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Ka˝dy poczàtek roku jest
tym momentem, który po-

maga nam wytyczyç nowe ce-
le, stawiajàc jednoczeÊnie no-
we wyzwania i zadania. Na
najbli˝sze godziny, dni i mie-
siàce. I choç nigdy do koƒca
nie b´dziemy wiedzieç, ile
czasu na ich zrealizowanie
nam pozostanie, warto próbo-
waç. Tak jak spróbowali Marek
Kamiƒski i niepe∏nosprawny
17-letni Janek Mela. I po raz
kolejny im si´ uda∏o. ■
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Od poczàtku czu∏am wewn´trzny spo-
kój. Wierzy∏am, ˝e wszystko b´dzie

dobrze. Pociesza∏am m´˝a, mam´, dzieci.
Wszyscy byli bardzo zdenerwowani i po-
ruszeni mojà chorobà. Ja wiedzia∏am, ˝e
dla jednoÊci w rodzinie musz´ oddaç swo-
je zdrowie – tak dzisiaj, nieco z innej per-
spektywy opowiada Irena Gramsa, miesz-
kanka Przejazdowa ko∏o Gdaƒska. Wcze-
Êniej nie chcia∏a tego opowiadaç nikomu.
Wiedzia∏a o tym jedynie najbli˝sza rodzi-
na i ksiàdz. Gdy jednak pani Irena odzy-
ska∏a zdrowie, a rodzina si´ pojedna∏a, nie
mo˝na by∏o siedzieç cicho. Wspó∏czesne-
mu cz∏owiekowi potrzebne sà znaki. Nie

mogliÊmy wi´c milczeç,
gdy us∏yszeliÊmy t´ hi-
stori´.

Wi´cej na stronie 4–5.

ODDA¸AM SWOJE ZDROWIE

W kaplicy 
w Przejazdowie
dziejà si´ 
cudowne rzeczy 

ZA TYDZIE¡

■ O POLSKICH DZIECIACH I ICH RODZI-
NACH, mieszkajàcych w okoli-
cach Wilna. Dlaczego i po co
przyjecha∏y do Trójmiasta? 

■ Porozmawiamy z NAJBARDZIEJ

KONTROWERSYJNYM KAP¸ANEM

ostatnich czasów
■ ZAJRZYMY DO DOMU EMAUS, stwo-

rzonego dla ludzi wychodzà-
cych z wi´zienia na wolnoÊç

■ ZAPROSIMY NA PEREGRYNACJ¢

obrazu Chrystusa Mi∏osiernego. 

Po 15 dniach w´drówki w koƒcu do-

tarli na biegun po∏udniowy. Polarnik

Marek Kamiƒski, niepe∏nosprawny Ja-

nek Mela z Malborka i operator Marek

Ostrowski postawili stop´ na biegunie

w ostatnim dniu 2004 roku. 

Dok∏adnie o godzinie 3.47 czasu
polskiego. Mimo wielu zwàtpieƒ,
które pojawia∏y si´ w czasie ca∏ej
wyprawy, dokonali czegoÊ, czego
nie uda∏o si´ zrobiç jeszcze ˝adne-
mu cz∏owiekowi. Dzi´ki determi-
nacji Marka Kamiƒskiego 17-letni
Janek Mela, jako pierwszy niepe∏-
nosprawny i jednoczeÊnie naj-
m∏odszy cz∏owiek, zdoby∏ dwa bie-

guny w ciàgu
jednego roku. 
Mimo ˝e Êwi´ta
obchodzili po
raz drugi z dala
od rodzin, ˝e Kamiƒski wraca z lek-
ko odmro˝onà twarzà, a Ostrowski
z odmro˝onymi palcami, warto by-
∏o podjàç ryzyko, by pokazaç in-
nym, ˝e nie tylko mo˝na marzyç,
ale nale˝y realizowaç marzenia. Na-
wet, gdy si´ jest osobà nie do koƒ-
ca sprawnà. 
O polarnikach podczas ich w´drów-
ki pami´tali nie tylko Polacy, ale tak-
˝e Papie˝. Na kilka dni przed zdoby-
ciem bieguna otrzymali z Watykanu
Êwiàteczny list (patrz obok).

ANDRZEJ URBA¡SKI

LIST Z WATYKANU
Szanowni Panowie

Marek Kamiƒski i Jan Mela

Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II z wielkim

uznaniem przyjà∏ przed rokiem infor-

macj´, ˝e pokonali Panowie lody Arkty-

ki i dotarli do bieguna pó∏nocnego.

Dzi´kuj´, ˝e pami´tali Panowie o Nim

i zechcieli przes∏aç wówczas swoje po-

zdrowienie, wspominajàc spotkanie na

Westerplatte i pami´tne wezwanie do

„podj´cia i wype∏nienia powinnoÊci, od

których nie mo˝na si´ uchyliç”. Wasza

wyprawa nie by∏a wprawdzie powinno-

Êcià, ale by∏a skutecznà próbà wype∏-

nienia tego, co mo˝na by∏o uczyniç,

aby pokazaç Êwiatu, ˝e niepe∏no-

sprawnoÊç nie jest ograniczeniem

w podejmowaniu nawet najbardziej

trudnych zadaƒ. 

Obecnie sà Panowie w drodze na biegun

po∏udniowy.(...) Ojciec Âwi´ty towarzy-

szy Panom w modlitwie i ˝yczy sukcesu.

Przesy∏ajàc z okazji Bo˝ego Narodzenia

i Nowego Roku najserdeczniejsze ˝ycze-

nia, z serca Panom b∏ogos∏awi.

