W NASZEJ
RODZINIE
PARAFIALNEJ

Rubryka Księdza Proboszcza Zbigniewa Cichona
Kiedy pierwszego stycznia
przyszliśmy do kościoła, aby
z jednej strony świętować nowy
rok 2022 i podziękować za ten
miniony, ale również po to, aby
zwrócić swój wzrok, w stronę
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,
której uroczystość w tym dniu
obchodziliśmy. Zatem niech
Ona będzie nam Przewodniczką
w rozpoczętym właśnie roku. Ta
uroczystość przypomina nam,
że i my jesteśmy zaproszeni do
tego, by jak Ona kierować się zawsze ku Jezusowi i Jemu zawierzać się całkowicie. W 2021 rok,
weszliśmy z hasłem duszpasterskim: „Zgromadzeni na Świętej
Wieczerzy”, a dotyczył naszego
udziału w Eucharystii. Jak pamiętamy, rok 2020, zaznaczył
się w naszym życiu, naszego
społeczeństwa oraz w życiu Kościoła, epidemią koronawirusa.
Pandemia trwała dalej w 2021 r.
i nie udało się zrealizować wielu
planów oraz zamierzeń duszpa-
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sterskich. Byliśmy poddawani
różnym ograniczeniom społecznym i limitom uczestników
nabożeństw i spotkań w kościołach. W kronikarskim skrócie
możemy spojrzeć najpierw na
wydarzenia ogólno kościelne
roku 2021: Rok św. Józefa [od
8. grudnia 2020 r.], Rok Rodziny [19. marca 2021 r. - czerwiec
2022 r.], Rok św. Jakuba [Rok
Święty Compostelański] - 2021
r. Następnie na ważniejsze wydarzenia w naszej Archidiecezji:
Dzień Życia Konsekrowanego
[2. lutego 2021 r.], Pierwszy
Piątek Wielkiego Postu - nabożeństwo za grzechy duchownych
[19. lutego 2021 r.]. Msza Krzyżma w Archikatedrze Oliwskiej
[Wielki Czwartek, 1. kwietnia
2021 r.]. Archidiecezjalne uroczystości ku czci św. Wojciecha
w Gdańsku-Świętym Wojciechu
[25. kwietnia 2021 r.]. Święcenia prezbiterów [15. maja 2021
r.]. Uroczystość Bożego Ciała

[3. czerwca 2021 r.]. Święcenia
diakonów [19. czerwca 2021 r.].
Święto Apostolstwa Chorych [6.
lipca 2021 r.]. Światowy Dzień
Młodzieży w diecezji [Urocz.
Chrystusa Króla, 21. listopada
2021 r.]. Ważniejsze rocznice:
to: 45. rocznica zatwierdzenia,
przez papieża Pawła VI, kultu
bł. Doroty z Mątów [25. czerwca 2021 r.] oraz 40. rocznica
śmierci [28. maja 1981 r.] i 120.
rocznica urodzin [3. sierpnia
1901 r.] kard. Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacja odbyła się w Warszawie 12. września ub. roku. Wydarzeniem,
które przejdzie do najnowszej
historii naszej Archidiecezji,
było przejście na emeryturę drugiego Metropolity Gdańskiego,
Abpa Sławoja Głódzia, dnia 13.
sierpnia 2020 r. Tego też dnia
został ogłoszony Administrator
Archidiecezji Biskup Elbląski,
Jacek Jezierski. W tym miejscu
chciałbym podziękować za modlitwę, w intencji wyboru nowego Arcybiskupa Metropolity
dla naszej Archidiecezji, który
został wybrany przez Papieża
Franciszka i ogłoszony dnia 2.
marca 2021 r., a został nim Ks.
Abp Dr Tadeusz Wojda SAC,
dotychczasowy
Metropolita
Białostocki. Objęcie nowej stolicy biskupiej wiązało się z dwoma symbolicznymi obrzędami.
Pierwszym było kanoniczne
objęcie Archidiecezji Gdańskiej
i przedstawienie bulli papieskiej.
Odbyło się ono w Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego, 25.
marca 2021 r., w Archikatedrze
Oliwskiej, w 29. rocznicę ustanowienia Archidiecezji i Metropolii Gdańskiej. Z powodu
pandemii uroczystość ta miała
charakter wewnętrzny i wzięli
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w niej udział reprezentanci osób
duchownych, życia konsekrowanego i wiernych świeckich.
Natomiast uroczysty Ingres nowego Metropolity Gdańskiego
Arcybiskupa Tadeusza Wojdy
SAC, do Archikatedry Oliwskiej, miał miejsce w Niedzielę
Palmową, 28. marca 2021 r.
To moje podsumowanie
rozpocznę od złożenia podziękowania, za wspieranie mnie
w posłudze proboszcza, moim
współpracownikom, kapłanom:
ks. Łukaszowi Grelewiczowi,
ks. Wojciechowi Szornakowi
oraz od końca wakacji ks. Łukaszowi Zakrzewskiemu i Ks.
Krzysztofowi Mierzejewskiemu,
jak również Siostrze Jankancie,
wszystkim współpracownikom
świeckim, członkom grup duszpasterskich oraz całej Rodzinie
Parafialnej.
Spróbujmy podsumować, ten
trudny miniony rok, by może
doskonalej wykorzystać szanse i możliwości, które stawia
przed nami Nowy 2022 Rok
Pański. Przypomnę, że nasza
parafia rozciąga się na terytorium dwudziestu siedmiu ulic
Dolnego Wrzeszcza od 49. lat.

SKAŁKA • luty 2022 r.

Każdego roku, okazją do bliższego zapoznania się z Parafianami i parafią, była kolęda - wizyta
duszpasterska, ale w minionym
roku została ona odwołana przez
Administratora Apostolskiego
naszej Archidiecezji. W niedziele stycznia gromadziliśmy
się na wspólnej modlitwie, prosząc o błogosławieństwo Boże
dla naszych rodzin i domów,
podczas Sumy parafialnej. Za
składane ofiary i troskę o naszą
świątynię, w tym trudnym czasie, składam staropolskie: „Bóg
zapłać”! W 2021 roku z naszej
społeczności parafialnej, liczącej
na początku roku 8 260. wier-

