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 Ostatni miesiąc roku, to czas litur-
gicznego Adwentu oraz oczekiwania 
na przyjście Pana, na święta Bożego 
Narodzenia. W tym roku będzie on 
miał dla nas trochę inny charakter. 
Będziemy się przygotowywać tak-
że do przeżycia Złotego Jubileuszu 
w naszej Rodzinie Parafialnej. Czy-
nimy to już od kilku miesięcy, przy-
gotowując naszą parafialną świąty-
nię, ale i nasze umysły i  serce. Na 
łamach „Skałki” ukazujemy i  opi-
sujemy wydarzenia historyczne, aby 
przypomnieć te fakty, które sprawi-
ły, że tego roku, 18. grudnia, rów-
nież w czwartą niedzielę Adwentu, 
będziemy dziękować Panu Bogu, za 
50 lat istnienia naszej parafii. Przy 
okazji uroczystych obchodów 100. 
rocznicy powstania KS Gedania, 
15. września br., przypomniałem 
w homilii wydarzenia z harmonij-

nego współistnienia Klubu sporto-
wego z naszym kościołem pw. Św. 
Stanisława BM, który tworzył tutaj 
Bł. Ks. Bronisław Komorowski od 
1924 r. Nie zapominamy też o lu-
dziach, Polakach, których w  Wol-
nym Mieście Gdańsku, otaczał 
opieką duszpasterską. Przypomnia-
ła o  tym Wystawa IPN, prezento-
wana przy naszym kościele, a  za-
tytułowana: „Z miłości do sportu. 
Z dumy bycia Polakiem”. Ważnym 
punktem dziejów historii naszego 
kościoła, było wydarzenie z  dnia 
7. października 1934 r. Wtedy to 
ówczesny Ordynariusz Diecezji 
Gdańskiej, Ks. Bp Edward O`Ro-
urke, dokonał uroczystej konsekra-
cji świątyni i  poświęcenia go dla 
chwały Pana Boga i  dla ludzi na 
duchowy pożytek. Październikowy 
numer „Skałki” przypomniał stara-

nia Księdza Bronisława oraz 
Polaków o wygląd i wypo-
sażenie przedwojennego 
kościoła. Te wszystkie stara-
nia i prace przerwał wybuch 
drugiej wojny światowej. 
Po trzydziestu trzech la-
tach, wyłączony z kultu re-
ligijnego kościół, w czwartą 
Niedzielę Adwentu, w Wi-
gilię, 24. grudnia 1972 r., 
Ks. Bp Lech Kaczmarek, 
Ordynariusz Gdański, na 
nowo poświęcił świątynię 
i  odprawił pierwszą Mszę 
św. Przypominał wszystkim 
o tym fakcie Ks. Proboszcz 
Andrzej Rurarz, celebrując 
kolejne, nie tylko „okrą-
głe” rocznice, ale i Srebrny 
Jubileusz istnienia parafii. 
Grudniowy numer „Skałki” 
z 2007 r. na swoich łamach, 
wspaniale przypomniał 

nam kolejne rocznice i nasz pierw-
szy jubileusz. Czynię to z tym więk-
szą radością, dlatego że nasz para-
fialny miesięcznik, w  tym samym 
czasie będzie obchodził 30. rocz-
nicę swojego istnienia i publikacji. 
Składam gratulacje dla Twórców 
i  Kontynuatorów naszego pisma 
oraz Autorów. Celebrując Złoty 
Jubileusz, postanowiłem przypo-
mnieć w  grudniowym numerze 
trzydziestoletniej „Skałki”, historię 
parafii pisaną rocznicami i  jubile-
uszami. Wykorzystam do tego celu 
strony już wcześniej przygotowane 
i  dołożę nowe. Życzę Parafianom 
oraz Czytelnikom miłej i  pełnej 
refleksji lektury. Składając całej Ro-
dzinie Parafialnej najlepsze życze-
nia, wielu łask i  błogosławieństwa 
Bożego oraz zdrowia w  najdłuższe 
lata. Słowa gratulacji otrzymali-
śmy także od naszego Metropolity, 
Ks. Abp. Tadeusza Wojdy, który 
przekazuje nam „…słowa uznania 
za dotychczasową pracę i  wszelkie 
wysiłki zmierzające do budowania 
i umacniania chrześcijańskiej tożsa-
mości na fundamencie Ewangelii, 
sakramentów świętych i nauczania 
Kościoła. Życzę, by podejmowane 
inicjatywy duszpasterskie owoco-
wały i przyczyniały się do zacieśnie-
nia wspólnotowych więzów wśród 
Wiernych. Polecam wszystkich 
Duszpasterzy oraz Parafian opiece 
Matki Bożej i wstawiennictwu św. 
Stanisława Biskupa, udzielając ca-
łym sercem pasterskiego błogosła-
wieństwa.” Bóg zapłać! Ad multos 
Annos. A  ja, ze swojej strony oraz 
naszych Duszpasterzy, zapraszam 
całą Rodzinę Parafialną oraz Gości, 
do udziału w  uroczystości jubile-
uszowej, w  czwartą Niedzielę Ad-
wentu 2022 r., do naszego kościoła, 
o  godz. 17.00 na koncelebrowaną 
Mszę św. dziękczynną pod prze-
wodnictwem Księdza Arcybiskupa 
wraz kapłanami, którzy są w pew-
nym sensie złączeni z  naszym ko-
ściołem.
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 Dziesięć lat temu, podczas 
Pasterki oraz obchodzone-
go „Rubinowego” Jubileuszu 
Parafi i, wypowiedziałem na-
stępujące słowa: „W  Wigilię, 
24. grudnia 2012 r., minęło 
40 lat od erygowania naszej 
parafi i. Tą uroczystością Bo-
żego Narodzenia pragniemy 
Panu Bogu podziękować za 
każdy dzień z  tych 40 lat, za 
każde dobre dzieło, a  przede 
wszystkim za ludzi, którzy je 
tworzyli. (…) Czterdzieści lat 
istnienia naszej parafi i tery-
torialnej, składamy w  darze 
nowonarodzonemu Synowi 
Bożemu - Jezusowi Chrystu-
sowi. Niech te Święta staną 
się dla nas wszystkich dzięk-
czynieniem Panu Bogu naszą 
wspólnotę parafi alną i  za po-

wrót do kościoła, przygotowa-
nego rękami Bł. Ks. Bronisła-
wa Komorowskiego i Polaków 
nie tylko z  Wolnego Miasta 
Gdańska, w  okresie mię-
dzywojennym. Ten kościół, 
w którym się znajdujemy, zo-
stał odnowiony i  na powrót 
przywrócony do kultu Bożego 
przez Ks. Proboszcza Andrzeja 
Rurarza przed Wigilią 1972 
r., który duszpasterzował tu-
taj przez 37 lat. Tym dzięk-
czynieniem obejmujemy, Jego 
oraz wszystkich Parafi an, Ka-
płanów i Ludzi Dobrej Woli, 
którzy wtedy ofi arowali swo-
ją energię, czas i  różnorakie 
dary, by przywrócić jej dawną 
świetność. (…) Aktualnie pa-
trzymy na kościół już tylko 
w  swoim kształcie podobny 

