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J esteśmy poruszeni dramatem w Kato-
wicach. Pogrążeni w modlitwie oddaje-

my Panu tych, którzy zginęli pod gruzami 
hali. Ci, którzy płaczą po stracie swoich 
najbliższych, niech czują i wiedzą, że my, 
Polacy znad Bałtyku, jesteśmy z nimi. Bp 
K. Nycz zwrócił się do wszystkich księży 
w diecezji z prośbą o modlitwę w intencji 
ofiar. Prosi również o odprawienie Mszy 
św. w ich intencji  i ich bliskich. Pomoc dla 
poszkodowanych organizuje także Caritas 
diecezjalna. Wśród ofiar jest mieszkaniec 
Koszalina – lekarz weterynarii Radosław 
Śmioch oraz Witold Kucharski – szef 

Koszalińskiego Okręgu Pol-
skiego Związku Hodow-
ców Gołębi Pocztowych. 
W szpitalu miejskim w 
Katowicach przebywa le-
karz weterynarii z Koszalina 
Ireneusz Wiese.  

JESTEŚMY Z WAMI!
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Mieszkańcy 
naszej diecezji 
pamiętają 
o ofiarach 
tragedii 
na Śląsku

Zimowa opowieść nie 
przeminie wraz z zimą. 

Pozostanie to, co niewy-
powiedziane. Tajemnica, 
która wszystkich skupiła 
wokół siebie. „Padnijmy na 
kolana, padnijmy, bo tam 
cud…!”.  I pomyśleć tylko, 
że wszystko jest możliwe, 
gdy trochę otworzy się 
serce. Teraz otwieram sze-
rzej oczy, by móc zobaczyć 
jeszcze więcej… Odkrywać 
dobro i nadzieję. Bóg jest 
miłością! I daje nam ją w 
różny sposób, nawet wtedy, 
gdy wystawia nas na próbę. 
Zapraszam do lektury, a ni-
kogo nie trzeba będzie o 
tym przekonywać. 

Koncert kolędowo-karnawałowy w Ośrodku Charytatywnym w Kołobrzegu

Ostatnie kolędowe akordy
Tradycyjnie Kaplica Ośrodka 
Charytatywnego dla Dzieci 
pw. Aniołów Stróżów  
w Kołobrzegu na czas Narodzenia 
Pańskiego prawie w całości 
zamieniła się w betlejemską 
szopę. Nie brakowało siana, 
kamieni, desek. W takiej scenerii 
sprawowano przez ten czas 
Eucharystię. 

Tradycyjnie także, bo po raz 
szósty, gospodarz domu ks. Piotr 
Popławski zaprosił kołobrzeżan 
na wieczór kolędowo-karnawa-
łowy. „Nie obraził się Bóg na nas, 
żeśmy go nie chcieli, ale pozo-
stał Emanuelem – »Bogiem z na-
mi«, by ciągle być dla nas nadzie-
ją” – mówił, witając gości. A po-
śród nich znaleźli się: bp Kazi-
mierz Nycz, ks. Paweł Brosto-
wicz – dyrektor Caritas diecezjal-
nej, prezydent miasta – Henryk 
Bieńkowski z małżonką oraz so-
liści Teatru Wielkiego im. St. Mo-
niuszki w Poznaniu (Jaromir Tra-
fankowski – baryton, Bartłomiej 

Szczeszek – tenor) i 
Quintet Instrumentów 
Dętych Blaszanych Za-
mku Kórnickiego „Cas-
tle Brass”. „Ewangelia, jeśli się 
nie staje częścią kultury, nie jest 
Ewangelią w pełni przyjętą” – 
przypomniał w swym wystąpie-
niu ordynariusz, powołując się na 
nauczanie Jana Pawła II. „Ale mu-
szę powiedzieć jeszcze o tym, co 
się wydarzyło parę dni temu, a co 
łączy nas z tym domem – konty-
nuował biskup. – Papież ogłosił 
swoją pierwszą encyklikę: Bóg jest 
miłością. Betlejem, nauczanie, Kal-

waria, zmartwychwsta-
nie – to są wyrazy tej 
wielkiej miłości. Ojciec 
Święty pokazuje niezbi-

cie, jak za przykładem Chrystu-
sa przechodzić od miłości ciała 
do miłości, agape, aż do miłości 
»bycia dla..«,  tj. miłości caritas. 
Do niej wszyscy jesteśmy wezwa-
ni tak przez instytucje (Caritas), 
jak w codziennych relacjach (ca-
ritas) Ten ośrodek wypełnia to za-
danie, będąc otwartym dla dzie-
ci i młodzieży z ubogich rodzin” 
– podkreślił. 

KS. DARIUSZ JAŚLARZ

KS. DARIUSZ JAŚLARZ
redaktor wydania

AR
C

H
IW

U
M

 O
ŚR

O
D

KA
 C

H
AR

YT
AT

YW
N

EG
O

Występ 
Bartłomieja 
Szczeszka, tenora

ZA TYDZIEŃ
  Czy można z tego wyjść? 

O DZIAŁALNOŚCI KLUBU AA w 
Jastrowiu.

  Parafia pw. KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
w Kołobrzegu

  OJCOWIE KAPUCYNI otrzymali 
„Złotą Koronę”
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Kolęda z „Fantazją”

SŁUPSK. Charytatywny kon-
cert Chóru Dziecięco-Młodzie-
żowego „Fantazja” (na zdjęciu) 
pt. „Maleńka przyszła miłość” 
odbył się w niedzielne popo-
łudnie 22 stycznia w kościele 
pw. św. Maksymiliana Kolbego 
w Słupsku. Zespół pod dy-
rekcją Liliany Zdolińskiej za-
prezentował najsłynniejsze 
polskie kolędy, a całości do-
pełnił akompaniament w wy-

konaniu Beaty Kamińskiej. 
Całkowity dochód z koncertu 
został przeznaczony na budo-
wę Domu Maleńkiej Miłości, 
który powstaje w podsłupskiej 
Kobylnicy. Placówka przezna-
czona będzie dla dzieci z po-
rażeniem mózgowym i osób 
przewlekle chorych. Ten wy-
jątkowy koncert zaszczycił 
swoją obecnością biskup se-
nior Ignacy Jeż.

