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Grupa młodych pasjonatów przygoto-
wała interesującą wystawę w Muzeum 

Ziemi Wałeckiej: „Za gruzy Warszawy...”. 
Jest to ekspozycja patriotyczna, ukazująca, 
jak walczyli i znosili wojenne trudy żołnie-
rze w latach 1943–45. W rolę profesjonalne-
go przewodnika wcielił się Daniel Iwanicki, 
uczeń szkoły średniej, rekonstruktor lat 
1943–45, który z pasją opowiadał o mundu-
rach, wyposażeniu i przedmiotach codzien-
nego użytku żołnierzy. W dniu prezentacji 
wystawy udostępniono do zwiedzania kolej-
ne schrony. W jednym z nich przygotowano 

ekspozycję broni i wypo-
sażenia. „Dla nas to oży-
wianie historii – mówi M. 
Konstantynowicz, rekon-
struktor, uczeń technikum 
rolniczego. – Historii, któ-
rej się uczymy i staramy 
się uczyć innych”. 

ZA GRUZY WARSZAWY...
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Członkowie Grupy 
Rekonstrukcyjnej. 
To z ich zbiorów 
pochodzą 
prezentowane  
na wystawie 
eksponaty

KAROLINA PAWŁOWSKA
redaktor wydania

Są wizytówką swojej para-
fii. To, jaka będzie litur-

gia i czy wszystko przebieg-
nie zgodnie z planem, zale-
ży także od nich. Ministranci 
– ci, którzy służą Panu i pra-
cują dla dobra całej wspólno-
ty parafialnej. Gromadząc się 
przy ołtarzu, nawet ci najbar-
dziej rozbrykani poważnieją 
i odpowiedzialnie wypełnia-
ją swoje zadania. Choć nie 
znaczy to, że zawsze wszyst-
ko się udaje. O ministrantach 
i ich posłudze w artykule 
ks. Mariusza Ambroziewicza 
„Pomysł na ministranta”. 
Zapraszam do lektury! 

Jan Paweł II w Pile

Ostatnie przygotowania
3 czerwca w samym centrum Piły 
na placu Zwycięstwa odbędzie się 
uroczyste odsłonięcie pomnika 
Jana Pawła II. 

Odsłonięcie pomnika poprze-
dzone zostanie kilkuminutowym 
przedstawieniem słowno-mu-
zycznym, podczas którego czyta-
na będzie poezja Karola Wojtyły. 
Około godziny 18.20 rozpocznie 
się uroczysta Msza święta, któ-
rej przewodniczyć będzie ordy-
nariusz diecezji koszalińsko-ko-
łobrzeskiej, bp Kazimierz Nycz, 
a kazanie wygłosi kard. Stani-
sław Dziwisz. Pilski pomnik nale-
ży do jednego z największych w 
naszym kraju. Przedstawiać ma 
Jana Pawła II na barce, wykona-
nej z zielonego marmuru. Nad 
całością rozpościerać się będzie 
9-metrowy krzyż odlany z brązu. 
Figura Jana Pawła II wykonywa-
na jest w krakowskiej pracowni 
Władysława Dudka, zaś odlew z 
brązu w pracowni Mariusza Wa-
silewskiego. Koszt budowy po-
mnika to ponad 320 000 zł. Spo-
łeczny Komitet Budowy Krzyża 

i Pomnika Jana Pawła 
II zebrał na razie 75 
proc. tej sumy. Dlate-
go proboszczowie pil-
skich parafii postano-
wili, że 14 maja po każ-
dej Mszy świętej będą 
zbierali pieniądze na jego bu-
dowę. Niezależnie od tego oso-
by indywidualne, a także fir-
my mogą wpłacać datki na bu-
dowę pomnika także na kon-
to: Parafia św. Rodziny w Pile, 
Komitet Budowy Pomnika Ja-
na Pawła II, 56 1020 3844 0000 

1802 0059 1115, z do-
piskiem „Budowa po-
mnika Ojca Św. Jana Pa-
wła II w Pile”. Orygi-
nalne druki  z wypisa-
nym już numerem kon-
ta dostępne też są w 

parafiach oraz urzędach pocz-
towych. Wystarczy wpisać tylko 
swoje dane i kwotę datku. Or-
ganizatorzy uroczystości spo-
dziewają się, że uroczystość od-
słonięcia pomnika zgromadzi 
ponad 20 000 wiernych. 
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Wciąż trwają 
ostatnie prace. 
Za dwa tygodnie 
w tym miejscu 
stanie pomnik 
Jana Pawła II

ZA TYDZIEŃ
  KS. KARDYNAŁ STANISŁAW DZIWISZ 

o wspomnieniach z pobytu 
Jana Pawła II w Koszalinie – 
specjalnie dla GN 

  Odwiedzimy parafię, w któ-
rej 15 lat temu gościł NIE-
ZWYKŁY PIELGRZYM
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Jak powstaje papier? 

NIEMICA. Warsztaty produk-
cji papieru czerpanego po-
wstały w ramach realizowa-
nego przez Szkołę Podstawo-
wą w Niemicy projektu „Pa-
pier – działamy praktycznie 
i ekologicznie”. Pozyskiwany 
papier jest zdobiony i wy-
konywane są z niego m.in. 
kartki świąteczne i okolicz-
nościowe, obrazki, podkładki 
do prac plastycznych i tech-
nicznych. Podczas warszta-
tów prowadzonych przez M. 
Cichecką każdy uczeń odwie-
dzający niemicką szkołę może 
własnoręcznie wykonać włas-

ną kartkę papieru i przeko-
nać się, że makulaturę można 
pożytecznie wykorzystać. A 
nie jest to wcale takie proste. 
Pierwszą czynnością jest roz-
łożenie na ściereczce dokład-
nie zmielonej i namoczonej 
makulatury. Następnie kartkę 
formuje się przez wałkowa-
nie i wyciskanie z niej wody. 
Na koniec trzeba swoje dzie-
ło wysuszyć. Pobyt w Niemi-
cy to wspaniałe spotkanie in-
tegracyjne uczniów i nauczy-
cieli, a także sposób na połą-
czenie przyjemnego z poży-
tecznym.

