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MARZEC W KALENDARZU KOŚCIELNYM
Stałe nabożeństwa i spotkania: w poniedziałki po Mszy Świętej o 18.30 – Odnowa w Duchu Świętym; w 

środy o 18.30 - nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy; w czwartki po Mszy Świętej wieczornej - 
adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00; w piątki w Godzinie Miłosierdzia (15.00 – 16.00) – Koronka 
i Msza Święta. Drogi Krzyżowe w piątki: 17.00 dla dzieci, 18.00 dla młodzieży i dorosłych; Gorzkie Żale 
w niedziele o 17.45.

1.03 Pierwszy piątek miesiąca, rano ks. proboszcz odwiedza chorych w domach, Msza Święta ku czci Serca 
Jezusowego z Aktem Oddania o 18.30.
2.03 Pierwsza sobota miesiąca, po Mszy Świętej o 7.00 całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, 
rano ks. Paweł i ks. Maciej odwiedzają chorych w domach, od 18.00 różaniec, nabożeństwo wynagradzające 
z Mszą Świętą o 18.30 ze szczególnym udziałem grupy Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i Szkaplerznej, 
po Mszy Świętej zmiana tajemnic Żywego Różańca.

3.03 XIII Niedziela Zwykła
4.03 Pierwszy poniedziałek, św. Kazimierza Królewicza, po Mszy Świętej wieczornej szczególna modlitwa za 
dzieci nienarodzone w wyniku aborcji, poronienia, urodzone martwe, utracone bez chrztu św., ich rodziców 
i rodziny, 45. rocznica erygowania parafii.
5.03 Pierwszy wtorek miesiąca, o 18.30 comiesięczna Msza Święta za zmarłych z wypominek.
6.03 Środa Popielcowa, rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu (Msze Święte z obrzędem posypania głów 
popiołem o 7.00, 10.00, 17.00,18.30)
7.03 Pierwszy czwartek miesiąca, szczególna modlitwa o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i 
za powołanych.

10.03 I Niedziela Wielkiego Postu.
11.03  Poniedziałek, o 10.00 comiesięczna Msza Święta za i dla chorych i cierpiących z osobistym błogo-
sławieństwem Najświętszym Sakramentem.
12.03 Drugi wtorek, po Mszy Świętej wieczornej nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła z modlitwą 
o uzdrowienie oraz uwolnienie duszy i ciała.
13.03 Środa, po Mszy Świętej wieczornej różaniec za wstawiennictwem Matki Bożej Róży Duchownej,  
6. rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka.
 
17.03 II Niedziela Wielkiego Postu.
18.03 Poniedziałek, 8. rocznica śmierci ks. Adama Wciórki.
19.03 Wtorek, św. Józefa Oblubieńca NMP, uroczystość (Msze Święte o 7.00, 10.00, 18.30), Dzień Patrona 
Ojca Świętego Seniora Benedykta XVI. Po Mszy Świętej wieczornej różaniec do 7 Boleści Matki Bożej, 
modlitwa o dobrą śmierć.
22.03 Piątek, o 18.30 comiesięczna modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II z ucałowaniem jego 
relikwii.
23.03 Sobota, o 18.30 comiesięczna Msza Święta za wstawiennictwem św. Jerzego z ucałowaniem Jego 
relikwii w cudownej Ikonie z Syrii. 

24.03 III Niedziela Wielkiego Postu.
25.03 Poniedziałek, Zwiastowanie Pańskie. Dzień Świętości Życia. Msze Święte o 7.00, 10.00,   
o godzinie 18.30 Eucharystia w intencji za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci (Za Życiem bez Prądu! 
jedynie przy blasku świec), po niej Marsz za Życiem w milczeniu ze światłem. 
27.03 Środa, 18.30 - comiesięczna modlitwa za wstawiennictwem bł. ks. abp. Jerzego Matulewicza z uca-
łowaniem – dotknięciem relikwii.
30.03 Sobota, Msza Święta wspólnoty „Światło” o godzinie 12.00.
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Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus i pozdrowiony 
Święty Jerzy, patron parafii 
i opiekun miasta!

W tym roku 
mamy bardzo 
d ł u g i  c z a s 
k a r n a w a ł u , 
bo dość późno 
wchodzimy w 
nowy okres 
l i turgiczny, 

jakim jest Wielki Post, który Ko-
ściół katolicki rozpoczyna 6 marca 
Środą Popielcową. Jest to czas 
przygotowania do Wielkanocy, 
która w tym roku przypada na 
dzień 21 kwietnia. 

Wielkanoc jest liturgicznym 
przeżyciem największego i fun-
damentalnego wydarzenia chrze-
ścijaństwa - Zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, 
który stał się człowiekiem i umarł 
dla zbawienia wszystkich ludzi. A 
Wielki Post to czas intensywnego 
życia duchowego, zerwania z grze-
chem i nawrócenia do Pana Boga, 
czas walki z własnymi słabościa-
mi i mocami zła. Z liturgii znika 
radosne Alleluja i hymn Chwała 
na wysokości Bogu, a dominują-
cym kolorem szat liturgicznych 
staje się fiolet. „Posypmy głowy 
popiołem” - śpiewamy w pieśni 
przeznaczonej na dzień Środy 
Popielcowej, która czas Wielkiego 
Postu rozpoczyna. Podczas Mszy 
Świętej kapłan posypuje głowy 
popiołem, wypowiadając ewan-
geliczną formułę: „Nawróć się i 
uwierz w Ewangelię” lub słowa ze 
Starego Testamentu, a konkretnie z 
Księgi Rodzaju: „Prochem jesteś i 
w proch się obrócisz”. W ten spo-

sób Kościół wzywa indywidualnie 
każdego wiernego do nawrócenia i 
pokuty za siebie i innych, za cały 
świat. 

Pierwsze świadectwa o święce-
niu popiołu pochodzą z X wieku. 
W następnym stuleciu, w roku 
1091, papież Urban II wprowadził 
ten rytuał jako obowiązujący w 
całym Kościele. Z tego okresu 
pochodzi też zwyczaj, że popiół 
do posypywania głów wiernych 
uzyskuje się z palm poświęconych 
w Niedzielę Palmową poprzednie-
go roku. 

Już od II wieku chrześcijanie wy-
znaczali specjalny okres jako przy-
gotowanie do świąt Wielkiej Nocy. 
Na początku było to zaledwie 40 
godzin, czyli praktycznie tylko 
Wielki Piątek i Wielka Sobota. 
Później przygotowania zabierały 
cały tydzień, aż wreszcie około 
V wieku czas przygotowania do 
uroczystości Zmartwychwstania 
wydłużył się do 40 dni i jest upa-
miętnieniem 40-dniowego postu 
Jezusa na pustyni, a także 40-let-
niej wędrówki ludu wybranego z 
niewoli egipskiej do Ziemi Obie-
canej. Post nie obejmował nigdy 
niedzieli, dnia, który zawsze jest 
radosną pamiątką Zmartwychwsta-
nia. Z tego powodu do 6 tygodni 
Wielkiego Postu dodano brakujące 
dni i początek okresu ustalono 
właśnie na środę, która później 
nazwana została Popielcem. 

Cały ten okres liturgiczny jest 
wezwaniem do pełnienia dzieł 
miłosierdzia, jałmużny i wzmo-

żonej modlitwy. Szczególnymi 
nabożeństwami Wielkiego Postu 
są Droga Krzyżowa odprawiana 
w piątki, u nas dwie - dla dzieci 
o godzinie 17.00 i dla dorosłych 
o godzinie 18.00, oraz niedzielne 
Gorzkie Żale o godzinie 17.45. 
Katechizm Kościoła przypomina, 
że bez nawrócenia serca czyny 
pokutne pozostają bezowocne i 
kłamliwe. I odwrotnie – nawró-
cenie wewnętrzne skłania do uze-
wnętrznienia takiej postawy przez 
widzialne gesty i czyny pokutne 
(KKK 1430). 

Zapraszam Was, Kochani Pa-
rafianie, do głębokiego przeży-
wania tego szczególnego okresu 
liturgicznego i zachęcam, byśmy 
te dni przeznaczyli na modlitwę, 
post i jałmużnę. By to nie było 
tylko zewnętrzne posypanie głów 
popiołem, ale wewnętrzne po-
układanie tego, co najważniejsze 
w naszym chrześcijańskim życiu. 
Bo jeśli Bóg nie jest na pierwszym 
miejscu, to nic w Twoim życiu, 
Siostro i Bracie, nie jest na właści-
wym miejscu. Niech każdy piątek 
będzie dniem postu i udziału w 
Drodze Krzyżowej, a niedzielne 
popołudnie w Gorzkich Żalach. I 
niech nie zabraknie naszego udzia-
łu w rekolekcjach wielkopostnych 
i dobrej spowiedzi świętej. 

Na ten wyjątkowy czas z serca 
wszystkim błogosławię! 

 Ksiądz Kanonik 
Wacław Nowak                             

Proboszcz
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Dzień 1
Wszyscy nie mogliśmy już się 

doczekać 3.02.2019 (niedziela). 
Tego dnia na pięć dni opuścili-
śmy Goleniów w poszukiwaniu 
przygody w Zakopanem. Nasz 
pociąg przyjechał do celu ze 
135-minutowym opóźnieniem, 
więc mieliśmy trochę mało cza-
su na poznanie miasta. Dobrze i 
owocnie wykorzystaliśmy dzisiej-
szy dzień na poznawanie siebie. 
Najpierw wspólny posiłek, Msza 
Święta i integracja sprawiły, że 
staliśmy się bardziej otwarci na 
siebie i innych.

Dzień 2
Dziś pierwszy szlak… Dolina 

Kościeliska, Smreczyński Staw 
oraz schronisko. Bardzo przydały 
nam się „nakładki na buty”, które 
zabraliśmy ze sobą z Goleniowa. 
Sprawiły one, że na lodzie nie czu-
liśmy „poślizgu”. Dla niektórych 
pierwszy dzień był poważnym 
sprawdzianem kondycyjnym. Cali 
i zdrowi, choć zmęczeni, wrócili-
śmy na obiadokolację, by o 18:00 
uczestniczyć we Mszy Świętej.

Dzień 3
Dziś kolejne wyjście na szlak. 

Tym razem odwiedziliśmy Matkę 
Bożą Królową Tatr. Weszliśmy 
niebieskim szlakiem z doliny 
Filipka, by u Mamy spotkać się z 
Jej Synem w Eucharystii i ogrzać 
się. Czas szybko nam uciekał i 
musieliśmy ruszać w dalszą trasę. 
Na Rusinowej Polanie mogliśmy 
podziwiać piękno Bożego stwo-

rzenia. Matka Boża nas rozpiesz-
czała poprzez cudowną pogodę i 
piękną panoramę Tatr. W drodze 
powrotnej czuwała nad nami, by 
nic się nam nie stało w „wywija-
niu orła” . Po powrocie jak zawsze 
zjedliśmy pyszną obiadokolację 
i myśleliśmy, że to już koniec 
wrażeń… Bardzo się pomylili-
śmy. Czekała nas lodowa niespo-

dzianka. Najpierw poszliśmy do 
wielkiego śnieżnego labiryntu – 
na szczęście wszystkim udało się 
z niego wrócić – oraz mogliśmy 
podziwiać kunszt rzeźbiarski na 
dziełach wykonanych z lodu.