Malowane słowem
TRZCIANKA. Do chwili obec-
nej Elżbieta Wasyłyk wydała dwa 
tomiki poezji: „Wiersze” oraz 
„Spotykamy się”. To właśnie 
wiersze z tego ostatniego tomi-
ku artystka recytowała i śpiewa-
ła przy swoim akompaniamen-
cie w czasie spotkania autor-
skiego, jakie odbyło się 20 stycz-
nia w Bibliotece Publicznej w 
Trzciance, w której mieszka. Jest 
artystką malarką. Zajmuje się 
malarstwem sztalugowym, ścien-
nym, witrażem, rysunkiem, pro-

jektuje medale, rzeźbi. Jest laure-
atką wielu nagród, m.in. I nagro-
dy w Ogólnopolskim Konkursie 
Sztuki Kościelnej w Poznaniu 
(1990), Medalu VI Biennale 
Sztuki Sakralnej w Gorzowie 
Wielkopolskim (1994), a także 
III nagrody w Ogólnopolskim 
Konkursie z okazji 1000-lecia 
Biskupstwa w Kołobrzegu. „Dla 
mnie istnieje ścisły związek po-
między malarstwem, poezją a 
Bogiem” – przyznaje Elżbieta 
Wasyłyk.

Występ Elżbiety Wasyłyk
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Testament wypełniany
SŁUPSK. Słupski kościół pw. 
św. Jacka był 28 stycznia miej-
scem sprawowania niezwykłe-
go nabożeństwa. I to nie dlate-
go, że przewodniczyli mu du-
chowni rzymsko-, greckokato-
liccy i ewangelicko-augsburscy. 
Po Tygodniu Modlitw o Jedność 
Chrześcijan taki obraz nie sta-
nowi sensacji. Nabożeństwo zo-
stało odprawione po raz pierw-
szy w intencji książęcego rodu 
De Croy w 312. rocznicę śmier-
ci księcia Bogusława Ernesta 
De Croy – ostatniego księcia 
z rodu Gryfitów. W ten spo-
sób słupszczanie chcieli wypeł-
nić choć część  testamentu na-

miestnika Pomorza, a  potem 
Prus Książęcych, rezydującego 
w Słupsku.  Bogobojny książę 
prosił, by wspólnie modlono się 
za jego rodzinę raz na dziesięć 
lat. Trochę musiał poczekać…

Nagrobek księcia De Croy 
w słupskim kościele

Nowy sprzęt w Stacji Dializ
KOSZALIN. Koszaliński Szpi-
tal Wojewódzki wzbogacił się 
o nowoczesny sprzęt medycz-
ny. Starostwo Powiatowe zaku-
piło dwa urządzenia do dializy 
potocznie nazywane „sztucz-
nymi nerkami” oraz aparat 

USG do diagnozowania scho-
rzeń onkologicznych. 
„Kupiliśmy ten sprzęt, bo ra-
tuje on życie mieszkańców 
Koszalina i regionu oraz przy-
czynia się podnoszenia po-
ziomu usług świadczonych 
przez koszaliński szpital” – 
powiedział podczas uroczy-
stego przekazania urządzeń  
starosta koszaliński Ryszard 
Osiowy. Obecnie w stacji dia-
liz jest czternaście takich 
urządzeń, a tygodniowo diali-
zuje się około siedemdziesię-
ciu pacjentów.
Ultrasonograf, czyli apa-
rat USG, będzie służył w 
Przychodni Onkologicznej 
przy ulicy Orlej. Wykorzystuje 
się go do badań  piersi i badań 
profilaktycznych.Zakupiony 
przez Starostwo sprzęt kosz-
tował 300 tys. zł. 

Z lewej: Przewodniczący 
Rady Powiatu 
Zdzisław Pawłowski, 
ordynator stacji dializ Olech Mazur

Powiało syberyjskim mrozem
PIŁA. Temperatury dochodzą-
ce do -30 st. C dotarły także 
do naszego regionu. Na by-
łym pilskim lotnisku znalezio-
no ciało bezdomnego mężczy-
zny, który zmarł z wychłodze-
nia organizmu. Silne mrozy do-
kuczają nie tylko ludziom, ale 
i zwierzętom. Łabędzie i dzi-
kie kaczki nie dość, że nie mo-

gą samodzielnie znaleźć poży-
wienia, to na dodatek przyma-
rzają do tafli lodu. Pilscy stra-
żacy już dwukrotnie ratowali 
zamarznięte ptaki poprzez wy-
kuwanie ich z lodu. Strażnicy 
miejscy patrolują miejsca gro-
madzenia się kaczek i łabędzi. 
Mieszkańcy miasta dokarmiają 
zwierzęta.
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Koszalin – uroczystości upamiętniające Janka Stawisińskiego

Modlitwa za górnika
W środę 25 stycznia,  
w 24. rocznicę śmierci Janka 
Stawisińskiego, górnika  
z Koszalina, który zginął podczas 
pacyfikacji kopalni „Wujek”,  
w koszalińskiej katedrze 
odprawiono Mszę świętą  
pod przewodnictwem  
bp. Kazimierz Nycza.

W uroczystościach uczestni-
czyła Janina Stawisińska, matka 
zabitego górnika oraz delegacje 
władz państwowych i samorzą-
dowych, wojska, policji, komba-
tantów. Poczty sztandarowe wy-
stawiły między innymi: kopalnia 
„Wujek” oraz związek zawodo-
wy „Solidarność”.

