
Są wśród nas tacy, którzy 
przyzwyczaili się narze-

kać. A to zupa za słona, 
sąsiad za bardzo hałasu-
je, młodzież zbyt długo 
przesiaduje na podwórku 
i nic nie robi.  Czasami 
mamy rację, ale gdy spoj-
rzymy głębiej, to właśnie 
w młodych dostrzeżemy 
wiele dobra. Wystarczy 
tylko chcieć (s. IV–V). Po za 
tym postawa otwarta po-
maga nam dostrzec praw-
dziwe potrzeby drugiego 
człowieka. I tego młode-
go, i starszego, a przede 
wszystkim szukającego 
pomocy. O codzienności 
dzielenia się z drugim opo-
wiada ks. Ireneusz Bradtke 
(s. III). Warto zajrzeć także 
do Kobylnicy (s. VIII). 
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ANDRZEJ URBAŃSKI
redaktor wydania

Piesza pielgrzymka pokoju to duże wy-
zwanie, ale każda wielka rzecz zaczyna 

się od małych kroków, z których każdy jest 
bardzo istotny. Liczy się konsekwencja i wia-
ra, której najlepiej nauczyć się w drodze. Tak 
pisał Dominik przed wyjściem na szlak do 
Ziemi Świętej. Od 12 maja, kiedy wyruszył z 
Gdańska, przeszedł już ponad 3500 kilome-
trów. Nie dokonałby tego, gdyby nie siła woli, 
ale przede wszystkim wiara i modlitwa. Także 
wielu przyjaciół i nieznajomych. Dominik  
wyruszył 12 maja, bo to dzień św. Dominika, 
a patronów i opiekunów nigdy nie za wielu.  

W sumie ma do przejścia 
ponad 4000 kilometrów 
Od początku powtarzał, 
że nie cel jest najważniej-
szy, ale sama droga. Jak w 
życiu. Trzymamy za niego 
kciuki, proponujemy  także 
Różaniec. AU

CORAZ BLIŻEJ ZIEMI ŚWIĘTEJ

Dominik 
pod domem, 
tuż przed 
wyruszeniem 
w drogę. Wiele 
się wydarzyło 
od tego czasu... 

ZA TYDZIEŃ
  Co łączy GDAŃSK Z JASNĄ 

GÓRĄ?
  Nowe GDAŃSKIE SANKTUARIUM 
  Jak DAWAĆ I NIE TRACIĆ?

W 70. rocznicę koronacji 
cudownego obrazu Matki Bożej 
Łaskawej metropolita gdański 
abp Tadeusz Gocłowski ustanowił 
kościół śś. Piotra i Pawła 
sanktuarium maryjnym. 

Poświęcenie głównego ołta-
rza, ogłoszenie dekretu i usta-
nowienie sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej oraz oddanie 
pod opiekę Maryi były najważ-
niejszymi wydarzeniami pod-
czas uroczystej intronizacji 19 
sierpnia w kościele śś. Piotra i 
Pawła w Gdańsku. W wypełnio-
nej po brzegi, wciąż odbudo-
wywanej świątyni, wierni mo-
gli po raz pierwszy pomodlić 
się przed obrazem Matki Bo-
żej Bolszowieckiej, dzień wcze-
śniej przeniesionym w uroczy-
stej procesji i umieszczonym 
w zrekonstruowanym ołtarzu 
głównym świątyni. – Za mo-
ment odsłonimy obraz Matki 
Bożej Łaskawej – mówił przed 
aktem odsłonięcia metropoli-
ta gdański. – Wówczas spoj-

rzy Ona na nas, na na-
sze troski, tęsknoty za 
prawdą, miłością, na-
dzieją, solidarnością 
międzyludzką, za spo-
kojem w ojczyźnie, za 
wyciszeniem konflik-
tów, złośliwości, w trosce o do-
bro Polski – dodał. W uroczy-
stości uczestniczyli kapłani ob-
rządku łacińskiego i ormiań-
skiego, zakonni i diecezjalni. 
Nie zabrakło przyjaciół sanktu-
arium, delegacji z Niemiec, by-
łej Polonii gdańskiej, przedsta-

wicieli Polskiego Towarzystwa 
Ziemskiego. 

Kościół śś. Apostołów Pio-
tra i Pawła jest miejscem szcze-
gólnego kultu Maryi – sanktu-
arium, w którym katolicy i Or-
mianie łączą się w modlitwie 
przed cudownym obrazem MB 
Łaskawej ze Stanisławowa. Cu-
downy wizerunek MB Łaskawej, 
koronowany 30 maja 1937 r., 
został przewieziony do Gdań-
ska z kościoła ormiańskiego w 
Stanisławowie po zakończeniu 
II wojny światowej dzięki stara-

niom kustosza obrazu, 
ks. Kazimierza Filipia-
ka. Wizerunek umiesz-
czony został w malut-
kiej zakrystii, gdyż ko-
ściół był bardzo znisz-
czony wskutek działań 
wojennych. Po śmier-

ci księdza prałata Filipiaka ku-
stoszem został ks. Cezary An-
nusewicz. Obraz Matki Bożej 
jest wierną kopią wizerunku Ja-
snogórskiego, lecz bez blizn na 
twarzy Bogarodzicy i pochodzi 
prawdopodobnie ze szkoły pol-
skiej XVII w.  AU

Uroczystości intronizacji u śś. Piotra i Pawła 

Pani Łaskawa u siebie

Metropolita 
gdański podczas 
uroczystości 
odsłonięcia 
obrazu
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Chętni na studia telogiczne
GDYNIA. Trwają zapisy na stu-
dia teologiczne o profilu ka-
techetyczno-pedagogicznym w 
Gdańskim Archidiecezjalnym 
Kolegium Teologicznym w Gdyni, 
zamiejscowym ośrodku dydak-
tycznym Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Kolegium 
mieści się w Gdyni przy pa-
rafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Uniwersytet przeprowa-
dza rekrutację do 6 września. 
Przygotowano internetową re-

jestrację kandydatów. Rozmowa 
kwalifikacyjna odbędzie się 15 
września. Dokumenty można 
składać w sekretariacie uczel-
ni w Gdyni w poniedziałki, śro-
dy i piątki w godzinach od 9.00 
do 17.00. Wiadomości na te-
mat rekrutacji można uzyskać 
pod numerem telefonu 058 661 
22 30 w sekretariacie uczelni 
lub na stronach internetowych: 
www.gakt.no1.pl, www.rekruta-
cja.uksw.edu.pl.