Uczniowie przyjeżdżający na warsztaty do Niemicy mają niepowtarzalną 
okazję samodzielnego wykonania papieru
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WAŁCZ. Z okazji dnia święte-
go Floriana odbyły się uroczy-
stości z udziałem strażaków z 
całego powiatu. Od trzech lat w 
tym mieście niemal wszyscy wa-
łeccy strażacy wspólnie uczest-
niczą w tym dniu w Mszy świę-
tej w kościele św. Antoniego. 
Tym razem uroczystości były 
wyjątkowo okazałe – rozpoczął 
je przemarsz ulicami miasta – 
80 strażaków i 4 kompanie ho-
norowe prowadził Jan Kaczano-
wicz. Wśród maszerujących by-
li m.in. Kazimierz Maciejewski 
– komendant powiatowy PSP, 

Jerzy Pomorski – zastępca ko-
mendanta powiatowego PSP, Je-
rzy Diwyk – prezes Powiatowe-
go Związku Straży Pożarnych 
RP,  Piotr  Świderski – wicepre-
zes PZSP RP. Z rynku miejskiego 
strażacy dotarli do kościoła, by 
tam w uroczystym szyku wziąć 
udział w Mszy w ich intencji, ce-
lebrowanej przez o. Piotra No-
waka, kapelana służb mundu-
rowych. Po Mszy św. strażacy 
wraz z rodzinami udali się na 
spotkanie integracyjne w „ogro-
dach kapucyńskich” przy wałe-
ckim klasztorze.

Pod opieką św. Floriana

Strażakom podczas uroczystości towarzyszył kapelan służb mundurowych 
o. Piotr Nowak

STARY BOREK. Zabrakło 
pogody, ale humory dopisały 
wszystkim uczestnikom I Ro-
dzinnego Rajdu Rowerowego 
gminną ścieżką rowerową „Ku 
słońcu”. Impreza organizowa-
na przez Radę Sołecką w Sta-
rym Borku, Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe, Ochotniczą Straż 
Pożarną i Urząd Gminy zgro-
madziła blisko 70 uczestników. 
Padający deszcz nie zniechęcił 
także wójta gminy Kołobrzeg, 
Tadeusza Kowalskiego, który 
obejmując nad rajdem honoro-

wy patronat również uległ cza-
rowi dwóch kółek. Trasa raj-
du, licząca 25 km, przebiegała 
przez Stary Borek, Grzybowo, 
Dźwirzyno, Głowaczewo, No-
wy Borek, z powrotem do Sta-
rego Borku. Po zakończeniu raj-
du w pomieszczeniach schroni-
ska odbyła się rodzinna zabawa 
z konkursami przy orkiestrze 
i kiełbasce. Ze względu na du-
że zainteresowanie organizato-
rzy postanowili, że rajd na stałe 
wpisze się w kalendarz imprez 
gminy Kołobrzeg.

W strugach deszczu 

WARDYŃ GÓRNY. Na tę 
chwilę wszyscy długo czekali 
– budowa wysypiska śmieci w 
Wardyniu Górnym dojdzie jed-
nak do skutku. Pieniądze na re-
alizację inwestycji pochodzą z 
Duńskiej Agencji Ochrony Śro-
dowiska, która w ramach pro-
gramu DANCEE wspiera kraje 
Europy Wschodniej, z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Zakład utylizacji bę-
dzie się składał z kompostow-
ni do odpadów organicznych, 
sortowni (tam nastąpi oddzie-
lenie m.in. makulatury, metali, 
butelek), kwatery balastu do 
składowania tego, czego już 
się nie da przetworzyć, a tak-

że stacji recyklingu. Zakład ten 
pozwoli odzyskiwać z odpa-
dów wszystkie składniki nada-
jące się do dalszego wykorzy-
stania. – Zapewniamy miesz-
kańców powiatu, a szczegól-
nie tych, którzy mieszkają w 
okolicach powstającej inwesty-
cji, że nie powinni się obawiać 
żadnego zagrożenia, czyli róż-
nych plag czy też nieprzyjem-
nych zapachów. Nic takiego 
nie będzie miało miejsca. Bę-
dzie to nowoczesny zakład, a 
jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś 
wątpliwości i związane z tym 
pytania, zapraszamy. Chętnie 
wszystko wyjaśnimy, wytłuma-
czymy – zapewnia Henryk Kar-
piński z firmy Foleko, która 
wygrała przetarg na realizację 
projektu.

Będzie wysypisko
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Nie o wszystkim chce opowiadać. 
„Niektóre rozmowy zaniosę  
do grobu” – mówi stłumionym 
głosem. Ale chętnie opowiada  
o papieskich spotkaniach  
z wielkimi tego świata, z chorymi, 
z dziećmi, o jego podróżach  
i głębokiej modlitwie.  
Z Adamem Bujakiem 
rozmawiał ks. Dariusz Jaślarz.

KS. DARIUSZ JAŚLARZ: Co spro-
wadza Pana do naszej die-
cezji?

ADAM BUJAK: – Powody są 
dwa: Wydawnictwo „Biały Kruk” 
wydaje 27-tomową biografię Ja-
na Pawła II, której po części 
jestem autorem. Z tej okazji 
otwarto w Teatrze Bałtyckim 
w Koszalinie wystawę moich 
zdjęć, które w fotograficznym 
skrócie przedstawiają lata pon-
tyfikatu wielkiego Papieża. Oso-
biście traktuję tę wystawę ja-
ko powrót do przeszłości. Ty-
le rodzi się refleksji, tyle my-
śli i obrazów powraca… Chcę 
się podzielić z Wami moimi 
wspomnieniami. Byłem przy Oj-
cu Świętym tak blisko… Drugi 
motyw to Wasze przygotowa-
nia do 15. rocznicy wizyty Pa-

pieża w Koszalinie. Bi-
skup Kazimierz zapro-
ponował mi zwiedze-
nie i sfotografowanie 
waszej diecezji. Zdję-
cia złożą się na album 
wydany właśnie z tej 
okazji. 

Czy w naszej diecezji są miej-
sca warte uwagi papieskiego 
fotografika?

– Oczywiście! Dziwię się, że 
tak mało je doceniacie. Jestem 
zauroczony waszą diecezją! Nie 
tylko morze to sprawia i nie tyl-
ko piękne i okazałe gotyckie 
świątynie. Tyle jest tu uroczych 
miejsc. A te kościółki szachulco-
we? Istne cudo! Powinniście za-
dbać o to, by utworzono szlak 
prowadzący ich trasą. One za-
sługują na najwyższe zaintereso-
wanie, a także opiekę. Mówi to 
człowiek z Krakowa, który po-
kornie obcuje ze sztuką sakral-
ną. A wy macie powód do dumy. 
Karol Wojtyła też to doceniał. 
Myślę, że nie tylko spływy kaja-
kowe były dla niego atrakcją…

No, ale 15 lat temu wcale na 
spływ nie przyjechał. Przyje-
chał, by tłumaczyć na nowo 
Dekalog. Jak Pan wspomina 
wizytę Papieża w Koszalinie? 
Był Pan razem z nim.