W homilii biskup mówił o 
wdzięczności dla męczenników i 
świadków tamtych dni. „Ilu rzeczy 
w Europie i w Polsce dzisiaj by nie 
byłoby, gdyby nie ten zryw robot-
ników?” – pytał biskup. Ale – jak 
zaznaczył – „tam, 

gdzie rodzi się dobro, 

tam diabeł działa ze zdwojoną 
mocą”. Nawiązując do liturgiczne-

go święta Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła, biskup podkreślił, że 
nawrócenie Apostoła Narodów 
wymaga spojrzenia na to, co by-
ło wcześniej i będzie później, 
„ponieważ nie da się wydarzeń 
historycznych rozpatrywać bez 
tego kontekstu”. Dotyczy to za-
równo początków narodzin Ko-
ścioła w czasie prześladowania 
chrześcijan, jak i czasów, kie-
dy rodziła się „Solidarność” w 
1980 roku oraz stanu wojenne-
go z 13 grudnia 1981 roku. Od-
nosząc się do współczesności, 
biskup przypomniał, że wciąż 
można spotkać ludzi „zarówno 
prostych, jak i tych, którzy mie-
nią się intelektualistami”, któ-
rzy całym złem 

próbują obarczyć 
ostatnie 15-lecie, 

„tak, jakby się w tym czasie nic 
dobrego nie stało, zapominając o 
tym, jakiego garbu społecznego 
doświadczamy po latach komu-
nizmu i zniewolenia”. Kiedy sły-
szy się takie opinie, to „wygląda 
to wszystko jak wielkie rozgrze-
szenie tamtych czasów”. „Praw-
dę trzeba głosić!” – apelował bp 
Nycz. 

To dobro rodzi się również 
dzisiaj, ale również dzisiaj dzia-
ła duch zła – „szczególnie zna-
ny w Polsce duch braku jedno-
ści, braku widzenia z perspekty-
wy polskiej, braku postawy służ-
by do końca, nie sobie i swoim lo-
kalnym czy partykularnym intere-
som, ale dobru państwa, człowie-
ka w tym państwie, dobru ludz-
kiej rodziny”. 

Po Mszy św. uczestnicy uro-
czystości złożyli kwiaty na grobie 
Janka Stawisińskiego na kosza-

lińskim cmentarzu komunalnym. 
Następnie przeszli na nowo wy-
budowane Rondo „Solidarności”, 
gdzie matka Janka Stawisińskiego 
odsłoniła – a bp K. Nycz pobło-
gosławił – tablicę upamiętniającą 
górnika przy ulicy nazwanej jego 
imieniem.  TR

Objawienie Pańskie w Kościele greckokatolickim 

Zaczerpnąć „jordańskiej wody”...
Poświęcona woda ma chronić 
przed złem oraz leczyć. 
Dlatego tak wielu ludzi spieszy 
do cerkwi w Święto Objawienia 
Pańskiego. 

Popularnie wśród wiernych 
nazywane jest ono Jordanem, na 
pamiątkę chrztu Pana Jezusa. Każ-
dy chce  zaczerpnąć poświęconej 
w tym dniu wody i zanieść ją do 
domu … 

Jak każdego roku, tak i tym 
razem grekokatolicy z Wałcza i 
okolic przybyli bardzo tłumnie do 
cerkwi, aby wziąć udział w świą-
tecznych nabożeństwach oraz na-
brać „jordańskiej wody”. Zgodnie 
z tradycją poświęcenie wody po-

winno odbywać się nad brzega-
mi rzek, jezior i mórz. Jednakże 
w Wałczu to poświęcenie odbywa 
się w cerkwi w specjalnie przygo-
towanym do tej uroczystości kil-
kulitrowym naczyniu. W czasie 
obrzędu poświęcenia kapłan trzy-
krotnie zanurza w wodzie trójra-
mienny świecznik, następnie robi 
znak krzyża dłonią, zanurzając ją 
trzy razy w wodzie. Cały obrzęd 
kończy trzykrotne podniesienie 
krzyża z wizerunkiem Pana Jezu-
sa i zanurzenie go w wodzie. Na 
koniec wierni śpiewają tropar czy-
li krótki religijny wiersz, mówiący 
w tym przypadku o chrzcie Jezu-
sa w rzece Jordan, a celebrujący  
kropi poświęconą wodą wszyst-

kich wiernych, którzy przybyli do 
świątyni. 

W przeddzień tego święta, 
według tradycji ukraińskiej,  od-
bywa się tzw. Szczedryj Weczir, 
czyli kolacja z bogato zastawio-
nym stołem. W ten dzień obowią-
zuje post, który kończy się  wspól-

ną kolacją, celebrowaną w każdej 
ukraińskiej rodzinie. Od kilku już 
lat takie wspólne wieczory orga-
nizuje parafia greckokatolicka w 
Wałczu. Parafianie spotykają się 
na wspólnej kolacji złożonej z tra-
dycyjnych potraw, w czasie której 
odbywa się kolędowanie. BS
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JAN STAWISIŃSKI 
z Koszalina pojechał na Śląsk do 
pracy w kopalni. Podczas pacy-
fikacji kopalni „Wujek” został 
trafiony kulą w głowę. Po kil-
ku dniach matka odnalazła go w 
szpitalu w Katowicach Ochojcu. 
Zatrudniła się jako salowa, by 
stale być przy nim. Zmarł ra-
no 24 stycznia 1982 r., nie od-
zyskując przytomności. Jego po-
grzeb odbył się 29 stycznia 1982 r.  
na cmentarzu komunalnym w 
Koszalinie. Podczas pacyfikacji 
kopalni „Wujek” zginęło 9 górni-
ków. Najstarszy z nich miałby dzi-
siaj 72 lata, najmłodszy 43 lata.



Górnicy z kopalni „Wujek”  
w koszalińskiej katedrze
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Sonda

OTWARCI NA SIEBIE
KS. ANDRZEJ DOWAL, 
KOŚCIÓŁ GRECKOKATOLICKI 

– Takie spotkania 
są niezwykle po-
trzebne, by po-
znawać wzajem-
nie swoje kultury 
i obrządki. Wierni 

czterech wyznań mają możli-
wość wzajemnego otwarcia 
się na swoją odmienność kul-
turową, patrząc, jak rozwija 
się dana mniejszość.

