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  Treścią Adwentu jest tajem-
nica  grzechu  pierworodnego 
oraz  skutków,  jakie  niepo-
słuszeństwo  pierwszych  ludzi 
sprowadziło  na  rodzaj  ludzki. 
W  tym  stanie  rozpaczliwym 
i beznadziejnym Bóg pierwszy 
zwraca się do człowieka i ofia-
ruje  swoje  przebaczenie:  Syn 
Boży  stanie  się  człowiekiem 
i  zadośćuczyni  za  winę  Ada-
ma.  Pięknie  to  wyraża  pieśń 
adwentowa  z  XVIII  w.:  „Ale 
Ojciec  się  zlitował,  nad  nędz-
ną  ludzi  dolą.  Syn  się  chętnie 

ofiarował,  by  spełnił  wieczną 
wolę”.  Zanim  Pan  Bóg  zesłał 
na  ziemię  Zbawiciela,  przez 
wiele  lat  przygotowywał  ludzi 
na Jego przyjście.
  Wybrał  także  jeden  naród, 
który  idei  mesjańskiej  miał 
pilnie  strzec  i  przekazywać  ją 
następnym pokoleniom. Przez 
cztery tygodnie słuchać będzie-
my o oczekiwaniu na Boże Na-
rodzenie i na przyjście Chrystu-
sa dla dokonania rozrachunku 
z rodzajem ludzkim i z każdym 
człowiekiem z osobna. Z jednej 

strony  przenika 
nas  radosna  tę-
sknota  i  wspo-
mnienie  tego, 
co  miało  miej-
sce  w  historii, 
a  z  drugiej  lęk 
i  niepewność 
przed  dniem 
ostatecznym.
  Kościół  woła 
więc do nas sło-
wami  Izajasza: 
„Oto ja posyłam 
wysłańca  mego 
przed  Tobą;  on 
przygotuje  dro-
gę  Twoją.  Głos 
wołającego  na 
pustyni:  Przy-
gotujcie  drogę 
Panu, prostujcie 
ścieżki  dla  Nie-
go”.  „Adwent 
jest więc wyraź-

nie czasem pragnienia, tęskno-
ty i oczekiwania. Jeżeli pokarm 
ma  nas  odżywić,  ciało  musi 
odczuwać  głód.  Bóg  nie  chce 
narzucać swej  łaski człowieko-
wi sytemu: łaknących obdarzył 
dobrami,  a  bogaczy  z  niczym 
odprawił;  jest  to  prastara  za-
sada królestwa Bożego. Tak to 
Kościół  daje  nam  odczuwać 
głód duchowy  i potrzebę  zba-
wienia, byśmy stali  się godny-
mi przyjęcia łaski odkupienia”.
  My  przez  całe  życie  czegoś 
oczekujemy.  Człowiek,  który 
nie  oczekuje,  to  znaczy,  że  się 
niczego nie  spodziewa,  do ni-
czego nie dąży; to bardzo bied-
ny człowiek, to kaleka ducho-
wy, nędzarz ograbiony z wszel-
kich  ideałów  i  nadziei.  Bóg 
stale przychodzi do każdej du-
szy przez swoją zbawczą łaskę. 
Chodzi o  to, by człowiek wy-
szedł  naprzeciw  Bogu,  by  był 
gotowy na spotkanie z Nim tu-
taj na ziemi i w wieczności, by 
odnalazł Boga i nie zapomniał 
drogi do nieba.
  Legenda  o  św.  Gerardzie 
Majelli  głosi,  że  ojciec  jego 
był  sługą  domu  miejscowego 
biskupa.  Pewnego  dnia  ojciec 
polecił  synowi,  aby  pilnował 
domu  księdza  biskupa,  bo  on 
musi wyjechać dla  załatwienia 
pilnych  spraw.  Chłopiec  za-
mknął drzwi wejściowe  i udał 
się  po  wodę. Tak  jednak  nie-
szczęśliwie  się  przechylił,  że 
klucz wpadł do studni. Zmar-
twiony chłopiec biegnie do po-
bliskiej katedry, bierze ze żłób-
ka figurkę Pana Jezusa  i pełen 
wiary  opuszcza  ją  z  wiadrem 
do  studni.  Kiedy  wyciągnął 
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wiadro  z  wodą,  ujrzał  w  nim 
figurkę Pana Jezusa trzymającą 
zgubiony klucz. Pierwsi ludzie 
zgubili klucz do nieba. Pan Je-
zus  przyszedł  na  ziemię,  aby 
go odnaleźć  i niebo otworzyć. 
Pozwólmy się prowadzić Jezu-
sowi. 
  Na początku Adwentu mu-
szę więc jeszcze raz spróbować 
znaleźć  poważną,  radykalną 
odpowiedź  na  pytanie:  Na 
Kogo ja tak naprawdę czekam? 
I  czy  w  ogóle  czekam  na  ko-
gokolwiek?  Czy  rzeczywistość 
Boga przychodzącego na świat 
-  czego pamiątkę obchodzimy 
w czasie świat Bożego Narodze-
nia - ale i Boga przychodzącego 
na ołtarzu w czasie Eucharystii 
ma dla mnie jakiekolwiek zna-
czenie? I jeśli Adwent stanie się 
raz  jeszcze  tylko  czasem zaku-
pów,  prezentów  i  kolorowych 
lampek,  to  rzeczywiście  będę 
rozdrażniony  i  zniechęcony 
tym  -  co  roku  powtarzającym 
się  -  rytuałem.  Jeśli  całe  moje 
życie  jest  zbyt  głęboko  zanu-
rzone w doczesności, to nie ma 
się  czemu  dziwić,  że  uciekam 
tylko  do  powierzchowności 
kolorowych dekoracji.
  Początek  Adwentu  jest  dla 
nas  zachętą,  aby  czuwać  na 
modlitwie wraz z Maryją, któ-
ra  w  pięknie  przyozdobionej 
świecy  roratniej  jest  znakiem 
oczekiwania  i  przygotowania 
na  przyjście  Chrystusa.  Ad-
went  to  czas  odkrywania  na 
nowo,  korzeni  mojego  istnie-
nia,  źródeł  mojego  życia,  to 
uświadamianie  sobie,  kto  jest 
naprawdę ważny w tym życiu, 
to reorientowanie tego życia na 

Źródło Życia, Którym  jest  Je-
zus Chrystus,  ten Który przy-
chodzi, „aby życie mieli i mieli 
je w obfitości” (J 10, 10). Po-
zwólmy  Duchowi  Świętemu 
działać,  chociażby  się  nam  to 
czasami wydawało zbyt wyma-
gające. Pozwólmy, aby On od-
mieniał,  pogłębiał  i  przemie-
niał naszą codzienność.
  Drodzy  Parafianie  i  Czy-
telnicy.  W  dzień  Wigilii  Bo-
żego  Narodzenia  AD  2021, 
rozpocznie  się  pięćdziesiąty 
rok istnienia i działalności na-
szej  Rodziny  Parafialnej.  Tym 
samym  rozpoczniemy  nasze 
przygotowania  do  naszego 
Złotego Jubileuszu. I nie cho-
dzi  tylko  o  Mszę  św.  dzięk-
czynną,  którą  odprawi  Ksiądz 
Arcybiskup wraz z kapłanami. 
Z  jednej  strony  chodzi  o  od-
nowienie  naszego  osobistego 
życia w Chrystusie, zjednocze-
nia z nim, którzy już pięćdzie-
siąt lat modlimy się w naszym 
kościele,  przyjmujemy  sakra-
menty  święte,  uczestniczymy 
w Najświętszej Eucharystii, by 
rzeczywiście  iść  spokojnie  na 
spotkanie z Panem.

