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Zgromadzenie Rycerskie „Szlachetne 
serca” z Miastka zaprosiło do turnie-

ju bractwa z Łodzi, Włocławka, Gdyni, 
Gdańska, Szczecina, Koszalina, Słupska i 
Bytowa. Tego typu wydarzenia przywo-
łują na pamięć chlubne tradycje Polaków. 
Zawody odbyły się 24 i 25 września w 
Świerznie (dekanat Polanów) na tere-
nie stadniny „Złota Podkowa”, która 
była ich współorganizatorem. Rycerze 
walczyli o „Bursztynową Podkowę”. 
Przed zawodami prosili miejscowego 
proboszcza o błogosławieństwo, a w 
niedzielę w zbrojach i z chorągwiami w 
dłoniach modlili się na Mszy świętej. 

Zestawienie teraźniej-
szości z historią rodzi 
tęsknotę za powrotem 
do przeszłości, a szcze-
gólnie do szlachetnych 
serc! 

RYCERZ DOSKONAŁY
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„Bursztynowa 
Podkowa” 
przypadnie 
najwalecz-
niejszemu!

KS. DARIUSZ  
JAŚLARZ

redaktor wydania

Kościół jest jak skarbiec. 
Znajdziemy w nim nie 

tylko wnętrza świątyń pach-
nące przeszłością oraz boga-
tą liturgię, ale nade wszystko 
odkryjemy piękno ludzkiego 
serca! Bo, jak nauczał Jan 
Paweł II, to człowiek jest 
drogą Kościoła. Poświęcamy 
nasze życie, spiesząc z po-
mocą innym. Uczestniczymy 
w rekolekcjach, spotkaniach, 
sympozjach, które zbliżają do 
Boga. Można o tym mówić, a 
można też świadomie włą-
czyć się w wędrówkę! Wszak 
jesteśmy bogactwem nasze-
go Mistrza! Zapraszam! 

I LO w Koszalinie obchodzi jubileusz

Świętowanie prymusów 
Zajmuje 14. miejsce
w rankingu najlepszych szkół 
średnich w Polsce
i jest jednym z najlepszych
w naszej diecezji. Na 266 uczniów, 
którzy przystąpili do matury
w 2005 r., zdało 100 proc.

Z nieukrywaną dumą po-
twierdza te fakty były absol-
went, a od 1998 r. dyrektor I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Stanisława Dubois w Koszali-
nie Rafał Janus. Szkoła obcho-
dzi jubileusz 60-lecia istnienia i 
odbywa się w niej 55. zjazd ab-
solwentów. „Dziś jestem eko-
nomistką. Wspominam cudow-
ne lata nauki w liceum. Uczy-
li mnie wyjątkowi ludzie, któ-
rzy swoją karierę nauczycielską 
zaczynali jeszcze przed wojną. 
Moja córka chodziła także do 
Dubois”– mówi Maria Potyra-
ło-Zalewska, uczestniczka zjaz-
du. Dni świętowania to czas 
wzruszeń i powrotu do historii 
szkoły i tych, którzy ją tworzy-
li. Okazją do dziękczynienia by-

ła Msza św., sprawowa-
na w koszalińskiej ka-
tedrze 1 października 
przez biskupa Pawła 
Cieślika w asyście księ-
ży związanych ze szko-
łą i proboszcza ks. prał. 
Tadeusza Piaseckiego. „Szkoła 
to więcej niż dobrze wyposa-
żone pracownie i biblioteka. 
To uczniowie i nauczyciel, któ-
ry karmi ich pożywnym pokar-
mem prawdy, jak matka karmią-

ca swoje dziecko. Peda-
gog wie, że młodzież 
potrzebuje doświad-
czonych przewodni-
ków i mądrych drogo-
wskazów, aby wejść 
w dorosłe życie. Wie-

dza będąca ważnym elemen-
tem kształcenia nie wystarczy, 
by uformować dojrzałego czło-
wieka. Potrzeba jeszcze otwar-
cia na Boga!” – przypominał bp 
Paweł. KS. DARIUSZ JAŚLARZ

Dyrektor
Rafał Janus
(z lewej) 
i bp Paweł 
Cieślik podczas 
uroczystości
w katedrze
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Zapraszamy
NA REKOLEKCJE OAZOWE 
młodych (najwcześniej II klasa 
gimnazjum), którzy chcą włą-
czyć się w życie już istnieją-
cych wspólnot oazowych bądź 
pragną – z pomocą swoich 
duszpasterzy lub katechetów – 
założyć oazę w swojej parafii. 
Rekolekcje odbędą się od 14 
do 16 października w Ośrodku 
Caritas pw. św. Liboriusza 
(w Ostrowcu k. Wałcza) oraz 
od 21 do 23 października w 
Ośrodku Caritas pw. Aniołów 
Stróżów (w Kołobrzegu przy 
ul. Kasprowicza 7). Należy 
przyjechać do godz. 16.00. 
Wyjazd w niedzielę ok. godz. 

15.00. Należy zabrać śpiwór. 
Koszt 50 zł. Zgłoszenia prosi-
my przesyłać pocztą elektro-
niczną: recepcja@koszalin.oa-
za.pl bądź telefonicznie (94) 
364 33 39 lub 692 676 775. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ Rolniczego 
Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Łodzierzy zapra-
sza do wzięcia udziału w V 
Konkursie Recytatorskim Poezji 
i Prozy Karola Wojtyły.
Konkurs, przeznaczony dla 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, odbędzie się 19 paź-
dziernika w Łodzierzy. 
Celem przyświecającym organi-
zatorom jest zapoznanie się z 
utworami Karola Wojtyły i uka-
zanie ich piękna. Można bę-
dzie też obejrzeć wystawę po-
święconą Papieżowi Polakowi, 
przygotowaną przez dyrektora 
placówki  Mirosława Batrucha. 
Zapewnione nagrody i specjal-
ne upominki dla wszystkich 

uczestników! Szkoły chętne do 
wzięcia udziału w spotkaniu 
zgłaszają maksymalnie trzech 
recytatorów, którzy przedsta-
wią jeden wiersz lub fragment 
prozy. Czas prezentacji nie po-
winien przekraczać 5 minut. 
Zgłoszenia (do 12 październi-
ka), zawierające imię i nazwi-
sko uczestnika, dane opieku-
na, pełną nazwę szkoły z adre-
sem i telefonem kontaktowym, 
tytuł utworu oraz kopię teks-
tu do wglądu, należy kierować 
na adres szkoły: Zespół Szkół 
Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego, Łodzierz 11, 
77-200 Miastko. Szczegółowe 
informacje dotyczące warun-
ków i regulaminu konkur-
su można uzyskać pod nu-
merem telefonu 059 857 24 
09. Impreza objęta jest pa-

tronatem me-
dialnym „Gościa 
Niedzielnego”. 

