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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ 
  Dom jest radosnym i bezpiecznym miejscem 
dla  każdego  członka  rodziny. W domu  czuje-
my się dobrze, do domu chętnie powracamy, bo 
w nim  jest  ojciec  i matka,  są  siostry  i  bracia. 
Szczęśliwy jest ten dom, który otwarty jest i dla 
innych,  jest gościnny. Słusznie mówi przysło-
wie: „Gość w dom – Bóg w dom!”. Szczęśliwy 
ten dom, który otwiera  swe drzwi dla Zbawi-
ciela. Szczęśliwy był dom Zacheusza, Łazarza 
czy Piotra, bo gościł tam sam Chrystus i uświę-
cał jego domowników. Każdy z nas marzy o ta-
kim domu. Szuka takiego miejsca, gdzie można 
być  szczęśliwym,  gdzie można  odnaleźć  spo-
kój,  radość  i sens życia, gdzie można spotkać 
Jezusa.  Takim  miejscem  jest  nasza  świątynia 
parafialna.
  Jeden raz w roku obchodzimy rocznicę po-
święcenia własnego 
kościoła,  domu  dla 
wszystkich  para-
fian. Tam, gdzie nie 
zachowały się doku-
menty z konsekracji 
kościoła  i  nieznana 
jest  dokładna  data 
tego  wydarzenia, 
obchodzone  jest  to 
święto  w  ostatnią 
niedzielę  paździer-
nika. Każdy kościół, 
czy będzie on wielki i bogato wystrojony, czy 
mały i ubogi, zawsze jest Domem Bożym. Oto 
kilka  informacji na  temat  terminu konsekracji 
naszej świątyni. Latem, 95 lat temu, rozpoczęły 
się pierwsze prace adaptacyjne byłej ujeżdżal-
ni  koni. Architekt  inż.  Czesław  Świałkowski, 
przygotował plany i projekty przebudowy i on 
kierował pracami. Pierwsza Msza św., w nowo 
powstającym kościele pw. św. Stanisława BM, 
w jeszcze bardzo surowych warunkach, została 
odprawiona przez ks.  rektora Bronisława Ko-
morowskiego, 
  21 września 1924 r. Ta pierwsza Eucharystia 
dla Polaków Wolnego Miasta Gdańska, rozpo-
częła zbiórkę funduszy na sfinansowanie całe-
go przedsięwzięcia. Dzięki wielkim staraniom 

i uporowi Ks. Rektora, już w maju 1925 r. uda-
ło  się  kościół  poświęcić,  choć dokładnej  daty 
nie podają archiwalne źródła. Było to najpraw-
dopodobniej 3 maja, w uroczystość NMP Kró-
lowej  Polski.  Uroczystą  Eucharystię  celebro-
wał  ks.  Leon Miszewski,  prefekt  Gimnazjum 
Polskiego Macierzy Polskiej, wielki przyjaciel 
ks.  Bronisława.  Od  tej  pory  nasz  kościół  już 
funkcjonował,  jako  miejsce  kultu  religijnego 
i ośrodka duszpasterskiego dla Polaków. Dnia 
9  grudnia  1928  r.,  ks.  bp  Edward  O`Rourke, 
uroczyście poświęcił wieżę kościelną oraz trzy 
dzwony. Wcześniej  oddano  do  użytku  pleba-
nię, z której można było wejść bezpośrednio do 
świątyni.
  Dnia  7  października  1934  r.  ordynariusz 
diecezji  gdańskiej,  ks.  bp  Edward  O`Rourke, 

dokonał  uroczystej 
konsekracji  kościo-
ła. Ta data  jest wy-
mieniona  w  Kalen-
darzu Liturgicznym 
naszej  Archidie-
cezji.  W  tym  dniu 
obchodzimy  waż-
ne  wspomnienie 
obowiązkowe,  NM 
Panny Różańcowej, 
dlatego  też  naszą 
uroczystość  Po-

święcenia Kościoła, obchodzić będziemy dnia 
następnego,  czyli  8  października.  Zapraszam 
wszystkich  parafian, w  tym  dniu,  a  szczegól-
nie parafialne grupy duszpasterskie, do udziału 
w uroczystej Eucharystii. Gdyby ktoś chciał się 
więcej  dowiedzieć  o  początkach  naszego  ko-
ścioła,  to  zapraszam  do  lektury  książki  „Bło-
gosławiony  Ksiądz  Bronisław  Komorowski” 
autorstwa  naszego  parafianina,  p.  Antoniego 
Kakareko.  Pozycję  tę można  nabyć w  kiosku 
parafialnym.  
  Co  nam mówi  kościół? Także  ten  nasz,  do 
którego  przychodzimy  co  niedzielę?  Przede 
wszystkim, że Bóg też ceni sobie dom i dosko-
nale rozumie naszą potrzebę posiadania domu. 
On  jest z człowiekiem w  tych wszystkich co-
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dziennych troskach, z których większość wiąże 
się z chęcią zbudowania domu, jego udoskona-
lenia, znalezienia w domu bezpieczeństwa i ob-
darowania domem swych najbliższych, przede 
wszystkim dzieci. Każdy kościół – ten nasz pa-
rafialny, w którym się gromadzimy na modli-
twę, jest także znakiem tego, że Bóg nie tylko 
rozumie naszą potrzebę domu, ale sam chce za-
troszczyć się o dom dla nas. Parafialny kościół 
jest efektem troski wielu ludzi, czasami wielu 
pokoleń, ale przede wszystkim jest darem, da-
rem,  który  otrzymujemy  od  Bożej  wspólnoty 
Kościoła – niejako od samego Boga. On nam 
daje ten budynek, zachęca do troski o niego, by 
nas przekonać, że chce nam dać domy o wiele 
trwalsze i cenniejsze.
  Bóg chce nas kiedyś zaprosić do domu, któ-
ry przygotowuje dla nas w niebie. Nawet, jeśli 
domy,  które wznie-
siemy  runą,  nawet, 
jeśli nie znajdziemy 
w nich pełni miłości 
i szczęścia, 
  Bóg  kiedyś  speł-
ni ostatecznie nasze 
pragnienie  posia-
dania  domu.  Niech 
ta  nadzieja  towa-
rzyszy  nam  ilekroć 
przychodzimy  do 
tego kościoła, niech 
wzmocni się obecnie, niech ta nadzieja ożywa 
w nas i wtedy, gdy w krajobrazie miejskim czy 
wiejskim dostrzeżemy wieżę kościoła. Kościo-
ły wpisały się w krajobraz Europy bardzo trwa-
le. Jeszcze trwalszy jest ten dom, który przygo-
towany jest dla nas w niebie.
Wiemy jednak doskonale, że domy to nie tylko 
ściany. Najważniejsza w  domu  jest  atmosfera 
bezpieczeństwa i miłości, dla której dom może 
stać się miejscem. Myśląc o tym zewnętrznym 
kościele z kamieni, pomyślmy przede wszyst-
kim  o  tym,  że  każdy  z  nas  jest  żywą  częścią 
o wiele ważniejszej budowli, którą jest wspól-
nota uczniów Chrystusa – Kościoła przez duże 
K. To przede wszystkim we wspólnocie odnaj-
dziemy spełnienie naszej potrzeby domu.
  Nawet  w  ubogich  ścianach  można  poczuć 
prawdziwe  szczęście pod warunkiem,  że każ-

dy z nas zadba o wzajemną miłość, zgodę, jed-
ność…  Przypomnijmy  sobie,  że  każdy  z  nas 
nie tylko troszczy się o ten materialny kościół 
–  choćby wrzucając  jakiś  datek  na  tacę  –  ale 
przede wszystkim  każdy  z  nas  jest  jak  cegła, 
która jest niezbędna w całej budowli wspólnoty 
Kościoła. Bez mojego zaangażowania, bez mo-
jej miłości, bez mojego starania się, by żyć Je-
zusową Ewangelią wspólnota Kościoła będzie 
słabsza. Nikt mnie nie zastąpi. Niech to przeko-
nanie o potrzebie troski nie tylko o materialne 
świątynie, ale i o wspólnotę Kościoła pozwoli 
nam  pamiętać,  byśmy  także  budując  te  nasze 
mieszkalne domy, jeszcze bardziej niż o ich wy-
strój troszczyli się o atmosferę miłości w nich 
panującą. Wspólnota apostołów wraz ze swoim 
Nauczycielem,  Chrystusem,  powiększała  się 
przez dwa tysiące lat. Obecnie jest nas, chrze-

