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Czas ucieka, wiecznoÊç
czeka – w tym zdaniu za-

wiera si´ ca∏y sens czasu
ludzkiego. W dzisiejszym
„GoÊciu” sporo b´dzie tema-
tów zwiàzanych z czasem,
tym zwyk∏ym i tym Êwi´tym.
40 lat – tyle czasu sp´dzi∏a
wÊród tr´dowatych w Afryce
dr Wanda B∏eƒska. I chyba
te˝ „na czasie” jest nowa
szata graficzna naszego pi-
sma, które goÊci w diecezji
od dziesi´ciu lat. ■
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Ks. Tadeusz Piasecki, proboszcz parafii
katedralnej w Koszalinie, znany jest ze

szczególnego sentymentu do swojego ze-
gara, umieszczonego na wie˝y Êwiàtyni.
PodkreÊla, ˝e doglàdanie zegara jest funk-
cjà bardzo odpowiedzialnà, bo przecie˝
koszalinianie mierzà czas „wed∏ug kate-
dry”. Pierwsza wzmianka o koszaliƒskim
zegarze pochodzi z roku 1551. Obecny
mechanizm zegarowy – arcydzie∏o sztuki
zegarmistrzowskiej – wykonano w 1754
roku, co oznacza, ˝e „stukn´∏o” mu do-
k∏adnie 250 lat! Proboszcz raz w tygodniu
wchodzi na wie˝´, ˝eby naoliwiç mecha-

nizm. Dwa lata temu
staraniem ks. Piaseckie-
go odnowiono olbrzy-
mie tarcze zegarowe,
pokrywajàc warstewkà
z∏ota wskazówki i
rzymskie cyfry. ERA

PROBOSZCZ I JEGO ZEGAR
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Ks. Tadeusz
Piasecki 
tak dobrze 
zna swój zegar, 
˝e mo˝e o nim
opowiadaç
godzinami 

ZA TYDZIE¡

■ „PRZESIAD¸EM SI¢ Z KAJAKA NA BARK¢

PIOTROWÑ” – mówi Papie˝. Co ∏à-
czy Ojca Âwi´tego z ziemià kosza-
liƒsko-ko∏obrzeskà?
■ SCHIZMY, ROZ¸AMY, HEREZJE. Czy
powinniÊmy modliç si´ o jednoÊç
chrzeÊcijan?
■ PARAFIA W MÂCICACH, czyli wspól-
nota ludzi ˝yczliwych
■ WI¢CEJ WÓDKI – Sejm zliberalizo-
wa∏ prawo przeciwalkoholowe

Biskup Pawe∏ CieÊlik
wÊród bezdomnych

Âwi´ta 
na dworcu

Ojciec Âwi´ty honorowym obywatelem Koszalina

Wizyta w Watykanie

Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II 
przyjà∏ 12 grudnia w Watykanie 
biskupa Kazimierza Nycza. 

By∏y biskup krakowski jest
Papie˝owi dobrze znany i bliski.
WczeÊniej bp K. Nycz sta∏ na
czele komitetu organizacyjnego
ostatniej pielgrzymki papieskiej
do Ojczyzny oraz przewodniczy∏
Radzie Fundacji Sanktuarium
Bo˝ego Mi∏osierdzia w ¸agiew-
nikach. Tym razem jednak Ojciec
Âwi´ty wita∏ go jako ordynariu-
sza diecezji koszaliƒsko-ko∏o-
brzeskiej.

Do Watykanu
przyjecha∏a rów-
nie˝ delegacja
z Koszalina, przy-
wo˝àc Ojcu Âwi´temu przyznany
w marcu 2004 roku tytu∏ Honoro-
wego Obywatela Miasta. W chwili
wr´czania dokumentu, Papie˝ nie-
spodziewanie zapyta∏: „A podatki
to b´d´ wam musia∏ p∏aciç?”. „Od
honorowych obywateli podatków
nie Êciàgamy” – poÊpiesznie odpo-
wiedzia∏ Ryszard WiÊniewski, prze-
wodniczàcy koszaliƒskiego samo-
rzàdu. Ojciec Âwi´ty podzi´kowa∏
mieszkaƒcom Koszalina za przyzna-
ny tytu∏. TR

W pierwszy dzieƒ Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia biskup Pawe∏ CieÊlik
przebywa∏ wÊród koszaliƒskich
bezdomnych.

Do wspólnego sto∏u w jad∏o-
dajni „Podró˝nik” na dworcu PKS
zasiad∏o prawie 100 osób, na co
dzieƒ zamieszkujàcych dworce,
rudery i altanki dzia∏kowe. Przy-
szli równie˝ ci koszalinianie, któ-
rzy cierpià niedostatek, m.in. ro-
dziny z dzieçmi. Biskup Pawe∏
dzieli∏ si´ z nimi op∏atkiem i do-
dawa∏ otuchy. Wszyscy otrzymali
paczki ˝ywnoÊciowe, a dzieci –
prezenty od Êw. Miko∏aja. Oblicza
si´, ˝e w Polsce jest blisko 200 ty-
si´cy bezdomnych, a w samym
Koszalinie trzystu. Âniadanie
przygotowali parafianie, g∏ównie
z parafii Ducha Âwi´tego i Êw. Ka-
zimierza, zrzeszeni w Komitecie
Obywatelskim Miasta Koszalin,
Stowarzyszeniu Osób Represjono-
wanych w Stanie Wojennym oraz
Stowarzyszeniu SOS. 

TR

Powitanie 
Ojca Âwi´tego 

z bp. K. Nyczem

AR
C

H
IW

U
M

 G
N

KO_05_01.qxd  12/27/04  5:04 PM  Page 1



G O Â å K O S Z A L I ¡ S K O-K O ¸ O B R Z E S K I

G
O

Âå
N

IE
D

Z
IE

LN
Y

2 
st

yc
zn

ia 
20

05

II

KOSZALIN. Przed Êwi´tami
i w okresie poÊwiàtecznym, jak
Polska d∏uga i szeroka, rozpoczyna
si´ najbardziej masowe przedsta-
wienie teatralne z udzia∏em dzieci.
Nie sposób policzyç tych wszyst-
kich inscenizacji w przedszkolach,
szko∏ach, Êwietlicach i parafiach.
Jak twierdzà fachowcy, dzieci sà
doskona∏ymi aktorami, poniewa˝
natychmiast identyfikujà si´ z od-
grywanà postacià. My przyglàdali-
Êmy si´ jase∏kom w Szkole Podsta-
wowej nr 6 w Koszalinie. Przygoto-
wa∏y je dzieci z klas m∏odszych

pod kierunkiem katechetki s. Mi-
chaeli RaÊ, pallotynki, oraz nauczy-
cielki Ewy Wilczak-Kumy. „W na-
szej szkole istnieje ju˝ d∏uga trady-
cja jase∏kowych przedstawieƒ” –
powiedzia∏a Czes∏awa Stecyna, dy-
rektorka szko∏y. GoÊciem specjal-
nym by∏a Jolanta Skulich, najbar-
dziej popularna koszaliƒska poli-
cjantka, która na co dzieƒ realizuje
program „Bezpieczna szko∏a”. Ak-
torzy otrzymali burz´ braw, nie tyl-
ko od nauczycieli i rodziców, ale
tak˝e od bardziej wymagajàcej wi-
downi dzieci´cej. 