Watykan, 27 grudnia 2004 r.
KS. PAWE¸ PTASZNIK

Sekcja Polska Sekretariatu Stanu

Polscy polarnicy dotarli na biegun

Zdobywcy marzeƒ

Marek Kamiƒski 

i Janek Mela

w drodze 
na biegun
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Kol´da ∏àczy 
DEKANAT WEJHEROWO. W
zwiàzku ze Êmiercià ks. pra∏ata ˚u-
rawskiego nowym proboszczem
parafii Âwi´tej Trójcy w Wejhero-
wie 19 grudnia zosta∏ dotychcza-
sowy proboszcz z Juraty, ks. ka-
nonik Tadeusz Reszka. Ks. Resz-
ka zosta∏ równoczeÊnie dzieka-
nem dekanatu wejherowskiego
na okres pi´ciu lat. Do parafii
Âwi´tej Trójcy w Wejherowie zo-

sta∏ tak˝e – jako wikariusz –
skierowany ks. Andrzej Popielar-
ski, dotychczasowy wspó∏pra-
cownik przy koÊciele parafial-
nym Matki Boskiej Nieustajàcej
Pomocy w Juracie. W miejsce ks.
Reszki proboszczem w Juracie
zosta∏ ks. Wies∏aw Drà˝ek, który
dotychczas pracowa∏ w kolegia-
cie wejherowskiej jako wika-
riusz.

SOPOT. Temu zagadnieniu poÊwi´-
cona b´dzie kolejna katecheza z cy-
klu katechez audiowizualnych, nie
tylko dla doros∏ych, które odbywajà
si´ w tutejszym koÊciele pw. Êw. Je-
rzego. „Tym razem b´dziemy starali
si´ odpowiedzieç na pytanie, czy
w czasach zdominowanych przez
kult hedonizmu majà sens i jakàkol-
wiek wartoÊç praktyki ascetyczne,
poÊwi´cenie si´, dar z siebie” – wy-
jaÊnia ks. Rafa∏ Urbaƒski, dyrektor
Szko∏y Nowej Ewangelizacji. Wpro-
wadzeniem do dyskusji na ten temat
b´dzie film Frondy „Walka postu
z karnawa∏em”. Wspó∏czesna kultu-
ra jest zdominowana przez model
przyjemnoÊci, u˝ycia i konsumpcji,
model podwa˝ajàcy sens cierpienia.
O celowoÊci wysi∏ku wypowiadajà
si´ mi´dzy innymi sportowcy, muzy-
cy rockowi. Autorzy filmu starajà si´
przekonaç, i˝ cierpienie jest obecne
nie tylko w kulturze chrzeÊcijaƒ-
skiej. Spotkanie poprowadzi znany
dziennikarz i muzyk Jan Pospie-
szalski. GoÊciem wieczoru b´dzie
równie˝ Diakonia Muzyczna SNE.
Poczàtek 14 stycznia o godz. 19.00.

Zmiany i nominacje

GDYNIA. Po raz szósty dawni
przyjaciele – dzisiaj ojcowie
i matki rodzin: prawnicy, lekarze,
nauczyciele, a nawet prezes firmy
zgromadzili si´ w ostatnià nie-
dziel´ grudnia na wspólnym Êpie-
waniu kol´d. Wszyscy byli cz∏on-
kami lub zetkn´li si´ z oazà Sy-
chem, istniejàcà od 1984 r., którà
w latach osiemdziesiàtych prowa-
dzi∏ charyzmatyczny o. Janusz J´-
dryszek. Po jego odejÊciu z Gdyni
do Dar∏owa grupà opiekowa∏ si´
do swojej Êmierci o. Stefan Cesar-
czyk. – Pragniemy si´ spotykaç,
podtrzymywaç tradycj´ i wspól-
notowe wi´zi – mówi Tadeusz
Formela, dawniej cz∏onek Scholi
Cantorum Gedanensis. – Âpiewa-
nie kol´d to te˝ modlitwa, rów-
nie˝ za naszego oazowicza, o. Da-
riusza Mazurka, który dzisiaj pra-
cuje w Boliwii – stwierdzili
uczestnicy spotkania.

GDYNIA. Stowarzyszenie Kapi-
tanów Polskich oraz Stowarzysze-
nie Mechaników goÊci∏y na pok∏a-
dzie „Daru M∏odzie˝y” arcybisku-

pa Tadeusza Goc∏owskiego. Obok
licznych grudniowych spotkaƒ to
nale˝y do bardziej charaktery-
stycznych i barwnych…

Niedziela
Melomana
MIASTO GDYNIA w prezencie
noworocznym zaprasza wszyst-
kich wielbicieli muzyki klasycznej
na koncert Zespo∏u Muzyki Daw-
nej „Capella Gedanensis”. W pro-
gramie m.in. fragmenty „Mesja-
sza” Händla oraz aria Izraelitki
z oratorium „Samson”. Impreza
b´dzie mia∏a miejsce w koÊciele
NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Gdyni (koÊció∏ dolny) o godz.
17.00. Wst´p wolny! 

GDA¡SK, GDYNIA. Tradycyjnie
w Êwi´to M∏odzianków M´czenni-
ków, przypadajàce 28 grudnia, w ba-
zylice Êw. Brygidy w Gdaƒsku i w ko-
Êciele NajÊwi´tszej Maryi Panny
w Gdyni odprawione zosta∏y Msze
Êw. W Gdyni Eucharystii przewodni-
czy∏ metropolita gdaƒski abp Tade-
usz Goc∏owski, a w Gdaƒsku bp Zyg-
munt Paw∏owicz. Do uczestnictwa
w tym wydarzeniu jak co roku we-
zwa∏a Polska Federacja Ruchów
Obrony ˚ycia. „Pami´ç o mordzie
dokonanym przez króla Heroda
przypomina wielki problem wspó∏-

czesnego Êwiata – nieszanowanie
ludzkiego ˝ycia. Jest to szczególnie
aktualne dzisiaj, gdy w naszym kraju
pojawiajà si´ nowe propozycje lega-
lizacji zabijania pocz´tych dzieci.
Âwi´to jest okazjà do podzi´kowa-
nia za dar ̋ ycia oraz przeb∏agania za
wszystkie dzia∏ania skierowane
przeciw niemu” – mówi Antoni Szy-
maƒski, wiceprezes PFRO˚. Podczas
Mszy Êwi´tych z∏o˝one zosta∏y przy-
rzeczenia duchowej adopcji dzieci
pocz´tych, a po ich zakoƒczeniu uli-
cami Gdaƒska i Gdyni przesz∏y pro-
cesje ze Êwiecami.
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Arcybiskup u wilków morskich