Słowo i muzyka u jezuitów
JASTRZĘBIA GÓRA. Podczas 
trwającego w Jastrzębiej Górze 
II Międzynarodowego Festiwalu 
Muzycznego 29 sierpnia w ko-
ściele św. Ignacego Loyoli 

wystąpią Aga Winska i Karol 
Gołębiowski.  Podczas festiwalu 
w galerii kościoła prezentowa-
na jest wystawa „Impresje ma-
larskie Wiesława Ochmana”.

30. Festiwal Muzyki  
w bazylice Mariackiej
GDAŃSK. W bazylice Maria-
ckiej trwa Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Organowej 
Chóralnej i Kameralnej. W każdy 
piątek o godz. 20.15 w świąty-
ni goszczą organiści z kraju i za-
granicy, śpiewacy, chóry, zespoły 
kameralne i orkiestry symfonicz-
ne. 31 sierpnia na organach za-
gra Joachim Grubich, natomiast 
7 września Gert Oldenbeuving 
z Holandii.

Organy w bazylice Mariackiej

Podwójnie się modlą
JASTARNIA. Coraz więcej mło-
dych ludzi przyjeżdża do Jastarni, 
by brać udział w organizowanym 
już po raz 8. Metropolitalnym 
Festiwalu Piosenki Religijnej. 
Koncerty i przesłuchania odby-
wają się od 25 do 28 sierpnia w 
kościołach w Jastarni, Kuźnicy 
i Juracie. – Tegoroczny festiwal 
i piosenki na nim wykonywa-
ne są poświęcone Matce Bożej 
Swarzewskiej, Królowej Morza, 
Kaszub i Pomorza – podkre-
śla Elżbieta Arlukiewicz z Biura 
Festiwalu. – Organizatorzy 
chcieliby, aby młodzież i wcza-
sowicze, obecni w tym czasie 
na Półwyspie, zwrócili uwagę 
na wartości kulturowe ziemi ka-
szubskiej i na silny związek na-
szego regionu z polskim mo-

rzem. W sobotę 25 sierpnia o 
godz. 12.00 nastąpi rozpoczę-
cie festiwalu Mszą św. w ko-
ściele parafialnym w Jastarni. O 
15.00 przesłuchania zespołów 
w kościele w Juracie. W nie-
dzielę 26 sierpnia o 15.30 prze-
słuchania zespołów w kościele 
w Jastarni. O 20.15 w Kuźnicy 
koncert zespołów, które bra-
ły udział poprzedniego dnia w 
przeglądzie w Juracie. W ponie-
działek o 10.00 warsztaty mu-
zyczne w kościele w Jastarni. 
O 18.00 Msza św. w koście-
le w Jastarni pod przewodnic-
twem metropolity gdańskiego 
abp. Tadeusza Gocłowskiego. 
Po Mszy św. odbędzie się roz-
danie nagród i koncert fina-
łowy.

Tabernakulum dla Jasnej Góry 

Tabernakulum wykonane przez Mariusza Drapikowskiego

GDAŃSK. W Dworze Artusa 16 
sierpnia odbyła się uroczystość 
przekazania paulinom, opie-
kunom jasnogórskiego sanktu-
arium, zrekonstruowanej kopuły 
tabernakulum na ołtarz w kapli-
cy Matki Bożej Królowej Polski. 
W uroczystości wzięli udział 
m.in. metropolita gdański arcy-
biskup Tadeusz Gocłowski, ge-
nerał zakonu paulinów o. Izydor 
Matuszewski, przeor Jasnej 
Góry o. Bogdan Waliczek, prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” 
Janusz Śniadek oraz artysta, au-
tor zrekonstruowanego dzieła 
Mariusz Drapikowski. W imie-
niu ofiarodawców zrekonstru-
owane tabernakulum prze-
kazał Grzegorz Bierecki, pre-
zes Krajowej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej. – 
Z całego serca chcę podzięko-
wać za ten wspaniały dar serca, 
wielki akt życzliwości dla Jasnej 
Góry, będącej duchowym sercem 
naszej Ojczyzny. Dzisiaj darem 
jest tabernakulum, wcześniej by-
ła bursztynowa sukienka na ob-
raz Matki Boskiej Jasnogórskiej –  
podkreślał o. Bogdan Waliczek, 
przeor Jasnej Góry. Kopułę zre-
konstruowanego tabernaku-
lum można było oglądać do 21 
sierpnia w Wielkiej Hali Dworu 
Artusa. Potem przewieziono ją 
na Jasną Górę. W niedzielę 26 
sierpnia podczas uroczystości z 
okazji 625-lecia istnienia klasz-
toru i 290. rocznicy koronacji 
Cudownego Obrazu poświęci ją 
kardynał Stanisław Dziwisz.
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Spotkanie przy źródełku
GDYNIA WIELKI KACK. Jak 
co roku 15 sierpnia przy Źródle 
Marii spotkali się mieszkań-
cy Wielkiego Kacka, Karwin i 
Fikakowa. Nie zabrakło również 
rowerzystów, dla których Źródło 
Marii to ulubiony cel wycieczek. 
Okazją, która ich zgromadziła, 
była Msza św. w języku kaszub-
skim, którą odprawił ks. Piotr 
Brzeski, proboszcz z Grzybna. 
Szczególną intencją w tym roku 
była modlitwa za pielgrzymują-
cych na Hel górali. Po Mszy św. 
odbył się festyn rodzinny. 

Woda wypływająca ze źródła 
jest uznawana za lecznicząM
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Od pewnego czasu zastana-
wiam się, czy jednorazowe ak-
cje mają sens? Czy dawać tylko 
rybę, a może jednak wędkę? Jak 
pomagać, żeby nie obrazić, nie 
skrzywdzić, nie wywołać zakło-
potania? Jak pomagać skutecz-
nie? W którym momencie za-
kończyć dawanie i pozwolić sa-
modzielnie rozwinąć skrzydła? 
Jak pomóc otworzyć furtkę do 
nowych możliwości?  

ANDRZEJ URBAŃSKI: Najgłośniej 
o wzajemnej pomocy słychać, 
gdy dojdzie do spektakular-
nych dramatów. Wówczas me-
dia rozpisują się przez dłuż-
szy czas. Potem wszystko cich-
nie i często o zdarzeniach za-
pominamy. Czy ostatnia bar-
dzo głośna pomoc dla rodzin, 
które ucierpiały w wypadku we 
Francji, nie powinna być wstę-
pem do poważnej dyskusji na 
temat systematycznej pomocy 
w ogóle? Czy włączanie się róż-
nych instytucji charytatywnych 
w zbiórkę pieniędzy nie jest tyl-
ko wykorzystywaniem drama-
tu innych? 