S∏UPSK. Niezwyk∏ego wyczynu
dokona∏ ks. Ryszard Szczygie∏, ka-
pelan zachodniopomorskich stra-
˝aków. Dokonujàc aktu poÊwi´ce-
nia nowej wie˝y koÊcio∏a Mariac-
kiego w S∏upsku, wzniós∏ si´ na
platformie wielkiego podnoÊnika
stra˝ackiego (na zdj´ciu). Otrzy-
ma∏ wielkie brawa od zgromadzo-
nej publicznoÊci. „To by∏o strasz-
ne i zarazem pi´kne” – powie-
dzia∏a wzruszona pani Janina, któ-
ra przez ca∏y czas trzyma∏a kciuki
za ksi´dza kapelana.

Czas na jase∏ka Sybiracy razem 
SPOTKANIA OP¸ATKOWE.
„Chyl´ g∏ow´ przed wami, którzy
szliÊcie drogà cierniowà do wol-
noÊci” – mó-
wi∏ bp Tade-
usz Werno do
przesz∏o stu
osób, które
prze˝y∏y ze-
s∏anie i ponie-
wierk´ w sowieckich ∏agrach. Ko-
szaliƒskie Êrodowisko sybiraków
ju˝ po raz kolejny przygotowa∏o
kolacj´ wigilijnà w Klubie Podcho-
rà˝ego. W ubieg∏ym roku wzi´∏y
w niej udzia∏ dzieci pochodzàce
z popegeerowskich wsi, a w tym
roku wychowankowie Domu
Dziecka w Mielnie. „Staramy si´
dzieliç radoÊcià z Bo˝ego Naro-
dzenia z dzieçmi, którym los – tak
jak nam kiedyÊ – nie oszcz´dzi∏
cierpienia” – powiedzia∏ Anatol
Gonczarewicz ze Zwiàzku Sybira-
ków w Koszalinie.

Dom dla 
niepe∏nosprawnych
KOSZALIN. Bp Kazimierz Nycz
poÊwi´ci∏ nowy Êrodowiskowy
dom dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi. Placówka powsta∏a
w pomieszczeniach parafii pw. Jó-
zefa RzemieÊlnika. Codziennie b´-
dzie tu sp´dzaç czas – pod kie-
runkiem wykwalifikowanej kadry
– trzydzieÊci osób. 

Na pomoc 
szpitalowi 

KOSZALIN. Biskup senior Igna-
cy Je˝ (na zdj´ciu), który niedaw-
no obchodzi∏ dziewi´çdziesiàte
urodziny, wcià˝ aktywnie uczest-
niczy w ró˝nych akcjach spo∏ecz-
nych. Ostatnio wspar∏ „Spo∏eczny
Obywatelski Ruch Obrony Szpita-
la w Koszalinie”, zawiàzany przez
radnego Henryka Sobolewskiego
oraz lekarzy Marka Koppicza
i Marka Krysk´. Ciemne chmury
zbiera∏y si´ nad koszaliƒskà pla-
cówkà ju˝ od czterech lat. Obec-
nie d∏ugi szpitala si´gajà 17,5 mln
z∏otych, a lecznica zmuszona jest
do ograniczenia liczby przyjmo-
wanych pacjentów. 

Jase∏ka w szkole podstawowej nr 6 w Koszalinie 

Weso∏a zabawa przed szczecineckim ratuszem 

Âwiàteczny konkurs
DRAWSKO POMORSKIE. Kon-
kurs na naj∏adniejszy wystrój Êwià-
teczny – obejÊcia, balkonu, witry-
ny sklepowej – og∏osi∏ burmistrz
Drawska Pomorskiego Zbigniew
Ptak. Do konkursu zaproszono nie
tylko mieszkaƒców miasta i gminy,
ale tak˝e instytucje i firmy. Spe-
cjalna komisja b´dzie na miejscu
oceniaç dekoracje. Na autorów
najciekawszych akcentów Êwià-
tecznych czekajà nagrody. 

Ksiàdz kapelan
na wysokoÊciach

Âwiàteczne Êpiewanie

SZCZECINEK. W wielu miejsco-
woÊciach diecezji odbywa∏y si´
przedÊwiàteczne koncerty i festy-
ny. Na placu przed szczecineckim
ratuszem zaprezentowa∏y si´ miej-
scowe zespo∏y amatorskie. Setki

ma∏ych Êw. miko∏ajów zape∏ni∏y es-
trad´. Kol´dy, pastora∏ki, nastrojo-
we ballady przypomina∏y o nad-
chodzàcych Êwi´tach. Licznie zgro-
madzonej publicznoÊci nie prze-
szkadza∏o przejmujàce zimno. 

Ks. Ryszard Szczygie∏ nie boi si´
nowych wyzwaƒ
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Arcybiskup, doktor KoÊcio∏a, mi∏o-
sierny i pracowity duszpasterz.
Nale˝a∏ do najwybitniejszych umy-
s∏ów swojej epoki. 

Nieugi´ty bojownik o pokój
w KoÊciele, obroƒca przed herezja-
mi, wybitny teolog, ojciec monasty-
cyzmu wschodniego (autor „Regu∏
zakonnych”), twórca liturgii wschod-
niej, najwi´kszy z trzech Ojców Ka-
padockich (obok Grzegorza z Nyssy
i Grzegorza z Nazjanzu), poruszajàcy
kaznodzieja. Pozostawi∏ dzie∏a do-
gmatyczne, ascetyczne, listy, mowy,
homilie. Na obrazach przedstawiany
jako biskup lub mnich. Jego atrybu-
tami sà: czaszka, go∏àb nad g∏owà,
ksi´ga, model koÊcio∏a, paliusz, ry-
lec. Wspomnienie: 2 stycznia. 

