



Chciałabym zapytać o dwa spośród dzieł, które Ksiądz 
prowadzi. Pierwsze to Fundacja "SMS z Nieba", 
której jest Ksiądz prezesem. Jak wyglądała jej 
pierwotna działalność, a jak działa teraz? 
Na początku nie była to w ogóle fundacja, tylko projekt 
ewangelizacyjny. Zaczynaliśmy w 2006 r. od rozsyłania 
fragmentów Pisma Świętego na telefony komórkowe. 
Skorzystaliśmy z okazji, że w tamtym czasie operatorzy 
sieci komórkowych wprowadzili możliwości wysyłania 
darmowych SMS-ów do wielu osób bez limitu. 
Zaprosiliśmy do zgłaszania się osoby chętne, aby 
otrzymywać od nas takie wiadomości. Okazało się, że 
w krótkim czasie lista liczyła już setki, a potem tysiące 
osób. Doszło do tego, że 24 godziny na dobę wysyłaliśmy 
po kilkadziesiąt tysięcy SMS-ów. Tak właśnie rozpoczę-
liśmy naszą działalność, a w 2012 r. na tej bazie powstała 
już formalnie fundacja. Zajmuje się ona mnóstwem dzieł 
- od organizacji dużych spotkań, takich jak Stadion 
Młodych w Warszawie, poprzez stołówkę dla ubogich 
w Koszalinie – specyficzną jadłodajnię, w której żeby 
otrzymać posiłek trzeba najpierw przyjść na konferencję 
i wspólną modlitwę, po "Ewangelię na dachach", w ra-
mach której rozsyłamy po Polsce "koguty" podobne do 
tych używanych na taksówkach, oczywiście bez napisu 
TAXI, za to z innym hasłem, m.in. "Bóg jest miłością". 
Ta ostatnia inicjatywa ma w intrygujący sposób przypo-
minać ludziom o bezwarunkowej miłości Pana Boga do 
każdego człowieka. Fundacja prowadzi również szeroko 
zakrojoną działalność charytatywną w budynkach 
socjalnych. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych 
akcji jest nakierowanie na człowieka. 
Jest jeszcze jedno ciekawe dzieło, o którym mówiły 
swego czasu niemal wszystkie media – "mobilny 
konfesjonał". Nam konfesjonał kojarzy się z miejscem 
zacisznym, gdzieś z tyłu kościoła. Tymczasem Ksiądz 
zaproponował coś zupełnie nowego. Czy ten pomysł 
zdał egzamin? Czy ma rację bytu w dzisiejszym 
świecie? 
Z perspektywy pięciu lat od uruchomienia tego projektu 
mogę powiedzieć, że absolutnie tak. Wyjaśnię, że 
"Mobilny konfesjonał" to dwudziestokilkuletni busik, 
Mercedes Vito, który został przerobiony na miejsce do 
spowiedzi. Z tyłu tego pojazdu jest zamontowany 
tradycyjny konfesjonał z miejscem dla penitenta. 

