, zm. 24.08.2013 r.
Ś.p. Bronisław Bednarek, lat 69, zm. 4.09.2013 r.
Ś.p. Janina Chojko, lat 93, zm. 10.09.2013 r.
Ś.p. Bogdan Stefan Żebrowski, lat 42, zm. 16.09.2013 r.
Ś.p. Julian Bysiak, lat 66, zm. 16.09.2013 r.
Ś.p. Władysław Orzechowski, lat 55, zm. 21.09.2013 r.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

„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: diakon Anna Jaśkowiak.
Informacje parafialne: Marcin Smoszna. Zdjęcia: Mirosław Jaśkowiak, Ryszard Magulski, ks. Mateusz. ks. Bogdan, ks.
Grzegorz, ks. Tadeusz, młodzież i z archiwum parafii. Okładka i ilustracje: Andrzej Sowiński.
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MONTAŻ PŁASKORZEŹBY BŁ. JANA PAWŁA II – 13 VI

PROJEKT DROGI KRZYŻOWEJ

Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Z radością informujemy iż otrzymaliśmy już
wstępny projekt jednej ze stacji drogi krzyżowej. Można go
obejrzeć na naszej parafialnej stronie internetowej a niebawem, w formie wizualizacji, także w świątyni. Planujemy,
aby jedna ze stacji została wykonana i zamontowana jeszcze w tym roku. Autoremi stacji Drogi Krzyżowej jest
„Tamdem” Adam Piasek i Marcin Sobczak.
z ogłoszeń parafialnych
www.bratalberet.com.pl
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FESTYN PARAFIALNY – 16 VI 2013

Mecz pi³karski ksiê¿a-parafianie (5:3)
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