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Jezus po raz trzeci upada

Co u nas? Jak to u nas. Lepiej być nie może
Bóg upadł. Lecz w ogóle u nas nie najgorzej
Żyjemy świetnie, bo jeszcze żyjemy
I nie zginęło nam nic oprócz kraju
Trochę go ludzie po nocach szukają
Bóg upadł. Lecz w ogóle zwyczajnie się dzieje
Jakeśmy tu zwyczajni, że się zawsze działo
Każdy dowcipny pędzi i do gardła leje
Jak ci opowiem strasznie się uśmiejesz
To co się działo gdzieś się zapodziało.
Dzień zwyczajny. Bóg upadł. Więc nic się nie stało

                                              Ernest Bryll 
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Sprawozdanie 
Duszpasterskie za 2012 rok

Kochani Parafianie.
Ubiegły rok przeżywaliśmy pod  

hasłem „Kościół naszym domem”. 
Wchodziliśmy w ten rok  duszpa-
sterski z nadzieją poczucia odpo-
wiedzialności za naszą wspólno-
tę parafialną jako nasze wspólne 
dzieło, które pomaga nam poczuć  
się  jak u siebie. Jaki jest nasz ten 
dom od tej strony duchowej, czy 
byliśmy przyciągającą siłą dla in-
nych. A od strony materialnej, czy 
w miarę swoich  możliwości wy-
kazywaliśmy swoje zaangażowa-
nie? I co najważniejsze jaką two-
rzyliśmy atmosferę w tym naszym 
wspólnym Domu, który nazywa 
się Parafia Wniebowzięcia NMP 
w tej naszej pięknej miejscowo-
ści Łeba? Niech to podsumowa-
nie ubiegłego roku stanie się rów-
nież odpowiedzią na zadane po-
wyżej pytania.
Dane statystyczne

W naszej parafii zameldowa-
nych jest 2285 osób. W Łebie 
1920, w Żarnowskiej 365. Miesz-
kańcy skupieni są w 786 rodzi-
nach. Na Mszę św. niedzielną 
uczęszcza około 714 wiernych 
czyli 31,24%. Uczestnictwo w Eu-
charystii w stosunku do ubiegłe-
go  roku zwiększyło  się o 2,23%. 
W niedzielę do komunii św. przy-
stępuje ok 314 wiernych. W tym 
roku na 786 rodzin w naszej para-
fii, wizytę duszpasterską nie przy-
jęło 219 rodzin. Liczba nie przyj-
mujących zwiększyła się o 37 ro-
dzin. Tym rodzinom, które przy-
jęły kapłana z wizytą, serdecznie  
dziękuję za te wspólne spotka-
nia, które pozwoliły nam się po-
znać i poczuć się za siebie bar-
dziej odpowiedzialnymi. Dzię-
kuję za serdeczność, gościnność 
oraz za ofiary złożone z racji kolę-
dy. Na terenie parafii zamieszku-

je kilka rodzin innego wyznania. 
Jedna rodzina kościoła zielono-
świątkowego (3 osoby) i 3 rodzi-
ny „świadków Jehowy”(9 osób). 
Jest wiele rodzin, które nie utoż-
samiają się z żadnym wyznaniem 
mimo tego, że zostali ochrzcze-
ni, a z Kościołem nie chcą mieć 
nic do czynienia. Statystyki jed-
nak nie odzwierciedlają w cało-
ści korzystania wiernych z posłu-
gi Kościoła. Wszyscy przynajmniej 
chcą ochrzcić swoje dzieci, posłać 
do pierwszej komunii, do bierz-
mowania, z kapłanem pragną od-
prawić  pogrzeb, ślub  niekoniecz-
nie, bo  brak  środków  na wese-
le, bo mieszkanie, praca i wiele in-
nych powodów. I na tym się koń-
czy spotkanie z Chrystusem w Ko-
ściele. 
Życie sakramentalne

W ubiegłym roku przez sakra-
ment chrztu św. do Kościoła „na-
szego domu” zostało wprowadzo-
nych 27 dzieci, 9 dziewczynek i 18 
chłopców. O troje dzieci mniej niż 
w ubiegłym roku. Prosimy dla tych 
dzieci i ich rodziców o łaskę trwa-
nia w  wierze, w której zadeklaro-
wali się wychować swoje dzieci. 
Pragnę nadmienić, że  w tym roku 
będziemy starali się, aby chrzty 
odbywały się w trzecią niedzielę 
każdego miesiąca.

Do pierwszej komunii św. przy-
stąpiło 22 dzieci. W ubiegłym roku 
było 26 dzieci. Zachęcamy do czę-
stego korzystania z daru Euchary-
stii i sakramentu pojednania. Nie-
stety bywa i tak, że dziecko po raz 
drugi przyjmuje Pana Jezusa do 
serca w pierwszą rocznicę komunii 
św.. Eucharystia powinna stanowić 
centrum życia każdego chrześcija-
nina. Zachęcam do zamawiania in-
tencji Mszy św.. Każda rodzina po-
winna  zamówić w roku przynaj-

mniej dwie intencje mszalne, jed-
ną za żywych  i jedną za zmarłych.

Sakrament Ducha Świętego 
- bierzmowanie przyjęło 8 osób.  
W  porównaniu do ubiegłego roku 
o 26 osób mniej. Od ostatniego 
roku etap przygotowania do sa-
kramentu bierzmowania obej-
muje dwa roczniki, ze względu na  
większą świadomość i zaangażo-
wanie w życie Kościoła.

Sakramentalne tak przed Bo-
giem i Kościołem, wypowiedzia-
ły 22 pary małżeńskie - a w ubie-
głym roku było 27 par. Życzymy 
im aby wytrwale budowali cząst-
ki żywego domowego Kościoła, 
a codzienną siłą niech będzie dla 
nich modlitwa i niedzielna Msza 
św. Pozostając przy tym sakramen-
cie należy stwierdzić, iż wkrada  się  
moda związków  niesakramental-
nych, tak zwanych na próbę. Re-
gularnie będziemy wprowadzać 
Mszę  św. w intencji tych osób,  
o dar sakramentu, jak i również 
w intencji tych, którzy z przyczyn 
obiektywnych tego związku nie 
mogą zawrzeć. Pojawiła się rów-
nież propozycja stworzenia gru-
py dla tych osób, by poczuli  się  
w Kościele jak w swoim domu.

Ponad 20 osób każdego miesią-
ca korzysta z pierwszo piątkowej  
komunii św. Jesteśmy do dyspozy-
cji wiernych nie tylko w pierwszy 
piątek miesiąca, ale na każde we-
zwanie. Zadbajmy o to, by ci któ-
rzy z powodu choroby bądź wie-
ku nie mogą uczestniczyć we Mszy 
św., mieli dostęp do sakramen-
tu. Są to często nasi rodzice, któ-
rzy zatroszczyli się o  dar wiary dla 
nas, więc zatroszczmy się dla nich  
o spotkanie z Jezusem.

W minionym roku na miejsce 
wiecznego spoczynku odprowa-
dziliśmy 35 osób. W ubiegłym roku 
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było 36 pogrzebów. Przy  tej oka-
zji przypominam, że sakramentu 
namaszczenia chorych wiatyku, 
udziela się tym osobą, które jesz-
cze mają w sobie  tchnienie życia. 
Jeżeli zostanie  stwierdzony zgon, 
to kapłan może wraz z rodziną po-
modlić się w intencji zmarłego. Za-
dbajmy jednak by w porę wezwać 
kapłana.
Duszpasterstwo parafialne

„W parafii dokonuje się zbaw-
cze dzieło Boga przez przepowia-
danie słowa Bożego, sprawowa-
nie Eucharystii i innych sakramen-
tów św., oraz przez braterska po-
sługę bliźnim”.

Parafia nasza prowadzi dosyć  
szeroką akcję  charytatywną. W tej  
akcji zaangażowany jest nasz pa-
rafialny Zespół Caritas, który liczy  
8  członków czynnych jak i również  
wiele osób, które nie są zapisani do  
zespołu. Parafialny Zespół Caritas 
prowadzi pomoc finansową i rze-
czową dla poszczególnych rodzin  
i osób z naszej parafii przez cały 
rok. Zorganizowano paczki żywno-
ściowe na święta wielkanocne i Bo-
żego narodzenia, gdzie obdarowa-
no w sumie 53 rodziny. Zespół or-
ganizuje  2 razy w roku dzień cho-
rych dla 40 osób, oraz odwiedza 
osoby, które  nie mogą przybyć na 
spotkanie,  a jest ich 20 osób. Or-
ganizuje co miesiąc spotkania dla 
osób starszych i samotnych z na-
szej parafii. Grupa ta nosi nazwę 
Przystań. Jest organizatorem wie-
lu spotkań i wyjazdów letnich i zi-
mowych dla dzieci z naszej rodziny 
parafialnej. Aby to funkcjonowało 
Zespół Caritas organizuje zbiórki 
pieniężne przed kościołem, kier-
masze, loterię na Festiwalu Pomu-
chla, rozprowadza palmy, pascha-
liki i świece wigilijne. Za to zaanga-
żowanie składam serdeczne Bóg  
zapłać zespołowi i wszystkim, któ-
rzy wspierają to dzieło.

Do grona ministrantów nale-
ży 13 chłopców w Łebie, 3 chłop-

ców w Żarnowskiej i dwie dziew-
czyny. Nie jest to zadawalająca 
liczba biorąc pod uwagę wielkość 
naszej Parafii i liczbę wiernych. Za-
chęcam rodziców do współpracy 
w tym kierunku. Życzyłbym sobie 
aby powstała w naszej  parafii gru-
pa ministrantów  starszych, którzy 
dawniej służyli do  Mszy św. i tych 
którzy mają wolę służyć przy ołta-
rzu po raz pierwszy.

Działa schola parafialna „Pro-
myki  Pana”, która powiększa się 
również o rodziców dzieci  śpiewa-
jących. Serdecznie dziękuję pro-
wadzącym scholę paniom Małgo-
rzacie Gieryk  i Elizie Lechończak 
za zaangażowanie. Zachęcam na-
dal dziewczęta i ich rodziców by 
zasilały szeregi naszej scholi pa-
rafialnej.

Bardzo prężnie i z wielkim en-
tuzjazmem działa i rozwija się 
wspólnota modlitewna Effatha, 
która na obecną chwilę liczy 18 
osób. Spotkania formacyjne od-
bywają się w każdą środę o godz. 
19.00. Modlitwa wspólnoty opie-
ra się na medytacji Słowa Boże-
go jak i modlitwie przeprosze-
nia, dziękczynienia, uwielbienia  
i prośby. Wspólnota bardzo ak-
tywnie uczestniczy w życiu pa-
rafii. W okresie Wielkiego Post 
przedstawiła montaż artystyczny 
pt. ”Pasja wczoraj i dziś”. Na Boże 
Ciało wspólnota przygotowała oł-
tarz, prowadziła nabożeństwa ró-
żańcowe w październiku, wzięła 
czynny udział w parafialnym od-
puście ku czci św. Mikołaja przy-
gotowując stół parafialny na Festi-
wal Pomuchla. Dziękuję Wspólno-
cie za piękne świadectwo oraz za 
zaangażowanie.

Posługę muzyczną w naszej pa-
rafii pełnią: organistka Justyna Bul-
lman oraz zespół Stella Maris. Skła-
dam serdeczne podziękowanie za 
tę  ważną i jakże odpowiedzialną 
animację podczas nabożeństw  
i innych  spotkań parafialnych.

Jest grupa lektorów, która an-
gażuje się w posługę słowa Boże-
go w niedziele, święta i w dni po-
wszednie. Raz w miesiącu odby-
wają się spotkania formacyjne, na 
które zapraszamy również innych 
parafian, by w ten sposób zaan-
gażować się w  życie czynne na-
szej parafii.

Ważna funkcję w naszej wspól-
nocie parafialnej sprawują sza-
farze nadzwyczajni. W ubiegłym 
roku do  grona szafarzy dołączył 
br. Adam  Gapys, któremu życzy-
my radości  w tak  ważnym posłu-
giwaniu. Liczba  szafarzy nie jest  
ograniczona, zachęcamy do wstą-
pienia innych parafian.

Wielkim wsparciem dla naszej  
rodziny parafialnej jest modlitew-
na  posługa Róż Różańcowych. Ist-
niej 6 Róż Różańcowych, które sku-
piają 123 osoby. Bardzo chciałbym 
by naszej parafii powstała również  
męska Róża Różańcowa. 

Bardzo serdecznie dziękuję Re-
dakcji Ichtys, na czele z Panią Ma-
rią Konkol – redaktor naczelną, 
za regularne wydawanie naszego 
parafialnego czasopisma. Dzięku-
ję również  Parafianom, którzy na 
łamach naszej  gazetki dzielą się 
swoimi doświadczeniami i prze-
życiami.