  Sami bowiem jesteśmy świą-
tynią  Boga  i  chodzi  o  to,  by 
była ona świętą. Zatem dbając 
o własną świątynię, troszczymy 
się,  by  i  ta  materialna  świąty-
nia  była  odzwierciedleniem 
tej  naszej  duchowej.  To  tutaj 
utworzyły  się  więzi  oparte  na 
wartościach  chrześcijańskich, 
„wspólne wędrowanie” w gru-
pach duszpasterskich i dążeniu 
do  wyznaczonego  celu.  Dla-
tego  z  drugiej  strony  chodzi 
też,  o  to  by  przygotować  się 
zewnętrznie do naszego Jubile-
uszu.
Tak,  jak  to  w  naszych  rodzi-
nach, przed każdymi świętami 
czy  uroczystością,  zanim  za-
prosimy gości, sprzątamy, czy-
nimy  przygotowania,  również 
i my, chcemy się dobrze przy-
gotować.  Działając  wspólnie, 
Rodzina  Parafialna  wraz  z Pa-
nem Bogiem, „ bo  jeśli domu 
Pan  nie  zbuduje,  na  próżno 
się  trudzą  ci,  którzy  ją  wzno-
szą”  (Ps 127). Przed nami  jest 
do wykonania kilka zadań, aby 
móc godnie i uroczyście, razem 
z zaproszonymi Gośćmi, prze-
żyć nasze parafialne święto.
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  Od  wielu  miesięcy  przygo-
towujemy  się,  by  dokończyć 
odnowienia  wnętrza  kościo-
ła. W tym czasie  trwa moder-
nizacja  nagłośnienia  naszego 
kościoła,  którą  realizuje  firma 
Rduch  Elektroakustyka  z  Go-
dowa.  Pierwszy  etap,  już  za 
nami, to nowy wystrój prezbi-
terium. Przed nami malowanie 
sufitu i ścian kościoła, zakrystii 
oraz  przedsionków  i  pomiesz-
czeń  gospodarczych.  Te  pra-
ce  mają  ruszyć  na  przełomie 

grudnia  br. 
i  stycznia 
2022 r. 
  W  tej  fa-
zie prac mają 
być  także 
wymienio-
ne  panele 
podłogowe 
w  zakrystii. 
Po  Wielka-
nocy,  chcie-
libyśmy  po-
wtórnie  wy-
po le rować 
marmurową 
p o s a d z k ę 
w  kościele 
przez  firmę 
TZ  Cleaner 
z  Radomia 
oraz  nastro-
ić  nasze  or-
gany  przez 
Firmę  Or-

ganistowską  Zdzisław  Mollin 
z Odrów, która przed dwudzie-
stu  laty  je  zbudowała.  Trwają 
już  rozmowy z Firmą Macieja 
Felczyńskiego z Przemyśla, od-
noście konieczności konserwa-
cji  trzech  dzwonów  na  wieży 
parafialnej,  której  potrzebę 
potwierdziła  fachowa  eksper-
tyza.  Pragniemy,  w  miarę  po-
siadanych  środków,  zatrosz-
czyć  się  wygląd  zewnętrzny 
naszego  kościoła  i  otoczenia, 

by  wspomnieć  o  konieczności 
malowania  wieży  kościelnej 
czy  uporządkowania  „małej 
architektury” czy zieleni, traw-
ników,  drzew  i  krzewów  oraz 
kostki, którą wyłożone są dep-
taki wokół kościoła. Wszystko 
to,  wymaga  troski  i  dopilno-
wania  oraz wykonania. Moim 
pragnieniem i chyba nie tylko, 
jest  stworzenie  jubileuszowe-
go  albumu,  książki,  która  by 
upamiętniła wspólnie przeżyte 
pięćdziesiąt lat naszej Rodziny 
Parafialnej. Dlatego chciałbym 
zaprosić  do  kolegium  redak-
cyjnego parafian, którzy dłużej 
ode mnie tworzą naszą wspól-
notę  parafialną,  by  z  małą 
pomocą  każdego  chętnego, 
stworzyć  pamiątkowe  dzieło 
o naszej parafii, dla przyszłych 
pokoleń.  Jak  ktoś  to  mądrze 
zauważył, razem możemy wię-
cej. Na początku grudnia tego 
roku  pojawi  się  ogłoszenie 
o  spotkaniu  kolegium  redak-
cyjnego.  Widzimy  zatem,  że 
Adwent liturgiczny rozpocznie 
również  adwent naszego przy-
gotowania  do  Złotego  Jubile-
uszu  naszej  Rodziny  Parafial-
nej. Życząc wszystkim zdrowia 
i sił do realizacji adwentowego 
przygotowania na przyjście na-
szego  Pana  Jezusa  Chrystusa, 
prośmy  o  błogosławieństwo 
Boże  dla  naszych  zamierzeń. 
Szczęść Boże!

PIĘKNE MYŚLI: 
>Skarbnica myśli Błogosławio-
nego ks. Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego<
»Gdy  czujemy  się  osamotnieni, 
wtedy  zamiast  obchodzić  nie 
kończący się labirynt drzwi, bu-
dynków, korytarzy – w poszuki-

waniu przyjaciół,  lepiej  zwrócić 
się do Ducha Świętego i zająć się 
tym „Słodkim Gościem duszy”, 
bo On nas najlepiej rozumie.«
»Ludzie  ratują  wartość  pienią-
dza, ale nie zawsze umieją rato-
wać wartość życia.«

»Prawo ludzkie nie może być ni-
gdy  przeciwne  prawu  Bożemu. 
Gdyby  było  przeciwne,  w  su-
mieniu nie obowiązuje.«
»Nie  Kościół  ma  się  przystoso-
wać do świata, tylko świat ma się 
przystosować do Ewangelii.«
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  Lato każdego roku, to okazja, 
aby  wybrać  się  na  wypoczynek 
do  jeszcze  niepoznanego  kraju. 
Moje wyjazdy łączę z odwiedza-
niem miejsc  połączonych  z wy-
znawaną przez mnie wiarą chrze-
ścijańską.  Znamy  je  z  lektury 
Pisma Świętego, szczególnie No-
wego Testamentu. W  tym  roku 
Biuro Podróży EID-POL, które 
wraz z NESTOR TRAVEL, zor-
ganizowało Pielgrzymkę śladami 
św.  Pawła  Apostoła  na  Maltę. 
W wyprawie wzięła udział czter-
dziestoosobowa  grupa  z  trzech 
parafi i,  wraz  ze  swymi  duszpa-
sterzami. Najpierw podam kilka 
słów o samym miejscu podróży. 
Malta to nazwa państwa i jedno-
cześnie  wyspy,  należącej  do  ar-
chipelagu położonego w samym 
sercu Morza Śródziemnego.
  Od  najdawniejszych  czasów, 
o  ten ważny punkt  strategiczny 
i  handlowy,  walczyły  wszystkie 

liczące  się  potęgi  morskie,  jak: 
Fenicjanie,  Grecy,  Arabowie, 
Hiszpanie  i  Anglicy,  ale  naj-
ważniejszą rolę odegrali Rycerze 
Maltańscy  Zakonu  Świętego 
Jana.  Wszyscy  oni  pozostawili 
po sobie nie tylko zapis w kart-
kach  historii,  ale  imponującą 
ilość  cennych  i  świetnie  za-
chowanych  budowli  w  postaci 
obwarowań  miejskich,  fortec, 
świątyń,  pałaców  i  pomników. 
Ciekawostką jest fakt, że na tak 
małej powierzchni wysp, mieści 
się ogromna ilość kościołów, bo 
aż 365, a miejscowi przewodni-
cy  mówią,  że  prawie  czterysta. 
Wiarę  chrześcijańską  zaszczepił 
mieszkańcom  św.  Paweł,  który 
stał  się  jej  Patronem.  Malta,  to 
nie  tylko  stare  budowle  i  mury 
obronne,  ale  także  malownicze 
krajobrazy,  niespotykane  formy 
skalne a przede wszystkim pięk-
ny odcień morskiej wody.