Konkurs pięknego słowa!

merem telefonu 059 857 24 
09. Impreza objęta jest pa-09. Impreza objęta jest pa-

tronatem me-
dialnym „Gościa 
Niedzielnego”. 

Doradcy życia rodzinnego
OD 14 DO 16 PAŹDZIER-
NIKA. wezmą udział w re-
kolekcjach, które odbędą 
się w Centrum Edukacyjno-
Formacyjnym w Koszalinie 
(ul. Seminaryjna 2, 75–950 
Koszalin). Poprowadzi je o. 
Ksawery Knotz, kapucyn, któ-
ry jest autorem książki „Akt 
małżeński – szansa spotka-
nia z Bogiem i współmałżon-
kiem”.  Rekolekcje są organizo-

wane z myślą o doradcach ży-
cia rodzinnego, którzy cały rok 
służą w poradniach rodzinnych 
przy parafiach. Zapraszamy 
także wszystkich małżonków 
oraz osoby przygotowujące się 
do małżeństwa.  Koszt rekolek-
cji wynosi 60 zł od uczestnika. 
Zgłoszenia przyjmuje Urszula 
Lampka (tel. 094 31-42-321,  
tel. kom. 663-753-579 lub tel. 
094 34-09-800)

Bezpieczna droga do szkoły
KOSZALIN. 27 września ko-
szalińska Straż Miejska w ra-
mach akcji prewencyjnej 
„Bezpieczna droga do szkoły” 
za pomocą fotoradaru monito-
rowała ulice w pobliżu szkół. 
Na początku była to ul. Jana 
Pawła II w oko-
licach przejścia 
dla pieszych, na 
którym ostatnio 
zostały potrąco-
ne trzy uczenni-
ce gimnazjum. 
Później strażnicy 
przenieśli się na 
ul. 4 Marca. W 
sumie w godz. 
6.30–10.00 za-
rejestrowano 20 

pojazdów, które przekroczyły 
prędkość. W stosunku do ich 
kierowców zostaną wyciągnię-
te konsekwencje karne. W tro-
sce o bezpieczeństwo dzieci 
w tym tygodniu funkcjonariu-
sze będą codziennie rano kon-

trolować drogi 
w pobliżu pla-
cówek oświato-
wych. Pozwoli 
to określić miej-
sca najbardziej 
niebezpiecznie 
i na tej podsta-
wie ustalić „gra-
fik” umiejscawia-
nia fotoradaru 
na następne ty-
godnie.

Terapia i komputery
29 WRZEŚNIA w Szkole 
Podstawowej nr 21 zosta-
ła oddana do użytku pracow-
nia komputerowa „e-Kids 
Network” przeznaczona dla 
dzieci niepełnosprawnych. 
Dzieci z niedowładem kończyn 
górnych korzystają z klawiatur 
z powiększonymi klawiszami 
i nakładek zabezpieczających 
przed naciśnięciem niewłaści-
wych klawiszy, urządzeń ste-
rujących kursorem za pomo-
cą poruszania kulki ręką, urzą-
dzenia sterującego kursorem 
za pomocą ruchów głowy. Dla 
dzieci niewidomych i niedowi-
dzących przewidziany jest pro-

gram czytający i powiększają-
cy ekran. Program zawiera syn-
tezator mowy. Dzieci korzysta-
ją również z klawiatur z ko-
lorowymi, powiększonymi kla-
wiszami.
Koszalińska pracownia będzie 
funkcjonować od poniedziałku 
do piątku. W godzinach lekcyj-
nych korzystać z niej będą ucz-
niowie szkoły, a w godzinach 
od 15 do 18 pozostałe dzie-
ci niepełnosprawne z Koszalina. 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej zapewnia dzieciom 
niepełnosprawnym transport z 
domu na zajęcia oraz z pracow-
ni do domu.
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TAM ZNAJDZIESZ POMOC
STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. M.M. KOLBEGO 
HOSPICYJNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, 75-701 
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 13, tel./faks 
(094) 346 07 56, nr konta: Bank Millennium 
9111602202 0000 0000 56525043 
HOSPICJUM STACJONARNE W KOSZALINIE, 75-642 
Koszalin, ul. Słoneczna 15, tel./faks (094) 
340 36 96
HOSPICJUM DOMOWE IM. BPA CZESŁAWA DOMINA

ul. Tynieckiego 23, 76-150 Darłowo, tel.(094) 
314 18 03, numer konta: PKO BP I O/ Darłowo 
nr 18 1020 4681 0000 1202 0023
STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. MATKI TERESY 
Z KALKUTY, ul. Nowa Szwecja 8, 78-600 Wałcz, 
tel. (067) 258 16 30, 0-672 500 200
STOWARZYSZENIE „HOSPICJUM PIŁA”, ul. Wawelska 
32/1, 64-920 Piła, tel. (067) 215 35 18
PORADNIA OPIEKI PALIATYWNEJ IM. SŁUGI BOŻEJ 
STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ, ul. Rydygiera 1, 64-920 
Piła, tel. 0-605 951 949
PORADNIA OPIEKI PALIATYWNEJ PRZY PRZYCHODNI 
REJONOWEJ nr 1, ul. Okrzei 13, 64-920 Piła, tel. 
(067) 212-33-13
TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ IM. JANINY 
RÓŻYCKIEJ

HOSPICJUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, ul. prof. Lotha 
26a, 76-200 Słupsk, tel. (059) 41-16-43
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM”
ul. Wileńska 30, 76-200 Słupsk, tel. (059) 
42-40-31 wew. 65, faks (059) 42-71-32
HOSPICJUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W SŁUPSKU

ul. Jana Druyffa 2, 76-200 Słupsk, tel. (059) 
841 16 43, faks (059) 841 16 43, numer konta: 
05 1540 1098 2001 5550 6036 0001
PORADNIA LECZENIA BÓLU I OPIEKI PALIATYWNEJ PRZY 
SZPITALU ZESPOLONYM, ul. Wałowa 1, 76-200 
Słupsk, tel. (059) 426-011 wew. 35
PORADNIA LECZENIA BÓLU

ZOZ Białogard, ul. Szpitalna, 78-200 Białogard 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Oddział Opieki Paliatywnej Poradnia Leczenia 
Bólu i Opieki Paliatywnej, ul. Wybickiego 30, 
77-200 Miastko

KONCERTY
Słupsk – 19.30, kościół NMP Królowej Różańca 
Świętego (Mariacki)
Darłowo – 17.00, rynek
Koszalin – 17.00, Teatr Bałtycki 



Tydzień Miłosierdzia w hospicjach trwa 366 dni

Godne umieranie
Tydzień miłosierdzia mobilizuje nas 
do większego wysiłku na rzecz potrzebujących.
W kościołach wystawiane są kosze na produkty 
żywnościowe. Parafialne oddziały Caritas 
zbierają datki dla biednych. Tych nigdzie nie 
brakuje, szczególnie na terenie naszej mało 
uprzemysłowionej diecezji. 

Nie tak dawno dziękowaliśmy Panu za te-
goroczne zbiory i prosiliśmy o chleb powsze-
dni. Łamać się nim z głodnymi, to dzielić się 
miłością. Świadczyć miłosierdzie. Ale potrze-
bujący to nie tylko ten, który nie ma pienię-
dzy „na życie”. A co z tymi, którzy już nie mają 
szansy na życie? Mówi się o nich ładnie i dość 
enigmatycznie: 

chorzy w terminalnej
fazie choroby. 
Kim są? Zwyczajnie: to ci, którzy umie-

rają na śmiertelną chorobę. Medycyna poka-
zała im zegar odmierzający ostatnie chwile 
ziemskiej wędrówki, uwalniając lęk, bezrad-
ność, pozbawiając nadziei. Rażeni strachem 
jak piorunem, potrzebują specjalistów i le-
ków, ale jeszcze bardziej warunków do god-
nego umierania. Dyrektor Hospicjum Miło-
sierdzia Bożego w Słupsku Teresa Jerzyk, 
opowiada o swoich podopiecznych z takim 
szczęściem, jakby wygrała milion w toto-lot-
ka. To jej życie. Ma dzieci i kochającego mę-
ża. Jest pogodna, a jednak nie boi się rozma-
wiać o śmierci. „Przecież nasze hospicjum 
ma w nazwie Boże Miłosierdzie! Do niego 
się zwracamy. Modlitwa to cześć naszej po-
sługi. Bez niej i bez Pana Boga byłoby trud-
no!” – zwierza się. Pani Teresa wciąż dzię-
kuje tym, którzy rozumieją potrzeby umie-
rających i ich rodzin: „Hospicjum Miłosier-
dzia Bożego w Słupsku dziękuje państwu za 
zrozumienie i kupno żonkili. Dzięki naszym 
młodym wolontariuszom udało nam się ze-
brać 6347 zł 11 gr”.  Wolontariusze? 

Każdy by się przydał! 

Owszem, są tu lekarze, pielęgniarki, psy-
cholog, ksiądz. Ich fachowa opieka jest nieza-
stąpiona. I oni są wyjątkowi! Ale do dawania 
serca nie potrzeba nadzwyczajnych umiejęt-
ności – wystarczy posiedzieć przy chorym, po-
rozmawiać, napisać list czy przeczytać książ-
kę, albo... wyruszyć „w trasę”. Ksiądz Rafał Sta-
siejko, założyciel Hospicjum Domowego im. 
Biskupa Czesława Domina w Darłowie, do-
brze rozumie problem. Jest pochłonięty służ-
bą umierającym. Nie owija w bawełnę. Mówi 

prosto, zwyczajnie i z pasją: „Nasze hospicjum 
działa dopiero od marca. Ciężko jest z finansa-
mi, ale jest sens pomagania godnie odchodzić 
ludziom, żyjącym często w biedzie. A to sta-
ramy się robić. Wszyscy pracują jako wolonta-
riusze, organizując opiekę, zbiórkę na hospi-
cjum. Dzięki ks. Pawłowi Brostowiczowi, dy-
rektorowi Caritas diecezjalnej, otrzymaliśmy 
samochód, który wykorzystujemy do odwie-
dzin chorych w domu. Staramy się o sprzęt 
medyczny. Chcemy pozyskiwać nowych ludzi 
i dlatego włączamy się w kampanię na rzecz 
hospicjów. 

Chcemy o tym mówić 

O czym chcą mówić? O tym, że eutanazja 
to najprostsze i – bez ogródek – najgłupsze 
rozwiązanie. Nie wymaga wysiłku i traktuje 
chorego, umierającego człowieka jak zepsutą 
pralkę. Człowiek ma godnie umierać! 

Hospicjum to też Życie
– zdążyć z prawdą

– to hasło pierwszego Światowego Dnia Ho-
spicjów i Opieki Paliatywnej obchodzonego 8 
października 2005 r. – w ostatnim dniu Tygo-
dnia Miłosierdzia.

Z tej okazji organizowane są spotkania 
i koncerty (informacja obok). Mają zachęcić 
uczestników do włączania się w pomoc umie-
rającym i pomóc w zebraniu funduszy wspo-
magających, gdyż  środki przeznaczone przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia nie wystarcza-
ją na zapewnienie wymaganego standardu le-
czenia i opieki nad ciężko chorymi pacjenta-
mi. Pozyskane pieniądze przeznacza się na za-
kup leków, opatrunków, doposażenie hospi-
cjów i wykonywanie bieżących remontów.