Wykorzystujemy go szczególnie tam, gdzie prowadzona 
jest ewangelizacja poza kościołami. Wówczas ludzie 
mogą przyjść, zamknąć drzwi i odbyć w spokoju spo-
wiedź, ale także po prostu porozmawiać – a to jest bardzo 
potrzebne we współczesnym świecie. Oczywiście spot-
kałem się także z głosami krytyki, że wyprowadzam ludzi 
z kościoła, że teraz będą się spowiadać przy galeriach itd. 
Najwięcej bólu w związku z tym doświadczyłem niestety 
od ludzi Kościoła, którzy nie rozumieli tej idei. A prze-
cież nie robiłem tego poza Kościołem - miałem 
błogosławieństwo mojego biskupa, Edwarda Dajczaka, 
który po rozeznaniu stwierdził, że jest to wielkie dzieło, 
zgodne z wezwaniem papieża Franciszka do wychodzenia 
na ulicę, żeby szukać ludzi. Potwierdzeniem była dla 
mnie sytuacja, która wydarzyła się w Koszalinie. Akurat 
rozdawaliśmy ulotki pod jedną z galerii handlowych 
prowadząc ewangelizację, gdy pewna pani, wychodząc ze 
sklepu obładowana siatkami po prostu stanęła jak wryta. 
Opowiedziała, że już dawno odeszła od Kościoła, ale 
modliła się ostatnio, żeby Pan Bóg pomógł jej wrócić. 
Chciała tego, ale nie miała jakiegoś bodźca. Gdy oglądała 
"Teleexpress", usłyszała, że jest coś takiego jak "mobilny 
konfesjonał". Pomyślała wówczas, że jeśli tylko gdzieś 
napotka na taki pojazd to się wyspowiada. No i właśnie 
wtedy nasz bus tam był. Zaprosiłem ją na spowiedź, 
porozmawialiśmy. Pani po wyjściu z konfesjonału została 
poproszona o wywiad dla telewizji. I proszę uwierzyć – 
przed kamerą powiedziała, że nie była u spowiedzi już 50 
lat, a od tego dnia wraca na łono Kościoła. To była taka 
"kropka nad i". Wówczas wiedziałem, że warto było 
zrobić taką akcję, chociażby tylko dla tej pani. 
Czy, rozpoczynając 
swoją drogę kap-
łańską, wyobrażał 
już sobie Ksiądz, 
że będzie prowa-
dził tak nietypową 
i zakrojoną na sze-
roką skalę Bożą 
działalność? 
Raczej nie wyobra-
żałem sobie zbyt 
wiele. Na studiach 
skupiałem się na 
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Na studiach skupiałem się na tym, żeby dobrze 
przygotować się do kapłaństwa. Dlatego w seminarium 
chciałem wypełnić jak najlepiej swoje powołanie jako 
kleryka – jak najwięcej dowiedzieć się o Bogu, 
zaliczać dobrze kolokwia i egzaminy. Teraz jestem 
księdzem, więc staram się również jak najlepiej 
realizować swoją misję jako księdza. Warto, aby każdy 
realizował jak najlepiej to powołanie, które jest mu 
dane na określony moment. Nie wybiegałem do przodu 
planując. Bardziej uczyłem się i uczę się być „tu 
i teraz”. 
Mówi Ksiądz dużo o ewangelizacji. A jak my 
możemy ewangelizować w naszej, niewielkiej prze-
cież parafii? Nie ustawimy tu przecież "mobilnego 
konfesjonału"... 
Tego nie wiem (śmiech).  
Załóżmy jednak, że nie ;) 
Ja bym wolał założyć, że grupa, która będzie chciała 
ewangelizować zacznie od modlitwy o światło Ducha 
Świętego, jaka ma być forma ewangelizacji odpowie-
dnia dla tego miejsca. W mojej ocenie większość 
podejmowanych działań ewangelizacyjnych to 
kopiowanie czegoś, co zrobili inni, a przecież Pan Bóg 
jest niesamowicie kreatywny! Mojżesz nie przeprowa-
dzał ludzi dwa razy przez Morze Czerwone, woda była 
zamieniona w wino tylko raz itd. Papież Franciszek 
pisze, że w ewangelizacji chodzi o poszukiwanie tego, 
jak dotrzeć do ludzi, którzy są w określonym miejscu, 
czasie, kulturze i mentalności. Może się okazać, że 
formy ewangelizacyjne sprawdzające się w Warszawie 
czy Koszalinie kompletnie nie trafią do ludzi 
w Gdańsku. Dlatego zawsze jeśli ktoś mnie pyta "jak 
ewangelizować? od czego zacząć?", odpowiadam: 
"Zginamy kolana, stajemy przed Panem Bogiem i py-
tamy się Jego". A Bóg jest hojny w łaskach, bo Jemu 
zależy na własnych dzieciach. I wtedy będzie to 
osobista i niepowtarzalna droga do świętości. To do jej 
odkrywania tak zachęca nas papież Franciszek. 
Niekiedy mamy doświadczenia, że nawet osoby nam 
najbliższe schodzą na drogę odległą od chrześci-
jaństwa. Jak takim osobom dawać świadectwo, jak 
do nich docierać? 
Papież Franciszek, wracając ze swojej ostatniej 
podróży ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
odpowiadał m.in. na pytanie "Dlaczego młodych nie 
ma dzisiaj w Kościele?". I powiedział bardzo prosto, że 
problemem jest to, że my nie dajemy świadectwa – 
takiego świadectwa, które by poruszało. Które byłoby 
na tyle inne od świadectwa dzisiejszego świata, że my 
byśmy się wyróżniali Jego miłością i Jego pięknem. 
I ja się pod tym podpisuję. Zadajmy sobie pytanie, 
czym się różnią rodziny katolickie od rodzin 