KS. PIOTR GAŚ, KOŚCIÓŁ 
EWANGELICKO-AUGSBURSKI 

– Widząc, ile 
osób przybyło 
w tym roku na 
„Wieczór czte-
rech świec”, ma-
my odpowiedź 

na pytanie, czy tego typu 
imprezy są potrzebne. Tak 
naprawdę to nie są wystę-
py sceniczne, ale zaprezen-
towanie tego, co dla każdej 
grupy wyznaniowej najcen-
niejsze, najpiękniejsze, naj-
bardziej wartościowe. 

KS. ANDRZEJ DEPCZUK, 
KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY 

– Cztery wy-
znania żyją w 
Trzebiatowie i 
jego okolicach 
obok siebie już 
od ponad pięć-

dziesięciu lat. Dzięki temu 
sąsiedztwu są sobie bliskie 
i powinny poznawać się na-
wzajem. Kościół nie jest ja-
kimś hermetycznie zamknię-
tym ośrodkiem. 

KS. KAZIMIERZ OLEJNICZAK, 
KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI

– Szkoda, że do-
piero od niedaw-
na stało się wy-
raźnie widoczne, 
jak wielka jest po-
trzeba kontaktów 

między Kościołami. Bywało, 
że ludzie wstydzili się swo-
jego wyznania. Teraz każ-
dy może żyć swoją kulturą, 
swoimi tradycjami. I okazuje 
się, że każdy z Kościołów ma 
się czym pochwalić. 

Sąsiedzkie kolędowanie

Płomień czterech wyznań
Są miejsca, w których  

nie mówi się  
o ekumenizmie, 

ale „żyje” się 
ekumenizmem.  

Gdzie przesłanie:  
„...tak, iżbyśmy wszyscy 
stanowili jedno w wierze 

i byli pełni poznania Syna 
Bożego...” realizuje się 

zwyczajnie, na ulicy.

Trzebiatów to miastecz-
ko, jakich wiele na 
Pomorzu Zachodnim. 
Miasto siedmiu dzwo-

nów i siedmiu mostów, jak mó-
wią o nim mieszkańcy. I czte-
rech, istniejących po sąsiedzku, 
wyznań. – Niewiele tak małych 
miasteczek może poszczycić się 
zachowaniem takiego bogactwa 
kulturowego i różnorodności 
tradycji wyznaniowych. To są są-
siedzi, współpracownicy, szkolni 
koledzy, dla których nie ma zna-
czenia, że  udają się w niedzielę 
do różnych kościołów – opowia-
da dyrektor Trzebiatowskiego 
Ośrodka Kultury, Renata Teresa 
Korek. – Przez dłuższy okres 
pracowałam w szkole średniej 
i obserwowałam, co się dzie-
je w takiej małej społeczności 
lokalnej, jaką jest społeczność 
Trzebiatowa. Okazało się, że 
dzieci i młodzież są bardzo cie-
kawe swojej odmienności, róż-
nic w wyznawanej wierze. Także

z myślą  
o młodych 

zrodziła się przed dzie-
więcioma laty idea 
świątecznego spotka-
nia czterech trzebia-
towskich Kościołów: 
ewangelicko-augsbur-
skiego, greckokatolickiego, pra-
wosławnego i rzymskokatolickie-
go. Chodziło o to, by przeka-
zywać dalej zwyczaje i obrzę-
dy, całą różnorodność i boga-
ctwo zachowanych tradycji bożo-
narodzeniowych. Początki wie-
czoru kolędowego były skrom-
ne. Jak opowiada dyrektor ośrod-
ka, wszystko zaczęło się od czte-

rech stolików w jednej 
z czytelni Trzebiatow-
skiego Pałacu. Organi-
zatorzy nie spodziewali 
się wówczas, że impre-
za spotka się z tak du-
żym odzewem i wkrót-
ce będzie musiała prze-
nieść się do większej 

sali. „Wieczór czterech świec” 
przede wszystkim mocno kon-
soliduje i scala środowisko. Ma 
swoich wielbicieli także w innych 
regionach Polski, a nawet za gra-
nicą. – To okazja do corocznych 
spotkań. Bo każdy, kto raz przy-
jedzie, nie tylko wraca tu za rok, 
ale jeszcze zaprasza kogoś no-
wego – opowiadają uczestnicy 

tekst i zdjęcia 
KAROLINA PAWŁOWSKA

Pieśnią  
Pasterza  
„O błogosławiony” 
pastor Hans 
Udo Vogler 
poruszył serca 
zgromadzonych



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

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
5 lutego 2006

V

Sąsiedzkie kolędowanie

Płomień czterech wyznań

wieczoru. W czym tkwi 
tajemnica? Może w spe-
cyficznej, ciepłej atmo-
sferze rodzinnego ko-
lędowania. Święta Bo-
żego Narodzenia, śpiew 
kolęd i pastorałek two-
rzą klimat ciepła, poko-
ju, przypominając nam 
o Jezusie, który narodził się dla 
człowieka. Jest to niezwykły 

czas pojednania 

Jest to także pełen radości 
czas kolędowania. – Kolędy są 
chętnie śpiewane przez wszyst-
kich, niezależnie od wieku, wy-
znania czy umiejętności, i na tym 
polega ich niezwykła moc – śmie-
je się jedna z uczestniczek spot-
kania. Stąd też we wspólnym ko-
lędowaniu może wziąć udział 
każdy, kto chce i lubi śpiewać ko-
lędy. Tradycyjnie już wieczór roz-
poczęło 

zapalenie  
czterech świec

symbolizujących cztery trzebia-
towskie Kościoły, i życzenia od 
księży wszystkich wyznań. A po-
tem popłynęły kolędy. Bogactwo 

kolęd i pieśni prawo-
sławnych zaprezentował 
kwartet wokalny z cer-
kwi św. Miko-
łaja ze Szczeci-
na. Przybył tak-
że na to świą-
teczne spotka-
nie pastor Hans 