KS. IRENEUSZ BRADTKE: – Naj-
częściej dostrzegamy zdarze-
nia, które dokonują się w świe-
tle jupiterów. Nie możemy jed-
nak pominąć tych, które dzieją 
się w skromności ludzkich serc, 
które bardzo często bywają nie-
zauważone. Wcale nie oznacza 
to jednak, że są mniej ważne, 
albo gorsze. Podobnie możemy 
postrzegać sytuacje związane z 
ludzkim nieszczęściem. Ile osób 
codziennie traci majątki, ginie 
w wypadkach samochodowych, 
lub uczestniczy w nie do końca 
przewidywanych zajściach, któ-
re kończą się dla nich tragicz-
nie? Zauważamy najczęściej te 
zdarzenia, które są spektakular-
ne. A przyglądając się uważnie 

zwykłej codzienności, możemy 
dostrzec zupełnie co innego. 

Wielu ludzi może czuć pew-
ną niesprawiedliwość. Dlacze-
go pomagać tylko tym, któ-
rzy uczestniczyli w zbiorowej 
tragedii, zapominając o tych, 
którzy przeżywają dramaty co-
dziennie, o mniejszym oddźwię-
ku medialnym?    

– Rzeczywiście, można po-
wiedzieć, że nawet staje się tro-
chę modne włączać się w akcje o 
dużym zasięgu. W dobrym tonie 
było pomóc np. rodzinom  górni-
ków, którzy zginęli w Halembie, 
w wypadku we Francji lub stracili 
dobytek życia pod Częstochową. 
Dlaczego zapominamy jednak o 
tych górnikach, którzy zginęli 
wcześniej, o tych kierowcach i 
ich rodzinach, którzy byli uczest-
nikami tragicznych wypadków? 
Musimy codziennie zadawać so-
bie pytanie, co zrobiliśmy, by po-
moc była po prostu pomocą sy-
stemową, a nie tylko od czasu 
do czasu. Gdy organizowaliśmy 
pomoc dla rodzin górników, po-
jawiały się głosy bliskich górni-
ków, którzy zginęli wcześniej, a 
którzy nie otrzymali całościowe-
go wsparcia. Osobiście czułem 
spore zakłopotanie. Trudno było 
im to wytłumaczyć. Najważniej-

sze jednak, by wsłuchiwać się w 
takie głosy i wyciągać wnioski na 
przyszłość. Potrzebna jest wza-
jemna edukacja w tym temacie. 
Co do pomocy spektakularnej, 
powinniśmy ją wykorzystywać 
także do otwarcia szerszej bra-
my pomagania. Podczas nagłaś-
nianych akcji medialnych powin-
niśmy także myśleć o tych, któ-
rzy potrzebują naszej pomocy w 
innych sytuacjach. Dlatego ostat-
nia akcja prowadzona przez Ca-
ritas, ogłoszona przez metropo-
litę gdańskiego, była ukierunko-
wana nie tylko na pomoc ofia-
rom wypadków we Francji, ale 
na poszkodowanych w różnego 
rodzaju tragediach. 

W czasie wakacji często słychać 
prośby o krew, o różnego typu 
wsparcie. Sierpień to czas, kie-
dy wspominamy rocznicę „So-
lidarności”. To nas do czegoś 
zobowiązuje. Czy ludzie chęt-
nie chcą dzisiaj pomagać in-
nym, czy widzą tylko swoje pro-
blemy? 

– Myślę, że solidarność w 
Polsce wciąż jest ogromna. Mi-
mo iż często słychać słowa mó-
wiące o pewnym jej kryzysie. 
Uważam, że solidar-
ność w nas jest. Do-
wodem tego są comie-
sięczne zbiórki zespo-
łów Caritas w parafiach. 
Ludzie nie muszą mieć 
spektakularnych akcji, 
by chcieć pomagać in-

nym. Tym ze swojego najbliższe-
go otoczenia. 

Czy ta codzienna troska o ubo-
gich jest bardziej szczera od 
ogólnopolskich akcji pomo-
cowych nagłośnionych w me-
diach? Co robić, by – podobnie 
jak bezrobotnym – dawać węd-
kę, a nie rybę? 

– Trzeba pamiętać, że ofia-
rodawcy są różni, tak jak róż-
ne są formy trafiania do nich.  
Nie można porównać organizo-
wanego przez Caritas koncertu 
np. w Częstochowie do conie-
dzielnych zbiórek pod kościoła-
mi. SMS-a wsparcia po koncercie 
może wysłać osoba, która nie-
koniecznie przekaże swoje pie-
niądze potrzebującym po Mszy 
niedzielnej. I wcale nie może-
my się o to obrażać. Warto pa-
miętać jednak słowa Pana Jezusa 
dotyczące wdowiego grosza. A 
sprawa wędki? Wielu potrzebu-
je wsparcia w danym momencie. 
Na dłuższy czas warto jednak za-
stanowić się nad systemowymi 
rozwiązaniami. Takim jest reali-
zowany w COLPS-ie projekt po-
mocy długotrwale bezrobotnym. 
„Furtka do Twoich nowych moż-

liwości” to kolejny etap 
tego projektu. Chcemy, 
by ludzie stali się samo-
dzielni, a nie bezradni. 
O tym jednak warto po-
wiedzieć więcej następ-
nym razem.
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Przejdź przez furtkę 

Caritas w codzienności
O mądrym dawaniu, furtce 
i wsparciu słabych z dyrektorem 
gdańskiej Caritas, 
ks. Ireneuszem Bradtke, 
rozmawia Andrzej Urbański.

Najmłodsi 
przyglądają się 
bezradności 
rodziców, i tak 
rośnie kolejne 
pokolenie 
bezradnych

Otwierajmy furtki do nowych 
możliwości – mówi ks. Ireneusz 
Bradtke



G O Ś Ć  G D A Ń S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
26

 si
er

pn
ia 

20
07

IV

Nie warto obrażać się 
na młodych. Na ich 
fantazję, czasami 
upór, może nazbyt 

drapieżny styl. Trzeba z nimi 
rozmawiać. Wsłuchiwać się w 
ich potrzeby. Często to my, do-
rośli, robimy zbyt dużo głupstw, 
które prowokują młodych do 
zachowań wykraczających poza 
standard. Młodzież, która poje-
chała w tym roku z Trójmiasta 
na Przystanek Woodstock, po-
kazała, że z rówieśnikami nie 
tylko można śpiewać i tańczyć, 
ale też rozmawiać o Bogu i 
wspólnie się modlić. 

