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Zgromadzeni w auli Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Białogardzie melomani mie-

li możliwość uczestniczyć w wieczorze 
podsumowującym tegoroczne Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. Z koncertem zaprezento-
wał się Kwartet Filharmonii Koszalińskiej 
Camerata Pomerania. Wśród zaprezento-
wanych utworów znalazły się ponadczaso-
we szlagiery muzyki kameralnej, jak „Taniec 
węgierski” nr 5 g-moll Johannesa Brahmsa 

czy wiązanka walców wie-
deńskich Johanna Straussa 
syna, jak i współczesne 
kompozycje Wojciecha 
Kilara. Wieczór był rów-
nież okazją do złożenia 
podziękowań wszystkim 
zaangażowanym w orga-
nizację imprez składają-
cych się na białogardzkie 
Dni Kultury.  KA

WIECZÓR KAMERALNY
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Kwartet 
Camerata 
Pomerania 
zaprezentował 
program,  
który  
z pewnością trafił 
do najbardziej 
wybrednych 
melomanów

KAROLINA PAWŁOWSKA
redaktor wydania

Są młodzi ludzie, którym 
nie wystarcza telewizja 

i gry komputerowe. Są peł-
ni zapału i energii, a pra-
ca jest dla nich radością. 
Nic dziwnego, mają najlep-
szego pracodawcę – Pana 
Boga, dla Niego pracują z 
ochotą i szczerym zaanga-
żowaniem. Swoim entuzja-
zmem zarażają całe para-
fie. Założony ponad 50 lat 
temu przez sługę Bożego 
ks. Franciszka Blachnickiego 
Ruch Światło–Życie nie traci 
nic ze swojej świeżości – w 
naszej diecezji oazy pulsują 
życiodajnym światłem.  

Rekolekcje dla osób niepełnosprawnych

Czas wiary, nadziei, miłości
Są jak rodzina. Starają się 
wspierać nawzajem, jak potrafią. 
Jedni poruszają się na wózkach, 
inni chodzą o własnych siłach, 
choć z trudem. Po niektórych 
zupełnie nie widać choroby. 

A jednak łączy ich fizyczne 
cierpienie, często brak zrozu-
mienia w otoczeniu. Znajdu-
ją je wśród „swoich” i tych, 
o których mówią „przyjacie-
le”. Zrzeszeni w Stowarzysze-
niu Osób Niepełnosprawnych 
„Opoka” razem pokonują tru-
dy. Na swoje rekolekcje cze-
kają cały rok. Owszem, orga-
nizują wycieczki, pielgrzym-
ki, ale – jak mówią – modli-
tewne skupienie  pozwala im 
„naładować akumulatory”. Tu 
są razem i dla siebie. Nie my-
ślą w tym czasie o chorobie. 
Mocno to podkreślają. Jak tłu-
maczy Urszula Choromańska, 
prezes Stowarzyszenia, właś-
nie dlatego te rekolekcje są 
chorym niezwykle potrzebne. 
Nie jest im łatwo dostać się 

tu nawet z pobliskiego Ko-
szalina. Do Centrum Eduka-
cyjno-Formacyjnego przybyło 
od 18 do 20 listopada pra-
wie 50 osób. Rekolekcje prze-
prowadził ks. Andrzej Hry-
ckowian – ojciec duchowny 
w Wyższym Seminarium Du-
chownym, który troszczy się 
o nich na co dzień. Wspoma-
gają go trzej klerycy odwie-
dzający chorych raz w tygo-
dniu w ich domach. Przed-
miotem refleksji rekolekcyj-

nej były cnoty: wiara, nadzie-
ja i miłość. Wspólnie przeży-
wane Msze św., Droga Krzy-
żowa, adoracja Najświętsze-
go Sakramentu czy spotkania 
w grupach koncentrowały się 
na tych zagadnieniach. W pro-
gramie nie zabrakło „pogod-
nych wieczorów”. Wszystkim 
uczestnikom towarzyszył do-
skonały nastrój. Więcej o Sto-
warzyszeniu w następnym nu-
merze naszego tygodnika.

KS. DARIUSZ JAŚLARZ
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Rekolekcje przebiegały w ciepłej atmosferze. Nic dziwnego – członkowie 
„Opoki” są dla siebie jak najbliższa rodzina

ZA TYDZIEŃ
  ODWIEDZIMY WSPÓLNOTĘ para-

fialną oraz kościół pw. św. 
Jana Chrzciciela w Sarbi

  O ZMAGANIACH Z CIERPIENIEM, 
radościach i smutkach cho-
rych ze Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych 
„Opoka”
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Kalendarz niepełnosprawnych

WARSZTAT TERAPII ZA-
JĘCIOWEJ „ATUT” w Szcze-
cinku wydał kalendarz na 2006 
rok. Autorami zawierającego 
różnorodne prace plastycz-
ne wydawnictwa są uczestni-
cy warsztatu. „Atut”, który jest 
jednostką organizacyjną Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, obchodził w ostatnią 
środę jubileusz 10-lecia istnie-
nia. Kalendarz ma uczcić tę 
rocznicę. Wydano go w nakła-
dzie 400 egzemplarzy. Wydaw-

nictwo to można nabyć w sie-
dzibie „Atut”-u oraz w Cen-
trum Informacji Turystycznej 
przy placu Wolności, kosztu-
je ono 10 zł. Jeśli kalendarz 
będzie cieszył się powodze-
niem, możliwy jest jego do-
druk. Warsztat Terapii Zajęcio-
wej „ATUT” dla osób niepełno-
sprawnych mieści się przy ul. 
Połczyńskiej 2a. Instytucja ot-
warta jest od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 7.30 
do 15.30.

Jest czysta woda
W DĘBCZYNIE zakończo-
no budowę stacji uzdatniania 
wody. Czysta woda popłynę-
ła wreszcie w kranach miesz-
kańców Białogardu i Moczu-
łek. W uroczystym przekaza-
niu obiektu do eksploatacji 
uczestniczyły władze Miasta 
Białogardu, radni Rady Miej-
skiej, przedstawiciele gene-
ralnego wykonawcy, podwy-
konawców, przedstawiciele 
firm nadzorujących realizację 
inwestycji oraz przedstawi-
ciele eksploatatora wybudo-
wanego obiektu – spółki Re-
gionalne Wodociągi i Kanali-
zacja w Białogardzie. Roboty 
zostały współfinansowane ze 
środków programu SSG  PHA-
RE 2002 w ramach kontraktu 
„Zachodniopomorskie – Roz-
wój Małych i Średnich Przed-
siębiorstw w Białogardzie”.