pogańskich. Niestety w rodzinach katolickich wiele 
elementów jest takich samych albo nawet jeszcze 
gorszych niż w rodzinach pogańskich – są kłótnie, jest 
brak wybaczenia, brak miłosierdzia, nie ma troski 
o siebie. Czasem poganie bardziej się kochają niż 
katolicy! Dla osób, które na to patrzą, taki katolicyzm 
nie jest w ogóle atrakcyjny. Także dla młodzieży, która 
przychodzi i mówi mi "Ja nie chcę żyć tak, jak żyją 
moi rodzice". To zatem także wezwanie do naszego 
nawrócenia. 
Często wspomina Ksiądz o papieżu Franciszku. Czy 
to dla Księdza ziemski autorytet? 
Tak. Jednak widzę, że papież Franciszek jest bardzo 
niezrozumiany we współczesnym świecie, bo często 
jego zachowania podobne są do działania proroków. 
Tak, myślę, że on jest prorokiem! Jest bezkompro-
misowy, jeśli chodzi o Ewangelię i bardzo prawdziwy 
w tym, jak żyje. Dlatego zarzuty, które często mu się 
stawia dziś widzę jako nieuzasadnione. Ja miałem 
kiedyś wielki opór wobec papieża Franciszka, bo nie 
rozumiałem wielu jego zachowań. Tymczasem trzeba 
zrozumieć, że ten kapłan pochodzi z Ameryki 
Południowej, a zatem jest to inny kontekst kulturowy, 
mentalny. Pomijając jednak to, muszę uczciwie – 
widząc to z bliska - powiedzieć, że Ojciec Święty żyje 
"czystą Ewangelią". Dla przykładu, w Ewangelii jest 
napisane, że jeśli chcesz być pierwszy, powinieneś 
zająć ostatnie miejsce. I co robi Papież? Zajmuje to 
ostatnie miejsce. Jeszcze jako kardynał przyjeżdżał na 
ważne spotkania metrem lub autobusem i nawet 
fizycznie zajmował miejsca gdzieś na końcu. 
Oczywiście zapraszano go do przodu, ale niektórzy 
wręcz oskarżali go, że chce w ten sposób zwrócić na 
siebie uwagę. Zająć ostatnie miejsce - to przecież 
Ewangelia! Podobnie jest z umywaniem nóg osób 
reprezentujących różne kultury czy kolory skóry. Kiedy 
uczeni w piśmie pytali Jezusa "Któż jest moim 
bliźnim?", On opowiedział im przypowieść o miło-
siernym Samarytaninie. Ówcześnie to był ktoś 
pogardzany, tak jak dzisiaj np. imigrant. I ten „imi-
grant" z opowieści Jezusa zrobił dla bliźniego więcej 
niż ktokolwiek inny. A teraz Franciszek również klęka 
przed imigrantami i obmywa im nogi. "Co chcecie, aby 
ludzie wam czynili, i wy im czyńcie". Jeśli ktoś będzie 
chciał być złośliwy to powie, że robiąc takie gesty 
Papież oddaje hołd religii hinduskiej czy innej. Taka 
osoba nie dostrzeże, że w ten sposób Ojciec Święty 
pokazuje prawdziwą miłość, bo uniżając się czyni to co 
uczynił Jezus przychodząc na świat. Dlatego absolutnie 
obecny papież jest dla mnie autorytetem. 
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała: Barbara Majkowska 