ścijan,  tak  wielu, 
że gubimy się w tej 
jedności.  Nadto  je-
steśmy  podzieleni 
na  różne  Kościoły. 
Jednak  niezależnie 
od  tego  pytamy  sa-
mych  siebie:  Czyż 
to  nie  jest  szczę-
ście,  że  właśnie  do 
takiego  Kościoła 
należymy?  Skoro 
tak,  to  dbajmy o  to 

szczęście! Nie  zaniedbujmy wspólnoty wiary: 
bliskich, przyjaciół, znajomych, parafian, prze-
śladowanych  za  wiarę,  bo  wszyscy  jesteśmy 
Kościołem,  świętą  wspólnotą  Chrystusa.  Ko-
ściołem, którego bramy piekielne nie przemo-
gą.
  Kiedy rozejrzymy się po naszym kościele, to 
zauważymy, że znajdują się miejsca tak bardzo 
nam drogie: chrzcielnica, ołtarz, ambona i kon-
fesjonał. Św. Jan Paweł II, jako papież, w czasie 
swojej pierwszej pielgrzymki do naszej Ojczy-
zny w 1979 r., gdy przybył do rodzinnych Wa-
dowic i wszedł do parafialnego kościoła, uklęk-
nął  przy  chrzcielnicy,  ucałował  ją  i  trzymając 
na  niej  rękę,  przez  dłuższą  chwilę  się modlił. 
Dla  niego  przecież wszystko  się  tam  zaczęło. 
Tam stał się dzieckiem Bożym. Tam zaczęła się 
ta jego wspaniała droga świętości. Każdy z nas, 
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w większości przy chrzcielnicy w tej świątyni, 
a  może  w  innym  kościele,  został  ochrzczony 
i stał się dzieckiem Bożym i bratem dla innych. 
To był początek naszej drogi życia chrześcijań-
skiego. Bez  tego  sakramentu  nie moglibyśmy 
otrzymać następnych. Pamiętajmy o tym i dzię-
kujmy za to Bogu. Coraz bardziej hucznie ob-
chodzimy nasze urodziny,  czy  imieniny,  a  nie 
pamiętamy  o  rocznicy  naszego  chrztu  święte-
go. Postarajmy  się  dowiedzieć,  kiedy  to było. 
Może mamy jakiś pamiątkowy obrazek, a może 
nasi rodzice i chrzestni pamiętają tę datę. A je-
śli  i  oni  zapomnieli 
i nie mamy pamiąt-
kowego  obrazka, 
to  zapytajmy  o  nią 
księdza  proboszcza. 
Zapiszmy  sobie  tę 
datę  w  książecz-
ce  do  nabożeństwa 
i  starajmy  się  zapa-
miętać,  a  w  każdą 
rocznicę  naszego 
chrztu  przyjść  do 
kościoła, podejść do 
chrzcielnicy, z wdzięcznością ją ucałować i po-
dziękować Bogu za swój chrzest. Nie wstydź-
my się!
  Popatrzmy też z wdzięcznością i szacunkiem 
na  ołtarz,  na  ten  stół Eucharystii. Na  nim  co-
dziennie ofiaruje się za nas Chrystus i przy nim 
karmi nas swoim Ciałem. Nic dziwnego, że ka-
płani go z szacunkiem całują, bo witają się z sa-
mym Chrystusem. Dziękujmy Bogu za ołtarz, 
dziękujmy za kapłanów,  bo dzięki  nim może-
my  spotykać  się  z  Chrystusem  i  karmić  Jego 
Ciałem.  Kościół  bez  kapłanów,  to  także  bez 
Chrystusa. Choćby był najpiękniej wystrojony, 
choćby ołtarz był nie wiem jak okazały, to gdy 
zabraknie kapłana, kościół i ołtarz będzie pusty 
i zimny, bo nie będzie miał kto sprowadzić na 
ołtarz Chrystusa.
  Obok  ołtarza,  tego  pierwszego  stołu,  przy 
którym Chrystus nas karmi swoim Ciałem, jest 
drugi  stół  –  ambona,  stół  słowa Bożego,  przy 
którym  Chrystus  karmi  nas  swoim  słowem. 
W kościołach starszych, budowanych przed So-
borem Watykańskim II, ambony były okazałe, 
nieraz pośrodku kościoła zawieszone przy fila-

rach,  czasem w  kształcie  łodzi,  by  przypomi-
nać, że głoszone tam słowa są słowami samego 
Chrystusa, który z łodzi Piotrowej nauczał tłumy 
stojące na brzegu. Tak Chrystus wykorzystywał 
prawa przyrody, by woda była tym wzmacnia-
czem Jego głosu. Podobnie w naszych starych 
kościołach,  kiedy  jeszcze  nie  było  radiofonii, 
ambony  umieszczano  wysoko,  pośrodku  ko-
ścioła, aby głoszący słowo Boże kapłan, mógł 
być  słyszany  przez wszystkich  słuchaczy.  Po-
dziękujmy Bogu za ten drugi stół, przy którym 
Chrystus karmi nas swoim słowem. Słuchajmy 

uważnie  tego  Sło-
wa,  ktokolwiek  by 
je  głosił,  czy  mło-
dy  czy  stary,  czy 
bardziej  lub  mniej 
uczony  kapłan  i  te 
pouczenia  starajmy 
się wypełniać w co-
dziennym życiu.
  Jest jeszcze w na-
szym kościele jedno 
bardzo ważne miej-
sce  –  konfesjonał. 

To Trybunał Bożego Miłosierdzia. Miejsce na-
szego pojednania z Bogiem i bliźnimi. Trudno 
sobie wyobrazić,  jak wyglądałoby nasze życie 
bez tego miejsca. Na chrzcie świętym otrzyma-
liśmy  uwolnienie  od  winy  naszych  prarodzi-
ców. Został  nam odpuszczony grzech pierwo-
rodny, a gdy ktoś był chrzczony, jako człowiek 
dorosły,  to  i  darowane  zostały wszystkie  inne 
grzechy, ale nie zostaliśmy uwolnieni od skut-
ków  grzechu  pierworodnego.  Jesteśmy  słabi 
i  ciągle  popadamy w  grzechy.  Nikt  z  nas  nie 
jest  bez  winy.  Przewidział  to  nasz  Zbawiciel 
i  w  dniu  swego  zmartwychwstania  ustanowił 
sakrament  pokuty  i  pojednania. Właśnie  przy 
konfesjonale, przy tym Trybunale Miłosierdzia 
Bożego, jeżeli szczerze wyznajemy nasze grze-
chy, żałujemy za nie z miłości do Boga, posta-
nawiamy się z nich poprawić i zadośćuczynimy 
za nie Bogu i bliźnim – otrzymujemy rozgrze-
szenie.  Sam  Chrystus  przez  kapłana  -  spo-
wiednika  nam  je  odpuszcza. Dziękujmy  Panu 
Jezusowi za ten wielki dar sakramentu pokuty 
i pojednania. Z szacunkiem i wdzięcznością po-
patrzmy na to miejsce, gdzie możemy otrzymać 
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przebaczenie naszych grzechów i często korzy-
stajmy  z  tego wielkiego  daru. Warto  spojrzeć 
z miłością i wdzięcznością na konfesjonał. Na 
ten Trybunał Miłosierdzia Bożego,  gdzie mo-
żemy pojednać się z Bogiem i bliźnimi. Mamy 
też Bogu dziękować i za  to, że spowiedników 
mamy  niejako w  zasięgu  ręki,  że  nie  brakuje 
nam  kapłanów,  którzy  jednają  nas  z  Bogiem. 
Niech  konfesjonał  nie  będzie  w  naszych  ko-
ściołach  niepotrzebnym,  zapomnianym  sprzę-
tem. Nie trwajmy w grzechu, ale śpieszmy do 
tego trybunału, abyśmy mogli pogłębiać nasze 
życie duchowe.

  Drodzy  Parafianie  i  Czytelnicy!  Podziękuj-
my Panu Bogu za nasz kościół, za obecnego tu 
Jezusa  Chrystusa w Najświętszym  Sakramen-
cie  i  za wszystko,  co w nim się  znajduje  i  co 
my tutaj otrzymujemy. Podziękujmy za wszyst-
kich, którzy kiedyś i dzisiaj, troszczą się o na-
szą świątynię. Podziękujmy za kapłanów, któ-
rzy w ciągu tych wszystkich lat, otaczali opieką 
duszpasterską tutaj przybywających. Pamiętaj-
my  też  o  słowach  Pisma  Świętego:  „Czy  nie 
wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży 
mieszka w was? (…) Świątynia Boga jest świę-
ta, a wy nią jesteście” (Kor 3,16-17). 
  Ks. Zbigniew Cichon