Grupa misyjna w naszej parafii 
liczy ok 100 osób. Są to  członko-
wie  z  parafii jak i również z oko-
lic. Regularnie raz w miesiącu spo-
tyka  się ok. 30 osób na  wspólnej 
modlitwie jak i czynnie wspierają 
swoja ofiarą  dzieła misyjne prowa-
dzone przez Misjonarzy Oblatów.

Grupa Przystań pod troską pa-
rafialnego Zespołu Caritas, groma-
dzi  się  raz w  miesiącu na wspól-
nej Eucharystii i na spotkaniu przy 
herbacie. Zachęcamy starszych, 
osoby samotne z naszej parafian 
do uczestnictwa w tych spotka-
niach.

Duszpasterskiej Radzie Para-
fialnej dziękuję za zaangażowa-
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nie oraz za pomysły, dzięki którym 
możemy bardziej zatroszczyć się  
o naszą świątynię. 

Tak wygląda nasze zaangażo-
wanie w życie naszej wspólnoty 
parafialnej od strony duchowej. 
Krąg tych ludzi zaangażowanych 
sprawia, że nasz dom jakim jest 
Kościół staje się domem modlitwy 
o każdej porze.  Czego jest wię-
cej – świętości czy grzechu, wier-
ności Bogu czy zdrady, upadków  
i błędów. Niech każdy z nas w 
swym sercu odpowie.
Wydarzenia 

W minionym roku, który prze-
żywaliśmy pod hasłem „Kościół na-
szym domem”, miały miejsce wy-
darzenia duszpasterskie i wszel-
kiego  rodzaju akcje zmierzające 
do aktywnego  przeżywania ca-
łego roku liturgicznego. Rok 2012 
rozpoczęliśmy pasterką nowo-
roczną o godz. 24.00. Na to wspól-
ne świętowanie pierwszego dnia 
nowego roku, dnia pokoju i Uro-
czystości Bożej  Rodzicielki  przy-
było  około 30  parafian. Tradycyj-
nie odbył się wieczór trzech kró-
li z udziałem łebskich zespołów 
oraz zaproszonym rosyjskim chó-
rem Gloria ze szkoły artystycznej 
w Zielonogradzku. W połowie lu-
tego parafia zorganizowała wspól-
ną  zabawę karnawałową. Rekolek-
cje  wielkopostne przeprowadził  
w naszej  parafii o Piotr Lepich 
z Markowic. Tradycyjnie w Wiel-
kim Poście był wyjazd na Kalwarię  
Wejherowską, również część pa-
rafian wzięła udział w Męce Pań-
skiej w Górce Klasztornej. Brali-
śmy  udział w Festynie Rodzinnym 
zorganizowanym przez Ochron-
kę Sióstr Służebniczek. Odbyły się 
miesiącach letnich wczasorekolek-
cje, wygłoszone przez  kapłanów  
zakonnych i diecezjalnych. Spo-
tkaniom tym towarzyszyły zespo-
ły muzyczno  wokalne, które kon-
certowały. Odpust Parafialny ku 
czci Wniebowzięcia NMP odbył 

się po raz pierwszy w „Parku Obla-
tów”. Rozważania w tym dniu pro-
wadził wicerektor WSD Obra o. dr 
Paweł Zając OMI. Świętowanie od-
pustu przedłużyło się o wspania-
ły  koncert Krzysztofa Krawczyka, 
który zgromadził wielu parafian  
i gości. W czasie  jesiennym odby-
ła się pielgrzymka w Bieszczady 
i okolice. Rekolekcje adwentowe  
przeprowadził o Sławomir Dwo-
rek OMI z Bodzanowa. 
Inwestycje

W ubiegłym roku podjęliśmy 
wielkie  wyzwanie dokończenia re-
montu elewacji kościoła, co uda-
ło się zrealizować. Otrzymaliśmy 
na ten cel dotacje z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, z Gminy Miejskiej Łeba oraz  
z Powiatu Lęborskiego. W ramach 
remontu zostały wykonane ele-
wacja ścian północnej i południo-
wej, płyty nagrobne na wschod-
niej ścianie, opaska drenażo-
wa oraz drzwi wejściowe do ko-
ścioła. Ponad to wykonano prace  
w kościele takie jak: szlifowanie 
posadzki, którą w połowie sfinan-
sowali rodzice dzieci pierwszoko-
munijnych, zakupiono nowy kom-
puter do wyświetlania tekstów 
pieśni. Wykonano również nastę-
pujące prace w budynku klasztor-
nym: całościowy remont dachu, 
wymiana drzwi wejściowych oraz  
drzwi na parterze budynku, re-
mont kilku pomieszczeń. Składam  
serdeczne podziękowanie Para-
fianom za wielki wkład finansowy 
w postaci niedzielnych składek,  
a szczególnie tych w drugą nie-
dzielę miesiąca jak i również za te 
ofiary, które składacie na moderni-
zację  naszej świątyni. Bóg zapłać.
Co przed nami

Od 11 października 2012 roku 
przeżywamy w całym Kościele  
Rok Wiary pod hasłem „Być solą 
ziemi”. W myśl tego hasła chce-
my realizować nasze powołanie 
chrześcijańskie przez powrót do 

świętości. Pragniemy w sposób 
bardziej zaangażowany wpły-
wać na wychowanie dzieci i mło-
dzieży do pełni człowieczeństwa 
i chrześcijaństwa. Chcemy przy-
czyniać się do nowej ewangeliza-
cji w środowisku, w którym żyjemy 
na co dzień. Pragniemy modlić  się  
o powołania do życia kapłańskie-
go i zakonnego. Chcemy na nowo 
w życiu parafialnym dostrzegać 
piękno i  znaczenie powołania do 
życia małżeńskiego i rodzinnego 
poprzez troskę o rodziny w na-
szej parafii. Jeśli  chodzi o sprawy 
materialne to będziemy  kontynu-
ować rozpoczęte plany zagospo-
darowania terenu wokół kościoła, 
iluminację świetlną, odkrycie sza-
chulca wieży, a w dalszej części re-
nowację głównego ołtarza.

Kochani Parafianie
Ten Boży plan naszego działa-

nia urzeczywistni się o tyle, o ile 
będzie rozpoznany i przyjęty jako 
nasz własny, plan naszej rodzi-
ny parafialnej. Podejmujemy za-
tem dalej nasze wspólne dzieło  
z nadzieją. Zgodnie z hasłem tego 
roku „Bądźmy solą ziemi”, będzie-
my czynić naszą lokalną rzeczy-
wistość bogatszą i piękniejszą. 
Zapraszam zatem wszystkich do 
współpracy.

Na koniec pragnę z całego ser-
ca podziękować moim współbra-
ciom, Ojcom Czesławowi i Edwar-
dowi oraz Bratu Adamowi za 
współpracę i pomoc. Dziękuję Sio-
strom Służebniczkom, Radzie Pa-
rafialnej, wszystkim wspólnotom, 
grupom parafialnym oraz indywi-
dualnym osobom za życzliwość. 
Dziękując jeszcze raz za każdy  
przejaw życzliwości wobec Kościo-
ła Chrystusowego, naszej wspól-
noty parafialnej, kapłanów naszej 
parafii i wszystkich, którzy chcą 
dobra oraz pragną je tworzyć,  
z całego serca życzę Szczęść Boże.

proboszcz  
O Mariusz Legieżyński
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Czytając Katechizm (2)
człowiek zdolny poznać Boga

Jesteśmy 
świadkami i 
uczestnika-
mi ogrom-
nie znaczą-
cej z jednej 

strony i nagłaśnianej medialnie 
dyskusji światopoglądowej. Nie 
wiemy tak do końca, jakie będą 
jej finalne rozstrzygnięcia i dokąd 
ona nas zaprowadzi. Jednak wi-
dać już, że jest ona w dużej mie-
rze naznaczona zdecydowanym 
odrzuceniem wartości, jaki przy-
nosi chrześcijaństwo i Kościół. 
Papież Benedykt zdiagnozował 
relację chrześcijaństwa i współ-
czesnego świata niezwykle traf-
nie i bez emocji, ale jednocze-
śnie zapalił światło ostrzegaw-
cze. „Podczas gdy w przeszłości 
można było rozpoznać jednorod-
ną tkankę kulturową, powszech-
nie akceptowaną w swym odnie-
sieniu do treści wiary i inspirowa-
nych nią wartości, to obecnie wy-
daje się, że w znacznej części spo-
łeczeństwa już tak nie jest, z po-
wodu głębokiego kryzysu wiary, 
który dotknął wielu ludzi” – napi-
sał papież (Porta fidei, nr. 2). Ów 
kryzys wiary i dość zdecydowane 
odrzucenie chrześcijaństwa - nie-
kiedy bardzo agresywne – dotyczy 
również postrzegania człowieka. 
Zresztą każda dyskusja świato-
poglądowa, jakikolwiek nie był-
by jej wiodący temat, zawsze do-
tyczy człowieka – kim jest, jakie 
jest jego miejsce w świecie, jaka 
jest jego relacja do Boga, na czym 
polega wolność, kto i w imię cze-
go może mu ja ‘ograniczać’?, itd.

Odrzucenie chrześcijańskiej 
wizji świata jest równocześnie 
odrzuceniem chrześcijańskie-
go postrzegania człowieka. Nie 
zawsze jesteśmy świadomi, że 

do naszych 
drzwi, umy-
słów i serc pu-
kają prądy nie-
s ione przez 
dwie rewolu-
cje: francuską 
i październi-
kową. Rozpo-
częły one wiel-
ki,  trwający 
do dziś, pro-
ces ateizacji,  
a więc dążenie 
do wyelimi-
nowania pro-
blemu Boga  
z  l u d z k i e j 
świadomości 
i ludzkiej kul-
tury, prowa-
dzony na wiel-
ką skalę róż-
nymi metoda-
mi. Rewolu-
cja francuska od strony myślo-
wej była inspirowana racjonali-
zmem oświeceniowym, który ak-
ceptował jedynie to, co dostępne 
rozumowi i mieści się w jego gra-
nicach, odrzucając zdecydowa-
nie prawdy objawione, przyjęte 
na mocy wiary. Rewolucja paź-
dziernikowa natomiast wyrasta-
ła z przekonania, że Bóg i religia 
są tworem człowieka, stanowią 
więc formę alienacji, która okra-
da człowieka z ludzkich wartości. 
By uszczęśliwić człowieka trzeba 
wyeliminować z życia Boga i re-
ligię, wtedy będzie można stwo-
rzyć raj na ziemi. Działaniom re-
wolucyjnym towarzyszyło hasło 
„zabić Boga”, by człowiek szczę-
śliwie żył. Wszystko to przyczy-
niło się do zeświecczenia kultu-
ry i życia w sposób, jakby Boga 
nie było.

Nowa kultura, w której co-
raz mniej jest miejsca dla Boga, 
kultura coraz bardziej zeświec-
czona jest nazywana kulturą 
postmodernistyczną. Cechu-
je się ona nade wszystko odrzu-
ceniem obiektywnej prawdy; ta-
kiej nie ma. Wszystko się zmie-
nia i prawda również. Każdy ma 
prawdę właściwą sobie, a już na 
pewno nie ma jej tam, gdzie była 
przez wieki postrzegana – w Ko-
ściele. Taka prawda jest opresyw-
na, ogranicza i zniewala człowie-
ka. Tak wygląda w dużym skró-
cie podglebie owej ideologicznej 
dyskusji, w jakiej uczestniczymy. 
I z pewnością do tego również 
nawiązywał papież, gdy wzywał 
Kościół do głębokiego przeżycia 
roku wiary. Ma to być czas spotka-
nia z Prawdą; czas odkrycia Ko-
ścioła, który ją niesie i jej broni. 
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Trzeba zatem sięgać nieustan-
nie do dziedzictwa nauki Kościo-
ła, by człowiek nie zagubił się  
w postrzeganiu własnej godno-
ści, przeznaczenia, relacji do Boga  
i swojego miejsca w świecie. Jaka 
jest zatem ta podstawowa praw-
da dotycząca człowieka? Czło-
wiek pragnie Boga! Kościół uczy, 
że „pragnienie Boga jest wpisa-
ne w serce człowieka, ponieważ 
został on stworzony przez Boga  
i dla Boga. Bóg nie przestaje przy-
ciągać człowieka do siebie i tylko 
w Bogu człowiek znajdzie prawdę 
i szczęście, których nieustannie 
szuka” (Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego, nr 27). To zdanie wiele 
mówi o człowieku i nadaje kieru-
nek jego życiu. Jakkolwiek silne by 
nie były argumenty, które każą mu 
zając się zarabianiem pieniędzy, 
korzystaniem z życia i rozrywki, 
człowiek nie jest w stanie uciec 
przed tym, co Kant nazywał ‘pra-
wem moralnym we mnie’. Częścią 
owego prawa jest pragnienie Boga, 
jakiś wewnętrzny nakaz szukania 
Go. Człowiek nie pozostanie sobą, 
jeśli nie wyruszy w drogę na po-
szukiwanie Boga! Sobór Waty-
kański II ujął to w przepięknych 
słowach: „Szczególny charakter 
godności ludzkiej polega na po-
wołaniu człowieka do łączności  
z Bogiem. Człowiek jest zaproszo-
ny do rozmowy z Bogiem już od 
chwili narodzin: istnieje on bo-
wiem tylko dlatego, że stworzony 
przez Boga z miłości jest zawsze  
z miłości zachowywany, i nie żyje 
w pełnej zgodności z prawdą, je-
żeli w sposób wolny nie uzna tej 
miłości i nie odda się Stworzycie-
lowi” (Gaudium et Spes, nr 19).

