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No i stało się – ludziom pióra zabrakło 
słów. Wszystko, co chciałoby się dzisiaj 

powiedzieć, wydaje się banalne i płytkie. W 
takich chwilach przewagę zyskuje obraz, 
najwierniejszy świadek rzeczywistości. On 
nie zamazuje prawdy, mówi sam za siebie. 
Nasz dzisiejszy numer wypełnią uchwycone 
w obiektywie obrazy Pomorza Środkowego 
w dniach żałoby narodowej. Zatrzymane 
w kadrze twarze i gesty, chwile smutku i 
bólu, ufności i nadziei. Dla Ojca Świętego 
– najczęściej tylko tyle potrafili powiedzieć 
wszyscy, których pytaliśmy, dlaczego są. 
Dziękujemy naszym fotoreporterom, rów-
nież tym, z którymi na co dzień różnimy 
się sposobem patrzenia na świat, a którzy 
w tych dniach wspaniale współpracowali z 
katolicką gazetą – dla Ojca Świętego. Niech 

zatem przemówią obrazy. 
ERA 

Fotoreportaż str. III-VIII

DLA OJCA ŚWIĘTEGO

Dla Ojca 
Świętego

ZA TYDZIEŃ
  CZY MIASTU POTRZEBNA JEST 

EWANGELIA? – o miastotwór-
czej roli chrześcijaństwa

  Odwiedzimy parafię śś. 
Piotra i Pawła W KROSINIE

TADEUSZ ROGOWSKI
redaktor wydania

W ielki wychowaw-
ca Janusz Korczak 

uważał, że dzieci nie są 
głupsze od dorosłych, tyl-
ko mniej doświadczone. 
Szczere i spontaniczne 
reakcje dzieci i trochę 
bardziej „doświadczonej” 
młodzieży po odejściu 
Ojca Świętego potwier-
dzają tą prawdę. Jan Paweł 
II był wielki także dlatego, 
ponieważ – według słów 
historyka Paula Johnsona 
– „w najdrobniejszym ma-
leństwie na rękach matki 
widział przyszłego księcia 
wiary i świadka odwiecz-
nych prawd”.

   W niedzielę 17 kwietnia rozpocznie 
się w Koszalinie tygodniowa akcja 
„Ewangelia dla miasta”. 

Asystentem kościelnym akcji 
„Ewangelia dla miasta” jest ks. 
Zbigniew Woźniak.

Na ulice Koszalina wyruszą 
grupy ewangelizacyjne, a w cią-
gu całego tygodnia organizowa-

ne będą liczne spotkania i im-
prezy. Akcja ma swoje logo, wy-
konane przez anonimowego ar-
tystę plastyka, oraz stronę inter-
netową www.ewangeliadlamia-
sta.prv.pl – przygotowaną przez 
Piotra Siwińskiego. Wśród patro-
nów medialnych przedsięwzięcia 
jest również „Gość Niedzielny”.  
 ERA   

Więcej na str. II 

Biskup Ignacy Jeż odprawi w 
niedzielę 17 kwietnia o godz. 
12.00 Mszę św. na Górze 
Chełmskiej.

„Będzie to Msza św. dzięk-
czynna za dar obecności i poświę-
cenia kaplicy przez Ojca Święte-
go Jana Pawła II” – mówi s. Ha-
lina, która wraz z innymi sio-
strami szensztackimi opiekuje 
się sanktuarium na Górze Chełm-
skiej. Przewodniczyć będzie bp 
Ignacy Jeż – gospodarz diecezji 
podczas wizyty Ojca Świętego w 
1991 roku. 

Biskup Ignacy poznał ojca Jó-
zefa Kentenicha, założyciela dzie-
ła szensztackiego, w obozie kon-
centracyjnym w Dachau. Uczest-
niczył w prowadzonych przez o. 
Kentenicha konspiracyjnych re-
kolekcjach. Prymas S. Wyszyń-
ski mianował bp. I. Jeża opieku-
nem tego ruchu w Polsce. „Pole-
ciłem siostrze prowincjalnej Mi-
riam Czciborskiej zbudowanie ka-
plicy na Górze Chełmskiej. By-
ło to związane także z zaprosze-
niem Ojca Świętego do Koszali-
na” – wspomina Biskup w jednej 
ze swoich książek.  ERA

Na Górze Chełmskiej 

Dziękujemy
Ewangelia dla miasta

Startujemy!