Poniedziałek, 4 marca - Św. Kazimierza 
  7.30 + Kazimierz, rodzice i teściowie 
18.00 + Stefan Szramka - m-c po pogrzebie 
Wtorek, 5 marca 
  7.30 - wolna intencja 
18.00 + Bolesław Góra - m-c po śmierci 
Środa Popielcowa, 6 marca 
  7.30 - wolna intencja; 9.00 - wolna intencja 
18.00 + Stanisław 
1. Czwartek m-ca, 7 marca - Św. Perpetuy i Felicyty 
  7.30 - wolna intencja 
18.00 + rodzice: Franciszek i Anna Reszke; Józef 

Piątek, 8 marca 
  7.30  - wolna intencja 
18.00 - dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo 
Sobota, 9 marca 
 7.30 - o łaskę zdrowia, opiekę, siłę i wytrwałość dla męża 
Władysława za wstawiennictwem Matki Bożej 
18.00 + Natalia Kochańska w 3. rocznicę śmierci 
1. Niedziela Wielkiego Postu, 10 marca 
  8.00 + Ryszard Pyrzyński w 12. rocznicę; rodzice z obu stron  
10.00 + dziadkowie z obu stron 
12.00 + Krystyna Zieleniewicz - int. od sąsiadów  
18.30 + Anna i Andrzej Wojtalewicz

INTENCJE MSZALNE

Narty w Szczyrku

Tegoroczny wyjazd do Szczyrku był liczniejszy niż 
ostatnio. W jednej drewnianej chacie mieszkały 33 osoby 
(na szczęście dla wszystkich wystarczyło miejsca). Nasza 
grupa była bardzo zróżnicowana, byli w niej zarówno 
dorośli, jak i siedmiomiesięczny maluch; nauczyciele 
akademiccy oraz uczniowie szkół podstawowych, artyści 
oraz inżynierowie. Chyba każda grupa społeczna miała 
u nas swojego przedstawiciela. W tak różnorodnym 
środowisku znalezienie wspólnego języka pomiędzy 
wszystkimi uczestnikami wyjazdu nie było rzeczą prostą. 
Każda z grup miała trochę inny sposób patrzenia na 
otaczającą rzeczywistość. 
Ksiądz Piotr – nasz opiekun – chcąc każdemu z nas choć 
odrobinkę przybliżyć Pana Boga miał przed sobą bardzo 
trudne zadanie. Na szczęście nie był w tej sytuacji sam. 
Właśnie dlatego, że stanowiliśmy tak różnorodną grupę, 

mogliśmy sobie nawzajem pokazywać Boga, starsi 
młodszym, a czasem młodsi starszym – Pan wybierał. W 
praktyce odbywało się to w bardzo prosty sposób: przez 
wspólne jeżdżenie na nartach, granie w piłkarzyki, 
wzajemne częstowanie się słodkościami, czy też 
zmywanie naczyń i przygotowywanie posiłków. 
Oczywiście zdarzały się też utarczki i nieporozumienia, 
jak to w rodzinie bywa. 
Porządek dnia obowiązujący na wyjeździe był bardzo 
prosty: modlitwa jutrzni, śniadanie, narty, obiad, Msza 