  Oprócz południowego słońca, 
przejrzystego  morza  i  licznych 
osobliwości,  Malta  odróżnia  się 
jeszcze  jedną  niewątpliwą  zale-
tą,  jest  nią  otwartość  i  uprzej-
mość  mieszkańców.  Maltań-
czycy  są  pogodni,  a  wszystkich 
gości przyjmują serdecznie i go-
ścinnie.  Wyspiarską  Republikę 
Malty, oprócz największej wyspy 
o  takiej  samej  nazwie,  tworzą 
także  dwie  kolejne  zamieszkane 
wyspy Gozo i Comino oraz kilka 
skalistych wysepek, które w swo-
isty sposób są dopełnieniem tego 
wyspiarskiego  państwa.  Malta, 
leżąca  między  Europą  i  Afryką, 
geografi cznie  prawie  w  samym 
sercu Morza Śródziemnego, nie 
bez  powodu  została  już  przez 
Homera nazwana pępkiem mo-
rza.  Z  powodu  swojego  strate-
gicznego położenia  i  dzięki wy-
jątkowemu,  głębokiemu  porto-
wi stolicy Valletty, Malta od nie-
pamiętnych  czasów  przyciągała 
władców różnych krajów, którzy 
poprzez jej zajęcie, pragnęli zdo-
być władanie nad Morzem Śród-
ziemnym.  Ta  nieduża  wyspa, 
leży  zaledwie  około  90  km  na 
południe od Sycylii i 290 km na 
północ od wybrzeży Afryki. Cał-
kowity obszar wyspiarskiej repu-
bliki  wynosi  316  km2.  Z  tego 
wyspa Malta zajmuje powierzch-
nię  243  km2,  Gozo  67  km2, 
a Comino 2,7 km2 powierzchni. 
Malta  ma  długość  ok.  27  km, 
a najszersze miejsce na wyspie li-
czy 14,5 km.
  Na  Malcie  nie  ma  rzek,  ani 
gór.  Dla  krajobrazu  wyspy,  ty-
powe  są  pola  leżące  u  podnóży 
wzniesień,  oddzielone  kamien-
nymi murkami. Skaliste wybrze-
że Malty jest urozmaicone przez 

WAKACJE ZE ŚWIĘTYM
PAWŁEM APOSTOŁEM…

Ks. Zbigniew Cichon
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liczne porty, zatoki  i piaszczyste 
plaże. Wyspy maltańskie są bar-
dzo ubogie, jeżeli chodzi o dzikie 
zwierzęta.  Kozy,  owce  i  krowy 
widać na  łąkach bardzo  rzadko. 
Świat roślinny nie jest zbyt uroz-
maicony.  Wyspę  w  większości 
porósł macchie, w którym kwit-
nie  tymian,  rozmaryn,  mastika 
i różne zioła. Wiosną wyspa po-
krywa  się  kolorowymi  kwiata-
mi różnych rodzajów roślin po-
lnych. Gaje oliwne są wysadzane 
tylko  w  bardzo  ograniczonym 
stopniu.  Pojawiają  się  tu  sosny, 
pomarańcze,  cytryny,  grapefru-
ity,  mandarynki,  fi gi.  Zbierany 
jest też chleb świętojański.
  Archipelag ma 380.  tys.  lud-
ności, z których zaledwie 35.000 
tys.  nie  zamieszkuje  na  Malcie. 
Stolica skupia około 19.000 tys. 
mieszkańców.  Biorąc  pod  uwa-
gę  powierzchnię  tego  państwa, 
wyspy  Maltańskie  można  zali-
czyć do najgęściej zaludnionych 
państw w Europie. Przeważającą 
religią  na  Malcie,  jest  wyzna-
nie  rzymskokatolickie,  co  moż-
na  zauważyć  na  każdym  kroku 
podziwiając  wspaniałe  katedry 
i kościoły - powód do dumy każ-
dego miasta i wioski. Maltańczy-

cy posiadają rysy 
ś r ó d z i e m n o -
morskie  i  widać 
u  nich  wpływy 
północno  afry-
kańskie. Są przy-
jaźni  i  gościnni, 
bardzo  lubią 
turystów.  Przyj-
mują  ich,  jako 
naturalną  część 
składową  ży-
cia  kraju.  Rytm 
swego  życia  do-
stosowują  do 
rytmu  sezonów 
turystycznych. 
Turystyka  jest 
podstawowym 
źródłem  docho-
du  Malty.  Mal-
tańczycy  mają 
duży  szacunek 
do  tradycji.  Na 
Malcie  przez 
cały  rok  panuje  łagodny  klimat 
z  niewielkimi  opadami,  które 
mają  miejsce  zazwyczaj  między 
październikiem, a lutym. Lata są 
gorące. W lipcu i sierpniu tem-
peratury przekraczają 30ºC.
  Gozo,  to  druga,  co  do  wiel-
kości wyspa archipelagu maltań-

skiego, idealne miejsce dla osób, 
które  chcą  nurkować,  oddalona 
zaledwie 30 km od swej „wielkiej 
siostry” Malty. Stolicą wyspy jest 
Victoria, znana pod arabską na-
zwą Rabat, ze wspaniałą cytade-
lą  i kościołem Św.  Jerzego. Wy-
brzeże Gozo ma 43 km długości. 
Gozo to wyspa o wymiarach 14 
km długości  i  7  km  szerokości, 
na  której  zamieszkuje  35.000 
tys.  mieszkańców,  trudniących 
się głównie rybołówstwem i rol-
nictwem. Nazwa  trzeciej,  co do 
wielkości  wyspy  Comino,  wy-
wodzi się od nasiona rośliny cu-
mino,  która  kiedyś  rosła  w  du-
żej  ilości na wyspie. Comino to 
malutka wysepka o powierzchni 
zaledwie  2,7  km2.  Posiada  dziś 
zaledwie  trzech  stałych  miesz-
kańców. Niegdyś wyspę upodo-
bali sobie piraci, jako najdogod-
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niejsze  miejsce  do  ukrywania 
skarbów,  co  spowodowało,  że 
wyspa była miejscem mało bez-
piecznym. Strach przed piratami 
sprawił,  że  nie  było  zbyt  wielu 
chętnych  na  osiedlenie  się  na 
wyspie.  Comino  to  wymarzone 
miejsce dla tych wszystkich, któ-
rzy wakacje chcą  spędzić w cał-
kowitej ciszy z dala od cywiliza-
cji.  Na  wyspy  te  można  dostać 
się  łodzią  z  portu  w  Cirkewwa 
w około 30 minut.
  Po  tej  geografi czno  -  tury-
stycznej  prezentacji  mogę  po-
wrócić do naszej pielgrzymki śla-
dami Apostoła Narodów. Zaletą 
pielgrzymowania  po  Malcie  są: 
pobyt w tym samym hotelu oraz 
krótkie  podróże  podczas  zwie-
dzania,  co  dla  osób  w  starszym 
wieku  jest  atutem.  Z  codzien-
nych wycieczek wraca  się wcze-
snym popołudniem i jest czas na 
osobisty relaks i odpoczynek oraz 
spotkania  towarzyskie.  Podróż 
morska  Pawła,  Apostoła  Naro-
dów, była związana z pojmaniem 
go  w  Jerozolimie  i  fałszywymi 
oskarżeniami  przed  Wysoką 
Radą. Stąd też, gdy zawiązał  się 
spisek wobec niego i było zagro-
żone życie Apostoła, odwołał się 
do sądu Cezara. Z Dziejów Apo-

stolskich dowiadujemy się o we-
zwaniu króla Agryppy do wiary, 
podczas  mowy  obrończej  przed 
sądem  Festusa.  To  on  właśnie 
zawyrokował:  „Skoro  odwołałeś 
się  do  cesarza,  przed  cesarzem 
staniesz!”  (por. Dz 25, 12). Pod 
strażą  setnika  Juliusza  z  cesar-
skiego  oddziału,  statkiem  adra-
myteńskim,  wypłynął  z  Ziemi 
Świętej  do  Rzymu.  Płynęli  naj-
pierw do portów Azji Mniejszej, 
następnie wzdłuż brzegu Cypru, 
lecz rejs nie był łatwy, gdyż pora 
roku  nie  sprzyjała  bezpiecznym 
podróżom. Po katastrofi e statku 
u  wybrzeży  Malty  w  60  r.  n.e., 
Paweł  z Tarsu miał  spędzić  trzy 
miesiące  w  grocie  w  Rabacie, 