– Tak, dobrze pa-
miętam tę wizytę. Pa-
dał straszny deszcz. 
Szkoda było mi tych 
ludzi, którzy czeka-
li na Ojca Świętego.  
I wojsko takie prze-
moczone. Jan Paweł 

rozpoczyna Mszę św. – a tu 
słońce! Niebywałe! Wojsko ko-
jarzyło się wszystkim ze sta-
rym ustrojem, a tu stało przy 
Papieżu i słuchało. To też by-
ło zupełnie nowe i nie takie 
oczywiste. A Papież zwyczaj-
nie zaczął nam wszystkim tłu-
maczyć to, co niby znaliśmy 
od kolebki: „ Jam jest Pan, Bóg 
twój…”.

Wzruszająco opowiada Pan  
o swoich spotkaniach z Janem 
Pawłem II. Ale proszę powie-
dzieć o osobistym pożegnaniu 
z Papieżem. 

– Nie jest łatwo mi o tym 
mówić. To była bardzo wstrzą-
sająca chwila. Przyjeżdżam z 
pogrzebu Papieża, a w domu 
mówią mi: „Masz relikwię na 
stole”. Co? – pytam zdziwiony. 
Otwieram kopertę, a tam kart-
ka świąteczna od już nieżyjące-
go Papieża. Pewnie pisała sio-
stra, ale on podpisał się sam. 
To było niesamowite! Nie zapo-
mnę… 

Fotograf papieski dla „Gościa Niedzielnego”

Spotkania ze świadkiem 

A. Bujak nad 
rzeką Gwdą 
w okolicach 
Lędyczka 
– śladami  
Jana Pawła II

 OBCHODY  
15. ROCZNICY POBYTU 

JANA PAWŁA II  
W KOSZALINIE

 PIŁA:
3.06 (sobota)
17.15 – Program słowno-muzycz-
ny poświęcony Janowi Pawłowi II 
– plac Zwycięstwa
18.00 – Posadzenie sadzonki dę-
bu papieskiego
Msza św. koncelebrowana pod 
przewodnictwem bp. ordynariu-
sza Kazimierza Nycza. Homilię 
wygłosi kard. Stanisław Dziwisz.
Poświęcenie pomnika Papieża

 KOSZALIN: 
3.06 (sobota)
15.00–16.30 – Pokaz musztry 
paradnej w wykonaniu Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, 
Orkiestry Reprezentacyjnej Straży 
Granicznej oraz Orkiestry Centrum 
Sił Powietrznych w Koszalinie – 
Rynek Staromiejski w Koszalinie
16.30 – Koncert Finałowy 
Festiwalu Pieśni Religijnej – Kino 
Kryterium
19.00–20.00 – Program mu-
zyczny w wykonaniu Orkiestry 
Koncertowej i Chóru z Solistami 
Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego;
4.06 (niedziela) – pl. Papieski 
przed kościołem Ducha Świętego
9.00 – Program słowno-mu-
zyczny
10.00 – Uroczysta Msza św. 
koncelebrowana pod przewod-
nictwem ks. kard. S. Dziwisza 
z udziałem m.in. ks. abp. J. 
Kowalczyka – nuncjusza apo-
stolskiego w Polsce, abp. L. S. 
Głodzia, biskupów metropolii 
szczecińsko-kamieńskiej.
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Z łaciny ministrare 
znaczy usługiwać, służyć. 

Ministrant jest więc 
pomocnikiem kapłana, 

przygotowując ołtarz  
i dary ofiarne, służąc  
w czasie Mszy świętej  

oraz nabożeństw.  
Ale ministrant to również 

sposób bycia  
i życia.

Na początku było bar-
dzo trudno przy-
zwyczaić do te-
go, że wszyscy z ła-

wek na mnie patrzą – wspo-
mina Filip Sochacki. – To duży 
stres, bo wszyscy się przygląda-
ją, jakby czekali, że się pomy-
lę. Ministranci stanowią swoistą 
wizytówkę parafii, nie jest więc 
obojętne, czy są w parafii, czy 
ich nie ma. Gdy dodamy do tego 
jeszcze, że grupa ministrancka 
jest często środowiskiem przy-
szłych powołań kapłańskich, wi-
dzimy, jak ważną sprawą jest 
dobry pomysł na ministranta. 

Mamo, tato, chcę być 
ministrantem!
Ministrantem nie można stać 

się z przymusu. Nie znaczy to 
jednak, że nie powinno być za-
chęty i dobrej podpowiedzi z 
różnych stron. Najważniejsza ro-

la należy z pewnością do rodzi-
ców, ale ważne jest też umiejęt-
ne działanie księdza, siostry za-
konnej, katechety, katechetki czy 
nauczyciela i szkolnego wycho-
wawcy. Często w zrodzeniu mi-
nistranckiego powołania poma-
gają nieocenione babcie i dziad-
kowie, a także szkolni rówieśni-
cy.  – Kilku moich kolegów z kla-
sy zostało ministrantami, więc 
ja też postanowiłem się zapisać. 
Spodobało mi się, że mogę stać 
przy samym ołtarzu i pomagać 
księdzu – mówi Kamil Różański. 
Najlepszym czasem początków 
służby przy ołtarzu jest szkoła 
podstawowa. W wielu parafiach 
przyjął się zwyczaj, że ministran-
tem może być dopiero chłopiec 
po I Komunii św., trudno jednak 
sobie wyobrazić lepsze przygo-
towanie do tego sakramentu niż 
częste uczestniczenie we Mszy 
św. i bliskość ołtarza, na którym 
Eucharystia jest sprawowana. – 
Kiedy miałem 5 lat, zazdrości-
łem mojemu starszemu o 10 
lat bratu, że jest ministrantem. 

Brat nie wy-
trzymywał mo-
jego „zrzędze-
nia” w domu. 
Dlatego kiedyś 
zabrał mnie ze 
sobą.  Siostra 
dała mi komeżkę i tak spełniło 
się moje marzenie! – opowiada 
Maciek Grzmil, ministrant z ko-
łobrzeskiej katedry. – Było to 14 
lat temu, a ja to dokładnie pa-
miętam. 

