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Witamy w naszej parafii i dziękujemy, że zgodził się 
Pan do nas przyjechać. Na początek chciałbym 
zapytać: czym dla Pana są takie kolędowe spotkania 
z publicznością? Czym różnią się od tradycyjnych 
koncertów? Czy towarzyszą temu inne emocje? 
Tak, nawet często nie nazywam ich „koncertami", tylko 
właśnie "spotkaniami muzycznymi". Bo tu najważ-
niejszy jest wspólny śpiew. U nas na Kaszubach nigdy 
nie było tak, że jakiś facet samotnie stał na środku 
i śpiewał, tylko po prostu śpiewali wszyscy. Wspólne 
działania jednoczą ludzi, śpiew także. A kolędowanie 
zawsze jest radosne. To daje dodatkową energię. Dla-
tego chętnie włączam publiczność do czynnego udziału 
w koncercie. W ogóle lubię kontakt z publicznością, 
zagadywanie, zaczepianie, anegdotki i żarty. To akurat 
nie jest zarezerwowane dla koncertów świątecznych, 
taki po prostu jestem.  
Nasza parafia jest dość niewielka, można powie-
dzieć, że kameralna. A jakie jest Pana doświadczenie 
parafii i życia parafialnego? 
Wychowałem się na Kaszubach, parafia Strzepcz [na 
południu powiatu wejherowskiego - przyp. DZ]. To 
była wtedy malutka parafia, chyba nawet mniejsza od 
Waszej, tak mała, że ksiądz przed Mszą wychodził 
przed kościół i mówił: "O, cioci nie ma? A dzisiaj nie 
widziałem mamy, co się z mamą dzieje? Jak poszedł 
egzamin? No dobra, to zapraszam do środka, 
chodźcie!” Dlatego zawsze było mi trudno przy-
zwyczaić się do wielkomiejskich parafii, gdzie panuje 
pełna anonimowość. Brakowało mi w nich tej 
niemal rodzinnej atmosfery, wspólnoty. Mam też 
wspomnienia związane z byciem ministrantem. 
Największą frajdą dla ministrantów w moich czasach 
było to, że na kolędę jeździło się saniami. Wszyscy 
chcieli jechać z księdzem. To naprawdę sielskie 
wspomnienia, sprzed ponad 30 lat.  
Podczas koncertu wspominał Pan o kilku 
kaszubskich zwyczajach świąteczno-noworocznych, 

z których większość jest praktykowana również 
w naszych domach. A czy pamięta Pan jakiś ciekawy 
zwyczaj, charakterystyczny tylko dla Kaszub? 
Przed pasterką idzie się do zwierząt, albo do sadu, do 
drzew, i zaprasza się: „Chodźcie ze mną na pasterkę”. 
To takie piękne połączenie człowieka ze światem 
przyrody.  

Wykonywane przez Pana utwory to często też 
śpiewana poezja - pojawiają się w niej ważne wątki 
takie jak miłość czy szczęście. Dla przykładu, w jed-
nym z tekstów pada pytanie: "Jakże można tak 
kochać?" Może podzieliłby się Pan z czytelnikami 
jak Pan rozumie te słowa? Co dla Pana znaczą? 
Myślę, że publiczność sama znajdzie sobie odpowie-
dnie znaczenia, to w końcu poezja, coś osobistego. Tak 
jak mówienie o Bogu - Jego moim zdaniem nie można 
do końca opisać, objaśnić słowami i regułkami. Dlatego 
warto poszukiwać samodzielnie. Ale w przypadku 
„Psalmu kochania”, o który Pan pyta, zawsze staram się 