gdyż był więźniem. W tym cza-
sie  rozpoczął  głoszenie  chrześci-
jaństwa na wyspie, miał również 
uzdrowić kilka osób. Groto Świę-
tego  stała  się  jednym  z  pierw-
szych  miejsc  chrześcijańskiego 
kultu na wyspie. Legenda głosi, 
że Apostoł był tutaj przetrzymy-
wany, jaskinia mogła służyć, jako 
rzymskie  więzienie,  co  sugerują 
otwory w dachu, z którego zwie-
szano  łańcuchy  do  transportu 
więźniów. W  1600  r.  okoliczne 
ziemie  zakupił  bogaty  szlach-
cić  z  Kordoby  -  Juan  Beneguas 
do  Cordova.  Kościół  ofi cjalnie 
przekazał  mu  grotę,  by  prze-
kształcił  ją  w  miejsce  kultu  św. 
Pawła  i miejsce pielgrzymkowe. 
W  1609  r.  właściciel  oddzielił 
grotę  od  kościoła  parafi alnego, 
a  dziesięć  lat  później  przekazał 
jaskinię  Zakonowi  Maltańskie-
mu.  Ten  przez  lata  znacząco  ją 
wzbogacił,  fundując  nadstawę 
ołtarzową autorstwa Mattii Pre-
tiego,  posąg  patrona  na  ołtarzu 
wykonany  przez  maltańskiego 
rzeźbiarza Melchiorre Gafę i wy-
kończony po jego śmierci, przez 
Ercole  Ferrarę  oraz  neapolitań-
skie organy z XVIII w.
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  Najpiękniejszym  przykładem 
maltańskiego  baroku,  jest  kate-
dra św. Pawła w Mdinie, zapro-
jektowana przez lokalnego archi-
tekta Lorenza Gafa. To arcydzie-
ło architektury zachwyca bogato 
zdobionymi kaplicami, marmu-
rowymi  mozaikami,  wspaniałą 
kopułą i całym wkładem wybit-
nego artysty Mattia Preti. Zosta-
ła zbudowana pod koniec XVII 
w.  na  miejscu  domu  guberna-
tora  Publiusza,  który  gościł  św. 
Pawła, gdy ten był rozbitkiem na 
Malcie.
  Według  Dziejów  Apostol-
skich, po uratowaniu się z opre-
sji, na wybrzeżu, św. Paweł został 
ukąszony  przez  węża,  lecz  nic 
mu się nie stało, w wyniku cze-
go  tubylcy  uważali  go  za  boga. 
Apostoł  miał  uzdrowić  potem 
ojca  gubernatora  wyspy  i  wie-
lu  innych  ludzi  (por.  Dz  28, 
1-10).  Publiusz  nawrócił  się  na 
chrześcijaństwo  i  został  bisku-
pem  Malty,  później  pełnił  tę 
samą  funkcję  w  Atenach.  Sama 
katedra  była  przebudowywana 
i zdobiona. Bogate wnętrze pod 
wieloma  względami  przypomi-
na katedrę  św.  Jana w Valletcie. 
Z  oryginalnej  katedry  normań-

skiej  przetrwał  monumentalny 
obraz  „Nawrócenie  św.  Pawła” 
autorstwa  Mattii  Pretiego,  przy 
głównym  ołtarzu,  jak  również 
freski  przedstawiające  rozbicie 
się statku św. Pawła. 
  Na  zakończenie  jeszcze  kil-
ka  słów 
o  Krzy-
żu  Mal-
t ań sk im. 
Został  on 
oficjalnie 
p r z y j ę t y 
w  1126  r., 
przez  Za-
kon  Ryce-
rzy  Szpi-
t a ln ików 
św.  Jana. 
Jego osiem 
punktów 
o z n a c z a 
o s i e m 
obowiąz-
ków  ryce-
rzy:  „żyć 
w  praw-
dzie,  mieć 
wiarę,  od-
p o k u t o -
wać  grze-
chy,  dać 

dowód  pokory,  miłości  i  spra-
wiedliwości,  być  miłosiernym, 
być szczerym i serdecznym, zno-
sić  prześladowania”.  Z  czasem 
też  osiem  punktów  symbolizo-
wało  osiem  „Langues”  (krajo-
wych  grup  wewnątrz  zakonu, 
a  więc  przyjętych  szlachciców 
z  Owernii,  Prowansji,  Francji, 
Aragonii,  Kastylii  i  Portugalii, 
Włoch,  Niemiec  oraz  Anglii). 
Dzisiaj  krzyż  maltański  pozo-
staje  Symbolem  Suwerennego 
Rycerstwa Zakonu Szpitalników 
Świętego Jana z Jerozolimy, Ro-
dos  i Malty. Na  tej wyspie  czas 
stanął w miejscu w wielu obsza-
rach i ma to swój niezaprzeczal-
ny i niepowtarzalny urok.
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(- M.Wojciechowska)
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KATOLICY W AKCJI
Odnowić wszystko w Chrystusie (św. Pius X)
Zgromadzeni na świętej wieczerzy
Rok Duszpasterski 2020/21
„POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”
Redaguje Antoni Kakareko

  «Temu,  co  jest  słusznym 
łaknieniem  i  pragnieniem 
sprawiedliwości  w  życiu  na-
szego  narodu,  trzeba  odpo-
wiedzieć w taki sposób, ażeby 
cały naród odzyskał wzajemne 
zaufanie.  Nie  można  tego 
niszczyć ani tłumić. Nie moż-
na  tego  zaniedbać,  bo  jak 
mówi  nasz  poeta:  „Ojczyzna 
jest  to  wielki  –  zbiorowy  – 
Obowiązek”,  obowiązujący 
„Ojczyznę  dla  człowieka” 
i  „człowieka  dla  Ojczyzny” 
(Cyprian Kamil Norwid, Me-
moriał o młodej emigracji).» 
(Z homilii podczas Mszy Świę-
tej we Wrocławiu 21.06.AD 
1983)

  «…  Polska  jest  wciąż  ży-
wym źródłem kultury. Pracują 
tutaj  setki  „twórców  ludo-

wych”. Pragnę im i wszystkim 
innym dodać ducha i zwrócić 
w  ich  pracy  uwagę  na  więź 
między kulturą duchową a re-
ligią. O głębi tego powołania 
myślał  Norwid,  gdy  pisał,  że 
rolnik  „jedną  ręką  szuka  dla 
nas chleba, drugą zdrój  świe-
żych  myśli  wydobywa  z  nie-
ba”  (Cyprian  Kamil  Norwid, 
Pismo). Bardzo dziękuję za te 
oklaski  dla  Norwida.  Wiele 
doznał  cierpienia  w  życiu, 
i wygnania.»
(Z homilii podczas Mszy Świę-
tej beatyfikacyjnej Karoliny 
Kózkówny, Tarnów 10.06. AD 
1987)

  «Dziękuję  Bogu  za  to,  że 
dane mi jest stanąć w progach 
jasnogórskiego  sanktuarium, 
w  owym  przedziwnym  „mie-

ście  naszego  Boga”,  gdzie  – 
używając  słów  poety  –  ”dość 
stanąć  pod  progiem;  ode-
tchnąć  dosyć,  by  odetchnąć 
Bogiem!”  (Cyprian  Kamil 
Norwid, Próby).»

