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Słowo od Księdza Proboszcza
Kolejny rok naszego życia dobiega końca. W naszych 

umysłach kłębią się różne myśli, być może w sercu gromadzi 
się odrobina niepokoju, choć pewnie u wielu pojawią się lęk i 
strach przed tym co przed nami. Wiele pytań nam towarzyszy co 
przyniesie Nowy 2022 Rok. W świecie tak bardzo wypełnionym 
niepokojem potrzebujemy nadziei. Tę nadzieję przynosi nam 
Chrystus. Jego narodzenie z całym kontekstem historycznym, 
politycznym, społecznym, ekonomicznym i religijnym jest jak 
pojawienie się światła pośród panującej ciemności. Jest nadzieją, 
że oto pośród ciemności zaczniemy rzeczywiście widzieć, że 
ciemność, która nas przytłacza, zostanie rozproszona światłem, 
które się pojawiło. Lęk ma ustąpić nadziei. Światło, które wnosi 
w życie człowieka Chrystus, jaśnieje w całym Jego życiu aż po 
krzyż, a także w prawdzie o Jego powtórnym przyjściu i sądzie. 
Spotkania z Chrystusem nie trzeba się lękać, w spotkaniu z 
Chrystusem należy mieć nadzieję. „Prawdziwą, wielką nadzieją 
człowieka, który przetrwa wszelkie zawody, może być tylko Bóg 

- Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje aż do końca, do 
ostatecznego wykonało się! - pisze Benedykt XVI w encyklice o 
nadziei Spe salvi. 

Kończący się rok jest dobrym czasem, by zastanowić się nad 
swoimi obawami, lękami i zobaczyć, jakiej nadziei w życiu 
najbardziej potrzebujemy. Czas, by porzucić nadzieje płonne, 
ludzkie, oparte na kruchych fundamentach, i oprzeć swoje życie 
na nadziei, która jest stała i niezmienna, którą gwarantuje 
Jedyny Niezmienny, Bóg.

Z pewnością już wszyscy mocno jesteśmy zmęczeni tym, co 
dzieje się wokół nas, a przygotowania do świąt – kolejny raz 
jakżeż inne niż zazwyczaj. 

Każdy próbuje jakoś się w tym świecie odnaleźć. Wiele pytań 
i wątpliwości towarzyszyło również nam kapłanom. 

Czy KOŚCIÓŁ będzie funkcjonował tak samo? Czas pokaże... 
My robimy swoje bo jesteśmy kochani dla Was. Pragniemy Wam 
głosić Chrystusową naukę i przekazywać orędzie Jego Miłości. 

A zatem z optymizmem spoglądamy w przyszłość 
przekazując sobie wzajemnie świąteczne życzenia. 

Wraz z kapłanami życzę naszym parafianom, sympatykom 
i gościom głębokiej wiary, zdrowia duszy i ciała oraz sił do 
wykonywania codziennych obowiązków, a także opieki Świętej 
Rodziny z Nazaretu. 

Niech Chrystus, Dawca Pokoju odnawia w naszych sercach 
swoją miłość i przepełnia nas swoją obecnością - pielęgnujmy te 
prawdę w swoim sercu.

Z modlitwą, podziękowaniem i życzliwością, 
Ks. Proboszcz Tyberiusz Kroplewski.

Z życia naszej parafii…

9 I - Spotkanie kolędowe Służby Liturgicznej.
18-25 I - Tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
24 I - Misterium Bożonarodzeniowe przygotowane przez zespół naszej 
parafii.
31 I - 68 Światowy Dzień Trędowatych.
6 II - Światowy dzień chorego.
16 II - Ministranckie ostatki - spotkanie służby liturgicznej.
17 II- Rozpoczynamy Wielki Post.
20 II - W dniu 81. urodzin i w 56. roku kapłaństwa, zmarł ks. prał. 
Andrzej Kowalczyk, diecezjalny egzorcysta, założyciel wspólnoty 
Marana-tha.
21 II - Dzień modlitwy i wsparcia Gdańskiego Seminarium 
Duchownego, gość naszej parafii Kleryk Tomasz Jaworski.
23 II - Harcerska Msza Święta w dniu patrona polskich harcerzy - 
błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. 
2 III - Ojciec Święty Franciszek mianował Abp Tadeusza Wojdę, 
dotychczasowego arcybiskupa białostockiego na arcybiskupa 
metropolitę gdańskiego.
14-17 III - Rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. dr hab. 
Damian Wąsek.
25 III - Duchowa adopcja dziecka poczętego. 
26 III - Droga Krzyżowa w sanktuarium Św. Wojciecha z uczestnictwem 
naszych parafian.
28 III - Niedziela Palmowa.
29 III - Zakończenie prac iluminacji Drogi Krzyżowej.
1 IV - Rozpoczęcie Triduum Paschalnego.
4 IV - Wielkanoc.
10 IV - Wielkanocna pizza z Liturgiczną Służbą Ołtarza.
8 V - Msza Święta o dobrą żonę i dobrego męża.
8 V - Parafialny spływ kajakowy.
16 VI - Odpust Parafialny we wspomnienie św. Andrzeja Boboli.
29 V - Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
4 VI - Uroczystość Bożego Ciała.
12 VI - 13 IV rozpoczynamy wieczory muzyczne w naszej parafii.
16 VII - We wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny z Góry 
Karmel, zmarł w 80. roku życia i 57. roku kapłaństwa, śp. Ks. Kan. 
Dr Jerzy Kownacki, wykładowca liturgiki Gdańskiego Seminarium 
Duchownego i wieloletni ceremoniarz biskupi.
16 VIII - Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
16 VIII - Nasza parafia włączyła się w kolejną edycję akcji Caritas 