nych na 8514. mieszkańców według Urzędu Skarbowego. Do
wieczności odeszły 102. osoby,
w tym 35. mężczyzn i 67. kobiet (w 2020 roku - 107. osób).
Ponadto 7 pogrzebów, na podstawie zezwoleń, odbyło się poza
parafią. W minionym roku, ponad pięćdziesiąt procent zmarłych, odeszło z tego świata bez
sakramentów świętych, a w poprzednich latach była to jedna
czwarta parafian. Może to być
wyrzut sumienia dla bliskich, ale
i zapewne wypadkowa zgonów
w czasie epidemii, gdy dostęp nie
tylko rodziny, ale i kapłanów do
chorych był utrudniony, zwłaszcza w szpitalach. Wśród zmarłych, byli zaangażowani w życie
parafii min. śp. Janina Wdowińska i śp. Szczepan Szałajda, a 15.
osób, to członkowie Wspólnoty
Żywego Różańca (2. mężczyzn
i 13. kobiet). W lutym ub. roku
zmarł, w 60. roku życia i 33.
kapłaństwa, mój kolega z roku
śp. Ks. Krzysztof Stachowski,
proboszcz w Żarnowcu. Z wiadomych względów dał się też
zauważyć spadek przyjętych Komunii świętych - 46,5 tys., gdy
w roku 2019 - 74,5 tys., w roku
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2020 - 48,5 tys. Ma to oczywisty
związek z obostrzeniami sanitarnymi wprowadzonymi w czasie
trwającej pandemii koronawirusa. Sakrament Pokuty i Pojednania to istotna droga do łaski
Bożej, dlatego kapłani zasiadają w konfesjonałach systematycznie każdego dnia, obecnie
w czasie Mszy św. w niedziele
i święta. W dni powszednie,
piętnaście minut przed Mszą św.
Natomiast dzieci, młodzież, jak
również dorośli, mają szczególną
okazję do spowiedzi w Pierwsze Piątki Miesiąca, o godzinie
700, 800 oraz od godziny 1630,
w tym czasie trwa też Adoracja Najświętszego Sakramentu, prowadzona przez kapłana
wraz ze Scholą „Emmanuel”
pod kierunkiem p. katechetki
Izy. Również podczas Mszy św.
I-piątkowej o godz. 1700, jest
okazja do spowiedzi św. W uroczystości Pierwszej Komunii
świętej, podzielonej na dwie grupy, zostało przyjętych 24. dzieci,
gdy w roku 2020 - 19. dzieci.
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Do wspólnoty Kościoła,
przez Sakrament Chrztu
Świętego,
w naszej parafii
wprowadzonych
zostało
44.
dzieci, w tym
26.
chłopców i 18.
dziewczynek,
natomiast
w 2019 roku
ochrzczonych
było 50. dzieci, a w 2020
roku 18. dzieci. Ponadto 10
chrztów, na
mocy pozwoleń, zostało udzielonych poza parafią. Smuci i niepokoi serca kapłanów, że w minionym roku, 11. ochrzczonych
w naszej parafii, złożyło
akt apostazji,
a wiele dzieci
ma rodziców
żyjących bez
Sakramentu
Małżeństwa
i to bez przeszkód kanonicznych do
jego zawarcia. W biurze
parafialnym,
czy przy okazji przygotowania do
przyjęcia sakramentów
świętych,
rozmawialiśmy o tym
z rodzicami,
wielokrotnie

składane są bezowocne obietnice zawarcia małżeństwa, choć
zdarzają się i sukcesy. Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej,
czyli Bierzmowania, 30. młodym chrześcijanom (w tym 19.
dziewczynom i 11. młodzieńcom), udzielił 19. maja 2021
roku, Ks. Biskup Zbigniew Zieliński (w 2020 roku bierzmowanych było 57. osób). Z sakramentami świętymi, w Pierwsze
Soboty Miesiąca, kapłani udawali się do 25. chorych i osób
starszych. Wielu zrezygnowało
z wizyty kapłana bądź szafarza
z obawy przed zarażeniem. Podobnie dziesięciu Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej,
zanosiło Chrystusa Eucharystycznego, chorym i starszym parafianom w niedziele i święta,
141 razy w ubiegłym roku, 158
razy w roku 2020, a w 2019
roku byli u chorych i starszych
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286 razy. Procesja Bożego Ciała
odbyła się w czerwcu ub. roku,
do czterech ołtarzy ustawionych
wokół kościoła, a w 2020 r. procesja eucharystyczna odbyła się
wewnątrz kościoła. Sakramentów świętych, w tym Namaszczenia Chorych, udzielono okazjonalnie 153. osobom, w 2020
roku - 105. osobom, a w 2019
roku - 174. osobom. Przed ołtarzem Chrystusowym, na ślubnym kobiercu, stanęło 12. par
małżeńskich, natomiast w 2020
roku - dwie pary, a w 2019 roku
- 10 par. Poza parafią, na mocy
pozwoleń, odbyło się 11 ślubów,
a zapowiedzi przedmałżeńskich
było w sumie 31. W minionym
roku, w naszej Wspólnocie przeżywaliśmy trzy Złote Jubileusze
Małżeństwa, jeden Srebrny oraz
trzy Jubileusze 45-lecia Małżeństwa. Godny podkreślenia jest
również Jubileusz 72-lecia Sakramentu Małżeństwa p. Michaliny i Mariana Koteckich, który
przeżywaliśmy w ubiegłym roku.
W naszej wspólnocie „zrodziło się” powołanie zakonne. Do
Zakonu Dominikanów, wstąpił
parafianin - kleryk Jeremi Tkaczyk, który studiuje w KrakoSKAŁKA • luty 2022 r.

wie, przygotowując
się do kapłaństwa,
a w ubiegłym roku
przyjął
święcenia
diakonatu. Przed
nami prymicje,
które odbędą się
w czerwcu br. Modlimy się o nowe powołania do
kapłaństwa i życia zakonnego,
nie tylko w Wielki Czwartek,
ale również o tę modlitwę prosimy wszystkie grupy parafialne.
Jako kapłani tutaj posługujący,
dziękujemy za duchową opiekę
i wsparcie modlitewne wszystkim, a szczególnie tym, który
tworzą tzw. „Margaretki”. „Bóg
zapłać!”
Należy przypomnieć także
niecodzienne wydarzenia w naszej wspólnocie parafialnej:
10.01.2021 r. - Przyjęcie
dwóch kandydatów do grona
lektorów Liturgicznej Służby

Ołtarza
24.01.2021 r. - Doroczna, całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
31.01.2021 r. - Niedziela modlitwy za Gdańskie Seminarium
Duchowne
04.02.2021 r. - Pogrzeb śp.
Ks. Kan. Bernarda Zielińskiego,
wieloletniego proboszcza z parafii św. Antoniego w Brzeźnie
oraz założyciela Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę,
Przyjaciela naszej parafii
07-10.03.2021 r. - Rekolekcje Wielkopostne w dobie
pandemii, które prowadził Ks.
Krzysztof Mudalﬀ z parafii św.
Kazimierza na Zaspie
01-04.04.2021 r. - Triduum
Paschalne i Święta Wielkanocne
przeżywane w reżimie sanitarnym
12.05.2021r. - Relikwie Św.
Jose Sancheza del Rio w parafii
02.06.2021r. - Nietypowa
procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy wokół kościoła
12.06.2021r. - Nietypowe
prymicje neoprezbiterów: Ks.
Arkadiusz Kosznika i Ks. Kamil
J. Belling
28.07.2021r. - XXXIX Gdań-
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ska Piesza Pielgrzymka na Jasną
Górę, którą prowadził Ks. Łukasz Grelewicz
22.08.2021r. - Pożegnanie
Ks. Łukasza Grelewicza, który
otrzymał dekret mianujący go
Prefektem Roku Propedeutycznego w GSD
29.08.2021r. - Powitanie nowych kapłanów: Wikariusza Ks. Łukasza Zakrzewskiego oraz
Ks. Krzysztofa Mierzejewskiego, jako pomoc duszpasterską
04-11.09.2021 - Pielgrzymka szlakiem św. Pawła na Maltę
>15.09.2021r. - Obchody 99.
rocznicy utworzenia KS Gedania
16.09.2021r. - Uroczyste
nadanie imienia i poświęcenia
sztandaru X LO Dwujęzycznego im. Lecha Bądkowskiego
20.10.2021r. - Zebranie Rad
Duszpasterskiej i Ekonomicznej parafii oraz zainicjowanie
spotkań synodalnych w parafii
23.10.2021r. - Udział delegacji parafialnej w rozpoczęciu
diecezjalnego synodu o Kościele
30.10.2021r. - Konsekracja
naszej parafianki - Dziewicy Elżbiety
03.11.2021r. - Instalacja
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i otwarcie wystawy o Kapłanie
Patriocie - Ks. Józefie Walągu
09.11.2021r. - Kongregacja
kapłanów Dekanatu GdańskWrzeszcz
24.11.2021r. - Drugie spotkanie synodalne w naszej Wspólnocie Parafialnej
11-15.12.2021 r. - Rekolekcje Adwentowe, prowadził Ks.
Krzysztof Szerszeń, prorektor
GSD w Oliwie
19.12.2021r. - Kolejne spotkanie synodalne w parafii
25.12.2021r. - Wywiad z ks.
proboszczem dla telewizji na temat żłóbka bożonarodzeniowego i jego symboli
31.12.2021r. - Adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza
św. dziękczynno-błagalna na zakończenie Starego Roku.
Na progu Nowego Roku,
dziękujemy Panu Bogu za powyżej wymienione oraz inne
wydarzenia, które miały miejsce
w naszej rodzinie parafialnej. Pamiętamy o wielu utrudnieniach
życiowych i duszpasterskich,
związanych z trwającą nadal
epidemią koronawirusa. Wspomnieć należy zaangażowanie
parafian, w co tygodniową ado-