Trud opłacalny 

Niektórzy w tym czasie wy-
grzewali się w ciepłych krajach. 
Inni spędzali czas na górskich 
wspinaczkach. Byli w końcu i 
tacy, którzy starali się swoim 
świadectwem zachęcić do zbli-
żenia się do Boga. Z Trójmiasta 
na Przystanek Jezus wyjechało 
w  tym roku 15 osób. Tylko – a 
może aż? Po co naprawdę po-
jechali? 

– Uważamy, że nie może 
nas zabraknąć tam, gdzie jest 
człowiek wołający o miłość, 
człowiek potrzebujący Miłości, 
potrzebujący Boga – mówi ks. 
Jan Kucharski, opiekun grupy. 
Pojechali, by głosić młodym lu-
dziom, bardzo często zagubio-
nym i poranionym przez ży-

cie, prawdę o Bogu. – Prawdę 
o Tym, który ich kocha, nie sta-
wiając żadnych warunków. Bo-
gu, który nieustannie ich szu-
ka, niezależnie od tego, jak 
ich życie wyglądało czy wyglą-
da obecnie – dodaje ks. Jan. 
Cała grupa wcześniej przygo-
towywała się do tego wyjaz-
du. Niektórzy byli pełni obaw. 
– Krokiem milowym dla wie-
lu z nas było uczestnictwo w 
Kursie Pawła, na którym przy-
patrywaliśmy się, jak Apostoł 
Narodów głosił Dobrą Nowi-
nę i od niego uczyliśmy się, 
jak docierać z Ewangelią do 
drugiego człowieka – tłuma-
czy Karolina Hermann, tego-
roczna absolwentka pedagogi-
ki Uniwersytetu Gdańskiego. 
Młodzi ludzie uczestniczący w 
Przystanku Jezus są członkami 
różnych wspólnot, w których 
otrzymują formację duchową 
oraz ewangelizacyjną. – Są to 
osoby, które podejmują działa-
nia ewangelizacyjne w swoich 
środowiskach przez przygoto-
wywanie i prowadzenie reko-

lekcji, festynów ewan-
gelizacyjnych, ewan-
gelizacji ulicznej – wy-
jaśnia ks. Kucharski. 
Bezpośrednim przygo-
towaniem do wyjścia 
na pole woodstockowe były 3-
-dniowe rekolekcje, które prze-
żyli na miejscu w Kostrzynie. 
Uczestniczyło w nich ponad 
600 osób z całego kraju. Wśród 
nich świeccy, klerycy, 
siostry i bracia zakon-
ni oraz kapłani. Pierw-
szego dnia udali się 
na Przystanek Wood-
stock, by postawić tam 
duży biały krzyż, wo-

kół którego zbierali się 
na codzienną modli-
twę. – Bazę namioto-
wą mieliśmy przy ko-
ściele w centrum Ko-
strzyna, gdzie codzien-

nie rano przeżywaliśmy wspól-
ną jutrznię oraz wieczorną Eu-
charystię, w której uczestni-
czyli również woodstockowi-
cze. Prowadził ją zawsze bp 

Edward Dajczak wraz 
z około 30 kapłanami 
– opowiada Jakub Zie-
liński, student IV ro-
ku informatyki UG. Co 
najbardziej ich zasko-
czyło? – Świetna orga-

Na młodych zbyt często się 
dzisiaj narzeka, 

a zbyt rzadko pokazuje ich 
dobre strony.  

A przecież młodość 
ma swoje prawa. 

Jeśli ich nauczyciele, 
także duchowi, poświęcą 

im więcej czasu – potrafią 
się odwdzięczyć. 

tekst 
ANDRZEJ URBAŃSKI

Grupa gdańska pomagała na Woodstocku

Walka z młodymi o młodych 

Nowa 
ewangelizacja 
może być  
ekspresyjna  
i ciekawa 

Rozmowy trwały 
do późnych 
godzin nocnych, 
często kończyły 
się przyjęciem 
sakramentów
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nizacja – mówi Emilia Kocha-
nowska z Akademii Muzycz-
nej w Gdańsku. – W modli-
twie i przeżywaniu tego cza-
su dużą pomocą była posługa 
grupy muzycznej oraz teatral-
nej – dodaje. Dla Jakuba du-
żym zaskoczeniem była otwar-
tość ludzi. – Oni sami podcho-
dzili do nas, by porozmawiać o 
doświadczeniach swojego ży-
cia – podkreśla. Spotkania mia-
ły charakter bardzo otwarty i 
pokojowy. Dyskusja nie zamy-
kała się tylko wokół spraw wia-
ry i religii. – Bardzo się cieszy-
łam, że spotkania i  rozmo-
wy często kończyły się wspól-
ną  modlitwą – z dużym za-
skoczeniem opowiada Karoli-
na. Wśród uczestników Wood- 
stocku była ogromna różno-
rodność. Ludzie poszukujący, 
poranieni, ale i zwykli mło-
dzi, spragnieni rozrywek. Po-
chodzący z całej Polski, małych 
wiosek i dużych miast. – Oso-
biście spotykałem studentów i 
uczniów. Ludzi w średnim wie-
ku oraz, co było dla mnie bar-

dzo niepokojące, dzieci dwu-
nasto- i trzynastoletnie. Były 
także małżeństwa albo męż-
czyźni, którzy pozostawili żo-
ny i dzieci w domu – opowiada 
Jakub. – Dla większości jest to 
impreza, gdzie można się „do-
brze zabawić”, niekoniecznie 
interesując się tym, co dzieje 
się na scenie muzycznej – do-
daje Emilia. Wśród tych, któ-
rzy z Woodstocku szli na Przy-
stanek Jezus, byli tacy, którzy 
chętnie rozmawiali. – Rozmo-
wy często trwały bardzo dłu-
go – mówi ks. Jan Kucharski. – 
Często prowadziły do przystą-
pienia do sakramentu pokuty 
oraz przyjęcia Jezusa do swo-
jego serca i świadomego za-
proszenia do swojego życia – 
dodaje. Okazuje się, że wśród 
tych tłumów ludzi są tacy, któ-
rzy po prostu chcieli porozma-
wiać o Bogu, o Kościele. – Wie-
lu się dziwiło, że w takim miej-
scu można spotkać kapłana. 
Nie kryli jednak zadowolenia z 
tego faktu.  Niestety wciąż jest 
sporo osób, które nie chcia-
ły rozmawiać, a sam widok su-
tanny wywoływał u nich agre-
sywne zachowania czy słowa 
– podkreśla ks. Jan.  Mimo 
wszystko po powrocie z Ko-
strzyna był bardzo zbudowany 
i wie, że warto tam być. 