DUSZPASTERSTWO „DZIECI BOŻE” – NASZE WAKACJE
  W  tym  roku w  nieco większym  gronie,  bo 
aż 40-osobowym pojechaliśmy na obóz. Celem 
były Mazury. W dniu wyjazdu pogoda nas nie 
rozpieszczała,  padał  deszcz.  Obszar  Warmii 
i Mazur  oferuje mnóstwo  atrakcji.  Zacznijmy 
jednak od początku.
  Nasze  mazurskie  przygody  rozpoczęliśmy 
porannym wyjazdem. Na trasie do celu, pierw-
szym  dłuższym 
przystankiem  był 
Grunwald,  gdzie 
wraz  z  przewodni-
kiem  zwiedzaliśmy 
i  oglądaliśmy  pola 
historycznej  bitwy. 
Potem obejrzeliśmy 
film w kinie na tere-
nie  muzeum.  Wie-
czorem  przyjecha-
liśmy  na  miejsce 
naszego  odpoczyn-
ku, czyli do Rynu.
  Kolejnego  dnia 
udaliśmy się do pięknego Wilna, gdzie wpisa-
liśmy się w tłum turystów i rodzin, zwiedzali-
śmy cmentarz na Rosie a następnie poszliśmy 
na Mszę świętą do kościoła św. Faustyny, gdzie 
znajduje się oryginalny obraz Miłosierdzia Bo-
żego. Po Mszy św. z przewodnikiem poszliśmy 
do  Matki  Bożej  Ostrobramskiej.  Wieczorem 
zaś w drodze do Rynu przyjechaliśmy do Trok, 

aby zobaczyć przepiękny zamek, przypomina-
jący ten w Malborku. 
  W naszym planie nie zabrakło również Mi-
kołajek,  gdzie  główną  atrakcją  tego  dnia  był 
pobyt w Parku Wodnym Tropikana w słynnym 
Hotelu Gołębiewski. Po półtoragodzinnych za-
bawach w  basenach  udaliśmy  na  plac  zabaw, 
gdzie  spędziliśmy  wesoło  czas.  Oczywiście 

w  Mikołajkach  nie 
mogło  zabraknąć 
Mszy św., którą zo-
stała  odprawiona 
w  najwyżej  poło-
żonym  kościele  na 
Mazurach.
  Kolejnego  dnia 
pojechaliśmy  do 
Augustowa,  aby 
podziwiać  pięk-
no  Warmii  i  Ma-
zur.  Zwiedziliśmy 
sanktuarium w Stu-
dzienicznej,  gdzie 

przebywał Ojciec św. Jan Paweł II. Następnie 
płynęliśmy łodziami/gondolami, aby zobaczyć 
tron papieski i zobaczyć całe jezioro. Po przy-
jeździe do Rynu odbyły się podchody a wieczo-
rem oczywiście nie zabrakło kąpieli w jeziorze 
Ołów.
  Kolejnego dnia udaliśmy się do parku lino-
wego Lemur, który okazał się świetnym miej-
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scem dla aktywnego 
wypoczynku. Kiedy 
każdy był  już goto-
wy  do  wejścia,  to 
od  pierwszych  kro-
ków  musiał  wyka-
zać  się  kreatywno-
ścią  i  sprawnością, 
aby  przejść  całą 
trasę.  Po  obiedzie 
odbyła  się gra  tere-
nowa  „żartobieg”. 
Gra polegała na po-
znaniu  miasta  Ryn 
i wykonywaniu różnych zadań.
  W  ostatni  dzień  obozu  pojechaliśmy  do 
twierdzy  Boyen  do  Giżycka.  Tam  zwiedza-
liśmy  oryginalne 
wnętrza, pięknie za-
chowane  elementy 
umocnień  a  także 
zbiór  elementów 
uzbrojenia  z  róż-
nych epok. Pomimo 
przeżywania  czasu 
wakacji,  zorganizo-
waliśmy  sobie  lek-
cję  historii,  która 
z pewnością zapada 
w pamięci. Po takiej 
umysłowej  uczcie 
był  czas  na  pizzę. 
Potem, już w drodze powrotnej odwiedziliśmy 
sanktuarium w Gietrzwałdzie, gdzie zostaliśmy 
na  apelu  jasnogórskim. To  była  nasza  ducho-

wa uczta. Następnie 
udaliśmy  się  do 
domu,  do Gdańska. 
Ku  uciesze  rodzi-
ców  dotarliśmy  na 
plac parafialny póź-
nym  wieczorem. 
Z  całą  pewnością 
można  powiedzieć, 
że  wyjazd  na  Ma-
zury był udany, dla-
tego  teraz  czekamy 
na kolejne wakacje. 
Tym  razem  jedzie-

my do Kazimierza Dolnego.
  W  tym  miejscu  chciałabym  podziękować, 
tym,  którzy  nas  wsparli  pomysłami  i  fundu-

szami.  Dziękujemy 
ks.  Wojciechowi, 
że  był  z  nami  na 
obozie  oraz  Stowa-
rzyszeniu  Bratniej 
Pomocy im. Bł. Ks. 
Komorowskiego 
za  wsparcie  finan-
sowe.  Wszystkich 
też  zachęcamy  do 
polubienia  strony 
Wspólnota  Dzie-
ci  Boże  św.  Stani-
sław  B.M.  Gdań-
sk-Wrzeszcz  na 

facebooku. Tam można obejrzeć zdjęcia i filmi-
ki z naszego wyjazdu i nie tylko.
  Koordynator obozu Beata Jelińska

PIĘKNE MYŚLI
  Weźmy  różaniec  do  ręki!  –  Szczególną  uf-
ność naszą w czasach dzisiejszych budzi róża-
niec święty. To pokorne, a tak skuteczne lekar-
stwo  na  dni  nawet  najgroźniejsze.  Ilekroć 
Kościół Boży był w wyjątkowym niebezpieczeń-
stwie, Stolica Apostolska wzywała do modlitwy 
różańcowej.  Różaniec,  bowiem  zrodził  się 
w chwilach niebezpiecznej walki wywrotowych 
sekt i herezji przeciwko Kościołowi i porządko-
wi  społecznemu.  Wszystkim  walczącym  lu-
dziom Kościół wkładał do ręki różaniec święty. 
Najwybitniejsi  papieże  odsyłali  walczących 
z mocami ciemności do różańca.
 sł. Boży S. Kard. Wyszyński

„Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie wa-
sze  serca,  by  stały  się murem obronnym Ko-
ścioła Chrystusowego, pod opieką Zwycięskiej 
Pani Jasnogórskiej". 
  sł. Boży S. Kard. Wyszyński
  Prosta a wzniosła zarazem modlitwa – to ró-
żaniec święty. Przez tę modlitwę łatwo możemy 
otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. 
W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w du-
szach zrozpaczonych wita znowu promyk na-
dziei. Modlitwa, więc, a szczególnie  różaniec, 
oto zlecenia Niepokalanej dla nas wszystkich.  
 św. Maksymilian Maria Kolbe
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DOBRA ŚMIERĆ, CZYLI JESTEŚMY STWORZENI
 DO ŻYCIA WIECZNEGO

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy Bóg stworzył śmierć? 
2. Na czym polega wg mnie dobra śmierć?
3.  Jak  przygotowuję  siebie  i  innych,  aby  nasza 
śmierć była dobra?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO
  Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowie-
ka – uczynił go obrazem swej własnej wieczno-
ści. A śmierć weszła na świat przez zawiść dia-
bła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. 
(Mdr 2,23-24). 
  A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła go-
dzina,  aby  został  uwielbiony  Syn  Człowieczy. 
Zaprawdę,  zaprawdę,  powiadam  wam:  Jeżeli 
ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, 
zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przyno-
si plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie,  traci 
je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, 
zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi 
służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam 
będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go 
mój Ojciec”. (J 12,23-26)

NAUCZANIE KATECHIZMU
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
  KKK 375: Kościół, interpretując w autentycz-
ny sposób symbolizm języka biblijnego w świe-
tle  Nowego  Testamentu  i  Tradycji,  naucza,  że 
nasi  pierwsi  rodzice Adam  i Ewa  zostali  ukon-
stytuowani w stanie „świętości i sprawiedliwości 
pierwotnej”. Tą  łaską świętości pierwotnej było 
„uczestnictwo w życiu Bożym”. 
  KKK  1008:  Urząd  Nauczycielski  Kościo-
ła,  który  autentycznie  interpretuje  wypowiedzi 
Pisma  Świętego  i  Tradycji,  naucza,  że  śmierć 
weszła  na  świat  z  powodu  grzechu  człowieka. 
Chociaż  człowiek  posiadał  śmiertelną  naturę, 
z woli Bożej miał nie umierać. Śmierć była więc 
przeciwna zamysłom Boga Stwórcy, a weszła na 
świat jako konsekwencja grzechu.
KKK  1014:  Kościół  zachęca  nas  do  przygoto-
wania się na godzinę naszej śmierci („Od nagłej 
i niespodziewanej śmierci wybaw nas, Panie” – 
starożytna Litania do Wszystkich Świętych), do 
proszenia Matki Bożej, by wstawiała się za nami 

„w godzinę śmierci naszej  (modlitwa „Zdrowaś 
Maryjo”), oraz do powierzenia się świętemu Jó-
zefowi, patronowi dobrej śmierci: „Tak powinie-
neś  zachować  się w  każdym  czynie  i w  każdej 
myśli, jak gdybyś dziś miał umrzeć.
  Jeśli miałbyś  czyste  sumienie,  nie  bałbyś  się 
bardzo  śmierci.  Lepiej  jest  unikać  grzechu,  niż 
uciekać przed śmiercią.  Jeśli dziś nie  jesteś go-
towy,  czy  będziesz  gotowy  jutro?”  (O  naślado-
waniu  Chrystusa,  I,23,1);  „Pochwalony  bądź, 
Panie mój, przez  siostrę naszą,  śmierć cielesną, 
której  żaden  człowiek  żywy  uniknąć  nie może. 
Biada  tym, którzy umierają w grzechach śmier-
telnych! Błogosławieni ci, których śmierć zasta-
nie w Twej  najświętszej woli,  ponieważ  śmierć 
druga nie uczyni im zła” (św. Franciszek z Asyżu, 
Cantico delle creature).