Ważne jest też, aby sam okres 
bycia kandydatem nie był sztucz-
nie wydłużany. Zbyt długie po-
zostawanie z boku dla młodych 
chłopców może być zniechęcają-
ce i marnować pierwszy zapał. 

A najbardziej bałem się 
tych dzwonków…
Ministrant jako ten, który 

chce naśladować w swoim ży-
ciu Jezusa, od Niego się uczyć, 
nigdy nie powinien zostawać w 
miejscu, ale stale się rozwijać. – 
Kiedy się człowiek przyzwyczai, 
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Sonda

BYĆ MINISTRANTEM
WOJCIECH LIPTAK 

– Ministrantem 
zostałem 9 lat 
temu. Na po-
czątku fascyno-
wało mnie, że 
jestem w cen-

trum uwagi, że mogę da-
wać sygnał dzwonkami, po-
dawać księdzu ampułki, kie-
lich. Z wiekiem jednak za-
cząłem zdawać sobie spra-
wę, że służę Bogu. Teraz, 
gdy jestem lektorem i mo-
gę czytać słowo Jezusa z am-
bony, przybliżam się jeszcze 
bardziej do Boga. 

ŁUKASZ KOKOCIŃSKI
– Przygodę z mi-
nistrantami roz-
począłem w II 
klasie podsta-
wówki, choć nie-
wiele wiedzia-

łem o Panu Bogu i koście-
le. Od początku dążyłem do 
tego, by robić dobrze to, co 
robię, oraz by pogłębić mo-
ją wiedzę dotyczącą liturgii. 
Przynależność do grupy na-
uczyła mnie samodzielności, 
zaradności, otwartości oraz 
tego, że nie zawsze wszyst-
ko wychodzi po naszej my-
śli, ale jednak to nie powód, 
by się zniechęcać. 

MACIEJ FURSEWICZ
– Mam 17 lat 
i od 1994 r. je-
stem ministran-
tem. Być mini-
strantem znaczy 
dla mnie bardzo 

wiele. Przy ołtarzu czuję się 
jak w swoim domu, a księ-
ża i ministranci są dla mnie 
moją drugą rodziną. Każda 
Msza św. jest dla mnie wiel-
ką radością płynącą z głębi 
serca, a posługa ministran-
cka jest moim chlebem po-
wszednim. Wiem, że sta-
jąc przy ołtarzu, jestem za-
wsze we właściwym miejscu 
o właściwym czasie. Skoro 
przy ołtarzu spotykam się z 
Jezusem i mogę być tak bli-
sko Niego, to wiem, że mo-
gę być z tego dumny. 

Służą całej wspólnocie

Pomysł na ministranta

Podczas 
diecezjalnego 

dnia skupienia 
dla ministrantów 

w Skrzatuszu

tekst  
KS. MARIUSZ 

AMBROZIEWICZ
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że jest ministrantem, to tę swoją 
ministranturę przenosi do życia 
codziennego, do domu, do śro-
dowiska kolegów, bliskich przy-
jaciół. Oni też muszą się do tego 
przyzwyczaić. „Niefajne” w byciu 
ministrantem jest to, że czasem 
jako ministrant trzeba być innym 
niż rówieśnicy – opowiada tego-
roczny maturzysta Wojtek Tom-
czyk, ministrant z dziesięciolet-
nim stażem. – Trudno być obo-
wiązkowym, ale trzeba podej-
mować wyrzeczenia i starać się 
im sprostać. Ministrant to taki 
gość, który walczy ze stereoty-
pem „złej młodzieży” – dodaje 
ze śmiechem. Sami ministranci, 
nawet ci najmłodsi, mają świa-
domość ciążącej na nich odpo-
wiedzialności i tego, że przecież 
coś może się nie udać. – Tylko 
za pierwszym razem się bałem. 
Potem już nie – mówi Kamil Os-
trowski, świeżo upieczony mini-
strant. – A najbardziej bałem się 
tych dzwonków… 

Najważniejsze to nie tracić 
zimnej krwi. Choć sytuacje by-

wają różne i ministrant musi im 
sprostać. Najlepiej tak, żeby nikt 
się nie domyślił, że coś mogło 
pójść niezgodnie z planem. – 
Zdarzają się sytuacje dziwne, 
„wypadki przy pracy” – śmieje 
się Wojtek. – Któregoś razu ma-
ło nie spaliliśmy kościoła, gdy 
wypadło nam z trybularza kil-
ka węgielków i zajął się dywan 
w zakrystii, a  w zamieszaniu 
do gaszenia zamiast wody uży-
liśmy parafiny. Mieliśmy w swo-
im gronie strażaka z OSP, ale był 
bardziej spanikowany od nas. Na 
szczęście „pożar” szybko został 
opanowany i pięciusetletni koś-
ciół w Karlinie ocalał.

Przy ołtarzu wytrwać

To, co na początku wydaje się 
czymś niesamowitym, z czasem 
może stać się rutyną i przyzwy-
czajeniem. – Czy ministrant mo-
że wpaść w rutynę? – zamyśla się 
Maciek. – Oczywiście! Jeśli przy-
chodzę do kościoła i nie mam in-
tencji, dla której tu przyszedłem, 
to wykonuję swoje funkcje me-
chanicznie. Można służyć z przy-
zwyczajenia, nie myśląc o tym, co 
tak naprawdę się robi. Na rutynę 
nie ma recepty. Uważam, że mi-
nistrant powinien jeździć na re-
kolekcje i przede wszystkim się 
modlić. Musi na bieżąco korzy-
stać z sakramentów. Tak staram 
się postępować.

Ministranci mają swoje dy-
żury przy ołtarzu, spotykają się 
na zbiórkach, ale równie waż-
ne, zarówno dla pogłębienia for-
macji, jak i zacieśniania przyjaź-
ni w grupie, są wspólne wyjazdy 
na rekolekcje, dni skupienia, obo-
zy i zawody ministranckie. – We 
wspólnocie chłopcy uczą kultury 
bycia, ewangelicznego zachowa-
nia się w typowych, „pozakościel-
nych” sytuacjach: m.in. tego, że 
nie można przeklinać, być agre-
sywnym. Ale też uczą się jakiejś 
twórczej aktywności. U młodych 
ludzi obserwuję tendencję „ocze-

kiwania”. Ja jestem młody, ty coś 
organizujesz, więc „baw mnie”! – 
wyjaśnia ks. Robert Górski, opie-
kun ministrantów w konkatedrze 
w Kołobrzegu. – Staram się wpa-
jać w tę młodzież trochę inną po-
stawę: „Ty i ja chcemy coś dobre-
go zrobić. Więc zróbmy razem! 
Ty też musisz być współtwórcą 
naszych zamierzeń!”. Żeby było 
dobrze, oni też muszą się zaan-
gażować. Na walnym posiedze-
niu ustaliliśmy ostatnio, że zor-
ganizujemy w najbliższym cza-
sie obóz żeglarski. Oczywiście 
nie wyobrażam sobie, abym dzia-
łał w pojedynkę. Razem musimy 
wszystko dograć! 