rację Najświętszego Sakramentu
oraz uczestników katechez miesięcznych, które odbywają się
w ostatni wtorek miesiąca. Od
Adwentu ubiegłego roku, rozpoczęliśmy krótkie katechezy,
przed niedzielną Mszą świętą,
na temat „Eucharystia źródło
Miłości”. Szczególnie nauczycielom oraz katechetom, składam
podziękowania, staropolskim:
„Bóg zapłać!”, za trud zdalnego,
hybrydowego i stacjonarnego
przekazywania wiedzy religijnej
i Bożej mądrości. Dzięki ofiarności, bezinteresownej pracy
i organizacji kapłanów, katechetów, parafian oraz rodziców
udało się zorganizować krótki, wakacyjny wypoczynek dla
naszych dzieci i młodzieży. Za
pomoc w utrzymaniu czystości
i sprzątanie kościoła i kaplicy,
w ciągu całego roku, przez grupę ochotników - wolontariuszy - starszych i młodszych. Na
wspomnienie zasługują dokonane prace: wymiana głównych
drzwi wejściowych do Domu
Parafialnego, remont łazienki
w mieszkaniu wikariuszowskim,
ocieplenie pomieszczenia gospodarczego na wieży kościoła.
Trzeba było również dokonać
napraw w trybie awaryjnym, instalacji grzewczej i kanalizacyjnej w plebanii, pompy grzewczej
kościoła.
Potrzebą czasu stała się modernizacja serwerowni na strychu
w plebanii oraz nowa światłowodowa instalacja internetowa,
jak również nagłośnienie w kościele. Dzięki pomocy, naszego
parafianina p. Seweryna Syldatk,
od listopada ub. roku możemy
także zamawiać intencje mszalne przez naszą stronę, w wersji
elektronicznej, co w dobie panPARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

demii jest dużym ułatwieniem.
Naprawić trzeba było bramę
wjazdową do garaży znajdujących się w Domu Parafialnym
oraz przeprowadzić konserwację
i zabezpieczenie drzwi wejściowych do kościoła. W związku
z epidemią, modernizacją objęliśmy kolejne dwa konfesjonały
pod chórem, dbając o większe
bezpieczeństwo kapłanów i penitentów. I jeszcze jedna sprawa,
w listopadzie, po dwudziestu
latach istnienia, swoją działalność zakończyło Stowarzyszenie
„Bratniej Pomocy” im. Bł. Ks.
Bronisława
Komorowskiego.
Przez wiele lat służyło pomocą
osobom starszym i młodszym,
lecz z braku nowych członków,
niemożliwe było jego dalsze
funkcjonowanie. Składam serdeczne podziękowania p. prezesowi Andrzejowi Porębskiemu,
całemu zarządowi, wszystkim
członkom oraz parafianom,
za ich ofiary i posługę płynącą
z dobroci serca.
A jakie plany na najbliższą
przyszłość? W związku ze zbliżającym się Złotym Jubileuszem
Parafii, w tym roku mamy zamiar odnowić ściany i sufit
kościoła, zakrystii, przedsionków kościelnych i pomieszczeń
pomocniczych oraz wymienić
panele podłogowe w zakrystii.
O ile pozwolą nasze skromne
środki finansowe, chcielibyśmy
jeszcze po wymalowaniu świątyni: wypolerować marmurową
posadzkę kościoła, nastroić organy, przeprowadzić konserwację dzwonów na wieży, dokończyć modernizację nagłośnienia
oraz odnowić ławki w kościele.
I jest jeszcze jedna sprawa, która
niepokoi proboszczowskie serce, czy uda się nam przygotoSKAŁKA • luty 2022 r.

wać i wydać publikację - album
z okazji 50. rocznicy poświęcenia kościoła i erygowania naszej
parafii? Na pierwsze spotkanie
„kolegium redakcyjnego” przyszło zaledwie kilka osób. Dlatego apeluję i proszę o zaangażowanie tych wszystkich, którzy
dysponują i posiadają odpowiednie talenty, by cząstka pracy
wniesiona w to dzieło, zaowocowała pięknym dziełem, które
upamiętni nasz Złoty Jubileusz.
Dziękujemy, Drodzy Parafianie i Czytelnicy, za każdą okazaną pomoc i życzliwość, która nas
spotkała: za modlitwę, dobre słowo, za ofiary składane na rzecz
parafii, także te przekazywane
drogą elektroniczną, jako kolęda, darowizna i wsparcie dla parafii, bo dzięki nim, w ubiegłym
roku, udało nam się tak wiele
dokonać. Składam wszystkim
podziękowania za pomoc we
wszelkich pracach oraz modlitewne wsparcie, w tym trudnym
czasie epidemii. Udało się także,
dzięki Waszej pomocy, zorganizować wakacyjny wypoczynek
dla dzieci i młodzieży z naszej
parafii oraz pomoc materialną
będącym w potrzebie i osobom

starszym. Za te nasze wspólne
osiągnięcia w minionym roku
oraz te, które jeszcze są przed
nami, jako proboszcz w imieniu
całego składu duszpasterskiego
parafii, składam raz jeszcze, najserdeczniejsze podziękowania
staropolskim: „Bóg zapłać!”
Żyjemy, w Nowym 2022
Roku, przed nami kolejne obowiązki oraz zadania, które stawia
przed nami życie, ale również
Matka nasza, Kościół. Hasło
Roku Duszpasterskiego brzmi:
„Posłani w pokoju Chrystusa”
i zobowiązuje do jeszcze lepszego przeżywania Eucharystii oraz
po Mszy św., wydawania w życiu owoców łaski, otrzymanej
w Komunii świętej. Niech Chrystus zachowa nas w zdrowiu,
obdarzy pogodą ducha, niech
wspiera i umacnia w podejmowaniu życiowych zadań oraz
obowiązków. Tego, z głębi serca, w imieniu wszystkich duszpasterzy, życzę: „Szczęść Boże!”
i „Pod Twoją obronę, uciekamy
się święta Boża Rodzicielko…”