DO PRZEMYŚLENIA.
  Ponieważ człowiek nie istnieje od zawsze, jak 
Bóg, ale został przez Boga stworzony, zatem jak 
każde  stworzenie  jest  śmiertelny.  Jednak  Bóg 
z miłości  zapragnął,  aby  człowiek  nie  umierał. 
Dlatego obdarzył Adama i Ewę szczególną łaską 
nieśmiertelności,  którą mieli  dziedziczyć wszy-
scy ich potomkowie.
  Niestety ten wspaniały dar został przez pierw-
szych rodziców utracony w chwili gdy popełni-
li grzech. Od tego momentu oni i wszystkie ich 
dzieci  (wszyscy  ludzie) muszą umierać.  Jednak 
Bóg, który nigdy nie przestał kochać człowieka, 
nawet po jego grzechu, sprawił, że ta śmierć nie 
jest wieczna dla tych, którzy Mu zaufają i przy-
lgną do Niego z miłością.
  W  Jezusie  Chrystusie  Bóg  stał  się  człowie-
kiem  i  dobrowolnie  umarł,  a  następnie  zmar-
twychwstał,  żeby  przypomnieć  nam,  iż  na-
szym  pierwotnym  powołaniem  jest  życie 
wieczne.  Śmierć  i  zmartwychwstanie  Chry-
stusa  przemieniły  śmierć  człowieka  z  bezna-
dziejnego  końca w  bramę  do  życia wiecznego. 
(ks. Z. Grzegorski, ks. A. Kalbarczyk (red.), Życie 
oddane Bogu, s. 32-34)
***
  Jest  rzeczą  dobrą  i  wskazaną  modlić  się 
o śmierć łagodną, bez bólu i w godnych warun-
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kach. Jednak o prawdziwie dobrej śmierci można 
mówić wtedy gdy:
  1). Umieramy wierząc w Boga, który jest Miło-
ścią i wskrzesił z martwych swojego Syna Jezusa 
Chrystusa,  aby  dać  nam dowód,  że:  po  śmierci 
jest dalsze życie; że i my zmartwychwstaniemy; 
że On czeka na nas w niebie; 
  2). Umieramy w łasce uświęcającej, czyli po-
godzeni z Bogiem, tzn. po: spowiedzi św., przy-
jęciu  Komunii  św.,  sakramentu  namaszczenia 
chorych, a jeśli z jakiegoś powodu byłoby to nie-
możliwe (np. brak kapłana) po wzbudzeniu żalu 
doskonałego. Żal taki polega na żałowaniu z mi-
łości do Boga za grzechy i na pragnieniu odbycia 
spowiedzi sakramentalnej, jeśli będzie to jeszcze 
możliwe (por. KKK 1452);
  3). Umieramy pogodzeni z ludźmi. Oznacza to 
przebaczenie winowajcom i prośbę o przebacze-
nie skierowaną do tych, których skrzywdziliśmy. 
Dzięki  takiej  postawie  bliscy  po  naszej  śmierci 
nie  będą musieli  przeżywać  rozterek  i  zastana-
wiać się, czy trafiliśmy do nieba. Nie będą także 
cierpieć z powodu braku naszego przebaczenia.
***
  Owszem,  jest  coś  takiego  jak  dobra  śmierć. 
Sami jesteśmy odpowiedzialni za to, jak umiera-
my. Musimy wybrać między  takim kurczowym 
przywarciem do życia, że śmierć staje się  tylko 
przegraną, a opuszczeniem życia w wolności, tak, 
żebyśmy mogli  zostać  dani  innym,  jako  źródło 
nadziei.  Jest  to  rozstrzygający wybór  i musimy 
nad nim „pracować” w każdym dniu naszego ży-
cia. Śmierć nie musi być naszą ostateczną prze-
graną, naszą ostateczną klęską w walce życia, na-
szą nieuniknioną zgubą.  Jeżeli naszym  ludzkim 
pragnieniem  jest  rzeczywiście  dawanie  siebie 
innym, to możemy z naszej śmierci uczynić osta-
teczny dar. Wspaniale  jest widzieć,  jak owocna 
jest śmierć, kiedy jest dobrowolnym darem.
  Dla Murraya, który zmarł nagle na serce, ostat-
nie pięć lat życia było przygotowaniem do śmier-
ci. Coraz bardziej odsłaniał się przed żoną Peggy, 
dziewięciorgiem dzieci i ich rodzinami oraz przed 
wszystkimi, których kochał. Znalazł też w sobie 
dość odwagi, by pojednać się z tymi, z którymi 
walczył. Był wobec mnie bardzo otwarty, szcze-
rze  interesował  się  moim  życiem  z  umysłowo 
upośledzonymi  ludźmi  i  hojnie  wspierał  moją 
pracę pisarską. Wytworzyło to między nami więź 
serdecznej przyjaźni.
 

  Ciężko mi myśleć  o  tym,  że  już  go  tutaj  dla 
mnie nie ma. Jednakże jego śmierć, chociaż była 
wstrząsem,  stała  się  celebracją  miłości.  Kie-
dy cała rodzina spotkała się ponownie w rok po 
jego śmierci, każdy miał do opowiedzenia jakąś 
piękną historię o  tym,  jak Murray dał nowe ży-
cie i nową nadzieję wszystkim opłakującym jego 
odejście (...)
  Śmierć  Umiłowanego  przynosi  owoc  w  ży-
ciu wielu ludzi. Ty i ja musimy zaufać, że nasze 
krótkie, małe życie może przynieść owoc wykra-
czający daleko poza granice naszej  chronologii. 
Musimy  to  jednak  wybrać  i  głęboko  uwierzyć, 
że  mamy  do  wysłania  ducha,  który  przyniesie 
radość, pokój i życie tym, którzy będą o nas pa-
miętać. Franciszek z Asyżu umarł w 1226 roku, 
ale  jest  ciągle  bardzo  żywy!  Jego  śmierć  była 
prawdziwym  darem,  a  dziś,  po  upływie  prawie 
ośmiu wieków, Franciszek nadal napełnia swoich 
braci i siostry, zarówno we wspólnocie francisz-
kańskiej jak i poza nią, wielką energią i życiem. 
Umarł,  ale  nigdy  nie  umarł.  Jego  życie wydaje 
nadal owoce na całym świecie. Jego duch ciągle 
na nas zstępuje. Jestem bardziej niż kiedykolwiek 
dotąd przekonany, że śmierć rzeczywiście może 
być wybrana jako nasz ostateczny dar z życia.
  Tobie i mnie pozostał do przeżycia tylko krót-
ki czas. Te dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści 
czy pięćdziesiąt lat, które mamy przed sobą, prze-
miną  bardzo  szybko. Możemy  zachowywać  się 
tak, jakbyśmy mieli żyć zawsze i byli zaskoczeni, 
kiedy okaże się, że tak nie jest. Możemy jednak 
także żyć z radosnym przewidywaniem tego, że 
nasze  największe  pragnienie,  aby przeżyć  życie 
dla innych, może się spełnić w sposobie, w jaki 
postanowimy umrzeć. Jeżeli jest to śmierć, w któ-
rej oddajemy życie w wolności, my – i wszyscy, 
których  kochamy  –  przekonamy  się,  jak  wiele 
mamy do dania (...)
  Wierzę jednak i mam nadzieję, że Ty też w to 
uwierzysz,  że  nasza  krótka,  łatwo  zapomniana 
wędrówka po tym świecie będzie nadal obdarzać 
życiem ludzi we wszystkich miejscach i czasach. 
Duch miłości, uwolniony z naszych śmiertelnych 
ciał, będzie wiał tam, gdzie chce, nawet, jeśli nie-
wielu poczuje jego przyjście i odejście.
(Henri J. M. Nouwen, Życie umiłowanego. Jak 
żyć duchowo w świeckim świecie?, s. 98-100.102)
 Ks. Wojciech Szornak



9SKAŁKA • październik 2019 r.



10 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.



11SKAŁKA • październik 2019 r.



12 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.



13SKAŁKA • październik 2019 r.

NAVIGARE NECESSE EST…
… ale jak żeglować bez celów? Bez punktów od-
niesienia, kiedy wszystkie znikną z mapy i zostaną 
zatarte, zapomniane, wyprzedane… ?
  W  naszej,  Polaków  historii, mamy wiele  histo-
rycznych punktów odniesienia. Te punkty, te miej-
sca,  są  jak  gwiazdy  dla  nawigatora,  w  bezkresie 
czasu i jak one wskazują nam drogę, aby w tej wę-
drówce  pokoleń,  tej  drogi  nie  zagubić.  Punkty  te 
są również uświęcone naszymi zmaganiami z trud-
ną  historią,  wielokroć  śmiertelnymi  zmaganiami 
w imię wolności, w imię godności w imię niepod-
ległości i prawdy. To ich charakterystyczna cecha.
  Jako Naród, w naszych dziejach daliśmy dowo-
dy, że nie szczędziliśmy krwi, aby te święte miej-
sca, te punkty odniesienia na mapach historii, ocalić 
i ochronić za wszelką cenę dla przyszłych pokoleń. 
Naszym ojcom i naszym dziadom po wielokroć to 
się  udawało.  Chronili  je  jak  bezcenne  skarby,  by 
mogły nadal wskazywać drogę ich dzieciom, dzie-
ciom ich dzieci etc. Wiemy także sami, jak ważna 
jest  taka ciągłość historii. Kultura – Colere, upra-
wa, dbanie i pielęgnowanie, Kultura – ciągłość i by 
społeczeństwo  mogło  rozwijać  delikatną  tkankę 
kultury, przekazując sobie jej symbole i spuściznę 
pokoleń.
  Są społeczeństwa, których wojna nie okaleczyła 
w takim stopniu jak nas Polaków. Rozbijając naszą 
rzeczywistość i dorobek naszej kultury materialnej, 
ale co gorsza niematerialnej, na miliony szklanych 
okruchów.