Udo Vogler z Freienhu-
ten, który urodził się w 
Trzebiatowie i, jak sam 
mówi, tu pozostawił 
część siebie. Wraz z ks. 
Piotrem Gasiem (skrzyp-
ce) i Anną Gaś (forte-
pian) reprezentował wy-

znanie ewangelicko-augsburskie. 
Pieśnią Pasterza „O błogosławio-
ny”, grą na trąbce i międzynaro-
dowym wykonaniem kolędy „Gdy 
się Chrystus rodzi” pastor pod-
bił serca wszystkich. Młodzież z 
Punktu Nauczania Języka Ukra-
ińskiego w Trzebiatowie, przy-
gotowywana przez Nadię Piłat, 
zaprezentowała tradycyjne jaseł-
ka, a przepiękne ukraińskie ko-
lędy prosto z serca wyśpiewa-
ły Paulina i Oksana Kulik. Wy-
stępy zakończyli przedstawicie-
le Kościoła rzymskokatolickie-
go. „Perełki Maryi”, pod opieką 
s. Tymotei, przygotowały miste-
rium bożonarodzeniowe „Ciem- 
ność–Światło”, a kolędy i pasto-
rałki wyśpiewał zespół „Gene-
sis” prowadzony przez Małgo-
rzatę Lahbun. Gościem „Wieczo-
ru czterech świec” był Jurij Tokar 
– lwowski lekarz i muzyk miesz-

kający od kilku lat w 
Polsce. – Pamiętajmy, 
że nie wszystkie nasze 
życzenia się spełnia-
ją, choć spełniają się 
wszystkie Boże obiet-
nice – mówił ks. Piotr 
Gaś z Kościoła ewange-
licko-augsburskiego. A 
uczestnicy „Wieczo-
ru czterech świec” na 
pożegnanie życzyli so-
bie, by spotkać się za 
rok. 

Pomysł zrodziło samo 
miasto, w którym ist-

nieją obok siebie cztery 
wyznania. Cztery Kościoły 
– ewangelicko-augsburski, 
greckokatolicki, prawo-
sławny i rzymskokatolicki 
– w dziesięciotysięcznym 
miasteczku. Pierwszy wie-
czór kolęd zorganizowa-
liśmy w 1997 r. w dużo 
mniejszej sali, w jednej z 
czytelni naszej siedziby 
– Trzebiatowskiego Pałacu. 
Był to wieczór bardzo 
skromny. Zaczynaliśmy od 
czterech stolików, przy któ-
rych zasiedli przedstawicie-
le poszczególnych wyznań.  
Postanowiliśmy kontynuo-
wać to przedsięwzięcie. Bo 
to bardzo ważne dla naszej 
społeczności wydarzenie. 
Nastąpiło coś, co można na-
zwać przełamaniem barier, 
takie wzajemne przebacze-
nie, oczyszczenie. Młodym 
ludziom nie przeszkadza 
przynależność do takie-
go czy innego Kościoła. 
Niezależnie od wyznania 
chodzą wspólnie na zaba-
wy. Po kilku spotkaniach 
kolędowych przenieśliśmy 
się do większej, mieszczą-
cej cztery razy więcej gości, 
sali. A i tak martwimy się, 
czy dla wszystkich wystar-
czy miejsca. Na imprezę 
przyjeżdżają także dawni 
mieszkańcy miasta, którzy 
cenią sobie te ekumeniczne 
spotkania. Przyjeżdżają z 
Gryfic, Kołobrzegu, Szcze-
cina, z Warszawy, a także z 
zagranicy. 

MOIM 
ZDANIEM

RENATA TERESA KOREK

dyrektor Trzebiatowskiego  
Ośrodka Kultury

Młodzież 
z Punktu 
Nauczania Języka 
Ukraińskiego 
przygotowała 
tradycyjne 
jasełka

Po lewej: Paulinka 
i Oksana Kulik 
wyśpiewały 
przepiękne kolędy 
ukraińskie
Po prawej:
Najmłodsze 
uczestniczki 
spotkania, 
Perełki Maryi, 
zaprezentowały 
misterium 
bożonarodzeniowe
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W hali sportowo-widowiskowej 
w Jastrowiu odbył się I Piłkarski 
Memoriał im. ks. Antoniego 
Czernuszewicza, wieloletniego 
wikariusza parafii pw. NMP 
Królowej Polski w Jastrowiu, 
wychowawcy i przyjaciela 
młodzieży. 

W ten sposób jego wycho-
wankowie, pośród których jest 
wielu księży, uczcili pamięć nie-
odżałowanego nauczyciela i 
przyjaciela. Inicjatorami cenne-
go pomysłu byli ministranci z 
jastrowskiego „czerwonego koś-
cioła”, a turniej zorganizowali by-
li uczniowie śp. ks. Antoniego – 
księża Tomasz Roda, Marcin Wo-
lanin, Sylwester Warzyński i Jacek 
Dziadosz, przy współpracy bur-
mistrza Jastrowia, pracowników 
Ośrodka Kultury oraz obu parafii 
w Jastrowiu. 

Zawody poprzedziła Msza św. 
w intencji zmarłego księdza An-
toniego, w której uczestniczyły 
rzesze wychowanków. Chwilę po-
tem na parkiecie w hali sporto-
wej wystąpili aktorzy widowiska 
sportowego.

„Mam nadzieję, że 
niezwykle cenna inicjaty-
wa wpisze się w historię 
naszego miasta na stałe i 
corocznie w drugi week-
end grudnia będziemy w 
Jastrowiu gościć młodych 
sportowców, piłkarzy, 
opiekunów, księży na ko-
lejnych memoriałach, za-
chowujących także w ten 
sposób pamięć o naszym niezapo-
mnianym księdzu”  – powiedział 
m.in. burmistrz Ryszard Sikora, ot-
wierając futbolową imprezę.