7

Wspomnienie
o śp. Księdzu
Rafale Sarama

Dnia 3. stycznia 2022r.,
zmarł w wieku 54 lat - śp. Ks.
Rafał Sarama, posługujący w parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu. W naszej wspólnocie
parafialnej posługiwał w latach
2011-2015. Dał się poznać, jako
ceniony duszpasterz najmłodszych parafian, opiekun osób
zmagających się z chorobą alkoholową oraz duszpasterz-pielgrzym wszystkich pielgrzymek
w naszej Archidiecezji. Ksiądz
Rafał był doświadczony chorobami i cierpieniem, szczególnie
w ostatnich latach swojej posługi kapłańskiej.
Uroczystości
pogrzebowe
pod przewodnictwem Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, odbyły
się w poniedziałek, 10. stycznia
2022 r. o godz. 1000, w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej
w Gdańsku-Żabiance. Pochówek nastąpił na Cmentarzu Łostowicki o godz. 1200 (procesja
do grobu od głównej bramy).
W tym wspomnieniu zamieszczam życiorys śp. Ks. Rafała,
przygotowany przez Kurię Metropolitalną Archidiecezji Gdańskiej.
8

Ksiądz Rafał Sarama urodził
się 13. sierpnia 1968 r. w Gdańsku, w rodzinie Stanisława i Urszuli zd. Zielińskiej. Wychowywany był w atmosferze głębokiej
wiary. Sakrament chrztu świętego otrzymał 6. października
1968 r. w kościele pw. Świętych
Piotra i Pawła w Gdańsku-Jelitkowie. Sakrament bierzmowania otrzymał w kościele pw.
Wniebowzięcia NMP w Gdańsku-Żabiance w dniu 12. maja
1983 r. z rąk biskupa Lecha
Kaczmarka. Angażował się w życie duszpasterskie rodzinnej parafii poprzez udział w pieszych
pielgrzymkach na Jasną Górę,
a także jako ministrant i członek
wspólnoty oazowej. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął
naukę w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku-Oliwie. Szkołę średnią ukończył egzaminem
dojrzałości w dniu 6. czerwca 1988 r. Tego samego roku
złożył dokumenty z prośbą
o przyjęcie do Gdańskiego
Seminarium Duchownego
w Gdańsku- Oliwie. Po odbyciu formacji seminaryjnej
przyjął, w dniu 22. czerwca
1996 roku, święcenia kapłańskie w bazylice Mariackiej w Gdańsku z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza
Gocłowskiego.
Posługę kapłańską rozpoczął w parafii pw. Matki
Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski i św.
Jerzego w Gdyni-Babich

Dołach (1996-1999). Następnie, z dniem 25. czerwca 1999
r., został skierowany do parafii
pw. św. Kazimierza w GdańskuZaspie (1999-2004). Kolejną
placówką jego posługi była parafia pw. Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie
(2004-2006). Następnie posługiwał w parafii pw. Najświętszej
Maryi Panny Królowej Różańca
Świętego w Gdańsku-Przymorzu (2006-2011); w parafii pw.
NMP Wniebowziętej „Gwiazda Morza” w Sopocie (2011);
w parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w GdańskuWrzeszczu (2011-2015) i w parafii pw. św. Józefa w Gdańsku-Przymorzu (2015-2018).
Ostatnią placówką jego posługi
duszpasterskiej była parafia pw.
św. Andrzeja Boboli w GdyniObłużu (2018-2022).
Requiescat in peace!
(Red.)

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.
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KRÓTKIE OPOWIADANIE –
Gromnica
Jasiek Dolina

Pani Haniu, ten pani mąż to
uosobienie spokoju, chwaliła
Janusza koleżanka z pracy, napotkana przez Hankę w sklepie.
Wczoraj w biurze była bardzo
burzliwa dyskusja światopoglądowa. Temperatura rozmów
dochodziła do wrzenia. Gdyby
nie spokój i rozwaga Janusza
mogłoby dojść nawet do rękoczynów. Jak on rzeczowo, bez
nadmiernego okazywania emocji, potrafił uziemić pioruny ciskane przez adwersarzy. Mój mąż
uosobieniem spokoju?... pani
Hania niedowierzająco pokręciła
głową. Już chciała coś dodać, ale
ugryzła się w język. Nie po raz
pierwszy słyszała pochwalne opinie o spokoju i zrównoważeniu
jej męża. Uśmiechnęła się tylko pod nosem i poszła do kasy
zapłacić za poczynione zakupy.
W domu, gdy mąż wrócił z pracy, nie omieszkała go pochwalić:
witaj oazo spokoju. Gdybyś tak
w domu potrafił trzymać nerwy
na wodzy jak w pracy, byłoby
całkiem OK! Pani Hania pokrótce zreferowała Januszowi wypowiedź jego koleżanki. Janusz roześmiał się serdecznie, przytulił
żonę i przyznał jej rację z tymi
nerwami na wodzy. Bo też pan
Janusz był dość specyficzną osobą. Z charakteru – można powiedzieć od urodzenia – zdecydowanie choleryk. Jego impulsywność nie raz i nie dwa, dawała się
we znaki rodzicom, rodzeństwu
i kolegom, tym ostatnim zwłaszcza na boisku. Co ciekawe, w relacjach z ludźmi starszymi i koleżankami potrafił generalnie opaSKAŁKA • luty 2022 r.

nowywać swoją impulsywność.
Pewnie był to efekt wychowania.
Rodzice od małego kładli mu do
głowy: szanuj starszych, dla pań
i dziewczynek bądź zawsze gentlemanem. Stąd w kontaktach
z innymi poza domem, wypracował w sobie umiejętność „Kinder
sztuby”. Bywało, że kipiał w sobie, „żołądek wywracał się mu
na drugą stronę”, ale odpowiadał spokojnie, grzecznie, acz stanowczo broniąc swojej racji, gdy
tego wymagała sytuacja. Natomiast w domowych realiach jego
choleryczny charakterek uwidaczniał się, niestety. Można by
z dużym uproszczeniem powiedzieć: dla innych doktor Jekyll,
dla domowników pan Hyde.
Tak, tak, bardzo trudno było
mu stłumiać negatywne emocje.
A że przy okazji był pedantem,
„o potarcie zapałki o siarkę” nie
było trudno. A to źle ustawione krzesła, a to brudna (według
niego) umywalka, a to kubek nie
na miejscu, a to koc niezłożony etc. etc. Jeśli go coś zdenerwowało, coś mu nie pasowało,
impulsywnie reagował podniesionym głosem, czepiając się
często zwyczajnych głupstewek.
Kiedy „wybuchał” w błahych
sprawach, bywało, że trafiał na
opór zaatakowanego domownika i wtedy było „wesoło”. Dobrą
stroną Janusza było to, że tak jak
prędko wybuchał złymi emocjami, tak szybko je gasił i przepraszał. Było mu wstyd, zwyczajnie
wstyd. Pierwszy wyciągał rękę do
pojednania, nawet wtedy gdy nie
on rozpoczynał „burzę”. Druga