„Jeno wyjmij mi z tych oczu
szkło bolesne – obraz dni,
które czaszki białe toczy
przez płonące łąki krwi.
Jeno odmień czas kaleki,

zakryj groby płaszczem rzeki,
zetrzyj z włosów pył bitewny,

      (K. K. Baczyński)
  Jeśli ograniczymy się do bliskich okolic naszego 
miasta, to śmiało można powiedzieć, że takimi miej-
scami dla naszego Gdańska są Westerplatte, Poczta 
Polska  i Legenda Gdańska – Gedania, w Dolnym 
Wrzeszczu przy ul. Kościuszki zwana  też „Polską 
w Gdańsku”.
  Trzy  miejsca  nierozerwalnie  i  już  na  zawsze 
związane z Gdańskiem. Trzy miejsca – trzy punkty 
odniesienia, z których każdy wskazuje nam drogę – 
sposób postępowania w momentach próby.
  Bohaterowie tych miejsc zdali okrutny egzamin. 
Bronili swych miejsc – swoich punktów odniesie-
nia. Swoich placówek, stadionów, kościołów, flag, 

prawa do gry w piłkę, do roznoszenia listów, do od-
dania życia za ojczyznę, prawa do bycia Polakiem. 
Prawa do bycia wolnym, nie poprzez kiczowaty na-
dęty, przymiotnik „wolne” – dodany do samoistnie 
w swej istocie dumnej nazwy Miasto Gdańsk, bez 
żadnych przymiotników. Miasto wolne, ale wolno-
ścią serca i ducha, wolnością mówienia i głoszenia 
swojej prawdy w demokratyczny sposób – bez oba-
wy o szykany, a nie Freie Stadt Danzig – po prostu 
Gdańsk.
  Na szczęście my, nie musimy robić aż tak wiele 
jak nasi ojcowie. Opadł bitewny pył i wystarczy, że 
przypomnimy sobie właśnie teraz o tych punktach 
odniesienia  i  nie  pozwolimy  popaść  im  w  niepa-
mięć.
  Z  troską pozbieramy okruchy  i  złożymy z nich 
i  z  ich  pomocą  mozaikę  wartości,  które  w  testa-
mencie pozostawili nam ONI. Poskładamy te punk-
ty  odniesienia  i  użyjemy  ich w  naszej  codziennej 
Gdańskiej  nawigacji  przez  dzisiejsze  życie.  Są  to 
okruchy  cegieł,  orzełków,  stare  fotografie, wypło-
wiała  koszulka  sportowa…  podpalony  budynek 
klubu,  rozpadający  się  od  10  lat  zbezczeszczony 
pomnik  z  prochami  pomordowanych  ze  Sutthofu, 
przysypany „gruzem na inwestycje” (to cytat osoby, 
która programowo zasypała gruzem Gedanię), nie-
pozwalające mieszkańcom składać kwiatów łańcu-
chy na bramie na historyczne boisko, …przysypane 
gruzem hipokryzji.
  Obrońmy je – przed nami samymi. Przed naszymi 
słabościami  –  naszą  niechęcią,  niezrozumieniem, 
obojętnością, brakiem empatii, niewiedzą, zachłan-
nością, małością, zacietrzewieniem a czasem przed 
naszą głupotą. Poskładajmy to w całość. Obronimy 
je przed amnezją historyczną z urzędu.
  Niech  w  każdym  z  tych  trzech  historycznych 
miejsc,  spełnia  się  jego  symboliczna  powinność, 
nadana przez Boga i historię, zgodnie z tego miej-
sca  symboliczną  funkcją  drogowskazu,  który  ma 
przypominać wartości.
  A  na  Gedanię  przy  ul.  Kościuszki  w Gdańsku, 
niech powróci sport, piłkarskie zmagania i śmiech 
młodych  zawodników  –  niech  powróci  „Legenda 
Gdańska”, Sportowe miejsce – zielone boisko – po-
mnik Gedanistów – GEDANIA.
  Taka jest powinność nas Gdańszczan wobec tych, 
którzy za Pocztę Polską, Gdańską Placówkę na We-
sterplatte i Gedanię ginęli. Spełnijmy ich testament. 
NIECH  POWRÓCI  TU  NA  BOISKO  GEDANII 
SPORT.  Autor: Korab Gdański
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  Na jutro zapowiadają deszcze z burzami, wy-
bierzmy się, zatem do termy w Bukowinie – za-
planowała  jutrzejszy  dzień  Julka.  Pojedziesz 
z nami tato? Chyba nie, ja raczej, mimo wszyst-
ko wybiorę się w góry – odparł ojciec. Z tymi 
prognozami  różnie  bywa.  Ryszard  miał  swój 
własny  plan. Gdy  rodzina  postanowiła  poplu-
skać się w bukowiańskich basenach, on posta-
nowił kolejny raz zmierzyć się z Ciemniakiem.
  Miał  z  tą  górą  „zadawnione  porachunki”, 
a ona wciąż uczyła go pokory.  Wiele lat temu, 
kiedy  tak  na  dobre  zmierzył  się  z  Tatrami, 
Ciemniak rzucił mu swoiste wyzwanie. Rysiek, 
zupełnie  niespodziewanie  dla  niego  samego, 
zakochał się w górach, a zwłaszcza w Tatrach 
będąc już na studiach. Wpadła mu w ręce książ-
ka o taternikach, mierzących się z górami w la-
tach 50-tych XX wieku. To był początek miło-
ści  do  gór.  Rozczytał  się w  lekturze  górskiej, 
a Tatry teoretycznie znał na wyrywki. Tą plato-
niczną, póki co, miłość do gór, podsycały jesz-
cze rajdy studenckie i piesze pielgrzymki w któ-
rych Rysiek uczestniczył.  Niestety przez kilka 
kolejnych wakacji nie miał możliwości spotka-
nia z górami „oko w oko”. Wreszcie udało się. 
Razem z przyjacielem wyjechali w Tatry. Posta-
nowili wędrować od schroniska, do schroniska. 
  Teoretyczne dobre przygotowanie, praktycz-
nie  całkiem  nieźle  potwierdzali  na  górskich 
szlakach. Byli zaprawionymi piechurami. Toteż 
„łykali” szlaki w znacznie szybciej, niż to wska-
zywały  przewodniki  czy  mapy.  Poczuli  się 
mocni, kiedy Rysy w obie strony zrobili w cza-
sie niewiele dłuższym niż było to przewidziane 
na wspinaczkę w górę. Na deser pobytu w Ta-
trach zostawili sobie zrobienie całej Orlej Perci. 
Szli od Świnicy na Krzyżne. Zachwyceni byli 
(zresztą jak każdego dnia pobytu w górach) roz-
taczającą  się wokół  panoramą. Nie  zatrzymy-
wali się jednak zbyt długo nad jej rozpamięty-
waniem. Gdzieś  na Granatach w drugą  stronę 
szedł starszy mężczyzna. Dzień dobry – dzień 
dobry pozdrowili się, jak to bywa w zwyczaju 
na szlakach górskich. Starszy pan dodał: mło-
dzieńcy a gdzie tak pędzicie? Nie pędzimy, my 
tak normalnie  chodzimy – odparł  z dumą Ry-