Właściwy człowiek 
na właściwym miejscu
Ministrantem być warto, choć 

niełatwo. – Nie wystarczało mi 
stanie i przyglądanie się, chcia-
łem aktywnie w tym wszystkim, 
co się dzieje przy ołtarzu, uczest-
niczyć. Służba daje mi poczucie 
spełnienia. Najtrudniejsze w by-
ciu ministrantem jest właśnie to, 
żeby móc nad sobą zapanować, 
wyciszyć się, zwalczyć stres, ale 
i świadczyć o Chrystusie w swo-
im środowisku – mówi Wojtek. 
Podobnie uważa większość mi-
nistrantów. Z dużą dojrzałością 
podchodzą do tego, co robią, i 
mają świadomość, że to, co wy-
brali, procentuje w ich życiu. Na-
wet jeśli nie zawsze jest „różo-
wo” i zdarzają się momenty trud-
ne, ciepło mówią o swoich opie-
kunach, podkreślając, że wiele 
im zawdzięczają. To z kolei jest 
mobilizacją dla księży. –  Dusz-
pasterz opiekujący się ministran-
tami ma wielką satysfakcję, kie-
dy widzi, że jego podopieczni 
„wzrastają” – opowiada ks. Ro-
bert. – Kształtowanie młodych lu-
dzi stojących przy ołtarzu to wiel-
ka frajda, nawet wtedy, gdy cza-
sem brakuje sił…

Współpraca 
KAROLINA PAWŁOWSKA
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Służą całej wspólnocie

Pomysł na ministranta
Chciałbym, aby każ-

dy, kto patrzy na mi-
nistranta, uświadomił so-
bie, że jest on kimś wy-
jątkowym. Sam ministrant 
również powinien sobie 
to uświadamiać. Wynika 
to z kilku przesłanek. 
Ministrant spełnia wyjąt-
kową służbę, która jest nie 
tylko obowiązkiem obec-
ności na dyżurach, ale i 
wielkim zaszczytem. To 
służba samemu Panu Bogu. 
Ministrant ma uprzywile-
jowane miejsce w koście-
le, może stać najbliżej oł-
tarza, na który przychodzi 
Pan Jezus. Ministrant nosi 
wyjątkowy strój, przypo-
minający szatę chrzcielną. 
Chrzest stanowi dla nas 
początek drogi spotykania 
Pana Jezusa. Ministrant ma 
ułatwione to spotykanie. 
Jest sługą Jezusa, ale jest 
też powołany do przyjaź-
ni. Ta przyjaźń z Jezusem 
Chrystusem budowana na 
częstym przystępowaniu 
do spowiedzi i Komunii 
św. powinna promienio-
wać w życiu codziennym. 
Ministrant ma tak żyć, by 
być znakiem, że możliwa 
jest przyjaźń człowieka z 
Panem Bogiem. A u nie-
których ta przyjaźń prze-
rodzi się w powołanie do 
kapłaństwa. I to jest po-
twierdzenie tej wyjątko-
wości, jaką nosi w sobie 
każdy ministrant. Bo to 
wyjątkowy Bóg powołuje 
zwyczajnych ludzi do wy-
jątkowych zadań. 

MOIM 
ZDANIEM

KS. REMIGIUSZ SZRAJNERT

diecezjalny opiekun ministrantów
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Spotkanie dla par

Małżeńskie odkurzanie
Praktyczne rady i własne 
doświadczenie oraz możliwość 
spędzenia weekendu we dwoje 
– to oferują parom organizatorzy 
małżeńskich rekolekcji.

Wyciszenie, oderwanie od 
codzienności, od zmęczenia, 
zakupów, problemów  z dzieć-
mi – nie trzeba wiele, by móc 
spojrzeć na nowo na swoje 
małżeństwo. Czas poświęcony 
wyłącznie sobie to najlepsze 
lekarstwo na ożywienie miło-
ści, którą Bóg pobłogosławił w 
sakramencie małżeństwa.

Ona i on

„Spotkania Małżeńskie” są 
międzynarodowym stowarzy-
szeniem wiernych, zatwierdzo-
nym dekretem Papieskiej Ra-
dy ds. Świeckich 15 sierpnia 
2004 r. To ruch rekolekcyjny 
przeznaczony dla małżeństw 
niezależnie od stażu małżeń-
skiego, wieku i przekonań re-
ligijnych, służący pogłębieniu 
dialogu między małżonkami. – 
Ruch trafił do Polski ponad 20 
lat temu. Parą, która zapocząt-
kowała go w Polsce, są Irena i 
Jerzy Grzybowscy z Warszawy. 
Stamtąd idea trafiła do różnych 
ośrodków, także do Szczecina 
– wyjaśnia Jolanta Litwińska, 
animatorka ze Szczecińskie-
go Ośrodka Rekolekcyjnego. – 
Spotkanie prowadzą trzy pary 
małżeńskie, jest także opieka 
duszpasterska księdza, co eli-
minuje możliwość przerodze-
nia się tego ruchu w rodzaj ja-
kiejś sekty. Nad naszym ośrod-
kiem czuwają ks. Janusz Szcze-
panik i o. Piotr Czerwonka, do-
minikanin. W spotkaniach bie-
rze często udział także s. Ju-
dyta. Przede wszystkim jest to 
czas przeznaczony wyłącznie 
dla męża i żony. My tylko pod-
powiadamy.

Weekend we dwoje

Na majowe rekolekcje do 
Centrum Edukacyjno-Forma-
cyjnego przybyło siedem par. 

– To jest pierwsze spo-
tkanie w Koszalinie – 
mówi Andrzej Litwiń-
ski. – Wybraliśmy to 
miejsce, bo teren jest 
trochę zaniedbany jeśli 
chodzi o tę problema-
tykę. Są tu natomiast 
wspaniałe warunki, a 
także wiele chętnych 
osób, dla których dojazd do 
Szczecina czy ośrodka w Wiseł-
ce byłby niemożliwy. 