Jubileusz banku
ODDZIAŁ PKO BP W 
SŁAWNIE obchodził jubile-
usz 50-lecia swojego istnienia. 
Placówka w Sławnie powstała 
jako oddział Narodowego Ban-
ku Polskiego w 1955 r. Z tej 
okazji w Sławieńskim Domu 
Kultury spotkali się pracowni-
cy banku, klienci i zaprosze-
ni goście. Gratulacje dyrektor 
banku, Iwonie Granisz, złoży-

li starosta sławieński Grzegorz 
Januszewski oraz przewodni-
czący Rady Powiatu Marek Sta-
chowicz. Uroczystość uświet-
nił występ słupskiej filharmo-
nii. Dodatkową atrakcją sta-
ła się okolicznościowa wysta-
wa monet oraz rysunki ucz-
niów sławieńskich szkół, przy-
gotowane z okazji jubileuszu 
banku.

Wystrzałowi licealiści
SZCZECINECKIE BRA-
CTWO KURKOWE podczas 
Powiatowych Zawodów Strze-
leckich Młodzieży Szkół Po-
nadpodstawowych zgotowało 
nie lada zabawę. Młodzi miesz-
kańcy grodu szczecineckiego, 
chcący wypróbować swoje cel-
ne oko, mieli ku temu okazję. 
Zabawa swoimi tradycjami się-
ga średniowiecza. Celne strza-
ły niejednokrotnie przydawały 
się podczas obrony bram gro-
du, a swe umiejętności strze-
leckie obywatele doskonali-
li właśnie w bractwach kurko-
wych. Mistrzami w zawodach 

strzeleckich okazała się repre-
zentacja uczniów z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Księż-
nej Elżbiety w Szczecinku, w 
składzie: Adrianna Sypiańska, 
Agnieszka Ratajczak, Michał 
Urbaniak oraz Artur Cyran (na 
zdjęciu). I to właśnie oni sięg-
nęli po pierwsze miejsce z licz-
bą 193 pkt. Aby stanąć na po-
dium, trzeba było mieć nie tyl-
ko celne oko, ale również pew-
ną rękę. Jak można się było 
przekonać, powrót do tradycji 
historycznych może być nie-
zwykle atrakcyjny i pasjonujący 
dla młodego pokolenia.

Puchar  
Recyklingu
PRZEDSIĘBIORSTWO GO-
SPODARKI KOMUNALNEJ 
W KOSZALINIE otrzymało 
statuetkę „Lider Zbiórki Two-
rzyw”  oraz dyplom „Mistrz 
Edukacji Ekologicznej” w VI 
edycji konkursu o Puchar Re-
cyklingu, zorganizowanego 
przez branżowy ogólnopol-
ski miesięcznik „Przegląd Ko-
munalny”. Uroczyste wręcze-
nie wyróżnień i nagród od-
było się 15 listopada podczas 
tegorocznych Międzynarodo-
wych Targów Ekologicznych 
POLEKO 2005. Konkurs odby-
wa się pod patronatem Mini-
sterstwa Środowiska, Banku 
Ochrony Środowiska, Związ-
ku Miast Polskich, Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 
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W kalendarzu wykorzystano prace uczestników warsztatu „Atut”

Pomoc dla dzieci od dzieci 
UCZNIOWIE ZE SZKO-
ŁY PODSTAWOWEJ W JE-
ŻYCZKACH już po raz piąty 
wzięli udział w VI ogólnopol-
skiej akcji „Góra grosza”. Ze-
brane pieniądze przeznaczo-
ne są na tworzenie rodzinnych 
domów dziecka oraz na pomoc 
dla domów już istniejących. Or-
ganizatorem akcji jest towarzy-

stwo „Nasz Dom”. W tym roku 
uczniowie zebrali 187,26 zł. 
Ich udział w akcji dowodzi, że 
w czasach „pogoni za pienią-
dzem”, wrażliwość na krzywdę 
innych pozostaje jeszcze war-
tością, a pieniądz nie jest ce-
lem samym w sobie, lecz środ-
kiem pomocy. Cieszy, że do-
strzegają to coraz młodsi.
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Budowniczy, społecznik, 
duszpasterz i poeta – ksiądz 
Kazimierz Bednarski. Obchodzi 
jubileusz 25-lecia pracy  
w tworzonej przez siebie parafii 
pw. Ducha Świętego w Koszalinie. 
O godnym uczczeniu „srebrnych 
godów” proboszcza pamiętała 
Koszalińska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Przylesie”  
i zorganizowała… benefis. 

To ciekawe, że właśnie ta 
instytucja podjęła się tego 
sympatycznego, a zarazem am-
bitnego zadania. „Nasza współ-
praca z księdzem proboszczem 
układa się znakomicie. On po-
maga nam, a kiedy trzeba my 
jemu – wyjaśnia prezes spół-
dzielni Kazimierz Okińczyc. 
„Uznaliśmy, że obchody takie-
go jubileuszu są za skromne na 
miarę tego człowieka. Posta-
nowiliśmy więc zrobić dla nie-
go coś więcej. Chcemy pokazać 
nie tylko powszechnie znane 
oblicze duszpasterza, ale też 
te aspekty jego osobowości, o 
których na co dzień mniej się 
mówi. Jest poetą, kocha lite-
raturę. Wśród bliskich, przyja-
ciół i wielu zaproszonych go-
ści można podkreślić te zale-
ty naszego księdza” – przeko-
nuje prezes. 

17 listopada w spółdziel-
czym klubie 

„Na Pięterku” 

na bohatera wieczoru czeka 
specjalny fotel, a obok niego 
dwie gitary. Jeszcze się przy-
dadzą!  Przybyli goście częstu-
ją się kawą, herbatą, ciastka-
mi. W tle muzyka w wykonaniu 
artystów Filharmonii Koszaliń-
skiej. A później już wspomnie-
nia i poezja, poezja, poezja… 
Prowadzący spotkanie Wacław 
Dąbrowski przedstawia krót-
ką notę biograficzną księdza 
Kazimierza. Właściwy koloryt 
zyskuje ona jednak dopiero 
wtedy, gdy sam jubilat zaczy-

na opowieść: o latach 
nauki w liceum peda-
gogicznym i działal-
ności w grupie litera-
ckiej „Tętno”, o pracy 
w szkole, zamiłowaniu 
do sportu, w tym pre-
dyspozycjach do sko-
ku o tyczce i związa-
nych z tym marzenia-
mi, o wygranych i po-
rażkach. W końcu o 
„tropach” powołania, 
po których dość zawi-
łą drogą doszedł do 
kapłaństwa. Opowiada 
o tym, jak znalazł się 
w naszej diecezji i w 
Koszalinie. Szczerze i 
bez egzaltacji. Nie zre-
zygnował nigdy z szu-
kania człowieka i ot-
wierania się na jego 
potrzeby. Stąd ciągłe 
wytyczanie sobie am-
bitnych zadań. Któż 
nie zna kompleksu za-
budowań parafialnych 
wzniesionych dzięki wysiłkowi 
księdza Bednarskiego i ludzi, z 
którymi nawiązał serdeczne re-
lacje?! Wiadomo: najważniej-
szy jest budynek kościoła, ale 
nie można zapomnieć o koście-
le duchowym.  