do tamtego przedwojenne-
go. Dzięki pracy i  ofi arności 
już dwóch pokoleń wiernych, 
możemy cieszyć się naszym 
kościołem parafi alnym: pięk-
nym, odpowiednio wyposażo-
nym, zadbanym i wymalowa-
nym. Wszystko, co dotychczas 
zrobiliśmy, na większą chwałę 
Boga uczyniliśmy. Składam za 
to wszystko serdeczne „Bóg 
zapłać!” Wam, Bracia i  Sio-
stry, bardziej zaangażowanym 
i  tym, którzy przychodzą tu 
tylko od wielkiego święta. 
Podziękowanie składam tym 
wszystkim z parafi alnych grup 
duszpasterskich, którzy włą-
czyli się w  całoroczne przy-
gotowanie tego wydarzenia: 
przede wszystkim za modlitwy 
zanoszone w kościele i w do-
mach, za wota dla Matki Bo-
żej i naszego Patrona, również 
za ofi ary na dalsze wota, które 
są w  przygotowaniu, za arty-
kuły w zamieszczane w „Skał-
ce” w tym roku oraz za pomoc 
w  wydaniu okolicznościowej 
książki z tej okazji. Tam znaj-
dziemy fotografi e i wiadomo-
ści, które pomogą nam w jesz-
cze lepszym poznaniu naszej 
historii, naszej wspólnoty 
i  parafi i. Co mieści się w  tej 
czterdziestoletniej historii na-
szej parafi i? Przede wszystkim 
tutaj dokonuje się uświęcanie 
Ludu Bożego poprzez sprawo-
wanie sakramentów świętych 
i głoszenie Słowa Bożego. Nikt 
już dziś nie policzy wszystkich 
odprawionych Mszy św. czy 
wygłoszonych kazań, homilii 
i  nauk: rekolekcyjnych i  mi-
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syjnych. Wielu przeprowa-
dzonych katechez, przygoto-
wań do sakramentów: Chrztu 
św. oraz I  Komunii Świętej, 
Bierzmowania i  Sakramentu 
Małżeństwa. Przyjętego Boże-
go przebaczenia w Sakramen-
cie Pokuty.  Może w pamięci 
mamy te wydarzenia, które 
nas bezpośrednio dotyczyły. 
Wspomnieć też trzeba prymi-
cje kapłanów i śluby wieczyste 
naszych parafi an. Ilu starszych 
i  chorych przyjęło Wiatyk na 
drogę do wieczności, ilu zosta-
ło odprowadzonych na miej-
sce spoczynku. Ileż odbyło się 
spotkań grup duszpasterskich 
o bardzo zróżnicowanych cha-
ryzmatach. To jest istotą posłu-
gi Kościoła również w  naszej 
parafi i. Ile było nabożeństw 
Drogi Krzyżowej ulicami para-
fi i. Dobrze też pamiętamy na-
wiedzenie obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej. W  przecią-
gu tych lat duszpasterzowało 
czterdziestu kapłanów, w tym 
dwóch proboszczów. Tylu ju-
bileuszów srebrnych i złotych: 
kapłańskich oraz małżeńskich 
i  różnorakich rocznic. Wie-
le przeżytych pielgrzymek do 

różnych sanktuariów w  Pol-
sce i za granicą. Wizytacji ka-
nonicznych dokonywanych 
przez biskupów naszej diecezji 
oraz uroczystości związanych 
z  życiem naszych Patronów: 
św. Stanisława BM i  bł. Bro-
nisława, odpustów i  festy-
nów parafi alnych, rodzinnych 
i  sportowych. W  ubiegłym 
roku obchodziliśmy srebrny 
jubileusz działalności Aposto-
latu Maryjnego, 15-lecie PO 
Akcji Katolickiej, a  w  tym 
roku srebrny jubileusz KSM 
„Semper Fidelis”, 20-lecie wy-
dawania miesięcznika „Skał-
ka”. W  to czterdziestolecie 

p a r a f i i 
wpisana 
jest rów-
nież Wa-
sza troska 
o  utrzy-
m a n i e , 
remonty 
i  moder-
n i z a c j e 
zabudo-
wań pa-

rafi alnych: kościoła, plebani 
i domu katechetycznego. Prace 
trwają ciągle, by przypomnieć 
tylko w tym roku odmalowa-
liśmy kościół, zakrystię, wyło-
żyliśmy granitowymi płytami 
schody do Domu Parafi alne-
go, wykonaliśmy nowe scho-
dy do biura parafi alnego. Za-
kończyliśmy wyposażanie Sali 
Tradycji Parafi i w  Domu Pa-
rafi alnym. Obecnie trwa wy-
miana okien w kaplicy bł. ks. 
Bronisława, a czeka nas jeszcze 
ocieplanie ścian, wymiana na-
głośnienia oraz jej malowanie. 
 Z ofi ar składanych na tacę 
utrzymywana jest nie tylko 
parafi a, ale i dzieła diecezjalne: 
kuria biskupia, seminarium 
duchowne, sąd biskupi, kate-
dra oraz dzieła charytatywne 
i  misyjne Kościoła. Wpiera-
liśmy też poszkodowanych 
w  różnych kataklizmach. 
„Ciebie Boga wysławiamy, To-
bie Panu wieczna chwała”- za 
dar Twojego Syna i  za 40 lat 
naszej parafi i.”
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Podczas kolejnej wizytacji ka-
nonicznej, w  listopadzie 2017 
r. dokonałem podsumowa-
nia kolejnych pięciu lat naszej 
historii: „Od czasu ostatniej 
wizytacji, wszystkie działania 
duszpasterskie i  prace nad du-
chowym życiem parafi an, sku-
piały się wokół ożywienia życia 
liturgicznego i  modlitewnego 
oraz budzenia sumień ludzkich 
i  kształtowania wrażliwości na 
drugiego człowieka i  jego po-
trzeby. W tym czasie udało się 
nam promować naszą parafi ę 
i  kościół Polonii w  Wolnym 
Mieście Gdańsku,  poprzez 
Salę Tradycji, odwiedzaną przez 
parafi an i gości, by wspomnieć 
naszych księży biskupów, ka-
płanów, także posłów i  sena-
torów RP, DIAK AG czy kle-
ryków i  moderatorów GSD 
oraz uczniów szkół wraz z na-
uczycielami i  katechetami. Ta 

promocja trwa również przez 
portale internetowe i  TVP3 
Gdańsk. Obok zwyczajnej, 
codziennej posługi duszpa-
sterskiej, wyjeżdżamy na piel-
grzymki krajowe i zagraniczne. 
Należy wspomnieć ostatnią, 
tegoroczną - „Szlakiem Bł. Ks. 
Jerzego Popiełuszki” czy udział 
w  narodowym dziękczynieniu 
za kanonizację św. Jana Pawła 
II w  Rzymie. Parafi anie bio-
rą udział również w  pieszych 
pielgrzymkach na Jasną Górę, 
do Mątowów czy do Wilna. 
W  naszym 45-leciu istnienia 
parafi i,  obchodziliśmy liczne 
jubileusze: 100-lecie święceń 
kapłańskich ks. Br. Komorow-
skiego i promocję książki o Bł. 
Duszpasterzu Polonii Gdań-
skiej. Srebrny jubileusz po-
wstania i działalności PZ Cari-
tas, 20-lecia powołania forma-
cji Nadzwyczajnych Szafarzy 