Dzień 4
Dziś był dzień odpoczynku… 

najpierw kino, potem spacer oraz 

LSO w Zakopanem  
- dziennik z wyprawy
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zakupy na Krupówkach, a później 
basen i kakao z kadrą.

Dzień 5
Ostatni dzień w Zakopanem, 

ostatnie widoki na góry, ostatnie 
łyki świeżego powietrza i czas 
wracać, ale… nie tak szybko. 
Zanim powróciliśmy do domów, 
jeszcze jeden szlak. Sarnie Skał-
ki, najbardziej wymagający szlak 
naszego zimowiska. Szlak trudny 
technicznie, wymagający współ-
pracy, umiejętności radzenia so-
bie w ciężkich warunkach. Na 
szczęście każdy z nas przeszedł 
go śpiewająco. 

Wracając na kolację, ogarnę-
liśmy swoje pokoje, a po kolacji 
Eucharystia, w której dziękowa-
liśmy Panu Bogu za dar naszej 
wspólnoty, rodzin i dobrodziejów. 
Podróż powrotna minęła szybko 
i już nie mogliśmy doczekać się 
naszych bliskich. Wreszcie Gole-
niów..., bo wszędzie dobrze, ale w 
domu najlepiej.

ks. M. Szustak
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Pani Jadziu, chciałabym, abyśmy 
wróciły do czerwca 1946 roku,  
gdy przyjechała Pani wraz z mamą  
i rodzeństwem do Goleniowa. To był 
czas Bożego Ciała…

Jak pamiętam, to była oktawa 
Bożego Ciała. My przyjechaliśmy 
do Gołonogu, bo wtedy jeszcze 
miasto nie nazywało się Goleniów, 
i pierwsze, co mnie przeraziło, to jak 
na dworcu zobaczyłam dużą liczbę 
żołnierzy rosyjskich ładujących 
na wagony jakieś części. Okazało 
się, że oni rozbierali fabrykę mebli 
Lapsa i urządzenia z tej fabryki łado-
wali na wagony. Mnie ta styczność 
z żołnierzami po prosu zmroziła, bo 
myślałam, że jedziemy tam, gdzie 
ich nie będzie. Z dworca przeszli-
śmy do rzeki Iny, do obecnej ulicy 
Andersa. Mostu tam nie było, tylko 
drewniana kładka, którą musieli-
śmy przejść, żeby przedostać się 
do części miasta, gdzie mieliśmy 
zamieszkać. Jak przeszliśmy rzekę, 
rozległy się dzwony. Mówimy wte-
dy do siebie: tu jest kościół, więc my 
musimy najpierw koniecznie pójść 
do kościoła. 

To działo się tuż po tym, jak wysiedli-
ście z pociągu?

To było zaraz po przyjeździe. 
Mama była bardzo wzruszona, 
może nawet płakała. Idziemy da-
lej, patrzymy, są chorągwie, idzie 

ksiądz z monstrancją i spora grupka 
ludzi. W Goleniowie mieszkało 
wtedy około trzech tysięcy osób. 
Weszliśmy do kościoła. Pamiętam, 
że spojrzałam na swoje nogi – nie 
miałam butów.  Ludzie się za nami 
oglądali, bo byliśmy prawie bez 
ubrania i boso. Wszyscy, mama, 
rodzeństwo i ja, upadliśmy na ko-
lana. I to było takie nasze spotkanie 
z Goleniowem…

Z Goleniowem, a jednocześnie z 
kościołem św. Jerzego?

Tak. Zaraz po procesji wujek, 
Jan Stefaniak, który nas przy-
wiózł do Goleniowa, zabrał nas do 
mieszkania. Dom był w pełni wy-
posażony – trzy pokoje z kuchnią, 
tak jak Niemcy je zostawili. Na 
drugi dzień rano przyjechała żona 
wujka, ciocia Pelagia. Pościągała 
zasłony i z tych zasłon poszyła nam 
sukienki i bieliznę. Znalazły się też 
jakieś buty dla mnie. I następnego 
dnia po południu znów poszliśmy 
na procesję. I chodziliśmy, aż się 
skończyła oktawa.  No i tak tu się 
nasze życie zaczęło… 

Jaki wpływ na te początki życia w 
polskim Goleniowie miał kościół?

Przede wszystkim – był ksiądz. 
To było najważniejsze, że w tym 
rejonie, wokół kościoła św. Jerzego, 
ludzie się osiedlali. Mało kto miesz-

kał po drugiej stronie Iny. Mało 
kto. Kapłan w tym czasie znaczył 
najwięcej. A więc przede wszyst-
kim:  pewność, bezpieczeństwo i 
ochrona. Kapłan był najważniejszy. 
I kościół.  Ja codziennie byłam w 
kościele. W kościele zapoznałam 
przyjaciół, znajomych. Całe rodzi-
ny, do których chodziłam. Tam od 
razu zaprzyjaźniłam się z Jadzią 
Grygorowicz. Życie skupiało się 
wokół kościoła, wokół księdza.

Mówimy o księdzu Franciszku 
Włodarczyku, postaci w historii po-
wojennego Goleniowa wyjątkowej. 
Jak Pani go zapamiętała?

Ksiądz był tu już od kilku miesię-
cy, od września 1945 roku. To był 
naprawdę wyjątkowy kapłan. Inte-
resował się każdą rodziną, każdym 
dzieckiem, każdym człowiekiem.  
W 1946 roku, jak tylko przyje-
chaliśmy, ksiądz wypytał się, jak 
my wróciliśmy, co posiadamy, czy 
mamy na chleb, czy możemy liczyć 
na jakąś pomoc. Dowiedział się, kto 
do szkoły ma chodzić. Bardzo dużo 
pracował. Jak pamiętam, to miał 12 
albo i 15 kościołów po wioskach.. 
Jeżeli w niedzielę ksiądz jechał z 
Mszą Świętą na wioski, to u nas 
odprawiała się jedna Msza Święta 
o 11.00, a potem już ksiądz wyjeż-
dżał  i wracał dopiero wieczorem.  

Dość szybko zaangażowała się Pani 
w życie parafii? 

Było nas kilka zaufanych osób, 
które pomagały księdzu. Przede 
wszystkim ja, Jadzia Grygorowicz 
i Roma Jachym. Pomagałyśmy 
liczyć składki czy w kościele pro-
wadzić nieszpory. Kiedyś ksiądz 
powiedział do nas: Jest około setka 
dzieci, wy jesteście najstarsze z 
tej grupy, zrobimy dwie drużyny. 
Roma jest najstarsza z was, będzie 
drużynową, a wy będziecie prowa-
dziły dwa zastępy. I tak powstała 

Moje miejsce 
jest tutaj
Z panią Jadwigą Krause o powojennej historii 
kościoła i parafii pw. św. Jerzego rozmawia 
Beata Prusik.
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Krucjata Eucharystyczna, gdzieś tak 
w październiku 1946 roku. 

A  jak układały się relacje z władzami?

Lata 1946-47 to był względnie 
spokojny czas, nie było jeszcze 
represji. Kościół jeszcze jakoś 
funkcjonował, ale już od połowy 
1947 roku wyraźnie było widać 
ingerencję państwa. Ja w 1948 
roku skończyłam edukację w Go-
leniowie i dostałam się do szkoły w 
Dąbiu. W tym samym roku zaczęły 
się rewizje i prześladowania. Kru-
cjata jeszcze wtedy działała, ale 
już z dużymi trudnościami. Ksiądz 
zorganizował nam jeszcze w 1948 
roku wyjazd nad morze, ja też tam 
byłam. Potem przeniosłam się do 
Dąbia, ale często tu przyjeżdżałam, 
bo korzystałam z biblioteki i brałam 
korepetycje francuskiego.  W 1947 
roku ksiądz utworzył w Goleniowie 
w dzisiejszym przedszkolu przy 
Konopnickiej oddział Caritas, 
żeby wspomagać biedne rodziny. 
Pomagałyśmy nieraz księdzu, np. 

przygotowywać paczki. Wiem, że 
ksiądz miał potem ogromne proble-
my, prześladowano go, posądzono, 
że on okrada Caritas... W 1948 
zaczęły się prawdziwe represje. 
Kiedyś rano zaszłam na plebanię, 
a wszystko było porozwalane. 
Zabrano fortepian. Gospodyni 
przestraszona mówiła, że całą noc 
trwało przesłuchanie. 

Jak Pani, jako młoda dziewczyna, to 
przeżywała?

Mimo że byłam bardzo młoda, 
nie byłam dzieckiem, byłam już 
bardzo doświadczona przez los i 
wiele rozumiałam. Między 1948 a 
1953 były najgorsze czasy dla ko-
ścioła. Wyrzucono katechizację ze 
szkół. Zabroniono budować salki. 
Nie wolno było, pamiętam, wypo-
wiadać przysięgi „Tak mi dopomóż 
Bóg”. Byłam bardzo zbuntowana. 

A później, gdy ks. Włodarczyk od-
szedł z Goleniowa, co się działo?

Ksiądz Włodarczyk był do roku 
1953, do sierpnia.  Ja miałam 
wakacje. Zabronili mówić mu, że 
będzie wyrzucony z Goleniowa, 
ale my się dowiedzieliśmy i cała 
masa ludzi zebrała się, żeby go 
pożegnać. Po księdzu Włodarczy-
ku przyszedł ks. Kulikowski. Nie 
znalazł akceptacji wśród parafian. 
Mur się zrobił w Goleniowie. Ja 
z nim ani razu nie rozmawiałam, 
tyle tylko, że mi udzielał ślubu. Po 
nim przyszło kilku młodych księży, 
np. ks. Jędrzejczak, ks. Ogórek. 
Proboszczem został ks. Seweryn 
Wieczorek, który tutaj zmarł, a 
później ks. Jan Ładniak. Wszyscy 
byli chrystusowcami. Ostatnim 
proboszczem przed rozdziałem 
parafii był ks. Kamiński.

Przez te lata powoli życie parafialne 
zaczęło się skupiać coraz  bardziej 
przy kościele św. Katarzyny?

My jeszcze z mężem budowa-
liśmy kościół św. Katarzyny. Po-
magaliśmy, płaciliśmy co miesiąc 
składki deklarowane, nosiliśmy 
cegły. Jak pokryto dach, to zaczęły 
się tam odprawiać Msze Święte. 
Nie było jeszcze posadzki. To był 
początek lat sześćdziesiątych. W 
kościele św. Jerzego była odpra-
wiana jedna Msza, a pozostałe w 
św. Katarzynie. Ale dla nas naszym 
kościołem był zawsze św. Jerzy.

I doczekaliście się, że powstała tu 
odrębna parafia…

Najpierw powstała diecezja. 
Wtedy ksiądz Schmidt – jak mi 
opowiadał – był przy biskupie jako 
kanclerz, a gdy później przyszedł 
do pomocy biskup ze Stargardu, 
ksiądz Schmidt został skierowany 
do Goleniowa. To był marzec 1974 
roku. Władze kościelne rozdzieliły 
parafię, bo była za duża. Kościół 
św. Katarzyny był już odbudowa-
ny. I przyjechał ksiądz Schmidt. 
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Oczywiście w Katarzynie sporo 
się wtedy działo, np. był chór. Ale 
ja mówię: gdzie ja będę latać do 
Katarzyny, moje miejsce jest tu.  
Mówimy: my nie chcemy być tam, 
my chcemy być w swojej parafii. 

Jak przyjęto nowego proboszcza?