siek. Oj pędzicie, pędzicie, a góry trzeba kon-
templować – trwał przy swoim napotkany tury-
sta. Objął ramieniem Ryśka i wskazując palcem 
na  jeden  ze  szczytów,  zapytał:  młodzieńcze 
a jak nazywa się ta góra. Rysiek oczywiście nie 
umiał odpowiedzieć. A ta, a ta pytał dalej star-
szy pan.
  Rysiek większości szczytów nie potrafił roz-
poznać i wstyd mu było coraz bardziej. Wresz-
cie starszy pan z nieukrywanym uśmiechem na 
buzi zapytał: a ten szczyt poznajesz młodzień-
cze? Rysiek wzruszył ramionami. To twój przy-
jaciel „Ciemniak” odrzekł rozmówca. Nie ma, 
co  pędzić,  góry  trzeba  kontemplować  –  dodał 
i ruszył w swoją stronę. Rysiek, znany z niewy-
parzonej gęby, już chciał coś mocno zariposto-
wać. Na  szczęście  „ugryzł  się  tylko w  język” 
i powiedział szczęść Boże na dalszą wędrówkę. 
Starszy pan odwrócił się i odpowiedział: szczęść 
Boże, a kontemplując góry pokłońcie się Stwór-
cy, który dał nam taki piękny świat i niech góry 
uczą was pokory. Rysiek z przyjacielem poszli 
swoim tempem na Krzyżne i zeszli do Hali Gą-
sienicowej.  Ryśka  „paliło”  spotkanie  ze  star-
szym turystą na Granatach. Jakby granat palnął 
go w głowę, tyle myśli w niej się kłębiło.
  To złość go brała na spotkanego jegomościa, 
że  tak  zadrwił  z  niego,  to  ogarniał  go wstyd. 
Wydawało się, że zna Tatry na wylot, przynaj-
mniej  teoretycznie,  a  kiedy  przyszło,  co,  do 
czego, skompromitował się. W duchu przyzna-
wał rację doświadczonemu turyście. Tak, góry 
należy kontemplować z pokorą w sercu i wiel-
bić Boga za tak cudowny świat. Pokora, poko-
ra,  pokora  –  to  słowo  przeplatało  wszystkie 
Ryśkowe rozważania w drodze do Murowańca 
na Hali Gąsienicowej. Tuż  przed  dojściem do 
schroniska młodzieniec postanowił: Ciemniaka 
muszę koniecznie zdobyć  i  to  jak najszybciej. 
Nie  spodziewał  się,  że  ta  góra  sprawi mu  tak 
dużą lekcję pokory. Zaczęło się już wtedy, gdy 
uzmysłowił  sobie  niemożliwość  wejścia  na 
Ciemniaka,  ponieważ  skończył  się  ich  pobyt 
w  górach.  Potem kilkakroć,  za  każdym poby-
tem w Tatrach, planował wejście na Ciemniaka 
i zawsze stawało coś w poprzek. To załamanie 

KrótKie opowiadanie
„CIEMNIAK”
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pogody kazało mu zawrócić ze szlaku, gdy już 
był całkiem blisko celu, to znów partner, z któ-
rym szedł nie wytrzymał trudów podejścia i nie 
wchodząc na  szczyt,  zeszli  na halę Ornak.  In-
nym  razem  deszczowy  urlop w Tatrach,  prze-
kreślił  plan  zdobycia  góry.  I  tak  rok  rocznie 
Ciemniak bronił  się przed zrealizowaniem po-
stanowienia Ryśka, ucząc turystę pokory. Teraz 
z nadzieją w sercu pan Ryszard podjął kolejną 
próbę postawienia  stopy na  szczycie Ciemnia-
ka. Nie martwił  się  prognozami.  Czuł,  iż  tym 
razem uda mu się. Trzeba tylko utrzymać dobre 
tempo.
  W Dolinie Kościeliskiej skręcił w czerwony 
szlak  i  piął  się w górę. Mijał  innych  turystów 
podążających w tą samą stronę. W którymś mo-
mencie spotkał dwie odpoczywające dziewczy-
ny. Chwila rozmowy. Okazało się, że są pierw-
szy raz w Tatrach i tak jak on podążają teraz na 
Ciemniaka. Dziewczyny zapytały,  czy mógłby 
być ich przewodnikiem na szlaku, to będą czuły 
się  bezpieczniej.  Dżentelmeński  Ryszard  bez 
wahania zgodził się. Nie spodziewał się, że zła-
pał  się w  pułapkę. Dziewczyny  szły  zdecydo-
wanie wolniej, a on chcąc nie chcąc musiał do-
trzymać im kroku. Zżymał się kiedy wcześniej 
wyprzedzeni  przez  niego  turyści,  pokazywali 
mu teraz plecy. Rozważał o pozostawieniu przy-

godnych partnerek i ruszeniu własnym tempem, 
ale przecież obiecał  im opiekę. Oj Ciemniaku, 
Ciemniaku jak ty uczysz mnie pokory. Zaciskał 
zęby i szedł dalej w towarzystwie „żółwików”. 
Wolno,  bo wolno  ale  doszli w  końcu  do  celu. 
Rysiek stanął wreszcie na szczycie Ciemniaka. 
  Z radości ucałował – jak mu się wydawało – 
najwyższy  punkt  góry  i  głęboko  westchnął 
z ulgą: dorwałem cię wreszcie mój przyjacielu, 
Ciemniaku. Dzięki Ci Boże, pomyślał wzruszo-
ny. W takim błogim nastroju, stał i kontemplo-
wał  góry.  Tymczasem  przygodne  towarzyszki 
na szlaku posiliły się i z nową energią, zapytały: 
co  dalej  nasz  przewodniku? Wyrwany  z  rado-
snego  zamyślenia  Ryszard  odpowiedział:  albo 
schodzicie na halę Ornak, albo idziecie dalej ze 
mną przez całe Czerwone Wierchy? 
  Dziewczyny wybrały oczywiście drugą wer-
sję. O dziwo, początkujące turystki nabrały we-
rwy i szły już nieco żwawiej. Prognoza pogody 
nie sprawdziła się i cały dzień był łaskawy dla 
wędrujących po tatrzańskich szlakach. Czy mo-
gło być coś piękniejszego tego dnia dla Ryszar-
da? Bardzo późnym popołudniem rozstał się na 
Kalatówkach ze zmęczonymi, ale bardzo zado-
wolonymi dziewczynami. Sam udał się do Pu-
stelni św. Brata Alberta, by podziękować Panu 
Bogu za tak udaną wyprawę.   Jasiek Dolina

Piórem Redaktora
  Lubię  jesienną  porą  obserwować  sprytne, 
zapobiegliwe  ptaszki,  zwłaszcza w  słonecz-
ne dni. To „zażywają kąpieli” w piaszczystej 
ziemi, by pozbyć się insektów, to znów skru-
pulatnie  szukają  pożywienia.  Przygotowują 
się na trudny zimowy czas. Dziobiąc tu i tam, 
co się nadaje do ptasiego spożycia, obrastając 
w tłuszczyk. Nie dbają o to, że nabierają ciała.
  Będzie z czego czerpać, kiedy zimową porą 
głód zajrzy w ptasie oczy. Inaczej jest z nami 
ludźmi. Też  lubimy  sobie  dobrze  zjeść,  tyle 
tylko, że robimy to przez cały rok. Skutkuje 
to, jak u ptaszków, obrastaniem w tłuszczyk.
  Jednym  taki  stan  rzeczy  nie  przeszkadza 
– choć lekarze i dietetycy biją na alarm. Inni 
uciekają  się  do  różnorakich  „diet  cud”,  by 
zgubić zbędne kilogramy. Często też niestety 

ze szkodą dla zdrowia. Jaki jest zatem 
złoty środek? Jak mówią dowcipnisie, najlep-
sza  jest  dieta  „MŻ”  –  to  znaczy mniej  żryj. 
Bo  jak ze wszystkim, potrzebny  jest zdrowy 
umiar. Wszystko  jest  dla  ludzi,  tylko  trzeba 
wiedzieć jak z tego korzystać i nie mieć „sła-
bej silnej woli”.   Jan Wontorski 

ŻYCZENIA  DLA SIOSTRY JANKANTY  
(20.10 – Jana Kantego)

 Duchu Święty: w trudnościach dobrą radą 
służ, w zwątpieniach błogim światłem świeć,
dozwól nam pośród walk i burz wspomożycie-
la w Tobie mieć.
 Z okazji imienin życzymy Ci droga Siostro 
Jankanto, by światło Ducha Świętego Wspo-
możyciela prowadziło Cię bezpiecznie przez 

meandry ziemskiej pielgrzymki.  red. „Skałki” 
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KĄCIK AKCJI KATOLICKIEJ 

„inStaUrare oMnia in CHriSto”
– MiSJa w MoCY BoŻeGo dUCHa!

Z naUCZania ŚwiĘteGo Jana pawŁa ii:
  «„Synem  swoim  nas  pojed-
naj, Synowi swojemu nas pole-
caj, swojemu Synowi nas odda-
waj”.    […]    Ty  przywracasz 
tajemnicę  życiu  i  temu wszyst-
kiemu,  co  je  rodzi,  co  daje mu 
sens. Ty przywracasz  tajemnicę 
miłości  i  czynisz  to  przez  czy-
stość. Przez Ciebie czystość sta-
je się odpowiedzią na tajemnicę. 
„Błogosławieni  czystego 
serca”,  bo  oni  oglądać 
będą...  Boga  (por. Mt  5,8). 
Ty  wiesz,  że  największym 
skażeniem  człowieka  jest 
nieczystość, że z niej  rodzą 
się:  nienawiść,  zabójstwa 
i wojny.» [Z Aktu zawierze-
nia młodzieży Matce Naj-
świętszej na ŚDM w Często-
chowie 15.08.1991]
  «Co to znaczy «zachować 
ścieżkę  swą  w  czystości»? 
To  znaczy  żyć  zgodnie 
z  moralnymi  zasadami 
Ewangelii,  głoszonymi 
przez  Kościół.  Dzisiaj  nie-
stety wielu ulega łatwo rela-
tywizmowi  moralnemu,  a  brak 
poczucia tożsamości nęka wielu 
młodych:  są oni ofi arami wzor-
ców kulturowych pozbawionych 
wszelkiej  treści  oraz  pewnego 
typu  ideologii,  które  nie  wska-
zują  wymagających  i  ścisłych 
norm moralnych. Z tego relaty-
wizmu moralnego rodzi się ego-
izm,  podziały,  marginalizacja, 
dyskryminacja,  lęk  i  nieufność 
wobec innych.
  Co  więcej,  gdy  młody  czło-
wiek żyje «po swojemu», skłon-

ny jest idealizować wszystko, co 
zagraniczne,  ulega  pokusom 
niekontrolowanego  materiali-
zmu, gubi własne korzenie i my-
śli tylko o ucieczce. Pustka, jaka 
powstaje  w  wyniku  takich  za-
chowań,  tłumaczy  wiele  nega-
tywnych  zjawisk  nękających 
dziś młodzież:  alkoholizm  i  złe 
przeżywanie  własnej  płciowo-