Komunii św., 40-lecie posługi 
Siostry Jankanty Kaperczak 
(SAC) w naszej parafi i i jej zło-
ty jubileusz ślubów zakonnych. 
Srebrny jubileusz kapłaństwa, 
v-ce Ofi cjała Trybunału Me-
tropolitalnego, Ks. Wiesława 
Stolca czy prymicje ósmego 
kapłana pochodzącego z naszej 
wspólnoty - Ks. Jakuba Karpe-
ty. Była też ceremonia Ślubu 
Dziewictwa Konsekrowanego, 
naszej parafi anki, katechetki 
p. Izabeli Mitukiewicz. W tym 
roku przeżywaliśmy też jubile-
uszowy – 25. Festyn Odpusto-
wy św. Stanisława. Wspomnieć 
należy częste obchody 100-le-
cia urodzin, głównie naszych 
parafi anek. Najdłużej żyjącą 
była śp. Antonina Nowak, któ-
ra odeszła w  minionym roku, 
w wieku 106 lat. Ze specjalnym 
Listem Gratulacyjnym i  bło-
gosławieństwem Ks. Abp Me-
tropolity Gdańskiego odpra-
wiamy jubileusze małżeńskie, 
srebrne, złote i  inne okrągłe 
rocznice. Pamiętny, „Żelazny” 
jubileusz (65 lat pożycia mał-
żeńskiego), odbył się dwa lata 
temu - p. Wandy i  Wacława 
Siegner. Przychodzili codzien-
nie do kościoła trzymając się za 
ręce, jak narzeczeni. Wspaniały 
przykład dla małżonków. Wy-
darzeniem godnym odnotowa-
nia w historii parafi i były Misje 
św., odprawione w  ubiegłym 
roku. Corocznie organizowane 
są rekolekcje wielkopostne i ad-
wentowe dla wszystkich grup 
wiekowych. Organizujemy 
wraz z ludźmi dobrej woli, wa-
kacyjny wypoczynek dla dzieci 
i  młodzieży. Dużą rolę odgry-
wa tu Stowarzyszenie Bratniej 
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Pomocy im. Bł. Ks. Bronisława 
Komorowskiego. Nasza wspól-
nota parafi alna bierze udział 
we wszystkich akcjach chary-
tatywnych i  duszpasterskich 
organizowanych i  wskazywa-
nych przez Kurię Metropoli-
talną. Parafi a troszczy się i łoży 
na instytucje diecezjalne oraz 
GSD w  Oliwie, wspiera mi-
sje i budujące się parafi e. Były 
też okoliczności zasmucające 
serca duszpasterzy, mnie jako 
muzykującego, szczególnie to 
rozwiązanie Chóru św. Cecylii, 
w ubiegłym roku. Przed rokiem 
ze smutkiem przeżywaliśmy 
śmierć i  pogrzeb kapłana po-
chodzącego z naszej parafi i śp. 
Ks. Bronisława Izdeberskiego 
oraz naszej parafi alnej gospody-
ni śp. Haliny Orłowskiej. Sytu-
acją wpływającą na stan posługi 
duszpasterskiej było odwołanie 
z  naszej wspólnoty trzeciego 
księdza wikariusza. Udaje się 
nam dalej prowadzić 21. grup 
parafi alnych, które pragną zło-
żyć swoje sprawozdania z dzia-
łalności. Po wizytacji odbyła 
się parafi alna pielgrzymka do 
Ziemi Świętej. W słowach pod-
sumowania, na zakończenie 
wizytacji, Biskup Wizytator 
Zbigniew Zieliński postawił 
pytania i  zostawił przesłanie: 
„…Z czym, oprócz tego nasze-
go dziedzictwa, idziemy w przy-
szłość? Przede wszystkim myślę 
o poziomie naszej wiary, o jako-
ści naszego życia. Jak wygląda, 
oprócz tego kościoła, gdzie gro-
madząc się na Eucharystii  two-
rzymy wspólnotę, nasze życie, 
życie naszych rodzin, naszych 
małżeństw? Ile jest tam wiary,  
przekładanej na codzienność, 

ile tam jest miłości przekłada-
nej na codzienny szacunek? 
Ile jest tam owoców ukocha-
nia życia? Czy  jest w nas mi-
łość do następnego pokolenia, 
przejawiająca się także w  tym, 
że to co sami otrzymaliśmy, to 
co stanowi dla nas bogactwo, 
przekazywane jest naszym dzie-
ciom i  wnukom? Mówię to, 
z tym większą troską, iż wszyscy 
jesteśmy świad-
kami tego, iż 
nasze pokolenie 
mówi o wspania-
łych wartościach 
w y n i e s i o n yc h 
z  domu, a  dru-
giej strony mó-
wimy, z ogromną 
boleścią, iż nie 
koniecznie idące 
po nas pokolenie, 
nasze dzieci, chcą 
tym wartościom 
być wierne. Od 
tego będzie też 
zależało, czy na 
nasze „stare lata” 
będziemy szczę-
śliwi u boku dzie-
ci i  wnucząt?” 

Obchody 45-lecia poświęcenia 
kościoła i  erygowania parafi i 
kończyły 2017 rok. Przysło-
wiową kropką na „i” była  Wy-
stawa o dziejach kościoła i Bł. 
Ks. Bronisława oraz wykonanie 
tablic informacyjnych o koście-
le i parafi i, jak również 25-rocz-
nica wydawania parafi alnego 
miesięcznika „Skałka”.
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 Kiedy pierwszego stycznia 
przyszliśmy do kościoła, aby 
z jednej strony świętować Nowy 
Rok 2022 i podziękować za ten 
miniony, to także po to, aby 
zwrócić wzrok w  stronę Świę-
tej Bożej Rodzicielki Maryi, 
której uroczystość w tym dniu 
obchodziliśmy. Zatem niech 
Ona będzie nam Przewodnicz-
ką w roku naszego Złotego Ju-
bileuszu. Ta uroczystość przy-
pomina nam, że i my jesteśmy 
zaproszeni do tego, aby tak jak 
Ona, kierować się zawsze ku 
Jezusowi i  Jemu zawierzać się 
całkowicie. Spróbujmy podsu-
mować, ten miniony czas ostat-
nich pięciu lat, by może dosko-
nalej wykorzystać szanse i moż-
liwości, które postawi przed 
nami nowe pięćdziesięciolecie. 
Nie był to łatwy czas, bo w po-
łowie ostatniego pięciolecia, 
w marcu 2020 r., po raz pierw-

szy zawieszone zostały zajęcia 
dydaktyczne w szkołach, przez 
władze ministerialne, a  przez 
Metropolitę Gdańskiego, ka-
techizacja parafi alna i  spotka-
nia grup duszpasterskich. Nie 
odbyły się, wcześniej zaplano-
wane wizytacje, bierzmowa-
nia, katecheza sakramentalna 
oraz rekolekcje wielkopostne. 
Na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia, we Mszy 
św. lub innym obrzędzie religij-
nym, nie mogło uczestniczyć 
więcej niż 5 osób. Wtedy też 
zaczęła działać parafi alna In-
folinia, poprzez którą można 
było zapisywać się, aby wziąć 
udział w Eucharystii, Adoracji 
czy przystąpić do Sakramentu 
Pokuty. Na podstawie Dekre-
tu Metropolity Gdańskiego, 
z  dnia 1. kwietnia, celebracje 
Triduum Paschalnego, były 
sprawowane bez udziału wier-

nych. Dnia 18. kwietnia za-
czął obowiązywać dla wiernych 
obecnych w  kościele, nakaz 
zakrywania ust i  nosa masecz-
kami. Każdego roku, okazją do 
bliższego zapoznania się z  Pa-
rafi anami i  parafi ą, była kolę-
da - wizyta duszpasterska, ale 
w 2021 r. została ona odwoła-
na przez Administratora Apo-
stolskiego naszej Archidiecezji. 
W  kolejne niedziele stycznia, 
gromadziliśmy się na wspólnej 
modlitwie, prosząc o  błogo-
sławieństwo Boże dla naszych 
rodzin i domów, podczas Sumy 
parafi alnej. Oprócz systema-
tycznego życia sakramentalne-
go i  duszpasterskiego należy 
wspomnieć także te nieco-
dzienne wydarzenia minione-
go pięciolecia w  naszej wspól-
nocie parafi alnej: W  latach 
2018 r.: Otwarcie odnowionej 
wystawy o Bł. Ks. Bronisławie 
Komorowskiego, 45-rocznica 
Wspólnoty Żywego Różańca, 
Jubileuszowa 25. Droga Krzy-
żowa ulicami parafi i, obchody 
20-rocznicy Stowarzyszenia 
Bratniej Pomocy im. Bł. Ks. 
Bronisława Komorowskiego, 
odebranie Certyfi katu Dona-
tora Bazyliki Mariackiej dla 
parafi i, modlitwa w  pierwszy 
Narodowy Dzień Pamięci Du-
chownych Niezłomnych przy 
pomniku Bł. Ks. Bronisława 
Komorowskiego z  udziałem 
m.in. Metropolity Gdańskie-
go - Ks. Abp. Sławoja Leszka 
Głódzia, Marszałka Senatu 
RP Stanisława Karczewskie-
go, posłów i  senatorów oraz 
władz samorządowych, IPN, 
jak również duchownych i pa-
rafi an, pielgrzymka parafi an 