„Tornister pełen uśmiechów”.
28 VIII - Ojciec Piotr Kwiatek gościem naszej parafii.
12 IX - Beatyfikacja Kard.  Stefana Wyszyńskiego i M. Róży Czackiej.
17-19 IX - kurs Marana Tha katolickie rekolekcje wyzwolenia w Jezusie 
Chrystusie.
18 IV - Rozpoczynamy Tydzień Biblijny.
13 IX - Koncert finałowy X-tych wieczorów muzycznych w naszym 
kościele.
26 IX - IX etap pielgrzymki szlakiem Św. Jakuba.
2 X- Rusza IV edycja inicjatywy duszpasterskiej Kościoła Domowego 
Archidiecezji Gdańskiej „Morze Modlitwy – Zawierz Maryi swoją 
miejscowość”.
2 X – Odbyła się IV parafialna pielgrzymka rowerowa do Królowej 
Różańca Świętego na Przymorzu.
3 X - Poświęcenie różańców dla dzieci, które przygotowują się do 
Pierwszej Komunii Świętej.
6 X – Wspólne wyjście do kina na film pt.: „Fatima”
10 X - XXI dzień Papieski. pt.: „Nie lękajcie się”
10 X - Msza Święta o dobrą żonę i dobrego męża.
17 X - Rocznica Pierwszej Komunii Świętej.
13 X – Poświęcenie nowej figury Matki Boskiej Fatimskiej.
26 X – Wspólne wyjście do kina na film pt.: „Wyszyński – zemsta czy 
przebaczenie”.
1 XI - Uroczystość Wszystkich Świętych.
13 XI - Diecezjalne spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa w naszej 
parafii.
14 XI - Święto Chrystusa Króla. Ustanowienie aspirantów i 
ministrantów ołtarza.
15 XI - Rozpoczęcie prac związanych z oświetleniem i elektryką w 
naszym kościele.
20 XI - zakończyła się renowacja i konserwacja naszego obrazu Czarnej 
Madonny, którą wykonał znany gdański malarz pan Rafał Dębski.
24 XI – Wspólne wyjście do kina na film pt.: „Nędzarz i madame”.
26 XI - Spotkanie z aktorem Panem Krzysztofem Gordonem pt. „Jak 
czytać Słowo Boże”?
27 XI - Wspólne wyjście ministrantów na gokarty.
5 XII - Poświęcenie modlitewników dzieci pierwszokomunijnych.
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OdpustY parafialnE
W Niedzielę, 16 maja przypadło wspomnienie 
patrona Polski i naszej parafii - Świętego Andrzeja 
Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie 
XVI i XVII wieku. W latach jego posługi Wilno 
nawiedziło kilka niezwykle groźnych epidemii, które 
dziesiątkowały jego mieszkańców. Ojciec Andrzej 
Bobola wraz z innymi kapłanami nieśli ofiarną 
pomoc. Nie bacząc na możliwość zarażenia się, 
Ojciec Andrzej opiekował się chorymi i głodnymi 
ludźmi. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się 
wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują 
się również w naszym kościele. Uroczystej sumie 
odpustowej przewodniczył Arcybiskup Tadeusz Wojda 
Metropolita Gdański, Ksiądz Infułat Stanisław Zięba 
oraz kapłani dekanatu Sopot.

Drugi odpust odbył się 15 sierpnia w Uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nasza 
neogotycka kaplica jest właśnie pod tym wezwaniem. 

W dniu 14 sierpnia 1870 roku została poświęcona i 
otrzymała wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Przed II wojną światową nazywano ją 
kaplicą polską, ponieważ odprawiane były w niej na-
bożeństwa dla polskich i niemieckich katolików. 

Z racji święta naszej kaplicy, wierni po Mszy 
Świętej mogli posmakować kawy, ciast pieczonych 
przez członków Akcji Katolickiej oraz z barszczu, 
który przygotowały harcerki ze Związku Harcerzy 
Rzeczypospolitej. Wszystko odbywało się na placu 
przed kościołem w radosnej atmosferze. Przez 
cały dzień kaplica pozostała otwarta i można było 
pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem, a 
o godz. 20.00 celebrowana została dodatkowa Msza 
Święta, po której odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski 
w pięknej oprawie muzycznej zespołu parafialnego. 
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy się 
zaangażowali w przygotowanie tych uroczystości.
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Moje wspomnienia z Uroczystości 
Wniebowzięcia NMP w kościele św. 
Andrzeja Boboli.

Matka Boża Zielna -
Śliczna Pani i Królowa Dzisiejszego 
Święta.
Stół nakryła,
wszystkie Swoje dzieci na Swą ucztę 
zaprosiła.

Ugościła, nakarmiła
I łaskami Swymi hojnie 
wszystkich obdarzyła.

…….oj się dzieje, oj się dzieje……. 
na placyku parafialnym przy kościele:

Stół sowicie zastawiony.......
Czym chata bogata tym rada.......
Barszczyk, kawa, 
oraz pyszna lemoniada:)

Różnych smaków pełna gama
aż się cieszy buzia cała.:)
Buzia, głowa, nogi, ręce                                             
a najbardziej cieszyło się serce.:)

Tobie Pani, my w podzięce
Za Matczyną Twoją Miłość oraz Serce
Bukiet polnych kwiatów dziś niesiemy  
z plonów z naszej Polskiej Pięknej 
Ukochanej Ziemi.
Z pól złocistych,
łąk zielonych i pachnących.....
kolorowych, barwnych i kwitnących.

Wszystkim pięknie dziękujemy
za ten czas wspaniały,
pełen dobra oraz Bożej Chwały.

Za trud i wysiłek wszelki
Bogu Najwyższemu 
niechaj będą dzięki! 

W pamięci na długo pozostanie 
nasze dzisiaj świętowanie.:)

A myśl z tego taka oto płynie:
o miłych chwilach 
dobrze jest wspominać 
w każdej godzinie
Bo dobre wspomnienia
to do siebie mają
że w pamięci długo pozostają.:)

…….dziś okazji do radości 
było wiele na placyku parafialnym 
przy kościele......:)

Zawacka Ewarysta.
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Wychowałam się w domu pełnym miłości, wiary i 
muzyki. Od najmłodszych lat muzyka była dla mnie 
najpiękniejszą modlitwą. Zachwycały mnie pieśni 
kościelne, pieśni uwielbienia które poznałam we 
wspólnocie modlitewno - ewangelizacyjnej, ale także 
śpiewane modlitwy - Różaniec, Koronka do Bożego 
Miłosierdzia, Apel Jasnogórski i wiele innych. Z 
dziecięcych lat pamiętam, że im więcej w kościele 
było muzyki, tym większą przyjemność sprawiało mi 
przebywanie w nim.
Pan Bóg wyposażył nas w niezwykłe narzędzia 
byśmy mogli wychwalać Go poprzez śpiew. Można to 
robić na wiele sposobów. W liturgii jest on niezwykle 
ważnym elementem. Jednoczy lud wiernych, łączy 
ziemię z niebem. Pieśni są często bezpośrednio bądź 
pośrednio oparte na Piśmie Świętym, modlimy się 
śpiewanym Słowem Bożym. To taka realna, podwójna 
modlitwa. Wykonując pieśni religijne możemy 
dziękować, wielbić Boga, wyznawać, że jest naszym 
jedynym Panem i Zbawicielem, że powierzamy 
mu nasze życie, wszystko co mamy. Na przestrzeni 