Niechciani?

Przyglądając się tegorocz-
nym transmisjom telewizyjnym 
z Woodstocku można było od-
nieść wrażenie, że impreza się 
udała, było spokojnie i wszyscy 
wrócili zadowoleni. Dlaczego 
więc na Przystanek Woodstock 
jadą także młodzi ewangeliza-
torzy. Czy nie są traktowani ja-
ko natręci? – Podchodziliśmy 
zawsze do ludzi z dużą deli-
katnością. I, jak już zostało po-
wiedziane, często to oni sami 
przychodzili do nas. Naszym 
celem nie było nawracanie ni-

kogo na siłę, tylko dzielenie się 
swoim doświadczeniem Boga 
w życiu – wyjaśnia Emilia Ko-
chanowska. – Poza tym każdy, 
który przyszedł do nas głodny 
czy spragniony, otrzymał chleb 
oraz wodę mineralną. Niektó-
rzy otrzymywali również eg-
zemplarz Nowego Testamentu 
– dodaje Jakub. 

Z jakimi problemami przy-
chodzili? Rozmowa często roz-
poczynała się od poruszenia 
bieżących tematów z życia Ko-
ścioła. – Dopiero później nie-
jeden z nich wylewał z siebie 
różne bóle, poranienia życio-
we, opowiadał o problemach, 
których w życiu doświadczył. 
Niejednokrotnie polały się łzy. 
Mówili o problemach swoich 
domów, często patologicz-
nych. Miałem m.in. dwie dłu-
gie rozmowy z mężczyznami 
około 40-letnimi, od których 
odeszły żony – dzieli się swo-
imi spostrzeżeniami ks. Jan Ku-
charski. – Byliśmy często po to, 
aby ich spokojnie wysłuchać – 
dodaje Karolina. Ich pobyt to 
jednak nie tylko rozmowy, ale 
również pełne radości pocho-
dy ze śpiewem, instrumentami, 
tańcem, flagami w rękach, któ-
re wzbudzały duże zaintereso-
wanie – zauważa Emilia. 

Czym jest 
Woodstock? 
Jakimi słowami mło-

dzi ewangelizatorzy 
opisują polski Wood-

stock? Ks. Jan Kucharski uważa, 
że ze sceny wszystko wygląda 
zupełnie inaczej. – My doświad-
czamy Woodstocku od środka, 
a tam bywa różnie. Oczywiście 
nie wszyscy tutaj są pijani czy 
naćpani. Można spotkać rów-
nież ludzi, którzy przyjechali 
wyłącznie z zamiłowania do mu-
zyki – opowiada. Nic dziwnego, 
że w Przystanku Jezus uczestni-
czy bardzo dużo ludzi wykształ-
conych i przygotowanych. Psy-
cholodzy, pedagodzy i terapeu-
ci. Jadą, by się spotkać, poroz-
mawiać, zrozumieć, ale przede 
wszystkim dać świadectwo. Z 
czym wracają do domów? Czy ta 
lekcja przyda się w codzienno-
ści, w szkole, w domu, na uczel-
ni? – Na pewno do młodych lu-
dzi trzeba wychodzić, trzeba ich 
szukać, również w takich miej-
scach jak Przystanek Woodstock 
– podkreśla ks. Jan.  – Oni nie 
przyjdą do Kościoła. To Kościół 
musi wyjść do nich – dodaje Ka-
rolina. – Dla tych, którzy w tym 
roku byli na Przystanku, było 
to także umocnienie w wierze 
– wyjaśnia Karolina. – Przybyli-
śmy, aby dawać, ale nieskończe-
nie więcej otrzymaliśmy – doda-
je. Nic dziwnego, że bp Edward 
Dajczak, wieloletni opiekun du-
chowy Przystanku Jezus, życzył 
na koniec wszystkim błogosła-

wieństwa na kolejnych 
przystankach, tych co-
dziennych, tych życio-
wych, aby były to przy-
stanki zawsze z Jezu-
sem.  

Grupa gdańska pomagała na Woodstocku

Walka z młodymi o młodych 

Grupa gdańska 
z biskupem 
Edwardem 
Dajczakiem
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Wyjątkowa ikona u gdańskich dominikanów

Przesiedlony obraz
We Lwowie otoczona szczególnym 
kultem, w Gdańsku prawie 
nieznana. Ikona Matki Bożej 
Zwycięskiej to świadek trudnej  
i tragicznej historii mieszkańców 
południowych kresów. Po wojnie 
lwowscy dominikanie przywieźli  
ją do Gdańska.

Od 1946 roku można ją zo-
baczyć w kościele św. Mikoła-
ja. Obraz umieszczono w le-
wym bocznym ołtarzu. Waż-
ny dla kresowiaków z Lwowa, 
dla gdańszczan nowy i niezna-
ny. Być może nie do końca miał 
szansę przebić się do świado-
mości mieszkańców Wybrze-
ża. Zwłaszcza że są tu ośrodki 
maryjne z wielowiekową tra-
dycją,  znane od pokoleń. – W 
Gdańsku kult Matki Bożej Zwy-
cięskiej został nieco zapomnia-
ny – mówi o. Jacek Krzysztofo-
wicz, przeor gdańskich domi-
nikanów. Dodaje jednak, że są 
tu czciciele Pani Zwycięskiej. 
Przyczynę tego, że kult lwow-
skiej ikony nie jest tak rozwi-
nięty, widzi przede wszystkim 
w fakcie, że lwowiacy i miesz-
kańcy południowych kresów 
znaleźli się po wojnie głów-
nie w okolicach Wrocławia. Tu 
przybyli wilnianie, dla których 
ten kult był nieznany. 