ści,  narkomanię,  prostytucję, 
która  ukrywa  się  pod  wieloma 
postaciami  i  której  przyczyny 
nie zawsze  są wyłącznie osobi-
ste, pogoń za przyjemnościami, 
egoizm  i  oportunizm,  brak  po-
ważnej  wizji  życia,  w  którym 
nie  ma  już  miejsca  na  trwały 
związek  małżeński,  a  ponadto 
odrzucenie  wszelkiej  prawo-
mocnej  władzy,  pragnienie 
ucieczki  i  emigracji,  która  po-
zwala  uchylić  się  od  wysiłku 
i  odpowiedzialności  i  schronić 

w świecie ułudy, wyobcowanym 
i wykorzenionym. W obliczu ta-
kiej  sytuacji  młody  chrześcija-
nin, pragnący «zachować ścież-
kę  swą  w  czystości»  i  trwać 
mocno w wierze, wie, że został 
powołany i wybrany przez Chry-
stusa,  aby  żyć  w  autentycznej 
wolności  dzieci  Bożych,  która 
stawia  liczne wyzwania.  Dlate-
go  przyjmuje  łaskę,  jaką  dają 

mu  sakramenty,  i  wie,  że 
musi  dawać  świadectwo 
o Chrystusie przez nieustan-
ny wysiłek, jakiego wymaga 
życie prawe i wierne Bogu. 
Wiara  i  postępowanie  mo-
ralne  stanowią  jedność.» 
(Z homilii wygłoszonej pod-
czas Mszy św. odprawionej 
na placu Ignacio Agramonte 
w Camagüey na Kubie 
23.01.1998)
  «Pismo Święte  jest wiel-
kim  zapisem  na  temat  tego 
szukania  i  znajdowania 
Boga.  Ukazuje  też  wiele 
wspaniałych  postaci  szuka-
jących Boga  i znajdujących 

Go. Uczy zarazem, jak człowiek 
winien  zbliżać  się  do Boga,  ja-
kie warunki winien spełnić, aże-
by  tego  Boga  spotkać,  poznać 
Go, i z Nim się zjednoczyć. Jed-
nym z tych warunków jest czy-
stość serca.
  Czym  ona  jest?  Dotykamy 
w tym miejscu samej istoty czło-
wieka, który dzięki  łasce odku-
pienia przez Chrystusa odzyskał 
harmonię serca utraconą w raju 
przez grzech. Mieć serce czyste 
to  być  nowym  człowiekiem, 

temat i tekst do medytacji na październik 2019
Czystość duszy i ciała w życiu Maryi, oblubienicy

ducha świętego wzorem życia i postępowania
dla nas chrześcijan
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woKóŁ roKU JUBiLeUSZoweGo 
BŁoGoSŁawionYCH MĘCZenniKów GdaŃSKiCH. 

w służbie Bogu, polsce i ludziom (część druga)

  Błogosławiona  Siostra  Ali-
cja Kotowska (1899-1939) po 
złożeniu  profesji  wieczystej 
w Zgromadzeniu Sióstr Zmar-
twychwstania  Polskiego 
15  sierpnia  1928  r.  w Kętach 
swoją  posługę  duszpasterską 
rozpoczęła  w  prowadzonym 
przez  Zgromadzenie 
w  Warszawie  Gimna-
zjum i Seminarium Na-
uczycielskim,  jako  na-
uczycielka  fizyki 
i chemii. Pracy pedago-
gicznej  i  wychowaw-
czej  oddała  się  całym 
sercem.
  Cieszyła  się  niezwy-
kłym zaufaniem i miło-
ścią u młodzieży. Zwra-
cała  na  siebie  uwagę 
i  przyciągała  innych  głębią 
swoje  duchowości.  Pracująca 
z nią w tamtym okresie Siostra 
Gracjana  Gawryś  wspomina, 
że: „Patrząc i obcując z s. Ali-
cją odnosiło się wrażenie, że ją 
więcej  obchodził  Bóg  w  niej 
zamieszkały,  niż  wszystko 
inne, co z zewnątrz było. Czu-
ło się, że ziemskie rzeczy oce-
nia  według  stopnia  ich  istot-
nych  wartości,  że  serce  jej 
odwrócone  od  nich,  rwie  się 

do  niebieskich  skarbów.” 
W sierpniu 1929 r. zostaje wy-
słana na rok do Francji, w celu 
przeprowadzenia  kwesty  na 
rzecz budowy nowego klaszto-
ru  i  szkoły  na  warszawskim 
Żoliborzu. Po powrocie  przez 
pięć następnych lat – kontynu-

ując  pracę  pedagogiczną  – 
mieszkała  w  powyższym 
klasztorze  zostając  w  roku 
1934  jego przełożoną.  Jednak 
nie na długo, ponieważ w tym 
samym  roku  Zarząd  Miasta 
Wejherowa  z  burmistrzem 
Teodorem  Bolduanem  (1902-
1939)  na  czele  powierzył 
Zgromadzeniu  Sióstr  Zmar-
twychwstanek  opiekę  nad 
kompleksem  edukacyjno-wy-
chowawczym,  obejmującym 
gimnazjum dla dziewcząt z in-

ternatem  a  także  szkołę  pod-
stawową i przedszkole.
  Przy tym kompleksie został 
też  erygowany  klasztor  Zgro-
madzenia. Siostra Alicja zosta-
je przełożoną nowego klaszto-
ru  i  dyrektorką  gimnazjum 
żeńskiego. 22 lipca 1934 r. od-

było  się  kanoniczne 
otwarcie  klasztoru 
Zgromadzenia  w  Wej-
herowie  i  uroczyste 
wprowadzenie  pierw-
szej  jego  przełożonej 
przez  Siostrę  Prowin-
cjalną  Polskiej  Prowin-
cji  Sióstr  Zmartwych-
wstanek,  siostrę  Teresę 
Kalkstein  (1888-1980). 
Patronką nowego domu 

zakonnego została Matka Boża 
Ostrobramska.  Podarowana 
przez Siostrę Prowincjalną ko-
pia  obrazu  ostrobramskiego 
została umieszczona w kaplicy 
klasztornej.  Przy  olbrzymim 
wysiłku Siostry Alicji  i  pozo-
stałych Sióstr już we wrześniu 
1934  r.  odbyło  się  otwarcie 
roku szkolnego we wszystkich 
placówkach  wejherowskiego 
kompleksu  edukacyjno-wy-
chowawczego  Sióstr  Zmar-
twychwstanek.  Patronką 

przywróconym przez odkupień-
czą  miłość  Chrystusa  do  życia 
w komunii z Bogiem i z całym 
stworzeniem – tej komunii, któ-
ra  jest  jego  pierwotnym  prze-
znaczeniem.
  Czystość  [serca]  jest  przede 
wszystkim  darem  Boga.  Chry-
stus dając się człowiekowi w sa-

kramentach  Kościoła  zamiesz-
kuje  w  sercu  człowieka 
i  rozjaśnia  [to  serce] «blaskiem 
Prawdy». Tylko ta Prawda, którą 
jest  Jezus  Chrystus  zdolna  jest 
oświecić  rozum,  oczyścić  serce 
i  ukształtować  ludzką wolność. 
Bez  zrozumienia  i  przyjęcia 
Prawdy gaśnie wiara. Człowiek 

traci widzenie sensu spraw i wy-
darzeń, a jego serce szuka nasy-
cenia  tam, gdzie go znaleźć nie 
może. Dlatego czystość serca to 
przede wszystkim czystość wia-
ry.»  [Z homilii pod czas Mszy 
Św. w Sandomierzu 12.06.1999]
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szkoły  została  Matka 
Boża Swarzewska.
  Przed  wejściem  do 
szkoły stanęła duża ce-
mentowa figura Królo-
wej  Polskiego  Morza. 
Głównym  celem  wy-
chowawczym  szkoły 
było  „wychować 
dziewczęta,  kierując 
się  zasadą  i  hasłem 
Zgromadzenia:  „Miło-
ścią i Prawdą”, na świa-
dome  swych  obowiązków 
dzielne Polki: katoliczki miłu-
jące Boga i Ojczyznę. „Każdy 
dzień w szkole rozpoczynał się 
spotkaniem wszystkich uczen-
nic i całego personelu kończą-
cym  się  wspólną  modlitwą. 
Gimnazjum  dla  dziew-
cząt od początku zyska-
ło dużą  renomę  i uzna-
nie wśród społeczeństwa 
i  władz  oświatowych. 
W  roku  1936  uzyskało 
ono  niepełne  prawa 
szkoły  państwowej, 
a w  roku 1938  już pra-
wa  pełne,  z  samodziel-
ną  organizacją  egzami-
nów  maturalnych  na 
terenie szkoły i przez szkołę.
  Siostra Alicja  w  programie 
wychowawczym  umiejętnie 
łączyła  wychowanie  religijne 
z  wychowaniem  patriotycz-
nym  a  w  tym  ostatnim  dużo 
miejsca  poświęcała  na  pielę-
gnowaniu  lokalnych  tradycji 
kaszubskich. Za swoją działal-
ność  społeczno-patriotyczną 
otrzymała Dyplom Honorowe-
go członka Związku Ziem Za-
chodnich.  Na  terenie  szkoły 
aktywnie  działały  młodzieżo-
we  organizacje  jak  Sodalicja 
Mariańska  i  Harcerstwo  oraz 
Samorząd  Szkolny.  Młodzież 

uczestniczyła w licznych obo-
zach,  pielgrzymkach  i  wy-
cieczkach  m.in.  do  Wilna, 
Częstochowy,  Krakowa,  Za-
kopanego i Warszawy.
  Organizowano  też  przeróż-
ne  spotkania,  prelekcje  i  od-
czyty.  Podczas  wyjazdu  do 