ostatnich lat bardzo popularną formą modlitwy 
stały się wieczory uwielbienia. W naszej Parafii 
odbywają się one w pierwsze piątki miesiąca. To 
bardzo dobry moment aby po Mszy Świętej pozostać 
przed Najświętszym Sakramentem i we wspólnocie 
wychwalać Boga własnymi słowami oraz śpiewem. 
Zbliża się też przepiękny czas w okresie liturgicznym. 
Po adwentowym oczekiwaniu nadchodzą Święta 
Bożego Narodzenia. Nie pozwólmy na to, aby 
przepełniły je jedynie komercyjne piosenki o miłości, 
mikołaju i śniegu. By stały się pustym czasem bez 
uczczenia Solenizanta. Śpiewajmy kolędy! Śpiewajmy 
je wszędzie. W domu, samochodzie, w gronie rodziny 
i przyjaciół. Uczmy dzieci, wnuki, kolejne pokolenia 
tego co jest w naszym dorobku kulturowym bardzo 
cenne. Chwalmy Boga za Jego przyjście na świat, za 
jego Plan Zbawienia, który uratował nas  i dał nadzieję 
na życie wieczne. Niech to będzie błogosławiony czas 
modlitwy śpiewem. 

Magdalena Kasica

kto śpiewa ten dwa razy się modli
Magdalena Kasica - nasza Pani Organistka
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1.Aniołowie  poprzedzają  objawienie   się   Matki  
Bożej. Fatima potwierdza prawdziwość nauczania 
Kościoła o istnieniu aniołów.  W Fatimie Anioł 
wypełniał specjalną misję daną mu od Boga: 
pośredniczył w interwencji Nieba na ziemi. Przybył, 
aby przygotować ludzi na spotkanie z Matką Bożą.

Wiosną 1916 r. Anioł ukazał się Hiacyncie, 
Franciszkowi i Łucji po raz pierwszy. Wysłannik z 
Nieba powiedział do dzieci: "Nie bójcie się. Jestem 
Aniołem Pokoju. Módlcie się razem ze mną".

Anioł uklęknął i pochylił głowę aż do ziemi. 
Dzieci porwane nadprzyrodzoną siłą uczyniły to 
samo, powtarzając słowa modlitwy wypowiadane 
przez anioła:

„O Boże mój, wierzę w 
Ciebie, uwielbiam Ciebie, 
ufam Tobie i miłuję Ciebie. 
Proszę Cię o przebaczenie 
dla tych którzy w Ciebie 
nie wierzą, Ciebie nie 
uwielbiają, Tobie nie ufają 
i Ciebie nie miłują”.

Gdy słowa modlitwy 
powtórzone zostały trzy 
razy, Anioł powstał i 
powiedział do małych 
pastuszków: "Tak się 
módlcie. Serca Jezusa i 
Maryi są czułe na głos 
waszych błagań". 

Nieco później tego 
samego roku anioł 
ponownie ukazuje się 
dzieciom, pytając jakby z 
wyrzutem: "Co robicie? 
Módlcie się, módlcie się 
wiele. Serca Jezusa i Maryi 
mają wobec was zamiary 
miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie Najwyższemu 
Panu swoje modlitwy i ofiary".

2. Pan  Bóg   przypomina  nam  siebie  przez  
cudowne  objawienia  się  Najświętszej   Maryi  
Panny. 

Sobór   Watykański  II   przypomina   nam,  że  
Pan  Bóg  objawił   siebie  nie   tylko   w   słowach,  

ale  i   czynach.  Znakomitym  przykładem   takiego  
pełnego   objawienia   się   Boga   są  tak  zwane  
„teofanie”.  W   tych  objawieniach  Bóg   działa   
na   nasze  wszystkie   zmysły.  Wystarczy   tu  
przypomnieć  takie  teofanie   jak:  Chrzest   Pan   
Jezusa  w   Jordanie,   czy   Przemienienie  Pańskie  
na   górze   Tabor.

W   tej   samej   konwencji   należy   rozumieć  
cudowne  objawienia  się   Maryi   Matki   Bożej.  
Maryja   nigdy   nie   objawia   czegoś  co   do  tej   
pory   nie  było   objawione.  Jej   cudowne  zjawienia   
się   mają  charakter  przypomnienia, upomnienia   
i   wezwania.  A   czyni   to  na   różne   sposoby,  co   

nie   jest   bez   znaczenia. 
Na   przykład  czas   
objawienia   się,  miejsce   
objawienia   się  i   sposób   
objawienia    się.  

Charakter ystyczną   
rzeczą   jest,  że   wszyscy   
Wizjonerzy  (  Dzieci  
czy   osoby   Starsze  
)  bardzo   dokładnie   
zapamiętują  słowa   do   
nich   wypowiedziane.  
Podobnie  wszystkie   
o k o l i c z n o ś c i ,  
pierwszego  i  kolejnych  
zjawień   się.  Nawet   
dzieci   zapamiętują  
wszystkie  najdrobniejsze   
szczegóły  wyglądu  
Matki   Bożej  i  jej  
ubiór.  Nie   mówiąc  o   
sposobie   wysławiania  
się  tj.  języka   lub  nawet  
żargonu.  

To   wszystko   nie   
może   być   bez   znaczenia.  To   wszystko  jest   -   tak   
sądzimy   wcześniej   przemyślane  i   przygotowane.  
W   tym   przygotowaniu   upatrujemy  wyjątkową  i   
szczególną   rolę  licznego   grona   Aniołów. 

3. Objawienia  Matki  Bożej  w  Kibeho  w  
Rwandzie.  

Ostatnie  i   jedyne, do   tej  pory  objawienia   się   

GuadalupE V
Maryja i Jej ludzka osobowość
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Matki   Bożej  w  Afryce  w  Kibeho  w  Rwandzie  
zwracają   nam  uwagę,  że  Maryja   ze   względu   
na  osobliwy   kontynent  i jeden  z   wielu  krajów  
Afryki   zmienia  swój  zewnętrzy  wygląd,  sylwetkę, 
strój  i   kolor   skóry.  