Oczkiem w głowie 

proboszcza jest katolicka szkoła. 
W spojrzeniu na nią widać pe-
dagogiczne zacięcie księdza i 
umiejętność kierowania, odpo-
wiadającego wymogom współ-
czesności. Zwierzenia jubilata, 

przy zabawnych wąt-
kach przerywane weso-
łym śmiechem uczest-
ników spotkania, ilu-
struje jego poezja z 
różnych okresów ży-
cia. Wiersze deklamu-
ją z przejęciem młodzi 
ludzie z tutejszego ko-
ła recytatorskiego. Nie 
brakuje poezji śpiewa-
nej. Wykonuje ją mło-
dzieżowy zespół wo-
kalny „Forte”. Śpiewa 
parafialny chór. Aż w 
końcu jubilat, popro-
szony, bierze gitarę, by 
pokazać zebranym, że 
z muzyką również do-
skonale sobie radzi. Po 
zakończeniu oficjalne-
go spotkania sam bę-
dzie zachęcał do śpie-
wu. Przypomina przy 
tym czasy, kiedy w gru-
pie utworzonej przez 
księdza Franciszka 
Blachnickiego tworzył 

z innymi piosenki religijne.
Podczas benefisowego spot-

kania 

nie brakuje prezentów 

Portret pędzla Marka Łęgow-
skiego przekazuje jubilatowi czło-
nek zarządu spółdzielni – Bożena 
Bogacka, kilkupiętrowy tort ofia-
rowują Teresa i Stanisław Piele-
siekowie – właściciele ciastkar-
ni. Ustawia się długa kolejka. Ży-
czenia i podziękowania składają 
m.in. wiceprezydent miasta Piotr 
Kroll, Zenon Suszycki – przedsta-

wiciele Polskiego Radia Koszalin 
i Kablowej Telewizji MAX. War-
to przypomnieć, że to właśnie z 
kościoła pw. Ducha Świętego jest 
transmitowana Msza św. dla tele-
widzów Koszalina.  A ci na własne 
oczy mogli oglądać przez ostat-
nie 25 lat, jak rośnie ten Kościół, 
jak odwiedza go Jan Paweł II, jak 
parafia żyje i przezwycięża kłopo-
ty. Bo, jak przekonuje ksiądz Bed-
narski w jednej ze swych książek: 
„Na kłopoty Duch Święty”!

KS. DARIUSZ JAŚLARZ

Benefis ks. Kazimierza Bednarskiego

„Poeci nie zjawiają się przypadkiem...”
STARAM SIĘ SŁUŻYĆ 

– Sam jestem 
zdziwiony cu-
dem 25 lat! 
Mieszkałem w 
różnych miej-
scach, od gór 
po morze i od wschodu na 
zachód, ale w żadnym nie 
byłem tak długo. Tym bar-
dziej że do Koszalina trafi-
łem przypadkowo i – jak mi 
się wydawało – zupełnie na 
krótko. Ale nie jest to czas 
zmarnowany. Udało się zbu-
dować obiekt sakralny. To 
pierwszy ważny akcent mo-
jej duszpasterskiej posługi. 
Drugi to możliwość ugosz-
czenia Jana Pawła II w pa-
rafii i przeżycie odprawia-
nej przez niego tu Mszy św. 
Zdaję sobie sprawę z tego, 
że nic większego w życiu już 
mnie nie spotka. To ćwierć-
wiecze uświadamia mi, jak 
wiele zostało uczynione. Od 
dziecka byłem nauczony so-
lidnej, ciężkiej pracy. I cieszę 
się, że dzięki niej moja pa-
rafia stała się miejscem „wę-
drówek ludów”. Idą do ka-
plicy adoracji, idą do Caritas, 
idą do szkoły katolickiej róż-
nych poziomów, na uniwer-
sytet, do hali na zajęcia spor-
towe, na studium języków. 
Idą też do bankomatu, pa-
rafialnych apteki czy sklepu. 
Na różne sposoby staram się 
służyć ludziom. 
KS. KAZIMIERZ BEDNARSKI

Kilkupiętrowy 
tort ofiarowali 
Teresa  
i Stanisław 
Pielesiekowie 
– właściciele 
ciastkarni

Ksiądz Jubilat  
z przyjemnością 
wysłuchał 
występu zespołu 
wokalnego 
„Forte”
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Bo ci, którzy przyby-
wają  w tym dniu do 
Wyższego Seminarium 
Duchownego, nio-

są ze sobą prawdziwe światło. 
Wyjadą stąd wzmocnieni, z za-
pasem nowych sił, by dzielić się 
tym światłem w swoich parafiach. 
Właściwie niczym się nie różnią 
od swoich rówieśników. Są ży-
wiołowi, spontaniczni, rozgada-
ni, rozśpiewani. Ich radość trud-
no czasem okiełznać. Ale ma-
ją poczucie, że ich życie jest peł-
niejsze. Odkryli, że mają bardzo 
wiele do zaoferowania innym, że 
są potrzebni w swojej parafii, i 
tu znajdują ujście dla nadmiaru 
energii. Mimo jesiennej chłod-
nej pogody na XII Diecezjalną 
Pielgrzymkę Ruchu Światło–
Życie przybyło blisko 500 osób 
z Koszalina, Kołobrzegu, Karlina, 
Lipia, Redła, Połczyna Zdroju, 
Białogardu, Bobolic, Szczecinka, 
Piły, Wałcza, Trzcianki, Jastrowia, 
Sławna, Słupska, Ustki i Koczały. 
W każdym zakątku naszej diece-
zji są bowiem 

oazy tętniące życiem

Raz do roku przybywają do 
koszalińskiego seminarium du-
chownego, serca diecezji, by na-