Walka postu 
z karnawa∏em 

W obronie ˝ycia
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Gdaƒsk 
dla najubo˝szych 
702 TYS. Z¸OTYCH otrzyma
Gdaƒsk z bud˝etu centralnego
na budow´ mieszkaƒ dla naj-
biedniejszych. Pieniàdze zosta-
nà wykorzystane do zbudowania
70 lokali socjalnych. Budynki te,
w ramach pilota˝owego progra-
mu, realizowane b´dà w roku
2005. To kolejne przedsi´wzi´-
cie zmierzajàce do poprawy sy-
tuacji ludzi najubo˝szych
w mieÊcie. Tu˝ przed Êwi´tami
oddano do u˝ytku dom wielo-
rodzinny przy ul Srebrnej 28.
Zamieszka w nim docelowo 48
rodzin.

Uczestnicy kol´dowego spotkania

Kadr z filmu Frondy
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Coraz wi´cej osób w drugi dzieƒ Êwiàt

zaraz po obiedzie nie zasiada 

przed telewizorem, lecz wybiera si´ do

sanktuarium Matki Bo˝ej Brzemiennej

w Gdaƒsku Matemblewie.

Majà tu okazj´ uczestniczyç
w wydarzeniu, które na sta∏e wpisa-
∏o si´ ju˝ w krajobraz okolicznych
wzgórz. Po raz ósmy mieszkaƒcy
Trójmiasta i okolic mogli oglàdaç
i prze˝yç gdaƒskie Betlejem. 

„Bracia i siostry! Ciesz´ si´, ˝e
przybyliÊcie na to miejsce ukryte
poza zgie∏kiem naszego miasta.
I to mimo póênej pory i ch∏odu.
JesteÊmy tutaj, aby uczestniczyç
w misterium Narodzenia Syna Bo-
˝ego. (…) Dlatego, je˝eli cierpisz,
wiedz, ˝e i Jemu nieobce jest Two-
je po∏o˝enie. Je˝eli doznajesz od-
rzucenia, pami´taj, ˝e On nigdy
ci´ nie porzuci. Je˝eli dotkn´∏a ci´
choroba, On doda ci si∏. Je˝eli do-
Êwiadczasz biedy, pami´taj, ˝e dla
Niego ubóstwo czy bogactwo nie
Êwiadczy o wielkoÊci cz∏owieka.
Ale nie zapominaj, ˝e Jezus chce
byç z tobà tak˝e wtedy, kiedy
prze˝ywasz radoÊç i szcz´Êcie.
Tylko On ci´ nigdy nie opuÊci!” –
mówi∏ podczas plenerowego wy-
darzenia w Matemblewie Êw.
Franciszek, w którego po-
staç wcieli∏ si´ jeden
z m∏odych aktorów, na co
dzieƒ wspó∏pracujàcy
z m∏odzie˝owym oÊrod-
kiem duszpasterstwa m∏o-
dych MODEM.

Z perspektywy
Êw. Franciszka 

Tym razem autorzy przedsta-
wienia zaprezentowali wizj´ naro-
dzin Jezusa w kontekÊcie ˝ycia Êw.
Franciszka. Organizatorzy i twór-
cy ˝ywej szopki w Matemblewie
starajà si´ co roku zaskakiwaç
czymÊ nowym. By∏y ju˝ pomys∏y
wspó∏czesnego odkrywania naro-
dzin Jezusa, si´ganie do starote-
stamentowych wizji. „Tym razem
chcieliÊmy wróciç do czasów
twórcy szopek, za∏o˝yciela zako-
nu ˝ebraczego” – mówi ks. Zbi-
gniew Drza∏. I dlatego mo˝na by-
∏o prze˝yç z jednej strony fantazj´

i zaanga˝owane ˝ycie
Êw. Franciszka, z dru-
giej zaÊ skutki jego
nawrócenia dla Êre-
dniowiecznej Europy.
„DziÊ, gdy ludzie cz´-

sto zadajà sobie pytania o sens
istnienia, o cele w ˝yciu, warto
pokazywaç takie postacie jak Êw.
Franciszek – podkreÊla ks. Drza∏.
– Ówczesne dylematy Âwi´tego
wcale nie ró˝nià si´ od rozterek
dzisiejszego cz∏owieka” – dodaje.
Nic dziwnego, ˝e podczas wyst´-
pów Franciszek wo∏a∏: ,,Oto jedy-
ny przewodnik po splàtanych dro-
gach Êwiata! Jezus Chrystus – Zba-
wiciel! On jest pokojem, którego
Êwiat wcià˝ szuka, bo jeszcze do
koƒca Jezusa nie przyjà∏. On uni˝a
si´ co dzieƒ jak wtedy, gdy z tro-
nu Odwiecznej Chwa∏y zstàpi∏
pod serce Dziewicy. Codziennie
przychodzi do ciebie i do mnie
w pokornej postaci. Cicho i deli-

katnie. Zst´puje na o∏tarz w ka˝-
dej Eucharystii, by wszystkim
otwieraç drog´ do pe∏ni ˝ycia
i mi∏oÊci. Zatem przyjmij Go!”.