W zawodach wystą-
piło dziewięć drużyn, 
podzielonych na dwie 
grupy. W pierwszej, 
grając każdy z każdym, 
zaprezentowali się mi-
nistranci parafii NMP w 
Jastrowiu, św. Jadwigi 
w Białogardzie, św. Łu-
kasza w Bydgoszczy i 
reprezentanci Wyższe-

go Seminarium Duchownego z 
Koszalina. Podobny system obo-
wiązywał w drugiej grupie, w 
której grali ministranci z parafii 

pw. NSJ w Białogardzie, św. Mi-
chała w Karlinie, św. Maksymilia-
na w Słupsku, św. Michała w Ja-
strowiu oraz starsi ministranci 
z Jastrowia. Po grupowych me-
czach wyłoniono cztery zespoły, 
które zagrały o najwyższe laury. 
W „małym finale” zagrali mini-
stranci z jastrowskich parafii. Pił-
karze z NMP wygrali 1:0 ze św. 
Michałem. Natomiast w spotka-
niu o zwycięstwo w memoria-
le triumf przypadł w udziale mi-
nistrantom ze św. Maksymilia-
na w Słupsku, którzy pokonali 
2:1 kleryków z WSD w Koszali-
nie. Wszyscy uczestnicy imprezy 
otrzymali dyplomy, a najlepsze 
zespoły uhonorowano puchara-
mi i nagrodami.

Na zakończenie wielogodzin-
nych zmagań w spotkaniu memo-
riałowym, które rozpoczął hono-
rowym strzałem na bramkę były 
proboszcz parafii NMP Królowej 
Polski i wieloletni przyjaciel śp. 
ks. Antoniego ks. kanonik Wła-
dysław Doryng, stanęli naprze-
ciw jastrowscy nauczyciele i księ-
ża. Po niezwykle ciekawym me-
czu pedagodzy zwyciężyli gości 
w stosunku 3:1. 

 WALDEMAR KUJAWA

21 stycznia już po raz drugi 
w parafii greckokatolickiej w 
Wałczu odbył się wieczór pol-
sko-ukraińskich kolęd. 

Idea tego wspólnego kolę-
dowania narodziła się rok temu, 
kiedy to mniejszość  ukraińska w 
Wałczu chciała wyrazić podzię-
kowanie społeczności polskiej za 
wsparcie demokratycznych prze-
mian w czasie pomarańczowej 
rewolucji na Ukrainie. Tym po-
dziękowaniem miał być koncert 
polskich i ukraińskich kolęd. Jed-
nakże sama idea tak spodoba-
ła się uczestnikom, że postano-
wiono powtórzyć koncert za rok. 
Na wspólnym kolędowaniu spo-
tykają się zespoły wałeckie, ale 

gościem specjalnym w tym roku 
był chór parafialny z greckokato-
lickiej parafii z Białego Boru, pro-
wadzony przez ks. Piotra Bara-
na. W koncercie wystąpiły także 
ukraiński folklorystyczny zespół 
„Czeremcha” z Wałcza oraz mę-

ski wokalny zespól z Wałcza, wy-
konujący polskie kolędy. 

Wspólne kolędowanie ubo-
gaca, uczy szacunku i tolerancji. 
Sprawia, że ludzie stają się bar-
dziej otwarci na siebie, wychwa-
lając jednego Boga różnymi języ-

kami – każda kolęda to też mod-
litwa. 

Na zakończenie proboszcz 
greckokatolickiej parafii w 
Wałczu ks. Arkadiusz Trocha-
nowski podziękował uczest-
nikom koncertu oraz wszyst-
kim, którzy przyszli wysłuchać 
najpiękniejszych kolęd dwóch 
sąsiednich narodów, a także 
złożył życzenia noworoczne. 
Końcowym momentem spot-
kania było wspólne wykonanie 
„Mnohaja lita”, które w trady-

cji ukraińskiej 
oznacza ży-
czenie sobie 
wielu lat życia 
w szczęściu i 
zdrowiu. BS

Memoriał im. ks. Antoniego Czernuszewicza

Pamiętali o swoim księdzu

Wieczór polsko-ukraińskich kolęd w Wałczu

Mnohaja lita
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Zwycięzcy  
I Memoriału  
– ministranci 
wraz z opie-
kunem  
ks. M. Wolaninem  
z parafii  
św. Maksymiliana  
w Słupsku
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Śpiewa chór  
z Białego Boru 
pod dyrekcją  
ks. Piotra 
Barana
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Potrzebna jest nam wszystkim! 
Ale tym, który borykają się  
z cierpieniem, szczególnie.  
Dlatego pięknie dziękujemy  
za ten list – świadectwo nadziei. 
A może jeszcze ktoś będzie się 
chciał nią podzielić na łamach 
„Gościa Niedzielnego”? Piszcie 
do nas! Dziś gorąco pozdrawia-
my wszystkie Amazonki naszej 
diecezji. 

Piszę po to, by podzie-
lić się nadzieją z tymi, któ-
rzy tej nadziei potrzebują. 
Jestem amazonką. Należę do 
Stowarzyszenia Amazonek w 
Kołobrzegu. Gdy ponad rok 
temu usłyszałam „rak”, wy-
dało mi się, że mój świat za-
walił się bezpowrotnie. Szok, 
przerażenie, ból i krzyk roz-
paczy: „Dlaczego to właśnie 
mnie przytrafiło się coś tak 
strasznego? Boże! Dlacze-
go?!”. Ale niezbadane są wy-
roki Boskie i nie nam, śmier-
telnym, jest roztrząsać taki a 
nie inny porządek rzeczy. Je-
den z najwybitniejszych pol-
skich współczesnych poetów 
Czesław Miłosz powiedział, 
że należy oswajać rzeczy-
wistość i szczęście osiągnie 
ten, kto uświadomi sobie ko-
nieczność przemijania i nie-
uchronność śmierci. W tym 
przemijaniu naszego ziem-
skiego żywota jest zawarta 
boska tajemnica sensu nasze-
go istnienia. Ksiądz Jan Twar-
dowski napisał, że jeżeli Pan 
Bóg „zamyka drzwi, to otwie-
ra okno” i dlatego nasza wia-
ra w to, że jest gdzieś „dom 
rzeźbiony w słońcu” poma-
ga nam walczyć na co dzień 
z tą ciężką chorobą. Staram 
się żyć tak, jakby miał to 
być ostatni dzień mojego ży-
cia. Nigdy nie koncentrowa-
łam się na sobie. Wszyscy 
wokół mnie byli i są ważni.  
I dlatego bez miłości i przy-
jaźni najbliższego otoczenia 
trudno by było walczyć z ra-
kiem, ważne jest móc usły-
szeć: „Razem przez to przej-
dziemy”. Nadzieję i wiarę w 
to, że jest szansa na dalsze, 