brać tu sił do dalszej pra-
cy. Jest to również oka-
zja do spotkania daw-
no niewidzianych przy-
jaciół, wspólnej modli-
twy i bycia we wspól-
nocie. Bo właśnie budo-
wanie wspólnoty jest celem Ru-
chu Światło–Życie. Dlatego też 
modlitwie i śpiewom towarzy-
szyły okrzyki radości ze spotka-
nia przyjaciół, entuzjastyczne po-
witania i uściski. – Łączy nas po-
czucie, że praca podejmowana 
dla innych może być źródłem nie-
ustającego szczęścia i spełnienia 
– tłumaczy swoje zaangażowanie 
w prace Ruchu jedna z uczestni-
czek pielgrzymki. Pracując na co 
dzień w swoich parafiach, stara-
ją się wychodzić naprzeciw każ-
demu człowiekowi i być zwiastu-
nami twórczej miłości. A to nie-
wątpliwy charyzmat, dar Boga. 
Sami mówią, że zostali obdaro-
wani czymś niezwykłym, czym 
pragną dzielić się z innymi. – Tu 
przyjeżdżamy, by wspólnie świę-
tować i „naładować akumulato-
ry” – opowiada, przekrzykując 
radosny śpiew, Dorotka, anima-

torka. – By po powrocie 
do domu wychodzić do 
ludzi i namawiać ich do 
świadomego wyboru Je-
zusa. Od ponad czter-
dziestu lat ruch oazo-
wy przez ewangelizację 

i formację, budowanie wspólnot 
i podejmowanie dzieł mających 
na celu przemianę świata wycho-
wuje kolejne pokolenia dojrza-
łych chrześcijan. Jego założycie-
lem jest ks. Franciszek Blachnicki, 
który wypracował cały system 
ewangelizacji i formacji obejmu-
jących dzieci, młodzież i doro-
słych. Ruch ten jest także dzie-
łem Niepokalanej Matki Kościoła. 
Został jej zawierzony 11 czerw-
ca 1973 r. przez ówczesnego me-
tropolitę krakowskiego kardynała 
Karola Wojtyłę w Centrum Ruchu 
w Krościenku nad Dunajcem. Oa-
za miała zawsze swoje miejsce w 
sercu i myślach Jana Pawła II. Pod-
czas pielgrzymki do ojczyzny w 
2002 r. Ojciec Święty powiedział: 
„Bogu dziękuję za ten Ruch, któ-
ry przyniósł tyle błogosławionych 
owoców w sercach młodzieży w 
minionych trudnych latach, a i 

Pielgrzymka
jest dla młodych 
okazją
do spotkania
z Panem Bogiem 
...i z przyjaciółmi

tekst i zdjęcia
KAROLINA PAWŁOWSKA

Diecezjalna Pielgrzymka Ruchu Światło–Życie 

Życiodajne światło diecezji
Zwykle jest tu spokojnie

i cicho. Raz w roku
jednak znika atmosfera 

zadumy i refleksji, 
korytarze po brzegi 

wypełnia szczęście 
towarzyszące spotkaniu. 

Sonda

MOJA PIELGRZYMKA
EWELINA

Jest to świet-
na okazja, że-
by spotkać zna-
jomych, poroz-
mawiać i pobyć 
ze sobą, wśród 

przyjaciół. A także spo-
sób na wspólne wychodze-
nie naprzeciw Panu Bogu. 
Dzięki oazie pogłębia się ży-
cie religijne, udział w życiu 
Kościoła. Nauczyłam się brać 
czynny udział we Mszy św. 
Kiedy nie jest się w grupie 
modlitewnej, bardzo trudno 
na przykład przełamać się 
i podjąć czytania w czasie 
Liturgii. Przyjechałam tu, by 
być bliżej Boga i przyjaciół.

ANIA
To, czego do-
świadcza się pod-
czas pielgrzymki 
Ruchu Światło–
Życie jest niesa-
mowite.  Ruch oa-

zowy jest niezwykłą i radosną 
sprawą. Daje poczucie wspól-
noty i jedności, a to bardzo 
ważne. Dzięki oazie można 
pogłębić swoją modlitwę i 
nauczyć się, by była ona lep-
sza, owocniejsza. Kiedy się 
wchodzi do Ruchu, ma się 
poczucie, że życie się zmie-
nia na lepsze. Dzięki oazie na-
uczyłam się dzielić radością, 
szczęściem i miłością Boga z 
innymi ludźmi.

DAMIAN
Oaza zmienia ży-
cie człowieka. 
Pozwala oderwać 
się od codzien-
ności i dostrzec 
inne, ważniejsze 

sprawy. Pozwala otworzyć się 
na drugiego człowieka. Dzięki 
Ruchowi moje życie różni się 
od życia moich rówieśników. 
Uczę się, jak można podzie-
lić się szczęściem, jak jeszcze 
bardziej kochać Boga. Tutaj 
mam dobrych przyjaciół, bo 
bardzo ważne jest poczucie 
wspólnoty, jakie się odczuwa 
w Ruchu. Przyjechałem tutaj, 
by odnowić ducha modlitwy.
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dziś stanowi prężne środowisko 
duchowego rozwoju młodzieży 
i rodzin”. 

„Duchu Ogniu,
Duchu Żarze”
Nie zapomniano o przypada-

jącej 11 listopada rocznicy odzy-
skania niepodległości i spotka-
nie otwarte zostało wspólnym 
odśpiewaniem hymnu państwo-
wego. Potem młodzi grali i śpie-
wali na chwałę Pana. Prosili Du-
cha Świętego, aby ich spotkanie 
przyniosło dobre owoce. – Dzień 
wspólnoty jest okazją, aby po raz 
kolejny uświadomić sobie chary-
zmat Ruchu. A jest nim głoszenie 
Dobrej Nowiny i docieranie z mi-
łością do najdalszych zakątków 
życia – opowiada Ania, która jest 
na takim spotkaniu po raz trze-
ci. Tego nadprzyrodzonego daru 
miłości i otwartości na spotkanie 
z drugim człowiekiem nie zabra-
kło także w tym roku. Entuzjazm 
i zapał do pracy „starych” oazo-
wiczów udzielił się także tym, 
którzy przybyli po raz pierwszy. 
Po przedpołudniowej Liturgii Go-

dzin udali się do... pracy, aby na 
spotkaniach poszczególnych ga-
łęzi Ruchu i diakonii podejmować 
nowe zadania. Diakonie, czyli ze-
społy pełniące różne funkcje, w 
których ramach  animatorzy po-
sługują dla Ruchu, realizują ściśle 
określone prace. Pielgrzymka w 
Koszalinie jest czasem ich spot-
kań. W naszej diecezji funkcjonu-
ją diakonie: liturgiczna, komuni-
kacji społecznej, modlitwy, ewan-
gelizacji oraz muzyczna. Wszyst-
kie one pracują w jedności z Ru-
chem ogólnopolskim. Program 
oazy jest rozłożony na trzy etapy. 
W pierwszym najmłodsi oazowi-
cze poznają podstawowe praw-
dy wiary, drugi stopień jest od-
krywaniem sakramentów i liturgii 
Kościoła, zaś trzeci to wprowa-
dzenie w tajemnicę Kościoła i po-
szukiwanie swojego powołania 
życiowego. Wspólnoty oazowe 
na każdym etapie formacji pod-
czas spotkań modlą się, rozwa-
żają słowo Boże, uczą się pełne-
go uczestnictwa w życiu Kościo-
ła – najpierw parafialnego, póź-
niej dopiero diecezjalnego i po-
wszechnego.