Rubryka Księdza Proboszcza Zbigniewa Cichona

W NASZEJ RODZINIE
PARAFIALNEJ OD 50 LAT
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do Guadalupe i  Meksyku, Ju-
bileusz 25- lecia posługi Nad-
zwyczajnych Szafarzy Komunii 
Świętej. W 2019 r.: Ksiądz Ar-
cybiskup Sławoj Leszek Głodź, 
Metropolita Gdański, ogłosił 
Rok 2019 Archidiecezjalnym 
Rokiem Jubileuszowym Bło-
gosławionych Męczenników 
Okresu II Wojny Światowej: 
ks. Mariana Góreckiego, ks. 
Bronisława Komorowskiego, 
ks. kmdr. ppor. Władysława 
Miegonia, ks. Franciszka Ro-
gaczewskiego i s. Alicji Kotow-
skiej. Przeżywaliśmy go w  20. 
rocznicę beatyfi kacji, której 
dokonał Ojciec Święty Jan Pa-
weł II w Warszawie, 13. czerw-
ca 1999 r. oraz w 80. rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej, 
podczas której ponieśli śmierć 
męczeńską za wiarę w  Boga, 
Kościół i  Ojczyznę, Msza św. 
za pomordowanych z  Polonii 
Gdańskiej, udział w  10. Mar-
szu dla życia i  rodziny, para-
fi alna pielgrzymka do Sank-
tuariów na Bałkanach, wizyta 
stypendystów z Fundacji Dzie-
ło Nowego Tysiąclecia, udział 
w  pogrzebie śp. Ks. Wiesława 

Stolca. W  2020 r.: Transmisje 
na żywo w  Internecie z  litur-
gii z  parafi i, srebrny Jubileusz 
Kapłaństwa parafi anina – ks. 
Pawła Jakimcio, uroczystość 
I  Komunii Świętej podzieloną 
na cztery tury, nadanie Imienia 
Ks. Bronisława Komorowskie-
go tramwajowi nr 1001, jesie-
nią nowe limity wiernych w ko-
ściołach: strefa żółta 1os./4m2, 
strefa czerwona 1os./7m2. Bp 
Jacek Jezierski, Administrator 
Apostolski, udzielił dyspensy 
od obowiązku uczestnictwa we 
Mszy św. od 18 X do 15 XI, 
decyzją Premiera Rządu zostały 

zamknięte cmentarze. W 2021 
roku: Rekolekcje wielkopostne 
i  Odpust w  dobie pandemii, 
peregrynacja Relikwii Św. Jose 
Sancheza del Rio, męczennika 
z  Meksyku, nietypowa proce-
sja Bożego Ciała do czterech 
ołtarzy wokół kościoła, Kon-
sekracja naszej parafi anki – 
Dziewicy Elżbiety, od listopada 
2021 r. można także zamawiać 
intencje mszalne przez naszą 
stronę internetową. W związku 
ze Złotym Jubileuszem Parafi i 
w  2022 r. udało się odnowić 
ściany i sufi t kościoła, zakrystii, 
przedsionków kościelnych i po-
mieszczeń pomocniczych oraz 
wymienić panele podłogowe 
w zakrystii, jak również wypo-
lerować marmurową posadzkę 
kościoła, przeprowadzić kon-
serwację dzwonów na wieży. 
 Teraz już przygotowujemy 
się do uroczystego przeżycia 
naszego Złotego Jubileuszu, 
na który raz jeszcze zapraszam, 
na Mszę św. Dziękczynną, 
w  czwartą Niedzielę Adwentu 
o  godz. 17.00, całą naszą Ro-
dzinę Parafi alną. 
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Króluj nam Chryste!
Jan Wontorski: W  listopa-
dowej „Skałce” i  Galerii 
„Iskierek” natykamy się na 
„elektryzującą” informację: 
Wręczenie Ks. Proboszczo-
wi Złotego Krzyża Zasługi. 
Gratulujemy Ks. Probosz-
czowi tak zaszczytnego od-
znaczenia. Jesteśmy dumni 
z naszego Proboszcza. Myśli 
biegną oczywiście do belwe-
derskiego Krzyża, tymcza-
sem jest to Złoty Krzyż Za-
sługi, ale…

Ks. Proboszcz: Dziękuję, ale 
to wszystko Ad maiorem 
Dei gloriam, czyli na większą 
chwałę Bożą. Dla wyjaśnienia 
Złoty Krzyż Zasługi, to nie 
jest Krzyż Belwederski, czyli 
nadawany przez Prezyden-
ta RP, ale przez Związek Pił-
sudczyków Rzeczypospolitej 
Polskiej, który ma specjalny 
Regulamin Nadawania Od-
znaczeń i Stopni Organizacyj-
nych. W nim znajdziemy kry-
teria przyznawania odznaczeń, 
min. za osiągnięcia w zakresie 

organizacji 
uroczysto-
ści patrio-
tyczno - re-
ligijnych. 
O c z y w i -
ście chciał-
bym do-
dać, że 
jest to od-
znaczenie 
honorowe. 
Z w i ą z e k 
istnieje od 
13. wrze-
śnia 1988 
r., a  zare-
jestrowany 
został 25. 
c z e r w c a 
2008 roku. 
Natomiast 
Krzyż Bel-
wede r sk i 
u s t a n o -
wiony zo-

stał w 2016 r. i jest nadawany 
osobom, które w latach 1917-
1991 niosły pomoc Polakom 
na dawnych Kresach Wschod-
nich pierwszej i  drugiej Rze-
czypospolitej Polskiej oraz na 
terenach byłego Związku So-
wieckiego i ratowały ich w ob-
liczu prześladowań oraz lu-
dobójstwa, ryzykując życiem 
własnym i swoich rodzin.

JW.: Proszę powiedzieć z ja-
kiej okazji odbyła się uro-
czystość, na której wręczono 
Ks. Proboszczowi to ważne 
odznaczanie Piłsudczyków?

Ks. Proboszcz: W sobotę, 15. 
października br., w  Bazyli-
ce Morskiej w Gdyni, została 
zorganizowana uroczystość 
przez Związek Piłsudczyków 
RP. Odbyła się ona w  80. 
rocznicę męczeńskiej śmierci 
Bł. Ks. Kmdr Por. Władysła-
wa Miegonia, kapelana ma-
rynarzy w  II Rzeczypospo-
litej. Na rozpoczęcie, Mszy 
św. przewodniczył – Ks. Inf. 
Edmund Skalski, Naczelny 
Kapelan Związku. W homilii 
podkreślił on znaczenie osoby 
Błogosławionego dla Mary-
narki Wojennej przez Jego za-
angażowanie w posługę dusz-
pasterską wobec marynarzy. 
Uwięziony wraz z nimi przez 
hitlerowców, następnie został 
osadzony w KL Dachau, gdzie 
poniósł śmierć męczeńska 15. 
października 1942 r. Krzyż 

Jan Wontorski

Wywiad z Księdzem Proboszczem
odznaczonym Złotym Krzyżem Zasługi
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wręczył mi podczas akademii, 
po Mszy św., Prezes Zarządu 
Krajowego Związku Piłsud-
czyków RP - Stanisław Wła-
dysław Śliwa, Generał Związ-
ku.

JW.: Czym Kapituła Piłsud-
czyków kierowała się przy-
znając Ks. Proboszczowi ten 
Krzyż?

Ks. Proboszcz: Myślę, że za 
zasługi w  promowaniu war-
tości patriotycznych, miłości 
do Ojczyzny oraz kultu Bł. 
Ks. Władysława Miegonia. 
Wspólnota parafi alna św. 
Maksymiliana Marii Kolbego 
w  Strzebielinie, w  której by-
łem proboszczem, jako pierw-
sza w Polsce wybrała, przez pa-
rafi an – rodziców i uczniów, na 
Patrona dla nowo powstałego 
Gimnazjum, Bł. Ks. Kmdr 
Władysława Miegonia. Był on 
ogłoszony wraz z  107. Towa-
rzyszami Męczeństwa drugiej 
wojny światowej, przez św. 
Jana Pawła II, 12. czerwca 
1999 r. Dwa lata później, 17. 

maja 2001 r. odbyła się w pa-
rafi i uroczystość, z  ceremo-
niałem wojskowym, nadania 
Imienia Gimnazjum i  prze-
kazania sztandaru. Już wtedy 
szkoła posiadała przygoto-
wany Hymn i balladę o  swo-
im Patronie. Uroczystościom 
przewodniczył Ks. Abp Tade-
usz Gocłowski, Metropolita 
Gdański, byli również obec-

ni: Rodzina Bł. Patrona, vice 
minister Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej – Wojciech 
Książek, Kontradmirał MW 
– Zbigniew Badeński i ofi ce-
rowie, władze samorządowe, 
delegacje szkół, nauczyciele 
wraz młodzieżą, zaproszeni 
goście oraz licznie zgroma-
dzeni parafi anie. Z  tej okazji 
Listy Gratulacyjne przesła-
li: Ojciec Święty Jan Paweł 
II, Prezydent RP, Marszałek 
Sejmu RP Maciej Płażyński, 
Minister Obrony Narodowej 
Bronisław Komorowski, Bi-
skup Polowy Wojska Polskie-
go Sławoj Leszek Głódź i wie-
lu innych nieobecnych gości. 
Było to wielkie wydarzenie 
dla tak małej miejscowości. 
Uroczystość odbiła się dużym 
echem nie tylko w naszej Ar-
chidiecezji i  województwie, 
ale i w Polsce. Przez następne 
lata w  Strzebielinie rozwinął 
się kult w parafi i i pogłębianie 
wiedzy o Błogosławionym Pa-
tronie, poprzez Konkursy Po-

wiatowe organizowane dla 
szkół z tego terenu.