„dziedzina” w której z Janusza
wychodził choleryk, to ogólnie
rzecz biorąc sport. Był aktywny
sportowo. W czasie gry potrafił
zrugać partnerów, jednak głównie to na siebie „warczał” przy
złych zagraniach. Oczywiście,
jako kibic także reagował impulsywnie. Sąsiad stwierdził nawet,
że nie musi oglądać meczów, bo
słysząc Janusza wiedział jak się
gra toczy. Janusz trapił się mocno tą swoją nieumiejętnością powściągania złych emocji wobec
bliskich. Wielokroć obiecywał
poprawę i… , zawsze to samo.
Modlił się też dość często w tej
intencji, ale jak stwierdzał ze
smutkiem, chyba bardziej liczył
a swoje opanowanie niż „pomoc
z Góry”. Któregoś dnia, jak to
miał w zwyczaju, wstąpił do kościoła po pracy. Długo adorował
Jezusa Eucharystycznego, skarżąc się na swój brzydki charakter
wobec najbliższych. Panie Jezu
pomóż, proszę pomóż wyszeptał
zdesperowany i zamilkł na długą chwilę. Przymknął oczy, jakby czekając na odpowiedź Jezusa. Gdzieś w głębi wyciszonych
myśli, pojawiła się babcia, jego
babcia Hela stawiająca gromnicę
w oknie podczas burzy. Otrząsnął się z zamyślenia i spojrzał na
zegarek. O długo już tu klęczę
pomyślał. Pospieszył do domu
– a zwyczajowo szedł pieszo,
dla zdrowotności. Myślał o babuni i jej gromnicy. Znaczy i ja
muszę wynaleźć dla siebie jakąś
gromnicę, odpędzającą moje
pioruny ciskane na najbliższych.
Szedł i myślał. Naraz olśniony
zawołał w duchu: tak Panie Jezu
moją gromnicą będą zdrowaśki.
O dzięki Ci Panie. Kiedy tylko
zacznę się gotować wewnętrznie
13

na kogoś, odmówię „Zdrowaś
Maryjo”. Janusz uczepił się tej
deski ratunku bardzo mocno.
Co nachodziły go negatywne
emocje i zaczynał perorować
podniesionym głosem, przypominał sobie o Zdrowaś Maryjo.

Odmawiał modlitwę, ale często
dalej gotował się i wylewał ukrop
na „upatrzoną ofiarę”. Ciężko
mu to szło, oj ciężko. Jednak
z pomocą Bożą… trening przyniósł efekt. Z czasem Zdrowaś
Maryjo stały się mu gromnicą na

burzliwe nerwy wobec najbliższych. I tylko pozostało mu fukanie na siebie, gdy sfuszerował
jakieś zagranie przy sportowych
rozgrywkach.  Jasiek Dolina

ZACZERPNIĘTE Z PISMA
ŚWIĘTEGO
“Nie wyście Mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili,
i by owoc wasz trwał – aby
Ojciec dał wam wszystko,
o cokolwiek Go poprosicie
w imię moje.” (J 15, 16).
Jak bardzo potrzebne są
modlitewne prośby, zanoszone do Ojca Niebieskiego
w imię Jezusa Chrystusa,
PIÓREM REDAKTORA
Zło panosząc się w świecie, bardzo lubi zwracać na
siebie uwagę. Krzyczy, hałasuje, „rozpycha się łokciami”, mami, kokietuje, by tylko
złowić
na
wędkę
„zauroczonych” jego blichtrem. To jedna z macek zła.
Inna jest o wiele bardziej
„bezpośrednio
okrutna”.
Wojny, przemoc, pogarda
dla słabszych, bezlitosne
i jakże często niemoralne
wykorzystywanie bliźnich
będących na skraju nędzy,
nieuczciwość na przeróżnych płaszczyznach życia,
itp. itd. Tych macek zła zaciskających się wokół globu
coraz bezczelniej, z coraz to
większą zawziętością, można by z pewnością jeszcze
sporo dokooptować. My dotknięci złem, lub chociażby
ocierający się o nie, patrząc
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o rozpoznanie wyborów
zgodnych z Jego wolą. Bo
takie wybory przyniosą
owoc obfity, pobłogosławiony przez Boga. 
J.W..
PIĘKNE MYŚLI:
“Niech będzie błogosławiony Bóg” za dar powołania do
życia konsekrowanego. Za
ten dar trzeba Go nieustan-

na nie i myśląc po ludzku,
wołamy: „Panie Boże, Ty to
widzisz i nie grzmisz?”
Z pewnością Pan Bóg
wszystko widzi, lecz Jego
myślenie nie jest naszym
myśleniem. Jest potęga zła
w świecie, ale też jest potęga
modlitwy i dobrych uczynków. Każda szczera modlitwa, każdy dobry uczynek
stanowią przeciwwagę dla
panoszącego się zła. Może
nie afiszują się tak jak zło, są
często dyskretne i ciche, ale
przecież są. Kiedy obchodzimy Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego przychodzi mi na myśl ocean modlitw, zanoszonych do Boga
przez Osoby Konsekrowane.
Jakim wielkim ratunkiem
są dla nas rozmodlone Siostry i Bracia w zakonach
kontemplacyjnych – „za-

nie wielbić i składać Mu
dziękczynienie.

Jan Paweł II
Otóż nie można być świadkiem Boga, jeśli się do Niego
nie należy całym sercem. To
przede wszystkim starajcie
się naśladować w Jezusie
Chrystusie: Jego całkowite
oddanie Ojcu.

Jan Paweł II

mkniętych dla świata”. Nie
wiem czy zdajemy sobie
z tego do końca sprawę,
z wagi tej modlitwy.  Ich powołanie, to wielki, bezinteresowny dar dla ludzi. Nie
tylko ich modlitwa, choć
jakże ważna, jest ukojeniem
dla skołatanych serc ludzkich. Bo jakże często prosimy znajomego kapłana, czy
znajomą zakonnicę o modlitwę w ważnych dla nas sprawach, zwłaszcza tych trudnych, przygniatających nas.
Czy spotkaliśmy się z odmową – ja przynajmniej nigdy.
Tak, modlitwa Osób Konsekrowanych jest wielkim dla
nas darem od Pana Boga.
Świadomi tego dobrodziejstwa, odwzajemniajmy się
chociażby króciutką modlitwą w ich intencji.

Jan Wontorski
PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

KATOLICY W AKCJI
Odnowić wszystko w Chrystusie (św. Pius X)
Zgromadzeni na świętej wieczerzy
Rok Duszpasterski 2021/22
„POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”
Redaguje Antoni Kakareko

FORMACJA luty AD 2022

EUCHARYSTIA KONIECZNYM POKARMEM KATOLIKA
Z nauczania Świętego Jana Pawła II:
„Oto Chrystus przyszedł na
świat, aby obdarzyć człowieka
życiem Bożym. Nie tylko głosił
Dobrą Nowinę, ale także ustanowił Eucharystię, która ma do
końca czasów uobecniać Jego
odkupieńcze misterium. A wybrał jako środek wyrazu elementy natury – chleb i wino, pokarm i napój, które człowiek
musi spożywać, ażeby utrzymać
się przy życiu. Eucharystia jest
właśnie takim pokarmem i napojem.
Ten pokarm zawiera w sobie
całą moc Chrystusowego odkupienia. Człowiek, ażeby żyć, potrzebuje pokarmu i napoju.