KS. DARIUSZ JAŚLARZ

Rafał ma raka móżdżku. 
W hospicjum jest otoczony miłością
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Sonda

POSŁUGA SZAFARZA 
MIECZYSŁAW MAŁKOWSKI, 
PARAFIA ŚW. JÓZEFA 
RZEMIEŚLNIKA W KOSZALINIE 

Jest to dla mnie 
wielkie wyróżnie-
nie. Pamiętam, 
że kiedy po raz 
pierwszy rozda-
wałem Ciało Pana 

Jezusa, z przejęcia trzęsły mi 
się ręce. Do dziś, mimo że 
posługę szafarza sprawuję 
już od sześciu lat, nadal bar-
dzo przeżywam każdą Mszę.

STEFAN KOZŁOWSKI, 
PARAFIA ŚW. PAWŁA W DRAWSKU

Trzeba stale pa-
miętać o tym, 
że jest się „na 
świeczniku”. Bo 
kiedy ktoś rozda-
je Komunię św., 

jego zachowanie nie może 
budzić żadnych wątpliwo-
ści. Szafarstwo zobowiązu-
je do dużej samodyscypli-
ny, nie tylko przy ołtarzu. Co 
dzień towarzyszy mi świa-
domość bycia blisko Jezusa.

JAN SŁOMA, PARAFIA NARODZENIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  
W SZCZECINKU

W parafii przy-
jęto mnie bar-
dzo serdecznie, 
mimo począt-
kowych obaw. 
Myślę, że teraz 

wszyscy się już przyzwycza-
ili. Zdarza się przecież tak, 
że jest tak wielu chętnych 
do przyjęcia Komunii św., że 
jej rozdawanie znacznie wy-
dłużyłoby Mszę św.

ANDRZEJ JAKIMOWICZ,  
PARAFIA ŚW. JACKA W SŁUPSKU

Jestem człon-
kiem Kościoła 
Domowego i 
szafarstwo jest 
naturalną konse-
kwencją uczest-

nictwa w tym ruchu. Służę 
jako szafarz nadzwyczajny 
już od 1995 r., ale nadal jest 
to dla mnie wielkie prze-
życie, któremu towarzyszy 
szybsze bicie serca.

W pierwszych wiekach 
chrześcijanie, narażeni na 
prześladowania, zmuszeni 

byli do ukrywania swej 
wiary. Aby ochronić 

Eucharystię i docierać  
z nią do chorych  

i uwięzionych, młody 
Kościół posługiwał 

się wiernymi. 
Dość wcześnie jednak 

udzielanie Komunii św. 
stało się domeną wyłącznie 

kapłanów.  
Do praktyki rozdzielania 

Eucharystii przez świeckich 
Kościół powrócił  

dopiero po Soborze  
Watykańskim II.

tekst 
KAROLINA PAWŁOWSKA

W1990 r. odbył 
się Kongres Eucha-
rystyczny w Polsce, 
którego owocem 

było powołanie nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii św. Na mo-
cy jego postanowień nadzwy-
czajni szafarze mogą udzielać 
Komunii św. wiernym i zanosić 

ją do chorych, także ja-
ko Wiatyku, gdy braku-
je szafarzy zwyczajnych 
uprawnionych w pierw-
szym rzędzie do komu-
nikowania (czyli kapła-
nów i diakonów), a tak-
że, gdy posługę tę uniemożliwiają 
im inne zajęcia duszpasterskie lub 
stan zdrowia. Nadzwyczajnymi 
szafarzami są ojcowie rodzin, nor-
malnie funkcjonujący zawodowo. 
Ich wiek Episkopat określa od 35 
do 65 lat, choć zdarzają się wyjąt-
ki od tej reguły. Nie ma natomiast 
wyjątków, gdy chodzi o ich nie-
poszlakowaną opinię oraz aktyw-
ność w życiu religijnym. Kandydat 
na szafarza musi odbyć najpierw 
blisko trzymiesięczny kurs przy-
gotowawczy, na którym zdoby-
wa podstawowe wiadomości 

m.in. o liturgii, o Piśmie 
Świętym, o prawie 
kościelnym, a także 
opanowuje podstawo-
we umiejętności prak-
tyczne, potrzebne do 
sprawowania tej po-

sługi. Szkolenie zakończone 
jest mianowaniem przez bi-
skupa, udzielanym zwykle na 
okres jednego roku i może – 
choć nie musi – być odnawia-
ne. Dla niektórych poprzecz-
ka okazuje się być zawieszona 
za wysoko. Wtedy najczęściej 
sami rezygnują ze sprawowa-
nej funkcji. Ich posługa, jak sa-
ma nazwa wskazuje, jest nad-
zwyczajna. Roznoszą Komunię 
św. chorym do domów i szpita-
li, a także pomagają w jej roz-
dawaniu podczas dużych uro-

Formacja duchowa szafarzy

Posłańcy nadzwyczajni

Szafarze są 
tymi, którzy 
rozszerzają 
Kościół,  żyjąc 
Eucharystią

G O Ś Ć  K O S Z A L I Ń S K O - K O Ł O B R Z E S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
9 

pa
źd

zie
rn

ik
a 

20
05

IV

H
EN

RY
K 

PR
Z

IO
N

D
Z

IO
N

O



czystości religijnych. Sami o so-
bie mówią, że są posłańcami 
Pana Boga.