Z homilii podczas Mszy Świętej 
pod Janą Górą 19.06. AD 
1983)

  «… w Polsce, w tym kraju, 
w którym — jak napisał Nor-
wid — „kruszynę chleba pod-
noszą z ziemi przez uszanowa-
nie dla darów nieba...” (Moja 
piosnka)>>
(Z  przemówienia na lotnisku 
Okęcie w Warszawie 2.06. AD 
1979)

  «Nasz czwarty wieszcz, Cy-
prian  Kamil  Norwid,  powie 
jeszcze więcej — że: „Praca na 
to  jest...  by  się  zmartwych-
wstało”.>>  (Z homilii podczas 
Mszy Świętej dla pielgrzymów 
z  Górnego Śląska i  Zagłębia 
Dąbrowskiego, Częstochowa 
6.06. AD 1979)

FORMACJA grudzień AD 2021
JUBILEUSZ DWUSETNEJ ROCZNICY URODZIN CYPRIANA KAMILA NORWIDA (1821-1883), CZWARTEGO 
WIESZCZA POLSKIEGO, MARYJNEGO POETY-TEOLOGA, POETY MORALNEGO NIEPOKOJU, CIĄGLE MAŁO 
ZNANEGO I MAŁO OBECNEGO W POLSKIEJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ DZISIAJ  



14 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

CYPRIAN KAMIL NORWID (1821-1883): CZWARTY WIESZCZ 
POLSKI – POETA GŁĘBI RELIGIJNO-MORALNEJ
  Kończący się  już powoli rok 
obecny  AD  2021  decyzją  Sej-
mu  Rzeczypospolitej  Polskiej 
jest  też  Rokiem  Cypriana  Ka-
mila Norwida, w związku z mi-
nioną  24  września  dwusetną 
rocznicą jego urodzin. Ten wie-
ki  myśliciel,  wybrzmiewający 
swoje idee i przesłania w formie 
poetyckiej,  ale  też  i  w  innych 
gatunkach  literackich  i  arty-
stycznych, uznawany – po Ada-
mie Mickiewiczu, Juliuszu Sło-
wackim  i  Zygmuncie 
Krasińskim  –  za  czwartego 
wieszcza  narodowego,  wielko-
ścią myśli przerósł swoją epokę, 
co  sprawiło,  że  przez  sobie 
współczesnych  nie  zawsze  był 
rozumiany,  a  tak  naprawdę  to 
dopiero w dwudziestym wieku 
odkryto wielkość jego twórczo-
ści i to nie tylko literackiej, ale 
również jako genialnego rysow-
nika i artysty malarza.
  Wiele  jego  dzieł  poetyckich 
i  prozatorskich  została  opubli-
kowana dopiero po śmierci po-
ety.  Urodzony  24  września 
1821  r.  w  Laskowie-Głuchach 
k.  Wyszkowa  na  Mazowszu 

jako  syn  Jana, urzędnika  sądo-
wego i administracji  i Ludwiki 
ze Zdzieborskich, w wieku czte-
rech lat stracił matkę i trafił pod 
troskliwą  opiekę  babki  Hilarii 
Sobieskiej . W roku 1835 zmarł 
ojciec.  Cyprian  kształcił  się 
w  gimnazjach  warszawskich 
oraz w pracowniach malarskich 
Jana Kokulara i Jana Klemensa 
Minasowicza.  Po  wykryciu 
zrzeszającego uczniów i studen-
tów  konspiracyjnego  środowi-
ska  Karola  Lewittoux  (1820-
1841),  w  którym  uczestniczył, 
zagrożony aresztowaniem, przez 
Kraków  i  Pragę  wyjechał  do 
Niemiec  a  później  do  Włoch 
(Wenecja,  Florencja  i  Rzym), 
gdzie uczył się rzeźby. W 1845 
roku  przeniósł  się  do  Berlina 
gdzie za udzielenie swego pasz-
portu  uciekinierowi  z  Króle-
stwa Polskiego został aresztowa-
ny  i  osadzony  w  więzieniu, 
w którym przebywał kilka tygo-
dni.  Uwięzienie  spowodowało 
też  znaczne  pogorszenie  zdro-
wia, m.in. początki późniejszej 
głuchoty.  Po  uwolnieniu,  jako 
emigrant polityczny udał się do 

Belgii, gdzie zbliżył  się do  śro-
dowiska  skupionego  wokół 
gen, Jana Zygmunta Skrzynec-
kiego  (1787-1860)  i  Joachima 
Lelewela (1786-1861). 
  1848 roku wrócił do Rzymu, 
gdzie podjął ambitne prace hi-
storyczne  i  literackie. Od roku 
1849  przenosi  się  do  Paryża, 
gdzie  poznaje  Juliusza  Słowac-
kiego (1809-1849) i zaprzyjaź-
nia  się  z  Fryderykiem  Chopi-
nem  (1810-1849).  Po  roku 
1850  wiele  podróżuje,  m.in. 
Londyn,  Nowy  Jork.  W  tym 
czasie  ściśle  też  współpracuje 
z  księżmi  Zmartwychwstańca-
mi oraz  z Zygmuntem Krasiń-
skim  (1812-1859)  w  akcji 
obrony papieża Piusa IX i Stoli-
cy  Apostolskiej  przed  atakami 
wrogów Kościoła.
  Przeciwstawiał  się  też  popu-
larnemu  wówczas  wśród  Pola-
ków  radykalizmowi  mesjani-
stycznemu  Andrzeja 
Towiańskiego  (1799-1878), 
pod  którego  wpływem  znalazł 
się  również  przez  pewien  czas 
m.in. Adam Mickiewicz (1798-
1855). Na tle  tego sporu Nor-
wid  poróżnił  się  z  Mickiewi-
czem,  z  którym  łączyły  go 
stosunki  przyjacielskie  i  wyco-
fał swoje nazwisko z tworzone-
go przez Mickiewicza Legionu. 
W kwietniu roku 1852 powsta-
je „Do Najświętszej Panny Ma-
ryi Litania” - poetycka parafraza 
Litanii  Loretańskiej,  którą  de-
dykował  swemu  przyjacielowi, 
ks. Aleksandrowi Jełowickiemu 
(1804-1877) ze Zgromadzenia. 
Księży  Zmartwychwstańców. 
To ks. Jełowicki wiosną 1861 r. 



15SKAŁKA • grudzień 2021 r.

dostarczył  poecie  osobisty  list 
papieża  Piusa  IX.,  w  którym 
papież  dziękuje  mu  za  obronę 
Stolicy  Apostolskiej  i  papieża 
wobec  zaciekłych  ataków  nie-
przyjaciół  Kościoła  i  w  dowód 
wdzięczności nadaje mu odpust 
zupełny w godzinę śmierci oraz 
prawo nadania odpustu 50 oso-
bom  wybranym  przez  poetę. 
Owa wdzięczność papieska do-
tyczyła  m.in.  szeregu  utworów 
Norwida,  w  których  broni  on 
Piusa  IX.  Jednym  z  nich  jest 
„Encyklika  oblężonego”.  Nor-
wid przedstawia w niej Bł. Piu-
sa IX jako wielkiego przyjaciela 
i obrońcę Polski. Pisze m.in:

Któż jest ten Polak, kto?... 
co-zrodzony na obcej ziemi

I z obcą w żyłach krwią – dłoń-
mi ku niebu drżącemi

Za Polską modły śle... i imię jej 
wymawia? (...)

- To Ty, o! starcze, Ty, jeden 
bez win i trwóg,

To Ty, na globie Sam, jak 
w niebiesiech Bóg,

To Ty-trzech koron Pan... 
któremu krew i wiek, (...)

Nie znaczą nic - są - jako tępy 
ćwiek

W dłoni Zmartwychwstałego 
Zbawiciela”. 