Człowiek, ażeby osiągnąć życie
wieczne, potrzebuje Eucharystii.
Jest to pokarm oraz napój, który
przemienia życie człowieka
i otwiera przed nim horyzont
życia wiecznego. Spożywając
Ciało i Krew Chrystusa człowiek, już tu na ziemi, nosi w sobie zalążek życia wiecznego,
gdyż Eucharystia jest sakramentem życia w Bogu. Mówi Chrystus: «Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak
i ten, kto Mnie spożywa, będzie
żył przeze Mnie» (J 6, 57).”
Z homilii ze <<Statio Orbis>>
na zakończenie 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Wrocław1.06.AD 1997)

„Eucharystia, najwyższy dar
Chrystusa dla Kościoła, uobecnia w sposób sakramentalny
ofiarę złożoną przez Chrystusa
dla naszego zbawienia: «w Najświętszej Eucharystii zawiera się
bowiem całe dobro duchowe
Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha». Z tego «źródła i zarazem szczytu całego życia chrześcijańskiego» Kościół
pielgrzymujący czerpie wszelką
nadzieję. Eucharystia bowiem
«daje (...) impuls i pozwala nam
z żywą nadzieją spełniać nasze
codzienne zadania i obowiązki».
(Z posynodalnej adhortacji „Ecclesia in Europa”, Rzym 28.06.
AD 2003

NACZYNIA LITURGICZNE
Do sprawowania Eucharystii
używa się
:kielicha – naczynia na wino eucharystyczne, w którym wyróżnić można trzy elementy: stopę,
trzon i czarę, która od wewnątrz
jest pozłacana.   Na Zachodzie
(obrządek rzymski) od czasu,
kiedy zgromadzenie wiernych
nie przyjmuje Komunii Św. pod
dwiema postaciami, co zostało
zatwierdzone
przez
Sobór
w Konstancji w roku 1415, używa się kielichów mniejszych. Na
Wschodzie zaś, gdzie wierni zaSKAŁKA • luty 2022 r.

wsze przyjmują Komunię Św.
pod dwiema postaciami, kielichy pozostały większe. Dzisiaj
po Soborze Watykańskim II coraz częściej a przynajmniej
w niektórych momentach (np.
w Wielki Czwartek) powraca się
do tradycji pierwszych chrześcijan, decydują w tej kwestii Kościoły lokalne.
: pateny – naczynia na hostie,
pierwotnie miała kształt miski,
z biegiem czasu pod wpływem
tzw. Mszy prywatnych przybrała
postać małego talerzyka, po So-

borze Watykańskim II powraca
się coraz częściej do kształtu miski, w Polsce funkcjonują aktualnie obie formy: miski (tzw. patena głęboka) i talerzyka (patena
płaska)
: ampułek – szklanych naczyń,
w których podczas Ofiarowania
ministranci przynoszą się wodę
i wino. Do ampułki z wodą
wkłada się czasami małą łyżeczkę, służącą do odmierzania wody
do kielicha z winem.
:puszki (cyborium, pyxis) –
w której przechowuje się w ta15

bernakulum Ciało Pańskie.
Pierwotnie miała kształt zwyczajowej puszki z przykrywką,
w okresie gotyku otrzymuje stopę i kształtem coraz bardziej
przypomina kielich. Od końca
XIX stulecia puszki używa się
także również czasami we Mszy
Św. zamiast pateny. Terminem
cyborium dawniej a w starych
kościołach jeszcze do dzisiaj (np.
w kościele św. Klemensa w Rzymie) określa się baldachim nad
ołtarzem.
:monstrancji – naczynia służącego do wystawiania Najświętszego Sakramentu podczas nabożeństw i adoracji. Słowo
pochodzi od łacińskiego czasownika monstro, -are : pokazywać,
wskazywać, oznaczyć, określić.
: kustodii – małego naczynia
służącego do przechowywania
w tabernakulum Hostii przeznaczonej do wystawienia w monstrancji. Jest to termin łaciński
(custodia, - ae) oznaczający m.
in. pieczę, straż, przedmiot lub
miejsce strzeżone, zabezpieczo-

ne, przeznaczone do przechowywania.
:melchizedeka
(inaczej melchizedecha
lub lunuli) −
części składowej monstrancji
będącą
metalową
oprawką najczęściej
w kształcie półksiężyca, która
przytrzymuje Najświętszy Sakrament wystawiony w monstrancji. Melchizedeka po wystawieniu
Najświętszego
Sakramentu przechowuje się
w kustodii w tabernakulum.
: łyżeczki lub rurki do udzielania
Komunii Świętej pod postacią
wina Do naczyń liturgicznych
zalicza się również wyposażenie
ołtarza w krzyż, świeczniki i obrusy oraz tzw. bieliznę kielichową, czyli : welon kielichowy (
w kolorze liturgii danego dnia),
korporał (lniane białe płótno, na

którym stoi kielich i patena
z hostią oraz Najświętszy Sakrament podczas wystawienia), pałkę (kwadratowy kawałek płótna,
przeważnie usztywniony, służący do nakrycia kielicha mszalnego) i puryfikaterz (ręczniczek
o długości ok. 40 cm i szerokości 25 cm służący do osuszania
kielicha, oczyszczania pateny na
hostię i obcierania brzegu kielicha przy Komunii pod postacią
wina; przynosi się go na ołtarz
razem z kielichem na przygotowanie darów) ) oraz ręczniczek
liturgiczny (do wycierania rąk).
[cdn]

KARTKI Z DWUDZIESTOPIĘCIOLECIA PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO (2)

Działalność POAK do 24 marca AD 2004
Był to czas intensywnej działalności - bardzo dynamiczny.
Akcja Katolicka w Polsce po
przeszło
pięćdziesięcioletniej
przerwie, reaktywowana w innej
już strukturze organizacyjnej niż
przed wojną, poszukiwała na
wszystkich szczeblach (krajowym, diecezjalnym i parafialnym) swego miejsca i form działalności dla realizacji swego
głównego celu, jako urzędu apostolskiego świeckich: urzeczywistnianie Ewangelii Chrystuso16

wej wszędzie tam, gdzie
członkowie Akcji Katolickiej się
znajdują. Akcja Katolicka Parafii
Św. Stanisława BM zaraz po reaktywacji włączyła się przede
wszystkim w życie parafialne,
świadoma dziedzictwa, które zostawił Pierwszy Proboszcz tego
kościoła, wielki męczennik za
wiarę i Ojczyznę, ks. Bronisław
Komorowski, który został obrany za Patrona Oddziału. Akurat
był to czas zbliżającej się już Jego
beatyfikacji w gronie 108 Mę-