Ks. Schmidt bardzo podobał się 
wszystkim. Był bardzo serdeczny. 
Zaczął organizować parafię od 
podstaw. Zajął się też katechizacją. 
Katechizował moje dzieci. Córki 
już wtedy studiowały. Religii w 
szkołach nie było, była mała salka. 
Ksiądz zawsze na święta zapraszał 
tam studentów. A w ogóle pięknie 
prowadził katechezy. Do dzisiaj, 
kiedy jestem w Koninie, to moja 
córka Agnieszka prosi o przekaza-
nie pozdrowień. Ona mówi, że to 
był fantastyczny ksiądz. Razem z 
nim przyszedł wikary, ks. Marek 
Kałamarz. Ks. Kałamarz zajmował 
się ministrantami, tak jak teraz ks. 
Maciej. Był bardzo zaangażowany.  
Ministranci  bardzo go lubili. Mój 
syn Jacek został wtedy ministran-
tem, a potem przez wiele lat był 
lektorem.

Ks. Schmidt nie tylko zorganizował 
parafię, lecz też podjął się zadania na 
owe czasy wręcz niemożliwego – bu-
dowy kościoła. Co na to parafianie?

Niedługo po objęciu parafii ks. 
proboszcz zaczął myśleć o budowie 
kościoła. Miał wsparcie. Jest to bar-
dzo mądry kapłan. Był doskonały 
na owe trudne czasy. Materiałów 
nie można było dostać. Nic. Mój 
brat wtedy był magazynierem i 
opowiadał, jak trzeba było my-
śleć, żeby przydzielić np. 300 kilo 
wapna dla księdza Schmidta. Ale 
ks. proboszcz był bardzo lubiany 
i nawet ludzie z komitetu mu 
pomagali. Wydaje mi się, że miał 
taką umiejętność współistnienia. 
Budował w najgorszym okresie. 

Sama to odczułam, bo robiłam 
wtedy dobudówkę i żeby dostać 
200 kilo wapna, poszłam do swego 
dyrektora banku, który interwenio-
wał: prosił w GS, żeby mi te 200 
kilo wapna sprzedali. Bo by cała 
budowa stała. I w tym właśnie 
czasie ksiądz Schmidt budował ko-
ściół… Projekt był bardzo trudny, 
pracochłonny. Cała nasza rodzina 
w tym uczestniczyła. Chodziliśmy 
czyścić cegły. Mój mąż i syn od 
rana do późnej nocy siedzieli na 
dachu, jak był wylewany cement. 
Nie mogli zejść, bo bez przerwy po-
dawano cement i trzeba było być na 
górze. Jak w niedzielę teraz ksiądz 
modli się za tych, którzy budowali 
kościół, to mówię w myślach do 
męża, że co niedzielę ma modlitwę 
za siebie. 

Tak więc ks. proboszcz Schmidt 
potrafił zjednać sobie  ludzi i zaanga-
żować ich w dzieło budowy świątyni?

Bardzo. Moja rodzina bardzo 
szanowała i bardzo lubiła ks. 
Schmidta. I sądzę, że ludzie doce-
niali go. Był wyjątkowo pracowity, 
wyjątkowo oddany, kochał ten 
kościół. Całe swoje siły i zdrowie 
mu oddał. 

Samodzielna parafia pw. św. Jerzego 
ma więc w swojej historii dwóch pro-
boszczów. Czy da się ich porównać?

Ks. proboszcz Nowak to jest 
dla mnie zjawisko, jeżeli chodzi 
o kontakt z ludźmi. Ks. Schmidt 
był fantastycznym kapłanem i 
proboszczem, ale był bardzo obar-
czony pracą związaną z budową 
kościoła i mniejszą uwagę zwracał 
na kontakty z ludźmi. Mnie taka 
osobowość nie przeszkadza. Jak 
chowałam mojego męża i była 
Msza w podziemiach kościoła, na 
głowę woda nam się lała. Czyli roz-
poczęty miał kościół, jednego wi-
karego, a do tego brak i pieniędzy, i 

materiałów. Był zmęczony tą walką 
i pracą. Do dzisiaj go obserwuję i 
widzę, jak dużo pracuje, choć jest 
na emeryturze. Zawsze jest w kon-
fesjonale, odprawia Msze Święte, 
jak księża chodzą po kolędzie – on 
zawsze jest. A widzę też, że cierpi. 
Ks. Schmidt był zawsze sobą i jest 
do dzisiaj. Tylko teraz więcej się 
uśmiecha niż kiedyś, bo nie ma już 
na swojej głowie tyle obowiązków.  

Ks. Nowak jest estetą. Lubi kwia-
ty, lubi piękno, ale może to robić, 
bo miał zbudowany kościół, który 
teraz może remontować i upięk-
szać. Bardzo dużo zrobił w tak 
krótkim czasie. Przede wszystkim 
ożywiła się parafia. Potrafił nawią-
zać kontakt z ludźmi, zachęcić ich. 
Ma inną osobowość, inną naturę, 
ale tak samo dobrą, świętą. Nikt 
nie może nic złego powiedzieć ani 
na poprzedniego księdza probosz-
cza, ani na tego. Każdy spełnia 
swoje obowiązki na miarę swoich 
umiejętności. Jeden ma dar do tego, 
drugi do czegoś innego. 

Jak krótko podsumowałaby Pani 
historię naszego kościoła, parafii i 
kapłanów?

Bardzo dobrze to wszystko oce-
niam. Od samego początku kościół 
się rozwijał, rozbudowywał. Uwa-
żam, że nasza parafia jest w tej 
chwili zadbana i piękna. A co do 
kapłanów… Najważniejsi z nich to 
najpierw ks. Włodarczyk, później 
tworzenie parafii od podstaw i bu-
dowa kościoła – ksiądz Schmidt, a 
teraz ksiądz Nowak, który rozwija ją 
dalej… Trzeba jeszcze wspomnieć 
o ks. Piotrze Dzedzeju, który po-
sługiwał w parafii przez siedem lat 
i bardzo wiele dla niej zrobił. To 
jemu zawdzięczamy m.in. nasz mie-
sięcznik „Święty Jerzy”. Uważam, 
że wszyscy oni to są święci kapłani.

Dziękuję za rozmowę, życzę dużo 
zdrowia i siły.
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Rok 1930
 Historia parafii pw. Świętego 

Jerzego sięga pierwszej połowy 
XX wieku, kiedy Goleniów był 
w granicach Rzeszy Niemieckiej. 
W miejscu, w którym dzisiaj stoi 
kościół parafialny, w 1930 roku 
wybudowany został niewielki ko-
ściół katolicki. Niemiecki Gollnow 
zamieszkiwało wówczas około 12 
tysięcy osób, głównie wyznania 
protestanckiego. Katolików w sa-
mym mieście i najbliższej okolicy 
było 110 (w 1939 roku ich liczba 
wzrosła do 211). Byli to zarówno 
Niemcy, jak i polscy robotnicy 
sezonowi, którzy przybywali na 
te tereny w poszukiwaniu pracy.

 Najbliższy kościół katolicki 
znajdował się w oddalonym o 12 
km Borzysławcu (niem. Luisen-

thal), co powodowało, że katolicy 
pozbawieni byli stałej opieki 
duszpasterskiej i mieli ograni-
czone możliwości przyjmowania 
sakramentów (kościół pw. Świętej 

Katarzyny był kościołem ewan-
gelickim). O to, by w Goleniowie 
wybudować kościół katolicki, 
zabiegał proboszcz parafii Luisen-
thal, ks. Artur Schuldei. 27 lipca 
1930 roku poświęcono kamień 
węgielny pod budowę katolickiej 
świątyni, kilka miesięcy później – 
27 grudnia 1930 r. - kościół został 
konsekrowany. Jego patronem 
ustanowiono Świętego Jerzego 
(niem. St. Georg), do dzisiaj pa-
tronującego i kościołowi, i parafii.

Rok 1945
 Na początku marca 1945 roku 

do Goleniowa od wschodu i pół-
nocy zbliżała się Armia Czerwona 
i niemieccy mieszkańcy miasta 
opuścili je w pośpiechu. Po przej-
ściu frontu miasto – zwłaszcza 
jego centrum – leżało w gruzach. 
Wypalony i zrujnowany został też 
kościół ewangelicki pw. Świętej 
Katarzyny (niem. Katarinenkir-
che). Kościół Świętego Jerze-
go, leżący na uboczu głównych 
działań wojennych, przetrwał w 
dobrym stanie. I to wokół niego 
skupiało się przez kilka powojen-
nych lat życie religijne mieszkań-
ców polskiego Goleniowa.

 W połowie sierpnia 1945 roku 
Kościół Polski otrzymał zgodę 
papieża Piusa XII na administro-
wanie ziemiami północnymi i 

45 lat parafii 
Świętego Jerzego 
Parafia pw. Świętego Jerzego erygowana została dekre-
tem biskupa diecezji szczecińsko-kamieńskiej ks. Jerzego 
Stroby 4 marca 1974 roku. Jej korzenie sięgają jednak 
lat wcześniejszych i 45. „urodziny” parafii są dobrym 
pretekstem do tego, by przypomnieć kilka dat i zdarzeń 
mających kluczowe dla „jubilatki” znaczenie. 

Lata 30. XX wieku

ks. Włodarczyk z parafianami 1948 r. 
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zachodnimi. Kilka dni później ad-
ministrator apostolski w Gorzowie 
w porozumieniu z przełożonym 
Towarzystwa Chrystusowego dla 
Polonii Zagranicznej utworzył 
parafię w Goleniowie, mianując jej 
proboszczem księdza Franciszka 
Włodarczyka. Pierwszą Mszę 
Świętą ks. Włodarczyk odprawił 
dla mieszkańców w niedzielę 9 
września 1945 r. w kościele pw. 
św. Jerzego. Tydzień później – 
uroczystą, z udziałem burmistrz 
Ludwiki Moździerz i przedstawi-
cieli wojska.

 Ksiądz Włodarczyk w krótkim 
czasie skupił wokół parafii wielu 
ludzi, wspierających go w pracy 
duszpasterskiej. Jednym z nich był 
organista Romuald Gołębiowski, 
który zorganizował i przez wiele lat 
prowadził chór kościelny. W czerw-
cu 1946 roku do pierwszej komunii 
przystąpiło 115 dzieci. Z inicjatywy 
księdza Włodarczyka we wrześniu 
1946 roku ruszyła prowadzona 
przez Caritas ochronka dla dzieci 
(kilka lat później przekształcona 
na przedszkole). W tym samym 
roku, z uwagi na rosnącą liczbę 
wiernych, postanowiono kościół 
rozbudować. W krótkim czasie do-
budowana została nawa boczna, w 
której zawisła kopia obrazu Matki 
Bożej Ostrobramskiej. Obraz, który 
do dzisiaj znajduje się w kościele, 
ufundowali parafianie pochodzący 
z Wilna.

 W 1957 roku, po oficjalnym 
przekazaniu goleniowskiej parafii 
kościoła pw. św. Katarzyny, rozpo-
częto jego odbudowę. 26 listopada 
1961 roku ks. biskup Ignacy Jeż 
poświęcił kościół i od tej pory 
wszystkie Msze Święte niedzielne i 
w ciągu tygodnia odprawiane były 
w kościele św. Katarzyny. Kościół 
Świętego Jerzego stał się kościołem 
filialnym; odprawiano w nim tylko 
niedzielną Mszę Świętą o godz. 
8.00. Wtedy też zaczęto go nazywać 
„małym kościołem” (dla odróżnie-
nia od dużego – św. Katarzyny).