Wolność człowieka – z jednej 
strony wielki dar – może dopro-
wadzić go do odrzucenia Boga. 
Katechizm uczy: „Człowiek może 
jednak zapomnieć o tym głę-
bokim i żywotnym połączeniu  
z Bogiem, może go nie dostrzegać,  
a nawet wprost je odrzucać. Źró-

dła takich postaw mogą być bar-
dzo zróżnicowane: bunt przeciw 
obecności zła w świecie, niewie-
dza lub obojętność religijna, tro-
ski doczesne i bogactwa, zły przy-
kład wierzących, prądy umysłowe 
wrogie religii, a wreszcie skłon-
ność człowieka grzesznego do 
ukrywania się ze strachu przed 
Bogiem i do ucieczki przed Jego 
wezwaniem” (nr 29).

Stwórca jednak nie przestaje 
wychodzić na poszukiwanie czło-
wieka. Już Jan Paweł II uczył, że 
Bóg szuka człowieka; „wychodzi 
na poszukiwanie człowieka, któ-
ry jest Jego szczególną własnością 
w sposób odmienny niż jakiekol-
wiek inne stworzenie. Jest wła-
snością Boga na podstawie wy-
boru miłości: Bóg szuka człowie-
ka z potrzeby swego ojcowskie-
go serca” (Tertio millennio adve-
niente, nr 7). Katechizm Kościoła 
również to podkreśla: „Nawet jeśli 
człowiek może zapomnieć o Bogu 
lub Go odrzucić, to Bóg nie prze-
staje wzywać każdego człowieka, 
aby Go szukał, a dzięki temu zna-
lazł życie i szczęście. Takie szu-

kanie wymaga od człowieka ca-
łego wysiłku jego rozumu, prawo-
ści woli, „szczerego serca”, a także 
świadectwa innych, którzy uczyli-
by go szukania Boga” (nr 30).

Warto zatem w roku wiary po-
czynić głęboką refleksję nad ta-
jemnica, jaką każdy z nas nosi  
w sercu, a jaką jest pragnienie 
Boga. Trzeba również pochylić 
się w pokorze i ciszy modlitwy 
nad tajemnicą serca Boga, które 
szuka człowieka. Trzeba wreszcie 
powtarzać słowa św. Augustyna: 
„Jakże wielki jesteś, Panie, i godny, 
by Cię sławić. Wspaniała jest Two-
ja moc, a Twojej Mądrości nikt nie 
zmierzy. Pragnie Cię sławić czło-
wiek, cząstka Twego stworzenia, 
który dźwiga swój śmiertelny los; 
nosi świadectwo swego grzechu 
i dowód tego, że Ty pysznym się 
sprzeciwiasz. A jednak pragnie Cię 
sławić ta cząstka Twego stworze-
nia. Ty sam sprawiasz, że znajdu-
je on ukojenie w wielbieniu Ciebie. 
Stworzyłeś nas bowiem dla siebie 
i niespokojne jest nasze serce, do-
póki nie spocznie w Tobie”.

o. Wojciech Popielewski omi

Z kroniki łebskich rybaków

Zdjęcie udostępnione przez Agnieszkę Zakrzewską
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Z Panem Bogiem 
przez świat w Roku Wiary:
Szukam śladów Pana Boga na statku

Przed dalszą częścią mojego opo-
wiadania, warto zapoznać się z krótką 
historią Kościoła Katolickiego w Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich.

Islamskie państwo Zjedno-
czone Emiraty Arabskie powstało  
w 1973 roku i obejmuje siedem emi-
ratów, które są zarządzane przez róż-
ne rody arabskie, posiadające tytuł 
szejka. Założycielem i organizato-
rem państwa był szejk Zayed al Sul-
tan al Nahyan, przeznaczający pie-
niądze ze sprzedaży ropy naftowej, 
której ogromne złoża odkryto w Abu 
Dhabi, na rozwój kraju, tak aby wszy-
scy jego obywatele mogli korzystać  
z dobrodziejstw rosnącego bogactwa. 
Stworzono nowoczesną infrastruk-
turę i zaproszono specjalistów z ca-
łego świata, którzy zupełnie zmienili 
oblicze piaszczystej pustyni i zbudo-
wali miasta zieleniące się sztucznie 
utrzymywanymi drzewami i kwiata-
mi. Szybka urbanizacja i zmiana kul-
tury związana z bardzo gwałtownym 
wzbogaceniem się oraz przejściem od 
beduińskich osad do nowoczesnych 
miast, stała się dla wielu rodzin okazją 
do gwałtownego szoku kulturowego. 

Wikariat Apostolski Arabii obej-
muje cały Półwysep Arabski i liczy 
ponad milion trzysta tysięcy kato-
lików. Praca duszpasterska powie-
rzona jest tu braciom kapucynom, 
którzy od ponad stu pięćdziesięciu 
lat troszczą się o duchowe i mate-
rialne potrzeby tego ludu. Przez całe 
lata pracowali tu kapucyni z prowin-
cji Lyońskiej, a potem Toskańskiej. 
Obecnie biskupem tego miejsca jest 
Paul Hinder z Prowincji Szwajcar-
skiej, były definitor generalny za-
konu kapucynów. Większość dusz-
pasterzy pochodzi z Indii. Bowiem 
też większość wyznawców Chrystu-
sa jest obywatelami Indii. Bardzo ak-
tywną grupę katolików stanowią też 
Filipińczycy oraz chrześcijanie z kra-
jów arabskich Bliskiego Wschodu. 
Inne grupy katolików są pochodze-
nia latynoskiego. Znaczącą społecz-
ność stanowią Francuzi oraz Brytyj-
czycy, którzy kontynuują tradycyjną 
obecność na tych ziemiach. 

Kościół w Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich posiada siedem pa-
rafii, które obsługują ponad pół mi-
liona katolików. Pierwsza placów-

ka była na wyspie Abu Dhabi w rejo-
nie nazywanym Corniche. Bracia ka-
pucyni, którzy dojeżdżali tam z Bah-
rajnu, rozpoczęli budowę kościoła  
w 1962 roku. na terenie ofiarowa-
nym przez szejka Shakbuta. Zaś 19 
lutego 1965 roku została uroczyście 
poświęcona pierwsza świątynia ka-
tolicka w tym mieście. Na począt-
ku lat osiemdziesiątych szejk Zayed 
Al Nahyan ofiarował nowy teren pod 
budowę kościoła i nakazał przenieść 
całe centrum katolickie w inne miej-
sce. Obecny kościół katedralny pod 
wezwaniem św. Józefa mieści się  
w Abu Dhabi w specjalnym compo-
undzie, przeznaczonym na budowle 
kościelne. Został on uroczyście po-
święcony przez kard. Angelo Rossie-
go 25 lutego 1983 roku. Parafia Mat-
ki Bożej w emiracie Dubaju liczy po-
nad sto sześćdziesiąt tysięcy katoli-
ków pochodzących z różnych krajów 
świata. Wzrastające centrum han-
dlowe i przemysłowe ściągało co-
raz więcej imigrantów. Z początku 
obsługiwali ich kapucyni z Bahraj-
nu. Pierwszy katolicki kapłan o. Eu-
sebio Daveri przyjechał do Dubaju  
w 1965 roku. Pierwszy kościół pod 
wezwaniem Matki Bożej Wniebowzię-
tej został uroczyście pobłogosławio-
ny przez biskupa Luigiego Magliaca-
niego 10 kwietnia 1967. Obecna zaś 
ogromna świątynia parafialna zosta-
ła rozbudowana w latach osiemdzie-
siątych i konsekrowana przez kard. 
Jozefa Tomko w 1989 roku. Zazwy-
czaj Msze święte są tam odprawiane 
w jedenastu językach. Specyfiką pra-
cy Kościoła w Wikariacie Arabii jest 
prowadzenie szkół. Szkoła St. Mary 
w Dubaju ma bardzo dobrą opinię.  
W tej parafialnej szkole pracują sio-
stry kombonianki. W innej części 
miasta znajduje się szkoła katolicka 
prowadzona przez chaldejskie siostry 
Córki Maryi Niepokalanej z Bagdadu. 
Ponadto w emiracie Dubaju jest jesz-
cze parafia pod wezwaniem świętego 
Franciszka z Asyżu w Jebel Ali, gdzie 
gromadzi się zazwyczaj więcej Eu-
ropejczyków. Parafia ta wydzielona  
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z parafii Matki Bożej powstała w roku 
2000. Tegoż roku w uroczystość św. 
Franciszka poświęcono kamień wę-
gielny, a w rok później 15 listopada 
nuncjusz apostolski Giuseppe di An-
drea uroczyście poświęcił świątynię. 

Jebel Ali położone jest na pustyn-
nym wzgórzu, które zostało obecnie 
zabudowane licznymi wieżowcami  
i domami mieszkalnymi. 

Po powrocie do hotelu i krót-
kim odpoczynku, wraz z pozostałymi 
członkami załogi udałem się na kola-
cję. Jedzenie było wyśmienite. Prze-
różne ryby, których nigdy w Polsce 
nie jadłem, różne mięsiwa i te słod-
kie wspaniałe arabskie desery. Jak 
mawiał mój kolega „cóś wspaniałe-
go”. Pod koniec kolacji do naszego 
stołu podszedł arab. Cały był spowity 
w galabiję, a na głowie miał „opony”. 
Były to koła z plecionych nici bardzo 
podobne do opon samochodowych, 
stąd ta nazwa. Z radosnym uśmie-
chem na twarzy, oznajmił nam, że  
o godzinie 22 kończy się nasze leni-
stwo i wyjeżdżamy z hotelu do portu. 
Muszę przyznać szczerze, że ta wiado-
mość wcale mnie nie uradowała. Sta-
ły ląd pod nogami to ląd, a nie woda. 
Wychodząc z restauracji usłyszałem 
jak stare wilki morskie rozmawiając 
ze sobą stwierdzili, że zaraz się oka-
że jaka jest ta nasza bunkierka. Punk-
tualnie o godzinie 22 wsiedliśmy do 
autokaru, który zmierzał do portu. Po 
drodze dane mi było zobaczyć Dubaj 
w całej swojej nocnej krasie. Po wyj-
ściu z autokaru zauważyłem, że w po-
bliżu nas nie ma żadnego statku, tyl-
ko przy nabrzeżu stoi dość duża mo-
torówka, z której brodaty mężczy-
zna szerokim gestem  zapraszał nas 
na pokład. Wygląd tego szypra przy-
pominał mi postać pirata morskie-
go z powieści Sindbad. Mimo póź-
nej pory i bliskości wód Zatoki Per-
skiej, w powietrzu unosiło się gorące 
powietrze. Pomyślałem sobie wów-
czas: teraz jest gorąco, to jak musi być 
w siłowni tej bunkierki, gdzie pracu-
je silnik i inne urządzenia wydzielają-
ce ciepło. Ale nie ma co się  martwić 

przed czasem. Potężny silnik zamru-
czał i powoli zaczęliśmy wypływać  
z portu. Jeden z marynarzy podszedł 
do szypra i zapytał go, jak długo bę-
dziemy płynęli na statek. Ten tajem-
niczo się uśmiechną i powiedział, że 
szybko dotrzemy na naszą bunkier-
kę. Płynęliśmy tak piętnaście minut, 
później następne piętnaście minut. 
Po dobrych 2 godzinach szyper za-
czął wskazywać w oddali na maleńkie 
światła pozycyjne statku. Wilki mor-
skie parsknęły śmiechem i usłyszałem 
słowa raczej niecenzuralne, z których 
wynikało, że szef działu morskiego  
w Warszawie wprowadził nas w błąd, 
mówiąc delikatnie. W miarę upływu 
czasu z ciemności zaczęła się wyła-
niać potężna burta statku z napisem 
na dziobie St. Tobias. Ależ to mi bun-
kierka, toż to ogromny tankowiec. Po-
kład statku wystawał około czterech 
metrów nad poziomem wody. Trap 
był już opuszczony i zaczęliśmy się 
wspinać z naszymi bagażami na po-
kład. Muszę przyznać szczere, że tak 
ogromnego statku jeszcze nie widzia-
łem na oczy. W nadbudówce panował 
delikatnie mówiąc rozgardiasz i prze-
pychanki, ponieważ tą samą moto-
rówką załoga schodząca miała rozpo-
cząć swoją drogę powrotną do domu. 
Zostałem zakwaterowany w swojej 
kabinie na czwartym piętrze nadbu-
dówki. Po wejściu do kabiny usia-
dłem na krześle i podziwiałem moje 
nowe mieszkanko, w którym przyj-
dzie mi spędzić prawie dziewięć mie-
sięcy z dala od domu. Bulaj na szo-
cie, koja, umywalka, szafka na rzeczy, 
stolik i czysta pościel. Ot cały mój do-
bytek. Na szafce postawiłem obrazek  
z wizerunkiem Najświętszej Marii 
Panny Wspomożenia Wiernych i zdję-
cia moich najbliższych. Mimo zmę-
czenia udało mi się zasnąć. 