M∏odzi górà 

To wyjàtkowe, ró˝niàce si´ od
jase∏kowych pomys∏ów, matem-
blewskie dzie∏o przygotowuje pod
okiem swojego duszpasterza m∏o-
dzie˝. Tym razem w przedsi´wzi´-
ciu wzi´∏o udzia∏ oko∏o 50 osób.
Autorem scenariusza by∏a Maja Ka-
linowska. OczywiÊcie nie zabrak∏o
prawdziwych zwierzàt, których
zdobycie wcale nie by∏o takie pro-
ste. Wszystko jednak po to, by
prze˝ycie i zrozumienie Êwiàt Bo-
˝ego Narodzenia by∏o jeszcze pe∏-
niejsze, a nie koƒczy∏o si´ jedynie
wspomnieniem, czego na stole by-
∏o wi´cej i jakie prezenty tym ra-
zem znaleêliÊmy pod choinkà. 

ANDRZEJ URBA¡SKI
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Skoro jesteÊmy w Unii Europejskiej,
to swoim zasi´giem staramy si´ 
docieraç równie˝ poza granice 
naszego kraju. 

Ostatnio wraz z pomocà zorga-
nizowanà przez Caritas Archidiece-
zji Gdaƒskiej i Fundacj´ Dobroczyn-
noÊci „Atlas” do szko∏y w Egliszkach
na Litwie dotar∏y, oprócz paczek
z ˝ywnoÊcià i s∏odyczami, Êwiàtecz-
ne numery „GoÊcia Niedzielnego”.

Cieszymy si´ wraz z polskimi
dzieçmi i nauczycielami j´zyka pol-
skiego, ˝e mo˝emy w ten sposób
przybli˝yç im ich ojczysty kraj,
a szczególnie region pomorski.
W podarowanym numerze pisaliÊmy
mi´dzy innymi o Êwiàtecznych zwy-
czajach i obchodzeniu Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia na Kaszubach. „Choç
prze˝ywanie Êwiàt w polskich rodzi-
nach, szczególnie mieszkajàcych
w okolicach Wilna, jest podobne jak
w Polsce, warto przeczytaç, jak wy-
glàda to dzisiaj. Bardzo cieszymy si´
z tych prezentów, a szczególnie, ˝e
nie zapominacie o nas” – mówi∏ Zbi-
gniew Czech, dyrektor szko∏y pod-
stawowej w Egliszkach (Ja∏ówce).

200 egzemplarzy „GoÊcia Nie-
dzielnego” trafi∏o do szkolnej biblio-
teki. Warto podkreÊliç, ˝e od kilku lat
uczniowie i pedagodzy z Technikum
¸àcznoÊci, a tak˝e wiele prywatnych
osób z Gdaƒska, wspó∏pracuje i po-
maga szkole podstawowej w Eglisz-
kach. W chwili obecnej uczy si´
w niej 170 dzieci, w wi´kszoÊci po-
chodzàcych z rodzin polskich. 

AU

˚ywa szopka w Matemblewie, czyli Betlejem po gdaƒsku 

Pod okiem Brzemiennej
Pomagamy polskim 

dzieciom na Litwie 

„GoÊç 
Niedzielny”
w Egliszkach

Do szkolnej biblioteki trafi∏o 200
egzemplarzy naszego tygodnika
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W gdaƒskim
Betlejem oprócz
aktorów gra∏y
˝ywe zwierz´ta
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Sonda

CZY WIERZ¢ W CUDA?

BARTEK DOWGIA¸¸O, STUDENT

Wierz´ w cuda,
choç takiego
p r a w d z i w e g o
jeszcze nie mia-
∏em okazji w ˝y-
ciu dotknàç. Ka˝-

dego dnia dziejà si´ w pobli-
˝u mnie ma∏e cuda. Dopiero
ucz´ si´ je rozpoznawaç. Dla
mnie takim ma∏ym cudem
jest to, ˝e pomimo moich
s∏aboÊci i ci´˝kiego charakte-
ru potrafi´ dogadywaç si´
z mojà dziewczynà. Choç
jeszcze do niedawna nie mia-
∏em kontaktu z mojà siostrà,
to teraz jest zupe∏nie ina-
czej. Wszystko to dzi´ki mo-
dlitwie. 

URSZULA KATYSZEWSKA, 
PRACOWNIK UMYS¸OWY

Cudem by∏o to, co
wydarzy∏o si´ po
mojej osobistej
tragedii. Po tra-
gicznej Êmierci
m´˝a mój Êwiat

si´ zawali∏, wiara si´ za∏ama∏a.
Zosta∏am z trojgiem dzieci. Nie
chcia∏o mi si´ wówczas ˝yç.
Chcia∏am ten ca∏y koszmar
skoƒczyç. I wtedy na mojej
drodze stan´li zupe∏nie obcy
ludzie, którzy wyciàgn´li do
mnie pomocnà d∏oƒ. Nie na-
rzucali si´, nie wspó∏czuli. Po-
zwolili mi spojrzeç na ˝ycie
w nowy sposób. To jest ten
cud.

EWA OPAWSKA, PSYCHOLOG

Mam poczucie, ˝e
cudów nie ma. Nie
mia∏am takiego
osobistego do-
Êwiadczenia. Byç
mo˝e jeszcze nie

znalaz∏am si´ w odpowiednim
miejscu o odpowiedniej porze.
Sama staram si´ stàpaç mocno
po ziemi. JeÊli jakiekolwiek ˝y-
cie istnieje, to ono ma sens
i nie potrzeba do tego jeszcze
jakichÊ cudownych wydarzeƒ.
OczywiÊcie, zdaj´ sobie spra-
w´ z tego, ˝e ludzie wierzà
w cuda. JeÊli to im w jakiÊ spo-
sób pomaga, to dobrze.