„Ubogim bowiem jest ten, kto
potrzebuje wiele rzeczy, a potrze-
bujàcymi wiele czyni nas nienasyco-
na ˝àdza. Do dziesi´ciu talentów
starasz si´ do∏o˝yç drugie dziesi´ç,
a gdy si´ tyle zbierze, szukasz dru-
gie tyle; a to, co ciàgle dodajesz, nie
zatrzymuje twojego rozp´du lecz
zapala po˝àdanie. Jak bowiem u pi-
jaków przyniesienie nowego wina
staje si´ sposobnoÊcià do picia, tak
i nowobogaccy, posiad∏szy wiele,
pragnà jeszcze wi´cej i podsycajà
swojà chorob´ ciàg∏ym dodawa-
niem, tak ˝e ich zabiegi biorà prze-
ciwny kierunek. Nie tyle bowiem
cieszy ich taki wielki majàtek posia-
dany, ile smuci to, czego nie majà,
a raczej o czym sàdzà, ˝e im tego
brakuje”. ÂW. BAZYLI WIELKI

TADEUSZ ROGOWSKI

Przyjaciele KUL

W Koszalinie
i Lublinie
„Deo et Patriae – Bógu i Ojczy-
zna” to has∏o, które ju˝ od 86 lat
przyÊwieca studentom i sympaty-
kom Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. 

Studenci – Êwieccy i duchowni
– z diecezji koszaliƒsko-ko∏obrze-
skiej, kszta∏càcy si´ na KUL-u,
uczestniczyli w spotkaniu op∏at-
kowym w Lublinie. Okaza∏o si´,
˝e jest ich niema∏o i tworzà tam
swoistà reprezentacj´ naszej die-
cezji. O swojej uczelni pami´tajà
te˝ dawni absolwenci oraz osoby
zrzeszone w koszaliƒskim Towa-
rzystwie Przyjació∏ KUL, któremu
przewodniczy Gabriela Cwojdziƒ-
ska. Przy okazji corocznego spo-
tkania op∏atkowego omawiali
sprawy swojego Êrodowiska oraz
˝yczyli sobie nieustajàcej troski
o tak wa˝nà dla Polski i KoÊcio∏a
uczelni´. WczeÊniej, w koszaliƒ-
skiej katedrze, Msz´ Êwi´tà od-
prawili bp Ignacy Je˝ oraz ks. Ta-
deusz Piasecki. ERA

B´dà lepiej leczyç

S∏upsk ma tomokomputer
S∏upski szpital wzbogaci∏ si´
o nowoczesne urzàdzenia 
do diagnozowania chorych: 
angiograf i tomokomputer. 

Angiograf nie ma nic wspól-
nego z angelologià, czyli naukà
o anio∏ach, ale s∏u˝y do oglàdania
na ekranie stanu naczyƒ krwiono-
Ênych. Tomokomputera nic nie ∏à-
czy z Tomaszem
z Akwinu –
umo˝liwia on
natomiast bez-
inwazyjne oglà-
danie przekro-
ju cia∏a i narzà-
dów wewn´trznych. Biskup Ta-
deusz Werno, zaskoczony nieco
naukowà terminologià, wys∏u-
cha∏ z uwagà wywodów lekarzy,
po czym – „na wszelki wypadek”

– poÊwi´ci∏ cudo techniki (na
zdj´ciu). Sprz´t kosztowa∏ 7 mln
z∏. Tomokomputer za 3,5 mln
pracuje ju˝ od lipca i zdà˝ono
wykonaç za jego pomocà 2000
badaƒ. Biskup zwiedzi∏ równie˝

pomieszczenia nowej steryliza-
torni, odwiedzi∏ chorych na od-
dziale kardiologii oraz zapozna∏
si´ z planami budowy nowego
szpitala.
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Bp Tadeusz
Werno

dokonuje
poÊwi´cenia

nowej aparatury

M∏odzie˝ z Caritas pomaga ubogim

Wszystko dla Jezusa
Te s∏owa Matki Teresy z Kalkuty –
patronki szkolnych kó∏ Caritas
przy gimnazjum i liceum w S∏awnie
– sà zach´tà dla m∏odzie˝y do pra-
cy na rzecz potrzebujàcych. 

W tym roku ju˝ po raz kolejny
m∏odzie˝ przystàpi∏a do ogólnopol-
skiej akcji Wigilijne Dzie∏o Pomocy
Dzieciom. Na specjalnie zorganizo-
wanych stoiskach sprze-
dawano Êwiece, kartki
Êwiàteczne i stroiki. Uzy-
skane ze sprzeda˝y pie-
niàdze m∏odzie˝ chce
przeznaczyç dla dzieci ze
Êwietlicy przy parafii

Wniebowzi´cia NMP w S∏awnie.
Placówka powsta∏a z inicjatywy ks.
Roberta Szymczyka, przy wsparciu
ks. Tadeusza Nawrota, proboszcza
parafii. Jej utrzymanie wzi´∏a na sie-
bie Caritas parafialna oraz szkolne
ko∏a tej organizacji. Dzieci otrzymu-
jà tutaj codziennie posi∏ek oraz po-
moc w odrabianiu lekcji. W Êwià-
tecznà akcj´ w∏àczyli si´ równie˝

parafianie, przynoszàc
˝ywnoÊç, owoce i wypie-
ki. Paczki zawierajàce
ofiarowane wiktua∏y trafi-
∏y do najbardziej potrze-
bujàcych rodzin.

ERA

S∏awieƒska
m∏odzie˝
sprzedaje Êwiece
i stroiki w ramach
akcji Wigilijne
Dzie∏o Pomocy
Dzieciom
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Âwi´ci

Bazyli Wielki
(329–379)
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Sonda

CO MYÂLÑ 
O PRACY POLSKICH

MISJONARZY

EWA JANICKA, 
MISJONARKA,
OD WRZEÊNIA 2004 r. W UGANDZIE

– Jestem Êwiado-
ma, ˝e kontynu-
uj´ dzie∏o wiel-
kich polskich mi-
sjonarzy – ojca
Jana Beyzyma,

jezuity czy doktor Wandy
B∏eƒskiej. Mój wyjazd ma
nieco inny charakter – opie-
kuj´ si´ dzieçmi w salezjaƒ-
skiej misji w Bombo Namali-
ga. Wybra∏am Afryk´, bo za-
wsze o niej myÊla∏am. Wo-
lontariusz jedzie tam, gdzie
jest potrzebny. 

MONIKA KACZMARCZYK,
STUDENTKA Z KRAKOWA

– Doktor Wanda
B∏eƒska przy-
wraca mi wiar´
w cz∏owieka. Sà
jeszcze ludzie,
na których mo˝-

na si´ wzorowaç, podziwiaç
ich i uznawaç za autorytet.
Nie rozumiem, dlaczego te
najwi´ksze wartoÊci ludzkie
sà dzisiaj zapomniane, ru-
gowane i spychane na mar-
gines. Mo˝e dlatego, ˝e ta-
cy ludzie sà zawsze bardzo
skromni. 