„ŻYCIE JEST ZBYT KRÓTKIE, ŻEBY SIĘ NUDZIĆ, A RODZINA TO NAJWIĘKSZA WARTOŚĆ” 
- ROZMOWA Z MACIEJEM MIECZNIKOWSKIM



podczas koncertów nawiązywać do małżeństw, które 
już od długich lat są razem. Miłość, która się nie 
wypala, tylko przekształca w coś większego i głę-
bszego, jest bardzo piękna, a czasem jej nie do-
ceniamy.  
W swojej twórczości łączy Pan różne gatunki 
muzyczne - od śpiewu operowego po muzykę roz-
rywkową. Nie jest to często spotykane. Skąd to się 
u Pana wzięło i jak w praktyce wygląda takie 
"łączenie ognia z wodą"? 
Kiedyś nawet mój menadżer zarzucił mi, że nie można 
za mną nadążyć, a publiczność przecież woli 
szufladkować artystów, że ważna jest tożsamość. Ale 
co mam zrobić, nie lubię się nudzić. Życie jest na to 
zbyt krótkie. Poza tym tak potoczyło się moje życie - 
skończyłem Akademię Muzyczną w Gdańsku, a jed-
nocześnie zakładałem zespoły bluesowe czy jazzowe. 
No nie da się powiedzieć, czy lepszy jest Bach czy 
Miles Davies. Doświadczeń muzycznych mam bardzo 
dużo, umiejętności też trochę, i po prostu z nich 
korzystam (uśmiech). Widocznie mam barwną toż-
samość. 
W takim razie jakie ma Pan dalsze plany muzyczne? 
Jak wiemy, w ubiegłym roku po kilku latach wrócił 
Pan jako wokalista do zespołu „Leszcze”. 
Tak, zrobiłem sobie przerwę. W tym czasie zacząłem 

grać w teatrze, w dwóch udanych spektaklach, na-
grałem cztery solowe płyty, o których zawsze 
marzyłem. Biorę też udział w bardzo fajnym projekcie 
symfonicznym z piosenkami z filmu „Blues Brothers”, 
w duecie ze Zbyszkiem Zamachowskim. Dużo się 
działo i wciąż dzieje. A przyjaźń z „Leszczami” 
przetrwała próbę czasu, więc teraz przygotowujemy 
specjalny program z największymi rozrywkowymi 
przebojami Wojciecha Młynarskiego, oryginalnymi 
i tymi tłumaczonymi z francuskiego i włoskiego. To 
cała skarbnica świetnych piosenek. 
I już na koniec. Ponieważ rozpoczął się nowy rok, 
mam pytanie czego możemy Panu życzyć i jakie 
życzenia złożyłby Pan naszym Parafianom. 
Lubię, gdy życzy mi się wytrwałości, bo tego chyba 
trzeba życzyć wszystkim artystom. A po drugie 
życzyłbym sobie niepopadania w rutynę, ale to mi 
chyba akurat nie grozi (śmiech). A Państwu życzę tego, 
co dla mnie w życiu jest najważniejsze, czyli czasu dla 
rodziny. Uważam po prostu, że rodzina to największa 
wartość. Poza tym życzę czasu na zatrzymanie się 
chociaż na chwilę i spojrzenie na te wszystkie cuda, 
które są wokół nas, na te dary Boże. Spojrzenie na 
drugiego człowieka, z miłością i zrozumieniem.  
Dziękuję bardzo za rozmowę. 

Rozmawiał: Damian Zelewski

W piątek, 25 stycznia, obchodzimy Święto Nawrócenia 
Świętego Pawła Apostoła. W pierwszym czytaniu 
usłyszymy jego słowa: "W drodze, gdy zbliżałem się do 
Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka 
jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, 
który mówił do mnie: "Szawle, Szawle, dlaczego mnie 
prześladujesz?" (Dz 22,7). Podobnie jak tydzień temu, 
podczas Chrztu Pańskiego, zobaczmy jak tę scenę 
wyobraził sobie jeden z malarzy.  
 Włoski artysta, Girolamo Francesco Mazzola 
(1503-1540), znany bardziej pod pseudonimem 
"Parmigianino", namalował obraz "Nawrócenie 
Świętego Pawła".  
Na pierwszy rzut oka od razu można stwierdzić, że 
w namalowanej na nim scenie nie brakuje napięcia. 
Widzimy leżącego na ziemi przerażonego Szawła, 
ubranego w pomarańczowo - czerwoną szatę, pod 
którego kolanem znajduje się nóż. Paweł wyciąga lewą 
rękę, jakby chciał się obronić, a swój oślepiony wzrok 
kieruje w stronę nieba. To stamtąd wyłaniają się 
promienie, które wskazują na pojawienie się Jezusa. 
Szaweł jest gotowy przyjąć zbawienie, a z tyłu 
zostawić swoje dotychczasowe życie.  
Na obrazie malarz umieścił również konia, który często 
jest łączony z momentem nawrócenia Szawła. Biały 