4. Matka   Boża  w   Gietrzwadzie  w  czasie  
zaborów   mówi  w  języku  polskim.  

Niezmiernie   charakterystycznym   jest   to,  że  
Matka   Boża   w   każdym  kraju  mówiąc  do  osób   
Widzących   mówi   w  ich  ojczystym  języku,  a  
nawet  miejscowym   narzeczu.  Za   każdym   razem   
mówi  lekko, swobodnie,  a  nawet   dowcipnie,  
zdrobniale  (  por. rozmowę   z  Juan Diego ).  W   
przypadku  Gietrzwałdu  zauważamy   jeszcze   inną   
rzecz   szczególną. Maryja  mówi   do  Dziewczynek  
po   polsku,  mimo  że   w   tym   czasie  Gietrzwałd   
był   po   zaborem  pruskim.  Dziewczynki   zaś   
także   rozumiały   po   niemiecku.  

5. Maryja  zawsze   przestrzegała   wszystkich   
zasad  i   okoliczności,  które   wcześniej   sama   
ustaliła.  

W   tym  przypadku   chodzi  o  to,  że  w   każdym   
kolejnym   zjawieniu,  była   tak    samo   ubrana.  
Zawsze   pamiętała  o  terminie   kolejnego   zjawienia   
się.  Zjawiając   się  zaś  kilkorgu  Wizjonerom  nie   
wszyscy  Ją   jednocześnie   słyszeli.  Były   objawienia  
ściśle   prywatne  i  całkowicie  publiczne. W 
czasie   publicznych   objawień  wierni  niczego  
szczególnego   nie   widzieli,  poza   tym,  że   mogli  
dokładnie   obserwować  i   badać   zachowanie   się   

Wizjonerów. 
6. Maryja   przyjmowała  prośby  Wizjonerów,  

jednak   nie    zawsze   je   spełniała   po   myśli   
proszących.  

W   wielu  przypadkach  Maryja   w   krótkim czasie  
spełniała  prośby  proszących   ludzi.  Bywało,  że   na   
cud   trzeba   było   poczekać.  Niektóre   jednak   
prośby,  Maryja   musiała  pominąć.  W   każdym   
Objawieniu  Maryja,  na   początku   lub  na   końcu   
przedstawiała   się  i   po    sobie    pozostawiała  
trwały  materialny  znak.  Najbardziej   wyjątkowym   
znakiem   jest  Jej   wizerunek  na   zwykłym  płótnie   
z   agawy   w   Guadalupe. 

7. Maryja,  w   czasie   objawień   nie   wstydziła   
się  łez.  

Maryja,  szczególnie   w  La  Salette   objawiając   
się   Dzieciom  bardzo   płakała.  W   innych   
przypadkach   była  piękna,  poważna,  dostojna,  a   
nawet  radosna.  W   żadnym    z   Objawień   nie   
była   taka   sama,   poza   tym,  że   najczęściej   przy   
sobie   miała  Różaniec.  

8. Kolor   skóry  u   Matki  Bożej  w  czasie  objawień  
w  Kibeho  i  w  Guadalupe.  

Problem  zewnętrznego  wyglądu  Matki  Bożej,  
szczególnie  kolor   skóry  jest   na   tyle   poważny  
i   tym    samym   szeroki,  że  -  pozwólcie,  drodzy  
Czytelnicy  iż   będzie   to  kolejne   opracowanie   w   
następnym   numerze  „Barki”.  

 Ks.  Zygfryd  Łazarz  Leżański
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wspólnota krwi Chrystusa 
w naszej parafii 

Wspólnota Krwi Chry-
stusa to ruch w Kościele 
Katolickim, który jest skie-
rowany do wszystkich wier-
nych, szczególnie świeckich 
dorosłych i młodzieży.

W naszej parafii św. 
Andrzeja Boboli w Sopo-
cie jesteśmy od 2018 roku. 
Należymy do Podregionu 
Swarzewskiego z siedzibą w 
Swarzewie.

Centrum WKC w Polsce 
znajduje się w Częstocho-
wie. Tutaj, jak i w każdym 
Domu Misyjnym, odbywa 

się formacja członków, kandydatów, animatorów 
a także wszystkich zainteresowanych. Ks. Andrzej 
Szymański opiekuje się WKC Podregionu Swa-
rzewskiego,

Lucyna Witek jest Pierwszym Animatorem w 
Archidiecezji Gdańskiej Podregionu Swarzewskie-
go, a opiekunem sopockiej grupy WKC jest ks. 
Wojciech Lange. Spotykamy się w każdy czwartek 
po wieczornej Mszy św. o godz. 18:45 w  Domu 
Parafialnym. Stałym elementem naszych spotkań 
jest rozważanie Ewangelii na najbliższą niedzielę, 
modlitwa oraz praktyka „Słowa Życia”. „Słowo Ży-
cia” jest wybranym z Biblii zdaniem, słowem, które 
ma być myślą przewodnią przy rozważaniu swo-
jego postępowania, działania i życia. Służy umoc-
nieniu naszej wiary. W praktyce życia „Słowem 
Życia” ważna jest wymiana doświadczeń. Każdy, 
kto dzieli się doświadczeniem swojego życia mówi 
przede wszystkim, co sam Bóg zadziałał w jego 
życiu. Ważnym elementem jest życie liturgiczno
-sakramentalne. Członkowie WKC starają się jak 
najczęściej, nawet codziennie, uczestniczyć w Eu-
charystii i przyjmować Komunię Świętą.

Raz w miesiącu w sposób szczególny uczestni-
czymy w eucharystii z wyznaczoną na ten dzień 
intencją o nowe, święte powołania kapłańskie. 

Życie we wspólnocie to również organizowanie 
spotkań integracyjnych między wspólnotami, dni 
skupienia, czy pielgrzymki.

Takie spotkanie odbyło się m.in. 13 listopada 
2021 w naszym kościele. Gościliśmy animatorów 
wspólnoty z całej naszej diecezji. Mszę św. i kaza-
nie wygłosił ks. Andrzej Szymański. W rodzinnej 
atmosferze spotkaliśmy się na agapie, aby podzie-
lić się tym czym żyjemy w naszych wspólnotach, 
wyznaczyć cele i plany na najbliższy czas.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
duchowością Krwi Chrystusa na nasze spotka-
nia słowem św. Marii De Mattias - założyciel-
ki Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa: 
„Nie  wolno nam tracić czasu. Kochajmy Jezusa 
Ukrzyżowanego i róbmy wszystko, aby od innych 
był kochany”.

Ewa Sychowska
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marana tha - przyjdź panie Jezu! 