Kresowe historie

„Widzi ciocia. Widzi ciocia 
– łkał i unosząc do góry rękę, 
wskazywał na błyszczący na pal-
cu pierścień. – Poznaje ciocia? To 
Ona mnie uratowała. Maria Korb 
rozpoznała pierścień bez waha-
nia, dobrze wiedziała, co na nim 
jest”. Na pierścieniu był wizeru-
nek Matki Bożej Zwycięskiej. Jó-
zek Pyrzowski dostał go od swo-
jego dziadka. Dał mu go przed 
śmiercią, mówiąc, że Pani Zwycię-
ska pomoże mu w trudnościach 
i ochroni w ciężkich chwilach. I 
uchroniła. Józek wraz z całą ro-
dziną został zesłany na Sybir. Uda-
ło mu się stamtąd uciec z trójką 
przyjaciół. Byli już w Kijowie i Jó-

zek chciał założyć pierścień, więc 
zatrzymał się na chwilę. W tym 
samym momencie patrol mundu-
rowych zatrzymał jego towarzy-
szy… Chłopak wrócił do rodziny, 
ale nie na długo. Ktoś dowiedział 
się, że jest uciekinierem i został 
zamknięty w lwowskim więzieniu 
Zamarstynów. Stąd cudem uciekł, 
gdy sowieccy żołnierze mordo-
wali wszystkich więźniów przed 
wkroczeniem wojsk niemieckich. 
Schronił się u żydowskiej rodzi-
ny. Po powrocie do swoich bli-
skich działał w konspiracji. Kiedy 
Polacy zaczęli masowo opuszczać 
rodzinne strony, ratując się przed 
atakami ukraińskich band, on po-
stanowił uciec na Węgry. Przed-
tem chciał pożegnać się z narze-
czoną. Pierścień zostawił Stefci, 
swojej krewnej. Już nie wrócił, zo-
stał zamordowany. Stefcia z rodzi-
ną wyjeżdżała na zachód Polski. 
Czekali tylko, by ich wagon został 
dołączony do jakiegoś pociągu 
tam jadącego, daremnie… Wów-
czas przypomnieli sobie o dwóch 
pierścieniach, jedynych cennych 
rzeczach, jakie mieli. Dzięki „wy-
mianie” dołączono ich wagon do 
niemieckiego pociągu wojskowe-
go. Jednym z tych pierścieni był 
ten, który nosił Józek. Pani Zwy-
cięska po raz kolejny pomogła.  

Uratowany  
i zapomniany
Tę historię napisało życie. 

Wszystko w niej jest prawdzi-
we. Zawarł ją w swojej trylo-
gii „Powrót na Kresy” Józef 
Wójcik, wykładowca w daw-
nej Wyższej Szkole Morskiej 
w Gdyni i pisarz. Trylogii, w 
której opisuje losy swoich naj-
bliższych. – Wiedziałem o tym 
pierścieniu. On rzeczywiście 
był wymieniony za wolność. 
Zapamiętałem, że Pani Zwy-
cięska z Syberii uratowała, to i 
wyprowadzi na zachód. Józek 
Pyrzowski rzeczywiście zosta-
wił pierścień, jak szedł do na-
rzeczonej. Stefcia jeszcze mó-
wiła, żeby go nie zostawiał. 
Zginął w takich warunkach, 
jak to było opisane w książce. 
Ten pierścień wymienili póź-
niej razem z pierścieniem Kor-
bów – opowiada Józef Wój-
cik. O tym, że obraz ze Lwowa 
przybył do Gdańska, dowie-
dział się przypadkiem. – Je-
stem u dominikanów i patrzę: 
Pani Zwycięska. Nie wiedzia-
łem, że ten obraz jest w Gdań-
sku. Ludzie nie wiedzą, co to 
jest za wizerunek. A to prze-
cież taki wspaniały obraz – je-
den z najstarszych w Polsce. 
Niestety, zapomniany. Wszyst-
kie obrazy są ważne, ale w 
szczególności te, które mają 
kilkaset lat, powinny być eks-
ponowane. I to jeszcze obra-
zy, które były otaczane kultem 
– wielkim kultem – tam, na 
Wschodzie. Ten został cudem 
uratowany i trafił tu, na Wy-
brzeże. Jednak tak jak i Pola-
cy, którzy zostali z tamtych te-
renów wyrzuceni, tak i ten ob-
raz został stamtąd przesiedlo-
ny i wygnany – zauważa. 

Ikona Matki Bożej Zwycię-
skiej pochodzi z XIV wieku. 
Prawdopodobnie jest to naj-
starszy wizerunek maryjny po-
chodzenia bizantyjskiego w 
Polsce. Przez wieki wisiał w 
głównym ołtarzu dominikań-
skiego kościoła Bożego Ciała 
we Lwowie. Do 1946 roku.

MARTA WASZAK

  Do parafii św. Kingi w 
Kowalach przybył z para-
fii św. Jadwigi Królowej w 
Gdyni Karwinach ks. Andrzej 
Rakowski

  Do parafii św. Floriana w 
Kolbudach przybył z pa-
rafii Chrystusa Zbawiciela 
z Gdańska Osowej ks. 
Franciszek Czap

   Do parafii św. Jacka 
Odrowąża w Straszynie 
przybył neoprezbiter, ks. 
Krzysztof Borysewicz

  Do parafii Narodzenia NMP 
w Swarzewie przybył z pa-
rafii św. Wojciecha w Kielnie 
ks. Zbigniew Kotłowski

  Do parafii św. Jadwigi 
Królowej w Bojanie przy-
był z parafii pw. Bożego 
Ciała w Gdańsku Morenie 
(pomoc duszpasterska) ks. 
dr Grzegorz Szamocki

STUDIA:
Ks. Krzysztof Kinowski – bibli-
styka, Rzym
Ks. Krystian Kletkiewicz – litur-
gika, Rzym
Ks. Piotr Szeląg, z UKSW – 
studia doktoranckie z prawa, 
Rzym

POZOSTAŁE:
Ks. Jarosław Dittmer – kape-
lan w Ośrodku Rehabilitacyjno-
-Wypoczynkowym w Gdańsku 
Sobieszewie, prowadzonym 
przez Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek Służebnic
Ks. Sławomir Umiński – praca 
duszpasterska, Francja 
Ks. Karol Erdmann – praca dusz-
pasterska, Kaliningrad
Ks. Marcin Czeropski – ordynariat 
polowy Wojska Polskiego
Ks. Roman Naleziński – proboszcz 
nowo powstającej w Koleczkowie 
parafii pw. św. Szymona z Lipnicy
Ks. Stanisław Ziółkowski – pro-
boszcz parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Pierwoszynie, 
na miejsce ks. kan. Zygmunta 
Karczewskiego (przechodzi na 
emeryturę) 

Archidiecezja gdańska 

Zmiany  
i nominacje 

Modlitwa przed kresową ikoną
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Barokowy ołtarz, XVII-wieczna 
ambona i chrzcielnica, zachowane 
zabytkowe stalle oraz konfesjonał. 
Mimo ogromu piękna ta istniejąca 
na Pomorzu od prawie 700 lat 
świątynia wciąż nie jest odkryta. 
Dlaczego? 