Sobota rano. Pierwszy dzień na 
tankowcu. O godzinie 7.20 rozległ 
się dźwięk „szczekaczki”. Uprzej-
mie budzę, czas wstać na śniada-
nie, a później zapraszam do siłowni. 
Po porannej toalecie udałem się do 
mesy na śniadanie. Pomieszczenie 

obszerne, miejsca dużo, tylko brak 
krzyża na szocie. Najmniejszego śla-
du naszej wiary. Po jajecznicy win-
dą wraz z kolegą zjechaliśmy parę 
pięter do siłowni. Po otwarciu drzwi 
windy fala gorącego powietrza pra-
wie nas zwaliła z nóg. Na dole czekał 
na nas magazynier (taki bosman si-
łowni). Cześć chłopaki. Witam was 
w małym piekle. Ponieważ jesteście 
po raz pierwszy na takim dużym stat-
ku, zapoznam was z siłownią. Mu-
szę przyznać szczerze, że ten ogrom 
maszyn znajdujących się w siłow-
ni mógł człowieka doprowadzić do 
ogromnego zdziwienia. Największe 
wrażenie wzbudziły w nas dwa po-
tężne kotły. Były przeogromne. Wy-
sokie na 20 metrów i do tego niesa-
mowity gorąc bijący od nich. Tade-
usz, bo tak miał na imię magazynier, 
po oprowadzeniu nas po naszym 
miejscu pracy, zaprowadził mnie do 
magazynku z przeróżnymi śrubami 
i mówi, że w dniu dzisiejszym, aby 
się zaaklimatyzować, będę segrego-
wał śruby, nakrętki i podkładki. Tak 
jest - odpowiedziałem jak w wojsku. 
Podczas zapoznania się z siłownią  
w naszym warsztacie zauważyłem 
maleńki krzyżyk wiszący na szocie 
przy spawarce. Pomyślałem sobie 
wówczas, że nie będzie źle, skoro tu 
jest Pan Jezus. Mój statek St. Tobias 
był ogromnym tankowcem, a nie bun-
kierką. Długość tego kolosa była rów-
na wysokości stupiętrowego budyn-
ku (około 500 metrów), a jego sze-
rokość wynosiła około 100 metrów, 
wysokość od stępki do komina to 70 
metrów. Już wtedy, kiedy pierwszy 
raz go zobaczyłem, pomyślałem so-
bie, że taki „potwór” nie jest w sta-
nie wpłynąć do żadnego portu. Prze-
widywania moje okazały się słuszne.  
O godz. 10.00 przyszedł do magazyn-
ku Tadeusz i powiedział „idziemy na 
kawę”. Dotarliśmy do mesy, siedziała 
tam już załoga pokładowa i maszyno-
wa. Tam też dowiedziałem się, że pły-
niemy do Durbanu, który leży w Re-
publice Południowej Afryki.                                   
               Mirosław Słowikowski /OESSH/
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wstań, idź 
t w o j a  w i a r a  
cię uzdrowiła

7 lutego br. Wspólnota Effatha 
uczestniczyła we Mszy św. z mo-
dlitwą o uzdrowienie i uwolnie-
nie, która odbyła się w kościele 
NMP Królowej Polski w Lęborku. 
Mszy św. przewodniczył ks. Tade-
usz Pawluk SDB, a po Eucharystii 
odbyło się spotkanie charyzma-
tyczne, które prowadził o.Teodor 
Knapczyk OFM, Sekretarz Ewan-
gelizacji OO. Franciszkanów Pro-
wincji Matki Bożej Anielskiej. 
Diakonię muzyczną podczas 
Mszy św. jak i podczas spotkania 
charyzmatycznego sprawował ze-
spół Adoramus z Tczewa.

Niektórzy z nas po raz kolejny 
byli uczestnikami takiego spotka-
nia charyzmatycznego, niektó-
rzy uczestniczyli po raz pierw-
szy. Każdy z nas miał niewątpli-
wie innego rodzaju odczucia, bo 
Pan dotyka każdego z nas w inny, 
tylko Jemu znany sposób. Owoce 
takiego spotkania mogą przyjść 
dopiero za jakiś czas, a u niektó-
rych już przyszły. 

Czym charakteryzuje się Msza 
św. z modlitwą o uzdrowienie  
i uwolnienie? Jak podkreślał pod-
czas spotkania charyzmatyczne-
go o. Knapczyk każda Msza św. 
ma działanie uzdrawiające, bo 
przecież to sam Pan, Jezus Chry-
stus nas uzdrawia. Wszystko za-
leży od naszego podejścia do co-
dziennej Eucharystii, czy przy-
chodzimy realnie spotkać się  
z Chrystusem, czy głęboko w to 
wierzymy. Czwartkowe spotka-
nie rozpoczęło się modlitwą ró-
żańcową, po niej odbyła się Msza 
św. z kazaniem, a zwieńczeniem 
było spotkanie charyzmatyczne, 

które przed Najświętszym Sakra-
mentem poprowadził o. Knap-
czyk. Jak wielką potrzebę bli-
skości Boga odczuwali ci, któ-
rzy przybyli na to spotkanie! Ko-
ściół wypełniony był po brzegi,  
a nie należy do najmniejszych. 
Pomimo, że dotarliśmy przed 
kościół po godz. 17stej znaleźli-
śmy miejsce na balkonach, nie-
stety z ograniczonymi możliwo-
ściami dostrzeżenia ołtarza, ale 
widzieliśmy wszystko „oczami 
wiary”. Spotkanie charyzmatycz-
ne wywarło na nas ogromne wra-
żenie, czuło się realną bliskość 
Chrystusa. Zamknięte oczy mo-
dlących się, uniesione ręce w ge-
ście uwielbienia…przejmujący wi-
dok ujrzałam, kiedy otworzyłam 
na chwilę oczy: wśród rozmodlo-
nych na przeciwległym balkonie 
osób, dorosły, barczysty mężczy-
zna, może w wieku powyżej 40 
lat ociera łzy… Pomyślałam wte-
dy sobie, a właściwie dziękowa-
łam Bogu, że tam jestem! Czuło 
się, że każdy tak bardzo chce do-
tknąć sercem Boga, a właściwie by 
Bóg dotknął serca. Dziękowałam, 
że mogłam tam być, gdzie nikt 
się nie wstydził łez, które mogły 
być łzami wzruszenia, bólu, rado-
ści - Duch Święty działał w różny 
sposób. Odczuwało się atmosfe-
rę pełnego, bez reszty oddania się 
Bogu! Każdy przyszedł tam, przy-
nosząc swoje intencje tak bardzo 
realne, prosząc o uzdrowienie 
ciała lub duszy. I były uzdrowie-
nia! O. Knapczyk otrzymał świa-
tło poznania wymieniał w pew-
nym momencie osoby, które po-
czuły charakterystyczne uczucia 

związane z uzdrowieniem, prosił 
także, by te osoby, które rzeczy-
wiście poczuły te znaki podniosły 
ręce. W pewnym momencie po-
prosił przed Najświętszy Sakra-
ment osoby, które z medycznego 
punktu widzenia znajdowały się 
w beznadziejnej sytuacji – była 
to bardzo wzruszająca chwila … 
Ogromna wiara i nadzieja po-
kładana w Panu przez tych, któ-
rym nie dawano już szans! O. Jó-
zef Witko OFM – charyzmatyk,  
w rozmowie z Arturem Winiar-
czykiem w ostatnim numerze 
miesięcznika „Egzorcysta” wy-
jaśnia czym jest uzdrowienie. 
Mówi: „Najprościej mówiąc, 
uzdrowienie to otwarcie się na 
miłość Boga. To zgoda, aby wola 
Boża wypełniała się w moim życiu
.”(Egzorcysta, str. 9) Dlatego tak 
bardzo o. Knapczyk powtarzał, że 
to Bóg uzdrawia! O. Teodor, sta-
nowczo podkreślił: „ja nie jestem 
uzdrowicielem”, musimy to zro-
zumieć, że Bóg nas może uzdro-
wić podczas każdej Eucharystii, 
musimy się otworzyć na Jego mi-
łość, ale jednocześnie podkreślał, 
że nie może być uzdrowienia bez 
przebaczenia! 

Dlaczego takie właśnie spo-
tkania charyzmatyczne bardziej 
może obfitują w uzdrowienia? 
Może właśnie dlatego, że idąc na 
takie spotkanie bardzo pragniemy 
miłości Boga, Jego realnej obec-
ności, idziemy na takie spotkanie  
z konkretnym nastawieniem – po-
wierzenia się Mocy Bożej. Dlacze-
go więc tego nie czynimy na co 
dzień? „Wstań idź! Twoja wiara 
cię uzdrowiła”.(Łk 17, 11-19) Tymi 
słowami zwrócił się Jezus do Sa-
marytanina, który poza dziewię-
cioma został uzdrowiony z trą-
du, ale tylko ten jeden wrócił, by 
chwalić Boga, gdy zobaczył, że jest 
uzdrowiony. Myślę, że wszyscy, 
którzy przybyli do kościoła lębor-
skiego 7 lutego mieli w sobie taką 
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Styczeń
Przyjęto nowego organistę Jana 

Sieberta i dyrygenta Jana Gazdę. 
Ponowne zorganizowano chór pa-
rafialny.
Luty

W dniu 24 lutego otrzymał ks. 
Sylwester Górzyński od Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej pismo 
zawiadamiające go o zebraniu tej-
że Rady z prośbą o wzięcie w nim 
udziału. Przedmiotem tego zebrania 
miało być załatwienie sprawy kapli-
cy mieszczącej się przy ulicy Stalina. 
Marzec

2 marca do Urzędu Parafii w Łe-
bie zostało skierowane pismo stwier-
dzające, że: Na podstawie uchwa-
ły MRN nr 5 z dnia 25.02.1948 r. 
postanowiono poświęconą kaplicę 
służbie Bożej oddać z powrotem do 
użytku Rzymsko-Katolickiej Parafii  
w Łebie. Tego samego dnia Rada 
Parafialna pod przewodnictwem ks. 
Sylwestra Górzyńskiego przejęła ka-
plice od Miejskiej Komisji Zdawczej 
w osobach: panów Burmistrza – Jó-
zefa Hadrysiaka, Sekretarza – Maria-
na Bączkiewicza i Bolesława Bom-
bora. Obecny stan zniszczeń w ka-
plicy potwierdzili piśmiennie pano-
wie: Hadrysiak, Bączkiewicz, Bom-
bor, jak również członkowie Rady 
Parafialnej.

5 marca nastąpiło publiczne usu-
nięcie Sióstr Służebniczek z przed-

Z kroniki parafialnej. Rok 1948 
szkola. Usunięcia dokonał zastępca 
inspektora p. Dering w towarzystwie 
Milicji Obywatelskiej. Tegoż dnia  
w szkole powszechnej we wszystkich 
klasach zakazano uczniom należenia 
do Krucjaty Eucharystycznej z inicja-
tywy zastępcy inspektora p. Deringa 
i kierownika Żaka.