Rok 1974
 Lata sześćdziesiąte i siedem-

dziesiąte XX wieku to okres in-
tensywnego rozwoju miasta, także 
pod względem demograficznym. 
W 1961 roku Goleniów zamiesz-
kiwało ok. 11 tys. osób, w 1970 r 
liczył już 14.640 mieszkańców, a 
5 lat później – 16.800. Ten dyna-
miczny rozwój to w dużej mierze 
efekt utworzenia w 1954 roku po-
wiatu goleniowskiego oraz przeba-
zowania w 1957 r. do Goleniowa 
II Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 
„Kraków”. Rozwijała się zwłasz-
cza część miasta po lewej stronie 
Iny, obecnie w granicach parafii.

 4 marca 1974 roku biskup 
szczecińsko-kamieński ks. Jerzy 
Stroba podpisał dekret erygujący 
parafię przy kościele pw. Święte-
go Jerzego. Czytamy w nim: „Na 

większą chwałę Boga Wszechmo-
gącego, dla pożytku Kościoła św. 
i dobra duchowego wiernych z 
Goleniowa oraz okolicznych miej-
scowości (…) erygujemy nową 
parafię pw. św. Jerzego w Gole-
niowie. Nowa parafia powstaje z 
podziału parafii pw. św. Katarzyny 
w Goleniowie. Granica parafii 
przebiega zasadniczo rzeką Iną i 
dalej poza nią z tym, że do niej na-
leżą ulice: Bohaterów Stalingradu 
(obecnie Spacerowa - przyp. mp), 
Inwalidzka i Fabryczna. Ponadto 
do nowej parafii należą następu-
jące miejscowości: Bolechowo, 
Podańsko, Stawno, Tarnówko, 
Tarnowiec, Zabród i kolonie”. W 
1987 roku miejscowości te, poza 
Zabrodem, weszły w skład nowej 
parafii w Helenowie.

 Następnego dnia, 5 marca, 
biskup Jerzy Stroba mianował 
księdza Bogdana Schmidta ad-
ministratorem nowo utworzonej 
parafii. Spoczął na nim obo-
wiązek zbudowania parafii od 
podstaw – zarówno jeśli chodzi o 
społeczność parafialną, jak i bazę 
materialną. W pracy tej wspierał 
księdza Schmidta wikariusz - ks. 
Marek Kałamarz, który zorgani-
zował grupę ministrantów, założył 
scholę, prowadził chór parafialny 
oraz grał na organach. 13 czerwca 
odbyła się pierwsza w dziejach 
parafii procesja Bożego Ciała. 
Przeszła ulicami Świerczewskiego 
(obecnie Andersa), Konopnickiej, 
Reymonta i Sportową, wracając na 
plac przy kościele.

 Ze sprawozdania duszpaster-
skiego za 1974 roku wynika, że 
parafian było ok. 4500, pracowało 
z nimi 2 księży. Od marca udzie-
lono 94 chrztów, pobłogosławiono 
44 małżeństwa, odprowadzono do 
miejsca wiecznego spoczynku 28 
osób, Pierwszą komunię przyjęło 
67 osób, a podczas liturgii rozdano 
31 tys. komunii świętych.

Połowa lat 70. XX wieku



11MARZEC 2019

Rok 1985
 Dla rosnącej w szybkim tem-

pie liczby parafian „mały ko-
ściół” okazał się niewystarczający; 
podczas większych uroczystości 
nie wszyscy się w nim mieścili. 
Kościół trzeba było rozbudo-
wać. Już w październiku 1975 r. 
ksiądz Bogdan Schmidt rozpoczął 
starania o uzyskanie od władz 
świeckich pozwolenia na remont 
i rozbudowę kościoła. W tamtych 
czasach nie było to łatwe, samo 
uzyskanie zgody na rozbudowę 
kościoła trwało 5 lat, ale determi-
nacja proboszcza, jego cierpliwe 
„wydeptywanie ścieżek” do decy-
dentów oraz ogromna pomoc para-
fian sprawiły, że w miejsce małego 
kościoła stanął nowy – 7 razy 
większy od poprzedniego. Projekt 
wykonała pracownia architekto-
niczna pod kierunkiem dr. Adama 
Szymskiego przy współpracy ks. 
infułata Romana Kostynowicza. 
Rozbudowę finansowali parafianie 
i niemal każdego dnia społecznie 
na niej pracowali. Razem z nimi 
pracował ks. Bogdan Schmidt.

 21 lipca 1980 roku przystąpiono 
do pierwszych prac. Rozebrano 
dobudówkę z 1946 r oraz główną 
część kościoła, z którego pozostała 
tylko szczytowa ściana, zaczęto 
wykonywać wykopy pod fun-
damenty. 23 kwietnia 1981 roku 
podczas uroczystości odpustowej 
ksiądz bp Jan Gałecki poświęcił 
kamień węgielny pod rozbudowy-
wany kościół. Rozbudowa, a wła-

ściwie budowa nowego kościoła, 
trwała kilka lat. Msze w tym czasie 
oprawiane były w prowizorycznie 
na ten cel przygotowanym pod-
ziemiu. 

22 grudnia 1985 roku bp Jan 
Gałecki poświęcił mury kościoła, 
a 31 grudnia 1985 roku ksiądz 
Schmidt napisał w kronice: „Dzi-
siaj Mszą Świętą i nabożeństwem 
dziękczynnym kończymy tak 
bardzo dla nas łaskawy rok. Po 
5 latach budowy, po 10 latach 
od rozpoczęcia starań, mogliśmy 
wejść do poświęconego kościo-
ła”. Ten wpis do kroniki kończy 
10-letni etap budowy kościoła, 
otwierając jednocześnie kolejny – 
wyposażanie i urządzanie wnętrza, 
począwszy od ołtarza, witraży, 
ławek i konfesjonałów, na mniej-
szych a niezbędnych elementach, 
np. stacjach drogi krzyżowej czy 
świecznikach, kończąc. Ten etap, 
zapoczątkowany w 1985 roku, 
trwa do dziś.

Rok 1987
 Dla parafii pw. św. Jerzego 

data 11 czerwca 1987 roku jest 
równie ważna jak 22 grudnia 
1985 roku. Tego dnia na Ziemi 
Goleniowskiej, a konkretnie na 
podgoleniowskim lotnisku, przez 
kilkadziesiąt minut w drodze do 
Szczecina przebywał papież Jan 
Paweł II, 27 kwietnia 2014 roku 
kanonizowany przez papieża Fran-
ciszka. Proboszcz parafii pw. św. 
Jerzego ks. Bogdan Schmidt był 
z ramienia kurii odpowiedzialny 

za zabezpieczenie pobytu papieża 
na lotnisku. Dzięki jego staraniom 
w powitaniu dostojnego gościa 
mogło wziąć udział 40 osób z obu 
goleniowskich parafii. Papież, po 
powitaniu go przez oficjalnych 
przedstawicieli władz kościelnych 
i wojewódzkich, podszedł do 
goleniowian, ze wszystkimi się 
przywitał i chwilę rozmawiał. W 
10. rocznicę tej wizyty przed ko-
ściołem stanął pomnik Jana Pawła 
II autorstwa Czesława Dźwigaja.

Rok 2014
 Od momentu powołania parafii 

pod wezwaniem Świętego Jerzego 
minęło 45 lat. Tworzył ją od pod-
staw i przez 40 lat nią kierował 
ksiądz kanonik Bogdan Schmidt. Z 
dniem 1 lutego 2014 roku na wła-
sną prośbę został przeniesiony do 
grona księży seniorów. Uroczysta 
Msza Święta dziękczynna, podczas 
której delegat metropolity Diecezji 
Szczecińsko-kamieńskiej ks. in-
fułat Edmund Cybulski odczytał 
dekret o przyjęciu jego rezygnacji 
z urzędu proboszcza, odprawiona 
została 26 stycznia. Od dnia 1 lute-
go 2014 roku proboszczem parafii 
pw. św. Jerzego jest ksiądz kanonik 
Wacław Nowak. I to on poprowa-
dził parafię przez kolejne lata, do 
jej 45. „urodzin”. Wiele się w tym 
czasie wydarzyło, począwszy od 
gruntownego remontu świątyni i 
zmian w jej otoczeniu, po nowe 
inicjatywy ewangelizacyjne.

Parafia liczy obecnie ponad 
8 tys. wiernych. Posługuje w 
niej czterech kapłanów: ks. kan. 
Wacław Nowak – proboszcz, ks. 
Maciej Szustak i ks. Paweł Mich-
niewicz – wikariusze oraz ks. kan. 
Bogdan Schmidt – rezydent. 

Maria Palica

Na podstawie książki „Dzieje 
kościoła św. Jerzego w Golenio-
wie” autorstwa Ewy Aberbuch.

Koniec lat 80. XX wieku
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Ale ten lutowy dzień jest szcze-
gólny, prowadzi nas bowiem 
wprost do Lourdes, do miejsca 
słynącego z uzdrowień i do źródła 
Światowego Dnia Chorego, który 
w 1992 roku ustanowił św. Jan 
Paweł II.

Dzisiaj chcemy zaczerpnąć z 
tego źródła, źródła Bożej miło-
ści, chcemy zaczerpnąć z tego, 
co jest najcenniejsze w Kościele 
– z Eucharystii. Wszystkich was 
ogarniam modlitwą, prosząc Pana 

Boga o zdrowie i siłę dla chorych z 
naszej parafii i osób, które się nimi 
opiekują - powiedział na początku 
Mszy Świętej sprawujący ją ks. 
proboszcz Wacław Nowak.

W kazaniu, które w całości za-
mieszczamy obok,  ks. proboszcz 
odwołał się do słów Ewangelii wg 
św. Marka czytanej tego dnia, a 
mówiącej o uzdrawianiu chorych 
przez Jezusa. Po Eucharystii 
ks. proboszcz udzielił obecnym 
osobistego błogosławieństwa 

Najświętszym Sakramentem, a 
następnie każdy, kto był w stanie 
łaski uświęcającej, mógł przyjąć 
sakrament namaszczenia chorych.

Msze Święte w intencji osób 
chorych, samotnych i ich opie-
kunów z osobistym błogo-
sławieństwem Najświętszym 
Sakramentem sprawowane są 
w naszym kościele każdego 11 
dnia miesiąca o godz. 10.00.

M. Palica

Wystarczy być przy Jezusie 
11 lutego, jak każdego jedenastego dnia miesiąca, przyszliśmy do para-
fialnego Wieczernika, by prosić Jezusa o zdrowie i ulgę w cierpieniu dla 
siebie oraz swoich bliskich. 
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Ukochani!
Każdego 11 dnia miesiąca za-

nosimy do Boga nasze modlitwy o 
zdrowie, ale w sposób szczególny 
11 lutego – we wspomnienie li-
turgiczne Matki Bożej z Lourdes, 
które Jan Paweł II wyznaczył na 
obchody Światowego Dnia Cho-
rego. Przychodząc w ten dzień do 
kościoła, niczym chorzy w dzisiej-
szej Ewangelii frędzli u płaszcza 
Jezusa i my chcemy dotknąć Naj-
świętszego Sakramentu i olejów 
świętych w namaszczeniu chorych, 
które mają dodać nam siły – i tej 
fizycznej, i duchowej.