rumak ma uniesione kopyta do góry i sprawia wrażenie 
panującego nad całą sytuacją. Z dumą pokazuje swoją 
falującą grzywę, głowę z wyrazistym oczami. Patrzy na 
świat, który jest już niewidoczny dla Szawła. Dumny, 
biały rumak stanowi idealny kontrast dla leżącej i o-
ślepionej postaci.  

Można zaryzykować stwierdzenie, że Parmigianino 
chciał pokazać na swoim obrazie dwie istoty. Jedna          

NAWRÓCENIE ŚWIĘTEGO PAWŁA
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KĄCIK NAJMŁODSZYCH

Pytania o wiarę

„WIERZĘ W BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO, 
STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI"  

Niebo i ziemia  
59. Co Bóg stworzył?  
Pismo Święte mówi: „Na początku Bóg stworzył niebo 
i ziemię" (Rdz 1,1). Kościół w swoim wyznaniu wiary 
stwierdza, że Bóg jest Stwórcą wszystkich rzeczy 
widzialnych i niewidzialnych, wszystkich bytów 
duchowych i materialnych, to jest aniołów i świata wi-
dzialnego, a na końcu człowieka.  
60. Kim są aniołowie?  
Aniołowie są stworzeniami czysto duchowymi, nie-
cielesnymi, niewidzialnymi i nieśmiertelnymi, bytami 
osobowymi, posiadającymi rozum i wolę. Kontemplując 
nieustannie oblicze Boga, wielbią Go, służą Mu i są Jego 
wysłannikami w wypełnieniu zamysłu zbawienia 
wszystkich ludzi.  
61. W jaki sposób aniołowie są obecni w życiu Kościoła?  
Kościół łączy się z aniołami w uwielbianiu Boga, wzywa 
ich wstawiennictwa i czci w liturgii pamięć niektórych 
z nich. Każdy wierny ma anioła jako nauczyciela i pa-
sterza prowadzącego przez życie (św. Bazyli Wielki).  
62. Co mówi Pismo Święte o stworzeniu świata 
widzialnego?  
Przez opowiadanie o „sześciu dniach" stwarzania Pismo 
Święte pozwala poznać wartość stworzenia i jego 
przeznaczenie dla chwały Bożej i dla dobra ludzi. Każda 
rzecz zawdzięcza swoje istnienie Bogu, od którego 
otrzymuje własną dobroć i doskonałość, własne prawa 
i własne miejsce we wszechświecie.  

63. Jakie miejsce zajmuje człowiek w dziele stworzenia? 
Człowiek jest szczytem stworzenia, ponieważ, został 
stworzony na obraz i podobieństwo Boże.  
64. Jaki rodzaj więzi istnieje między rzeczami 
stworzonymi?  
Między stworzeniami istnieje, chciana przez Boga, 
współzależność i hierarchia. Jednocześnie istnieje 
między nimi jedność i solidarność, ponieważ wszystkie 
stworzenia mają tego samego Stwórcę, są przez Niego 
kochane i skierowane ku Jego chwale. Poszanowanie 
praw wpisanych w stworzenie i związków wynikających 
z natury rzeczy jest zasadą mądrości i podstawą 
moralności.  