W diecezji koszalińsko-
-kołobrzeskiej 

od 1995 r. ustanowiono 180 sza-
farzy nadzwyczajnych, z czego 
czynną służbę podejmuje obecnie 
106. Wśród nich jest również kil-
ka sióstr zakonnych. Dla większo-
ści podjęcie tej funkcji było natu-
ralną konsekwencją aktywnego 
życia w parafii. Część z nich nale-
ży do grup apostolskich istnieją-
cych przy parafii, najczęściej jest 
to neokatechumenat lub Domo-
wy Kościół, i tam odbywają też 
swoją formację. „Przez całe życie 
byłem ministrantem, zatem pod-
jęcie funkcji szafarza na prośbę 

księdza proboszcza rozumiało się 
niejako samo przez się” – opowia-
da Paweł Jędraszczyk. Wraz z po-
jawieniem się pierwszych świec-
kich udzielających Komunii św. 
zrodziły się obawy o to, jak zo-
staną oni przyjęci. „Służę w wiej-
skiej parafii, w której ludzie ma-
ją ugruntowane na wiele rzeczy 
poglądy, zahamowania i różnego 
typu przyzwyczajenia. Przyznaję, 
że początkowo obawiałem się te-
go, jak zostanę przyjęty w parafii 
przez sąsiadów. Okazało się jed-
nak, że spotykam się, także poza 
Mszą św., z dowodami dużej sym-
patii i serdeczności. Moje życie 
nie zostało w sposób szczegól-
ny dostosowane do szafarstwa, 
tylko szafarstwo samo w nie we-
szło” – mówi Tomasz Kledzik, je-
den z najmłodszych stażem sza-
farzy, ustanowiony do służby w 
marcu tego roku. Wielu szafarzy 
podkreśla, że nawet jeśli spotka-
li się z pewną nieufnością, to oba-
wy te szybko odsuwane były na 
bok. Ich posługa przyjmowana 
jest w parafiach z wielką życzli-
wością, zarówno ze strony księży, 
jak i wiernych. 

Najważniejszym 
zadaniem 

szafarza nadzwyczajnego jest do-
cieranie do chorych, aby umoż-
liwić im przyjęcie Pana Jezusa 
w niedzielę i święta. Spotkania 
te są okazją do dłuższej rozmo-
wy, wsłuchania się w zmartwie-
nia chorego lub po prostu zwy-
kłego zainteresowania. Z warto-
ści cichej posługi szafarza właśnie 
ci schorowani i cierpiący, którzy 
nie mają możliwości uczestnicze-
nia w niedzielnej Mszy św., zdają 
sobie sprawę najlepiej. „Te wizy-
ty są dla mnie prawdziwym bło-
gosławieństwem” – mówi pani 
Jadwiga, której wiek nie pozwa-
la na samodzielne opuszczanie 
mieszkania. – „Zawsze słucham 
Mszy św. w radiu, ale to przecież 
nie to samo”. Podobnie mówią 

inni chorzy. Im nie przeszkadza, 
że przyjmują Komunię św. z rąk 
osoby świeckiej. „Najważniejsze 
jest, że przychodzi do nas z Pa-
nem Jezusem, z dobrym słowem 
i że wspólnie się modlimy” – mó-
wi pani Aurelia. Nierzadko wizyty 
te wywołują wiele wzruszeń. Tak-
że u samych posłańców. „Odczu-
wam wdzięczność ze strony lu-
dzi, którym zanoszę Pana Jezu-
sa. Kiedy przychodzę do chorego, 
który przez cały tydzień był sam, 
mojej wizycie towarzyszą wielkie 
emocje. Czuję się naprawdę po-
trzebny, gdy widzę radość z tego 
powodu” – nie ukrywa wzrusze-
nia Ryszard Hasik. Podobnie opo-
wiada Piotr Walicki, odwiedzający 
chorych od 5 miesięcy. „Początki 
były trudne, bo wiązały się z wiel-
ką tremą. Z każdym tygodniem, z 
każdą następną niedzielą jest co-
raz lepiej. Spotykam się z olbrzy-
mią wdzięcznością i przywiąza-
niem chorych – mówi. – Kiedy 
uprzedziłem, że jadę na rekolek-
cje i że nie będę mógł przyjść, z 
obawą dopytywali się, czy aby na 
pewno tylko jedna taka niedziela 
będzie, kiedy nie przyjdę do nich 
z Panem Jezusem”.

Posługa  cierpiącym

Opiekunem i duchowym prze-
wodnikiem szafarzy jest ks. An-
drzej Korpusik. Od 23 do 25 
września spotkał się z nimi po 
raz kolejny na dorocznych ćwi-
czeniach duchownych w Koszali-
nie. W rekolekcjach wzięło udział 
86 mężczyzn pełniących posłu-
gę nadzwyczajnych szafarzy. Ze 
względu na pełnione obowiązki 
służbowe nie wszyscy zdołali do-
trzeć do Koszalina. Dni skupienia, 
do udziału w których są zobowią-
zani raz w roku, są sposobnością 
do formacji duchowej, ale i oka-
zją do pogłębiania wiedzy oraz 
wymiany doświadczeń. Dla Paw-
ła Jędraszczyka są także możliwo-
ścią poczucia niezwykłej wspól-
noty, której uczestnicy przez trzy 

dni wspólnie modlą się, śpiewa-
ją i wzrastają w wierze. „Kościół 
to nie tylko zgromadzenie wier-
nych na Mszy św. Jest to także 
Kościół chorych, cierpiących, do 
których trzeba dotrzeć – tłuma-
czy ks. Korpusik zasadnicze po-
wody ustanowienia służby szafar-
skiej. – Właśnie świadectwa ludzi 
chorych i nierzadko samotnych w 
swoim cierpieniu, do których do-
cierają szafarze nadzwyczajni, są 
najlepszym argumentem przema-
wiającym za słusznością ustano-
wienia tej funkcji”. 19 marca tego 
roku mianowanych zostało kolej-
nych 10 szafarzy nadzwyczajnych. 
Ich pełne emocji relacje świadczą 
o tym, że jest zapotrzebowanie w 
Kościele na świeckich posłańców 
niosących nadzwyczajny dar.  