Słuchając dzisiejszej Ewange-
lii wg św. Marka, zauważyliście 
zapewne, że Jezus jest ciągle w 
drodze. Idzie wszędzie tam, gdzie 
może spotkać się z człowiekiem, 
idzie po to, by człowiek mógł go 
spotkać, by nawiązać z nim rela-
cje i by poprzez relacje z Bogiem 
Stwórcą pojednać człowieka z 
Ojcem. Dzisiaj przychodzi także 
do mnie i do ciebie, bo ja też Go 
potrzebuję, bo ja też chcę być bli-

sko Boga, bo ja też chcę dotknąć 
uzdrawiającego Jezusa. 

Choroba, słabość, cierpienie, 
starość, coraz mniej siły - to mnie 
mobilizuje, by stanąć blisko Jezusa, 
by On był blisko mnie. Ale to nie ja 
przychodzę do Jezusa, to On mnie 

ciągle oczekuje. Zanim ja o Nim 
pomyślę - to On już myśli o mnie, 
zanim ja przy Nim stanę - On już 
przy mnie jest. Zawsze i wszędzie. 
I zanim Go o cokolwiek poproszę, 
On już wie, czego mi trzeba. Cza-
sem wystarczy tylko przy Jezusie 
być, wystarczy popatrzeć na Niego 
w Eucharystii, gdy kapłan Go po-
kazuje i w monstrancji, gdy będzie 
wystawiony na ołtarzu. Wystarczy 
popatrzeć, nawet nie trzeba nic 
mówić. On wie, o co mi chodzi. 
On wie, na czym mi zależy. On wie, 
czego od Niego oczekuję i patrzy na 
mnie z miłością. 

Jego miłość nigdy się nie wy-
czerpie i dlatego o Jezusa nie trze-
ba być zazdrosnym. On wszystkich 
kocha tak samo, a Jego miłość jest 
nieskończona i nigdy jej nikomu 
nie zabraknie. Nawet gdyby mi-
liony ludzi prosiły, to ja, osobiście 
stojąc przed Nim, wiem, że tej 
miłości dla mnie nie zabraknie. 
Dzisiaj właśnie tą wielką miłością 
Jezus ogarnia nas wszystkich. 

Amen. 

Kazanie ks. proboszcza Wacława Nowaka 
wygłoszone podczas Mszy Świętej 
w XXVII Światowy Dzień Chorego
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Emancypacja  
- co to takiego?

Emancypacja (łac. emancipa-
tio, dosł. wypuszczenie z rąk)  w 
prawie rzymskim oznaczała wy-
zwolenie spod władzy ojcowskiej. 
W szerszym znaczeniu oznacza 
uniezależnienie, równoupraw-
nienie, czyli obdarzenie pełnią 
praw. W odniesieniu do kobiet 
zwykło się używać tego pojęcia 
na określenie ruchów społecznych 
zapoczątkowanych w XVIII, a 
rozwijających się od połowy XIX 
wieku, będących następstwem 
drugorzędnej roli kobiety w życiu 
społecznym.  Emancypacja kobiet 
dotyczyła zrównania w prawach 
kobiety i mężczyzny, udostępnie-
nia wykształcenia i kwalifikacji 
zawodowych, umożliwienia pracy 
zarobkowej, osiągnięcia niezależ-
ności ekonomicznej i politycznej. 
W kolejnych okresach wizje tego, 
na czym ma polegać emancypacja 
kobiet, zmieniały się, a dyskusje 
na ten temat trwają do dzisiaj.

Ostatecznie równouprawnienie 
kobiet w świecie wprowadzono 
w prawie międzynarodowym w 
Deklaracji powszechnej praw 
człowieka z 1948 roku oraz 
w  Deklaracji o usunięciu dys-
kryminacji kobiet z 1967 roku 
uchwalonych przez Zgromadze-
nie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Nie we wszyst-
kich krajach ich zapisy są jednak 
stosowane. Co ciekawe, jednym z 

pionierskich pod tym względem 
państw była Polska, gdzie kobiety 
uzyskały prawa wyborcze już w 
chwili odzyskania niepodległości 
w 1918 roku.

Emancypacja  
a feminizm

Ruch emancypacyjny ściśle 
związany jest z rozwijającym 
się ruchem feministycznym, dla 
którego równouprawnienie kobiet 
stało się podstawowym celem. 
Aktywność kobiet w walce o swoje 
prawa nasiliła się w wieku XIX. 
Ich pierwsze sukcesy to prawo do 
studiowania na wyższych uczel-
niach. Od tamtej pory mówi się o 
tzw. trzech falach feminizmu. 

Pierwsza fala feminizmu to 
działalność sufrażystek (od. 
łac. suffragium- głos wyborczy) 
przypadająca na okres od lat 
czterdziestych XIX wieku do 
lat dwudziestych wieku XX. 
Sufrażystki domagały się przede 
wszystkim reformy prawa rodzin-
nego i wyborczego oraz popra-
wy ekonomicznych warunków 
życia kobiet, a ich największym 
sukcesem było uzyskanie praw 
wyborczych. Druga fala femi-
nizmu, która ogarnęła głównie 
USA i niektóre kraje Europy 
Zachodniej, to lata sześćdziesiąte 
i siedemdziesiąte XX wieku. W 
umiarkowanej formie feminizm 
ten domagał się pracy dla kobiet 
w zmniejszonym wymiarze go-

dzin i dowartościowania ich zajęć 
domowych, w skrajnej – pod-
kreślał całkowitą niezależność 
kobiet od mężczyzn, postulując w 
imię wolności kobiety odrzucenie 
instytucji rodziny oraz prawa do 
aborcji. Zaś feminizm trzeciej fali  
narodził się w latach osiemdzie-
siątych i pojawiły się w nim nowe 
zagadnienia, takie jak kwestie ra-
sowe, podziały ekonomiczne czy 
religijne. W tym czasie pojawiły 
się także poglądy tzw. postfemi-
nistyczne, według których, jako 
że kobiety osiągnęły już swój 
cel, czyli równouprawnienie, 
feminizm przestał być potrzebny, 
a nawet zaczął być zjawiskiem 
szkodliwym dla samych kobiet.

Dziś wielu ludziom feminizm 
kojarzy się głównie z walką ko-
biet o prawo do aborcji. Chyba 
– niestety – także wielu kobietom. 
Nic bardziej mylnego. Historia 
feminizmu pokazuje bowiem coś 
zupełnie przeciwnego. Okazuje 
się, że wielkie sufrażystki walczą-
ce o prawa kobiet, zdecydowanie 
sprzeciwiały się aborcji, widząc w 
niej jeden ze sposobów wyzysku 
kobiety. Uważały, że stanięcie po 
stronie kobiet jest równoznaczne 
z byciem pro-life.

I tak np. Victoria Woodhull – 
pierwsza kobieta, która kandydo-
wała na prezydenta USA, zanim 
nawet było to prawnie dozwolone 
– napisała: „Każda kobieta wie, 
że gdyby była wolna, nigdy nie 
zaakceptowałaby czegoś niepo-

Być kobietą… w Kościele
W świadomości wielu ludzi Kościół jawi się jako ostoja konserwatyzmu. 
Dotyczy to również tzw. kwestii kobiecych, a więc poglądów na rolę kobie-
ty w rodzinie i społeczeństwie. Czy słusznie? Obchodzony 8 marca Dzień 
Kobiet to dobry moment, aby się temu zagadnieniu przyjrzeć nieco bliżej.
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żądanego dla swego dziecka, nie 
mówiąc o zabiciu go przed naro-
dzeniem”. Z kolei Alice Paul do-
skonale zdawała sobie sprawę, że 
aborcja nie rozwiązuje problemu 
ciężarnej kobiety, ale wygodnego 
mężczyzny, który w ten sposób 
pozbywa się obowiązku troski 
o swoje dziecko. W aborcji do-
strzegała zagrożenie, które ściśle 
wpisuje się w walkę o szacunek 
dla kobiet ze strony mężczyzn. 
Procedurę tę wprost nazywała "za-
bijaniem nienarodzonych kobiet" 
czy "wykorzystywaniem kobiet". 
Poglądy te zaś wyprowadzała nie 
z wiary, ale właśnie z feminizmu. 
Przeciw zabijaniu nienarodzonych 
dzieci opowiadały się także inne 
liderki ruchu sufrażystek, m.in. 
agnostyczka Zuzanna B. Antho-
ny czy Sara Norton. Wszystkie 
aborcję wprost nazywały one 
morderstwem, a ostatnia dodawa-
ła, że osoby dokonujące aborcji 
to rzeźnicy. 

Co Kościół na to,  
czyli szczypta historii

Stanowisko Kościoła katolic-
kiego w kwestii emancypacji 
kobiet znacząco ewoluowało w 
ciągu ostatniego stulecia. Problem 
ten poruszają liczne kościelne 
dokumenty. 

W pierwszej połowie XX wieku 
stosunek Kościoła do zwiększają-
cego się udziału kobiet w życiu 
społecznym był raczej krytyczny, 
o czym świadczą wypowiedzi pa-
pieża Piusa XI w encyklice Casti 
Connubii z 1930 roku. „Doprawdy 
fałszywe to wyzwolenie i niena-
turalne zrównanie z mężem jest 
raczej zgubą niewiasty” – pisze 
papież. Jednak już jego następca 
papież Pius XII podczas zjazdu 
Międzynarodowego Związku 
Katolickich Lig Kobiecych, który 
odbył się w 1947 r., zwracając 
się do kobiet, nie tylko nie po-

dejmował walki z tendencjami 
emancypacyjnymi, lecz zachęcał 
kobiety do aktywnego uczestnic-
twa w rozwoju własnym, a także 
otaczających je środowisk .

W kolejnych latach zaintereso-
wanie kwestią kobiecą w Kościele 
było coraz większe. W 1948 r. 
problematyka kobiet pojawiła 
się na pierwszym Zgromadzeniu 
Ogólnym Ekumenicznej Rady 
Kościołów w Amsterdamie. W ko-
lejnym roku utworzono specjalną 
Komisję ds. kobiety w Kościele, a 
w 1954 r. powstało Zgromadzenie 
Ogólne ds. współpracy mężczyzn 
i kobiet w Kościele.  

Jan XXIII poparł potrzebę rów-
nouprawnienia kobiet i mężczyzn, 
podkreślając przy tym godność 
kobiety jako osoby ludzkiej, a 
Paweł VI kontynuował to stano-
wisko. Szczególnie dużo miejsca 
w swoim nauczaniu poświęcił 
kwestii kobiecej papież Jan Paweł 
II. Przekonywał, że niezbędne 
jest zagwarantowanie faktycznej 
równości kobiet i mężczyzn (za-
równo w życiu osobistym, jak i 
zawodowym), powołując się na 
autorytet Pisma Świętego i w od-
mienny od dotychczas przyjętego 
sposób interpretując słowa Księgi 
Rodzaju na temat roli mężczyzny 
i kobiety. Jednakże - wzorem po-
przedników, tj. Jana XXIII i Pawła 
VI – odmówił kobietom prawa do 
święceń kapłańskich, podkreślając 
ich znaczący udział w kapłaństwie 
powszechnym oraz możliwość 
wyboru życia konsekrowanego we 
wspólnotach zakonnych. 