Światełko dla parafii

Ruch Światło–Życie powoła-
ny został dla parafii i w niej powi-
nien funkcjonować, ją rozświet-
lać. – Młodzież przychodzi i od-
chodzi z oazy, wyjeżdża na stu-
dia, jednak ich formacja powinna 
owocować w życiu dorosłym two-
rzeniem chrześcijańskich rodzin 
– tłumaczy diecezjalny modera-
tor Ruchu, ks. Zbigniew Woźniak. 
Dlatego też do Koszalina, wraz 
z oazowymi dziećmi i młodzie-
żą, przybyły rodziny Kościoła Do-
mowego, „dorosłej” części Ruchu 
Światło–Życie.  Bo Ruch to troska 
o rodzinę. Oazowe małżeństwa 
należące do Domowego Kościo-
ła uczą się przeżywać i rozwijać 
swoją wiarę nie „obok” małżeń-
stwa, ale właśnie jako małżonko-
wie. Świętują one w tym roku ju-

bileusz dwudziestolecia swoich 
pierwszych rekolekcji w diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej. Piel-
grzymka stała się okazją do po-
dziękowania za dotychczasową 
pracę ks. Krzysztofowi Włodar-
czykowi, który teraz zarządzać 
będzie Domem Rekolekcyjnym. 
Oklaskami i prezentami dla no-
wego Domu podziękowano mu 
za serce, które wkładał w pra-
ce z tą gałęzią Ruchu. Oklaskami 
powitano również nowego mo-
deratora Kościoła Domowego, 
ks. Andrzeja Wachowicza. Dzień 
Wspólnoty Oazowej stanowił za-
razem zakończenie Roku Eucha-
rystycznego w naszej diecezji. 
Uroczystej Mszy św. przewodni-
czył bp Kazimierz Nycz, serdecz-
nie witany przez zgromadzonych 
w seminaryjnej kaplicy. Biskup 
Ordynariusz, przywołując histo-
rię Ruchu Światło–Życie, przypo-
mniał także, jak bliski był ruch oa-
zowy Janowi Pawłowi II i jak dużą 
wagę przywiązywał Ojciec Świę-
ty do jego rozwoju. Nie bez po-
wodu, gdyż jak mówił w homi-
lii biskup Kazimierz – kto ma w 
parafii dzieci i młodzież należą-
ce do Ruchu oraz Kościół Domo-
wy, ma sprawdzone narzędzia do 
wychowywania chrześcijan o po-
głębionej religijności. Chrześci-
jan, których nikt nie będzie się 
wstydzić. Mimo że Rok Eucha-
rystii jest już za nami, nie jest 
to koniec, ale początek pracy. 
Bo Eucharystia jest źródłem mi-
łości bliźniego, a tej potrzeba w 
nas jak najwięcej. Dzień Wspól-
noty zakończył się podobnie, 
jak się rozpoczął – modlitwą. 
Tym razem w stylu gospel. Mi-
mo zmęczenia całodzienną pra-
cą nikt nie pozostał obojętny na 
zaproszenie do uwielbiania Pa-
na. Zespół „Et in Terra”, które-
go koncert kończył XII Diecezjal-
ną Pielgrzymkę Ruchu Światło–
Życie, dał oazowiczom niezły 
zastrzyk pozytywnej energii. Bę-
dą nią mogli dzielić się z nami 
przez cały rok. 

MOIM 
ZDANIEM

KS. ZBIGNIEW WOŹNIAK

diecezjalny moderator
Ruchu Światło–Życie

Wnaszej diecezji jest 
około 40 wspólnot 

dzieci i młodzieży Ruchu 
Światło–Życie, czyli bli-
sko 1000 osób zaanga-
żowanych w prace oazy. 
Pielgrzymka to moment, 
w którym wszystkie ga-
łęzie Ruchu spotykają 
się w jednym miejscu. 
Jest to taki mały zastrzyk 
energii na cały następny 
rok. Diecezjalny Dzień 
Wspólnoty jest okazją, by 
móc poczuć jedność i na-
brać nowych sił do dalszej 
pracy. Ruch Światło–Życie 
jest dość wymagającą for-
macją, obejmującą dzieci 
i młodzież na różnych eta-
pach życia: od najmłodszej 
oazy Dzieci Bożych, przez 
gimnazjalną oazę Nowej 
Drogi do młodzieżowej oa-
zy Nowego Życia. To 10 lat 
formacji podstawowej. Nie 
koniec na tym, gdyż istnie-
je także „dorosła” gałąź 
Ruchu: Kościół Domowy, 
tworzony przez rodziny. 
Coroczne spotkania służą 
wydobywaniu z człowieka 
światła: rozumu, sumienia, 
Pisma Świętego, doświad-
czenia Chrystusa i rozpa-
lania tego światła w życiu. 
To światło musi stać się 
życiem. Ewangelia musi 
być wprowadzana w życie. 
Specyfika Ruchu Światło–
Życie polega właśnie na 
tym, że jej działania wi-
doczne są w parafii. Oaza 
rozświetla i ożywia swoją 
wspólnotę.

Diecezjalna Pielgrzymka Ruchu Światło–Życie 

Życiodajne światło diecezji
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Świadectwo z Cenacolo

Odbić się od dna
Byli pokaleczeni psychicznie, 
zagubieni i zupełnie bezradni. 
Wieczernik dał im nadzieję,  
której będą się ze wszystkich sił 
trzymać.