EDYTA PRADUƒ,
STUDENTKA Z KOSZALINA

– Takich ludzi
jak doktor Wan-
da B∏eƒska lub
ojciec Marian
˚elazek potrze-
ba wi´cej. Sà oni

najwi´kszymi ambasadora-
mi Polski. To paradoks, ˝e
nie majàc rezydencji, s∏u˝by
i limuzyn, pozbawieni Êrod-
ków materialnych, rzuceni
w najtrudniejsze rejony
Êwiata, potrafià rozs∏awiaç
imi´ naszej Ojczyzny bar-
dziej ni˝ ci, którzy majà
wszystkie dost´pne Êrodki
i mo˝liwoÊci. 

40 lat sp´dzi∏a wÊród tr´d

Matka tr´d
W Afryce nazywajà jà

„Dokta”, w Polsce

znana jest jako

Matka Tr´dowatych.

Dr Wanda B∏eƒska

goÊci∏a niedawno

w Koszalinie i Bia∏ogardzie. 

tekst EMILIA ROGOWSKA

Ojciec Jan Beyzym, jezuita,
tak pisze w 1898 roku do
swoich prze∏o˝onych:
„Rozpalony pragnieniem

leczenia tr´dowatych, prosz´ usil-
nie Ojca Genera∏a o ∏askawe wys∏a-
nie mnie do jakiegoÊ domu misyj-
nego, gdzie móg∏bym s∏u˝yç tym
najbiedniejszym ludziom, dopóki
b´dzie si´ to Bogu podoba∏o”. Po-
nad 50 lat po tym wydarzeniu,
w roku 1950, dwoje kolejnych Pola-
ków, werbista o. Marian ˚elazek
i lekarka Wanda B∏eƒska, wkracza
na szlak o. Beyzyma – on jedzie do
Indii, ona do Afryki. 

Dzieci´ce marzenia

Wanda bardzo wczeÊnie zaczy-
na marzyç o tym, ˝eby zostaç leka-
rzem misyjnym. Po ukoƒczeniu to-
ruƒskiego gimnazjum rozpoczyna
studia na Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu Poznaƒskiego. Natych-
miast anga˝uje si´ w dzia∏alnoÊç
Zwiàzku Akademickich Kó∏ Misyj-
nych w Polsce, który wydaje swoje
pismo „Annales Missiologicae” –
Roczniki Misjologiczne. Podczas
wojny pracuje w szpitalach w Gdyni
i Toruniu. Nale˝y do Armii Krajowej,
jest przes∏uchiwana przez gestapo.
Po wojnie potajemnie wydostaje si´
z kraju na statku, ukryta w budce
na w´giel. W okupowanych Niem-

czech wst´puje do Polskiej Pomoc-
niczej S∏u˝by Wojskowej. Stàd tra-
fia do Anglii. Koƒczy roczny kurs
medycyny i higieny tropikalnej. Tu-
taj równie˝ poznaje ojca Robinsona
ze zgromadzenia bia∏ych ojców,
który poleca jej misj´ w Fort Portal
w Ugandzie. Dzieci´ce marzenia
stajà si´ rzeczywistoÊcià. 

W Afryce

W 1950 roku staje na afrykaƒ-
skim nabrze˝u. „Prócz fizycznego
zm´czenia mam spokój w sercu
i jakàÊ cichà, spokojnà radoÊç – je-

stem w∏aÊciwie zupe∏nie szcz´Êli-
wa – jako nic nie majàca, a posia-
dajàca wszystko” – pisze w dzien-
niku. Tutaj odnajduje swoje ˝ycio-
we powo∏anie: „Po spotkaniu
z tr´dowatym cz∏owiek staje si´
bardziej wyczulony na krzywd´
ludzkà i cierpienie, a obraz ludz-
kiego nieszcz´Êcia na pewno nie
pozwoli spokojnie ˝yç, z myÊlà tyl-
ko o sobie”. Afryki musi uczyç si´
od poczàtku. „Lew kr´ci si´ w po-
bli˝u w nocy” – zapisuje w dzien-
niku. Ledwie uchodzi z ˝yciem,
gdy podczas przeja˝d˝ki po Jezio-
rze Wiktorii jej ∏ódê atakuje ranny
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h i p o p o t a m .
Jest o w∏os od
Êmierci, gdy
krajowiec zde-
c y d o w a n y m
ciosem kija za-
bija zielonà
mamb´, jed-
nego z najja-

dowitszych w´˝y, który czyha pod
jej krzes∏em. ˚yje w spartaƒskich
warunkach, jeêdzi skuterem i Êpi
5 godzin na dob´. Na poczàtku sa-
ma obawia si´ tràdu. „DziÊ rano
odkry∏am pod prawym kolanem
dr´twe miejsce, leciutko zaró˝o-

wione – do wieczora nie ustàpi∏o.
Czy˝by? ”. Po siedmiu latach pracy
zapisze w dzienniku: „Wówczas
modli∏am si´, ˝eby nie dostaç trà-
du. DziÊ o tym nie myÊl´”. Siostry
proponujà jej u˝ywanie r´kawi-
czek ochronnych podczas badania
chorych. „Nie. Chory nie mo˝e
czuç, ˝e si´ go boj´, lub ˝e si´ go
brzydz´” – odpowiada. 

WÊród tr´dowatych

Dzieƒ pracy „Dokty” w Bulubie
plastycznie opisuje Zofia Florczak.
„Nast´pny chory – przypadek ci´˝-

ki. I am not affraid – ja si´ nie boj´ –
powtarza i patrzy Wandzie prosto
w oczy... Nast´pny ch∏opak z Buga-
bula... Olbrzymie
oczy patrzà spokoj-
nie. Ma plam´ na pra-
wej d∏oni. Tràd... Pod-
chodzi teraz dziew-
czynka – biedne
stworzonko w zielo-
nej sukience uczenni-
cy, spuchni´te bole-
Ênie, pokazuje miej-
sca, które jà bolà.
Wanda zwraca si´ do
mnie: patrz, jaka ona
cierpliwa, przecie˝ ona w∏aÊciwie nie
mo˝e staç z bólu. Dziewczynka od-
powiada cicho, nieÊmia∏o... Potem
pacjent – lepromatosus, ju˝ prawie
nie widzi, ma zaatakowane oczy...
Stary powinien codziennie dosta-
waç lekarstwa – tymczasem opusz-
cza wizyty, nie przychodzi, choç
mieszka w pobli˝u; Wanda gniewa
si´, beszta go ostro... Podchodzi
drugi, drobnego wzrostu. Biedne,
usychajàce r´ce, nogi z pomarsz-
czonà skórà, kolana jak u s∏onia.
Wanda troskliwa i spokojna. Roz-
mawia z nim cicho, jak matka –
z uÊmiechem. Ch∏opiec nie spusz-
cza z niej oczu, r´ce trzyma skrzy-
˝owane na piersiach”. 