JW.: Dziękuję za wywiad. 
Niech św. Stanisław Bi-
skup Męczennik i bł. Ks. 
Bronisław Komorowski 
wspierają Ks. Probosz-
cza w  dziele krzewienia 
kultu błogosławionych 
Męczenników Kościoła 
Gdańskiego i  w  dusz-
pasterzowaniu Polonii 
Gdańskiej.

Uroczystość nadania Imienia Gimnazjum 
w kościele parafi alnym w Strzebielinie
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WIZYTA DUSZPASTERSKA KOLĘDA 2022/2023
Rok 2022
28.12. - środa - Chrobrego od 1 do 55 (nieparzyste); Zbyszka z Bogdańca.
29.12. - czwartek - Chrobrego od 2 do 58a (parzyste); Lilli Wenedy.+ kolęda dodatkowa
30.12. - piątek - Chrobrego od 57 do 71 (nieparzyste); Chrobrego od 60 do 86 (parzyste);

Strakowskiego; Dźwigowa; Lwowska.
Rok 2023
02.01. - poniedziałek - Niemcewicza, Krzemienieckiej, Fredry, Kraszewskiego, Prusa, Kunickiego
03.01. - wtorek - Kościuszki (parzyste).
04.01. - środa - Kościuszki (nieparzyste).
05.01. - czwartek - pl. Wybickiego, Grażyny.
06.01. - piątek - Al. Legionów.
07.01. - sobota - Aldony, Wajdeloty, Danusi. + kolęda dodatkowa
08.01. - niedziela - Kilińskiego.
09.01. - poniedziałek - Wallenroda.
10.01. - wtorek - Lelewela bez numerów 17 i 17A
11.01. - środa - Pestalozziego; Gołębia; Nad Stawem.
12.01. - czwartek - Wyspiańskiego; Waryńskiego; Lelewela 17 i 17A.
13.01. - piątek - Kolęda dodatkowa
 Kolęda w tym roku odbywa się na zgłoszenie, to znaczy, parafianie, który pragną przyjąć kapła-
na z wizytą duszpasterską muszą to zgłosić. Można to zrobić w zakrystii, w biurze parafialnym, 
telefonicznie (w godzinach urzędowania biura 58 341 86 64), mailowo (biuro.parafialne1@op.pl) 
lub wypełniając kartkę i wrzucając ją do koszyka na tacę w czasie mszy św. Kartki wyłożone są na 
ołtarzu Bożego Miłosierdzia.
 Kolęda rozpoczyna się w dni powszednie od godziny 16.30 a w dniach od 6 do 8 stycznia od 
godz. 15.00. Parafian, którzy nie mogą przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie prosimy o zgła-
szanie jej na wskazane powyżej terminy dodatkowe.

PARAFIALNE REKOLEKCJE  ADWENTOWE PRZED ZŁOTYM JUBILEUSZEM PARAFII
„Wierzę w Kościół Chrystusowy” od 10-14.12.2022 r.

Sobota, 10 XII 
godz. 18.00 - Msza św. na rozpoczęcie rekolekcji
Niedziela, 11 XII 
godz. 6.30, 8.00, 9.30, 12.30, 18.00 - Msza św. na rozpoczęcie rekolekcji
godz. 11.00 - Msza św. dla dzieci szkolnych na rozpoczęcie rekolekcji
Poniedziałek, 12  XII 
godz. 6.30, 8.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną również dla dzieci z rodzicami
Wtorek, 13 XII 
godz. 6.30, 8.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną również dla dzieci z rodzicami
Środa, 14 XII 
godz. 6.30, 8.00 - Msza św. na zakończenie rekolekcji
godz. 10.00 - Spowiedź i Msza św. z nauką dla chorych i starszych
godz. 18.00 - Msza św. na zakończenie rekolekcji również dla dzieci z rodzicami

Spowiedź: niedziela, poniedziałek, wtorek - w godzinach wyżej podanych oraz w środę: godz. 9.30 - dla osób 
w podeszłym wieku i chorych godz. 16.30 - dla dzieci, godz. 17.00 - dla niewiast i mężczyzn

 Zapraszają: Ks. Rekolekcjonista Sylwester Malikowski 
 oraz Duszpasterze parafii św. Stanisława BM
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 Katarzyna spokojnym 
krokiem zmierzała w  stronę 
dworca. Przecież miała jeszcze 
10 min do odjazdu pociągu. 
W  tunelu dworcowym przy-
stanęła, by zerknąć z  którego 
peronu jej pociąg odchodzi. 
„Jasny gwint”, co jest grane? 
To niemożliwe – pociąg już 
odjechał 15 minut temu! Jak 
to, jak to? – Katarzyna nie 
mogła pojąć, jak to się stało. 
Bystra kobieta szybko jednak 
doszła do sedna sprawy. To 
jej błąd. Tak, tak, taki głu-
pi błąd. Tydzień temu kupiła 
bilety w  obie strony. Wczo-
raj wieczorem, upewniając 
się o  której godzinie odcho-
dzi jej pociąg, zerknęła nie na 
ten bilet, a na bilet powrotny 
z  Wrocławia.Tamten pociąg 
startował o  dwadzieścia parę 
minut później niż ten dzi-
siejszy. „Jasny gwint”, ale ze 
mnie gapa, pomyślała sobie, 
zerkając ponownie na roz-
kład jazdy. Uff… odetchnęła 
z  ulgą. Kolejny pociąg mam 
za niecałe dwie godziny. Jeśli 
nie spóźni się, to spokojnie 
zdążę na konferencję. Uff… 
jeszcze raz odetchnęła z  dużą 
ulgą. W  kasie biletowej bez 
problemów przebukowała bi-
let i  to bez żadnych dopłat. 
Zadowolona z takiego obrotu 
sprawy, zastanawiała się, co tu 
począć przez te blisko dwie 
godziny. Do domu nie mam 
co wracać, bo za daleko. „Ja-
sny gwint”, co tu robić? Która 

to godzina? Za dziesięć szósta. 
O pójdę sobie do kościoła, to 
blisko i w dodatku to mój ko-
ściół parafialny z dzieciństwa. 
Chyba „ze sto lat” w nim nie 
byłam. Rzeczywiście kościół 
był niedaleko. Przed kościo-
łem jakieś dzieci minęły ją 
z  zapalonymi lampionami. 
Katarzyna uprzytomniła so-
bie: „jasny gwint”, to już ad-
went, przecież jest grudzień. 
Weszła do środka. W kościele 
było ciemno.Tylko lampioniki 
w rękach grupki dzieci, ale też 
i osób starszych radośnie mru-
gały płomykami. Ogarnęła ją 
swoista melancholia. Przypo-
mniała sobie roraty z dzieciń-
stwa. Choć trzeba było rano 
wstawać, to przecież bardzo 
je lubiła. Lampiony robione 
razem z  rodzicami, wczesne, 
o ciemku pobudki i ten niepo-
wtarzalny klimat mrocznego 
kościoła, podświetlanego kil-
kudziesięcioma lampionami 
w  dziecięcych rękach, proce-
sja do ławek przez niemal cały 
kościół i  wreszcie sama Msza  
św. roratna z  tyloma symbo-
lami i  zawsze niesamowicie 
pięknie przystrojoną przez 
siostrę Genowefę świecą rorat-
ną. Ckliwie i  smutno zrobiło 
się na sercu Katarzynie. Ach ta 
niesamowita siostra Genowe-
fa. Jak ona nas mobilizowała 
do kochania Pana Jezusa, ile 
nam okazywała cierpliwości 
i  prawdziwie Bożej miłości. 
Jakież to było cudowne, bez-