Blisko siedmiowiekowa histo-
ria gotyckiego kościoła w Trutno-
wach nieodłącznie wiąże się z hi-
storią samej miejscowości, któ-
ra niebawem będzie świętowała 
700-lecie swego istnienia. Pierw-
sze źródła wspominające tę od-
daloną nieco od Gdańska wyjąt-
kową wieś pojawiły się na po-
czątku XIII wieku. Akt darowi-
zny, potwierdzający nadanie Jaku-
bowi, kasztelanowi 
tczewskiemu, i je-
go bratu ośmiu wsi 
na terenie Żuław 
Gdańskich, sporzą-
dził sam król Wła-
dysław Łokietek. 
Wśród posiadłości 
była m.in. wieś Ut-
hatino, dziś zwana 
Trutnowy. W 1310 r. 
wsie zostały kupione 
przez zakon krzyżacki. 
Oficjalna lokacja wsi na-
stąpiła w 1334 r. Przy-
wilej osadniczy wydał 
wielki mistrz krzyżacki 
Luter von Braunschwig 
dla Wilhelma Robrach. 
Sam kościół z zewnątrz 
nie wyróżnia się niczym 
szczególnym. Przejeż-
dżający tędy kierowcy 
często mkną dalej, bez 
szczególnego przypa-

trywania mu się z bliska. 
A warto się przyjrzeć. 

– Kościół w 
swej najstar-
szej części pochodzi 
z ok. 1340 r., a więc z 
czasów lokacyjnych – 
podkreśla proboszcz 
parafii ks. Tadeusz 
Losiak. – Część na-
wową, pseudobazy-
likową, dobudowa-
no w pierwszej poło-

wie XV wieku, w trzecim 
zaś etapie dobudowano 
wieżę – dodaje. Kościół, 
choć niewielki, budowa-
ny był długo. Kilka re-
montów, przeprowadza-
nych m.in. w XVII i XIX 
w., a także w czasach po-
wojennych, nie zmieni-
ło zasadniczo gotyckie-
go charakteru świątyni. 
– Szkoda, że nie zdoła-
no odbudować zniszczo-
nej w 1945 r. drewnianej 

konstrukcji wieży – uwa-
ża ks. Losiak. 

Piękno ukryte 
nie tylko w kamieniu
Wśród kilka ważnych zabyt-

ków, które zachowały się w koś-
ciele, na uwagę zasługuje pięk-
nie odrestaurowany barokowy oł-
tarz główny z XVII w., ambona z  
przełomu XVII/XVIII w., chrzciel-
nica, stalle, konfesjonał i renesan-
sowy chór muzyczny z XVII w. – 
Ciekawość odwiedzających na-
szą świątynię budzi prastara, gra-
nitowa kropielnica, pochodząca 
prawdopodobnie z XIV w. – mó-
wi ks. proboszcz.  Mimo że nie 
zdołano odbudować zabytkowej 
wieży, należy wspomnieć wartoś-
ciowy,  jeden z najstarszych na 
tym terenie, dzwon z 1517 r. Na 
zewnątrz, na ścianie wschodniej, 
zwraca uwagę kamienny kartusz 
z herbem Gdańska i datą 1687 
r., będący świadectwem czasu 

przynależności miejscowości do 
Gdańska. Na innej ścianie trudno 
nie zauważyć „znaku wielkiej wo-
dy”, wmurowanego na pamiątkę 
tragicznej powodzi z 1829 r. Bez 
wątpienia minionych siedem wie-
ków, a także specyficzne uwarun-
kowania klimatyczne i geologicz-
ne musiały wycisnąć na material-
nej kondycji kościoła swój ślad. 
– Kościół jest piękny, wnętrze na-
straja do modlitwy. Niestety, świą-
tynia wymaga pilnego podjęcia 
prac remontowych, które przy-
wróciłyby mu należną świetność – 
podkreśla ks. Losiak. Nic dziwne-
go, że na stronie internetowej pa-
rafii liczba darczyńców i fundato-
rów wciąż się powiększa. Obecnie 
parafia zbiera fundusze na remont 
posadzki. Zainteresowanych pięk-
ną historią zapraszam do wsi Trut-
nowy. Naprawdę warto. 

 

Wśród kilka ważnych zabyt-
ków, które zachowały się w koś-
ciele, na uwagę zasługuje pięk-
nie odrestaurowany barokowy oł-
tarz główny z XVII w., ambona z  
przełomu XVII/XVIII w., chrzciel-
nica, stalle, konfesjonał i renesan-
sowy chór muzyczny z XVII w. – 
Ciekawość odwiedzających na-
szą świątynię budzi prastara, gra-
nitowa kropielnica, pochodząca 
prawdopodobnie z XIV w. – mó-
wi ks. proboszcz.  Mimo że nie 
zdołano odbudować zabytkowej 
wieży, należy wspomnieć wartoś-
ciowy,  jeden z najstarszych na 
tym terenie, dzwon z 1517 r. Na 
zewnątrz, na ścianie wschodniej, 
zwraca uwagę kamienny kartusz 
z herbem Gdańska i datą 1687 
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Wakacyjna zabawa „Gościa Niedzielnego” i Radia Plus

Perła na zapomnianym szlaku

KIEDY TRUTNOWY NAWIEDZIŁA POWÓDŹ? 
Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w zabawie-konkursie wakacyjnym, po-
winni wysłać poprawną odpowiedź na adres: „Gość Niedzielny”, Gdańsk, 
ul. Cystersów 11, Gdańsk Oliwa, z dopiskiem „Zapomniane perły Pomorza”. 
Należy podać imię i nazwisko, adres kontaktowy i numer telefonu. Wśród 
nadesłanych kartek rozlosujemy dwie cotygodniowe nagrody. 
Zwycięzcy z tego tygodnia: 
 Halina Kubanek, Sopot   Hanna Matusiewicz, Gdynia
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Kościół 
w Trutnowach

Znak 
przynależności 
do Gdańska

Poniżej: Ksiądz
Tadeusz Losiak 
pokazuje „znak 
wielkiej wody”

Z prawej:
 XVII-wieczna
chrzcielnica 
to jeden 
z najciekawszych 
zabytków 
kościoła

swej najstar-
szej części pochodzi 
z ok. 1340 r., a więc z 
czasów lokacyjnych – 
podkreśla proboszcz 
parafii ks. Tadeusz 

– Kościół w 
swej najstar- AU



Dom Maleńkiej Miłości to projekt 
realizowany w Kobylnicy przez 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
Maryi Nieustającej Pomocy. Mimo 
problemów siostry nie poddają 
się i realizują marzenia wielu 
czekających na ich pomoc osób. 