  Wspomniana  wyżej  „Lita-
nia”  maryjna  Norwida  przez 
dzisiejszych  teologów  jest  oce-
niana jako poetyckie arcydzieło 
mariologii „ze względu na doj-
rzałość sposobu ukazania Matki 
Bożej oraz jej relacji do człowie-
ka  i  zbawczej misji  Chrystusa” 
(Paweł Warchoł OFM. Conw., 
Polsko Ojczyzno moja: Twoja 
tożsamość wczoraj, dziś i  jutro, 
Pelplin 2017, s. 291).  Jest  to 
najgłębsza  summa  poetycka 
mariologii nie  tylko w polskiej 
poezji.  Religijność  twórczości 
Cypriana Kamila Norwida sku-
piała się głównie na następują-
cych elementach: cześć dla Trój-
cy Przenajświętszej, odkupienie 
ludzkości przez Jezusa Chrystu-
sa  Syna  Bożego  oraz  cześć  dla 
Maryi jako Matki Syna Bożego 
a  także  przywiązanie  i  obrona 
Stolicy Apostolskiej.
  W  roku  1862  w  Lipsku 
w  wydawnictwie  F.A.  Broc-
khausa  ukazuje  się  pierwsze 
i  jedyne za  życia  zbiorowe wy-
danie  utworów  poetyckich 
Norwida.  W  tym  czasie  poeta 

mieszka  już na  stałe w Paryżu, 
dużo  tworzy,  lecz  z  powodu 
braku wydawców jego twórczo-
ści  cierpi  biedę,  dorabiając  ry-
sowaniem  i  malarstwem.  Ze 
zdrowiem  jest  coraz  gorzej  ze 
względu  na  zaawansowaną 
gruźlicę. Dla poratowania zdro-
wia  usiłuje    zbierać  środki  na 
wyjazd  do  Włoch,  ale  z  mier-
nym  skutkiem.  W  1877  roku 
znajduje schronienie w polskim 
ośrodku dla sierot i weteranów 
Świętego Kazimierza w Ivry, na 
przedmieściach  Paryża.  Tam 
otoczony  opieką  Sióstr  Miło-
sierdzia,  zwanych  popularnie 
szarytkami, umiera we śnie nad 
ranem  23  maja  1883  roku. 
Przed  zaśnięciem  miał  powie-
dzieć: „Przykryjcie mnie lepiej”. 
Przez  całe  swoje  życie  służył 
sprawie  wolności  Kościoła 
i niepodległości Polski. W ostat-
niej zwrotce swojej Litanii, pa-
rafrazując  wezwanie  Królowo 
Polski pisze: 

„Kraju, co, jako Syna
Twego szata,

Porozrywany na wiatrach ulata,
Ludu, co rodzi się z łez

wyczerpnięciem -
Co rozpoczyna mękę

niemowlęciem,
A kona wieki i skonać

nie może:
Czemuś opuścił mię

(wołając) Boże!‚”
Ludu - co świata

rozrządzał połową
I nie ma grobu ze swymi

orłami...
O! Matko dobra,

Ty, Polska Królowo,
Módl się za nami..."

Opracował: Antoni Kakareko
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KARTKI Z DWUDZIESTOPIĘCIOLECIA PARAFIALNEGO
ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA 
KOMOROWSKIEGO (1)
Pierwsze inicjatywy do momentu sformalizowania POAK
  W  poprzednim,  listopadowym 
numerze „Skałki” w ostatnim od-
cinku cyklu „Szkice z dziejów idei 
i struktur Akcji Katolickiej” opisa-
łem  proces  reaktywacji  struktur 
Akcji Katolickiej w Polsce a rów-
nież i w naszej Parafii św. Stanisła-
wa BM, w której to inicjatorem jej 
powstania  był  charyzmatyczny 
proboszcz, ks. prałat Andrzej Ru-
rarz. W czwartek 7 grudnia 1995 
r. odbyło się zorganizowane przez 
niego pierwsze spotkanie informa-
cyjne. Moment ten został uwiecz-
niony  w  kronice  parafialnej.  Ks. 
Proboszcz  Andrzej  zapisał  wów-
czas  własnoręcznie  pod  tym 
dniem:  „Ks.  Proboszcz  zwołał 
pierwsze  zebranie  Akcji  Katolic-
kiej.  Przyszli:  p.  Stanisław  Egiert 
z córką Heleną z ul. Chrobrego, p. 
Janina Łozińska z ul. Chrobrego, 
p. Halina Wontorska z ul. Kunic-
kiego  oraz  p.  Antoni  Kakareko 
z  ul.  Grażyny.  Omówiliśmy  cele 
Akcji  oraz  aktualne  tematy  – 
głównie  wybór  prezydenta  post-
komunisty i jego zaplecza wrogie-
go  nie  tylko  Kościołowi,  ale 
i  Bogu.  Następne  spotkanie  wy-
znaczyliśmy  za  tydzień  w  czwar-
tek.”  Ze  spotkania  w  następny 
czwartek jakoś nic nie wyszło, od-
było się ono dopiero 23 kwietnia 
w następnym roku 1996. Uczest-
niczyło w nim  już 13 osób,  ale  - 
jak  napisał  autor  notatki  z  tego 
zebrania – nikt z uczestników nie 
miał jasnej wizji działalności Akcji 
Katolickiej w Parafii. Na następne 
spotkanie w czerwcu przyszły tyl-
ko dwie osoby: Zofia Kuropatwiń-
ska i Antoni Kakareko. Ustalono, 
że Antoni Kakareko napisze arty-
kuł  do  numeru  wrześniowego 

miesięcznika  parafialnego  „Skał-
ka”,  w  którym  przedstawi  Akcję 
Katolicką we wszystkich jej aspek-
tach  z  zachętą  do  wstępowania, 
zaś na początku października od-
będzie  się  spotkanie,  które  być 
może zawiąże już grupę inicjatyw-
ną  parafialnego  oddziału  Akcji 
Katolickiej.  I  rzeczywiście  tak  się 
stało.  We  wrześniowej  „Skałce” 
ukazał się artykuł „Wszyscy jeste-
śmy  wezwani  do  Akcji  Katolic-
kiej”.  Kończył  się  on  słowami: 
„Dzisiaj  Kościół  wzywa  nas  swo-
ich  członków,  uczestniczących 
w  powszechnym  kapłaństwie  Je-
zusa  Chrystusa,  do  czynnego  za-
angażowania  się  i  działania  wła-
śnie  w  ramach  Akcji  Katolickiej. 
Poczujmy  się  odpowiedzialni  za 
Kościół i za Polskę!!! Poczujmy się 
wszyscy powołani do Akcji Kato-
lickiej!!!”  Po  tym  artykule  proces 
organizacyjny parafialnej struktu-
ry Akcji Katolickiej nabrał tempa. 
Opisałem to już szczegółowo w li-
stopadowym numerze  Skałki  nu-
merze,  doprowadzając  dzieje  po-
wstającej  grupy  inicjatywnej 
parafialnej  Akcji  Katolickiej  do 
Uroczystości  Chrystusa  Króla 
w niedzielę 25 listopada AD 1996, 
kiedy to grupa podczas uroczystej 
Eucharystii  o  12.30  oficjalnie  się 
zawiązała oddając się na zakończe-
nie Mszy Św. Chrystusowi Królo-
wi. Od tego też momentu zawią-
zania  się  Grupy  Inicjatywnej 
pragnę rozpocząć nowy cykl szki-
ców „Kartki z dwudziestopięciole-
cia  Parafialnego  Oddziału  Akcji 
Katolickiej im. Bł. Ks, Bronisława 
Komorowskiego”,  w  którym  to 
spróbuję  przedstawić  najważniej-
sze  wydarzenia  i  dokonania  na 