W P

Odda∏am swoje 
By∏a zawsze zdrowà,

uÊmiechni´tà i spe∏nionà 

kobietà. Mà˝, rodzina, dzieci,

dom z ogródkiem. Mo˝na by

powiedzieç: sielanka. 

tekst ANDRZEJ URBA¡SKI

Nagle wszystko si´ za∏ama-
∏o. „Z osoby sprawnej sta-
∏am si´ tà, która bez po-
mocy nie poradzi sobie

nawet z podniesieniem kuchenne-
go no˝a i ukrojeniem chleba” –
wspomina Irena Gramsa, mieszkan-
ka Przejazdowa ko∏o Gdaƒska. Le-
karze w szpitalu po wielu bada-
niach postawili diagnoz´: naczy-
niak jamisty. „Niektórzy pocieszali.
Nie martw si´, z tym mo˝na ˝yç…
Ja jednak wiedzia∏am, ˝e to wszyst-
ko nie jest przypadkowe”. 

Zacz´∏o si´ na poczàtku roku.
Pani Irena dosta∏a skierowanie na
badania lekarskie. „Gdy zacz´∏a
dr´twieç mi r´ka, potem noga, na-
st´pnie wykrzywi∏a si´ cz´Êç twa-
rzy, zrozumia∏am, ̋ e coÊ si´ ze mnà
dzieje niedobrego” –
wspomina. Coraz szybciej
traci∏a w∏adz´ w r´kach,
nie mog∏a samodzielnie pi-
saç. Potyka∏a si´ o ka˝dy
wystajàcy przedmiot. J´-
zyk stawa∏ ko∏kiem. „Moi
najbli˝si patrzyli na mnie
z przera˝eniem” – dodaje. Pobyt
w szpitalu nie nale˝a∏ do najszcz´-
Êliwszych. Lekarze stwierdzili, ˝e
naczyniak jamisty jest niewygodnie
umiejscowiony i zbyt du˝y, by go
operowaç. Jakby tego wszystkiego
by∏o ma∏o, pani Irena przestawa∏a
widzieç. „Na poczàtku widzia∏am
podwójnie, potem poczwórnie. Nie
wiedzia∏am, co si´ dzieje” – przy-
pomina sobie z l´kiem. Mà˝ musia∏
wyprowadzaç jà jak ma∏e dziecko

na spacer. Przera˝enie
udzieli∏o si´ ca∏ej rodzi-
nie. 

Przeczucie 

Od pierwszego dnia, gdy pani
Irena pojawi∏a si´ w szpitalnej sali,
czu∏a, ˝e wszystko b´dzie dobrze.
„Inni pacjenci zdecydowanie bar-
dziej cierpieli ode mnie. Tak mi si´
przynajmniej wydawa∏o na poczàt-
ku” – mówi. Dodatkowym znakiem
dla niej by∏a obecnoÊç kapelana
i mo˝liwoÊç codziennego przyjmo-
wania Komunii Êw. „To by∏o dla
mnie ogromne wsparcie” – wspo-
mina Irena Gramsa. „Choç przeczu-

Pani Irena 
z niedowierzaniem
patrzy 
na wyniki badaƒ
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cie nie opuszcza∏o mnie,
przychodzi∏y tak˝e chwile
kryzysowe. Gdy wzrok si´
pogarsza∏, cz´sto wo∏a-
∏am: Bo˝e, przecie˝ mia∏o
byç lepiej!”.

Skàd bra∏a si´ ta niemal pew-
noÊç, ˝e b´dzie dobrze? Tego do
koƒca nie da si´ opisaç. Ka˝dy prze-
˝ywa to na swój sposób. Pani Irena
nawiàzuje do wydarzeƒ przed cho-
robà. „Przez ca∏y okres kilku miesi´-
cy poprzedzajàcych mojà przemia-

n´, jeêdzi∏am po
ró˝nych Êwi´-
tych i cudow-
nych miejscach
w Polsce. Tam si´

modli∏am o zdrowie, ale nie dla sie-
bie, tylko dla innych, moich bli-
skich, rodziny, dzieci. Modli∏am si´
o jednoÊç, zrozumienie i mi∏oÊç
w mojej rodzinie, których w ostat-
nim czasie nieco brakowa∏o” – opo-
wiada. Teraz sobie przypomina, ˝e
w∏aÊnie wtedy, gdy prosi∏a o pomoc
dla rodziny, wypowiedzia∏a do Boga
s∏owa, które jakby spe∏nia∏y si´ w∏a-
Ênie dzisiaj. „Mog´ oddaç swoje
zdrowie, ˝eby tylko by∏a jednoÊç
w rodzinie” – przypomina sobie
s∏owa, którymi modli∏a si´ wielo-
krotnie pani Irena. Nikt o tym nie
wiedzia∏, tylko ona i... 

Zadziwienie i modlitwa 

Gdy choroba nie mija∏a, pani
Irena próbowa∏a korzystaç z ró˝-
nych kó∏ ratunkowych. Odwiedza∏a
znajomych lekarzy. Trafi∏a tak˝e do
takiego, który na jej problemy za-
proponowa∏ pijawki. Ciàg∏e bada-
nia, tabletki i spokój, który mia∏
byç równie˝ panaceum na chorob´.
W tym samym czasie jej najbli˝sza
rodzina zamówi∏a Msz´ Êw. „Wolna
by∏a jedynie Êroda” – wspomina ks.
Przemys∏aw Kalicki, który do kapli-
cy Bo˝ego Narodzenia w Przejaz-
dowie doje˝d˝a z parafii Matki Bo-
˝ej Bolesnej w Gdaƒsku. „Pami´-
tam, jak poproszono mnie, bym

odprawi∏ Eucharysti´ w in-
tencji zdrowia pani Ireny
w∏aÊnie w Êrod´. Wiele
wa˝nych spraw dzia∏o
i dzieje si´ tutaj w∏aÊnie
w Êrody” – opowiada ks.
Kalicki. Doskonale pami´-
ta tamten czas, bo i on

wszed∏ w kontakt z Maryjà.
„JeÊli chcesz, by w naszej kaplicy w∏a-
Ênie w Êrody odprawiane by∏y nabo-
˝eƒstwa do MB Nieustajàcej Pomocy,
to pani Irena b´dzie zdrowa. To nie
by∏ ̋ aden zak∏ad ani szanta˝. To by-
∏a proÊba o znak” – wspomina ks.
Kalicki. Âwietlistych znaków nie by-
∏o, ale Irena Gramsa wyzdrowia∏a.
Lekarze oczywiÊcie nie dowierzali.
Niemo˝liwe – by∏o najcz´Êciej wy-
powiadanym przez nich s∏owem. 