Ks. Zbigniew Woźniak z logo akcji EwM
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Nowa ewangelizacja

Jezus żyje!
Ktoś, kto niespodziewanie zwróci się w ten 
sposób do znajomych czy przyjaciół,  
może być uznany za „nawiedzonego”. 

Normą staje się zachowywa-
nie religijnych przekonań dla 
siebie, niedzielenie się nimi. 
Tymczasem polecenie: „Idź-
cie więc i czyńcie uczniów 

ze wszystkich narodów” (Mt 
28,19) jest nadal aktualne. 

„Idźcie i nauczajcie”

Od początku swo-
jego pontyfikatu Jan 
Paweł II wzywał do 
realizacji misyjnego 
nakazu Pana. Jezus 
żyje – mówi Papież 
– a więc jest obecny 
tutaj i teraz, przy każ-

dym człowieku, z ca-
łą mocą swojej miłości. 

Tylko On prawdziwie od-
powiada na egzystencjalne 

pytania o sens życia, cierpienia, 
śmierci. Pytania o źródła nadziei, 

możliwość realizacji pragnienia miłości. 
Jak jednak odpowiedzieć komuś, kto nie py-

ta? Komuś, kto jest przytłoczony coraz trudniej-
szą rzeczywistością, bezrobociem, chorobą, sa-
motnością? Komuś, kto mówi, że wszystkie spo-
soby już zawiodły.

Nowa ewangelizacja, do której od początku 
lat 80. wzywa Ojciec Święty, pomaga w dotarciu z 
orędziem ewangelicznym właśnie do tych, którzy 
już zrezygnowali, albo „wszystko” już przeszli. 

Wartość świadectwa

Opiera się przede wszystkim na osobistym 
świadectwie wierzących, a więc tych, którzy już 
doświadczyli, że Jezus żyje i ma moc przemienia-
nia ludzkich serc. Spotkanie z Jezusem zapocząt-
kowało wyzwolenie z niewoli grzechu, nałogów, 
obdarzyło radosną wolnością, którą teraz są go-
towi dzielić się z innymi. Nie są to „zawodowi” 
głosiciele Ewangelii, to ludzie świeccy, mający ro-
dziny, pracujący zawodowo lub borykający się z 
brakiem pracy, starsi i młodzi. 

Oddaj brzemię Jezusowi

Łączy ich ponad wszelkimi społecznymi różni-
cami jedno – doświadczyli, że po decyzji powie-
rzenia swojego życia Jezusowi jako Panu ich ży-
cie zmieniło się na lepsze, nabrało sensu, nawet 
jeśli po ludzku nie jest łatwiejsze. Jezus jest na 
co dzień obecny w ich codzienności, szczególnie 
przez swoje Słowo i w Eucharystii. Kościół stał 
się rodziną, odnaleźli w nim swoje miejsce.

Misyjny nakaz Chrystusa – przekazywania Jego 
nauki – oznacza nie tyle rozumowe przyjęcie jakie-
goś zestawu prawd, ale zaangażowaniem swojego 
życia w osobisty związek z Jezusem Chrystusem. 
Związek, który przynosi wierzącemu zupełną zmia-
nę jego relacji do Boga i nową jakość życia.