– W wieku 16 lat zaczą-
łem mieć pierwsze problemy 
z prawem, przestałem chodzić 
do szkoły, w końcu sięgnąłem 
po narkotyki – zaczyna swoją 
opowieść młody, 26-letni chło-
pak.  – W swoim życiu przeży-
łem bolesny upadek. Narkotyki 
zabrały mi wszystko. Bez nich 
nie umiałem normalnie żyć. Dla 
Mariusza narkotyki to była za-
bawa – eksperymentował z ma-
rihuaną, LSD, potem była amfe-
tamina. – Szukałem pieniędzy 
na towar, przychodziłem do do-
mu i nikt nie wiedział, co się ze 
mną dzieje. Zakładałem maskę. 
Po czym zacząłem się pogrą-
żać coraz bardziej w swoim na-
łogu. Rodzina i dziewczyna od-
wrócili się ode mnie, skończy-
łem na ulicy – tak opowiada o 
przeszłości. By poprosić o ratu-
nek, musiał sięgnąć dna. Z po-
mocą matki trafił do Wspólno-
ty Cenacolo (Wieczernik). Pod-
czas spotkania w Stowarzysze-
niu Civitas Christiana w Szcze-
cinku opowiadał, jak niewiele 
trzeba, by stracić kontrolę nad 
własnym życiem. 

Powrót do życia

Zgromadzenie w Giezkowie 
powstało jako pierwsze w Pol-
sce. Obecnie liczy 24 członków. 
Domy Cenacolo otwierane są w 
wielu krajach Europy i świata. 
Ich założycielką jest siostra El-
wira z Włoch, która uczy pod-
opiecznych z różnych środo-
wisk sposobów prostego życia 
bez telewizji, gazet, kompute-
rów, głośnej muzyki. Pierwsze 
chwile we wspólnocie są nie-
zwykle trudne dla wszystkich. 
Wymagają całkowitego prze-
wartościowania dotychczaso-
wego sposobu myślenia. – Na 
początku było mi ciężko wy-
zbyć się alkoholu, narkotyków, 
dziewczyn, telewizji – wyzna-

je Mariusz – Modlitwa 
również nie przynosiła 
mi ulgi... Wydawało mi 
się, że klepię bez sen-
su zdrowaśki. Dopiero 
po jakimś czasie zro-
zumiałem sens swoje-
go istnienia... Mariusz, 
podobnie jak inni bo-
rykający się z problemami al-
koholizmu czy narkomanii, do-
stał w Cenacolo drugą szansę 
na życie. Wspólnota pomaga 
w znalezieniu sensu i celu. Nie 
jest to możliwe bez szczerości, 
zaufania i nawrócenia ugrunto-
wanego w prawdzie i wierze. 
Aby osiągnąć sukces, potrze-
ba twardej reguły i żelaznej dy-
scypliny. Każdy dzień poza pra-
cą to również rosnące w siłę 
więzy przyjaźni. Często tych 
pierwszych prawdziwych przy-
jaźni.  Najczęściej domy Wspól-
not Cenacolo są pewnego ro-
dzaju oazą spokoju dla tych, 
którzy dotychczas żyli na skra-
ju przepaści, bliscy całkowite-
go pogrążenia. To właśnie tutaj 
mogą odnaleźć w sobie nadzie-
ję i siły, aby się podnieść. 

Terapia na kolanach

Ośrodki Cenacolo potrafią 
przekonać, że nawet po naj-
trudniejszych przeżyciach moż-
na siebie odnaleźć. Leczenie 
nie jest skomplikowane, nie 
wymaga specjalistów ani środ-

ków farmakologicz-
nych. Nie ma tu żad-
nych psychologów, le-
karzy. Chłopcy sami 
gotują i sprzątają. Pra-
cują w różnych war-
sztatach: stolarskich, 
ślusarskich itp. – Prze-
de wszystkim razem 

się modlimy i adorujemy Chry-
stusa. Pamiętam, jak wstąpi-
łem do wspólnoty i zobaczy-
łem chłopców odmawiających 
na kolanach Różaniec. Potem 
zacząłem sam się modlić i wi-
działem w tym sens. To spot-
kanie z modlitwą dało mi siłę 
do zwalczenia problemu – tłu-
maczy Mariusz. Utrzymują się, 
jak mówią, dzięki Opatrzności 
Bożej. Nie posiadają ani pie-
niędzy, ani dóbr materialnych. 
Wspierają ich ludzie o szlachet-
nych sercach bądź wdzięczne 
rodziny. Ich dewizą jest mod-
litwa i praca. Trzeba podkre-
ślić, że skuteczność tego rodza-
ju terapii praktykowanej w Ce-
nacolo wynosi 80 proc. Młodzi 
ludzie, którzy we wspólnotach 
odnaleźli nawrócenie, nie bez 
racji nazywają to swoim zmar-
twychwstaniem, a nazwa Cena-
colo oznaczająca „wieczernik” 
jest tego dopełnieniem. Świa-
dectwa przedstawione podczas 
spotkania w Szczecinku z pew-
nością na długo pozostaną w 
pamięci słuchaczy.

MONIKA KUJAWA

Pamięci tych,  
którzy odeszli

Na jazzową 
nutę
Kolejny już raz w listopadzie 
wałczanie mieli okazję uczest-
niczyć w organizowanych przez 
Braci Mniejszych Kapucynów 
„Zaduszkach na jazzowo”. 

Był to trzydniowy cykl uro-
czystości religijnych w pięknej 
muzycznej oprawie. 11 listo-
pada w kościele pw. św. Anto-
niego odbyła się Msza św. w 
intencji tych, którzy zginęli w 
obronie ojczyzny. Nastrojowe 
tło muzyczne zapewniła gru-
pa „Zygi Jazz Band” z Brzozo-
wa. Zespół ten wystąpił rów-
nież z jazzowym koncertem 
po zakończeniu Mszy św. Na-
stępnego dnia młodzież para-
fii przygotowała nabożeństwo 
za zmarłych, „których znamy i 
pamiętamy”. 13 listopada wie-
czorna Msza św. odprawiona 
została w intencji zmarłych 
muzyków i ludzi kultury. Mu-
zycznym uzupełnieniem litur-
gii był  tym razem śpiew chó-
ru Kolegium Nauczycielskie-
go z Wałcza pod dyrekcją p. 
Małgorzaty Izban. Chór kon-
certował jeszcze po zakoń-
czeniu Mszy św. Organizato-
rem jazzowych spotkań był o. 
Piotr Nowak.

BEATA STANKIEWICZ

KR
Z

YS
Z

TO
F 

O
PA

N
O

W
IC

Z

Chór Kolegium Nauczycielskiego 
podczas koncertu w kościele  
pw. św. Antoniego w Wałczu

Członkowie 
Wspólnoty 
Cenacolo  
z Giezkowa 
podczas 
spotkania  
w Szczecinku
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Spotkania koszalińskiego Klubu Inteligencji Katolickiej 

Z Ewangelią w świat
Klub Inteligencji Katolickiej 
w Koszalinie ma za sobą 
XIII Koszalińskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. 