Nie do wiary

Wspó∏czesny cz∏owiek potrze-
buje czytelnych znaków. Szuka od-
powiedzi na najwa˝niejsze nurtujà-
ce go pytania. Czy wierzy w cuda
i potrzebuje ich do tego, by jego
wiara si´ umocni∏a? Frustruje si´,
gdy ma do czynienia z k∏amstwem
i ob∏udà, i to niezale˝nie od stanowi-
ska, jakie zajmuje, albo kim jest. Po-
litykiem, nauczycielem, lekarzem,
ksi´dzem czy zwyk∏ym mieszkaƒ-
cem, choçby z Przejazdowa. W∏aÊnie
w tym miejscu dzieje si´ od pewne-
go czasu bardzo du˝o rzeczy do
koƒca niewyjaÊnionych. B´dziemy
si´ im na pewno przyglàdali. ■
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OÊlubie, który z∏o˝y∏em
Matce Bo˝ej, nikt nie

wiedzia∏. Gdy dowiedzia∏em
si´, ˝e pani Irena jest zdro-
wa, przystàpi∏em do spe∏nia-
nia obietnicy z∏o˝onej Maryi.
Kupi∏em obraz Matki Bo˝ej
i rozpoczà∏em odmawiaç
wraz z mieszkaƒcami nowen-
n´ do MB Nieustajàcej Pomo-
cy. To, ˝e w∏aÊnie w Êrody
dzieje si´ tu bardzo du˝o
wa˝nych wydarzeƒ, to te˝ ja-
kiÊ znak „z góry”. W ostat-
nim czasie tylko po jednej
nauce o szkaplerzu ponad
sto osób poprosi∏o, by umo˝-
liwiç im wstàpienie do kar-
melitaƒskiego bractwa. Czy
to nie cudowne? Wierz´, ˝e
Matka Bo˝a umi∏owa∏a sobie
to miejsce, tym bardziej ˝e
kaplica nosi wezwanie Naro-
dzenia Bo˝ego.

W Przejazdowie dziejà si´ cuda

e zdrowie

Wierz´ 
w moc Maryi –
mówi 
Irena Gramsa

Ufna modlitwa
potrafi zdzia∏aç
cuda 
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MOIM
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W okresie oko∏oÊwiàtecznym w ka˝dym

sklepie s∏ychaç „Jingle Bells” i „White

Christmas”. Czy Polacy, którzy podobno

jak nikt inny kochajà kol´dy, Êpiewajà

rodzime pieÊni bo˝onarodzeniowe tylko

w koÊcio∏ach? 

Bynajmniej. Organizowanych
jest coraz wi´cej przeglàdów kol´d,
i to nie tylko tych o zasi´gu parafial-
nym.

Âwi´tojaƒskie 
Kol´dowanie

To tytu∏ festiwalu kol´d, który
by∏ organizowany w parafii Êw. Jana
z K´t w Rumi ju˝ po raz drugi. Go-
spodarzami i organizatorami przed-
si´wzi´cia by∏y Chór Âwi´tojaƒski
i Orkiestra Âwi´tojaƒska. Wystàpi∏y
one wraz z chórem „Przemienienie”
z parafii Przemienienia Paƒskiego
w Gdyni 6 stycznia. Ten ostatni wy-
Êpiewa∏ rewelacyjnà, rzadko wyko-
nywanà pastora∏k´ „W Betlejem
s∏awnym”. Wszystkie trzy zespo∏y
wyst´pujà pod dyrekcjà Wojciecha
Grudnowskiego. „To nowy festiwal
w nowym koÊciele – mówi dyry-
gent. – Skoro jest tak pi´kne wn´-
trze i prezbiterium, to trzeba je wy-
korzystaç”.

Kol´dowanie trwa∏o ca∏y ty-
dzieƒ, tradycyjnie ju˝ od
Nowego Roku do Trzech
Króli. Festiwal ma charak-
ter przeglàdu, a jego
g∏ównym celem jest po-

pularyzacja chóralistyki i polskiej li-
teratury chóralnej. Ale dla wiernych
jest to przede wszystkim okazja do
wys∏uchania pi´knego Êpiewu, po-
znania nowych kol´d i trwania
w Êwiàtecznym nastroju. Ka˝dego
dnia podczas Mszy Êw. mo˝na by∏o
wys∏uchaç równie˝ mniej liturgicz-
nego repertuaru. Z ciep∏ym przyj´-
ciem spotka∏a si´ pastora∏ka „Witaj,
gwiazdko z∏ota”, zaÊpiewana przez
sopran Opery Ba∏tyckiej Janin´ Ma-
tusewicz, wyst´pujàcà wraz z chó-
rem Êw. Cecylii.

Koncertowa próba

Kol´dowanie rozpocz´to ju˝
w Adwencie. I jak na ten okres przy-
sta∏o, mia∏o ono charakter „próby”
przed Êwi´tami. W taki sposób
przedstawi∏ swój repertuar Chór
Âwi´tojaƒski podczas koncertu
w Dworku pod Lipami w Rumi. Naj-
pierw Êpiewane by∏y pieÊni adwen-
towe. Po ciemku, przy blasku Êwiec,
wszed∏ chór, obchodzàc widowni´
wzd∏u˝ Êciany. „Czuwam, p∏onie
moja Êwieca (...) a w sercu jak
w szopce niech narodzi si´ Twój
Syn” –  te s∏owa w calkowitej ciem-
noÊci robi∏y niesamowite wra˝enie.