Format Matki Teresy

Po czterdziestu trzech latach
sp´dzonych na misji dr B∏eƒska wra-
ca do Polski w 1992 roku. Profesor
Jerzy Król, oceniajàc jej dzia∏alnoÊç,
pisze: „Na p∏aszczyênie dzia∏alnoÊci
spo∏eczno-misjonarskiej dr B∏eƒska
jest osobowoÊcià formatu Matki Te-
resy z Kalkuty, na p∏aszczyênie lecze-
nia tràdu i poÊwi´cenia si´ sprawie
tr´dowatych jest osobà równà dr.
Schweitzerowi, uzyskujàc tytu∏ Matki
Tr´dowatych. W dziedzinie profesjo-
nalnej cieszy si´ presti˝em równym
dr. Brandtowi i innych najwybitniej-
szych leprologów wspó∏czesnych...
Przy swoich wybitnych osiàgni´ciach
i uznaniu dr B∏eƒska pozostaje osobà
skromnà, promieniujàcà wewn´trz-

nym ciep∏em, przyjaznà i pomocnà
dla wszystkich, szczególnie tych naj-
bardziej potrzebujàcych, unikajàcà
rozg∏osu... ”. W∏adze Ugandy przy-
znajà jej honorowe obywatelstwo
swojego kraju. Otrzymuje wysokie
odznaczenia papieskie. W Polsce –
najwy˝sze odznaczenie paƒstwowe:
Order Or∏a Bia∏ego. W 1993 r. oÊro-
dek szkoleniowy w Buluba otrzymu-
je jej imi´. 

Na misje powinni jechaç
ludzie szcz´Êliwi,

którzy potrafià szcz´-
Êcie rozdawaç. Nikt im
szcz´Êcia nie da, jeÊli
go sami nie majà” –
mówi dr B∏eƒska. Nie-
Êmia∏o wyra˝a nadzie-
j´, ˝e choç nie naucza-
∏a katechizmu, to mo-
˝e swojà pracà wÊród
24 tysi´cy tr´dowa-
tych „zbli˝a∏a ludzi do
Boga”. „Mo˝e by∏am

tà osobà, która prostowa∏a Êcie˝ki
tych, którzy szli za mnà i g∏osili wia-
r´” – dodaje skromnie. ■
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Jest chorobà zakaênà, którà wywo-
∏ujà bakterie pokrewne pràtkowi
gruêlicy. Na Êwiecie choruje 15 mln
osób. Wi´kszoÊç z nich ˝yje w In-
diach, Brazylii, Nigerii, Indonezji
i Pakistanie. Tràd atakuje g∏ównie
nos, uszy, d∏onie, stopy. Âmierç na-
st´puje najcz´Êciej na skutek powi-
k∏aƒ wynikajàcych z nieleczonego
zaka˝enia ropnego. O. Jan Beyzym
zosta∏ beatyfikowany podczas ostat-
niej wizyty Ojca Âwi´tego w Polsce.
Jego dzie∏o kontynuowali o. Marian
˚elazek i dr Wanda B∏eƒska, a dzi-
siaj do tej bogatej tradycji nawiàzu-
je nast´pne pokolenie misjonarzy. 
Na zdj´ciu o. Jan Beyzym (1850–
–1912) wÊród tr´dowatych na Ma-
dagaskarze. 

ód tr´dowatych w Afryce

´dowatych

Dr Wanda B∏eƒska
w Bia∏ogardzie.
To spotkanie
z pewnoÊcià
b´dzie jednym
z najwa˝niejszych
w ˝yciu tych
dziewczàt 
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„Cz´sto pytajà mnie, co ja
mówi´ m∏odzie˝y. Piel´gnujcie
marzenia, bo gdy marzenia
zginà, b´dziecie jak ptak ze
z∏amanym skrzyd∏em. Trzeba
mieç tyle marzeƒ, aby star-
czy∏o na doros∏e ˝ycie”. 

■

TRÑD
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We wszystkich cywilizacjach zdawano
sobie spraw´, ˝e czas ma znaczenie
sakralne. 

Pierwsze obserwatorium
astronomiczne w Stonehenge
(dzisiaj Anglia) zbudowano w epo-
ce neolitu. Ju˝ wówczas pomiara-
mi czasu i obserwacjà ruchu pla-
net i gwiazd zajmowali si´ kap∏a-
ni. Problem czasu na pozór zwià-
zany z naukà zawsze okazywa∏ si´
problemem religijnym. 

Chronos i kairos

Staro˝ytni Grecy u˝ywali
dwóch s∏ów na oznaczenie czasu –
chronos i kairos. Chronos – to czas
jako proste zjawisko, mierzone po-
przez obserwacj´ ruchu planet, wy-
znaczany etapami narodzin i Êmier-
ci. Kairos to czas pozytywny, ciàg∏a
szansa do prze˝ywania lub tworze-
nia wartoÊci. W Nowym Testamen-
cie s∏owem kairos oznacza si´ czas,
który posiada swojà „pe∏ni´”. Jest
to czas Boga, który realizuje od-
wieczny plan zbawienia. Bóg, który
– gdy „nadesz∏a pe∏nia czasu” –
sam sta∏ si´ podmiotem historii
up∏ywajàcej w czasie, aby czas
móg∏ dla cz∏owieka otworzyç si´ ku
wiecznoÊci. 

Czas Êwi´ty

Szczególnym wyrazem uÊwi´-
cenia czasu sà Êwi´ta. Sà
odbiciem przesz∏oÊci, hi-
storii, pami´ci tego, co
by∏o, wyra˝ajàc jednocze-
Ênie ogó∏ wierzeƒ, na-

dziei i usi∏owaƒ majàcych
na celu oswojenie przy-
sz∏oÊci. W ten sposób
cz∏owiek stara si´ zapano-
waç nad przesz∏oÊcià, któ-
ra mu si´ wymyka, oraz nad przy-
sz∏oÊcià, która do niego nie nale˝y.
Ka˝de Êwi´to ma wymiar wertykal-
ny, pionowy: czyni dane wydarzenie
nieÊmiertelnym, s∏awi ingerencj´
wiecznoÊci w czas, który tym sa-
mym uÊwi´ca. Ma te˝ swój wymiar
horyzontalny, poziomy: Êwi´to gro-
madzi, jednoczy i umo˝liwia po-
wstanie zbiorowej ÊwiadomoÊci. 