Formacja duchowa szafarzy

Posłańcy nadzwyczajni

Posługa ta zobowiązu-
je szafarzy do wysoce 

moralnego życia. Podjęcie 
się szafarstwa sprawia, że 
stają się osobami publicz-
nymi. Ich najmniejsze nie-
doskonałości mogą stać się 
podstawą do rozmów i do 
oceny. Dla wielu może wią-
zać się to ze zbyt dużym 
obciążeniem. Kiedy wymóg 
moralny staje się zbyt wy-
górowany dla ich sposobu 
życia, kiedy bycie człowie-
kiem „na świeczniku” oka-
zuje się być ponad ich siły,  
rezygnują, podając rozma-
ite przyczyny, także natu-
ry etycznej. Mimo że jest 
to przecież swego rodza-
ju elita, z której probosz-
czowie wybierają godnych 
sprawowania tej funkcji, 
kierując ich na kursy przy-
gotowawcze, bo szafarzami 
nie zostają przecież ludzie 
przypadkowi, obserwujemy 
wciąż ich duchowy wzrost. 
Ich życie sakramentalne, 
eucharystyczne i kościelne 
w wielu wypadkach wciąż 
na nowo ulega ożywieniu. 
Temu służą również orga-
nizowane corocznie dni 
skupienia.

niosących nadzwyczajny dar.  

MOIM 
ZDANIEM

KS. ANDRZEJ KORPUSIK 
opiekun duchowny szafarzy
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Uroczystości odpustowe w parafii greckokatolickiej w Wałczu

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony!
25 września w parafii 
greckokatolickiej w Wałczu 
wierni uczestniczyli w odpuście 
parafialnym z okazji święta 
Podwyższenia Krzyża Pańskiego.

W tradycji Kościoła grecko-
katolickiego oddanie czci znako-
wi śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa odbywa się bardzo uro-
czyście. Na początku liturgii ce-
lebrans wynosi na środek świą-
tyni krzyż udekorowany różami i 
umieszcza go na małym ołtarzu. 
Po odmówieniu litanii oraz trzy-
krotnym przyklęknięciu i śpiewie: 
Przed krzyżem Twoim, Panie, kła-
niamy się i świę-
te Twoje zmar-
twychwstanie 
wysławiamy , 
kapłan unosi 

go na znak zwycięstwa nad grze-
chem i śmiercią. Po indywidualnej 
adoracji przez ucałowanie rozpo-
czyna się Msza święta.

W sobotę wieczorem, w 
przeddzień święta, odprawiane 
są Wielkie Nieszpory z błogo-
sławieństwem pokarmów: bułek, 
pszenicy, wina i oliwy. W tym ro-
ku wspólnie z ks. proboszczem 
Arkadiuszem Trochanowskim ce-
lebrowali je ks. Roman Ferenc z 
Człuchowa, ks. Piotr Baran, ks. 
Włodzimierz Kucaj z Białego Bo-
ru i ks. Jarosław Moskałyk z Po-
znania. W niedzielę ks. A. Tro-
chanowski odprawił Moleben do 
Jezusa Chrystusa Zbawiciela, zaś 
w czasie Eucharystii słowo Boże 
wygłosił wykładowca Uniwersy-
tetu Poznańskiego ks. dr hab. J. 
Moskałyk. Uroczystości odpusto-
we zakończyła procesja. 

BEATA STANKIEWICZ

Odpust  
w Wałczu miał 

bardzo uroczysty 
charakter 

W kapliczce Matki Bożej Sa- 
letyńskiej we wsi Biała koło 
Trzcianki znajduje się kamień z 
odciskiem stopy... Matki Bożej. 
Tak przynajmniej utrzymuje 
okoliczna ludność. 

Kamień pochodzi z czasów 
pierwszej parafii w tej wsi. Po-
danie głosi, że kiedy ziemię tę 
zamieszkiwali pogańscy Pomo-
rzanie, po drugiej stronie osie-
dlili się chrześcijanie. Wojow-
niczy Poganie często najeżdża-
li na Polskę, palili wsie, a lud-
ność zabierali do niewoli. Po 
walkach Pomorzanie świętowa-
li swoje zwycięstwo  w świę-
tym lesie koło Białej, gdzie 
utworzyli krąg z kamieni. Po-
środku stał duży kamień, na 
którym kapłan pogan składał 
ich bogu – Bulbugowi, ofiary 
z wziętych do niewoli chrze-
ścijan.

W roku 1100, kiedy po raz 
kolejny sięgnął po nóż, zabijając 
kolejną ofiarę, z nieba błysnę-
ło potężne światło, które ośle-

piło ich tak mocno, że 
padli na kolana. Gdy 
podnieśli wzrok, po-
noć oczom ich ukazała 
się Matka Boska z Dzie-
ciątkiem Jezus na rękach. Stała 
ona na kamieniu ofiarnym i po-

wiedziała do nich: „Nie 
przelewajcie niewin-
nej krwi. Opuście swo-
ich bogów i służcie jed-
nemu Bogu”. Po chwi-

li chmura zabrała Matkę Boską 
wraz z chrześcijanami do nie-

ba. W miejscu, gdzie stała odcis-
nęła się głęboko jej stopa. Prze-
straszeni poganie w pośpiechu 
opuścili miejsce składania ofiar. 
Bóg chrześcijański zwyciężył, a 
poganie przyjęli chrzest. Pierw-
si nawróceni w 1108 roku utwo-
rzyli parafię w Białej i wybudo-
wali kościół chrześcijański. Ty-
le przekazy. 

W późniejszym okresie ka-
mienie ofiarne rozbito i wyko-
rzystano do budowy kościoła.  
Ułamek kamienia z odciśniętą 
stopą Matki Boskiej wmurowa-
no w mur ogradzający cmentarz. 
Po II wojnie światowej kamień 
leżał na placu kościelnym. 

W latach 50. za sprawą pro-
boszcza parafii ks. Juliana Fi-
loda, na placu kościelnym, 
zbudowano grotę Matki Bo-
skiej Saletyńskiej. Tam został 
umieszczony kamień z odci-
skiem stopy. Obecnie można 
go oglądać i podziwiać, dzię-
kując za opiekę nad okoliczny-
mi mieszkańcami. 

KRZYSZTOF DĘGA

Grota 
Matki Bożej 
Saletyńskiej  
w Białej

Ciekawe miejsca

Niezwykły kamień z Białej
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Słupszczanie na V Ogólnopolskim Forum Młodzieży Szkół Katolickich

Odnaleźć spojrzenie Pana 
23 września na Jasnej Górze 
zgromadziło się ponad 1400 
uczniów ze szkół katolickich  
z całej Polski. V Ogólnopolskie 
Forum poprowadzili o. Marek 
Urbanowski, dominikanin,  
i Jan Pospieszalski. Temat  
„Odnaleźć spojrzenie Pana” 
osnuty był na katechezie  
Ojca Świętego Jana Pawła II  
o relacji z Chrystusem i sposobie 
jej budowania. W spotkaniu 
uczestniczyli młodzi  
ze Słupska wraz z opiekunem  
ks. Krzysztofem Witwickim.