Kolejny Adwent, kolejne próby podejmowania 
wyrzeczeń, obietnice, postanowienie poprawy, ranne 
wstawanie na roraty. Niezwykły czas, który jest naszym 
początkiem. Radosny czas, który uczy nas czekać. I 
jeśli się zastanowimy nad tym głębiej, to tak naprawdę 
czekamy na nasz koniec, który będzie naszym 
początkiem. Ten piękny czas uczy przychodzenia Pana w 
naszej codzienności, aby nie przegapić jego powtórnego 
przyjścia na końcu czasów. „Daj mi poznać Twoje drogi 
Panie i naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami” Ps 26. 

Idziemy drogą, którą nam wytycza sam Jezus Chrystus 
i tylko od nas zależy, czy damy się 
poprowadzić. On daje nam siłę 
kroczenia prostymi drogami. A 
Miriam - Ta, która pierwsza bez 
żadnych zastrzeżeń powiedziała Bogu 
„tak” - jest naszą Przewodniczką. 
Bo któż lepiej od Niej może nas 
poprowadzić ku Nocy Narodzenia 
naszego Pana. 

Tegorocznym tematem 
przewodnim była „Droga do 
Betlejem”, w którą zabrali nas 
Maryja z Józefem. Przewodnikiem 
w tej podróży był anioł Gabriel, jak 
GPS (Gabriel Prowadzi Skutecznie) 
nawigujący po mapie Ziemi Świętej. 

Przez 20 dni codziennie 
rano na Mszy Świętej roratniej 
o godz. 7.00 wędrowaliśmy 
z Nazaretu do Betlejem, 
zatrzymując się w miejscach 
związanych z Ewangelią. Jak 
co roku w sobotę po roratach 
nie zabrakło pysznego kakao, 
które czekało w kawiarence.

Ufamy, że owocem 
tegorocznego adwentu 
będzie codzienne 
oczekiwanie na przyjście 
Pana i przemienianie siebie 
na lepsze każdego dnia. 
Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom Rorat, którzy 
uczestniczyli we Mszy Świętej 
w kościele oraz tym, którzy 
łączyli się z nami korzystając 
z transmisji.

„Oczekuję Ciebie Panie, 
jesteś mym oczekiwaniem, 

uspokajasz serce moje, 
uciszeniem jesteś i pokojem mym.”
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Zbliża się do końca 
kolejny rok, tak bar-
dzo różniący się od 
innych w historii za-
równo Kościoła jak 
i świata. Pandemia 
koronawirusa SAR-
S-CoV-2 niejako za-
trzymała istniejący 
świat i jego dotych-
czasowe funkcjono-
wanie we wszystkich 
obszarach życia spo-
łecznego i religijnego. 
Nastąpił bardzo trud-
ny czas, kiedy ogło-
szone obostrzenia nie 
pozwalały na powszechne uczestnictwo w wydarze-
niach religijnych. Czas surowych ograniczeń w moż-
liwościach kontaktów międzyludzkich, obostrzeń 
uczestnictwa w liturgii, zakaz spotkań i prowadzenia 
pracy duszpasterskiej stanowił wyzwanie dla księży 
i animatorów grup modlitewnych, aby nie utracić 
kontaktu z wiernymi. Z jednej strony internetowe 
transmisje liturgii, z drugiej – tworzenie sieci mo-
dlących się wiernych.
W tak trudnym okresie działalność Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej w naszej parafii musiała 
zostać ograniczona do minimum. Przede wszystkim 
aż do września, zostały zawieszone spotkania mo-
dlitewno-formacyjne. Po ich wznowieniu, pod prze-
wodnictwem naszego asystenta, ks. prałata Zygfry-
da Leżańskiego, możemy pogłębiać naszą formację 
chrześcijańską poprzez wspólną modlitwę, omawia-
nie interesujących pozycji książkowych a także zapo-
znajemy się z bieżącymi sprawami Kościoła w Polsce 
i na świecie. Szczególną uwagę poświęcamy ważnym 
wydarzeniom i potrzebom naszej parafii.
Przez ostatni rok bez przerwy w nowej szacie gra-
ficznej, wydawany był nasz parafialny miesięcznik 
BARKA. Duszpasterską opiekę redakcyjną sprawuje 
ks. Wojciech, który wniósł dużo nowego spojrzenia 
na problemy i zagadnienia związane z działalnością 
Kościoła i naszej parafii.  Mamy nadzieję, że dzięki 

nowemu formatowi i 
barwom a także cieka-
wej zawartości, Barka 
jest stałym gościem w 
domach naszych pa-
rafian. Elektroniczna 
wersja Barki dostępna 
jest na stronie inter-
netowej parafii.
Po długim czasie, 
znowu co miesiąc 
zapraszamy naszych 
wiernych na mszę św.  
za Ojczyznę w każda 
trzecią Niedzielę mie-
siąca o godz. 10.30, w 
której włączamy się w 

oprawę liturgiczną. Korzystając z poluzowanych ob-
ostrzeń, po Mszy św. wszyscy wierni mogą spotkać 
się w Parafialnej Kawiarence, przy kawie i „AKcyj-
nych” domowych wypiekach, by wspólnie spędzić 
czas z naszymi pasterzami.
Służba liturgiczna zawsze może liczyć na naszych 
członków, którzy od wielu lat biorą w niej czynny 
udział. Wszyscy także angażujemy się w pomoc cha-
rytatywną (Święta Wielkiej Nocy i Święta Bożego 
Narodzenia) organizowaną przez naszą parafię. W 
styczniu z wielką radością organizujemy opłatek dla 
grup działających w naszej parafii.
Nasi członkowie nalezą do różnych grup modli-
tewnych, prowadzą poradnictwo Rodzinne a także 
udzielają duchowego i moralnego wsparcia osobom 
zagubionym i samotnym. 

Mamy wielką nadzieję, że w 2022 roku znowu wyru-
szymy na coroczne pielgrzymki 
do Sanktuarium w Gietrzwał-
dzie i do Monastyru Betlejemi-
tek w Szemudzie. Serdecznie 
zapraszamy na wspólne piel-
grzymowanie. 