Pan czasu

„Czas ucieka, wiecznoÊç czeka”
– s∏owa sentencji umieszczonej na
murze wadowickiego koÊcio∏a wi-
doczne by∏y z okna mieszkania,

w którym wychowywa∏
si´ Karol Wojty∏a. Po la-
tach Jan Pawe∏ II powie,
˝e wcielenie Syna Bo˝ego
to wydarzenie w historii,

poprzez które „wiecz-
noÊç wkracza w czas”.
„Jezus Chrystus jest Pa-
nem! Jest Panem czasu
i dziejów” – podkreÊla

Papie˝. Miarà odmierzajàcà czas
prze˝ywania tajemnicy Chrystusa
jest roczny cykl Êwiàt liturgicznych,
lata Êwi´te, jubileuszowe i uroczy-
ste rocznice. Sens czasu Êwi´tego
objawia nam niedziela. Niedziela,
„wpisujàc nieustannie w czas wspo-
mnienie Jego zmartwychwstania”,
odmierza „czas pielgrzymowania
KoÊcio∏a, a˝ nadejdzie niedziela,
która nie zna zmierzchu”. TR
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Czas sakralny

Czas ucieka, wiecznoÊç czeka
Modlitewna miara czasu

„Anio∏ Paƒski”
Pierwszy zegarek nar´czny, obec-
nie powszechny w u˝yciu, wypro-
dukowano dopiero w 1919 roku.
Jak radzono sobie z odmierzaniem
czasu wczeÊniej? 

Zwyczajem, który najd∏u˝ej
pomaga∏ w ustalaniu pory dnia
by∏o odmawianie modlitwy
„Anio∏ Paƒski”, z∏o˝onej z trzech
„ZdrowaÊ Maryjo” i poprzedzo-
nej trzema g∏ównymi momenta-
mi tajemnicy Wcielenia. Na g∏os
dzwonu bijàcego rano, w po∏u-
dnie i wieczór wszyscy porzucali
swoje prace i odmawiali modli-
tw´, która mia∏a uprosiç po-
trzebne ∏aski u Matki Bo˝ej.
Zwyczaj ten zosta∏ zapoczàtko-
wany przez franciszkanów
w I po∏owie XIII wieku. „ZdrowaÊ
Maryjo” odmawiano wtedy na

wieczorny dêwi´k dzwonów,
który dawa∏ znak do gaszenia
Êwiate∏ na ulicach. W XIV w. ca∏e
zachodnie chrzeÊcijaƒstwo za-
cz´∏o odmawiaç „Anio∏ Paƒski”,
dodatkowo równie˝ rano na
czeÊç Maryi jako „Porannej Ju-
trzenki”. Papie˝ Kalikst III z na-
dziejà na uproszenie ratunku
przed najazdem tureckim wpro-
wadzi∏ w 1456 r. zwyczaj odma-
wiania modlitwy w po∏udnie.
Obecnà form´ odmawiania tej
modlitwy ustali∏ papie˝ Pius V
w wieku XVI. Najs∏ynniejszym
przedstawieniem malarskim jest
obraz „Anio∏ Paƒski” namalowa-
ny przez Jeana Fran˜ois Milleta.
„Obraz ten malowa∏em, wspomi-
najàc, jak to niegdyÊ przy pracy
w polu na dêwi´k dzwonów bab-
ka moja nigdy nie omieszka∏a na-
kazaç nam przerwania zaj´ç i od-
mówienia modlitwy »Anio∏ Paƒ-
ski«...” – wspomina artysta w
jednym z listów. ERAG
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Jean Fran˜ois Millet, Anio∏ Paƒski
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Tajemnic´ czasu
próbowali
rozwik∏aç ludzie
wszystkich epok 

Tak wi´c Objawienie
Bo˝e wpisuje si´
w czas i histori´.
Wcielenie Jezusa
Chrystusa nast´puje
wr´cz w „pe∏ni cza-
sów”. Po up∏ywie dwóch tysi´cy lat
od tego wydarzenia czuj´ si´ zobo-
wiàzany, aby stanowczo potwierdziç,
˝e w chrzeÊcijaƒstwie „czas ma pod-
stawowe znaczenie”. To w nim bo-
wiem ukazuje si´ w pe∏nym Êwietle
ca∏e dzie∏o stworzenia i zbawienia,
nade wszystko zaÊ objawia si´ fakt,
˝e dzi´ki wcieleniu Syna Bo˝ego ju˝
od tej chwili dane nam jest prze˝y-
waç i przeczuwaç to, co dokona si´
w pe∏ni czasów. 

JAN PAWE∏ II
(Fides et ratio, I, 11) 

Stonehenge –
miejsce kultu i...
obserwatorium
astronomiczne
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W historii kalendarza zawarte sà
dzieje ca∏ej naszej cywilizacji.
Pierwsze próby ustalenia rachuby
czasu podjà∏ cz∏owiek pierwotny
poprzez obserwacj´ zjawisk
przyrodniczych.

Z biegiem czasu rachub´ opar-
to na obserwacji ruchów cia∏ nie-
bieskich. Majowie w IV wieku
przed Chrystusem w swoim kalen-
darzu wykorzystywali obserwacje
planety Wenus, a Egipcjanie ob-
serwacje najjaÊniejszej gwiazdy
nieba, Syriusza. W∏aÊnie wtedy
ustalono podstawowe jednostki
czasu – dob´, miesiàc, rok.

Kalendarz juliaƒski

W roku 46 Juliusz Cezar zre-
formowa∏ niedok∏adny kalendarz
rzymski, wprowadzajàc kalen-
darz oparty na cyklu
obiegu Ziemi wokó∏
S∏oƒca. Od jego
imienia przyj´∏a
si´ nazwa kalen-
darz juliaƒski.
W 525 roku grec-
ki mnich Dionizy
Ma∏y (Exiguus) za-
proponowa∏ licze-
nie lat od narodzenia
Chrystusa. Wszystkie po-
przednie lata mia∏y byç liczone
w porzàdku malejàcym i okreÊlo-
ne jako ante Christum (AC), a lata
majàce nastàpiç, mia∏y byç „latami
po narodzeniu Chrystusa”, czyli
anni Domini (AD). Roku zerowego
nie by∏o. W u˝yciu by∏ równie˝ ka-
lendarz oparty na Roku Stworze-
nia (Annus Mundi), za który KoÊció∏
bizantyjski przyjà∏ rok 5509 przed
Chrystusem. Sta∏ si´ on podstawà
kalendarza w Grecji i Rosji, obo-
wiàzujàcego a˝ do czasów nowo-
˝ytnych. Z kolei uczeni ˝ydowscy
przyj´li za poczàtek rachuby cza-
su rok 3760 p.n.e., od którego za-
czyna si´ u˝ywany do dzisiaj ka-
lendarz. 