Póêniej chór zwyczajnie wszed∏
na scen´. Wydawa∏o si´, ˝e roz-
pocznie si´ zwyk∏y koncert. A tym-
czasem chórzyÊci w strojach ele-

ganckich, choç bardzo do-
wolnych, usiedli przy
Êwiàtecznym stole i roz-
pocz´li... prób´. Âpiew
urozmaicany by∏ uwagami

dyrygenta i przypomina-
niem, ile minut pozosta∏o
do koncertu. ChórzyÊci
spokojnie popijali wod´
mineralnà i wieszali
bombki na choince.

Kiedy po oklaskach wydawa∏o
si´, ˝e wyst´p ju˝ si´ koƒczy, rozpo-
cz´∏a si´ jego w∏aÊciwa cz´Êç. Do-
piero teraz chór w oficjalnych stro-
jach wykona∏ w∏aÊciwy koncert.
OczywiÊcie tym razem kol´dy by∏y
inne ni˝ te Êpiewane podczas próby.
„StaraliÊmy si´ stworzyç ciekawszà
formu∏´ wyst´pu, by zainteresowaç
publicznoÊç” – mówi Wojciech
Grudnowski.

Szëmi mòrze Jezuskowi

Coraz wi´kszà popularnoÊcià
cieszà si´ kol´dy kaszubskie. Szcze-
gólnie wa˝ne jest popularyzowanie
ich wÊród m∏odzie˝y. Temu s∏u˝y∏
mi´dzy innymi I Powiatowy Prze-
glàd Kol´dy Kaszubskiej, który od-
by∏ si´ w gimnazjum w Szemudzie.
„Propagujemy w ten sposób naszà
kaszubskà kol´d´” – powiedzia∏ Sta-
nis∏aw Belgrau, jeden z inicjatorów
przeglàdu. Wzi´∏y w nim udzia∏
dzieci i m∏odzie˝ ze szkó∏ podsta-
wowych, gimnazjów i liceów. Naj-
liczniej reprezentowane by∏y gminy
Luzino i Szemud. Komisj´ szczegól-
nie ucieszy∏ udzia∏ przedstawicieli
Rumi i Redy, gdy˝ wydawa∏o si´, ˝e
tam z j´zykiem kaszubskim jest tro-
szeczk´ gorzej.

Wykonawcy Êpiewali po dwa
utwory; jeden przy akompaniamen-

cie, drugi a cappella. Ma-
luchy Êpiewa∏y tylko po
jednej kol´dzie. A reper-
tuar by∏ bardzo urozma-
icony: od starych, trady-

cyjnych kol´d, takich jak „Szëmi
mòrze”, a˝ po nowe utwory z so-
lówkà saksofonu. Nie wszystkie za-
prezentowane utwory by∏y kol´da-
mi. By∏y te˝ pastora∏ki, np. „Czemu
ptôchë dzys spiéwajà”, a nawet pio-
senki o tematyce Êwiàtecznej, mi´-
dzy innymi „Serce wilijny nocë”. Dla-
tego jury zaproponowa∏o, ˝eby ko-
lejny przeglàd by∏ przeglàdem ka-
szubskiej pieÊni bo˝onarodzenio-
wej. By∏y te˝ kol´dy niekaszubskie.
„Najcz´stszà takà kol´dà by∏a Cicha
noc” – mówi Tomasz Fopke, prze-
wodniczàcy komisji. – To, ˝e utwór
Êpiewany jest w j´zyku kaszubskim,
nie znaczy wcale, ̋ e jest to pieÊƒ ka-
szubska. Wa˝ne jest to, w jakim j´-
zyku powsta∏” – dodaje.

Jeszcze pos∏uchamy

To jeszcze nie koniec kaszub-
skiego kol´dowania. 15 stycznia
o godz. 10.00 w ˚ukowie odb´dzie
si´ II Gminny Przeglàd kol´d, pasto-
ra∏ek i utworów bo˝onarodzenio-
wych w j´zyku polskim i kaszub-
skim. Has∏o przewodnie przeglàdu
brzmi: „Kaszubi piel´gnujà tradycj´
Êpiewania kol´d i pastora∏ek”.
Z pewnoÊcià tego typu akcje mogà
przyczyniç si´ do ubogacenia trady-
cji o nowe kol´dy i pastora∏ki ka-
szubskie.

MAGDALENA BOREK

Przeglàdy, festiwale, koncerty

Wszyscy Êpiewajà kol´dy
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Koncert w formie
próby stworzy∏
bardziej rodzinnà
atmosfer´

Kaszubskie kol´-
dowanie oczywi-
Êcie w regional-
nych strojach
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Po lekturze artyku∏u w „GoÊciu

Niedzielnym” pt. „Kaszuba na

Êwi´tego, czyli vox populi, vox Dei”

z 7 listopada 2004 r. przypomnia∏am

sobie o zdj´ciach od cioci 

Anastazji Kot∏owskiej – mówi 

Maria KroÊnicka z Luzina. 

Siostra ojca Marii – równie˝
Maria – nosi∏a zakonne imi´ Cla-
rentis. Pos∏ugiwa∏a biskupowi Do-
minikowi do koƒca…

Przy siostrze Clarentis, ˝yjà-
cej od osiemnastego roku ˝ycia
w zgromadzeniu boromeuszek,
umieraç chcieli wszyscy. Pos∏ugi-
wa∏a na salach operacyjnych jako
piel´gniarka, a w przygotowywa-
niu innych na Êmierç mia∏a dar
od samego Boga – powiedzia∏
w 1996 r. na jej pogrzebie w Ber-
linie ksiàdz celebrans. Zdj´cia bi-
skupa Konstantyna s. Clarentis
wywioz∏a we wrzeÊniu 1945 ro-
ku z Gdaƒska, w którym „zado-
mowi∏a” si´ ju˝ wów-
czas Armia Czerwona.
S. Clarentis do koƒca
˝ycia pami´ta∏a swoje-
go niezwyk∏ego pod-
opiecznego – biskupa
Dominika. Przed Êmier-
cià przekaza∏a ca∏e
swoje archiwum pani