W miesiącu marcu, kwietniu  
i maju były częste delegacje i wnioski 
piśmienne w sprawie powrotu Sióstr 
do przedszkola. Matki dzieci z przed-
szkola udały się do Jego Ekscelencji 
ks. Biskupa Edmunda Nowickiego w 

tej sprawie, jak również do minister-
stwa, a nawet do prezydenta Bieruta.
Czerwiec

Piękną uroczystością w naszej pa-
rafii była Pierwsza Komunia dzieci. 
Niezliczone ilości parafian towarzy-
szyły tym najmłodszym w pochodzie 
przez całe miasto do Przybytku Bo-
żego, aby u stóp ołtarza doznać cudu 
połączenia się z Jezusem. Wszyscy 
wraz z tymi najmilszymi prosili kornie 
Jezusa o łaskę wytrwania, gdyż w dzi-
siejszych czasach nowoczesnego po-
gaństwa wiele jest nam jej potrzeba.

właśnie wiarę, taką wiarę, o któ-
rej mówił Papież Benedykt XVI: 
„wiara jest decyzją na to, by być 
z Panem, żeby z Nim żyć. To „by-
cie z Nim” wprowadza do zrozu-
mienia powodów, dla których się 
wierzy” (list Porta fidei, 10). Pod-
czas spotkania charyzmatyczne-
go nastąpiło także prawdopodob-
nie głośne uwolnienie, ponieważ 
w pewnym momencie słychać było 
dziwny „krzyk”. Najprawdopodob-
niej były także uwolnienia ciche, 

których Chrystus nie chciał ujaw-
niać. O. Teodor uprzedzał, że pod-
czas spotkania może ujawnić się 
zło, myślę, że wówczas tak się sta-
ło. Cytowany wyżej o. Józef Wit-
ko OFM wyjaśnia, że: „zniewo-
lenia dotyczą naszej duszy. Są to 
np.: lęk, nienawiść, brak przeba-
czenia, martwienie się (doprowa-
dzające do stanów lękowych), róż-
nego rodzaju nałogi itp.”  

Mszę św., która odbyła się wła-
śnie 7 lutego przeżyłam bardzo 

głęboko i osobiście. Wtedy pa-
trząc w głąb siebie a zarazem na 
wszystkich dokoła mnie odczu-
łam, że dotyka nas Duch Św. Spo-
tkania charyzmatyczne wyzwa-
lają w nas „swobodę” modlitwy, 
sprawiają, że otwieramy serce na 
Boga i pewnie dlatego Bóg wlewa 
w nas tyle Łask.

Wiem, że będę korzystać z ta-
kich spotkań przy każdej możli-
wej okazji.

Eliza Lechończak

Z albumów łebian

Zdjęcie udostępnione przez Marię Piechocką
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fotogaleria

Pożegnanie Siostry Urszuli
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Dzień Chorych 11.02.2013
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 5 lutego w bibliotece miejskiej 
mieliśmy spotkanie z senatorem 
RP Kazimierzem Kleiną. W spotka-
niu uczestniczyła młodzież realizują-
ca projekt „Jestem łebski”.

Na początku uczestnicy zwrócili 
się do Pana Senatora z pytaniem, co 
według niego oznacza słowo „łeb-
ski”. W odpowiedzi usłyszeli, że 
„łebski” to ktoś najlepszy. To ten, 
kto potrafi radzić sobie ze wszyst-
kimi problemami i bez kompleksów 
porusza się po kraju i świecie, pa-
miętając o swoich korzeniach, o tym, 
że pochodzi z Łeby.

Łebscy zadawali Panu Senatoro-
wi bardzo dużo pytań. Pytali m.in.  
o to, czy zawsze chciał być polity-
kiem i jak układa mu się współpra-
ca z innymi senatorami i posłami. 
Na spotkaniu dowiedzieli się, że Se-
nator zawsze interesował się polity-
ką, a do życia politycznego wkroczył 

Spotkanie z senatorem RP 
Kazimierzem Kleiną

wtedy, gdy został burmistrzem Łeby. 
Jako członek Senatu zajmuje się re-
gulowaniem różnych spraw w Pol-
sce i jest przewodniczącym Komi-
sji Budżetu i Finansów Publicznych.

Pan Senator lubi czytać oraz 
spotykać się  i rozmawiać z różny-
mi ludźmi, ponieważ uważa, że gdy 
się rozmawia, to wtedy buduje się 
wspólnotę.

Jego ulubioną muzyką jest mu-
zyka z lat 70. i 80. Posiada zbiór 
płyt analogowych. Ulubioną potra-
wą Pana Senatora jest lekko przy-
prawiona flądra, usmażona na świe-
żej oliwie.

Senator marzy o tym, żeby w Łe-
bie powstało muzeum morskie, któ-
re będzie przechowywało tradycje 
rybackie miasta.

Jego zdaniem klimat nadają Łe-
bie kutry, łodzie rybackie oraz moż-
liwość kupienia ryb z burty.

W naszym mieście docenia przed-
siębiorczość mieszkańców, a także 
szczególną aktywność kobiet, które 
nie potrzebują do tego żadnych usta-
wowych parytetów. 

Gdy zapytaliśmy o to, czy nie bał 
się wyjazdów z Łeby do Warszawy, 
opowiedział nam, że dla niego naj-
większym problemem był wyjazd  
z Łeby do... liceum w Lęborku. Czuł 
się tam zagubiony, wszystko wyda-
wało się takie wielkie. W pierwszym 
miesiącu nauki otrzymał aż 11 dwój, 
a dwóje były wtedy najgorszą oceną. 
Chciał wrócić do Łeby i zostać cho-
ciażby pomocnikiem rybaka. Oczy-
wiście tak się nie stało.

Spotkanie było bardzo interesują-
ce i dowiedzieliśmy się na nim wielu 
ciekawych rzeczy.
  Agata Gackowska  

– uczestniczka projektu „Jestem łebski”  
realizowanego dla młodzieży gimnazjalnej  

przez Bibliotekę Miejską
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Tu serce, tam serce. Z pierni-
ka i ze szmatki. Są też z czekola-
dy. Gorzej, że bywają z kamienia.  
A rynek robi wszystko, żeby 
wzbudzić potrzeby i serca nasze 
obudzić. No to nic prostszego jak 
za namową speców od marketin-
gu i psychologii sprzedaży pójść  
i potrzeby wzniecić. Razem z ser-
cem z czekolady zanucić „Za smu-
tek mój, a pani wdzięk, ofiarowa-
łem pani pęk czerwonych melan-
cholii. I lekkomyślnie dałem sło-
wo, że kwiat kwitnie księżycowo, 
a liście mrą srebrzyście.

Pani zdziwiona mówi: „Cóż, 
to przecież bukiet zwykłych róż.”

Tak, rzeczywiście. Więc cóż 
Ci dam?

Dam Ci serce szczerozłote.  
Dam konika cukrowego. Weź to 
serce, wyjdź na drogę. I nie pytaj 
się „Dlaczego?”

Dajmy więc serca, bierzmy  
i wychodźmy na drogi spotkań 
na zawsze. Bez tych chwil, kie-
dy patrzysz w oczy ukochanym, 
piernikowe serce twarde i gorz-
kie, szmaciane tylko po to, żeby 
poznać łzy, kiedy nocą samot-
nie i źle.

Nie tego chciał dla nas świę-
ty Walenty. Do głowy by mu nie 
przyszło, gdy tak sobie w III wieku 
po Chrystusie żył, żeby ludziom 
na świecie łez przysparzać. Ra-
czej stawał po stronie umęczo-
nych i prześladowanych, za co 
sam stracił głowę w nasze piękne 
miłosne święto. A było to 14 lute-
go 269 roku. Ach, kult zaczął się 
szerzyć. Najpierw po pomoc do 
świętego ruszyli ciężko i nerwo-
wo chorzy, oraz ci epilepsji pro-
blemem umęczeni. Potem przy-
biegli znerwicowani zakochani  
i spragnieni miłości. A dziś? Kult 
jakby się mniej szerzy, za to rynek 

Dam Ci serce szczerozłote...

zęby szczerzy. Nasze serca szcze-
rozłote zadowalają się chwilówką 
z czekolady, kwiatkiem i pluszo-
wym misiem, ale… tym razem po-
zwólcie troszkę marketingowcom 
wzbudzić potrzeby, pokażcie, że 
owszem jesteście wyedukowanym 
ku dobremu konsumentem.

Bo której z nas na widok róży 
czerwonej nie topnieje serce?  
A w dodatku powiem wam coś, co 
z życia jest wzięte i przypieczęto-
wane i co na duchu o miłości ma-
rzących podniesie. Jakoś tak ten 
święty Walenty potrafi działać, 
że nawet gdy nie wiemy, że to jego 
kombinacje, miłości naprawdę 
sprzyja, a 14 lutego może stać się 
dniem miłości na życie. Nieważne 
czyś młody czy siwizną przypró-
szona skroń. Walentemu o serce 
chodzi, nie o wiek!

Całe czterdzieści lat minie 
wkrótce, kiedy to nic nie wiedząc 
o Walentym, ani też o Walentyn-
kach, bo bardzo młoda byłam  
i głupia, udałam się na przedziw-
ną kolację z pewnym Panem. Nie 
dał mi róży ani serca z czekolady, 
ja mu nie dałam żadnej pamią-
teczki. Nie było powodu. Ale ga-

daliśmy sobie przy tych restau-
racyjnych daniach tak długo, że  
w końcu kelner znacząco przyga-
sił światła. Wyszliśmy na mroźny, 
nocny krakowski rynek. Świecił 
księżyc, jechała zaczarowana do-
rożka, nawet z Wieży Mariackiej 
popłynął przez noc hejnał. Pięk-
nie prawie jak w polskich kome-
diach romantycznych. Pan odpro-
wadzał mnie pod drzwi. Pod do-
mem, gdy mówiliśmy sobie do-
branoc, włożył mi w rękę mały, 
odrapany tomik wierszy. W domu 
przeczytałam dedykację „ Strasz-
nie przepraszam, jestem gaduła, 
więc się zagadaliśmy”.

Niemal czterdzieści lat minę-
ło, a my gadamy dalej. Więc takie-
go zagadania na życie życzę zako-
chanym i tym, którzy nie wiedzą 
jeszcze, że miłość przychodzi gdy 
chce. Nie dajcie się zagadać plu-
szowym, czerwonym misiom, za-
gadajcie się sami na zawsze. Tak, 
tak, idźcie razem na spacer, ko-
lację, bądźcie sobie bliscy. Resztę 
zostawcie świętemu Walentemu. 
Jak by nie było, jest od znerwico-
wanych i od zakochanych.

Małgorzata Goraj-Bryll
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Jeżeli jesteś matką lub ojcem 
i posiadasz dzieci, które cię sza-
nują jako człowieka, to masz 
ogromne szczęście.  Nie zawsze 
bywa jednak lekko. Rodzice nie 
zawsze mają ze swoimi dziećmi 
łatwego życia, ale dzieciom też  
z rodzicami nie jest łatwo. Nie 
zawsze jesteśmy idealnym wzo-
rem, ponieważ wychowanie dzie-
ci nie jest sprawą prostą i wszyscy 
popełniamy błędy, nawet wów-
czas, gdy myślimy, że postępu-
jemy właściwie.

 Pragnę tutaj zarekomendo-
wać poradnik amerykańskie-
go psychologa Kevina Steede  
„10 błędów popełnianych przez 
dobrych rodziców”. Okazuje się, 
że możemy być wspaniałymi ro-
dzicami, trzeba tylko chcieć po-
święcić więcej uwagi swoim dzie-
ciom i kochać je takimi, jakie 
są . W żadnym razie nie należy  
w wychowaniu dziecka realizo-
wać własnych ambicji i niespeł-
nionych marzeń. Warto zaopa-
trzyć się w ten mądry poradnik, 
ja natomiast przybliżę zaledwie 
kilka uchybień, jakie popełniamy 
w stosunku do naszych pociech.

 Niewątpliwie jednym z błę-
dów wychowawczych, który mo-
żemy przypisać sobie jest sytu-
acja,  kiedy dziecko ma przeko-
nanie, że: „we wszystkim mu-
szę być dobry”.  Błąd ten wynika 
z naszych uprzedzeń i wywodzi 
się  często z doświadczeń nasze-
go dzieciństwa. Mimo dobrych 
intencji przekazujemy dziecku 
wówczas informację zupełnie nie-

Dobrzy rodzice często się mylą 
myśląc, że są dobrzy

„Mielibyśmy doskonale wychowane dzieci, gdyby ich rodzice byli dobrze wychowani”
 J.W. Goethe     

zamierzoną.  Wg Steede „ bardzo 
subtelna jest granica pomiędzy 
motywowaniem dzieci do tego, 
by starały się najlepiej robić to, 
czego się podejmują a zaszcze-
pieniem błędnego przekonania, 
że muszą być we wszystkim naj-
lepsze.” W tym przypadku bardzo 
ważne jest, abyśmy poparli wy-
siłki dziecka a nie jego osiągnię-
cia. Należy szczególnie przestrzec 
wszystkich rodziców przed prze-
kazywaniem dzieciom błędnych 
a nawet szkodliwych komunika-
tów takich,  jak: „wszyscy muszą 
mnie lubić”, „popełnianie błędów 
lub proszenie o pomoc jest złe”. 
Dziecko lepiej będzie sobie radzi-
ło w życiu dorosłym, jeżeli będzie 
wiedziało, że nie da się uniknąć  
w nim konfliktów.