Kalendarz gregoriaƒski

Papie˝ Grzegorz XIII (1572–
–1585, na zdj´ciu) bullà Inter gra-

vissimas przeprowadzi∏
reform´ kalendarza ju-
liaƒskiego. W nowym ka-
lendarzu nakaza∏ opu-

Êciç 10 dni (po 4 paê-
dziernika 1582

roku nast´powa∏ od
razu 15 paêdzierni-

ka) i ustanowi∏
tzw. lata prze-
st´pne. Natych-
miast wprowa-
dzi∏y ten kalen-

darz paƒstwa ka-
tolickie, mi´dzy in-

nymi Polska w 1586 r.
Paƒstwa protestanckie

zwleka∏y d∏u˝ej; Anglia przyj´∏a
go w 1752 r., Szwecja w 1753 r.,
a niektóre kantony szwajcarskie

dopiero w 1873 r. Wielki
niemiecki astronom
i matematyk Johannes
Kepler tak to skomento-
wa∏: „Protestanci bar-
dziej wolà ˝yç w niezgo-

dzie ze S∏oƒcem ani˝eli w zgodzie
z papie˝em”. W Rosji „stary” ka-
lendarz juliaƒski obowiàzywa∏ a˝
do 1918 r., kiedy to rzàd bolsze-
wicki zdecydowa∏ si´ na przyj´cie
nowego kalendarza gregoriaƒskie-
go. Oznacza to „czarnà dziur´”
w historii Rosji – nic nie dzia∏o si´
w tym kraju mi´dzy 17 grudnia
1917 r. a 1 stycznia 1918 r. (nowe-
go stylu). Do dzisiaj kalendarz ju-
liaƒski zachowany jest w liturgii
prawos∏awnej. 

ERA

Krótka historia kalendarza

Anno Domini
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Ksià˝ka katolicka

SENS
CZASU LUDZKIEGO

Jean Guitton (1901–1999) –
filozof, teolog, Êwiecki ob-
serwator Soboru Watykaƒ-
skiego II – napisa∏ niewielkà
ksià˝eczk´ „o cz∏owieku ist-
niejàcym w czasie i jego rela-
cjach z Bytem wiecznym”. 
Mówiàc inaczej, chodzi tu-
taj o relacje mi´-
dzy zwyk∏ym cza-
sem ˝ycia ludz-
kiego (czasowo-
Êcià) a wieczno-
Êcià. Te dwa
czynniki spla-
tajà si´ ze so-
bà i przenikajà,
a nawet zak∏adajà wzajem-
ne swoje istnienie i sà sobie
niezb´dne. 
Na czym zatem polega posta-
wiony w tytule problem? Czas
stwarza nam sposobnoÊç do
rozwoju duchowego – odpo-
wiada Guitton. „˚ycie ducho-
we w czasie polega na zacho-
wywaniu tego, co by∏o, w ob-
r´bie tego, co jest, warunkujà-
cym mo˝liwoÊç wychodzenia
naprzeciw temu, co b´dzie”.
A poniewa˝ tym, co ostatecz-
nie b´dzie, jest wiecznoÊç,
dlatego trzeba pojmowaç czas
jako przygotowanie do ˝ycia
wiecznego. Czas jest czynni-
kiem niezb´dnym dla stwo-
rzenia duchowej osobowoÊci,
która trwa∏aby wiecznie. Prze-
mijanie jest tylko jego przypa-
d∏oÊcià, natomiast jego istotà
jest zachowanie pewnych
wartoÊci. Znane jest powie-
dzenie: „Zostanie po nas tylko
wspomnienie”. Jednak rodzaj
i nat´˝enie tych wspomnieƒ
zale˝à od tego, jak prze˝yli-
Êmy ˝ycie. W chwili Êmierci
cz∏owieka, gdy egzystencja
biologiczna i spo∏eczna od-
dzielajà si´ od osobowoÊci
duchowej, nast´puje uwiecz-
nienie cz∏owieka. Wtedy to –
zauwa˝a Guitton – czas prze-
staje istnieç, a raczej spe∏ni∏
swe zadanie.

ERA

Jean Guitton, Sens czasu ludzkiego,
Instytut Wydawniczy PAX,
Warszawa 1999

Zegar na wie˝y
wroc∏awskiego
ratusza
odmierza czas
ju˝ od 637 lat

ABSOLUTNY, WZGL¢DNY, SAKRALNY
Isaac Newton (1643–1727), angielski fizyk, astronom i matematyk, sformu∏owa∏
teori´ czasu absolutnego. Wed∏ug niej, czas p∏ynie sam przez si´, jednostajnie, nie-
zale˝nie od ruchu materii i ludzkiego postrzegania (obserwatora). „Podziwu god-
ny system S∏oƒca, planet i komet móg∏ powstaç tylko jako wykonanie planów i wy-
roków jednego wszechmàdrego i wszechpot´˝nego bytu. Podziwiamy Go dla Jego
doskona∏oÊci i modlimy si´ doƒ, jako do sternika Êwiata”. 
Albert Einstein (1879–1955), Êwiatowej s∏awy fizyk, laureat Nagrody Nobla. Ein-
stein wykaza∏, wywo∏ujàc rewolucj´ w nauce, ˝e nie istnieje poj´cie czasu absolut-
nego. Czas jest wzgl´dny i ma wartoÊç subiektywnà (zale˝y od obserwatora). „Ka˝-
dy badacz przyrody powinien odznaczaç si´ pewnego rodzaju religijnym odczu-
ciem, poniewa˝ zwiàzki, które wykrywa, nie zosta∏y przez niego wymyÊlone; czuje
si´ wi´c dzieckiem, którym kieruje ktoÊ doros∏y”. 