Anna Satora

parafialny 
oddział akcji katolickiej
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pierwsza komunia święta -
rok wielkiej przygody

Wraz z początkiem września 
rozpoczął się w szkołach nowy 
rok szkolny, a w naszej parafii 
rozpoczęły się przygotowania do I 
Komunii Świętej, do której dzieci 
przystąpią w 2022 roku.
Przygotowanie w parafii i rodzinie. 
Co niedzielę dzieci najpierw 
spotykają się z Panią Jowitą 
w salce parafialnej na katechezie, 
a potem razem ze swoimi bliskimi 
biorą udział we Mszy św. Raz na 
kilka tygodni rodzice również 
biorą udział w swoich katechezach 
z Księdzem Proboszczem.
Pierwsza Komunia Święta jest 
kolejnym po Chrzcie Świętym 
sakramentem tzw. wtajemniczenia 
chrześcijańskiego, czyli ważnym 
wydarzeniem na drodze formacji 
duchowej chrześcijanina. Jest to 
doniosłe wydarzenie w życiu nie 
tylko dziecka, ale i całej jego rodziny. 
Wspierające i co najważniejsze – 
bardzo potrzebne jest świadectwo 
rodziców dawane dziecku i ich 

czynny udział w przygotowaniach. 
Program lekcji religii dla klas 1-3, 
zwłaszcza trzeciej, i regularne 
katechezy w kościele, które są ich 
uzupełnieniem, są nieodłącznym 
elementem czasu przygotowań. 
Nie zastępują, ale tylko wspierają 
proces formacji przedkomunijnej, 
którego zdecydowana część 
spoczywa na rodzinie, czyli 
„domowym kościele”.
Wspólna modlitwa a przez to 
również nauka czy utrwalenie 
kolejnych modlitw, rozmowy 
na temat Komunii Świętej, 
poznawanych prawd wiary, 
przykazań Bożych czy 
sakramentów to okazja do 
pogłębiania tajemnic wiary i 
rozmów w rodzinnym gronie, 
których nigdy za wiele. Jest to 
czas spotkań z wiarą nie tylko dla 
dziecka, ale i dla rodziców, którzy 
są pierwszymi i najważniejszymi 
nauczycielami swoich pociech.
Nie mam czasu? Obecnie, gdy 

komputer czy telefon zastępują 
nam realny kontakt z drugim 
człowiekiem a pęd życia i 
konieczność jak najlepszego 
zadbania o swoją rodzinę może 
nie pozostawiać wiele czasu 
i uwagi na kwestie duchowe 
i religijne, warto zwolnić, 
zatrzymać się, przyjrzeć się 
sobie. Wspieranie syna czy córki 
w przygotowaniach do spotkania 
z Jezusem w Eucharystii może 
być doskonałym czasem do 
własnego rozwoju w wierze 
i duchowości. Czasem może 
to być czas niełatwy a nawet 
bardzo trudny, jeśli sami, jako 
rodzice na drodze naszego 
życia kontakt z Bogiem z 
różnych powodów ukróciliśmy 

albo całkowicie zerwaliśmy. Ale 
„Bóg zawsze na Ciebie czeka z 
otwartymi ramionami” naprawdę 
nie jest tylko sloganem. Może czas 
towarzyszenia Twemu dziecku 
w zgłębianiu wiary to możliwość 
przyjrzenia się na nowo Twoim 
potrzebom w tym zakresie?
Różaniec. Medalik. Modlitewnik. 
Na drodze przygotowań towarzyszą 
dzieciom różne celebracje. 
W październiku, miesiącu 
różańcowym wszystkie dzieci 
otrzymały różańce. Przed nami 
jeszcze poświęcenie medalików 
oraz wręczenie i poświęcenie 
książeczek do modlitwy. 
Wydarzenia te są również ważnym 
wydarzeniem na drodze formacji. 
Dewocjonalia, które otrzymują 
dzieci, mają im przypominać o 
potrzebie regularnej modlitwy, by 
każdego dnia urealniać i umacniać 
obecność Jezusa i Jego Matki 
w swoim sercu poprzez wiarę i 
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modlitwę oraz miłość i dobro w 
działaniu.
  Spowiedź święta. Ostatnim 
etapem przygotowań będzie 
Spowiedź Święta. Jest to całkowicie 
osobny, bardzo ważny sakrament. 
Jej zawsze towarzyszą wielkie 
emocje, niekiedy strach i płacz. 
Wsparciem dla dziecka może być 
podzie¬lenie się przez rodzica 
własnymi doświadczeniami z 
pierwszej spowiedzi świętej. 
Pomocne może być akcentowanie 
tego, że jest to spotkanie z 
miłosiernym Jezusem, który 
chce pomagać nam w jeszcze 
lepszym rozpoznawaniu dobra w 
naszym życiu. Pomoc w rachunku 
sumienia, rozmowa o tym, co to 
znaczy i jak można żałować za 
grzechy i wynagrodzić krzywdy 
bliźnim oraz wspólna modlitwa w 
intencji dobrej spowiedzi świętej 
to bardzo dobry pomysł.
Prezenty. Współcześnie różne są 
teorie na temat tego, co należy 
ofiarować dziecku z okazji 
Pierwszej Komunii Świętej. 
Uroczystość ta od wielu lat ma 

również materialną stronę, coraz 
bardziej akcentowaną. Warto 
wspomnieć, że tak na początku 
nie było, jest to zwyczaj mający 
mniej niż 100 lat. Dlatego warto 
przypomnieć sobie i zwracać uwagę 
na to, że najważniejszy jest aspekt 
duchowy tego święta. A prezenty – 
miłym dodatkiem. Tym bardziej, 
że wiele rozmów naszych dzieci 
kręci się właśnie wokół prezentów, 
których oczekują od rodziców, 
chrzestnych czy dziadków lub 
które zostały przez najbliższych 
im obiecane z tej okazji. Obecnie 
ofiarowania prezentów nie da się 
uniknąć, ale wybierając prezent, 
należy pamiętać, aby oprócz 
walorów użyteczności miał także 
formę pamiątki, która z czasem 
będzie nabierała wartości – 
może łańcuszek z medalikiem i 
grawerem, obraz, ładne wydanie 
Pisma Świętego, wartościowy 
wspólny wyjazd. Hulajnogę 
elektryczną, telefon czy laptop 
można kupić niekoniecznie przy 
okazji Pierwszej Komunii Św. 
A nawet idąc dalej – zachęcić 

dziecko do zakupu czegoś dużego 
kalibru jako cel, efekt dłuższego 
odkładania otrzymywanych 
pieniędzy (kieszonkowego 
czy pieniężnych prezentów). 
Oczekiwanie może być dla naszych 
dzieci dużo bardziej rozwijające i 
przynieść im długofalowo więcej 
radości i satysfakcji.
Mój syn przygotowuje się do I 
Komunii Świętej. Już drugi raz 
jestem mamą, której dziecko 
przygotowuje się do tej ważnej 
uroczystości. Jest to czas wielu 
rozmów, czasami trudnych 
pytań, na które razem szukamy 
odpowiedzi, czas pogłębiania 
wiary, wspólnej modlitwy, 
niekiedy dopasowywania planów 
do godzin niedzielnych katechez. 
Jest to czas przygotowania do 
przyjęcia ważnego Gościa. Z 
pewnością jest to rok duchowej 
przygody nie tylko dla naszego 
syna, ale i dla całej naszej rodziny.