Często nie zdajemy sobie spra-
wy, że to właśnie my, dobrzy ro-
dzice, nieświadomie prowokuje-
my złe zachowanie dziecka. Nasz 
błąd polega mianowicie na tym, 
że jesteśmy często zajęci sprawa-
mi życia codziennego i najpro-
ściej w świecie- zapominamy po-
chwalić własne dzieci, gdy dobrze 
coś robią lub gdy po prostu, nie 
sprawiają nam kłopotu.  Dziecko 
wówczas próbuje zwrócić na sie-
bie naszą uwagę, również poprzez 
złe zachowanie. Woli być skrzy-
czane i pouczone niż komplet-
nie zignorowane. Myśli: jak rzucę  
w kota kamieniem, to mnie 
wreszcie zauważą. 

Powinniśmy przede wszystkim 
wzmacniać w nim brak zachowa-
nia negatywnego. To bardzo waż-

ne; pochwalić za coś, co się nie 
wydarzyło. Każdy z nas chciał-
by usłyszeć kiedyś od własnego 
rodzica: dziękuję, że nie sprawi-
łaś (-eś) mi dzisiaj żadnej przy-
krości. Doceniajmy starania każ-
dej bliskiej osoby. Jakie to proste. 
Prawda?

W wychowywaniu istnieją pu-
łapki porozumiewania się. Jest to 
najważniejsza umiejętność rodzi-
ców. Wówczas, kiedy dzieci wie-
dzą, że mogą porozmawiać z ro-
dzicami o swoich sprawach, czu-
ją, że są ważne i kontrolują sytu-
ację. Nawet gdyby chciały roz-
mawiać o bocianach przynoszą-
cych dzieci, komunikacja musi 
być dwukierunkowa. Dzieci też 
muszą czuć, że wysłuchujemy ich 
z uwagą. 

Kiedy kolejny raz widzimy  
w sobie wspaniałego rodzica, 
wówczas znane nam jest powie-
dzenie: „zrobię to za ciebie” bo 
ty nic nie potrafisz. Błąd znany 
większości rodzicom. Pozwólmy 
dzieciom popełniać błędy, ponie-
waż na nich się uczą. Wyręczając 
ich, odbieramy im prawo do nie-
zależności i ograniczamy  natu-
ralne pragnienie rozwoju i dora-
stania. Pomijając rzecz jasna, sy-
tuację, w której zagraża to bez-
pieczeństwu dziecka. 

Bardzo szkodliwym błędem 
jest „żelazna dyscyplina”. Wska-
zówką dla nas, rodziców w tym 
wypadku jest, abyśmy nie reago-
wali zbyt impulsywnie na złe za-
chowanie dziecka. Należy wów-
czas dać sobie czas na ochłonię-
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cie i spojrzenie z dystansu na sy-
tuację. Chodzi po prostu o uspo-
kojenie się. Wróćmy do tego np. 
za 20 minut. 

Warto jednak być konsekwent-
nym rodzicem i na chłodno, usta-
lając jakąś zasadę, postępować 
zgodnie z tym, co zostało powie-
dziane. To dotyczy obu stron. 
Rodzic też musi dotrzymać sło-
wa.  Jest to kwestia wzoru: „Dzie-
ci potrzebują raczej przykładu, 
niż krytyki” wg Josepha Jouber-
ta. Wzorem dla dzieci są nasze 
zachowania i słowa. Dzieci pod-
patrują to, co robimy i mówimy. 

Może się to humorystycznie ob-
rócić przeciwko nam. Możemy 
przypadkiem usłyszeć: tato, ty też 
nie ścielisz swojego łóżka, robi to 
za ciebie mama. Jeżeli masz zwy-
czaj przeklinać w korku ulicz-
nym, nie zdziw się więc, gdy usły-
szysz parę dosadnych słów z ust 
swojego dziecka, kiedy mu się coś 
nie uda. 

I nie bądźmy w życiu zbyt po-
ważni! Radość i śmiech nie są 
zarezerwowane tylko dla dzieci. 
Hamowanie naturalnej radości 
życia i ciekawości świata dziec-
ka, jest poważnym błędem po-

pełnianym przez śmiertelnie po-
ważnych rodziców. Uczmy się od 
swoich dzieci być spontaniczni  
i bezpośredni. 

Wszystko jednak jest do nad-
robienia. Nigdy nie jest za późno, 
aby dzieci wiedziały o uczciwo-
ści, honorze i związkach. Moż-
na nauczyć się myśleć o wycho-
waniu w zupełnie inny sposób. 
Bycie rodzicem nie oznacza bo-
wiem poświęcania całego swo-
jego czasu dzieciom, ale po pro-
stu, z wychowania należy uczy-
nić priorytet. 

Lilla Sojda

Wobec fiaska rozmów z władza-
mi wojewódzkimi mieszkańcy Łeby 
postanowili wziąć sprawy portu  
w swoje ręce. Przewodniczący 
MRN w Łebie i burmistrz udali się  
w grudniu 1947 roku do Ministra 
Żeglugi by interweniować w spra-
wie usunięcia wraku przy wejściu 
do portu i pogłębienia kanału. Efek-
tem tej wizyty było przetranspor-
towanie do Łeby w styczniu 1948 
roku pogłębiarki, która już na sta-
łe wpisała się w krajobraz portu. To 
właśnie wtedy wydobyto wrak sta-
rej barki, która uniemożliwiła że-
glugę w porcie. Rok 1948 zapisał 
się ważnym wydarzeniem w go-
spodarczej historii Łeby. Po odblo-
kowaniu portu i pogłębienia kana-
łów powstała pierwsza Spółdziel-
nia Rybacka „Rybak Morski”, któ-
ra po kilku latach trudnej działalno-
ści wchłonięta została przez Spół-
dzielnię „Gryf” z Władysławowa. 
Przyczyn kłopotów spółdzielców  
z Łeby należy wypatrywać w tym, 

że nie mieli oni zbyt dużego do-
świadczenia w działalności spół-
dzielczej, byli zbyt słabi finansowo 
by sprostować konkurencji. Mają-
tek trwały nowej spółdzielni pozo-
stawiał wiele do życzenia i plaso-
wał łebskich rybaków na ostatnich 
miejscach na liście spółdzielni ry-
backich. Wchłonięcie „Rybaka Mor-
skiego” przez „Gryfa” nie przyniosło 
spodziewanych sukcesów gospo-
darczych. Łebian należy pochwa-
lić za upór w dążeniu do poprawy 
swojego losu. Dzięki poparciu ów-
czesnych władz miejskich i rybaków 
zorganizowano nową Spółdzielnię 
Rybacką. Powstała ona 1 sierpnia 
1954 roku pod nazwą „Spółdzielnia 
Pracy, Rybołówstwa Morskiego im. 
10 – lecia PRL” (późniejszy „Ryb-
mor”). Nowa spółdzielnia przejęła 
z „Gryfa” 6 kutrów 13 metrowych, 
kilka łodzi motorowych, chłodnie 
składową, fabrykę lodu, warsztaty 
remontowe, patroszalnię, wędzar-
nię i konserwiarnię. Łączna war-

tość majątku na początku istnienia 
spółdzielni wynosiła 10,3 mln zło-
tych. Na liście członków spółdziel-
ni było początkowo 70 osób, ale już 
pod koniec 1954 roku w spółdziel-
ni pracowało 147 osób1. Historia 
łebskiego portu w pierwszych la-
tach po zakończeniu II wojny świa-
towej to okres zmagania się z prze-
ciwnościami losu. Codzienność łeb-
ską wyznaczało bezprawie Rosjan, 
rabunek przez nich kutrów, zatara-
sowane wejście do portu i zamula-
ne kanały portowe. Dzięki uporo-
wi i wytrwałości pierwszych łeb-
skich rybaków i ich rodzin, wspar-
ciem miejscowych władz pokona-
no te trudności dając szansę no-
wym pokoleniom łebian na wyka-
zanie się inwencją i talentami or-
ganizacyjnymi. Potwierdziła się sta-
ra prawda o symbiozie portu i mia-
sta. (koniec)

              dr Joanna Schodzińska,   
dr Bogdan Libich

Sytuacja por tu w Łebie
 w pierwszych latach po II wojnie światowej cz. 4

1 Tamże, sygn. 21/24, Protokoły z sesji MRN 1969-1970, Uroczysta sesja MRN w Łebie – Fragmenty referatu  
okolicznościowego, 9.03.1970, s. 7.
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Wkroczyliśmy całkiem nie-
dawno w Nowy Rok, rok, któ-
ry przez Papieża Benedykta XVI 
został ogłoszony Rokiem Wiary. 
Otwarcie Roku Wiary przez Pa-
pieża nastąpiło 11 października 
2012 r. W październiku ubiegłe-
go roku rocznicę powstania prze-
żywała Wspólnota modlitewna 
„Effatha”. Oczywiście waga tych 
dwóch wydarzeń nie jest do po-
równania i nie o porównanie cho-
dzi, a jedynie nawiązanie do tego, 
że w sercach budzi się ogromna 
potrzeba duchowego wzrostu, 
wzrostu dzięki modlitwie, dzięki 
trwaniu przy Chrystusie, pomi-
mo swoich upadków. Słowa wy-
powiedziane przez Benedykta 
XVI w Liście Apostolskim „Por-
ta fidei”, a zacytowane powyżej 
o tym nam przypominają. Chry-
stus wzywa nas do wiary w Niego, 
ale nasza wiara musi się karmić 
Słowem Bożym, musi być żywa. 
Myślę, że właśnie we Wspólno-
cie modlitewnej „Effatha” trwa-
ją osoby, które pragną karmić się 
Słowem Bożym, trwać przy Chry-
stusie na modlitwie. Co nie ozna-
cza też, że osoby, które nie korzy-
stają ze spotkań Wspólnoty nie 

GDZIE SĄ DWAJ ALBO TRZEJ ZEBRANI W IMIĘ MOJE, 

TAM JESTEM POŚRÓD NICH

trwają przy Chrystusie, absolut-
nie nie. Każdy wybiera takie for-
my, dzięki którym wzrasta jego 
wiara, jakie w danym czasie są 
dla niego samego odpowiednie. 
Jednak chciałam przypomnieć 
w krótkim podsumowaniu mi-
nionego roku kalendarzowego  
o spotkaniach grupy modlitew-
nej „Effatha” i zachęcić tych, któ-
rzy być może mają potrzebę jesz-
cze większego wzrostu wiary po-
przez modlitwę. 

Wspólnota modlitewna „Effa-
tha” spotyka się raz w tygodniu, 
w środę po Mszy św. wieczornej. 
Spotkaniom towarzyszy zawsze 
atmosfera modlitwy (modlitwa 
do Ducha św., uwielbienie Boga, 
także poprzez wspólny śpiew, słu-
chanie i rozważanie Słowa Boże-
go). Modlitwie przewodniczy za-
wsze kapłan - Ojciec Proboszcz. 
Modlitwa Wspólnoty opiera się 
na elementach modlitwy sponta-
nicznej, modlitwy prośby, uwiel-
bienia, dziękczynienia. Niekiedy 
padają osobiste świadectwa. Każ-
dy uczestnik podchodzi do spo-
tkań bardzo poważnie, po pierw-
sze osobisty wzrost duchowy  
i troska o moje zbawienie to spra-
wa poważna, po drugie wszyscy 

obecni na spotkaniach darzą się 
zaufaniem, co do treści spotkań, 
bowiem osobiste świadectwa pa-
dają po to, by je traktować poważ-
nie, z poszanowaniem i z zacho-
waniem tylko dla siebie. Spotka-
nia przynoszą naprawdę ducho-
we owoce, świadczą o tym wła-
śnie świadectwa osób przynale-
żących (tak chyba można okre-
ślić „bycie” we Wspólnocie) do 
Wspólnoty modlitewnej. Nie spo-
sób wymieniać konkretnych owo-
ców, bo każdy musi doświadczyć 
tego osobiście w swoim życiu, ale 
nie jeden z nas doświadczył potę-
gi modlitwy, a przede wszystkich 
siły trwania na modlitwie. Pomi-
mo krótkiego „stażu” Wspólnoty, 
dopiero rok, a może i aż, ci, któ-
rzy trwają w niej od początku wi-
dzą, jakie owoce przynosi modli-
twa, jeżeli chodzi o samą Wspól-
notę. Od pięciu pierwszych osób, 
w których zrodził się pomysł ta-
kiej formacji, a pomysł wypłynął 
z potrzeby modlitwy, dziś Wspól-
nota liczy ok. 18 osób (są również 
osoby, który dojeżdżają kilkana-
ście kilometrów). Najpiękniejszą 
modlitwą jest Eucharystia, dlatego 
też od pewnego momentu uczest-
niczymy raz w miesiącu (każda 
druga środa miesiąca) we Mszy św.  
 o 18stej sprawowanej w intencji 
osób ze Wspólnoty „Effatha” i ich 
rodzin oraz jej opiekuna. Podczas 
tej Mszy św. staramy się uczestni-
czyć w niej czynnie, tj. posługuje-
my diakonią muzyczną, czytamy, 
niesiemy dary. Ta Msza św. jest dla 
nas ogromnym umocnieniem. 