przestrzeni 25 lat istnienia reakty-
wowanej  Akcji  Katolickiej  w  na-
szej Parafii. W tym pierwszym od-
cinku zamierzam opisać pierwszy 
okres  działalności  parafialnej  Ak-
cji  Katolickiej,  jeszcze  jako  Od-
działu Parafialnego na próbie, do 
momentu formalnego zatwierdze-
nia dekretem biskupim, co miało 
miejsce 10 marca AD 1998.   
  Od 25 listopada 1996 r. do wa-
kacji roku 1997 odbyło się w su-
mie 14 zebrań plenarnych oraz 6 
spotkań  otwartych,  zorganizowa-
nych dla ogółu Parafian Św. Stani-
sława  i  okolicznych.  W  styczniu 
1997  roku  odbył  się  pierwszy 
Opłatek  Akcji  Katolickiej,  który 
zapoczątkował trwającą do dzisiaj 
otwartych dla wszystkich „Opłat-
ków Akcji Katolickiej”. W kwiet-
niu  Grupa  Inicjatywna  czynnie 
włączyła  się w organizację  i prze-
bieg  uroczystości,  związanych 
z nawiedzeniem Parafii przez reli-
kwie  Świętego  Wojciecha,  zaś 
w maju w uroczystości odpustowe 
i  organizację  Festynu  Parafialne-
go, który obfitował w liczne przed-
sięwzięcia i konkursy organizowa-
ne  przez  Akcję  Katolicką.  Na 
Festynie furorę robiły prace kółka 
hafciarskiego,  złożonego  z uczen-
nic szkół podstawowych a prowa-
dzonego  w  ramach  działalności 
Akcji  Katolickiej  wśród  dzieci 
i młodzieży, przez członkinię Gru-
py Inicjatywnej, kol. Irenę Kowal-
czyk. Od tej pory Parafialna Akcja 
Katolicka włączyła  się  już na do-
bre w organizację dorocznych Fe-
stynów z okazji Odpustu Parafial-
nego. Trzeciego czerwca zaś liczna 
grupa parafialnej Akcji Katolickiej 
uczestniczyła  w  spotkaniu  z  Oj-
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cem  Świętym,  Janem  Pawłem  II 
w  Gnieźnie,  podczas  Jego  piątej 
pielgrzymki do Ojczyzny.
  Również wiosną 1997 r. inicja-
tor powstania i pierwszy Asystent 
Kościelny  reaktywowanej  Akcji 
Katolickiej w Parafii, ks. Proboszcz 
Andrzej  Rurarz,  oficjalnie  zareje-
strował  Grupę  Inicjatywną,  jako 
Parafialny Oddział Akcji Katolicki 
na okresie próbnym w Diecezjal-
nym  Instytucie  Akcji  Katolickiej 
Archidiecezji Gdańskiej. W prze-
kazanym dokumencie zamieszczo-
no  wykaz  członków  założycieli 
Akcji  Katolickiej  przy  Parafii 
Świętego Stanisława BM w Gdań-
sku Wrzeszczu. Widnieją  na  nim 
(wg. kolejności alfabetycznej): Ja-
nina  i  Adam  Bąkowie,  Danuta 
i Andrzej Cyndeccy, Hanna Der-
kowska, Barbara i Zbigniew Gór-
czyńscy,  Antoni  Kakareko,  Zdzi-
sław  Kosmała,  Irena  Kowalczyk, 
Małgorzata  i  Jacek Kozaka, Han-
na  i Stanisław oraz Maria  i Zofia 
Kuropatwińscy,  Janina  Łozińska, 
Anna  Michałowska,  Zbigniew 

Porczyński, Teresa  i  Marek  Przy-
bylscy,  Mieczysław  Raczkiewicz 
oraz Maria Wierzbicka. 
  Jednym  z  fundamentalnych 
działań Grupy  Inicjatywnej Para-
fialnej Akcji Katolickiej w pierw-
szej połowie 1997 r. było rozpisa-
nie  ankiety,  w  celu  rozeznania 
oczekiwań  Parafian  od  nowo  po-
wstałej  grupy  apostolskiej  oraz 
propozycji  form  jej  działalności. 
Wpłynęło  ok.  60  odpowiedzi. 
W podsumowaniu, które ukazało 
się  w  listopadowym  numerze 
„Skałki” z tego roku jego autor za-
pisał m.in.: „Wszyscy respondenci 
oczekują,  iż  Akcja  Katolicka  zor-
ganizuje Dom Kultury  z ożywio-
ną  wszechstronną  działalnością. 
W  ramach  takiego  ośrodka  re-
spondenci widzą stworzenie m.in. 
czytelni  pism  katolickich,  wypo-
życzalni  kaset  wideo  o  tematyce 
religijnej,  klubu  dyskusyjnego, 
klubu myśli politycznej, klubu dla 
ludzi starszych, klubu młodzieżo-
wego,  świetlicy  dla  dzieci  szkol-
nych, klubu filmowego, koła pla-

s t y c z n e g o 
organizującego  ple-
nery  i  wystawy,  ka-
wiarenkę,  kawiaren-
kę,  gdzie  mogłyby 
się  odbywać  wie-
czorki  poezji  i  spo-
tkania  z  ciekawymi 
ludźmi,  dyskoteki 
dla  młodzieży  i  za-
bawy dla nieco star-
szych  itp.  Wszyscy 
respondenci oczeku-
ją też, iż Akcja Kato-
licka zajmie się orga-
nizacją  czasu 
wolnego  w  formie 
zorganizowania  cie-
kawych  wyjazdów, 
pielgrzymek, a także 
organizacją  wypo-
czynku wakacyjnego 
zwłaszcza  dzieci 
i  młodzieży”.    Ta, 