troskie dzieciństwo. A teraz… 
zabiegana, „rozdarta” pomię-
dzy karierą zawodową a obo-
wiązkami domowymi, zawsze 
w  pośpiechu, prawie całko-
wicie odłożyła na bok sprawy 
duchowe. Ot, chociażby teraz 
nawet nie zorientowała się, że 
to już Adwent i tak blisko do 
Świąt Bożego Narodzenia. Co 
prawda reklamy około Bożo-
narodzeniowe krzyczą z  wy-
staw sklepowych i w mediach. 
Ale to nie jest to. To tylko 
podkręca napięcie i pośpiech, 
niczym nieuzasadniony. Róż-
ne myśli, a raczej wyrzuty su-
mienia cisnęły jej się do głowy. 
Boże, a może ta pomyłka z go-
dziną odjazdu pociągu, była 
przez Ciebie zamierzona, bym 
się zreflektowała,  wyhamowa-
ła  nieco w rozpędzonym życiu 
i wróciła do tego co napraw-
dę jest ważne. Z  tej gorzkiej 
zadumy wyrwała ją procesja 
dzieciaczków z  lampionami. 
Katarzyna z czułością spojrza-
ła na nie. Ale nas było dużo, 
dużo więcej niż ich teraz. Ta-
kie czasy, takie dziwne czasy, ze 
smutkiem westchnęła kobieta. 
Zaraz, zaraz czyżby prowadziła 
je siostra Genowefa? W ciem-
nościach trudno było w pierw-
szej chwili rozpoznać sylwetkę 
siostry.  Katarzyna wytężyła 
wzrok.  Tak, tak, to na pewno 
ona. Serce Kasi zabiło wreszcie 
radośniej. Matko Najświęt-
sza ile mnie dobra tego ranka 
w mojej starej parafii spotka-
ło. Po Mszy św. Katarzyna nie 
omieszkała podejść do siostry 
Genowefy.  Siostra, jak zawsze 
po roratach, była otoczona 
wiankiem dzieci, rozdając im 

KRÓTKIE OPOWIADANIE
– „JASNY GWINT”
Jasiek Dolina
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obrazki i  cukierki. Przepra-
szam siostro, czy siostra mnie 
poznaje? – Katarzyna starała 
się swoim pytaniem przebić 
przez dziecięcy gwar. Siostra 
podniosła wzrok w  stronę 
pytającej, nieco przymrużyła 
oczy i po chwili odrzekła. Kaś-
ka, a co ty tutaj robisz?  I do-
dała szelmowsko: wciąż posłu-
gujesz się „jasnym gwintem”. 
Oj siostro, siostro, siła by 
mówić roześmiała się Kasia, 
a niech to „jasny gwint”. Sio-
stra Genowefa właśnie skoń-
czyła swoje obowiązki wobec 

dzieci, podeszła do Katarzyny 
i  bezceremonialnie przytuliła 
jak za dawnych lat. Kasi po-
leciały grochy szczęśliwych 
łez. Siostro, kochana siostro, 
jak to cudownie znów widzieć 
siostrę. Myślę, że wszystko co 
mi się przytrafiło dzisiejsze-
go ranka, to sprawa Pana Je-
zusa i  Jego Mamy. Muszę to 
siostrze opowiedzieć. „Jasny 
Gwint”, musze, naprawdę 
muszę, To coś niesamowite. 
Teraz jadę do Wrocławia, ale 
kiedy wrócę, czy droga siostra 
da się zaprosić na kawę czy 

herbatę. Mówię siostrze Ręka 
Boga mnie tu dziś przywiodła. 
Jak Ręka Boga, to czyż mogę 
ci odmówić  uśmiechnęła się 
akceptująco siostra Genowefa. 
Jeszcze tylko nastąpiła wymia-
na numerów telefonicznych, 
ciepły uścisk na pożegnanie 
i  Katarzyna ruszyła w  stronę 
dworca kolejowego. A  niech 
to „jasny gwint”. Co za nie-
podziewanie cudowny pora-
nek miałam. A niech to „jasny 
gwint, a niech to „jasny gwint” 
– cieszyła się Kasia.  Dzięki Ci 
Panie Boże.  

  Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze 
swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie obli-
cze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6,24-26)
  Czcigodni Kapłani, drogie Siostry i drodzy Bracia z naszej Wspólno-
ty Parafialnej p.w.  św. Stanisława Biskupa  i Męczennika w Gdańsku 
Wrzeszczu, Wspólnoty dziedziczącej tradycje Kościoła pod duchowym 
przywództwem bł. Proboszcza ks. Bronisława Komorowskiego.
  W czas doniosłego Złotego Jubileuszu naszej Parafii,  pochylmy gło-
wy nad pięknym błogosławieństwem, jakie Pan przekazał Mojżeszo-
wi. Prośmy dobrego Boga, by rozciągnął je nad nami. Niech Jego bło-
gosławieństwo będzie udziałem całej Parafii i każdego z nas, z osobna. 
Obyśmy mocni tym błogosławieństwem szli  w następne lata, po ko-
lejne jubileusze zawsze wierni Bogu i Ojczyźnie. Niech nam Chrystus 
Król zawsze przewodzi, a Jego Matka Maryja otacza macierzyńską mi-
łością.  Dziękujmy  jednocześnie  Panu  za  minione  50  lat  możliwości 
uwielbiania  Go  tu,  w  naszej Wspólnocie.  Dla  wszystkich  Kapłanów 
i Wiernych,  którzy  przez  te  lata  należeli  i  udzielali  się w  tej  Parafii, 
a których Bóg odwołał do wieczności, prosimy o radość oglądania Bo-
żego oblicza na wieki wieków. 
  św. Stanisławie, bł. Bronisławie módlcie się za nami.

ŻYCZENIA DLA PARAFII NA ZŁOTY JUBILEUSZ –
50-LECIA WIELBIENIA PANA BOGA W TEJ WSPÓLNOCIE
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 Dnia 11. listopada, w  naro-
dowe święto Odzyskania Nie-
podległości, w Bazylice Mariac-
kiej w Gdańsku, po Mszy św. za 

Ojczyznę, Abp Tadeusz Wojda 
(SAC), Metropolita Gdański, 
wręczył nagrodzonym przyzna-
ne odznaczenia. Według Regu-
laminu Postępowania w sprawie 
wniosków o  nadanie Odzna-
czenia „Pro Ecclesia et Populo”, 
może być ono przyznane przez 
Kapitułę pięciu 
osobom rocznie, 
którzy wyróż-
nili się poprzez 
wieloletnie za-
a n g a ż o w a n i e 
w ruchach kato-
lickich. Z naszej 
wspólnoty pa-
rafi alnej, w  mi-
nionych latach, 
wyróżnionymi 
byli: w  1999 r. 
Państwo Han-
na i  Stanisław 
Kuropatwińscy, 

zaangażowani w  życie parafi al-
ne, m.in. Parafi alny Oddział 
Akcji Katolickiej, w 2006 r. Pan 
Antoni Kakareko, prezes Para-
fi alnego Oddziału Akcji Kato-

lickiej i  Nadzwyczajny Szafarz 
Komunii Świętej, współredaktor 
parafi alnego miesięcznika „Skał-
ka” oraz w 2016 r. Pan Andrzej 
Porębski, prezes Stowarzyszenia 
Bratniej Pomocy im. Bł. Ks. 
Bronisława Komorowskiego 
i  Nadzwyczajny Szafarz Komu-