Następca Jana Pawła II papież 
Benedykt XVI zajmował w kwe-
stii kobiecej stanowisko zbliżone 
do swego poprzednika. Podczas 
zorganizowanego w 2008 r. mię-
dzynarodowego kongresu Kobieta 
i mężczyzna, człowieczeństwo w 
swojej pełni papież w jednym z 
przemówień podkreślił koniecz-
ność zagwarantowania faktycz-

nego równouprawnienia kobiety 
i mężczyzny w sferze prywatnej 
i publicznej. Krytycznie odniósł 
się też do ideologii gender, widząc 
w niej  podważanie naturalnych 
różnic między kobietą i mężczy-
zną, zgodnych z zamysłem Boga. 
Wskazywał również, że każdej ko-
biecie, tak jak mężczyźnie, należy 
się poszanowanie jej odrębności 
i praw. 

A co teraz?
Również obecny papież Franci-

szek w swoim nauczaniu porusza 
kwestie sytuacji i roli kobiety. 
W Evangelii Gaudium, swoim 
pierwszym dokumencie doktry-
nalnym, poświęcił on wiele uwagi 
kobietom, wyrażając uznanie dla 
ich wkładu w społeczeństwo i 
duszpasterstwo, zaznaczając, że 
„potrzeba jeszcze poszerzyć prze-
strzenie dla bardziej znaczącej 
obecności kobiecej w Kościele”. 
Jednak jeszcze raz podkreślił, że 
„kapłaństwo zarezerwowane dla 
mężczyzn, jako znak Chrystusa 
Oblubieńca powierzającego się 
w Eucharystii, jest kwestią nie 
podlegającą dyskusji(...)”. Zwró-
cił także uwagę na szczególnie 
trudną sytuację kobiet, które 
często mają mniejsze możliwości 
obrony swoich praw. Podkreślając 
konieczność obrony ludzkiego ży-
cia i sprzeciwiając się aborcji jako 
wyznacznikowi postępu, wykazał 
jednocześnie zrozumienie dla 
kobiet znajdujących się w bardzo 
trudnej sytuacji, które widzą w 
aborcji „szybkie rozwiązanie w 
ich głębokiej udręce, szczególnie 
gdy rozwijające się w nich życie 
zaistniało w wyniku gwałtu lub w 
kontekście krańcowego ubóstwa”.  
Na potrzebę docenienia roli ko-
biet w życiu publicznym, społecz-
nym, rodzinnym a także w życiu 
Kościoła wskazał Ojciec Święty, 
spotykając się w lutym 2015 roku 
z uczestnikami obrad Papieskiej 
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Rady ds. Kultury. Przebiegały 
one pod hasłem Kultury kobiece: 
podobieństwo a zróżnicowanie. 

Z kolei biskupi zebrani w 2015 
roku  na XIV Zwyczajnym Zgro-
madzeniu Synodu Biskupów 
podkreślili kluczową rolę kobiety 
w życiu osoby, rodziny i społe-
czeństwa, zwłaszcza jako matki. 
Zauważyli jednocześnie, iż statut 
kobiet na świecie bardzo się różni 
w zależności od czynników spo-
łeczno-kulturowych. Podkreślili 
konieczność ochrony i promowa-
nia godności kobiety i zapobie-
gania dyskryminacji kobiet oraz 
przemocy wobec nich, a także ich 
wykorzystywania, wiążąc te zja-
wiska m.in. z problemem aborcji i 
przymusowej sterylizacji, a także 
negatywnymi konsekwencjami 
praktyk związanych z prokreacją, 
takich jak korzystanie z surogatki 
czy też rynek gamet i embrionów. 
„Emancypacja kobiet wymaga 
przemyślenia obowiązków mał-
żonków wobec siebie nawzajem 
i w wspólnej odpowiedzialności 
za życie rodzinne” – piszą bisku-
pi, odnosząc się bezpośrednio 
do kwestii emancypacji, a w  
zakończeniu punktu dotyczącego 
kobiet określają w tym względzie 
rolę Kościoła w słowach: „Do 
uznania przez społeczeństwo 
decydującej roli kobiet może 
przyczynić się większe uznanie 
ich odpowiedzialności w Ko-
ściele: ich obecność w procesach 
decyzyjnych, ich udział w zarzą-
dzaniu niektórymi instytucjami, 
ich zaangażowanie w formację 
kapłanów”.

Równi, ale różni
W nauczaniu społecznym Ko-

ścioła kobiety i mężczyźni są 
dziś zatem traktowani jako osoby 
ludzkie mające taką samą godność: 
„Kościół, towarzyszący w drodze 
mężczyznom i kobietom naszych 
czasów, proponuje im również 

swoją naukę społeczną”. Kościół 
bowiem „pełniąc misję głoszenia 
Ewangelii, w imię Chrystusa 
przypomina człowiekowi o jego 
własnej godności i powołaniu do 
wspólnoty osób; poucza go o wy-
maganiach sprawiedliwości i po-
koju zgodnych z Bożą  mądrością” 
(Kompendium Nauki Społecznej 
Kościoła, § 3)

Katechizm Kościoła Katolickie-
go w paragrafie 2393 stwierdza: 
„Bóg, stwarzając człowieka jako 
"mężczyznę i niewiastę", obdarzył 
ich taką samą godnością osobową. 
Każdy człowiek, mężczyzna i 
kobieta, powinien uznać i przy-
jąć swoją tożsamość płciową”. 
Tym samym Kościół potwierdza 
bez żadnych wątpliwości równo-
uprawnienie kobiet i mężczyzn, 
jednakże z podkreśleniem różnic 
między oboma płciami. Równo-
uprawnienie nie oznacza iden-
tyczności sprawowanych funkcji, 
co w Kościele przekłada się na 
brak zgody na udział kobiet w 
kapłaństwie hierarchicznym. Ko-
ściół nie przestaje też podkreślać 
wartości rodziny oraz roli kobiety 
jako matki i konieczności ochrony 
życia. Popiera równocześnie pra-
wo do wszechstronnego rozwoju 
osobowego i społecznego kobiet 
i ich zaangażowania w sprawy 
świata i Kościoła. 

Czas na refleksję
Parząc nieco na historię walki 

kobiet o ich prawa wydaje się, że 
Kościół jest dziś bardziej pro-fe-
ministyczny niż same feministki, 
które zamiast rozwijać swoją 
kobiecość i niezależność albo 
za wszelką cenę chcą dorównać 
mężczyznom, albo w ich czymś 
zastępować, albo z nimi walczyć. 
Potrzebują potwierdzenia, że nie są 
gorsze, a wręcz są lepsze od nich. 

Z jednej strony współczesne 
feministki wciąż walczą o swoje 
prawa, jakby zapomniały, że tak 

naprawdę wywalczyły je dla 
nas (w Europie przynajmniej) 
nasze prababki. Mamy prawo do 
pracy zawodowej, z którego nie 
wiedzieć kiedy zrobił się nam 
(ekonomiczny) przymus, prawo do 
wykształcenia, głosowania, zajmo-
wania  kierowniczych stanowisk i 
to nawet w polityce… Więc o co 
jeszcze chodzi? O prawo do nie-
wychodzenia za mąż, nierodzenia 
dzieci, niegotowania obiadów? A 
kto nas zmusza? Pozostaje jeszcze 
prawo do bezkarnego zabijania 
własnych dzieci… No, ale tego 
to już, mam nadzieję, żadne femi-
nistyczne lobby nie przeforsuje. 
Z drugiej strony – te same femi-
nistki popierają ideologię gender, 
w świetle której feminizm nie ma 
racji bytu, bo samo pojęcie płci 
żeńskiej zatraca jednoznaczność. 
Jak może być feministką kobieta, 
która nie poczuwa się do bycia 
kobietą?

Czy jestem feministką? Tak. 
Jeżeli oznacza to utożsamianie 
się z własną płcią i opowiadanie 
się za równością praw. Ale bez 
przesady. Lubię też bowiem nasze 
drobne kobiece przywileje, np. 
gdy mężczyzna przepuszcza mnie 
w drzwiach. Przy jednoczesnym 
szacunku dla płci przeciwnej w ca-
łej jej odmienności. Równość nie 
oznacza bowiem, wbrew współ-
czesnym trendom kulturowym, 
zacierania się różnic między płcia-
mi. Sprzeciwiają się temu zarówno 
biologia, jak i psychologia. 

Jeżeli my, kobiety, zatracamy 
swoją odrębność, starając się 
upodobnić do mężczyzn, to tak 
naprawdę działamy przeciw so-
bie. Przyznajemy się do tego, że 
uważamy się za gorsze. Ciągle 
coś musimy udowadniać… Że 
się nadajemy, że potrafimy… 
Udowadniać komu? Sobie czy 
mężczyznom?

Beata Prusik
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Święta  Agata urodziła się w Pa-
lermo na Sycylii w bogatej, wysoko 
postawionej rodzinie. Wyróżniała 
się wielką urodą. O jej rękę starał 
się starosta Sycylii Kwintinianus.  
Kiedy Agata dowiedziała się o tym, 
uciekła i ukrywała się. Kwintinia-
nus wyznaczył nagrodę za jej odna-
lezienie, dlatego zdradzono miejsce 
jej ukrycia. Ponieważ Agata po-
stanowiła swoje życie poświęcić 
Bogu, odrzuciła jego oświadczyny. 
Ten domyślił się, że ma to związek 
z jej wiarą i postanowił nakłonić ją 
do porzucenia chrześcijaństwa. W 
tym celu oddano Agatę pod opiekę 
Afrodyzji - kobiety rozpustnej, któ-
ra próbowała nakłonić ją do uciech 
cielesnych i porzucenia wiary. 
Afrodyzja nie zdziałała niczego i po 
trzydziestu dniach Agatę odesłano z 
powrotem Kwintinianusowi, który 
widząc, że nic nie wskóra, postawił 
ją przed sobą jako przed sędzią i 
kazał wyrzec się wiary. 

W tamtym czasie obowiązywał 
wymierzony w chrześcijan dekret 
cesarza Decjusza (249-251), który  
nakazywał wszystkim miesz-
kańcom Cesarstwa Rzymskiego 
złożyć ofiarę rzymskim bogom. 
Kiedy Agata  nie wyrzekła się 
wiary, poddano ją torturom: szar-
pano jej ciało hakami i przypala-
no rany.  Nie ugięła się, dlatego 
Kwintinianus kazał katu obciąć jej 

piersi. Okaleczoną odprowadzono 
do więzienia i spodziewano się jej 
szybkiej śmierci. O północy wię-
zienie otoczyła jasność, w której 
blasku nawiedził Agatę św. Piotr 
niosący złote naczynie napełnione 
balsamem. Agata została cudow-
nie uzdrowiona. W czasie cudow-
nego uleczenia inni więźniowie 
- chrześcijanie zostali uwolnieni z 
kajdan i uciekli z więzienia.

 Zdarzenie to stało się głośne w 
całej Katanii. Kwintinianus uznał 
to za czary i ponownie postawił 
Agatę przed sądem, którego był 
sędzią. Przed tłumem ludzi, na 
rynku włóczono Agatę po rozża-
rzonym ogniu i ostrych skorupach. 
Kiedy poddano ją torturom, nastą-
piło trzęsienie ziemi. Przerażona 
ludność zbuntowała się przeciw 

Kwintinianusowi, doszło do roz-
ruchów. Ten kazał potajemnie 
odprowadzić Agatę do więzienia, 
a sam uciekł. 

Święta Agata zmarła w więzie-
niu w 251 r. W rok po jej śmierci 
wybuchł wulkan Etna i lawa za-
grażała Katanii. Wówczas ludność 
udała się z procesją do grobu św. 
Agaty, kierując w stronę lawy 
welon, który podczas poddania 
Agaty próbie ognia jako jedyny 
nie uległ spaleniu. Lawa zmieniła 
swój kierunek i Katania została 
ocalona. Święta Agata była czczo-
na jako święta chroniąca od ognia, 
a jej welon słynął z cudownych 
uzdrowień.