Niezwykle bogaty program, 
a w nim m.in. wykład ks. prof. 
Michała Czajkowskiego o sobo-
rowej deklaracji Nostra aetate 
oraz seminarium naukowe nt. 
różnych aspektów dobra wspól-
nego, cieszyły się szczególnym 
uznaniem uczestników.

Jednak na tych propozycjach 
działalność KIK-u się nie kończy. 

14 listopada w siedzibie Klu-
bu odbyło się spotkanie dysku-
syjne na temat: „Kultura chrześ-
cijańska czy kultura chrześci-
jan”. Referujący Zygmunt Kisz-
ko-Zgierski zwrócił uwagę na 
potrzebę wyraźnego akcento-
wania wymiaru humanistyczne-
go tego, co określa się mianem 
dobra wspólnego. Wszak celem 
dobra wspólnego jest zawsze ... 
człowiek – podkreślał prelegent.

Uczestnikom spotkania pre-
legent przypomniał, że Jan Paweł 
II, wypowiadając się wielokrot-

nie o związkach chrześcijaństwa 
z kulturą, unikał posługiwania 
się pojęciem „kultura chrześci-
jańska”. Mówił natomiast o war-
tościach ewangelicznych w świe-
cie różnych kultur, o inkulturacji 
tych wartości do różnych cywili-
zacji, nawet tak od siebie odle-
głych jak cywilizacje azjatyckie, 
afrykańskie czy indiańskie. 

Czy zatem potoczne, zwy-
czajowe posługiwanie się okre-
śleniem „kultura chrześcijań-
ska” jest właściwe? O tym właś-
nie dyskutowano. Zgodzono się 

– jak podsumował prelegent – 
że jest właściwe, jeśli jest rozu-
miane jako skrót myślowy, obej-
mujący naturę złożonego od-
działywania chrześcijaństwa na  
każdą autentyczną kulturę.  

Zapraszamy na kolejne spot-
kanie KIK-u do siedziby przy 
ul. Andersa 24, które odbędzie 
się 28 listopada o godz. 17.00. 
Specjalni goście, Gabriela i An-
drzej Cwojdzińscy podzielą się 
wrażeniami z Australii.       

RYSZARD SOROKO 
prezes KIK w Koszalinie

Z pomocą potrzebującym

Policjant stróż
Nie wszyscy policjanci swoją 
służbę postrzegają tylko  
przez pryzmat ścigania 
przestępców. Dla starszego 
posterunkowego Sławomira 
Drutela z zespołu dzielnicowych  
w Manowie bycie policjantem  
to niesienie pomocy w każdej 
sprawie, także materialnej.

Wraz z funkcjonariuszami 
m.in. z oddziałów prewencji, ze-
społów dzielnicowych, podlega-
jących pod II Komisariat Policji 
w Koszalinie, pan Sławomir zor-
ganizował zbiórkę odzieży i za-
bawek dla 10-osobowej ubogiej 
rodziny z Wiewiórowa w Gmi-
nie Manowo.  – W trakcie obcho-
du zauważyłem, że liczna rodzi-
na boryka się z wieloma prob-
lemami. Każdy chce godnie żyć,  
aż serce się kraje, jak się patrzy 
na te dzieciaczki. Postanowiłem 
spróbować pomóc tej rodzinie –  
opowiada inicjator akcji Sławo-
mir Drutel. Zaapelował o pomoc 
do swoich koleżanek i kolegów.

Sprawna akcja

Na ich reakcję nie musiał dłu-
go czekać. Nie spodziewał się jed-
nak, że pomysł spotka się z takim 
odzewem. Do zbiórki przyłączy-

li się nawet policjanci ze 
Szczecina. Bezpośredni 
przełożony pana Sławo-
mira, naczelnik sekcji 
prewencji, st. sierż. Ar-
kadiusz Gliszczyński nie 
kryje dumy ze swojego 
podwładnego. – To po 
prostu dar serca. Inicja-
tywa Sławka przełamu-
je pewne stereotypy i 
pokazuje, że policja nie 
jest zamkniętą społecznością, 
oderwaną od rzeczywistości. W 
ciągu 2 tygodni zebrano blisko 
50 reklamówek odzieży i zaba-
wek. Nie były to wyłącznie rzeczy 
używane, część kupiona została 
specjalnie z myślą o potrzebują-
cej rodzinie. Wśród prezentów 
znalazła się także wirówka. Po 

otrzymaniu darów Ur-
szula Błaszczyk nie kry-
ła wzruszenia: – Dzięku-
jemy, że pomagacie ta-
kim osobom jak my. Pa-
ni Urszula od dwóch lat 
samotnie wychowuje 7 
dzieci i 2 wnuków. Jed-
no z dzieci jest niepeł-
nosprawne. Do najbliż-
szej miejscowości, Wy-
szewa, mają ok. 3 km. 

Podjęcie pracy zarobkowej jest 
niemożliwe, tym bardziej że pa-
ni Urszula choruje na cukrzycę. 
Ktoś musi także dopilnować tak 
licznej gromadki dzieci. Utrzymu-
ją się z zasiłku otrzymywanego 
od pomocy społecznej. W stycz-
niu otrzymali jednorazową za-
pomogę – prawie 30 złotych na 

osobę. Ostatnio jednak jedynym 
wsparciem jest bezpłatne doży-
wianie dzieci w szkole. – Latem 
chodzimy na grzyby i jagody. Po-
tem sprzedajemy to w punktach 
skupu i z tego żyjemy – opo-
wiada kobieta. Dzięki otrzymanej 
pomocy może jednak spokojniej 
myśleć o nadchodzącej zimie. 

Miłość bliźniego

Z pomysłu pana Sławomira 
dumni są jego współpracowni-
cy. – Cieszymy się, że są poli-
cjanci, którzy widzą takie ludz-
kie problemy. Nie tylko zajmu-
ją się ściganiem przestępców, 
ale też dostrzegają wśród swo-
ich podopiecznych problemy ży-
ciowe. Oby więcej takich poli-
cjantów, którzy pochylają się nad 
każdym człowiekiem. Kolega po-
kazał, że to dobro człowieka jest 
dla nas pierwszorzędne – mówi 
Beata Gliszczyńska, rzecznik pra-
sowy Komendanta Miejskiego Po-
licji w Koszalinie. Tymczasem ko-
szalińscy policjanci planują już 
nową akcję. Tym razem do poło-
wy grudnia pracownicy Komen-
dy Miejskiej oraz I i II Komisaria-
tu Policji zbierać będą żywność.  
Planują także połączyć swe siły z 
diecezjalną Caritas, aby uspraw-
nić niesienie pomocy i docieranie 
z nią do najbardziej potrzebują-
cych. ALICJA GÓRSKA

Starszy 
posterunkowy 
Sławomir 
Drutel jest tatą 
dwójki dzieci. 
Może dlatego 
problemy 
potrzebujących 
rodzin są mu tak 
bliskie?
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Parafia pw. śś. Piotra  
i Pawła Apostołów jest 
jedną z najmłodszych  
w naszej diecezji. Położony 
nieco na uboczu Robuń  
nie jest atrakcją 
turystyczną, nie leży 
na głównym szlaku. 
Wydawałoby się – nieco 
zapomniane poletko  
Pana Boga. Nie brakuje  
tu jednak szczerego  
zapału i energii.