Wiedzą z własnego do-
świadczenia, jak wiele takie 
spotkania mogą dać małżeń-
stwu. – Był taki moment, kie-
dy doszliśmy do wniosku, że 
musimy sobie poprawić wa-
runki życia i zaczęliśmy, jak to 
się mówi, „dorabiać”. Sprawy 
dzieci zeszły na plan dalszy, 
my wzajemnie także zaczęli-
śmy się oddalać. W pewnym 
momencie okazało się, że wo-
kół nas jest pustka. Chcieli-
śmy tę pustkę czymś wypeł-
nić – opowiadają Litwińscy. – 
Tak się złożyło, że nasi zna-
jomi zaprosili nas na rekolek-
cje przeznaczone dla rodzin. 
A potem siłą rozpędu trafili-
śmy na „weekend małżeński”. 
Zapragnęli dzielić się tym, co 
przeżyli z innymi. Dziś sa-
mi są animatorami spotkań. 
Mają dwudziestosiedmioletni 
staż małżeński i prawie do-
rosłe dzieci, ale gdy pytam, 
czy czują się „starym małżeń-
stwem”, odpowiadają zgod-
nie: „Skądże!”. – Nie grozi 
nam zmęczenie materiału – 
śmieje się Andrzej. 

Radość spotkania

Rekolekcje służą 
„odkurzeniu” małżeń-
stwa, powrotowi do 
tego, co było na po-
czątku. – Przecież mał-
żonkowie do ołtarza 
szli z miłości, dobrze 
więc byłoby, żeby te 

małżeńskie więzy odnowić – 
tłumaczy ks. Janusz Szczepa-
nik, moderator „Spotkań Mał-
żeńskich”. – Zadaniem anima-
torów jest tylko podprowadze-
nie małżonków do spotkania 
przy jakiejś konkretnej spra-
wie, problemie. Małżonkowie 
mają na to 48 godzin. Tylko dla 
siebie. To pewien luksus w dzi-
siejszym zwariowanym świe-
cie, gdy często mieszkając pod 
jednym dachem, trudno zna-
leźć dla siebie chwilę. 

Dość często się zdarza, że 
inicjatorami wyjazdów rodzi-
ców są dzieci. One z czułością 
sejsmografu wiedzą najlepiej, 
kiedy rodzicom dobrze zrobi-
łoby odświeżenie uczuć. Ma-
rię i Krzysztofa także wyprawi-
ły na weekend ich pociechy. Z 
radością opowiadają o swoich 
przeżyciach: – W codziennym 
byciu bardzo trudno pracować 
nad pogłębianiem wzajemnych 
relacji, oderwać się od przydu-
szającej często rzeczywistości, 
wyciszyć i otworzyć, by lepiej 
siebie przeżywać. A przecież 
wystarczy się spotkać i posłu-
chać. Jak mówią, już otrzyma-
li to, po co przyjechali.

KAROLINA PAWŁOWSKA

Sonda:

REKOLEKCJE 
MAŁŻEŃSKIE

JOLA I ANDRZEJ LITWIŃSCY, 
SZCZECIN

– Dzięki stoso-
wanym na reko-
lekcjach techni-
kom uzyskujemy 
możliwość głęb-
szego wejścia w 

siebie i lepszego wsłucha-
nia się we współmałżonka. 
Zastanawialiśmy się dzisiaj, 
po dwudziestu siedmiu la-
tach, co by było z naszym 
życiem, gdybyśmy nie trafi-
li wówczas na te spotkania. 
Wydaje mi się, że czegoś by 
w naszym życiu bardzo bra-
kowało.
MARIA I KRZYSZTOF 
KIEPUSZEWSCY, SŁUPSK

– Jesteśmy pier- 
wszy raz i je-
steśmy bar-
dzo mile za-
skoczeni at-
mosferą i pro-

fesjonalizmem tych spot-
kań. Świeżość i odkry-
wanie w sobie miłych lat, 
powrót do źródeł i głęb-
sze rozumienie siebie na-
wzajem – to jest wspa-
niałe. To początek dro-
gi, którą chcemy iść. Po 
tym pierwszym spotkaniu 
wiemy już, że będziemy 
chcieli tu wrócić. 
KS. JANUSZ SZCZEPANIK, 
MODERATOR 

– To dziele-
nie się swo-
im wnętrzem.  
Hasło spotkań 
brzmi: „Żeby 
pełniej się po-

znać”. Bo przecież kocha 
się to, co się zna. Jeśli się 
nie zna, będzie to jedy-
nie uczucie powierzchow-
ne. Dlatego trzeba głębiej 
rozumieć, by miłość wciąż 
wzrastała. I dlatego spot-
kania małżeńskie poleca 
się także młodym małżeń-
stwom, z krótkim stażem. 
Miłość w małżeństwie 
podlega prawom rozwo-
ju i powinna piąć się ku 
górze.

KA
RO

LI
N

A 
PA

W
ŁO

W
SK

A

Jak na nowo 
zakochać się  
w sobie? Zacząć 
siebie uważniej 
słuchać – także 
tego uczyli 
się uczestnicy 
rekolekcji
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Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach  
odwiedził parafię św. Rozalii