dzisiaj wydawało by się, dość wy-
górowana wizja działań Akcji Ka-
tolickiej  w  Parafii  znalazła  swoje 
odbicie w „Deklaracji Założyciel-
skiej  Oddziału  Akcji  Katolickiej 
w  Parafii  Św.  Stanisława  Biskupa 
Męczennika  w  Gdańsku-
Wrzeszczu”, dokumentu, który fi-
nalizował etap tworzenia się Akcji 
Katolickiej  w  naszej  Parafii  i  za-
mykał  jej okres próbny w Diece-
zjalnym  Instytucie  Akcji  Katolic-
kiej Archidiecezji Gdańskiej. Tekst 
deklaracji zredagował Antoni Ka-
kareko.  Trzeba  przyznać,  że  po 
dwudziestopięcioletniej działalno-
ści  główne  założenia  deklaracji 
czekają jeszcze na realizację!
  Deklaracja  została  uchwalona 
na  pierwszym  Walnym  Zebraniu 
Wyborczym,  które  odbyło  się  28 
lutego 1998  r. w Domu Parafial-
nym. Przewodniczył temu walne-
mu  zgromadzeniu  Zbigniew  Ko-
smała.  Wybrano  trójkę 
kandydatów na prezesa Oddziału, 
do wyboru przez ks. Arcybiskupa 
oraz pozostałych członków Zarzą-
du  i  Komisję  Rewizyjną.  Metro-
polita Gdański, abp Tadeusz Go-
cłowski dekretem z dnia 10 marca 
1998  r.  mianował  Zofię  Kuropa-
twińską, prezesem Zarządu POAK 
przy  Parafii  Św.  Stanisława  BM.. 
Wiceprezesami zostali Jacek Koza-
ka i Antoni Kakareko. W składzie 
Zarządu znaleźli się również: Han-
na  Derkowska  (sekretarz),  Janina 
Łozińska (skarbnik) oraz Zdzisław 
Kosmała.  Komisję  Rewizyjną 
POAK  tworzyli:  Krystyna  Nie-
mierko,  Zbigniew  Porczyński 
i  Aleksander  Prewendowski.  Tak 
zakończył się, trwający od 7 grud-
nia  1995  r.  do  10  marca  roku 
1998,  okres  powstawania  a  wła-
ściwie  reaktywacji  Akcji  Katolic-
kiej w Parafii Św. Stanisława BM 
we Wrzeszczu.
Opracował: Antoni Kakareko
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WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2021/2022
Rok  2021:
27.12. - poniedziałek - Wybickiego 1-19, 2-20;
28.12. - wtorek - Kościuszki 71-85, 82-84, Danusi 1-4b;
29.12. - środa - Zbyszka z Bogdańca, Kraszewskiego 1-27, Fredry 2-26;
Rok  2022:
02.01. - niedziela - Wallenroda 1-10, 14-18;
03.01. - poniedziałek - Kościuszki 34-54 i 37-47;
04.01. - wtorek - Kościuszki 66-72, 61-69;
05.01 - środa - Lelewela 17, 17a, Wajdeloty 7-13;
06.01. - czwartek - Wallenroda 11, 11A, 19-31+ kolęda dodatkowa;
07.01. - piątek - Legionów 1 abc, 3-19, 2-46;
08.01. - sobota - Kilińskiego 8-44, 27-43;
09.01. - niedziela - Kilińskiego 11a-25, Lilli Wenedy 13-18, 19, 19a, 20;
10.01. - poniedziałek - Kilińskiego 45-47, 46-52, Nad Stawem; Wallenroda 12, 13
11.01. - wtorek - Waryńskiego 17-25, Wyspiańskiego 36-38/40;
12.01. - środa - Pestalozziego 1-19, 2-36;
13.01. - czwartek - Wyspiańskiego 28-34, Wajdeloty 1-6, Aldony 8-11;
14.01. - piątek - Chrobrego 80f-86b, Legionów 21-31, 64-72;
15.01. - sobota - Lelewela 12-14b, 15a-b, 20, 21-27, 28-35, 35a-b;16.01. - niedziela - Chro-
brego 80cde, Dźwigowa, Legionów 48-62, Lelewela 8-11;
17.01. - poniedziałek - Gołębia 1a-3a, Lwowska 1a-d, Strakowskiego;
18.01. - wtorek - Aldony 1-7, 12-17;
19.01. - środa - Kościuszki 56-64, Kościuszki 74-80;
20.01. - czwartek - Kunickiego 3-63, 4-64, Prusa 2-26;21.01. - piątek - Grażyny 1-16;
22.01. - sobota - Grażyny 17-21, Lelewela 6abcd (Browar Gdański);
23.01. - niedziela - Chrobrego 61-71, Fredry 1-25, Kraszewskiego 2-26;
24.01. - poniedziałek - Kilińskiego 5-9 (Browar Gdański), Gołębia 3b-6b + kolęda dodat-
kowa;
25.01. - wtorek - Chrobrego 53-59, Prusa 1-25;
26.01. - środa - Chrobrego 78-80b, 27-37, 42-48;
27.01. - czwartek - Chrobrego 2-14, 50-64, 39-51; 
28.01. - piątek - Niemcewicza, Krzemienieckiej;
29.01. - sobota - Chrobrego 16-40, 66-76; Chrobrego 38a (Kamienica Królewska);
30.01. - niedziela - Chrobrego 1-25;
31.01. - poniedziałek - + kolęda dodatkowa;01.02. - wtorek - Kościuszki 9-13, 15-35 i 10-
32;
KOLĘDA - wizyta duszpasterska - rozpoczyna się w dni powszednie o godz. 
1600, w soboty i w niedziele o godz. 1500. 06. stycznia 2022 r. rozpocz-
nie się o godz. 1500. Prosimy, w miarę możliwości, o obecność wszystkich do-
mowników. Dzieci i młodzież uczęszczająca na katechizację, prosimy, aby 
przygotowali zeszyty lub ćwiczenia. Osoby, których nie zastano w wyznaczo-
nym terminie, mogą przyjąć kapłana w czasie kolędy dodatkowej, w czwartek 
- 06. stycznia 2022 r., w poniedziałek - 24. stycznia 2022 r. oraz 
w poniedziałek - 31. stycznia 2022 r. Zgłoszenia w zakrystii, biurze para-
fialnym lub telefonicznie (58) 341 86 64.



Druk: Hanna i Wincenty Nowakowie

Odeszli do Pana

1
 Januariusz Ciopciński, lat 
86, zam. ul. Fredry, z KSM 
„Semper Fidelis”

2  Danuta Piejko, lat 74, zam.
ul. K. Wallenroda

3  Przemysław Szafran, lat 
92, zam. ul. Lelewela

4  Agata Ojdowska, lat 14, 
zam. ul. Waryńskiego

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

PARAFIALNE
Rekolekcje adwentowe

„Posłani w pokoju Chrystusa”
od 11.12 - 15.12.2021 r.

Sobota 11. XII 
godz. 18.00 - Msza św. na rozpoczęcie rekolekcji
Niedziela 12. XII 
godz. 6.30, 8.00, 9.30, 12.30, 18.00 – Msza św.
na rozpoczęcie rekolekcji
godz. 10.30 - Msza św. na rozpoczęcie rekolekcji
godz. 11.00 - Msza św. na rozpoczęcie rekolekcji
godz. 12.00 - Msza św. na rozpoczęcie rekolekcji
Poniedziałek 13. XII 
godz. 6.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 8.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
Wtorek 14. XII 
godz. 6.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 8.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
Środa 15. XII 
godz. 6.30 - Msza św. na zakończenie rekolekcji
godz. 8.00 - Msza św. na zakończenie rekolekcji 
godz. 11.00 - Spowiedź i Msza św. z nauką dla chorych i starszych
godz. 18.00 - Msza św. na zakończenie rekolekcji 
Spowiedź: niedziela, poniedziałek, wtorek
– w godzinach wyżej podanych oraz w środę:
godz.  10.30 - dla osób w podeszłym wieku i chorych
godz. 16.00 - dla dzieci
godz. 17.00 - dla niewiast i mężczyzn
 Zaprasza Ks. dr Krzysztof Szerszeń

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Filip Szewczyk

Co Bóg złączył…
Jubileusz małżeński

obchodzą:
Julianna i Jerzy

Poźniak
40-lecie

Sakr. Małżeństwa
19.12.2021 g. 1230

Danuta i Zygmunt
Ruk

56. Rocznica  
Sakr. Małżeństwa

25.12.2021 g. 1230

Bóg Ojciec Wszechmogący 
niech Was napełni swoją 

radością i błogosławi Wam 
i Waszym Rodzinom

PIÓREM REDAKTORA
 Błogosławiona Anna Kata-
rzyna Emmerich w swojej wizji 
Pasji Jezusa Chrystusa, często 
ukazuje nam Jezusa Chrystu-
sa modlącego się za swoich 
oprawców. Nie buntował się, 
nie złorzeczył katującym Go fi -
zycznie i  duchowo, ale modlił 
się za nich. Ten, który „był nam 
podobny we wszystkim, 
oprócz grzechu” (por Hbr 
4,15), w najtrudniejszych chwi-
lach swojego życia, daje przy-
kład – zdaje się niewyobrażal-
ny dla nas grzeszników – miłości 
bliźniego, nie wyłączając prze-
śladowców. Tak, miast złorze-
czyć, zamiast odgrywać się, 
rewanżować „pięknym za na-
dobne” postanówmy modlić 

się za tych którzy „zalali nam 
sadła za skórę”. Przychodzą 
ciemne myśli o  naszych ad-
wersarzach, zgrzytanie zębów 
ze złości, plotkarstwo, pomó-
wienia, chęć odwetu. Przetnij-
my modlitwą te złe reakcje, na-
pędzające tylko spiralę 
niechęci czy wręcz wrogości. 
 Nie jest to wcale takie łatwe 
– zdaję sobie z tego sprawę – 
modlić się za kogoś, kogo naj-
chętniej „zdzieliłoby się z pią-
chy”. Warto jednak spróbować 
naśladować pokornego Mi-
strza, właśnie teraz w Adwen-
cie, by gest przebaczenia 
związany z łamaniem się wigi-
lijnym opłatkiem, nie był tylko 
pustym gestem. Jan Wontorski

ZACZERPNIĘTE
Z PISMA ŚWIĘTEGO
 Pojawił się człowiek po-
słany przez Boga – Jan mu  
było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, 
aby zaświadczyć o światło-
ści, by wszyscy uwierzyli 
przez niego. (J 1, 6-7)
 Święty Janie wyproś nam 
łaskę, byśmy w ten kolejny 
czas Adwentu, dany przez 
Boga, wzrastali w światło-
ści, umacniając naszą wiarę 
w Słowo wcielone.  J.W.