Wspólnota „Effatha” nie „żyje” 
jednak w oderwaniu od życia Pa-
rafii, wręcz przeciwnie stara-
my się aktywnie uczestniczyć we 
wszystkich wydarzeniach, któ-
re mają miejsce w życiu parafial-

„Nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było 

trzymane pod korcem. Także współczesny człowiek, jak Sa-

marytanka przy studni, może na nowo odczuć potrzebę pój-

ścia, aby słuchać Jezusa, który wzywa nas do wiary w Nie-

go i zaczerpnięcia z jego źródła, wytryskującego wodą żywą. 

Musimy na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym, 

wiernie przekazywanym przez Kościół i Chlebem życia, 

danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami”  
Benedykt XVI, List Apostolski „Porta fidei” 3
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nym. W minionym roku Wspól-
nota modlitewna uczestniczyła  
w wielu wydarzeniach parafial-
nych. W okresie Wielkiego Po-
stu przedstawiliśmy montaż ar-
tystyczny pt. „Pasja – wczoraj  
i dziś”, jako propozycję refleksji czy 
też element osobistych rekolekcji. 
Aktywnie także włączyliśmy się  
w czuwanie przy Grobie Pańskim. 
Staramy się być jak najbliżej wy-
darzeń parafialnych, bo każde  
z nich w jakiś sposób ubogaca-
ją nasze poczucie Wspólnoty, tej 
mniejsze konkretnej, czy też pa-

rafialnej. Również w uroczysto-
ści Bożego Ciała staraliśmy się być 
„blisko”: pomogliśmy w przygoto-
waniu jednego z ołtarzy, nieśliśmy 
obraz Matki Bożej. W okresie paź-
dziernikowych spotkań różańco-
wych też byliśmy: co tydzień przy-
gotowywaliśmy rozważania różań-
cowe. Podczas festiwalu Pomu-
chla, który jak wiadomo jest nie-
odłączną częścią Odpustu św. Mi-
kołaja, przygotowaliśmy stół para-
fialny. Wydarzenia, które wypa-
dają poza czasem modlitwy także 
są bardzo ważne i potrzebne, bo 

Dwudziestolecie zespołu JANTAR
W Tłusty Czwartek byłam  

w gościnie u Zespołu Jantar. To była 
bardzo uroczysta gościna: Jantar 
świętował swoje dwudziestolecie. 

Z powinszowaniami do Jubila-
tów przybyli liczni goście: chóry 
Echo i Falare, zespoły Vivo i Bel 
Canto, parafialne Promyki Pana 
i Stella Maris, burmistrz Łeby  
i przewodnicząca Rady Miejskiej, 
przyjaciele i dobrodzieje zespołu 
oraz mieszkańcy Łeby.

Goście byli eleganccy i uśmie-
chnięci. A Jubilaci odświętni  
i wzruszeni. Szczególnie Pani 
Irena Hilla – założyciel i kie-
rownik zespołu. Goście winszo-
wali Jubilatom śpiewem, wier-
szem i prozą. Dziękowali kwia-
tami. Hanka Stoltman, autorka 
większości tekstów wykonywa-
nych przez Jantar, zarazem ko-
stiumolog, dekorator i aranżer 
zespołu, przypomniała historię 

Jantaru i osoby, które z zespołu 
zabrała śmierć.   

Z uroczystości wracałam wie-
czorową porą wraz z koleżeń-
stwem. W drodze z podziwem  
i szacunkiem  mówiliśmy o dzie-
le Pani Ireny Hilla i Jej bliskich  
z Jantaru.  Wiele bowiem zespo-
łów i zespolików pojawia się i zni-
ka w naszym mieście. Wiele dzieł 
równie szybko upada, jak powsta-
je. A Jantary od dwudziestu lat są, 

działają, zaskakują 
energią i pomysłami. 
Są ważni dla środo-
wiska i dla siebie sa-
mych. Tworzą wspól-
notę. To wartość bez-
cenna. Szczególnie 
dzisiaj, gdy wszech-
ogarnia nas cywili-
zacja samotnego kli-
kania w Internecie, 
która generuje kaleki 
społeczne, załamu-
jące się w zwykłych 
życiowych relacjach  
z drugim człowie-
kiem.

Szanowna Pani 
Ireno, dziękujemy 
Pani za wspólnotę ze-
społu Jantar! Sto lat! 

      Maria Konkol

jednoczą, dzięki nim także wiele 
osób dowiaduje się, że taka gru-
pa modlitewna w Parafii ma swo-
je miejsce. 

Zapraszamy na spotkania mo-
dlitewne Wspólnoty „Effatha” 
wszystkich tych, którzy nie tylko 
w tym szczególnym roku, Roku 
Wiary, chcą trwać na modlitwie, 
chcą trwać przy Chrystusie, bo 
sam Nauczyciel przypomina nam: 
„Gdzie są dwaj albo trzej zebrani 
w imię moje, tam jestem pośród 
nich” (Mt 18, 20).

Eliza Lechończak

Koncert zespołu JANTAR w naszym kościele w r. 2008
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Niemalże codziennie spotyka-
my się z powiedzeniem „teraz są 
inne czasy”. Słowa te są używa-
ne, a może bardziej nadużywane 
jako argument, który ma uspra-
wiedliwiać wiele dziwnych, czę-
sto sprzecznych z naturą, a przede 
wszystkim z Dekalogiem  za-
chowań.  Nierzadko wprzęga się  
w ten tok myślenia świat ducho-
wy mówiąc lub pisząc, że istnieje 
jakiś „duch czasu”, za którym po-
winniśmy podążać.

Aż strach pomyśleć, co to za ta-
jemnicza istota ten „duch czasu”, 
która każe nam nie tylko zmie-
niać poglądy ale także relatywizo-
wać wartości, a nawet Boże przy-
kazania. Intrygujące są środki, za 
pomocą których przedstawia się 
czy wyretuszowuje rzeczywistość 
zgodnie z wizją „malarza nowo-
czesności”. Służy temu cały arse-
nał technologiczny obrazowania 
i przekazu informacji: coraz do-
kładniejsze obiektywy (kamer, 
aparatów), coraz precyzyjniejsze 
formaty audio-video, a przede 
wszystkim coraz plastyczniej od-
dające rzeczywistość odbiorniki. 
Tym wszystkim włada tajemniczy 
„duch czasu”,  najlepiej wiedzący 
co, w jaki sposób i z której części 
świata pokazać.

S z i eł k o  i  ok o

Przypomina to jedną z baśni 
Andersena, w której okruch szkła 
z lustra rozbitego przez złego cza-
rodzieja deformuje postrzeganie 
świata przez głównego bohatera. 
Z radosnego i szczęśliwego chłop-
ca staje się on zgorzkniałym i zło-
śliwym „duchowym starcem”.

Spróbujmy na kilku przykła-
dach prześledzić, w jaki spo-
sób zniekształca się rzeczywi-
stość wykorzystując nowoczesne 
„szkiełko i oko ducha czasu”.

Sierpień roku 2011, Madryt: 
spotkanie Ojca Świętego z mło-
dzieżą, liczba zgromadzonych 
ok. 2,5 mln. Wydarzenie bez 
precedensu na tle innych z tego 
okresu. Wydawałoby się, że opi-
nia publiczna kraju w 90% kato-
lickiego powinna to przeżywać 
na bieżąco lub chociaż zobaczyć. 
Okazuje się, że dla tajemniczego 
„kreatora współczesności”, wyda-
rzenie to jest bez wartości - nie 
znalazło się w ramówce. Co w ta-
kim razie „szkiełko i oko” uzna-
ło za godne przekazu wielu mi-
lionom katolików w tym samym 
czasie? Sposród wielu żenują-
cych scen z salonów politycznych 
i obyczajowych plotek, newsy np. 
o festiwalu muzyki klasycznej  
w Poznaniu, o ukazaniu się 

książki o białoruskim działaczu 
praw człowieka etc.

Wydarzenia teraźniejsze, ma-
jące początek ok. 1,5 roku temu. 
Bezprawne odrzucenie przez 
KRRiT oferty programowej TV 
TRWAM o wejscie na cyfrowy 
multipleks powoduje lawinę pro-
testów. „Szkiełko i oko” tajemni-
czego „ducha czasu” w ogóle nie 
dostrzega blisko 2,5mln podpi-
sów poparcia i ponad stu mani-
festacji w różnych miastach Pol-
ski i nie tylko (protesty Polo-
nii pod ambasadami) za przy-
znaniem tej w 100% katolickiej 
telewizji równego i zgodnego  
z prawem traktowania. Dlacze-
go jest to temat tabu w nowo-
czesnej rzeczywistości? Bo TV 
TRWAM stoi na straży warto-
ści niezmiennych: prawd wiary, 
Bożych przykazań, tradycji na-
rodowych, a zatem NIE IDZIE  
Z „DUCHEM CZASU”. W zamian 
tajemnicze „szkiełko i oko” epa-
tuje nas swoimi „rewolucyjny-
mi”  poglądami. Zainteresowanie 
skupia na potrzebach osób, któ-
re mają problemy z określeniem 
swojej tożsamości seksualnej. 
Niestety nie rozstrzyga się tego 
w kategoriach pomocy psycho-
logicznej czy psychiatrycznej, jak 
to czyni się w innych przypad-
kach zaburzeń osobowości, ale  
o zgrozo! udowadnia się, że tacy 
ludzie są lepiej przygotowani do 
wychowywania dzieci niż zdro-
we małżeństwa. Ba, nawet upa-
truje się konieczność reprezen-
towania  całego narodu przez 
takie osoby jako niepodważalne 
autorytety.

Rzuca się w oczy zdecydowana 
stronniczość „szkiełka i oka du-
cha czasu”: odsunięcie za wszel-
ką cenę w niebyt wszystkiego, 
co wiąże się z chrześcijaństwem,  
a szczególnie katolicyzmem. Ra-
żącym na to dowodem jest znie-
kształcanie dramatu corocznej 
eksterminacji ok. 100 tys. chrze-
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ścijan, głównie w krajach islamu, 
ale nie tylko. Szeroka opinia pu-
bliczna dowiaduje się, że są to 
lokalne walki na tle religijnym. 
„Szkiełko i oko” nawet nie stara się 
wyjaśnić dlaczego w tych walkach 
czy raczej rzeziach ofiary są tylko 
po stronie chrześcijan.

Spójrzmy na jeszcze jeden, 
chyba najohydniejszy przykład 
deformowania rzeczywistości na 
„rewolucyjną modłę ducha czasu”. 
Sprawa dotyczy maleństw, które 
jeszcze nie zdążyły się narodzić. 
Tajemniczy „architekt nowocze-
śności”, a za nim wszystkie pseu-
doautorytety dowodzą, że dziec-
ko jeszcze nienarodzone to nie 

Nazwisko Pelczar nie jest w Pol-
sce bardzo popularne, choć w Łebie 
mieszkają trzy rodziny.

Otrzymaliśmy od nich informację 
o pamiątce po bp. Józefie Sebastia-
nie Pelczarze, którego rocznicę uro-
dzin świętowaliśmy kilka dni temu...

W 1991 roku, z okazji IV wizyty 
Papieża Jana Pawła II w Ojczyźnie, 
wydana została seria kartek pocz-
towych tworzących galerię wiel-
kich postaci Kościoła Katolickie-
go w Polsce. Wizerunkom naszego 
Ojca Świętego Jana Pawła II i Pry-
masa Tysiąclecia kard. Stefana Wy-
szyńskiego towarzyszył na owych 
kartkach wizerunek przemyskie-
go biskupa Józefa Sebastiana Pel-
czara. Kartki wydano w przeddzień 
jego beatyfikacji. W roku 2003  Bi-

Święty Józef Sebastian Pelczar

dziecko, a już na pewno nie czło-
wiek. Można „to” więc zabić nie 
ponosząc żadnej kary ani konse-
kwencji. Mamy zatem taką sytu-
ację, że człowiek już poczęty ale 
jeszcze nie narodzony - istota naj-
bardziej bezbronna - nie podle-
ga żadnej ochronie prawnej. Co 
innego zwierzęta, nad których 
ciężką dolą, wylewa krokodyle łzy 
„szkiełko i oko ducha czasu”. Te 
mają pełną ochronę prawną. Bez 
komentarza.