V Forum Młodzieży Szkół 
Katolickich to wyraz hołdu i 
wdzięczności wobec Jana Pa-
wła II, a także zatrzymanie się 
nad treścią przemówień, skie-
rowanych do młodych w 1987 r. 
 na Westerplatte i dziesięć lat 
później na placu Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu.

Młodzież obejrzała mate-
riał filmowy ze spotkania z Ja-
nem Pawłem II pod Krzyżami 
Poznańskimi. Jeszcze raz za-
brzmiały, pełne troski i miło-
ści, słowa Papieża: „Drodzy 
chłopcy i dziewczęta, podą-
żajcie z entuzjazmem swych 
młodych serc za Chrystusem. 
Tylko On może uciszyć lęk 
człowieka. Patrzcie na Jezu-
sa głębią waszych serc i umy-
słów! On jest waszym nieod-
łącznym przyjacielem”.

Umocnienie wiary

Wielu z nich przybyło na 
forum już po raz kolejny. Jest 
to dla nich duże umocnienie 
w codziennym trudzie wyzna-
wania wiary. Kasia Walasik ze 
Słupska zauważa: „Przyjecha-
liśmy po raz pierwszy i zo-
baczyliśmy, że każda szko-
ła ma swój mundurek”. Moni-
ka z Sieradza stwierdza: „Tu-
taj zrozumiałam, czego ocze-
kiwał od nas Jan Paweł II, gdy 
powiedział, że przyszłość Pol-

ski zależy od nas, młodych”. 
Weronika dodaje: „Wracam 
do domu odmieniona, bogat-
sza wewnętrznie, napełnio-
na mocą Ducha Świętego”. 
Ola zaś podkreśla, jak wiele 
dała jej modlitwa: „Napełni-
ła mnie głęboką refleksją nie 
tylko nad światem, ale i nad 
sobą samą, swoją przyszłoś-
cią. Teraz łatwiej mi będzie 
odpowiedzieć na wiele trud-
nych pytań”.     „Zapropono-
wano nam treści przekazywa-
ne przez Jana Pawła II. Ciągle 
na różne sposoby doświad-
czamy jego obecności, czu-
jemy jego ojcowską troskę i 
opiekę. Był, jest i będzie dla 
nas darem od Boga” – mówi 
Małgosia z Sieradza.

Rozpoznać Jezusa 

Dominikanin o. Marek Ur-
banowski zaproponował mło-
dym spojrzenie na Chrystusa 
przez wspaniałe dzieła wiel-
kich malarzy średniowiecza. 
„Pragnę, by młodzież sięga-
ła do tego, co już jest. Pa-
pież mówił o tym, co jest na-
szym dziedzictwem. W Euro-
pie nie trzeba niczego wymy-
ślać, trzeba tylko sięgnąć do 
źródeł”.

Wiktor ze Słupska, mile 
zaskoczony, stwierdza: „Du-
że wrażenie zrobił na mnie 
wykład o. Marka. Słuszne 
jest, by środki audiowizualne 
szły razem z ewangelizacją”. 
„Chrystus patrzy na nas, ale i 
oczekuje dialogu. Spojrzenie 
Chrystusa domaga się odpo-
wiedzi i konkretnego czynu, 
pobudza człowieka do dzia-
łania. Na szczęście jest Eu-
charystia, w której Chrystus 
daje nam siłę, by to spoj-
rzenie można było odwza- 
jemnić. Chrystus przychodzi 
do nas jak żebrak prosić o mi-
łość” – kontynuował o. Ma-
rek.

Poczucie tożsamości

Szczególne świadectwo 
dał młodym Jan Pospieszal-

ski. Łatwo można by-
ło zauważyć, że to o 
wiele więcej niż tylko 
poprowadzenie spot-
kania, śpiew religij-
nych pieśni. To wyraz 
głębokiej świadomo-
ści wiary i troska o 
innych: „Młodym trudno jest 
w swoich środowiskach przy-
znać się, że chodzą do szkół 
katolickich. A przyjeżdżając 
tu, nabierają pewnego po-
czucia wartości, czują się si-
łą, mają swoją tożsamość. Są 
tu zaledwie delegacje, ale je-
śli samych delegacji jest po-
nad 1400 osób, to jak wiel-
ki potencjał kryje się w tych 
szkołach”. 

„Pierwsze wra-
żenie to ogrom lu-
dzi. Nie myślałem, 
że będzie tak świet-
nie! Modlitwa, śpiewy, 
wielkie umocnienie” – 
mówi Piotr ze Słup-
ska. A jego katecheta 

ksiądz Krzysztof Witwicki do-
daje: „Gromadzimy się wokół 
osoby Jezusa Chrystusa, jeste-
śmy jednością, wspólnotą, a 
nasza szkoła włącza się w tę 
wspólnotę. Każda szkoła przy-
nosi jakiś charyzmat, jakiś dar. 
Jest to spotkanie wzajemnego 
obdarowywania się, dzielenia 
się, a wszystko dzieje się wo-
kół Jezusa Chrystusa”.

S. JANINA SABAT USJK

Dla młodych 
były to spotkania 
wzajemnego 
obdarowywania 
i dzielenia się 
doświadczeniem 
wiary
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Kiedyś popielewska 
świątynia należała  
do ewangelików. Być może 
dlatego, gdy przejęli ją 
katolicy, chcieli podkreślić 
katolickość maryjnym 
wezwaniem.