Powołana w 1990 r. 
parafia liczy obecnie oko-
ło 1700 wiernych. A mo-
że ich być jeszcze mniej. 
W poszukiwaniu pracy 
coraz więcej mieszkań-
ców ucieka ze wsi. Zmia-
ny ustrojowe były dla 
większości mieszkańców 
tych terenów wstrząsem. 
Także wspólnota w Ro-
buniu boryka się z tym 
problemem. – Właściwie 
tylko jedna wieś jest po-
grążona w marazmie i ta-
ka niezaradna życiowo. 
Większości jednak uda-
ło się stanąć na nogach 
– przedstawia swoją pa-
rafię proboszcz ks. Tade-
usz Mazur. Znaleźli za-
trudnienie w prywatnych 
gospodarstwach rolnych 
powstałych z dawnych 
PGR-ów lub dojeżdża-
ją do okolicznych miast. 
Często jednak pracują za 
najniższe wynagrodze-
nie. Bo przecież z czegoś 
trzeba utrzymać rodzinę. 
Młodzi nie chcą się zgo-
dzić na bierność i ocze-
kiwanie. Wielu wyjeżdża 
na Zachód w poszukiwa-
niu godniejszego życia. – 

Cieszy, że część młodych 
zaczyna doceniać wagę 
wykształcenia. Niestety, 
ci młodzi już do swojej 
wsi nie wrócą – opowia-
da ks. Tadeusz. Negatyw-
ne skutki są dostrzegalne 
w parafii. Zeszłoroczny 
bilans chrztów i pogrze-
bów nie napawa optymi-
zmem: od kilku lat utrzy-
muje się wyraźny ujemny 
przyrost naturalny.

Trudna sytuacja spo-
łeczna i problemy, z któ-
rymi boryka się społecz-
ność, przekładają się na 
duszpasterstwo. Kapłan 
opiekujący się wspólno-
tą musi szukać nowych 
dróg dotarcia z Ewange-
lią do każdego. 

Umówiłam się z ks. 
Tadeuszem pod kościo-
łem parafialnym. I do-
brze, bo dzięki temu mia-
łam możliwość zobacze-
nia tego, czego nie od-
kryje przed obcym sama 
rozmowa. Z wielką życz-
liwością proboszcz po-
zdrawia mijających nas 
parafian, dla każdego ma 

ciepłe słowo i wszystkich 
zna po imieniu. Tu nie 
ma anonimowości. – To 
specyfika pracy na wsi – 
śmieje się ks. Tadeusz. 
– Tu pracuje się trudniej 
niż w mieście, ale wcale 
nie mniej ciekawie. Ma-
ła społeczność ma swo-
je dobre strony. Gdy ka-
płan jest blisko swoich 
parafian, żyje ich proble-
mami, łatwiej podjąć się 
wspólnej pracy. Takiej jak 
budowa nowego kościoła 
filialnego w Pobłociu Ma-
łym. Ludzie bardzo zaan-
gażowali się w to dzieło, 
choć nie było łatwo. Spo-
łeczność tej wsi liczy nie-
wiele ponad 40 rodzin, 
wszelkie prace wykona-
li własnym sumptem. Nie 
bez powodu jest to ich 
dumą. Na tablicy ogło-
szeń lista nazwisk – ko-
lejka do sprzątania. Bo 
parafianie nie zaniedbują 
swoich trzech kościołów. 
W miarę skromnych moż-
liwości chętnie podejmu-
ją się wszelkich prac. 
 KAROLINA PAWŁOWSKA

 

KS. TADEUSZ 
MAZUR

święcenia przyjął 26.05.1990 
roku, pracował w kołobrze-
skiej katedrze, w Koszalinie  
i w Szczecinku. Od 28.08.2002 
roku jest proboszczem w Ro-
buniu.

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. śś. Piotra i Pawła Apostołów

Wiejska – nie znaczy gorsza 

ZDANIEM PROBOSZCZA
Spotykam się z dużą życzliwością parafian. Nie 
brakuje ludzi głęboko zaangażowanych w ży-
cie wspólnoty, jak panie F. Słoboda, S. Urbaniak, 
B. Jedyńska czy panowie A. Liczycki, R. Wetera. 
Zajmują się wszystkim: od nadzoru nad sprząta-
niem kościoła, gromadzeniem funduszy na ko-
nieczne prace po organizowaniem festynu para-
fialnego. Dzięki temu życie wsi koncentruje się 
wokół kościoła. Bardzo dobrze układa się współ-
praca ze szkołami podstawowymi, które w parafii 
są dwie, i z dyrektorami tych placówek, oraz z soł-
tysami: M. Cabanem, Z. Różańskim, R. Różańskim, 
M. Kleuszewską, A. Kryger. Wiele z tego, co dzie-
je się w parafii, to właśnie ich zasługa. Cieszy tak-
że troska o sprawy Boże. Mamy liczną grupę lek-
torów, rekrutujących się zarówno spośród mło-
dzieży, jak i dorosłych. Nie brakuje także w żad-
nym z kościołów ministrantów pełniących służ-
bę przy ołtarzu. Zawiązały się także grupy modli-
tewne Żywego Różańca. Jest to szczególnie waż-
ne, gdyż dzisiaj ludzie bardzo często zapominają, 
jak wielką siłą jest modlitwa i jak wiele dzięki niej 
można otrzymać.

Zapraszamy na Msze św.:
  Niedziela:  o 10.00 w Robuniu, o 8.30 w Pobłociu Małym, 

o 11.30 w Pobłociu Wielkim, o 11.30 w Karścinie
  Wtorek i czwartek: o 17.00 w Robuniu
  Środa: o 17.00 w Karścinie
  Piątek: o 17.00 w Pobłociu Małym
  Sobota: o 17.00 w Krukowiekoszalin@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin
tel. (94) 341 12 77, faks (94) 341 03 14
Redagują: ks. Dariusz Jaślarz – dyrektor oddziału,
Karolina Pawłowska,Tadeusz Rogowski 
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 Kościół parafialny  
w Robuniu poświęcony 

został 1.01.1946 r. 
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