■
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OKIEM PROBOSZCZA
Nale˝àca obecnie do parafii cz´Êç domu by∏a
wydzier˝awiona i trzeba by∏o uregulowaç spraw´
w∏asnoÊci. Podjà∏em si´ równie˝ gruntownego
remontu nale˝àcych do parafii pomieszczeƒ. Po
remoncie koÊcio∏a w BuÊlarach, dzi´ki któremu
budynek Êwiàtyni i jego wn´trze nabra∏o zupe∏nie
innego wyglàdu, uporzàdkowania domaga si´
równie˝ otoczenie budynku. Trzeba zrobiç nowe
ogrodzenie. Kiedy ˝ycie parafialne organizowa∏o si´
w tej wspólnocie, ludzie byli bardziej zaanga˝owani i
bardziej religijni. Z czasem jednak zacz´∏y na nich
negatywnie oddzia∏ywaç niektóre uwarunkowania
zwiàzane z pracà w PGR-ze. Mimo ˝e przesta∏y one
funkcjonowaç, to oboj´tnoÊç i lekcewa˝enie ksi´dza,
a tak˝e w∏asnych obowiàzków religijnych pozosta∏o,
a nawet si´ wzmaga. Frekwencja w parafii jest dziÊ
doÊç niska. Trudno te˝ zach´ciç parafian do
uczestnictwa w celebrowanych w poszczególnych
koÊcio∏ach parafii nabo˝eƒstwach. W parafii nie ma
wielu grup formacyjnych. W ka˝dej za to
miejscowoÊci, w której znajduje si´ koÊció∏, sà doÊç
aktywni wierni, nale˝àcy do ˚ywego Ró˝aƒca.

PANORAMA PARAFII
Parafia w Ostrym Bardzie

U Êwi´tej Katarzyny

W zabytkowym
koÊciele parafialnym

Êw. Katarzyny
w Ostrym Bardzie,

od 2003 roku
trwa kapitalny remont

KS. KAZIMIERZ
KRZEMI¡SKI

Po przyjÊciu do nowo
utworzonej parafii w Bu-
Êlarach musia∏em podjàç
trudnà decyzj´ przystàpie-
nia do kapitalnego remon-
tu koÊcio∏a parafialnego.
Poza tym uregulowania
i przygotowania domaga∏o
si´ miejsce zamieszkania
proboszcza.

koszalin@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Pi∏sudskiego 6, 75-511 Koszalin
tel. (94) 3411-277, faks (94) 3410-314
Redagujà: ks. Edward Sienkiewicz – dyrektor oddzia∏u,
Tadeusz Rogowski
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KOSZALI¡SKO-KO∏OBRZESKI

Parafia pw. Êw. Katarzyny
w Ostrym Bardzie przez d∏ugi
czas funkcjonowa∏a jako
parafia pw. Wniebowzi´cia
NajÊwi´tszej Maryi Panny
w BuÊlarach. 

WieÊ BuÊlary zosta∏a
za∏o˝ona w Êredniowie-
czu, w miejscu dawnego
grodziska (IX–XI w.). Przez
ponad 350 lat by∏a lennem
szlacheckiego rodu von
Manteufel. Przez d∏ugi
czas wieÊ nie posiada∏a
w∏asnej Êwiàtyni, a jej
mieszkaƒcy ucz´szczali
do koÊcio∏a w Ostrym Bar-
dzie.

Najstarsze dzieje

Pierwsza wzmianko-
wana kaplica zosta∏a wy-
budowana w BuÊlarach
w 1529 r. w zwiàzku z za-
razà, jaka wówczas nawie-
dzi∏a wieÊ, zwanà angiel-
skimi potami. Po wprowa-
dzeniu reformacji kaplica
w BuÊlarach pozostawa∏a
pod opiekà duchownych
z Po∏czyna Zdroju. Dok∏ad-
na data budowy obecnego
koÊcio∏a nie jest znana.
Prawdopodobnie zosta∏
on wzniesiony w XIX wie-
ku i wyposa˝ony w sprz´ty
pochodzàce z dawnej ka-
plicy, mi´dzy innymi w
dwa dzwony z 1500 i 1622
roku. KoÊcio∏owi rzym-
skokatolickiemu Êwiàtynia
s∏u˝y od roku 1947, kiedy
to zosta∏a poÊwi´cona
i otrzyma∏a wezwanie
Wniebowzi´cia NajÊwi´t-
szej Maryi Panny i do
1979 roku by∏a koÊcio∏em
filialnym parafii w Po∏czy-
nie Zdroju, a w latach

1979–1984 wikarià para-
fialnà, nale˝àcà do parafii
w Redle. 

W BuÊlarach
i w Ostrym Bardzie

Samodzielna parafia
powsta∏a w BuÊlarach 14
maja 1984 r. Jej pierwszym
proboszczem zosta∏ ks. Ka-
zimierz Krzemiƒski. W la-
tach 1993–1995 w Êwiàtyni
zosta∏ przeprowadzony re-
mont i renowacja wn´trza,
uwieƒczone poÊwi´ceniem
koÊcio∏a, którego 4 listopa-
da 1995 r. dokona∏ bp I. Je˝.
Mimo przeniesienia siedzi-
by parafii do miejscowoÊci
Ostre Bardo i zmiany we-
zwania (pw. Êw. Katarzyny),
za czym przemawia∏y tak˝e
uwarunkowania historycz-
ne, proboszcz nadal miesz-
ka w BuÊlarach. Od roku
2003 w Ostrym Bardzie
trwa remont koÊcio∏a. Pra-
ce podjà∏ zespó∏ in˝. Józefa
Hermanowicza z Gorzowa
Wlkp., a renowacji elemen-
tów ruchomych podj´li si´

paƒstwo Zawadzcy z Cz´-
stochowy. Zakoƒczenie
prac przewidywane jest na
jesieƒ 2005 r. Kolejny etap
to remont i stworzenie wa-
runków do zamieszkania
w stojàcym niedaleko ko-
Êcio∏a budynku, dawnym
mieszkaniu pastora.

W Ludzicku Starym
i Biernowie

W Ludzicku Starym
znajduje si´ koÊció∏ filialny
pw. Êw. Jadwigi Âlàskiej,
zbudowany w 1976 r.
W miejscu obecnej Êwiàtyni
znajdowa∏ si´ zabytkowy
koÊció∏ z XVII w., który zo-
sta∏ zniszczony i rozebrany.
Inny nale˝àcy do parafii ko-
Êció∏ filialny pw. NSPJ znaj-
duje si´ w Biernowie. Âwià-
tynia zosta∏a wybudowana
w XIX wieku w stylu neoro-
maƒskim. W koÊciele tym
konieczne by∏y pewne pra-
ce remontowe i porzàdko-
we. Zosta∏ tam mi´dzy in-
nymi zmieniony wystrój. 

KS. EDWARD SIENKIEWICZ

ER
A

Zapraszamy na Msze Êw. w niedziele i Êwi´ta:
■ Parafia Êw. Katarzyny: 12.30
■ Biernów: 11.00
■ BuÊlary: 8.00
■ Stare Ludzicko: 9.30
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