Warszawy  młodzież  miała 
okazję spotkać się z prezyden-
tem  Rzeczpospolitej  Polskiej 
Ignacym  Mościckim  (1867-
1946).  Według  wspomnień 
osób z nią blisko związanych: 
„Siostra Alicja  była  nie  tylko 

głową  rządzącą  całym 
zakładem i ręką spraw-
nie nim kierującą,  lecz 
nade  wszystko  duszą, 
która  ożywia wszystko 
i  wszystkich  oraz  ser-
cem, które wiele umia-
ło dać z siebie, bo bar-
dzo wiele kochało.” Na 
rok  przed  wybuchem 
wojny  okazało  się,  że 
zabudowania  szkolne 
nie  mieszczą  już 

wszystkich chętnych do nauki 
i należy je poszerzyć. Prace re-
montowo-budowlane  trwały 
do  lipca  1939  roku  „Siostra 
Dyrektorka Alicja Kotowska – 
wspomina Jej współsiostra Jo-
achima  Rembowska  –  była 

aniołem  opiekuńczym 
wszystkich,  nie  tylko 
młodzieży,  ale  i  jej  ro-
dziców.  Czuwała  nad 
wszystkim  i  wszystki-
mi, a jako nauczycielka 
chemii  i  fizyki  tak  ura-
biała uczennice, że z ra-
dością  przychodziły  na 
lekcje i ćwiczenia, brały 
żywy  udział  w  dysku-
sjach, uczyły się chętnie 

i odnosiły się serdeczniej […] 
Siostra Alicja czuwała nie tyl-
ko  nad  zdolnymi,  ale  te  wła-
śnie,  którym  trudniej  szła  na-
uka,  miały  w  niej  szczególną 
opiekunkę.” 
  Opr. Antoni Kakareko

ŻYCZENIA – 18 PAŹDZIERNIKA ŁUKASZA EWANGELISTY
Aniołom Swoim każe cię pilnować,

Gdziekolwiek postąpisz, będą cię pilnować, 
Na ręku nosić, abyś idąc drogą,

Na ostry kamień nie ugodził nogą.
Czcigodny Księże Łukaszu

Życzymy Ci, by na wszystkich Twoich Kapłańskich drogach 
strzegli Cię Aniołowie, a Patron św. Łukasz nieustannie zara-

żał miłością do Boga i ludzi.  red. „Skałki”



Odeszli do Pana

1 Waldemar Czesław
Szczucki, lat 72

2  Aleksander Czapla, lat 
85

3 Grażyna Beata Pisarska, 
lat 58

4  Leszek Władysław 
Orłowski, lat 62

5 Marcin Mendrek, lat 51
6 Maria Michałek, lat 88

7  Genowefa Popławska, 
lat 93

8  Zbigniew Zienkiewicz,
lat 68

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Olivia Marie Suarez
2 Daniel Victor Suarez
3 Lidia Jutrzenka 

Trzebiatowska
4 Elena Niekraś
5 Antonina Orłowska
6 Emilia Topka
7 Hubert Gotthard Persona
8 Filip Jan Elert
9 Tamara Klara Zawacka
10 Tymoteusz Szymon 

Urbaniak

Co Bóg złączył…
Jubileusz małżeński

obchodzą:
Mirosława i Maciej Turscy
40-lecie Sakr. Małżeństwa

20.10.2019 g. 1230

Bóg Ojciec Wszechmogący niech 

Was napełni swoją radością i błogo-

sławi Wam i Waszym Rodzinom

Redaguje zespó³ pod opiek¹ ks. Wojciecha Szornaka:
ks. Zbigniew Cichon, ks. Łukasz Grelewicz, s. Jankanta, Antoni Kakareko,

Maciej Turski, Jan Wontorski, Wiesław Haligowski,
Druk: Hanna i Wincenty Nowakowie

Sakramentalny związek 
małżeński zawarli:

1
Grzegorz Wojciech 

Kamiński
Sylwia Łucja Tołopiło

Niech Wam Dobry Bóg błogosławi 

waŻnieJSZe inForMaCJe
dotYCZĄCe naSZeJ paraFii

Msze święte w niedziele i święta
 KoŚCióŁ:  KapLiCa:
  630; 800; 930; 1100 – dzieci;  1030 – młodzież
 1230; 1800  1200 – przedszkolaki

Msze święte w święta zniesione
700; 800; 900; 1700; 1800

Msze święte w dni powszednie
700; 800; 1800

Msze święte w pierwsze piątki miesiąca
700; 800; 1700 – dzieci; 1800

Biuro parafialne: tel. 58 341 86 64
biuro.parafialne1@op.pl

czynne w poniedziałki, środy i piątki godz. 1700 – 1900

wtorki i czwartki godz. 900 – 1100

Chrzty św. o godz. 1230 w kościele w i i iii niedzielę miesiąca
pogrzeby i wezwania do chorych o każdej porze dnia
poradnictwo rodzinne kontakt w biurze parafialnym

paraFiaLnY ZeSpóŁ 
CaritaS

Pierwsza środa miesiąca, g. 1900,
sala pod kaplicą w Domu Parafialnym 
pomoc najbiedniejszym w parafii
prowadzi ks. Proboszcz

diaKonia MUZYCZna
Czwartek, godz. 1900, kaplica
opieka duszpasterska
ks. Wojciech Szornak

LitUrGiCZna SŁUŻBa 
oŁtarZa

Sobota, g. 0900 – kandydaci
lektorzy, ministranci, 
prowadzi ks. Wojciech Szornak

SCHoLa „GLoria”
Sobota, godz. 1000, salka św. Andrze-
ja, prowadzi ks. Proboszcz

SCHoLa „eMManUeL”
Sobota, godz. 1000, salka św. Cecylii 
w kaplicy, opieka duszpasterska
ks. Wojciech Szornak
„Kto śpiewa, dwa razy się modli”

rodZina SerCa MiŁoŚCi 
UKrZYŻowaneJ

I (g. 1100) i III (g. 1030 – Dzień sku-
pienia) sobota miesiąca, prowadzi ks. 
Łukasz Grelewicz (w kaplicy)

dUSZpaSterStwo dZieCi 
BoŻYCH

Sobota, godz. 1600,
prowadzi ks. Wojciech Szornak

KandYdaCi do 
BierZMowania

Środa, godz. 1630, sala. św. Cecylii 
prowadzi ks. Łukasz Grelewicz

aKCJa KatoLiCKa
Poniedziałek, po nabożeństwie wie-
czornym, godz. 1900 – Klub Parafial-
ny „Fides”, prowadzi ks. Proboszcz

ŻYwY róŻanieC
Pierwsza niedziela miesiąca, g. 1700,
kościół, prowadzi ks. Proboszcz
modlitwa w intencji Kościoła

KrĘGi doMoweGo 
KoŚCioŁa

Spotkania w terminach uzgodnionych 
przez  małżeństwa  z  ks.  opiekunem 
(ks.  Łukasz  Grelewicz,  ks. Wojciech 
Szornak)

SZaFarZe nadZwYCZaJni 
KoMUnii ŚwiĘteJ

odwiedzają chorych z Komunią św.  
w niedziele, prowadzi ks. Proboszcz
Zgłoszenia chorych w biu rze parafial-
nym.

apoStoLat MarYJnY
27 dzień każdego miesiąca, g. 1600

prowadzi ks. Wojciech Szornak – 
zgłębianie życia Matki Bożej
w od niesieniu do naszego życia

KoŚCieLna SŁUŻBa MĘŻ-
CZYZn „SeMper FideLiS”

Ostatni wtorek miesiąca, godz. 1900

w klubie Fides, prowadzi
ks. Proboszcz

wSpóLnota ModLitewna 
„Moria”

Piątek, godz. 1900 – kaplica
prowadzi ks. Łukasz Grelewicz

KrĄG BiBLiJnY
Czwartek, godz. 1900 – Dom Parafial-
ny: Klub „Fides”, prowadzi
ks. Łukasz Grelewicz

► GrUpY apoStoLSKie