65. Jaki jest związek między dziełem stworzenia i dzie-
łem Odkupienia?  
Dzieło stworzenia osiąga swój szczyt w jeszcze 
większym dziele Odkupienia. Daje ono początek 
nowemu stworzeniu w Chrystusie, w którym wszystko 
odnajduje swój najpełniejszy sens i wypełnienie.  
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Jedna z nich doświadcza upokorzenia i upadku, z któ-
rego można się podnieść, a druga jest dumna z siebie, 
zajęta tylko sobą, nie jest świadoma zaistniałej sytuacji 
i jej religijnego wymiaru.  
Jak mówił w 2009 roku papież Benedykt XVI: 
"Nawrócenie Pawła zrodziło się ze spotkania ze 
zmartwychwstałym Chrystusem; to spotkanie rady-
kalnie zmieniło jego życie. Na drodze do Damaszku 
Szaweł (...) nawrócił się ponieważ dzięki Bożemu 
światłu «uwierzył w Ewangelię». Jego i nasze 

nawrócenie polega na tym, by uwierzyć w umarłego 
i zmartwychwstałego Jezusa i otworzyć się na światło 
Jego Bożej łaski. Szaweł zrozumiał wówczas, że jego 
zbawienie nie było uzależnione od dobrych uczynków, 
których spełnienie nakazywało prawo, ale od tego, że 
Jezus umarł również za niego — prześladowcę — 
i zmartwychwstał”.  

Barbara Majkowska  
na podstawie: W. Beckett, 1000 arcydzieł, Warszawa 2002. 
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Poniedziałek, 21 stycznia - św. Agnieszki; 7.30 +Artur Sienkiewicz - Msza Święta gregoriańska; 16.00 - dziękczynna 

z okazji 24-tych urodzin Damiana, z prośbą o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na dalsze życie 

Wtorek, 22 stycznia; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 16.00 + Jadwiga i Bernard Klechowicz w 1. rocznicę śmierci 

Środa, 23 stycznia; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 16.00 + Janina Aleksa - m-c po śmierci 

Czwartek, 24 stycznia - św. Franciszka Salezego; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 16.00 + Zofia Czołnowska  

Piątek, 25 stycznia - Nawrócenie św. Pawła; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 16.00 + Ryszard Śniegowski w 1. roczn. śm. 

Sobota, 26 stycznia - św. Tymoteusza i Tytusa; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 18.00 + Franciszek Ogiński 

Niedziela, 27 stycznia; 8.00 - Daniela i Gerard z okazji 51. rocznicy ślubu; 10.00 + Małgosia i Zygmunt oraz rodzice 
z obu stron; 12.00 - w intencji Gabrysi z okazji 7. urodzin; 18.30 + Artur Sienkiewicz

1. Zapraszamy do niedzielnej kawiarenki na ciasto, kawę i herbatę. Dzisiaj gospodarzem jest wspólnota Wieczernik. 

2. Msze Święte wieczorne od poniedziałku do piątku o godz. 16.00. W sobotę Msza św. o godz. 18.00. 

3. Program kolędy na najbliższy tydzień: 

 20.01.2019 (niedz.) - Twarda 18 
 21.01.2019 (pon.) - Okrąg (numery nieparzyste) 

 22.01.2019 (wt.) - Okrąg 1A; Okrąg (numery parzyste)    

 23.01.2019 (śr.) - Chwaszczyńska 

 24.01.2019 (czw.) - Wiślna, Swojska; Marynarki Polskiej 171, 173, 175 
4. W czwartek, 24 stycznia odbędzie się kolęda uzupełniająca. Jeśli ktoś nie mógł przyjąć księdza w wyznaczonym 
terminie, może to jeszcze uczynić. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie w zakrystii. 

5. Spotkanie dzieci przygotowujących się do 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. Spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Ucho Igielne” w czwartek o godz. 19.30 w domu parafialnym. 

8. Krótkie spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w przyszłą niedzielę o godz. 18.00 w kościele. 

9. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o godz. 8.00. 
10. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu 
pożegnania księdza Andrzeja. Bóg zapłać za udział i wspólną modlitwę.