w miarę normalne ży-
cie, że rak to jeszcze 
nie wyrok, daje nam 
członkostwo w sto-
warzyszeniu amazo-
nek. Wspólne zebra-
nia, pielgrzymki na 
Jasną Górę, podczas 
których ofiarujemy 
Najświętszej Panien-
ce nasze życie i zdro-
wie, marsze nadziei, 
spartakiady, spotka-
nia z psychologiem, 
lekarzem onkologiem, basen, 
wspólna gimnastyka, masa-
że limfatyczne itd., a przede 
wszystkim dzielenie się prob-
lemami, bo amazonki to silna 
grupa wsparcia. To niepowta-
rzalna atmosfera spotkań i 
wspólnych śpiewów, a ten 
śpiew to nierzadko krzyk bó-
lu z samego dna serca, któ-
ry wyciska łzy rozpaczy, ale 
i łzy optymizmu, że dopóki 
dusza w ciele, to nadzieja u 
Pana Boga. Z tej nadziei czer-
piemy siły, by rano wstać, 
z pożytkiem przeżyć dzień, 
a wieczorem móc podzięko-
wać Stwórcy, że darował nam 
kolejną kartkę z kalendarza. 
Dlatego też podczas naszych 
wspólnych spotkań dzielimy 
się nadzieją jak chlebem. To 
właśnie ta nadzieja groma-
dzi nas dwa razy w tygo-
dniu w stowarzyszeniu ama-
zonek. Są wśród nas osoby, 
które walczą z chorobą no-
wotworową piersi od kilku, 
a nawet kilkunastu lat. Kie-
dy patrzę na nie, to wierzę, 
że mi też się uda. Wierzę, 

bo pozostała mi tyl-
ko wiara i ufność w 
bezgraniczną miłość 
Boga. Mój los i kres 
życia został określo-
ny w momencie na-
rodzin, więc cóż mo-
gę zrobić? Mogę dać 
nadzieję innym, do-
tkniętym chorobą no-
wotworową i powie-
dzieć, by zaufali Jezu-
sowi, który jest Zmar-
twychwstaniem i Ży-

ciem. Wiem, że nie oddam 
życia bez walki, o nie! Będę 
chodzić do lekarza, robić ba-
dania, wykonywać wszystkie 
polecenia onkologa, nie pod-
dam się łatwo, chociaż czasa-
mi jest bardzo ciężko. Tylko 
ktoś, kto jest dotknięty ta-
ką samą chorobą, jest w sta-
nie zrozumieć, co czujemy i 
co przeżywamy. Dlatego też 
namawiam wszystkie osoby 
dotknięte chorobą nowotwo-
rową piersi, by zgłaszały się 
do stowarzyszeń amazonek. 
Tam znajdziecie wsparcie i 
pomoc w oswajaniu nowej, 
trudnej dla każdego rzeczy-
wistości. Wielki Polak, Jan 
Paweł II, powiedział, że każ-
dy powinien ciągle pamiętać, 
że jest „przygodnym bytem”, 
ale to przecież nie zwalnia 
nas z czerpania z życia jego 
istoty, by w godzinie śmier-
ci nie stwierdzić, że w ogóle 
się nie żyło.

 JOLANTA MAKSYMOWICZ 
Stowarzyszenie

Amazonek w Kołobrzegu

Pod takim tytułem w kościele 
parafialnym w Tucznie odbyło 
się przedstawienie przygoto-
wane przez młodzież Zespołu 
Szkół w Tucznie, pod kierunkiem 
nauczycielek Danuty Kityńskiej i 
Elżbiety Witkowskiej. 

Mimo siarczystego mro-
zu publiczność dopisała. Całość  
oparta na tekstach Biblii, Bru-
na Ferrero, Jacka Cygana, Micha-
ela Quoista i poezji o tematy-
ce bożonarodzeniowej pozwoli-
ła nam przeżyć narodzenie Jezu-
sa pod kątem zastanowienia się 
nad sensem życia. Czasami szara 
codzienność i pośpiech przesła-
niają nam dostrzeżenie drugie-
go człowieka, jego pragnień, po-
trzeb. Zapominamy o okazywa-
niu uczuć najbliższym, a czasa-
mi wystarczy jeden gest, by móc 
komuś pomóc, rozbudzić na-
dzieję, przywrócić radość życia.

Zawsze, gdy uśmiechasz się do
  swojego brata
I wyciągasz do niego rękę,
Zawsze wtedy jest Boże
  Narodzenie(…)
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę 
 nadziei załamanym(…)
Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg 
 pokochał innych przez Ciebie,
Zawsze wtedy jest Boże
  Narodzenie!

Przedstawienie wzruszyło wi-
dzów. Mamy nadzieję, że przyto-
czone słowa zostaną w sercach 
wiernych na dłużej, a w swo-
im życiu będą oni kierować się 
przykazaniem miłości i w drugim 
człowieku odnajdą Boga. 
 ELŻBIETA WITKOWSKA

Żyć w nadziei

Młodzież o sensie życia

Odnajdźmy  
w sobie  
Boga

LISTY

Amazonki 
podczas 
spotkania 
kolędowego  
19 stycznia 
br. Na dole 
z lewej pani 
Roma – szefowa 
kołobrzeskich 
amazonek, obok 
autorka listu 
w otoczeniu 
koleżanek
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W okresie średniowiecza 
na rzece Czarnej biegła 
granica pomiędzy 
Wielkopolską a Pomorzem 
Zachodnim. Przez długi 
okres okolice te, mocno 
zalesione, nie były zbyt 
gęsto zamieszkane. 