S. MARIA SZYPSZAK

16.04, SOBOTA: Apel Jasnogórski w koszalińskiej katedrze 
(godz. 20.00)
17.04, NIEDZIELA: Celebracja rozpoczęcia tygodnia ewange-
lizacji w katedrze (godz. 17.00)
18.04, poniedziałek: Otwarty koncert ewangelizacyjny na 
placu przy Galerii EMKA (godz. 18.30)
19.04, WTOREK: Godzina świadectw w kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego (godz. 19.30). Spotkanie modlitew-
ne dla młodzieży w kościele św. Józefa, obok katedry  
(godz. 19.00)
20.04, ŚRODA: Eucharystia i modlitwa o uzdrowienie w ko-
ściele Ducha Świętego (godz. 18.00),Spotkanie modli-
tewne dla młodzieży w kościele św. Józefa obok katedry 
(godz. 19.00)
21.04, CZWARTEK: Koncert grupy Full Power Spirit (chrześci-
jański hip-hop) w hali widowiskowo- sportowej I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois
22.04, PIĄTEK: Nabożeństwo pokutne w kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego (godz. 19.30)
23.04, SOBOTA: I Diecezjalny Dzień Katolików Świeckich 
Spotkania panelowe na temat posłannictwa osób świeckich 
(godz. 13.00–16.00; na zaproszenia)
Nabożeństwo w katedrze ku czci św. Wojciecha, Biskupa 
i Męczennika (godz. 16.45). Procesja z relikwiami do ko-
ścioła św. Wojciecha (wyjście ok. godz. 17.00). Po proce-
sji Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Kazimierza 
Nycza (ok. godz. 18.00). 
24.04, niedziela: Spotkanie poewangelizacyjne w katedrze, 
zaproszenie do wspólnot przy parafiach (godz. 20.00)
Od poniedziałku do piątku w katedrze trwać będzie adora-
cja Najświętszego Sakramentu w godz. 7.00–24.00



TYDZIEŃ 
EWANGELIZACJI 
KOSZALINA
Przygotowanie do I Diecezjalnego  
Dnia Katolików Świeckich

Dni skupienia
DIECEZJALNA DIA-
KONIA MUZYCZNA 
RUCHU ŚWIATŁO– 
ŻYCIE organizuje od 
29 kwietnia do 3 ma-
ja w Lipiu (Rola), dni 
skupienia dla scholi pa-
rafialnych oraz dla ani-
matorów muzycznych. 
Oprócz rekolekcji zapla-
nowano zajęcia warsz-
tatowe: szkoła liturgicz-
na, muzyka i śpiew w li-
turgii, podstawy emisji 
głosu, śpiew liturgiczny 
i chóralny. Nie zabrak-
nie też czasu na wspól-
ną zabawę. Koszt reko-
lekcji wynosi 75 złotych. 
Przyjazd 29 kwietnia 
(piątek do godz. 17.30), 
wyjazd 3 maja po obie-
dzie. Trzeba mieć ze so-
bą śpiwór, Pismo Świę-
te, zeszyt do notatek 
i długopis. Zgłoszenia 
należy kierować do 23 
kwietnia 2005 r., do s. 
Moniki Grabek, tel. (94) 
342 37 70 lub 606 594 
233.

Poszukuje 
pustelni
PUSTELNIK BRAT 
JAN FIJAK poszuku-
je na terenie diece-
zji koszalińsko-koło-
brzeskiej opuszczo-
nego domu lub inne-
go budynku czy szo-
py, nadającego się do 
szybkiego wyremon-
towania i zamieszka-
nia – najlepiej nieda-
leko miejsca kultu lub 
na szlaku pielgrzym-
kowym. Brat Jan, któ-
ry pochodzi z diece-
zji bielsko-żywieckiej 
i przez 4 lata prowa-
dził życie pustelni-
cze na terenie diecezji 
tarnowskiej, obecnie 
przebywa w pustel-
ni na Świętej Górze 
Polanowskiej. Chciał-
by osiąść na terenie 
diecezji koszalińsko-
-kołobrzeskiej i służyć 
Bogu oraz ludziom.
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Ciąg dalszy na s. IV

Pomorze żegna Ojca Świętego

Usłyszeliśmy Go
Ukochał ziemię pomorską 
bardzo wcześnie,  
bo już w latach 50. 
Przyjeżdżał 
z młodzieżą 
studencką na 
spływy kajakowe  
na Drawie, 
Słupi i Parsęcie. 
Już jako Papież 
często wracał pamięcią 
do tych chwil. 