Anastazji – w tym wezwanie z 28
czerwca 1962 r. do z∏o˝enia ze-

znania w sprawie ostat-
nich chwil ˝ycia kandy-
data na  o∏tarze.  DziÊ
po  raz  pierwszy publi-
kujemy wybrane trzy
zdj´cia. Niech one do-
powiedzà reszt´…

KS. S¸AWOMIR

CZALEJ
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Dzi´ki artyku∏owi z „GoÊcia Niedzielnego”

Odnaleziono zdj´cia 
biskupa Konstantyna Dominika

Na zdj´ciu powy˝ej:

Siostry w drodze
na cmentarz
Na zdj´ciu poni˝ej:

Pogrzeb na Oruni
Na zdj´ciu po prawej:

W kaplicy 
sióstr el˝bietanek
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Polityka spo∏eczna w Europie s∏u˝y∏a

zmniejszeniu dzietnoÊci. Wykreowa∏a

mentalnoÊç, ˝e cz∏owiek oÊwiecony

nie powinien mieç dzieci lub

ewentualnie jedno. Rodziny

wielodzietne by∏y traktowane jako

patologiczne, czyli proste i zacofane.

„ Jeszcze dziesi´ç lat temu
mieszkaliÊmy w TrójmieÊcie. Na-
sza rodzina by∏a nara˝ona na przy-
kroÊci. Rodzice szkolnych kolegów
nie pozwalali na wspól-
nà zabaw´ i kontakty
z nami. A przecie˝ ni-
czym nie ró˝niliÊmy si´
od innych rodzin. No,
mo˝e by∏o nas troch´
wi´cej. W szkole na-
uczyciele kierowali do
mnie uwagi w stylu: Na-
dajesz si´ tylko do ∏opa-
ty, a nie na studia – opo-
wiada ¸ukasz Mieszkow-
ski, s∏uchacz studiów
doktoranckich, najstar-
szy z oÊmiorga rodzeƒ-
stwa. – Przeprowadzili-
Êmy si´ na wieÊ. Ode-
tchn´liÊmy. Tu jesteÊmy
postrzegani normalnie”.
Nauczyciele mylili si´.

WielodzietnoÊç to nie ciemnota.
Obecnie troje z rodzeƒstwa stu-
diuje.

Egoizm czy mi∏oÊç

Problem kryzysu dzietnoÊci
dotyka naszej wiary. Nie jako
problem religijny w wymiarze
kulturowym, ale si´ga on g∏´-
biej, do naszej duchowoÊci. Re-
klamy w mediach, Internecie, na
billboardach budujà nasz ego-
izm. ˚yjemy dla siebie, nie dla

innych.
„Dziecko dla cz∏o-

wieka o mentalnoÊci po-
sesywnej, czyli niezdol-
nego do trudu i poÊwi´-
cenia, b´dzie proble-
mem – mówi ks. Tomasz
Biedrzycki, wyk∏adowca
katolickiej nauki spo-
∏ecznej Gdaƒskiego Se-
minarium Duchownego.
– Musimy powróciç do
korzeni chrzeÊcijaƒstwa,
czyli odwrócenia men-
talnoÊci: wszystko dla
mnie. JednoczeÊnie trze-
ba uczyç si´ zdolnoÊci
do poÊwi´cenia. Musimy
odczuç, ˝e prawdziwy
sens i prawdziwe szcz´-

Êcie jest w dawaniu siebie drugie-
mu cz∏owiekowi, tak˝e w wymia-
rze przyj´cia dziecka”.

Od ma∏ych 
kroczków 
do siedmiomilowych
Kap∏ani i Êwieccy powinni szu-

kaç form, które mogà zlikwidowaç
przyczyny niskiej dzietnoÊci i po-
zwolà propagowaç „kampani´ o ˝y-
cie”. „Musimy tworzyç klimat do
rozmów o modzie na dziecko
w Êrodowisku, w którym ˝yjemy.
Postawienie tego problemu spowo-
duje milowy krok w temacie – pro-
ponuje ks. Biedrzycki. – Cennymi
Êwiadkami b´dà ma∏˝eƒstwa, które
mog∏yby zaÊwiadczyç o radosnym
darze nowego ̋ ycia, a nie o niespo-
dziewanym k∏opocie. Przy ich po-
mocy mo˝na by wspólnie opraco-
waç katechez´ dla narzeczonych
w ramach przygotowania m∏odych
ludzi do sakramentu ma∏˝eƒstwa.
Zmiana ÊwiadomoÊci to praca na
pokolenia”.
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Jak zmieniç krzywdzàcy stereotyp?

Moda na dziecko

Z rodzeƒstwem 
jest raêniej i weselej

Ks. Tomasz Biedrzycki

pragnie
uÊwiadamiaç
m∏odym ludziom,
jak cenny jest dar
nowego ˝ycia

Na zdj´ciu poni˝ej;

M∏odzi ludzie 
powinni uczyç si´
˝yç nie tylko 
dla siebie
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DZIETNOÂå
oznacza model rodziny posiadajàcej

1, 2, 3 lub wi´cej dzieci. Wspó∏czyn-

nik dzietnoÊci w Europie (liczba

urodzonych dzieci przypadajàcych

na kobiet´ w wieku rozrodczym):

Turcja 2,52

Irlandia 2,00

Francja 1,89

Wielka Brytania 1,66

Rosja 1,33

Niemcy 1,31

Polska 1,25

Wspó∏czynnik Polek 1,25 jest najni˝-

szy w powojennej historii. Dla po-

równania: w 1960 r. wynosi∏ 2,98;

w 1970 r. – 2,20; w 1983 r. – 2,42;

w 1990 r. – 2,04; w 2000 r. – 1,37.
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