nii Świętej. Podczas uroczystych 
obchodów 104-rocznicy obcho-
dów narodowego święta, pre-
zentacji nagrodzonych dokonał 
senator Antoni Szymański, prze-
wodniczący Kapituły Odznacze-
nia. „Przyznanym odznaczeniem 
chcemy ich uhonorować i  po-
dziękować za wieloletnią pracą 
na rzecz Kościoła gdańskiego, 
wspólnot, w których uczestniczą 
i  społeczności lokalnej, na rzecz 
narodu” - powiedział senator. 
W  tym roku wyróżniony został 
kolejny parafi an - Pan Grzegorz 
Meck. Gratulujemy! Pan Grze-
gorz, otrzymał je „za wielkie za-
angażowanie i  pracę z  dziećmi 
oraz młodzieżą w duchu warto-
ści chrześcijańskich we współ-
pracy z rodzicami. Inicjator i or-
ganizator dwóch, prężnie działa-
jących ośrodków edukacyjnych 
w Trójmieście, w tym gdańskich 
szkół i  przedszkoli „Fregata”. 
Jako nauczyciel i  wychowawca, 
jest wzorem dla swoich uczniów. 
Działa też na rzecz wzmocnienia 
ojcostwa, poprzez organizowa-
nie wypraw ojców z  synami”. 
Tak o  nim można przeczytać 
na stronie KAI. „Pro Ecclesia 
et Populo”, to odznaczenie dla 
osób świeckich, którzy swoją 

bezinteresowną 
pracą wspierają 
działalność Ko-
ścioła Gdańskie-
go. Laureaci re-
prezentują różne 
środowiska i typy 
działalności. Na-
grodę ustanowił 
w  1997 r. Ks.  
Abp Tadeusz Go-
cłowski, Metro-
polita Gdański

ODZNACZENIE
PRO ECCLESIA ET POPULO
Ks. Zbigniew Cichon
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KATOLICY W AKCJI
Odnowić wszystko w Chrystusie (św. Pius X)
„POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”
Rok Duszpasterski 2021/22
Redaguje Antoni Kakareko

 «Pan Jezus ustanowił apo-
stołów «jako kolegium, czyli 
jako stały zespół, na czele któ-
rego postawił wybranego spo-
śród nich Piotra». Apostoło-
wie nie zostali wybrani 
i posłani przez Jezusa niezależ-
nie od siebie, ale jako grupa 
Dwunastu, co podkreśla wie-
lokrotnie stosowane w Ewan-
geliach wyrażenie «jeden 
z  Dwunastu». Wszystkim ra-
zem Chrystus powierza misję 
głoszenia Królestwa Bożego 
i  rozsyła ich nie osobno, ale 
po dwóch. Podczas ostatniej 
wieczerzy Jezus modli się do 

Ojca o  jedność apostołów 
i tych, którzy dzięki ich słowu 
uwierzą w  Niego. W  okresie 
między zmartwychwstaniem 
a  wniebowstąpieniem Pan 
nasz potwierdza przyznanie 
Piotrowi najwyższego urzędu 
pasterskiego i  powierza apo-
stołom tę samą misję, którą 
otrzymał od Ojca. Wraz ze 
zstąpieniem Ducha Świętego 
w dniu Pięćdziesiątnicy kole-
gium apostolskie objawia 
nową żywotność, która po-
chodzi do Pocieszyciela. Piotr 
«stanął (...) razem z  Jedena-
stoma», przemawiał do tłu-

mów i  ochrzcił wielką liczbę 
wierzących; pierwsza wspól-
nota trwa w nauce apostołów 
i u nich znajduje rozwiązanie 
problemów duszpasterskich; 
do apostołów pozostałych 
w  Jerozolimie zwraca się Pa-
weł, aby utrwalić więzi komu-
nii z  nimi i  upewnić się, że 
«nie biegnie na próżno». […] 
Misja zbawienia, którą Chry-
stus powierzył apostołom, bę-
dzie trwać aż do końca świata»
 (Z listu apostolskiego „Apo
 stolos suos”, Rzym, 
 21.05.1998)

FORMACJA grudzień AD 2022
Temat i tekst do medytacji: „WIERZĘ W JEDEN, ŚWIĘTY, POWSZECHNY I APOSTOLSKI KOŚCIÓŁ” PARAFIA, POD-

STAWOWA STRUKTURA KOŚCIELNA JAKO MIEJSCE REALIZACJI MISJI APOSTOL-
SKIEJ KOŚCIOŁA. JUBILEUSZ 50-LECIA NASZEJ PARAFII SZCZEGÓLNYM CZASEM 
ODNALEZIENIA SWEGO MIEJSCA W KOŚCIELE!!! 

Z nauczania Świętego Jana Pawła II:

 W  historiografi i funkcjonują 
dwie teorie trasy podróży Świę-
tego Wojciecha do krainy Pru-
sów po wyjeździe z  Gdańska 
w  roku 997. Pierwsza, zwana 
sambijską mówi, iż misjonarze 
przypłynęli od strony północnej 
czyli morza otwartego do miej-
scowości Tenkitten na Mierzei 
Wiślanej, zamieszkałej wówczas 
przez plemię pruskie Sambów. 
Koncepcja ta datuje się od poło-
wy XV wieku, ponieważ w tym 

mniej więcej czasie zbudowano 
tam kaplicę pod wezwaniem 
Świętego Wojciecha. Od XIII 
wieku datuje się zaś tradycja po-
mezańska, według której Święty 
Wojciech z  towarzyszami wpły-
nął z Gdańska wprost na Zalew 
Wiślany i 17 kwietnia 997 roku 
dotarli do małej wysepki na wy-
sokości dużego portu pruskiego 
Truso, położonego u ujścia rzeki 
Elszki w pobliżu dzisiejszego Ja-
nowa Elbląskiego. Tradycja po-

mezańska jest dzisiaj powszech-
nie przyjęta w  polskiej 
historiografi i. To w  okolicach 
Truso 23 kwietnia dokonała się 
śmierć męczeńska Biskupa Woj-
ciecha. Opisał ją obszernie 
w  swoim żywocie Jan Kanapa-
riusz: „Gdy już wstawał krwawy 
dzień ruszyli w dalszą drogę, pie-
śnią Dawidową skracając ją so-
bie i  bez ustanku wzywając 
Chrystusa, radość miłego życia. 
Minąwszy knieje i siedliska dzi-

MĘCZEŃSTWO I  KORONA CHWAŁY PO ŚMIERCI ŚWIĘTEGO 
WOJCIECHA [SZKICE ŚWIĘTOWOJCIECHOWE – 5]
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kich zwierząt około południa 
wyszli na polanę. Tam podczas 
mszy odprawianej przez Gau-
dentego [zakonne imię Radzi-
ma, brata Wojciecha – A.K.]  
święty mnich przyjął Komunię 
Świętą, a po niej, aby ulżyć zmę-
czeniu drogą trochę się posilił. 
I wypowiedziawszy werset i ko-
lejny psalm wstał z murawy i za-
ledwie odszedł na odległość rzu-
conego kamienia lub 
wypuszczonej strzały, siadł na 
ziemi. Tu zmorzyła go senność; 
a  ponieważ znużony był długą 
drogą, więc zapadł w odurzający, 
głęboki sen. W końcu gdy [już]
wszyscy spali, stanęli nad nimi 
rozwścieczeni poganie, rzucili się 
na nich z wielką gwałtownością 
i  skrępowali ich. Święty Woj-
ciech zaś, stojąc naprzeciw Gau-
dentego i  drugiego związanego 
brata rzekł: Bracia nie smućcie 
się!
 Wiecie, że cierpimy to dla 
imienia Pana […] Z  rozwście-
czonej zgrai wyskoczył zapalczy-
wy Sicco i z całych sił wywijając 
ogromnym oszczepem przebił 
na wskroś jego serce. Będąc bo-
wiem kapłanem bożków i  wo-
dzem sprzysiężonego oddziału, 
z  obowiązku niejako pierwszą 
zadał ranę.. Potem zbiegli się 
wszyscy i wielokrotnie go raniąc 
nasycali swój gniew. […] Zbiegli 
się zewsząd z bronią okrutni bar-
barzyńcy, z  nienasyconą jeszcze 
wściekłością oderwali od ciała 
szlachetną głowę i odcięli bezkr-
wiste członki. Ciało pozostawili 
na miejscu, głowę wbili na pal 
i  wychwalając swoją zbrodnię 
wrócili wszyscy z wesołą wrzawą 
do swoich siedzib. Umęczony 
był zaś Wojciech, święty i chwa-
lebny męczennik Chrystusowy, 
w dniu dziewiątych kalend maja 