Chcę być domownikiem,  
a nie gościem

Zaproszenia
 FILHARMONIA KOSZA-
LIŃSKA zaprasza 2 czerwca o 
godz. 18.30 na Koncert Kom-
pozytorów Koszalińskich. W 
programie oratorium Andrzeja 
Cwojdzińskiego „Menora koło-
brzeska” do tekstów ks. Henry-
ka Romanika oraz Introitus, „La-
cerimonium” – fragment z Mis-
sa Festiva Kazimierza Rozbickie-
go. Wystąpią: K. Rozbicki – dyry-
gent, A. Cwojdziński – dyrygent, 
M. Grela – sopran, B. Narloch 
– organy, połączone chóry Pań-
stwowych Szkół Muzycznych w 
Słupsku i Koszalinie.
 KATOLICKIE STOWA-
RZYSZENIE MŁODZIEŻY 
serdecznie zaprasza do aktyw-
nego wypoczynku z nauką języ-
ka angielskiego lub niemieckie-
go. Wakacyjne kolonie i obozy 
języków obcych odbędą się w 
atrakcyjnych miejscowościach: 
Zakrzowie k. Wadowic, Zagórzu 
Śląskim w Górach Sowich, Piw-
nicznej Zdroju, Maniowach nad 
Jeziorem Czorsztyńskim, Wiśle 
w Beskidzie Śląskim, Sikorzu k. 
Płocka oraz Grabowcu pod To-
runiem. Na uczestników czeka 
zróżnicowany i atrakcyjny pro-
gram nauki. Propozycja doty-
czy dzieci w wieku 9–14 lat oraz 
młodzieży od 14. roku życia. 
Bliższych informacji udziela Biu-
ro KSM czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00–16.00, 
tel./fax (012) 4224299 oraz na 
stronie internetowej: www.ksm.
org.pl
 UROCZYSTOŚCI W 
DOMACYNIE K. KARLINA. 
Obchody rocznicy poświęce-
nia statuy Matki Bożej Królowej 
Świata, zaplanowane na 28 maja, 
odbędą się w duchowej łączności 
z Benedyktem XVI. Pod hasłem 
„Trwajcie mocni w wierze” mod-
lić się będziemy o duchowe owo-
ce pielgrzymki Papieża do Polski 
oraz o rychłą beatyfikację Jana 
Pawła II. Jest to także święto dzie-
ci pierwszokomunijnych, przyby-
wających tu na zakończenie „bia-
łego tygodnia”. Szczegółowe in-
formacje uzyskać można pod 
numerami telefonów: 0695 591 
956, 094 311 6833 (s. Kaczmarek) 
oraz 094 3117320 (parafia rzym-
skokatolicka w Karwinie). „Gość” 
koszalińsko-kołobrzeski, jak co 
roku, objął patronat nad uroczy-
stościami.

W parafii pw. św. Rozalii  
w Szczecinku ostatnio powiało 
atmosferą łagiewnickiego 
sanktuarium.

Po pielgrzymce o wdzięcz-
nej nazwie „Perła Sycylii” do 
Palermo parafia pw. św. Rozalii 
w Szczecinku rozpoczęła dwu-
letni okres przygotowań do ob-
chodów srebrnego jubileuszu 
swego istnienia. Nawiązując do 
diecezjalnego programu, głów-
nym ich elementem stała się 
wędrówka obrazu „Jezu, ufam 
Tobie” po rodzinach. Honoro-
wym gościem, który przywiózł 
obraz do Szczecinka, poświę-
cił go i wręczył pierwszej ro-
dzinie (Bogumile i Mirosławo-
wi Dymeckim) był bp Jan Za-
jąc – kustosz Sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego w Krakowie 
Łagiewnikach. 

Rozalia i Faustyna

Zwiedzając dokładnie 
szczecinecką kalwarię, bp Jan 
Zając najdłużej zatrzymał się 
w grocie św. Rozalii z Paler-
mo. Wspominał tam swoją bab-
cię, która nosiła imię patron-
ki szczecineckiej parafii. To 
babcia Rózia przybliżyła mu 
w dzieciństwie postać i suro-
we życie Świętej Pustelnicy z 
Monte Pellegrino, a kult ugrun-
towała rodzinna parafia w Li-
biążu, nosząca wezwanie Prze-
mienienia Pańskiego i św. Roza-
lii. Jako kustosz łagiewnickiego 
sanktuarium Ksiądz Biskup za-
proponował, aby na szczecine-
ckiej kalwarii pojawiła się tak-
że postać św. Siostry Faustyny. 
Obie, ona i św. Rozalia, mają tę 
wspólną cechę, że w młodym 
wieku osiągnęły doskonałość – 
przeżywszy czasów wiele (por. 
Mdr 4,13).

Podczas powitania nad-
leśniczy inż. Janusz Rautszko 
wypowiedział z rozpędu, być 

może prorocze słowa: 
Wybacz Ekscelencjo 
naszą śmiałość, ale 
chyląc kornie głowy, 
już dziś pragniemy za-
prosić Księdza Bisku-
pa na jubileusz 25-le-
cia naszej parafii; za-
prosić Księdza Bisku-
pa u boku Jego Emi-
nencji Księdza Kardy-
nała Stanisława Dziwisza. Ufa-
my i mamy nadzieję, że tak się  
stanie...

Owoce 

Wielkopostne rekolekcje 
o Bożym Miłosierdziu wygło-
sił o. Stanisław Krok CSSR – 
kapłan, którego matka Roza-
lia jest najbardziej spragnio-
na informacji z parafii patron-
ki. Zaraz po rekolekcjach cie-
płe słowa orędzia s. Fausty-
ny wygłoszone przez bp. Ja-
na sprawiły, że w nowo kon-
sekrowanym kościele powia-
ło atmosferą łagiewnickiego 
sanktuarium. – Przez pokorę 
i cichą siostrę, Jezus przeka-
zuje nam odwieczne miłosier-
dzie swoje. Jezus – ten nie-
strudzony Wędrowiec staje 
przy przerażonym człowieku 

i mówi do bojaźliwe-
go serca: ,,Nie lękaj 
się, Ja zawsze jestem 
z tobą!” – mówił do 
zgromadzonych. Po 
zakończonej Eucha-
rystii nikt nie opusz-
czał świątyni. Ksiądz 
biskup wyjaśnił, że 
nie chciałby w sank-
tuarium św. Rozalii 

być jedynie gościem, ale ze 
względu na patronkę chciałby 
być tu domownikiem. Na wy-
raźne owoce jubileuszu nie 
trzeba czekać do 2008 roku. 
One już się pojawiają. S. Le-
okadia Harasimowicz z Bie-
niakonia na Białorusi, która 
po pielgrzymce do Palermo 
przetłumaczyła żywot św. Ro-
zalii na język białoruski i wy-
wiesiła go w gablotce tam-
tejszego kościoła, zapropo-
nowała, aby na wzór szczeci-
necki rozpoczęła się także u 
nich wędrówka po rodzinach 
obrazu „ Jezu, ufam Tobie!”. 
A dla wszystkich pragnących 
przeżyć przygodę ze św. Ro-
zalią parafia ponownie orga-
nizuje pielgrzymkę do Paler-
mo (II Perłę Sycylii) w dniach 
16–28 IX 2006 roku.

KS. ANDRZEJ TARGOSZ

Wizyta bp. Jana 
Zająca, kustosza 
Sanktuarium 
Miłosierdzia 
Bożego, 
była wielkim 
wydarzeniem 
dla mieszkańców 
Szczecinka
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Parafia w Żelichowie 
w dekanacie Trzcianka 
położona jest  
w malowniczym terenie 
Puszczy Noteckiej.  
Należy do jednej  
z najmniejszych w diecezji. 