Kiedy kult św. Agaty bardzo 
się rozpowszechnił, w jej święto 
- 5 lutego - zrodziła się tradycja 
święcenia chleba i wody, któ-
re spożywane w czasie burzy 
miały chronić przed pożarem. 
 Modlono się więc do niej, by 
ustrzegła przed trzęsieniami ziemi, 
pożarami, piorunami. Św. Agata 
jest patronką Katanii, ludwisarzy, 
pielęgniarek oraz kobiet z choro-
bami piersi.

 Legenda opowiada, że gdy przed 
przeszło trzystu laty w krakow-
skich składach niedaleko Bramy 
Grodzkiej wybuchł groźny pożar, 
miasto uratowała od zagłady 
pewna stara żebraczka, rzucając w 
płomienie sól św. Agaty, co spra-
wiło, że ogień zgasł. Pytana przez 
rajców miejskich, czego żąda za 
uratowanie grodu, odrzekła: macie 
ufundować kościół ku czci świętej 
wspomożycielki. Rajcy zobowią-
zali się do wzniesienia świątyni, 
ale zamiaru tego nigdy nie zreali-
zowali. Kiedy jesienią 1655 roku 
spłonęły doszczętnie przedmieścia 
wawelskiego grodu, podpalone 
przez szwedzkiego najeźdźcę, 
dopatrywano się w tym kary Bożej 
za niedotrzymanie obietnicy danej 
żebraczce przez ojców miasta.

A. Chabraszewska

Chleb i sól św. Agaty 
od ognia ustrzeże chaty
 
 W dziejach Kościoła odnajdziemy wiele niezwykłych, 
świętych kobiet. Jedną z nich jest św. Agata, której wspo-
mnienie obchodziliśmy 5 lutego. Tego dnia w  naszym 
kościele odbył się obrzęd poświęcenia soli i chleba. Za 
wstawiennictwem świętej mają one chronić nas i nasze 
domy, mieszkania od niebezpieczeństw pożaru i od in-
nych przeciwności. Mszę Świętą o godz. 18.30 sprawował 
ksiądz Paweł Michniewcz.
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Wierzyli głęboko, że to pra-
gnienie to głos Ducha Świętego, 
który wkrótce dał łaskę spotkań 
modlitewnych, błogosławieństwo 
jeszcze wtedy ks. proboszcza 
Bogdana Schmidta oraz opiekuna 
ks. Piotra Dzedzeja. Początkowo 
niewielka grupka osób (dziś jest 
ich ponad 30) spotykała się na 
cotygodniowej modlitwie. Jest ona 
spontaniczna, wypływająca prosto 
z serca, nacechowana radością i 
wdzięcznością Bogu. Każde spo-
tkanie poprzedzone jest czynnym 
udziałem we Mszy Świętej. Chce-
my, aby centrum naszej modlitwy 
była Eucharystia,  dlatego raz w 
miesiącu adorujemy Najświętszy 
Sakrament. 

Najważniejsza modlitwa na spo-
tkaniu to uwielbienie Boga pieśnią 
przy akompaniamencie gitary. 
Jednym z charyzmatów jest śpiew 
w językach (zob. 1Kor 12,4-10). 
Uczestnicy modlą się głośno, pod-
noszą dłonie w geście uwielbienia. 
Właśnie w tym uwielbieniu przy-
chodzi Jezus ze swoim pociesze-
niem, umocnieniem.  Zabiera ból, 

zmęczenie, obdarza nową nadzieją, 
objawia nam Ojca. Za każdym 
razem doświadczamy tego cudu! 

Jest też czas i miejsce, na krót-
ką katechezę, bo przecież Jezus 
uzdrawiał, pocieszał, ale też na-
uczał. Tu nieoceniony jest kapłan, 
opiekun wspólnoty, obecnie to 
ks. Paweł Michniewicz. Podczas 
spotkań nie zapominamy o naszej 
Matce Maryi, świętych i błogosła-
wionych. Przez ich wstawiennic-
two, tyle że spontanicznie, prosi-
my za siebie nawzajem, za innych. 

Wspólnota posiada też swoje-
go lidera. Jest to osoba świecka. 
Codziennie modli się za każdego 
członka grupy, rozeznaje spo-
tkania, ustala z księdzem prze-
bieg modlitwy itp. Są też osoby 
prowadzące modlitwę, grające, 
śpiewające. "Różne są dary łaski, 
lecz ten sam Duch; różne też są 
rodzaje posługiwania, ale jeden 
Pan" (1Kor 12,1a)

Odnowa to nie tylko modlitwa, 
to również wspólne wyjazdy na 
rekolekcje, czuwania, fora chary-
zmatyczne, kursy ewangelizacji  

itp. Bardzo ważną częścią formacji 
nowych członków Odnowy w 
Duchu Świętym jest seminarium 
odnowy wiary. Są to kilkutygo-
dniowe rekolekcje, polegające 
na cotygodniowej katechezie w 
kluczu kerygmatu, codziennym 
rozważaniu słowa Bożego, za-
kończone spowiedzią generalną, 
modlitwą o uzdrowienie zranień 
oraz modlitwą o wylanie darów 
Ducha Świętego. Ta modlitwa jest 
też nazywana chrztem w Duchu 
Świętym. Nie chodzi tu o jakiś 
ponowny chrzest, ale o odnowie-
nie w nas przez Ducha Świętego 
tego, co otrzymaliśmy na chrzcie 
i bierzmowaniu i obdarowanie 
nowymi charyzmatami. 

Charakterystyczne jest u osób, 
które przeszły takie seminarium,  
znaczne ożywienie wiary, odno-
wienie miłości do Kościoła, do 
sakramentów, do czytania Pi-
sma Świętego. Coś, co przedtem 
przychodziło nam z trudem, teraz 
przychodzi z łatwością. Dlacze-
go? Ponieważ sam Duch Święty 
nam w tym pomaga. Można by 
rzec, że wiara, która dotąd była 
tylko rozumowa, zeszła teraz do 
poziomu serca. A wiadomo - kto 
kocha, tego nie trzeba zmuszać. 
Duch Święty jest Osobą Boską, 
na którą szczególnie otwierają się 
uczestnicy spotkania. Dlatego wła-
śnie Odnowa w Duchu Świętym. 
To On - Duch Święty przychodzi z 
pomocą naszym słabościom, wzbu-
dza w nas miłość do Jezusa i Ojca, 
otwiera na charyzmaty, pobudza do 
miłości braci i ewangelizacji. 

Jeśli byś chciał/chciała, po-
dobnie jak my, przeżywać swoją 
wiarę, ożywić ją bardziej, szukasz 
też wspólnoty, w której są bliższe 
relacje - przyjdź! Spotykamy się 
w każdy poniedziałek na Mszy 
Świętej o godz. 18:30, po której 
jest godzinne spotkanie modli-
tewne. Zapraszamy!

Piotr Stefaniak

Odnowa w Duchu Świętym 
w Św. Jerzym 
Odnowa w Duchu Świętym w naszej parafii istnieje od 
6 lat. Po rekolekcjach, które przeżyli nasi parafianie, 
państwo Maria i Jacek Redmannowie, powstało w nich 
pragnienie uwielbienia Boga we wspólnocie.
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Po pierwsze, wchodząc w dom, 
symbolicznie wchodzimy w życie 
i możemy być razem w tym, co 
piękne i radosne i tym, co smutne. 
I tak jest faktycznie - wchodząc 
do jednego mieszkania, widzimy 
szczęście. „Proszę księdza to mój 
syn Mateusz, ma 2 tygodnie” - 
mówi z radością i dumą  świeżo 
upieczony tata Rafał. To szczęście 
i radość są tak namacalne, że 
prawie da się je kroić nożem do 

SproStowanie
W poprzednim numerze podaliśmy listę nagrodzonych za uczestnictwo w roratach. Wśród obecnych 
na wszystkich roratach oprócz wymienionych dzieci powinna się znaleźć także Hanna wachowiak. 
Za przeoczenie przepraszamy.

redakcja

Kolęda
 
Wraz z końcem stycznia 
zakończyliśmy wizytę dusz-
pasterską zwaną kolędą. 
W jej trakcie odwiedzili-
śmy mniej więcej połowę 
z ponad 8 tys. naszych 
parafian. Trudno określić, 
czy to dużo, czy mało. Jed-
nak niezaprzeczalnie był 
to wyjątkowy czas dla nas, 
księży… jak i - taką mam 
nadzieję - dla naszych pa-
rafian. Dlaczego?

tortu. Jednak wchodzę do drugie-
go mieszkania i słyszę: „Proszę 
księdza, miesiąc temu pochowa-
łem pierworodnego, miał 9 lat… I 
ksiądz chce mi mówić że Bóg jest 
miłością?”. Idę dalej -  bogactwo/
bieda, radość/smutek, posiadanie/
dojmująca strata… Co dom, to 
historia… Co dom, to życie, które 
pisze zaskakujące scenariusze. 
Pytania, rozmowy, kłótnie, ale 
w tym wszystkim mogę być ja, 
mogę stać się tego częścią, a 
więc i przez to przejawia się chęć 
zaproszenia wiary do stołu życia. 

I po drugie,  co jest - myślę  
- ważniejsze: dla wielu jest to 
jedyna okazja, żeby porozmawiać 
z księdzem, bo ich kroki rzadko w 
niedziele kierują się do kościoła. 
Kiedy spotykają księdza oko w 
oko, są w stanie sami poznać twarz 
Kościoła prawdziwą, a nie tę pre-
zentowaną w  mediach.

Kolęda to ważny i piękny czas, 
dlatego wszyscy pragniemy Wam 
podziękować za ten nieoceniony 
dar bycia razem. 

ks. P. Michniewicz

SMS, czyli Skarb Mądrego Słowa… 
o wspólnocie Kościoła

SMS od św. Augustyna
l Czym jest nasz duch, to znaczy 
nasza dusza, dla członków ciała, 
tym jest Duch Święty dla członków 
Chrystusa, dla Ciała Chrystusa, 
którym jest Kościół.

SMS od św. Antoniego z Padwy
l Kto chce mieć w sobie Boga i 
znaleźć pewną drogę wewnętrznego 

zjednoczenia się z Nim, powinien 
trwać w Jego rodzinie (w Kościele) i 
prowadzić życie rodzinne, ponieważ 
więzi z Ojcem Niebieskim i z braćmi 
polegają na wierze i miłości.

SMS od św. Pio z Pietrelciny 
l Tak jak zaprawa trzyma cegły w 
budowli, tak miłość i posłuszeństwo 
jednoczą ludzi w Kościele.

SMS od sł. Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 
l Nie lękajmy się o Kościół, że gdy 
za bardzo wejdzie w życie ludzkie, 
to się trochę przybrudzi. To jest Ko-
ściół grzeszników i świętych, Kościół 
pszenicy i kąkolu, Kościół wprawdzie 
Boży, ale ludzki.
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Święto Ofiarowania Pańskiego 
przypada czterdziestego dnia po 
Bożym Narodzeniu. Jest to pa-
miątka ofiarowania Pana Jezusa 
w świątyni jerozolimskiej i doko-
nania przez Matkę Bożą obrzędu 
oczyszczenia. Według Ewangelii 
Jezus, zgodnie z prawem żydow-
skim, jako pierworodny syn był 
ofiarowany Bogu w świątyni. 
Wtedy też Symeon wypowiedział 
proroctwo, nazywając Jezusa 
„światłem na oświecenie pogan i 
chwałą Izraela”. Dlatego święto to 
jest bogate w symbolikę światła. 