Poprzedniczką Okon-
ka była wieś, która do 
połowy XVIII w. należa-
ła do wójtostwa szczeciń-
skiego, a z nim – do cza-
su pokoju westfalskiego 
(1648) – do księstwa za-
chodniopomorskiego, na-
stępnie przeszła do Bran-
denburgii-Prus. W 1754 
r. król Fryderyk II nadał 
Okonkowi miejskie pra-
wa lubeckie. Nazwa miej-
scowości oznacza małego 
okonia, rybę słodkowod-
ną. Położenie nad rzeką 
obfitującą w tę rybę uza-
sadnia nazwę.

W samym  
sercu miasta

wznosi się kościół zbudo-
wany w stylu neoromań-
skim. Świątynia zosta-
ła wzniesiona w 1856 r.  
Pierwszym proboszczem 
był ks. Kazimierz Grem-
bowicz. W okresie II woj-
ny światowej kościół nie 
ucierpiał. Jego poświęce-
nie nastąpiło 5 sierpnia 
1945 r., zaś konsekrował 
go 24 września 1969 r. 
bp Ignacy Jeż. Po przyj-
ściu do Okonka ks. Jana 
Rataja w kościele zosta-
ło wymienione nagłośnie-
nie oraz oświetlenie. W 
2002 r. odmalowano rów-
nież świątynię wewnątrz, 
a także zrobiono nowy 

dach nad prezebiterium i 
zakrystią. Ustawiono tak-
że nowe cztery konfesjo-
nały. W 2005 r. świątynia 
wzbogaciła się o nowe 
tabernakulum, rzeźbę Je-
zusa Chrystusa. Kupiono 
także nowe szaty i naczy-
nia liturgiczne. Gdy pytam 
księdza proboszcza o pla-
ny, przez chwilę się zasta-
nawia. Po dłuższym na-
myśle mówi, że przydał-
by się nowy dach kościo-
ła, a także nowa posadz-
ka i ogrodzenie kościoła 
od strony ulicy.

Choć Okonek to 

nieduże 
miasteczko

to przy parafii działają 
cztery róże Żywego Ró-
żańca, a w filii w Łomcze-
wie dwie. Od 2002 r. dzia-
ła także 15-osobowa Cari-
tas. Organizuje ona wie-
le akcji, m.in.: biwaki dla 
około 40 dzieci w Podga-
jach, letnie wyjazdy nad 
morze do Łeby i do Gór-
ki Klasztornej. W okresie 
świąt Caritas przygotowu-
je paczki dla 60 ubogich 
rodzin. Przy parafii dzia-
ła schola, która upiększa 
swoim śpiewem niedziel-
ną liturgię. Jest też 15-
-osobowy chór. Działa on 
już od 5 lat, a jego zało-
życielem był ks. Andrzej 
Szewczyk. Teraz jego dy-
rygentem jest Adam Wa-
gner – kościelny organi-
sta. Działa także Dzie-
cięce Apostolstwo Miło-
ści. Parafianie z utęsknie-
niem czekają na organi-
zowane w okresie letnim 
festyny parafialne. Księża 
organizują je od 2002 r. 
Ostatnio proboszcz prze-
brał się nawet za Helę, 

popularną postać z kaba-
retu Koń Polski. Kilka dni 
temu ksiądz proboszcz 
ogłosił wyniki konkur-
su na

świąteczny 
wystrój parafii.
Miejscowi księża: pro-

boszcz ks. Jan Rataj i wi-
kariusz ks. Dariusz Wię-
cek objeżdżali parafię i 
dokonywali oceny wystro-
ju. – Choć Okonek nie jest 
duży, to widzimy, że z ro-
ku na rok zwiększa się 
liczba osób, którzy przy-
ozdabiają swoje obejścia.  
W tym roku mieliśmy ma-
ły jubileusz, gdyż konkurs 
odbył się już po raz pią-
ty – dodaje ks. Rataj. W 
tegorocznej edycji drob-
ne nagrody oraz dyplomy 
wręczono 18 osobom. 

KRZYSZTOF DĘGA

 

KS. JAN RATAJ
Wyświęcony 30 kwietnia 
1978 r. w Słupsku. Wcześniej 
pracował w parafiach w 
Lęborku, Tychowie, Jastrowiu, 
Słupsku, Brzeźnie Lęborskim, 
ponownie w Słupsku. Od  
12. 04. 2002 r. jest probosz-
czem parafii w Okonku. 

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku

Życzliwi parafianie

ZDANIEM PROBOSZCZA

To specyficzna parafia. Tutejsi mieszkańcy to bar-
dzo życzliwi ludzie. Jak wychodzimy do nich z ja-
kąś inicjatywą, zawsze są chętni. Jestem także 
pozytywnie  zdziwiony tym, że młodzież ma tu 
szacunek do księdza. Jeszcze nigdy nie zdarzy-
ło się, żeby jakaś grupka zaczepiła księdza i na-
ubliżała. To mnie cieszy.  Na naszym terenie pa-
nuje dość duże bezrobocie. Choć ludzie nie są tu 
bogaci, jednak są bardzo pracowici. Czasem zda-
rza się, że w sezonie rodzina jest w stanie do-
robić 2000–3000 zł na sprzedaży jagód i grzy-
bów. Jestem też bardzo zadowolony, że stale  po-
większa się liczba wiernych korzystających z sa-
kramentu pokuty, a także liczba osób przystę-
pujących do Komunii świętej. Od jakiegoś cza-
su wzrosła też ilość zamawianych intencji mszal-
nych, co świadczy o pobożności okolicznych 
mieszkańców. Cieszę się także z tego, że przy 
naszej parafii jest pół setki ministrantów. Mamy 
także w parafii jeden z najstarszych drewnianych 
kościołów. Chodzi o kościół w Brokęcinie, pocho-
dzący z XVI wieku. Już teraz, korzystając z okazji, 
chciałbym zaprosić wszystkich parafian na od-
pust, który odbędzie się 24 września. 

Zapraszamy do kościołów
  w niedzielę: o 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00 w kościele pa-

rafialnym w Okonku, o 12.30 w kościołach filialnych 
w Łomczewie i Podgajach, o 15.00 w Brokęcinie

  w dni powszednie: o 7.00 i 18.00 w Okonku
  we wtorki i piątki: o 16.30 w Łomczewie
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