Przed laty w Żelicho-
wie były trzy kościoły: je-
den niemiecki ewangeli-
cki, drugi – niemiecki ka-
tolicki i trzeci, który stoi 
do dziś, wybudowany  w  
1930 r. Niemieckie koś-
cioły zostały zburzone w 
latach 60. i 70.  Obecną 
świątynię poświęcono 30 
lipca 1946 r. Parafia pw. 
Narodzenia NMP zosta-
ła erygowana 28 czerwca 
1957 r. Jej pierwszym pro-
boszczem został ks. Mie-
czysław Herman. Obec-
ny proboszcz ks. Czesław 
Krzyżanowski jest z kolei 
dziesiątym proboszczem. 

Trzy cmentarze

Za czasów Niemców 
we wsi istniały aż trzy 
cmentarze: niemiecki, ka-
tolicki i ewangelicki. Obec-
nie w Żelichowie jest je-
den cmentarz parafialny, 
drugi znajduje się w Kuź-
nicy. – Przez ostatnie lata 
została wyremontowana 
wieża kościoła w Dębogó-
rze. Było to możliwe dzię-
ki pozyskaniu środków z 
funduszu katolickiego z 
MSWiA w Warszawie oraz 
Urzędu Marszałkowskie-
go w Poznaniu. Łącznie 
na remont wydaliśmy pra-
wie 30 tys. zł – wylicza ks. 
Czesław Krzyżanowski. 

Pisząc o Żelechowie, 
nie można nie wspo-
mnieć o pochodzącym 

z parafii ks. Kazimierzu 
Anuszkiewiczu, u którego 
obecny proboszcz był wi-
kariuszem w Brzeźnie Lę-
borskim. 

Proboszcz podkre-
śla, że wzorowo układa 
mu się współpraca z dy-
rekcją Szkoły Podstawo-
wej w Kuźnicy. – Szcze-
gólnie chciałbym podzię-
kować za współpracę dy-
rektor Annie Jasiewicz i 
nauczycielce religii Beacie 
Rumińskiej. Zawsze raz 
w miesiącu jestem tam 
obecny na lekcji religii – 
dodaje proboszcz.

Ptasia grypa,  
a urodzenia dzieci
Jak zauważa ks. Cze-

sław, w ciągu ostatnich 
lat spadła liczba urodzeń. 
Społeczeństwo starzeje 
się. – Mimo ptasiej grypy 
przyleciały do Żelichowa 
bociany. To chyba zwia-
stun tego, że w najbliż-
szych miesiącach w para-
fii będzie „wysyp” dzieci – 
uśmiecha się ks. Czesław.

Najstarszymi miesz-
kańcami Żelichowa są 

państwo Zofia i Jan Wierz-
biccy. To wzorowe mał-
żeństwo od lat zapewnia 
wikt i opierunek dla każ-
dego księdza. Proboszcz 
Krzyżanowski traktowany 
jest u nich jak domow-
nik. – To wspaniali ludzie, 
pełni ciepła. Korzystając z 
okazji, chciałbym im za to 
serdecznie podziękować – 
mówi ks. Czesław. 

Do najstarszych pa-
rafian można zaliczyć 
oprócz państwa Wierzbi-
ckich w Żelichowie panie 
Filomenę Wydryszek (90 
lat) z Kuźnicy oraz Kazi-
mierę Kaczor (95 lat) z Dę-
bogóry. 

Przy kościele działa-
ją róże Żywego Różań-
ca, Caritas oraz dziew-
częca schola, prowadzo-
na przez Renatę Liberę. 
Dziewczęta uświetnia-
ją śpiewem wszelkie uro-
czystości kościelne. Raz 
w miesiącu odprawiane 
są tzw. wypominki rocz-
ne – w kościele czytane 
są wypominki oraz od-
prawiana jest Msza św. za 
zmarłych.

 KRZYSZTOF DĘGA

 

KS. CZESŁAW 
KRZYŻANOWSKI

Wyświęcony 11.04.1977 r. 
w Choczewie. Do tej po-
ry pracował jako wika-
riusz w: Sławnie, Brzeźnie, 
Trzebielinie, Ugoszczy, a ja-
ko proboszcz w Wierzchowie 
i od 24.08.1999 r. w 
Żelichowie.

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żelichowie

Nadal dobra parafia

ZDANIEM PROBOSZCZA
Jak w każdej parafii problemem jest bezro-

bocie. Ludzie za pracą zmuszeni są wyjeżdżać 
do Niemiec czy Anglii. Ci, którzy zostają, ma-
ją zatrudnienie w zakładzie drzewnym w Dę-
bogórze, ale wiadomo, że pracy nie starczy dla 
wszystkich chętnych. Jest też część społeczno-
ści parafialnej, która żyje bez ślubu. To mnie 
zasmuca. Ludzie ci mogliby zawrzeć związek 
małżeński, ale tego nie robią, mimo że nie 
mają przeszkód. Generalnie parafianie są bar-
dzo uczynni i z wielkim zaangażowaniem bio-
rą udział w życiu Kościoła. Frekwencja na nie-
dzielnej Mszy św. wynosi prawie 30 proc. Na-
sza parafia leży na terenie dwóch gmin: Krzy-
ża i Wielenia. Współpraca z lokalnymi władza-
mi jest bardzo dobra. Każdego roku wraz z pa-
rafianami jeździmy do sanktuarium w Licheniu. 
Chciałbym także wspomnieć o pani Krystynie 
Witce z Kuźnicy, która zachęca parafian do żar-
liwej modlitwy. Wszystkie nasze kościoły nie są 
ogrzewane. Jeśli na dworze jest zimno,  także 
w świątyniach panuje mróz. Przydałoby się za-
montować w nich ogrzewanie, ale na razie nie 
pozwalają na to środki finansowe. 

Zapraszamy do kościoła
  Niedziela: Żelichowo: 9.00, Kuźnica 11.00,  

Dębogóra 12.30
 Dni powszednie: Żelichowo 18.00, Kuźnica 17.00

Adres redakcji:
ul. Stoczniowców 11–13, 75-256 Koszalin
tel. 094 341 03 14
Redagują: ks. Dariusz Jaślarz – dyrektor oddziału,
Karolina Pawłowska, Tadeusz Rogowski 

koszalin@goscniedzielny.pl
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Wybudowany w latach 30. 
XIX w. kościół  

pw. Narodzenia NMP  
był trzecią świątynią  

w Żelichowie
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