Na pamiątkę ocalenia pierwo-
rodnych synów Izraela podczas 
niewoli egipskiej każdy pierwo-
rodny syn u Żydów był uważany 
za własność Boga. Dlatego czter-
dziestego dnia po jego urodzeniu 
należało zanieść syna do świątyni 
w Jerozolimie, złożyć go w ręce 
kapłana, a następnie wykupić za 
symboliczną opłatą. Z obrzędem 
ofiarowania i wykupu pierworod-

nego syna łączyła się ceremonia 
oczyszczenia matki dziecka. Z tej 
okazji matka była zobowiązana 
złożyć ofiarę z baranka,  a jeśli jej 
na to nie pozwalało zbyt wielkie 
ubóstwo – przynajmniej ofiarę z 
dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, 
że Maryja i Józef złożyli syno-
garlicę, świadczy, że byli bardzo 
ubodzy.  Ofiarowanie Jezusa ozna-
cza początek nowego przymierza 

W piątek 2 lutego Kościół katolicki obchodził święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień 
Życia Konsekrowanego. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 
W naszym kościele  Msze Święte odprawione zostały o godz. 7.00, 10.00 i 18.30.

Święto Ofiarowania Pańskiego 
i Dzień Życia Konsekrowanego

i nowego kapłaństwa, w którym 
Syn Boży sam jest Świątynią, Ka-
płanem i Ofiarą. Treść tego święta 
podkreśla zamierzoną przez Boga 
powszechność zbawienia, które 
ma objąć nawet pogan.

W tym samym dniu obchodzi-
my Dzień Życia Konsekrowa-
nego, który ustanowił w 1997 
roku święty papież Jan Paweł II, 
stwarzając okazję do głębszej 
refleksji całego Kościoła nad da-
rem życia poświęconego Bogu. 
Siostry i bracia zakonni, a także 
członkowie instytutów świeckich, 
stowarzyszeń życia apostolskiego, 
pustelnicy, dziewice i wdowy 
podobnie jak Jezus w świątyni 
jerozolimskiej ofiarowują swoje 
życie na wyłączną służbę Bogu. 
Osoby konsekrowane odnawiają w 
tym dniu swoje śluby. Tegoroczny, 
22. Dzień Życia Konsekrowane-
go, przeżywany był pod hasłem 
„Jesteśmy napełnieni Duchem 
Świętym”.

S. Sobolewska
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Pierwsze uświadamiają 
nam naszą małość i śmier-
telność, mają wzbudzić 
refleksję przemijania, 
własnej słabości, ułomno-
ści, drugie – przypomina-
ją o grzeszności i potrze-
bie ciągłego powracania 
do Boga, mają wskazać 
konieczność przemiany, 
pracy nad sobą. Jedne i 
drugie powinny być dro-
gowskazami, które popro-
wadzą nas przez Wielki 
Post  ku duchowemu od-
rodzeniu. Warto się wtedy 
zastanowić, co w naszym 
życiu warte jest tego, aby 
to zmienić, z czego może-
my, a nawet powinniśmy 
zrezygnować…

Wiatru nie widzę, ale jest i ob-
serwując liście, które się kołyszą, 
wiem, że jest i działa. Oni tak 
samo! Oni jedynie poszli o krok 
do przodu względem nas i wciąż są 
blisko…. Wciąż możemy od nich 
przyjmować podarunki i im je da-
wać. I warto naprawdę pomyśleć: 
„ A co, jeśli dzięki moim modli-

twom on/ona zostanie świętym?”  
Bo tak osoba, będąca w niebie, jest 
święta taką samą świętością, jak 
osoby przedstawiane na obrazach, 
malowidłach i witrażach.  I warto 
wtedy pomyśleć: mój osobisty 
święty… to dopiero koneksje… 

Niech więc w ciągu roku listo-
pad nie będzie jedynym miesią-

cem, w którym przypominamy 
sobie o naszych zmarłych. Niech 
każdy miesiąc taki będzie. Dla-
tego całym sercem zapraszamy 
na Msze Święte z wypominkami 
za naszych zmarłych - zawsze 
w pierwszy wtorek miesiąca o 
godzinie 18.30.

ks. P. Michniewicz

Msza Święta za zmarłych
Nadchodzi czas Wielkiego Postu. To dobra okazja, aby zrobić sobie taki mały 
rachunek sumienia: jak często pamiętam o swoich zmarłych? Jak często walczę 
i wspieram modlitwą, postem, intencją tych, z którymi przeżyłem 10, 20, 40 lub 
więcej lat swojego życia? Czy kamień nagrobny zamyka nasze wspólne bycie 
razem? OCZYWIŚCIE, ŻE NIE!

Czas na zmiany 
Uczestnicząc w liturgii Środy Popielcowej, w czasie obrzędu posypywania 
głów popiołem usłyszymy słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” 
(Rdz 3,19)  lub: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). 

WIELKI POST
Z czego zrezygnuję w Wielkim Poście?
Zrezygnuj z narzekania................................ skoncentruj się na wdzięczności.
Zrezygnuj z pesymizmu............................... stawaj się optymistą.
Zrezygnuj z gorzkich sądów......................... myśl życzliwie.
Zrezygnuj z nadmiernej troski...................... zawierz Opatrzności Bożej.
Zrezygnuj ze zniechęcenia............................ bądź pełen nadziei.
Zrezygnuj z zawziętości................................ powróć do przebaczenia.
Zrezygnuj z nienawiści.................................. odpłacaj dobrem za zło.
Zrezygnuj z negatywizmu............................. bądź pozytywny.
Zrezygnuj z gniewu....................................... bądź cierpliwszy.
Zrezygnuj z małostkowości.......................... stawaj się dojrzalszy.
Zrezygnuj ze smutku..................................... raduj się z piękna, 
                                                                          które jest wokół ciebie.
Zrezygnuj z zazdrości.................................... módl się o ufność.
Zrezygnuj z obgadywania.............................. kontroluj język.
Zrezygnuj z grzechu....................................... wracaj do cnoty.
Zrezygnuj z rezygnowania............................. wytrwaj.
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Dokument Naród żydowski i jego 
Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej  
porusza problem znaczenia Pism ży-
dowskich, nazywanych przez chrze-

ścijan Starym Testamentem, i ich relacji względem Nowego Testamentu 
oraz wynikające z tego konsekwencje nie tylko teologiczne, lecz także 
rzutujące na relacje między narodem żydowskim a chrześcijanami.

Czy między dwoma sposobami odczytywania Starego Testamentu - 
przez Żydów i przez chrześcijan - istnieje niepokonywalna sprzeczność, 
która wyklucza jakikolwiek dialog? Autorzy dokumentu są innego 
zdania. „Każda z tych dwóch lektur solidaryzuje się z odpowiednią dla 
niej wizją wiary, której jest wytworem i wyrazem. W konsekwencji są 
one niesprowadzalne jedna do drugiej” – piszą. 

Jak się okazuje, problem bierze się w dużym stopniu z  błędnej interpre-
tacji Pism Starego Testamentu przez chrześcijan. Błędnej, bo oderwanej 
od kontekstu historyczno-kulturowego, w którym owe Pisma powstawały. 
Aby zrozumieć specyfikę Starego Testamentu, należy pamiętać, iż jego 
adresatem był wyłącznie naród żydowski. To do niego, do narodu wybra-
nego, Bóg kieruje swoje słowo. Dla chrześcijan jest ono nie zawsze jasne, bywa, że mamy trudności z jego 
zrozumieniem i zaakceptowaniem (np. obecnego w Starym Testamencie okrucieństwa, którego nie można 
jednak oderwać od historycznych uwarunkowań). 

Tymczasem problemy interpretacyjne dotyczące relacji między oboma Testamentami, a także błędnie 
interpretowany obraz narodu żydowskiego w Pismach Nowego Testamentu prowadziły w przeszłości do 
rozłamów między Żydami i chrześcijanami. Wynikał on także z niezrozumienia przez chrześcijan obrazu 
Żydów zawartego w Nowym Testamencie i w związku z tym obwiniania ich jako narodu o śmierć Jezusa. 
Dokument tłumaczy bezzasadność takiego myślenia, stwierdzając, że rozłam między narodem żydowskim 
a chrześcijanami, którego przyczyny tkwią w dużej mierze w niewłaściwym odczytaniu Świętych Ksiąg, 
w ogóle nie powinien mieć miejsca, gdyż jest „sprzeczny z Pismem Świętym”.

 „Bez Starego Testamentu Nowy Testament byłby księgą nie do odszyfrowania, rośliną pozbawioną 
korzeni i skazaną na uschnięcie” – twierdzą autorzy. Warto zatem  zapoznać się z dokumentem PKB, który 
pokazuje Pisma Starego Testamentu jako podstawową część Biblii chrześcijańskiej, przez nas, chrześcijan, 
wciąż jednak niewystarczająco znaną i rozumianą.

Beata Prusik

Czy wiesz?
Odpowiedź na pytanie zadane w poprzednim numerze brzmi: Światowy Dzień Chorego
ustanowiony został przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 roku, po raz pierwszy obchodzone 
było 11 lutego w Lourdes. Niestety nikt nie odpowiedział prawidłowo.
Kolejne pytanie dotyczy naszej parafii: Kiedy była erygowana (podaj dokładną datę) 
i kto podpisał akt erekcyjny? 
Odpowiedzi przyjmujemy do 10 marca. Czeka nagroda.

Naród żydowski i jego Święte 
Pisma w Biblii chrześcijańskiej
Papieska Komisja Biblijna
Instytut Teologii Biblijnej Verbum, Kielce 2002
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Rozwiązania prosimy przesyłać  do 10 marca 2019 r.  

Wysyłamy na e-mail: parafia@swjerzy.goleniow.pl 
lub wrzucamy w kościele do pudełka: 
„LISTY DO ŚWIĘTEGO JERZEGO”. 

Na zwycięzców czekają nagrody.

Nagrodę wylosowali: 
Jan Krawczuk i Krystian Zarębski

NAGRODA DO ODEBRANIA W BIBLIOTECE PARAFIALNEJ

Krzyżówka



   Wszechmogący i miłosierny Boże!

   Często gromadzimy się w naszej świątyni  
   na modlitwie i sprawowaniu sakramentów. 

   Czynimy to jako wspólnota parafialna. 
   Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla tych, 
   którzy ją tworzą - dla wiernych i duszpasterzy. 

   Polecamy Ci rodziny naszej parafii, 
   niech będą silne Twoją mocą. 

   Oddajemy Ci pod opiekę dzieci i młodzież, 
   aby ich wzrastanie ku prawdziwej dojrzałości 

   przebiegało zgodnie z Twoją wolą. 
   Modlimy się za chorych, starszych i samotnych, 

   abyś Ty sam był dla nich pociechą i umocnieniem. 
   Twojej łaskawości polecamy naszych kapłanów 

   i prosimy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. 
   Ze szczególną mocą zawierzamy Ci tych, 

   którzy nie przyjęli dotąd orędzia zbawienia, 
   przemień ich serca i uczyń je miłymi Tobie.

   Ojcze, przyjmij nasze pokorne oddanie się Tobie 
   i błogosław naszej parafii. Amen.