Monika Halasz Cysarz
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Co znaczy śpiewać z radością? Znaczy to, aby rozumieć, że nie można 
wyrazić słowami tego, co śpiewa się sercem”. – Święty Augustyn 

To już trzy lata jak nasz zespół wspólnie służy w 
naszej parafii. Poprzez talenty Bóg połączył tak różne 
charaktery i temperamenty w jeden wspólny cel, 
aby śpiewać na chwałę Pana, dawać radość innym i 
rozwijać to czym nas Jezus Chrystus obdarował. Mimo 
pracy, wielu obowiązków staramy się zawsze znaleźć 
czas i realizować nasze projekty. 

W tym roku niektórzy z nas uczestniczyli na 
cudownych warsztatach muzycznych w Porszewicach. 
Warsztaty poprowadzili: Urszula Rogala, Piotr 
Pałka, Paweł Bębenek i Rafał Maciejewski. Znani 
kompozytorzy, dyrygenci, wokaliści. Komponują 
utwory solowe, chóralne oraz muzykę liturgiczną. Na 
warsztaty przyjechało 70 osób z całej Polski, którzy służą 
przy parafiach, prowadzą chóry, śpiewają na Mszach 
Świętych i chcą doskonalić swój śpiew. Niesamowity 
czas nauki własnego głosu, nowych pieśni, dzielenia 
się swoim doświadczeniem muzycznym, pomógł 
dostrzec na nowo po co to wszystko i dla kogo. 
Wspólna modlitwa, sobotnie uwielbienie oraz Msza 
Święta, która była zakończeniem wspólnego czasu 
spędzonego razem, pokazała nam jak ważny jest drugi 
człowiek.

W niedzielę w uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata w Gdańsku-Oliwie odbyły się 
archidiecezjalne obchody XXXVI Światowego Dnia 

Młodzieży oraz I Diecezjalne Forum Muzyczne, 
w którym również uczestniczył nasz zespół. Wraz 
z innymi zespołami naszej diecezji mogliśmy 
podzielić się doświadczeniem, wspólnie pośpiewać. 
Całość zakończyliśmy wspólną Mszą Świętą pod 
przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy do której 
przygotowaliśmy oprawę muzyczną. 

Kolejne warsztaty, w których uczestniczyliśmy 
były organizowane w kościele Świętego Mikołaja w 
Gdańsku pod tytułem „Vieni vieni Emmanuel”

Były to warsztaty przygotowujące nas na czas adwentu. 
Celem ich było propagowanie i kształtowanie dobrych 
wzorców muzycznych w kościele, pokazywanie i 
dbanie o piękno sztuki, rozwijanie duchowej relacji z 
Panem.

A teraz troszkę o tym co już pewnie wiecie jako 
parafianie naszego kościoła. Co niedzielę spotykamy 
się na próbie o godz. 10.30, żeby później wspólnie 
zaśpiewać na mszy o godz. 12.00. Już od roku wpisuje 
się w nasz kalendarz pierwszopiątkowa Msza Święta, a 
po niej Adoracja przed Najświętszym Sakramentem, 
na którą zapraszamy serdecznie. W tym roku wielkim 
wyzwaniem było przygotowanie oprawy muzycznej 
na Triduum Paschalne i Drogi Krzyżowej. Piękny 
wielogłosowy repertuar wielkopostny utkwił w 
naszych sercach na zawsze. Wiele prób, przygotowań, 
wspólnie spędzonego czasu zaowocowało i cały czas 
nas rozwija. Niesamowite, że Pan Bóg tak pięknie to 
wszystko prowadzi.

 A już teraz chcielibyśmy wszystkich zaprosić jak 
co roku w styczniu na koncert kolęd, do którego 
zaczęliśmy przygotowania.  Na koniec kochani oby 
nigdy nie opuszczała nikogo nadzieja i radość z 
rozwijania swoich talentów.

Ania Basiukiewicz

Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomien-
nego ducha! Pełnijcie służbę Panu!  Weselcie się 

nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - 
wytrwali!     Rz 12 ,11-12

śpiewać pięknie Bogu, to 
znaczy śpiewać z radością!
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wspólne sprzątanie kościoła 
przed i komunią świętą
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"Nie jestem w stanie zrobić czegoś wielkiego, ale chcę robić wszystko - nawet te najmniejsze 
rzeczy - na większą chwałę Boga". 

To cytat Świętego Dominika Savio patrona 
ministrantów. I my ministranci chcemy służyć Panu 
Bogu w małych rzeczach, służąc przy ołtarzu w naszej 
parafii.

Rozpoczęliśmy nowy rok 2021 spotkaniem 
opłatkowym, życzeniami, podzieliliśmy się pizza 
i radością z bycia razem. Od tłustego czwartku 
odliczamy dni do rozpoczęcia Wielkiego Postu, 
który rozpoczyna się w Środę Popielcową. Aby 
zakończyć tegoroczny karnawał i przygotować się do 
nachodzącego kolejnego okresu liturgicznego Służba 
Liturgiczna spotkała się we wtorkowe popołudnie 
przy pączkach. Były wspomnienia jak kiedyś się 
pościło; dyskusje czy łatwo jest zrezygnować z 
czegoś, co jest naszym przyzwyczajeniem; czym się 
różni dieta od postu.

W sobotę 8 maja Liturgiczna Służba Ołtarza wraz z 
rodzicami i sympatykami parafii razem wybraliśmy 
się na spływ kajakowy. Dziesięciokilometrowa 
trasa przebiegała rzeką Wierzycą. Dwadzieścia 
troje kajakarzy i kajakarek wraz z ks. Wojciechem 

rozpoczęło swoją wędrówkę z miejscowości 
Pogódki. Chociaż był to już maj, ale pogoda 
poprzeplatała nam trochę wiosny, zimy i lata. Jednak 
dziesięciokilometrowy odcinek rzeki udało pokonać 
się dość sprawnie i nikt nie wylądował w wodzie. 