„Wtedy im odpowie: Zapraw-
dę powiadam wam: Czegoście 
nie zrobili dla jednego z tych naj-
mniejszych, nie zrobiliście dla 
Mnie” (Mt25,45). Dla przestrogi 

przed ślepą pogonią za „duchem 
czasu” polecam cały rozdział  
25 z Ewangelii św. Mateusza.

Za podsumowanie niech posłu-
żą słowa Pana Jezusa także z Ewan-
gelii Św. Mateusza: „I spełnia się 
na nich proroctwo Izajasza, które 
mówi: Będziecie słuchać, a nie zro-
zumiecie, będziecie patrzeć, a nie 
zobaczycie, bo skamieniało serce 
tego ludu” (Mt 13,14-15).

Życzę wszystkim i sobie, aby-
śmy potrafili zachować otwarte 
serca, odporne na manipulacje 
„architektów” new age.

Niech będzie pochwalony Je-
zus Chrystus.

Grzegorz Smurzyński „Effatha”

skup Pelczar  wpisany został w po-
czet świętych Kościoła Katolickiego. 
O jego życiu i charyzmacie można 

znaleźć wiele wiadomości w różnych 
opracowaniach, więc nie będziemy 
ich powtarzać. Ale za to pokaże-
my  wspomnianą na wstępie kartkę,  
o której już tak powszechnej infor-
macji nie ma, a także unikatową ko-
pię odręcznie napisanych przez Bi-
skupa Pelczara życzeń dla nowożeń-
ców.  Projektantem kartki jest arty-
sta grafik Ryszard Dudzicki, absol-
went warszawskiej ASP.   

zanotowała  
Maria Konkol
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W dzisiejszym skromnym artyku-
le chciałabym się odnieść do dzia-
łalności artystycznej w naszym mie-
ście. Wszyscy zapewne wiedzą, że 
na terenie naszego miasteczka dzia-
łają amatorskie zespoły artystyczne, 
głównie wokalno - instrumentalne. 
Na tak małe miasto, jak nasze, tych 
zespołów jest wiele! Proszę mi wy-
baczyć, jeżeli wszystkich nie wy-
mienię. Opowiem o tych, które  za-
wsze są z nami i towarzyszą nam  
w miejskich wydarzeniach, niektóre 
od wielu, wielu lat, inne od niedaw-
na. I to cieszy. Swoimi występami 
uświetniają imprezy okolicznościo-
we, festyny, czy też uroczystości  
w naszych kościołach.

Oczywiście zdarza się, że praca 
artystyczna lokalnych zespołów ma 
swoich zwolenników jak i przeciw-
ników, ci ostatni bardziej krytykują 
niż są przeciwni. Tak po prostu, dla 
samej krytyki… W swych opiniach 
wyrażają, że nie tak, a wyżej a niżej, 
a nie taki dobór repertuaru... Oczy-
wiście mają do tego wszelkie pra-
wo, przecież gusta każdego z nas 
są inne. I dobrze. 

Pragnę jednak odnieść się do in-
nego aspektu ich twórczej pracy. 
Pomyśleliście czasem Drodzy Czy-
telnicy, że Ci ludzie chodzą na mę-
czące próby, które niejednokrot-
nie trwają kilka godzin, szczególnie 
przed  występem? Biegną  z domów, 
szkół, raz, dwa razy w tygodniu, aby 
przećwiczyć tę czy inną kwestię. Nie 
czynią tego dla poklasku, pieniędzy, 
sławy, robią to z serca, aby pośpie-
wać, przećwiczyć wiersz, pośmiać 
się przy okazji, a czasami oderwać 
się od dnia codziennego. Dla wielu  
z nich to właśnie jest spełnianie się  
w czymś, co może drugim dać ra-
dość! Niedawno rozmawiałam z Pa-

ROZŚPIEWANA ŁEBA
„Muzyka ma koronę w niebie , ale korzenie w ziemi” 

Maria Kuncewiczowa

nią Teresą Trylewicz, która powie-
działa mi, że chór Echo śpiewa dla 
nas już 19 lat. Jakaż to piękna rocz-
nica! Chylę czoła przed wszystki-
mi  prowadzącymi zespoły działa-
jące na terenie naszego miasta, za 
ich trud  i ciężką pracę. Praca zespo-
łu to nie  tylko próba. Wśród człon-
ków takiego zespołu są osoby, które 
mają swoje oczekiwania  i trzeba to 
wszystko powiązać, a niekiedy po-
dzielić i rozdzielić. Prowadzący ze-
spół musi być także psychologiem, 
powiernikiem i dobrym rodzicem, 
który też może skarcić swoje dziec-
ko. Przykre jest to, jak mi powiedział 
jeden z mieszkańców Łeby, że nie 
zawsze trud kierownika zespołu jest 
dostrzegany. Jestem pełna uznania 
za pracę, jaką wkładają członkowie 
zespołów i ich dyrygenci, kierow-
nicy zespołów. Znam to z autopsji, 
gdyż niejednokrotnie sama organi-
zowałam różnego rodzaju wydarze-
nia w naszym mieście i wiem, ile to 
kosztuje pracy, ile wysiłku. Własny 
sprzęt, ściąganie nowych aranżacji, 
niejednokrotnie własne stroje, dojaz-
dy, przejazdy, własne instrumenty, 
naprawy. Według mojego przekona-
nia, każda taka inicjatywa ze strony 
naszych mieszkańców powinna być 
dostrzegana i w jakiś sposób wspo-
magana. Jest to ważne, bo to daje 
bodziec do pracy! Czym byłoby na-
sze miasto bez takich ludzi jak oni? 
Czym byłyby wydarzenia, obchody 
świąt kościelnych, narodowych bez 
śpiewu naszych zespołów? Chcę 
się jeszcze odnieść do pracy zespo-
łu pani Ireny Hilla – Zespołu Jantar. 
Od lat Pani Irena wraz ze swoim ze-
społem występuje nie tylko w Łe-
bie. Doceniono poziom ich wystę-
pów także w Lęborku i co roku na-
sze Panie i Panowie występują na 

różnych imprezach, tym samym pro-
mując nasze miasteczko. Ile w nich 
życia, entuzjazmu, optymizmu - po-
zazdrościć! Ile determinacji, mimo 
różnych zawirowań…

Warto tu wspomnieć o oso-
bach, które już nie wystąpią w chó-
rze Echo, czy Zespole Jantar, któ-
re tworzyły klimat. Już ich nie ma 
wśród nas… Śpiewają zapewne tam 
u góry!

Jest to kawał łebskiej historii. Ileż 
to razy Msze święte w naszym ko-
ściele były wyjątkowe dzięki piękne-
mu śpiewowi Elizy Lechończak i  Ze-
społu Stella Maris. Bez ich udziału 
nie wyobrażamy sobie wielu kościel-
nych uroczystości, nawet tych pry-
watnych. Młode pokolenie Zespo-
łów prowadzonych w naszych Pa-
rafiach, czy to prowadzonych przez 
Elę Mart, czy scholi parafialnej „Pro-
myki Pana”, to już obiecująca przy-
szłość artystyczna Łeby. Nowe aran-
żacje, kostiumy, porywające słowa.

I jeszcze muszę wspomnieć o Bell 
Canto, zespole, który w swym skła-
dzie ma wiele talentów nie tylko mu-
zycznych, ale i scenicznych. 

Czasami więc zanim  skrytykuje-
my,  tak po prostu dla samej krytyki, 
zastanówmy się nad tym, że pomi-
mo wszystko im się chce, nikt ich nie 
przymusza, nie każe, nie mają gaż ar-
tystycznych, czasami ćwiczą w trud-
nych warunkach. Myślę że słuszne 
będą na końcu słowa DZIĘKUJEMY.

Ewa Horanin

statystyka
parafialna

SAKRAMENT  
CHRZTU ŚW. PRZYJĘLI:

18.01.2013
Jan Pacak

ZMARLI:
 04.02.2013 

Walerian Łakowicz
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Drogie Dzieci!
Dopiero zakończył się Ad-

went, jeszcze niedawno roz-
brzmiewał głos rozśpiewanych 
kolędników, w kościele i naszych 
domach pachniało świerkiem. 
Idąc przez plac kościelny moż-
na było usłyszeć odgłosy zwie-
rząt z naszej łebskiej stajenki...  
a tu przed nami już kolejny okres 
liturgiczny – Wielki Post. Jakże 
wyjątkowy i jedyny w swoim ro-
dzaju...

Jako dziecko zawsze najmi-
lej wspominałam czas Boże-
go Narodzenia, śpiewanie ko-
lęd, ubieranie choinki, kiwają-
cego główką aniołka u stóp Bo-
żej Dzieciny... Jednak z wiekiem 
zaczęłam dostrzegać jak ważne 
są Święta Wielkiej Nocy, a tym 
bardziej cały Wielki Post, któ-
ry je poprzedza. Warto zastano-
wić się jaki czas Pan Bóg stawia 

przed nami... dlaczego daje nam 
Wielki Post i nabożeństwa z nim 
związane... po co ten to czas, któ-
ry rozpoczyna się wraz z posy-
paniem naszych głów popiołem  
w dzień Środy Popielcowej... 

Wielki Post ma przygotować 
nasze serca, to czas, który ma 
prowadzić do naszego nawraca-
nia. Abyśmy tego doświadczyli, 
pomocne mają nam być w tym 
modlitwa, post i jałmużna. To dla 
nas Pan Jezus umiera na Krzyżu  
i dla nas chce Zmartwychwstać... 
Jak co roku, w naszym kościele 
odprawiane będą nabożeństwa 
wielkopostne – Gorzkie Żale oraz 
Droga Krzyżowa… Piękne nabo-
żeństwa, na których Kochane 
Dzieci nie może Was zabraknąć… 
Pamiętajcie co piątek o nabożeń-
stwie Drogi Krzyżowej i wraz ze 
słowami: 

Jezu Kochany, chcę dziś na nowo
iść razem z Tobą drogą krzyżową.

Chcę z Tobą współczuć, Ciebie pocieszyć,
chcę z Tobą cierpieć, z Tobą zmartwychwstać...

udajcie się do naszego kościo-
ła, by łączyć się wraz z koleżanka-
mi i kolegami na wspólnej modli-

twie, krocząc razem z Panem Je-
zusem Drogą Krzyżowa.

Anna Remiszewska

A oto dla Was kolejna krzyżów-
ka, tym razem jej hasło ukazuje 
jedną ze stacji Drogi Krzyżowej. 
Wykreślcie hasła będące odpo-
wiedzią na pytania. Pozostałe li-
tery, które będziecie czytać w po-
ziomie utworzą hasło.
1.  O co potknął się Pan Jezus idąc 

Drogą Krzyżową? 
2. Symbol Męki Pańskiej. 
3. Miejsce modlitwy Jezusa przed 

ukrzyżowaniem. 
4. Wydał wyrok na Jezusa. 
5. ...... Krzyżowa. 
6. Cenna łaska. 

*   *   *   *   *

Hasło: ….................................................................................................



Rekolekcje  
Wielkopostne 

2 – 6 marca 2013
„OTWORZYĆ PODWOJE WIARY  

I BYĆ SOLĄ ZIEMI”

Rekolekcje prowadzi  
o. Krzysztof Ziętkowski OMI z Lublina

Sobota 2 marca
18.00 – Msza św. – rozpoczęcie  rekolekcji
19.00 – Spotkanie  dla  młodzieży

Niedziela 3 marca
8.30 – Msza św. z nauką

10.00 – Msza św. z nauką
11.30 – Msza św. z nauka dla  dzieci
12.00 – Msza św. w Żarnowskiej
13.00 – Msza św. z nauką
16.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.00 – Msza św. z nauką

Poniedziałek 4 marca
9.00 – Msza św. z nauką

16.00 – Msza św. w Żarnowskiej
17.00 – Nauka dla dzieci
18.00 – Msza św. dla wszystkich
19.00 – Nauka stanowa dla małżeństw

Wtorek 5 marca
8.30 – Spowiedź św.
9.00 – Msza św. z nauką

15.30 – Spowiedź św. w Żarnowskiej
16.00 – Msza św. w Żarnowskiej
16.30 – Spowiedź św. dla dzieci
17.00 – Nauka dla dzieci
17.30 – Spowiedź św. dla dorosłych
18.00 – Msza św. z nauką
19.00 – Spotkanie dla związków niesakramentalnych

Środa 6 marca
8.30 – Spowiedź św.
9.00 – Msza św. z nauką

16.00 – Msza św. w Żarnowskiej
17.00 – Msza św. dla dzieci
17.30 – Spowiedź  św.
18.00 – Msza św. z nauką
19.00 – Spotkanie dla młodzieży