[23 kwietnia], gdy panował 
wszechwładny pan Otton Trzeci, 
pobożny i  przesławny cesarz, 
w piątek. To znaczy, aby w dniu, 
kiedy Pan Jezus Chrystus cier-
piał za człowieka, w  tym dniu 
człowiek cierpiał za swojego 
Boga. Jego jest miłosierdzie na 
wieki, cześć, chwała i panowanie 
na wieki wieków. Amen.” [ Jan 
Kanapariusz, Żywot I w: W krę-
gu żywotów Świętego Wojcie-
cha, Kraków-Tyniec: Wydaw-
nictwo Benedyktynów, 1997, ss. 
75-77] Miejsce śmierci  Święte-
go Wojciecha to dzisiejsza wieś 
Święty gaj a  samo wydarzenie 
dokonało się koło południa. 
Dwaj towarzysze Świętego Woj-
ciecha, jego brat Radzim-Gau-
denty oraz kapłan Bogusza prze-
żyli i wrócili do Gniezna razem 
z  nieznanym z  imienia podróż-
nikiem, który zabrał potajemnie 
głowę Męczennika i  ukrył ją. 
Chrobry miał go sowicie wyna-
grodzić i  wysłał poselstwo do 
Prusów celem wykupienia ciała 
Biskupa. Według tradycji ko-
ścielnej odbyło się to w  Gdań-
sku. Tam było przechowywane 
przez dwa lata na wzgórzu, gdzie 
Biskup Wojciech nauczał 
i  chrzcił Gdańszczan. Później 
osiedli tam Benedyktyni i wybu-
dowali na miejscu pochówku na 
wzgórzu kaplicę a  niżej kościół 
i  klasztor. W  roku 999 ciało 
Świętego podczas uroczystej 
translacji Chrobry umieścił 
w  bazylice, zbudowanej jeszcze 
przez jego ojca, Mieszka I. Zaraz 
po translacji Chrobry wysłał Ra-
dzima-Gaudentego do Rzymu 
celem ustanowienia metropolii 
w  Gnieźnie. To uroczyste prze-
niesienie ciała Męczennika do 
Gniezna Stolica Apostolska 
w  osobie papieża: Sylwestra II 

uznała za akt kanonizacji. Cesarz 
Otto III, który mocno przeżył 
śmierć swego przyjaciela osobi-
ście zaangażował się w  ustano-
wienie metropolii w  Gnieźnie. 
Drugiego grudnia 999 roku pa-
pież Sylwester II ustanowił ka-
nonicznie arcybiskupstwo 
w  Gnieźnie z Radzimem-Gau-
dentym jako metropolitą. Otto 
III ufundował też szereg kościo-
łów pod wezwaniem Świętego 
Wojciecha: w Akwizgranie, Lie-
ge, Affile koło Subiaco, na Wy-
spie Tybrowej w Rzymie, w Pe-
reum koło Rawenny oraz na 
wyspie Reichenau, co zapocząt-
kowało kult Świętego w  całej 
Europie. Pod wpływem męczeń-
skiej śmierci przyjaciela cesarz 
swoją ideę odnowienia Cesar-
stwa Rzymskiego, sformułował 
konkretnie w  postaci programu 
politycznego i  religijnego, jako 
ostatecznego celu swego pano-
wania. Uroczyste ogłoszenie me-
tropolii w Gnieźnie dla państwa 
polskiego i włączenie do niej su-
fraganii świeżo powstałych bi-
skupstw w: Krakowie, Wrocła-
wiu i  Kołobrzegu nastąpiło 
podczas pielgrzymki Ottona III 
do grobu Świętego Wojciecha 
w Gnieźnie w roku 1000. Wyda-
rzenie to w  historiografii poli-
tycznej nosi nazwę Zjazdu 
Gnieźnieńskiego, zaś w  termi-
nologii kościelnej – Synodu 
Gnieźnieńskiego. Święty Woj-
ciech został ustanowiony pierw-
szym patronem Polski. W grud-
niu 1925 roku powstała diecezja 
gdańska a  jej patronem został 
również ten, który wprowadził 
wiarę Chrystusową na Pomorze 
Gdańskie. Jego 1025 rocznica 
śmierci męczeńskiej minęła 
w tym roku.  Opracował
 Antoni Kakareko
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Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Stanisław Borawski

Odeszli do Pana

1  Stanisława Gryczan, lat 
89, była członkini 24 Róży

2  Henryka Chrostowska, lat 
82, ul. Chrobrego

3  Józef Kosecki, lat 91, ul. 
Kilińskiego

4  Andrzej Kulig, lat 96, ul. 
Kościuszki

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

 „Dziwny jest ten świat” 
śpiewał Czesław Niemen. Oj 
dziwny jest ten świat. Kiedy 
zaczynałem swoją prace 
w Polskiej Żegludze Morskiej 
i potem przez całą moją karie-
rę w tej fi rmie w portach pol-
skich zalegały hałdy węgla. 
Był to węgiel z naszych ko-

palń wywożony do nawet 
najdalszych krajów świata. 
Teraz też w naszych portach 
zalegają hałdy węgla tyle tyl-
ko, że przywożonego z na-
wet najdalszych krajów świa-
ta do nas. Czyż nie jest dziwny 
ten świat?!   Jan Wontorski

PIÓREM REDAKTORA

ZACZERPNIĘTE Z PISMA ŚWIĘTEGO

PIĘKNE MYŚLI: 

ŻYCZENIA JUBILEUSZOWE DLA „SKAŁKI”

 Nie każdy, kto mówi Mi: 
„Panie, Panie!” wejdzie do 
królestwa niebieskiego, lecz 
ten, kto spełnia wolę mojego 
Ojca, który jest w niebie.
 (Mt 7, 21)

 Kiedy czujesz, że nie masz 
czasu na odpoczynek, pamię-
taj, że to ten moment, kiedy 
musisz znaleźć czas na odpo-
czynek.  (Matt Haig)

Adwent do doskonały czas, 
by zastanowić się nad podą-
żaniem do królestwa niebie-
skiego. Jaką drogą idę na spo-
tkanie Pana – drogą pustych 
słów, czy drogą pełnienia 
woli Bożej.  J.W.

 Nie myśl o szczęściu. Nie 
przyjdzie – nie zrobi zawodu. 
Przyjdzie – zrobi niespodzian-
kę.  (Bolesław Prus)

Co Bóg złączył…
Jubileusz małżeński

obchodzą:
Zofi a i Jerzy Bisewscy

36. Rocznica
Sakr. Małżeństwa
15.12.2022 g. 1800

Małgorzata i Roman 
Trykacz

41. Rocznica
Sakr. Małżeństwa
25.12.2022 g. 0000 

Danuta i Zygmunt Ruk
57. Rocznica

Sakr. Małżeństwa
25.12.2022 g. 1230 

Bóg Ojciec Wszechmogą-
cy niech Was napełni 

swoją radością i błogo-
sławi Wam i Waszym 

Rodzinom

 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wy-
pełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, 
który dom swój zbudował na skale.  (Mt 7, 24)
 30 lat temu, jednym z ważnych przyczynków (jeżeli 
nie najważniejszym) nadania naszemu parafi alnemu 
miesięcznikowi tytułu „Skałka” było pragnienie służe-
nia Czcigodnym Czytelnikom w budowaniu domu wia-
ry na skale. Zmieniali się redaktorzy, zmieniali się opie-
kunowie duszpasterscy, a „Skałce", przez 30 lat, 
niezmiennie przyświecały te same cele, bycia z Parafi a-
nami poprzez aktualne informacje o Wspólnocie i arty-
kuły pomagające umacniać wiarę. Oczywiście jako 
amatorom wychodziło nam to raz lepiej raz gorzej. Ży-
czymy Ci nasza Jubilatko – 30-latko, by w kolejnych la-
tach Twojego służenia Parafi i, „wychodziło Ci zawsze 
lepiej” na chwałę Pana i pożytek Czytelnikom. Duchu 
Święty prosimy Cię, daj redaktorom tego parafi alnego, 

naszego pisma lekkie, Boże pióro.