Święta, kompleta i spać. Myślę, że najciekawsze rzeczy 
działy się niejako w „międzyczasie”, pomiędzy naj-
ważniejszymi punktami dnia: w rozmowach i zabawach 
do późna, wspólnym przeżywaniu emocji podczas 
zjazdów ze stoku, czy też pomocy kolegom i kole-
żankom, którzy dopiero zdobywali pierwsze narciarskie 
szlify. Najważniejsze, że tworzyliśmy wspólnotę. Mnie 
najbardziej zapadł w pamięć zjazd ze stoku numer 11, 
popularnie nazywany przez narciarzy „Golgotą”. Przed 
wyjazdem do Szczyrku byłem przekonany, że po nauce 
w Wierchomli żaden stok nie będzie mi już straszny. 
W trakcie zjazdu z Golgoty bardzo szybko zostałem 
wyprowadzony z błędu. Na szczęście udało mi się zje-
chać w jednym kawałku, niekoniecznie cały czas na 
nartach, bo stok był naprawdę stromy. Mimo to nie 
żałuję, mogłem wypróbować swoje umiejętności, za rok 
poprawka.  
Kiedy wróciłem do domu wydawało mi się jakbym 
wrócił z bardzo daleka, pełen mocy i zapału do działania. 
Czułem się trochę jak w świecie stworzonym przez C. S. 
Lewisa w książkach „Opowieści z Narnii”. Podróż do 
krainy baśni przygotowywała głównych bohaterów do 
pokonania przeciwności, z którymi zmagali się w rzeczy-
wistym świecie. Nasz wyjazd miał podobny charakter, 
w tym sensie, że to co przeżyliśmy i czego nauczyliśmy 
się od siebie nawzajem w Szczyrku, docelowo ma prze-
mieniać naszą codzienność tu w Gdańsku. Po tych kilku 
zdaniach Czytelnik może dojść do wniosku, że autor ma 
bardzo bujną wyobraźnię. Być może, ale jeśli zapyta-
libyśmy pozostałych uczestników wyjazdu, jestem 
przekonany, że również dla nich ten wyjazd był pełen 
duchowych owoców. Jazda na nartach i chodzenie po 
górach tworzyły po prostu odpowiednie warunki do tego, 
aby przeżyć głębiej tygodniowe rekolekcje na stoku. Jak 
możemy przeczytać na kartach Pisma Świętego wiele 
spotkań człowieka z Bogiem miało miejsce właśnie na 
górze, na styku nieba i ziemi. Oby radość i moc płynąca 
z tego spotkania towarzyszyła nam jak najdłużej. 

Jacek Kupiec



1. Uroczysta Msza Święta i spotkanie Semper Fidelis z całej diecezji dzisiaj, o godz. 16.00 w naszym kościele.  
2. W związku z przygotowaniem salek do dzisiejszej uroczystości nie będzie dzisiaj, jak również w czasie Wielkiego 
Postu, niedzielnej kawiarenki. 
3. Msza Święta w intencji uzdrowienia duszy i ciała dzisiaj o godz. 18.30, a po niej Wieczór Chwały. 
4. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.45 w domu parafialnym. 
5. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii świętej we wtorek o godz. 17.00.  
6. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-formacyjne 
we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. 
7. W Środę Popielcową rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.30, 
9.00 oraz 18.00. W tym dniu należy zachować wstrzemięźliwość i post. 
8. Okazja do spowiedzi przed rozpoczęciem Wielkiego Postu w poniedziałek i wtorek od godz. 17.30 do 18.00. 
9. Grupa charytatywna zaprasza osoby potrzebujące pomocy do zgłaszania się w czasie dyżuru w środę od 17.00 do 
18.00 w biurze parafialnym.  
10. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca – dzień szczególnej modlitwy za powołanych oraz o powołania. 
Nabożeństwo pierwszoczwartkowe po porannej Mszy Świętej. O godz. 17.00 rozpocznie się Godzina Święta 
zakończona nabożeństwem o godz. 17.50. 
11. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie 
Nieszporami o godz. 19.15. 
12. Spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Ucho Igielne” w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele. 
13. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 17.15 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o godz. 18.30 
dorosłych oraz młodzież. 
14. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w piątek o godz. 19.15, czyli po Drodze 
Krzyżowej. 
15. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30. 
16. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o godz. 8.00.

Szkoła nr 69 zaprasza rodziców i dzieci na Dzień Otwarty w sobotę, 9 marca, o godzinie 10.00. 
Przygotowaliśmy ten dzień na wesoło i aktywnie: wyprawa na "Wyspę Przygody", "kuferki odkrywcy", 
"twórcze krainy", "Strefa Badacza", zakodowany koncert życzeń, tory przeszkód, taniec... Dla 
każdego coś ciekawego i kreatywnego. Bilet wstępu: dobry humor i uśmiech 😃  Miło będzie spędzić 
z Państwem i dziećmi sobotni poranek na wesoło, aktywnie i kreatywnie. Do zobaczenia!


KĄCIK NAJMŁODSZYCH

OGŁOSZENIA PARAFIALNE