W1991 roku znów 
przyjechał. Nau-
czał od podstaw. 
Mówił o Dekalogu: 

„Od tych dziesięciu prostych słów 
zależy przyszłość człowieka i spo-
łeczeństw”. Mówił o potrzebie 
przemiany serc, wychowaniu no-
wego człowieka, prosił o skleja-
nie naczyń popękanych. „Stąd, 
znad Bałtyku, proszę was, wszy-
scy moi rodacy, synowie i cór-
ki wspólnej Ojczyzny, abyście 
nie pozwolili rozbić tego naczy-
nia, które zawiera Bożą Prawdę i 
Boże Prawo”. Słuchaliśmy, kiwa-
liśmy głowami, cieszyliśmy się 
z Papieża Polaka. Później nie 
starczało już czasu na reflek-
sję. Aż do tej sobotniej nocy, 
kiedy świat nagle się zatrzy-
mał. Kiedy ucichł wrzask poli-
tyków, codzienne swary i kłót-
nie, podziały i wzajemne nie-
chęci. Kiedy zrozumieliśmy, ile 
dla nas znaczył. Wtedy, może 
po raz pierwszy, usłyszeliśmy 
Papieża. TR

Kołobrzeg, sobota rano. Kibice Kotwicy podczas meczu z Pogonią Szczecin.

Koszalin, sobota rano. Pod pomnikiem Papieża.
Koszalin, sobota wieczór. 
Modlitwa w katedrze.

Szczecinek, sobota wieczór. Młodzież w kościele św. Rozalii.

Miastko, noc z soboty na niedzielę. 
Jedno z okien w centrum.
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Ciąg dalszy ze s. III

Kołobrzeg, niedziela. Kapitan statku opuszcza banderę do połowy masztu.

Kołobrzeg, niedziela.  
Państwo Hetmanowie wywieszają flagę narodową z czarnym kirem.

Koszalin, niedziela. Msza św. za Papieża.
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Kołobrzeg, niedziela. Nabożeństwo za Papieża w kościele greckokatolickim.

Białokury, niedziela. Pani Krystyna dekoruje przydrożną kapliczkę.

Drawsko Pomorskie, niedziela.  
W miejscu rozpoczęcia spływu kajakowego ks. Karola Wojtyły. Ciąg dalszy na s. VI
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Ciąg dalszy ze s. V

Piła, poniedziałek. Jedno z okien  
na pilskim osiedlu mieszkaniowym. Słupsk, poniedziałek. Msza św. dla dzieci w kościele św. Jacka.

Połczyn Zdrój. Na placu przy kościele Mariackim.

Koszalin. Przed pomnikiem Papieża.

Kołobrzeg, poniedziałek rano. 
Młodzież licealna na wystawie poświęconej Papieżowi.
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Trzcianka, wtorek. Pomnik Papieża na głównym placu Trzcianki. W głębi Szpital Powiatowy imienia Jana Pawła II

Słupsk, wtorek wieczorem. 
Krzyż z zapalonych lampek 
na placu przed ratuszem

Słupsk. Mieszkańcy miasta wpisują się do księgi kondolencyjnej wyłożonej 
w ratuszu.

Kołobrzeg, wtorek. Szefowie kołobrzeskiego samorządu przed wyjazdem  
na pogrzeb do Watykanu, z kluczem do miasta i listem informującym  
o nadaniu Papieżowi honorowego obywatelstwa miasta w grudniu 2004 roku

Borne Sulinowo, wtorek. Opuszczone flagi przed siedzibą samorządu.

Ciąg dalszy na s. VIII



koszalin@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin
tel. (94) 341 12 77, faks (94) 341 03 14
Redagują: ks. Edward Sienkiewicz – dyrektor oddziału,
Tadeusz Rogowski
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ZDJĘCIA NA STRONACH III-VIII: KRZYSZTOF BEDNAREK, TOMASZ CHMIELEWSKI, 
KRZYSZTOF DĘGA, PRZEMYSŁAW GRYŃ, PAWEŁ KOŚCIELNIK, EMILIA ROGOWSKA, 
BEATA STANKIEWICZ, LUCYNA SZCZEPAŃSKA-ULRYCH, ROMUALD WEŁNIC, 
TADEUSZ WOJEWÓDZKI 

Piła, środa. Msza św. za Papieża.

Słupsk, środa. Msza św. za Papieża.

Koszalin, piątek. Mieszkańcy miasta oglądają uroczystości pogrzebowe na telebimie. 

Piła, wtorek wieczorem. Wierni z parafii św. Antoniego wyjeżdżają do Rzymu.

Wałcz, środa. Marsz jedności z Papieżem.

Ciąg dalszy ze s. VII