14 listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 
Wszechświata podczas Mszy św. o godz. 12.00 odbyła 
się promocja w naszej parafialnej służbie liturgicznej. 
Do grona aspirantów dołączyło dwóch kandydatów, 
a ministrantami zostało trzech dotychczasowych 
aspirantów. To było wielkie przeżycie dla 
najmłodszych, którzy chcą być blisko Pana Boga.

Sobotnie przedpołudnie 27 listopada nasi ministranci 
spędzili wraz z rodzicami, ks. Wojciechem i ks. 
Proboszczem na torze gokartowym. Ogromna radość 
nie tylko dla tych najmłodszych, ale również dla 
starszych. Wszyscy szybko wykazali się zdolnościami 
i opanowali zarówno prowadzenie pojazdu jak i 
rozwijanie prędkości. Driftowanie przyniosło dużo 
radości… jazda bokiem to ciekawa forma rozrywki. 
Obudził się w małych i dużych kierowcach duch 

liturgiczna służba ołtarza



19

Kronika 

Barka nr 12 (2021)

zdrowej rywalizacji. Mogliśmy poczuć się jak 
rajdowcy, a co najważniejsze, spędzić ze sobą więcej 
czasu. Profesjonalna obsługa, prędkość elektrycznych 
maszyn i zaciekła konkurencja, uczyniły to spotkanie 
niezapomnianym. Teraz nie pozostaje nic innego, 
jak tylko porównywać czasy, analizować błędy i 
przygotowywać się do następnych zawodów. 

Dziękujemy firmie KartCenter Gdańsk Gokarty za 
życzliwość i pomoc w przygotowaniu niezapomnianego 
dla nas dnia!

Ciekawym przeżyciem było spotkanie z naszym 
parafianinem Krzysztofem Gordonem - aktorem, 
które odbyło się pod koniec listopada br. Tematem 
spotkania było zwrócenie uwagi jak czytać Słowo 
Boże w czasie liturgii? Dziękujemy panu Krzysztofowi 
za pomoc i za wszystkie cenne wskazówki nam 
udzielone. Dziękujemy za kolejny rok, który 
spędziliśmy razem nie tylko służąc przy ołtarzu i 
zdobywając potrzebną wiedzę od naszych pasterzy, 
ale za wszystkie spotkania i rozrywki, które dają nam 
wiele radości i motywacji, aby trwać we wspólnocie.

ks. Wojciech Lange
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DO KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 
W GDAŃSKU - PRZYMORZU 

Tak, to już IV pielgrzymka rowerowa, którą wspólnie 
przeżyliśmy tym razem 2 października 2021. 
Tradycyjnie wyruszyliśmy do Królowej Różańca 
Świętego na Gdańskim Przymorzu. Okazją był 
doroczny październikowy odpust różańcowy. 
Zaczęliśmy po godzinie 10.00 krótką modlitwą w 
naszej kaplicy. Każdy uczestnik otrzymał na początku 
pamiątkową koszulkę. Część z nas przyjechała 
na rowerach a część dojechała samochodami. 
Na Przymorzu zaczęliśmy nasze świętowanie od 

modlitwy różańcowej a następnie uczestniczyliśmy 
we Mszy św., którą celebrowali nasi duszpasterze 
a oprawą muzyczną zajął się zespół. Po Mszy św. 
spotkaliśmy się przy cieście oraz kawie i herbacie 
u gościnnych sióstr serafitek. Dużo rozmów, 
uśmiechów, radości ze strony pielgrzymów jak i 
gospodarzy tego spotkania. Cudowny czas spędzony 
wspólnie w gronie naszych parafian pokazuje, 
że wszystko ma jakiś sens. Jak zawsze czekamy z 
utęsknieniem na kolejną pielgrzymkę rowerową.

pielGrzymka rowerowa
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prace w naszym kościele 
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iluminacja drogi krzyżowej 
w kościele św. andrzeja Boboli
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Powołani do wieczności

Julian Więcek
Melania Adamczyk
Kornelia Zofia Kasperska
Leon Tomasz Cecot
Stanisław Dominik Kraw-
czyk
Antoni Jerzy Łatwis
Teodor Olaf Wojtalewicz
Stanisław Zielak
Jan Jakub Czoska
Malwina Zofia Grzesińska
Emilia Bińkowska

Jan Jankowski
Maria Canowiecka
Zuzanna Alicja Bożeńska
Zofia Przybyłek
Otto Wilandt
Gabriela Elżbieta Tkaczyk
Mila Walentyna Czarnecka
Orlando Alex Dunst
Pola Mroczkowska
Jakub Piotr Malewski
Leon Jerzy Marchlewicz
Leon Przychocki

Paweł Franciszek Budziński / Kamila Anna Mrówka
Paweł Duda / Anna Skiba
Łukasz Wojciech Bednarek / Dagmara Magdalena Zakrzewska
Mateusz Tomasz Kasperski / Oliwia Ciotucha
Maciej Jurczyszyn / Dominika Patrycja Salamon
Marcin Łukowski / Monika Joanna Nawrocka
Jakub Robert Czoska / Anna Grażyna Kamińska
Damian Trendowicz / Karolina Wielgórska
Michał Piotr Lewna / Kamila Bronisława Wrzosek
Michel Kant / Adrianna Boguszewska
Tomasz Szczelina / Izabela Szczelina
Adrian Kamil Jarecki / Anna Budzyńska
Konrad Wilandt / Alicja Ołdak
Adrian Bendkowski / Karolina Górnik
Maciej Jacek Siwek / Martyna Zofia Miś
Jarosław Zenon Gierszal / Patrycja Alicja Piłat
Maciej Kacprzak / Iwona Cender 

śp. Zofia Andrzejewska
śp. Barbara Jędraszek 
śp. Zygmunt Majchrzak
śp. Ryszard Dudek
śp. Grażyna Stupak
śp. Nepomucena Maria Szłyk
śp. Irena Osiadacz
śp. Alina Anna Noskowiak
śp. Lubomira Danuta Żmuda

śp. Piotr Rybak
śp. Witold Grochowski
śp. Gizela Miklas
śp. Krystyna Brzuś 
śp. Henryk Grzesiak
śp. Piotr Stanisław Tlatlik 
śp. Romuald Ponikwicki 
śp. Zofia Duzinkiewicz
śp. Adrian Zięba

Zawarli związek małżeński

Przyjęli sakrament Chrztu św.
Rok 2021
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