czenników II wojny światowej.
Członkowie POAK zbierali źródła i literaturę oraz zapoznawali
się z Jego życiem i działalnością.
W miesięczniku parafialnym
„Skałka”, na stronach internetowych DIAK i KIAK oraz w Biuletynie KIAK a także w gablocie
POAK przy kościele były zamieszczane stosowne artykuły
przybliżające sylwetkę Patrona.
13 czerwca 1999 r. duża grupa
członków Akcji Katolickiej
wzięła udział w uroczystościach
PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

beatyfikacyjnych w Warszawie.
Wcześniej zaś, w maju tego samego roku, upamiętniając 110
rocznicę urodzin, została zorganizowana pielgrzymka autokarowa szlakiem życia i działalności. Po beatyfikacji członkowie
POAK włączyli się czynnie
w propagowanie kultu Bł. Bronisława, zwłaszcza zaś nabożeństw poniedziałkowych do
Błogosławionego, zainicjowanych przez Proboszcza Parafii,
zarazem asystenta kościelnego
POAK, ks. Prałata Andrzeja Rurarza, podczas których są odmawiane – zatwierdzone imprimatur Metropolity Gdańskiego, ks.
abpa Tadeusza Gocłowskiego wezwania litanijne, do powstania których przyczynili się również niektórzy członkowie
POAK. Coroczne obchody rocznicy urodzin Błogosławionego
Bronisława 25 maja przez POAK
z biegiem czasu stały się uroczystością parafialną.
Od początku działalności
POAK naszej Parafii czyniono
usilne starania, realizując zalecenia Ojca Świętego Jana Pawła II
stawiane Akcji Katolickiej, aby
działalność POAK wynikała
z solidnej i gruntownej formacji
religijnej: duchowej i intelektualnej. Obrazowało to m.in.
uczestnictwo w Eucharystii
przed każdym spotkaniem,
wspólne adoracje Najświętszego
Sakramentu, organizacja własnych dni skupienia i spotkań
natury modlitewnej oraz wzbogacających wiedzę i formację religijną.  W tym czasie – oprócz
asystenta kościelnego, ks. proboszcza Andrzeja Rurarza - od
strony światopoglądowo-duchowej formację religijną członków
i sympatyków POAK wzmacSKAŁKA • luty 2022 r.

niało szereg wybitnych teologów
i duszpasterzy, m.in.: pallotynka
s. dr Władysława Sitarz, ks. prof.
dr hab. Władysław Bomba ze
Zgromadzenia Księzy Misjonarzy, ks. prałat dr Mirosław Paracki, ks. prałat Piotr Toczek, ks.
dr Zbigniew Zieliński, ks. dr. Filip Krauze, ks. lic. Marek Jóskowski, pallotyn ks. Jan Papkała i jezuita o. Ryszard Myśliwiec.
Od samego początku reaktywacji Akcji Katolickiej w Parafii
z okazji święta patronalnego
Chrystusa Króla Wszechświata
organizowane były tzw. „Wieczory Refleksji Religijnej i społecznej”. Z biegiem czasu ustalił
się cykl czterodniowych wieczorów od poniedziałku do czwartku w tygodniu poprzedzającym
uroczystość patronalną. Gościli
na nich teologowie i reprezentanci innych dyscyplin, pisarze,
przedstawiciele świata kultury
oraz społecznicy, samorządowcy
i politycy. Od dłuższego czasu
do organizacji powyższego
przedsięwzięcia (przede wszystkim jako sponsor) włączyło się
zaprzyjaźnione Stowarzyszenie
Bratniej Pomocy im. Bł. Ks.
Bronisława
Komorowskiego.
Zaś od roku 2016 honorowy patronat sprawuje Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej. Tego typu
pojedyncze spotkania tematyczne miały miejsce (co najmniej
raz w miesiącu) również w ciągu
całego roku. Ze względu na korzenie wileńskie wielu członków
i sympatyków POAK oraz licznej grupy Parafian i mieszkańców Wrzeszcza 16 listopada
w Święto Matki Bożej Ostrobramskiej od samego początku
powstania POAK organizowano
tzw. „Wieczory Wileńskie”, na

których oprócz „strawy duchowej” podawany jest również
chleb wileński omaszczany smalcem wykonanym przez Alfredę
Bukowczyk według receptury
kresowej. Od roku 1999 w miesięczniku parafialnym „Skałka”
ukazuje się stała rubryka „Kącik
Akcji Katolickiej”, upowszechniająca duchowość i działalność
Akcji Katolickiej. Wzmianki
i artykuły o POAK ukazywały
się również w innych środkach
przekazu (m.in. „Dziennik Bałtycki”, „Gwiazda Morza”, „Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji
Katolickiej”).
wydarzeniem
Szczególnym
w dziejach POAK było zorganizowanie w dniach 21-27 sierpnia Roku Jubileuszowego 2000
pielgrzymki do Sanktuarium
Matki
Bożej
Miłosierdzia
w Ostrej Bramie w Wilnie, obejmującej również szereg innych
sanktuariów i miejsc historycznych na terenie obecnej Litwy.
Duchową pieczę nad pielgrzymką sprawował ks. proboszcz prałat Andrzej Rurarz a jej kierownikiem Antoni Kakareko. Był to
mocny akcent wejścia Akcji Katolickiej naszej Parafii w nowe
tysiąclecie! W ramach pielgrzymki została wyposażona
w polskie książki biblioteka parafialna w Mickunach. Późniejszym zaś owocem tej pielgrzymki było zorganizowanie we
współpracy z ks. Markiem Jóskowskim, pochodzącym z naszej Parafii a ówczesnym duszpasterzem w Gdańsku Brętowie,
kilkudniowego przyjazdu młodzieży z polskiej szkoły w Mickunach oraz zbiórki pieniężnej
na odbudowę kościoła OO
Franciszkanów
w
Wilnie.
W trzecie tysiąclecie POAK im.
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Bł. ks. Bronisława Komorowskiego wkroczył przenosząc się
do nowego lokalu spotkań, którym stał się Klub Parafialny „Fides”, umieszczony w części piwnicznej Domu Parafialnego,
z oddzielnym wejściem. Klub
powstał dzięki decyzji śp. ks.
proboszcza Prałata Andrzeja Rurarza, wielkim wysiłkiem finansowym w przygotowanie pomieszczeń klubowych, w którym
to remoncie piwnicznych pomieszczeń Domu Parafialnego
obok ekipy budowlanej czynny
udział wziął ówczesny konserwator parafialny, sympatyk Akcji Katolickiej, Piotr Kowalewski. Powstanie Klubu było
częściową realizacją deklaracji
programowej Parafialnej Akcji
Katolickiej, której to też została
powierzona opieka nad Klubem.
Dzięki grantowi, uzyskanemu
przez Oddział od władz samorządowych Miasta Gdańska
Klub,
został
wyposażony
w sprzęt audiowizualny i meble.
W tygodniu z pomieszczeń Klubu korzystały - oprócz Akcji Katolickiej - również inne grupy
parafialne. W niedzielę zaś
w godz. 9.00 - 14.00 funkcjonowała kawiarenka, którą prowadziły "gospodynie", członkinie
POAK, pod kierownictwem kol.
Hanny Derkowskiej. W składzie tego "Fidesowego Koła Gospodyń” znajdowały się również:
Krystyna Niemierko, Elżbieta
Głowacka, Mariola Bielska, Janina Bąk, Zofia Kuropatwińska,
Elżbieta Kalkowska, Daniela
Kępska i Małgorzata Kozaka
z mężem Jackiem. W późniejszym czasie dołączyło do tej ekipy małżeństwo Teresa i Adam
Matczukowie. W dyżurach kawiarenkowych uczestniczyli też
18