Zgromadzenie Sióstr Francisz-
kanek niesie wsparcie ludziom 
opuszczonym, ubogim, a szcze-
gólnie nieuleczalnie chorym. Za-
równo dorosłym, jak i dzieciom. 
Kilka lat temu, widząc ogromne 
potrzeby, siostry zdecydowały się 
rozpocząć w Kobylnicy, kilkadzie-
siąt kilometrów od Gdańska, bu-
dowę obiektu, który nazwały Do-
mem Maleńkiej Miłości. – Miejsce 
to służyć będzie ostatecznie oso-
bom niepełnosprawnym intelek-
tualnie i fizycznie – wyjaśnia prze-
łożona domu. 

Dom otwarty

Budowę Domu Maleńkiej 
Miłości siostry z Kobylnicy pro-
wadzą przy współudziale sto-
warzyszenia o tej samej nazwie. 
Na razie jest to dom spokojnej 
starości, ale coraz bardziej real-
nym marzeniem sióstr jest bu-
dowa dużego ośrodka dla ma-
łych, porzuconych i chorych 
dzieci. – Celem całego przed-
sięwzięcia jest otoczenie opie-

ką  60 starszych osób i 50 
niepełnosprawnych dzieci oraz 
opieka dzienna dla 100 osób. 
Dom ma zapewnić wszystkim 
mieszkańcom warunki bytowe, 
opiekę zdrowotną i pielęgniar-
ską, możliwość uczestnictwa w 
terapii ruchowej i zabiegach re-
habilitacyjnych, dostęp 
do kultury i rekreacji 
oraz terapię zajęciową 
– opowiadają siostry. 
W czasie letnich waka-
cji chcemy organizować 
pobyt dla dzieci z bied-
nych rodzin oraz pol-
skich dzieci z krajów 
Europy Wschodniej. 
Planowane jest zatrud-

nienie, oprócz sióstr 
zakonnych, personelu 
świeckiego (około 100 
osób). W pracach będą 
uczestniczyli także wo-
lontariusze. Z obiektu 
mogą korzystać: gru-
py rekolekcyjne, mod-
litewne oraz okoliczni 
mieszkańcy i goście – 
dodają siostry. 

Hiszpańskie sławy 

Największym problemem 
są, jak zwykle, pieniądze. Tych 
na zrealizowanie całego po-
mysłu stworzenia Domu Ma-
leńkiej Miłości potrzeba spo-
ro. Nic dziwnego, że siostry 
szukają wciąż nowych pomy-
słów na zebranie, przekracza-
jącej ich możliwości, całej su-
my. Ich ostatnim pomysłem by-
ło zorganizowanie na stadio-
nie Arki w Gdyni charytatyw-
nego meczu, z którego cały do-
chód został przeznaczony na 
ten cel. Sam mecz był wyjątko-
wy, jak wyjątkowy jest też cały 
projekt. Podczas meczu roze-

granego na stadionie gdyńskiej 
Arki można było podziwiać 
gwiazdy światowego formatu. 
A wszystko zaczęło się od nie-
winnego listu, skierowanego 
do hiszpańskiego klubu FC Bar-
celona. Joan Laporta, słynny 
prezes znanego na całym świe-
cie katalońskiego klubu, od-
powiedział „tak” na zaprosze-
nie stowarzyszenia z Kobylni-
cy. Chodziło o przyjazd byłych 
graczy tego zespołu do Polski i 
rozegranie meczu charytatyw-
nego. Były  napastnik Luis Enri-
que czy pomocnik Josep Guar-
diola przyciągali kiedyś tłu-
my kibiców. Tym razem celem 

miała być po-
moc dla Do-
mu Maleń-
kiej Miłości. 
Nikt nie spo-
dziewał się, 
że ten po-
mysł może 
się udać. 
To normal-

ne, że tego typu próśb 
i zaproszeń klub z Barcelo-
ny otrzymuje z całego świa-
ta setki. Prezes Laporta wybrał 
jednak Kobylnicę i poważnie 
podszedł do całej sprawy. To, 
co jeszcze nie tak dawno by-
ło tylko marzeniem, stało się 
rzeczywistością. Przeciwnika-
mi drużyny byłych gwiazd Bar-
celony byli zawodnicy kadry 
Antoniego Piechniczka. I wca-
le nie chodziło o wynik, ale o 
wsparcie budowy Domu. Zain-
teresowanych zamieszkaniem 
w DPS prowadzonym przez 
siostry franciszkanki jest kilka-
set osób.  Warto przy tej okazji 
zauważyć, że pod nazwą Dom 
Maleńkiej Miłości kryje się coś 
więcej  niż zwykła budowa. 
To marzenia, które zamienia-
ją się w realne plany, dające i 
tym, którzy dają, i samym ob-
darowywanym nadzieję na lep-
sze jutro. Nic więc dziwnego, 
że siostry pracujące w Kobyl-
nicy za motto swojego działa-
nia przyjęły motto: Świat zmie-
ni się na lepsze, jeżeli każdy z 
nas będzie miał odwagę czynić 
dobro.  AU

Dzięki meczowi 
charytatywnemu 
z udziałem 
byłych graczy 
FC Barcelona 
siostrom  
udało się 
zebrać część 
potrzebnych 
funduszy

W Kobylnicy siostry budują duży dom dla chorych i opuszczonych  

Wciąż czekają na wielkie serca
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Adres redakcji: ul. Cystersów 11, 80–330 Gdańsk
tel./faks 058 554 34 15
Redagują: ks. Sławomir Czalej – dyrektor oddziału, 
Andrzej Urbański, Marta Waszakgdansk@goscniedzielny.pl
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