Kościół stoi na nie-
wielkim wzniesieniu 
wśród drzew. Już z da-
leka widać nową da-
chówkę i niedawno za-
łożone błyszczące ryn-
ny. Wewnątrz zaś panu-
je hałas i unosi się kurz. 
Murarze zrywają sta-
ry tynk z kolejnej ścia-
ny. Dwie są już otynko-
wane na nowo i pysz-
nią się dumnie swą bia-
łą gładkością. Za dwa 
lata będzie w Popiele-
wie wielka uroczystość. 
Minie wtedy 50 lat od 
erygowania tam samo-
dzielnej parafii. Ksiądz 
proboszcz Roman Ma-
lik marzy o dokończe-
niu na czas wszystkich 
przygotowań. To trud-
ne zadanie, bo wspólno-
ta liczy niespełna 1400 
wiernych, ale obejmuje 
oprócz Popielewa tak-
że Kołacz, gdzie rów-
nież znajduje się koś-
ciół, Brusno oraz kilka 
przysiółków. – W nie-
dzielę odprawiam czte-
ry Msze św. – opowia-
da ks. proboszcz. – W 
środy, czwartki i piątki 
po dwie.

Parafia się starzeje. 
cztery chrzty, dwa ślu-
by, sześć pogrzebów – 
tak wygląda tegoroczna 
statystyka. – W tym ro-
ku zlikwidowano ostat-
nią na terenie parafii 
szkołę podstawową w 

Bruśnie – mówi ks. Ro-
man. – Skoro w sześ-
ciu klasach uczyło się 
w sumie 44 dzieci, tak 
musiało się stać. Ja te-
raz uczę w gimnazjum 
w Redlach. Niewie-
lu mieszkańców parafii 
ma wyższe wykształce-
nie, okazuje się jednak, 
że młodzież jest bar-
dzo ambitna. Nie tylko 
szuka zarobku, zatrud-
niając się sezonowo za 
granicą, ale też wielu 
młodych ludzi studiuje. 
Jak wspomina ks. Malik, 
remont kościoła zaczął 
się kilka lat temu  od 
kościelnej wieży. Potem 
jednak zawalił się dach 
plebanii i trzeba było 
najpierw ją wyremon-
tować. Dopiero w ubie-
głym roku znów ruszy-
ły prace przy świątyni. 
Na przyszły rok zosta-
nie jeszcze osiem okien 
do wymiany i wystrój 
prezbiterium. – Powoli 
udaje mi się przekonać 
parafian, że wspólnym 
wysiłkiem można coś 
zdziałać – mówi ks. Ro-
man. – Początkowo nie 
chcieli nawet słuchać o 
remoncie kościoła. Dzi-
siaj skarbnicy z rady pa-
rafialnej sami zbierają 
pieniądze. Ludzie wpła-
cają, ile kto może – od 
5 do 100 złotych. 10 
tys. Udało mi się zdo-
być osobiście. A 20 tys. 
otrzymaliśmy jako po-
moc ze strony pań-
stwa. Jednak tegorocz-
ny koszt remontu prze-
kroczy 70 tys. złotych. 
Ksiądz proboszcz poka-
zuje sporą teczkę z li-
stami, które kierował 
do różnych firm i insty-
tucji. Tylko Urząd Gmi-

ny w Połczynie Zdroju 
odpowiedział pozytyw-
nie i zobowiązał się do 
pokrycia kosztów wy-
miany dwóch okien.

Zwiedzanie para-
fii to prawdziwa przy-
goda. Odwiedzamy 
cztery miejsca kultu, 
a w każdym znajdu-
jemy naczynia i księ-
gi liturgiczne, ornaty i 
ministranckie komże. 
Szczególnie zadbany 
jest kościółek w Ko-
łaczu, któremu patro-
nuje św. Karol Boro-
meusz. Kołacz to naj-
większa wioska w pa-
rafii, to tu pojawi-
ły się pierwsze ma-
łe firmy, dając zatrud-
nienie i zarobek wielu 
osobom. Ludzie chcą 
zmieniać swój trudny 
los. I to jest z pewno-
ścią znak nadziei.

MIROSŁAW RZEPKA

KS. ROMAN 
MALIK

Pochodzi z Dobryszyc pod 
Częstochową, gdzie poznał 
rolnicze życie. Po czterech 
latach studiów w Krakowie 
przeniósł się, ze względu na 
stan zdrowia, do Paradyża 
Gościkowa. W 1977 roku 
przyjął święcenia kapłańskie. 
Proboszczem w Popielewie 
jest od 2001 roku.

PANORAMA PARAFII 
Pw. Matki Bożej Różańcowej w Popielewie

Wspólnie można sporo zdziałać

ZDANIEM PROBOSZCZA
Chciałem zostać księdzem od czasu, gdy jako mło-
dy chłopak przeżyłem na Jasnej Górze uroczysto-
ści milenijne Chrztu Polski. Nie jestem osobą o 
giętkim karku, ale staram się układać stosunki z 
ludźmi i władzami bezkonfliktowo. Już planuję mi-
sje parafialne przed naszym jubileuszem. Będą po-
święcone miłosierdziu Bożemu. Staram się wcie-
lać w życie słowa, które na początku mojej kapłań-
skiej drogi usłyszałem od pewnego starszego pro-
boszcza: „Pamiętaj, zawsze raz tylko poproś, ale 
gdy jest za co, podziękuj dwa razy”. Dlatego też 
uważam, że moim parafianom należy się podzię-
kowanie i za życzliwe przyjęcie mnie w parafii, i za 
pomoc przy remoncie kościoła w Popielewie.

Zapraszamy na Msze św.:
  Msze św. niedzielne o godz. 8.30 (Kołacz Tartak), 

9.30 (Kołacz kościół), 11.00 (kościół parafialny w 
Popielewie), 12.30 (Brusno kaplica)

  Nabożeństwo Różańcowe codziennie po Mszy św. o godz. 
18.00 oraz po Mszy św. o godz. 16.30 (w czwartki – 
Kołacz Tartak; w środy i piątki – Brusno lub Kołacz)

  Suma odpustowa dzisiaj (9 października) o godz. 
15.00 w kościele parafialnym (odprawi ją i homi-
lię wygłosi ks. prałat Józef Słomski, kustosz bazyliki 
Mariackiej w Kołobrzegu)

Ogromny kościół ufundował 
ród Martenffletów w 1876 r. 

koszalin@goscniedzielny.pl
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