i pozostali członkowie POAK
oraz sympatycy i przedstawiciele
innych grup parafialnych jak
Kościół Domowy, "Semper Fidelis" i Stowarzyszenie Bratniej
Pomocy im. Bł. Ks. Bronisława
Komorowskiego. W czasie kawiarenki niedzielnej były organizowane także poranki filmowe
dla dzieci, które cieszyły się sporym powodzeniem. We współpracy z Parafialnym Zespołem
Caritas POAK od początku swego istnienia włączał się rokrocznie w przygotowanie wigilii dla
osób samotnych, ubogich, starszych i chorych. Współpraca ta
trwa do chwili obecnej.Ważnym
wydarzeniem w dziejach POAK
stało się uczestnictwo siedmioosobowej delegacji w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Dziękczynnej Akcji Katolickiej do Rzymu
w kwietniu roku 2003, której
głównym celem była audiencja
u Ojca Świętego Jana Pawła II.
Rok Pański 2004 ze względu
na 115 rocznicę urodzin Bł. ks.
Bronisława oraz 80 rocznicę powstania kościoła Św. Stanisława
BM został ogłoszony w Parafii
Rokiem Błogosławionego Bronisława. W związku z tym została wydrukowana broszurka z życiorysem i wezwaniami do Bł.
Bronisława, którą to prezes
POAK szeroko rozpropagował
m.in. wśród innych Oddziałów
Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej (przeszło 100 egz.). Członkowie Parafialnej Akcji Katolickiej wzięli aktywny udział we
wszystkich
przedsięwzięciach
zorganizowanych z okazji Roku
Błogosławionego Księdza Bronisława. Została też wystosowana prośba do Zarządu DIAK
Archidiecezji Gdańskiej o wsz-

częcie starań o ustanowienie Bł.
ks. Bronisława patronem Akcji
Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.
Wniosek został podpisany
przez Asystenta Parafialnego, ks.
proboszcza Andrzeja Rurarza
oraz członków i sympatyków
POAK. Pełna jego realizacja –
w formie poszerzonej o trzech
pozostałych kapłanów Męczenników Gdańskich – nastąpiła
dopiero w roku 2010 o czym
jeszcze będzie mowa w kolejnym szkicu z tego cyklu.
Rok. 2004 był również obchodzony w kościele, jako Rok
Różańca Świętego. Konkretnym
owocem tego roku dla POAK
była decyzja o kończeniu każdego spotkania dziesiątką Różańca
Świętego. W tym roku również
rodzina członków POAK Janiny
i Adama Bąków została uznana
przez Kapitułę promującą Rodziny Katolickie w Trąbkach
Wielkich za wzorową rodzinę
roku. W roku 2004 nastąpiła też
zmiana personalna na szczeblu
Prezesa POAK. Posługę tę objął
Antoni Kakareko, który faktycznie już wcześniej pełnił te obowiązki z powodów problemów
rodzinnych prezes Zofii Kuropatwińskiej. Zarząd POAK od
24 marca stanowili: Zofia Kuropatwińska (wiceprezes), Jacek
Kozaka (wiceprezes), Adam
Matczuk (sekretarz), Janina Łozińska (skarbnik). Komisję Rewizyjną POAK tworzyli: Janina
Bąk, Elżbieta Kalkowska i Teresa Matczuk. Spotkania miesięczne POAK zostały też w tym roku
2004 przeniesione z pierwszej
środy miesiąca na trzecią.
Opracował: Antoni Kakareko

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

Wspomnienie o śp. Księdzu
Janie Wowra
Ksiądz Jan Wowra urodził
się 24 listopada 1947 roku w
Warszowicach koło Pszczyny na Śląsku. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja w
1974 roku w Gdańsku. W
latach 1974-1979 pełnił posługę kapłańską, jako wikariusz pw. św. Stanisława
BM w Gdańsku-Wrzeszczu.
W tym okresie był drugim
wikariuszem.
Pierwszym
wikariuszem został ksiądz
Tadeusz Chajewski. Ksiądz
Jan pełnił posługę w innych
parafiach Diecezji Gdańskiej. W latach 1983-1991
pełnił funkcję proboszcza
parafii św. Jakuba w Kłodawie. W naszej parafii opiekował się grupą duszpasterską młodzieży studenckiej.

Był zwolennikiem uprawiania sportu. W roku 1977 z
grupą ministrantów osiągnął sukces sportowy, zdobywając pierwsze miejsce w
turnieju piłkarskim Diecezji
Gdańskiej. Po śmierci ojca,
wraz z matką i bratem wyjechał do Niemiec. W 1997
roku został inkardynowany
do Diecezji w Niemczech. W
maju 2011 roku ze względu
na stan zdrowia przeszedł
na emeryturę. Jubileusz
40-lecia kapłaństwa obchodził w 2014 roku. Zmarł 29
stycznia 2021 roku. Został
pochowany w rodzinnej
miejscowości w Warszowicach. Niech miłosierny Bóg
przyjmie Go do swojego
Królestwa.
Red.

Najmilszy Jezu
Najmilszy Jezu,
któremu za miłość
do ludzi odpłaca
się często zapomnieniem,
zaniedbaniem, wzgardą
i niewdzięcznością.
Oto my,

klęcząc przed Tobą,
szczególnym hołdem
i czcią pragniemy
wynagrodzić naszą
grzeszną oziębłość
i zniewagi, jakie obrażają
Twoje miłujące serce.

Druk: Hanna i Wincenty Nowakowie

Ewelina Okrój

1

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:
Zofia Kępczyńska

Co Bóg złączył…

Jubileusz małżeński
obchodzą:
Barbara i Bogdan
Ostrysz
30-lecie
Sakr. Małżeństwa
22.02.2022 g. 1800
Bóg Ojciec Wszechmogący
niech Was napełni swoją
radością i błogosławi Wam
i Waszym Rodzinom

Odeszli do Pana
 Genowefa Chojnicka,
1
lat 94, ul. Aldony
 Urszula Kusaj, lat 88,
2 pl. Wybickiego,
członkini 15 Róży
 Tomasz Stępka, lat 60,
3
ul. Lelewela
 Halina Stępka, lat 64,
4
ul. Lelewela
 Danuta Filipowicz, lat 92,
5
ul. Grażyny
 Helena Błażewicz, lat 86,
6 ul. Pestalozziego,
członkini 1 Róży N
 Elżbieta Łamaszewska,
7
lat 70, ul. Chrobrego
 Grażyna Zedler, lat 75,
8
ul. Kościuszki
 Marian Gawkowski,
9 lat 81, ul. Grażyny,
członek I Róży M
 Zygfryd Figurski, lat 78,
10
ul. Nad Stawem
 Jerzy Giliga, lat 73,
11
ul. Chrobrego
 Zofia Słomczyńska, lat
12 73, ul. Fredry,
członkini 8 Róży N
Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

