



 

Szczęść Boże! Obecnie przebywa ksiądz na urlopie 
w Gdańsku, a na co dzień mieszka w rosyjskim 
mieście Iwanowie, prawie dwa tysiące kilometrów 
stąd... 
Szczęść Boże! Wszystko się zgadza, ale wcześniej 
pracowałem w diecezji irkuckiej, a konkretnie we 
Władywostoku. Wtedy to było bardzo 
daleko, bo dziewięć godzin lotu samolo-
tem z Moskwy. Obecnie posługuję 
w diecezji moskiewskiej, w parafii 
położonej 300 km od Moskwy, więc 
w porównaniu z tym, co było wcześniej, 
to już jest naprawdę blisko.  
Wróćmy do początków księdza pracy 
w Rosji. Wyjeżdża ksiądz po raz 
pierwszy z Gdańska, leci samolotem, 
wysiada na rosyjskim lotnisku i jakie 
myśli wówczas Księdzu towarzyszą? 
Boże, co ja tutaj robię? (śmiech) Widok 
był bardzo ponury i muszę przyznać, że 
trochę się przestraszyłem. Później 
pomyślałem, że jestem tutaj po prostu 
potrzebny, ale zdziwiło mnie to, jak jedna 
parafianka, która pracowała w kurii, 
zapytała mnie wprost: „A po co ksiądz 
tutaj w ogóle przyjechał?”. Widziałem 
w katedrze w Irkucku sto osób i wyda-
wało mi się, że to mało, a na Kamczatce 
zobaczyłem jedenaście i wówczas zmie-
niłem zdanie... To było ciężkie, bo z jed-
nej strony wiedziałem, że jestem tam dla 
kogoś, ale z drugiej strony...  
Przypominam sobie mój pierwszy Wielki Czwartek, 
kiedy na Mszę przyszła tylko jedna osoba... Gdy sobie 
uświadomiłem, jak to wygląda w Polsce, a jak tam, to 
naprawdę jest wielka różnica.  

Zapytam w takim razie prowokacyjnie: czy dla jed-
nej osoby warto się starać?  
Spójrzmy na Pana Jezusa, On idzie za jedną zagubioną 
owcą... A gdy umierał, to kogo widział pod krzyżem? 
Czy Jezus za życia zobaczył „efekty swojej pracy”? 
Podam przykład. Kiedyś do kaplicy przychodziła 

kobieta, która miała około 80 lat. Musiała 
pokonać sporo kilometrów pieszo, żeby 
przyjść na Mszę Świętą. Czasami 
przychodziła jej córka, która złościła się 
na nią i również na mnie. Matka tej córki 
modliła się za nią. Później zmarła, ale nie 
zobaczyła efektów. Całe życie modliła się 
o nawrócenie swojej córki. Kiedy z nią 
rozmawiałem na różne tematy, nie 
widziałem, czy w niej cokolwiek się 
zmienia. Dopiero, gdy wyjechałem stam-
tąd dowiedziałem się, że życie tej 
dziewczyny teraz wygląda zupełnie 
inaczej.  
Cofnijmy się jeszcze do czasów, gdy 
miał Ksiądz 18 lat, a życie stało otwo-
rem. Gdyby wtedy ktoś Księdzu 
powiedział, że będzie misjonarzem 
w Rosji, to uwierzyłby Ksiądz? Czy 
miał Ksiądz inny pomysł na swoje 
życie?  
Zawsze myślałem, że Bóg czegoś ode 
mnie chce, ale nie wiedziałem czego. 
W dzieciństwie, jak pewnie u wielu 
chłopców w tym wieku, pojawiało się 
takie pragnienie bycia księdzem. Później 

żyłem jak normalny młody chłopak, miałem przyjaciół, 
podobały mi się dziewczyny, następnie poszedłem do 
wojska, więc te myśli o kap-łaństwie gdzieś odchodziły. 
Z drugiej strony myślę, że Bóg ścigał mnie jak Izajasza, 

„ŻYCIE BEZ SAKRAMENTÓW JEST BARDZO CIĘŻKIE” 
- rozmowa z ks. Krzysztofem Terepką z Rosji 

W lipcu naszą parafię odwiedził ks. Krzysztof Terepka – kapłan wyświęcony w archidiecezji gdańskiej, który jest 
proboszczem parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Iwanowie, w Rosji. Poniżej przedstawiamy zapis rozmowy, 
jaką udało się przeprowadzić pewnego lipcowego popołudnia.   
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Chciałem pracować w Afryce, Brazylii, a o Rosji 
w ogóle nie myślałem, szczerze mówiąc nie lubiłem 
tego kraju. Pewnego razu jeden z kolegów słysząc 
o moich planach, roześmiał się i powiedział: „Jedź na 
Syberię!”. Tak mnie to dotknęło i od tamtej pory 
wiedziałem, gdzie mam jechać. Dodam jeszcze, że Pan 
Bóg ma poczucie humoru, bo w mojej parafii 
w Iwanowie 60% stanowią studenci z Afryki, do której 
chciałem na początku jechać.  
Nie miał Ksiądz nigdy takiego poczucia, że może 
lepiej byłoby stamtąd uciec i wrócić do Polski?  
Ciągle tak mam (śmiech). Jak przychodzą trudności, 
a przychodzą, to pewnie, że mam ochotę stamtąd 
wyjechać, ale też wiem, że Pan Bóg chce, żebym tam 
był. Chcę spełnić Jego wolę, a to wcale nie jest łatwe. 
Maryi też nie było łatwo stać pod 
krzyżem, ale stała. Bywają takie dni, 
że jest pięknie, ale przychodzi też taki 
czas, że najchętniej spakowałbym się 
i wyjechał. Wiem, że byłaby to uciecz-
ka. Mimo tych trudnych momentów 
nie poddaję się, ponieważ chcę tam 
być i czuję też, że jestem na swoim 
miejscu.  
Gdyby Ksiądz miał podejmować 
jeszcze raz decyzję, czy jechać na 
misje do Rosji, to pojechałby 
Ksiądz? 
Myślę, że tak. W Polsce jako ksiądz 
pracowałem dwa lata, a w Rosji 
szesnaście lat. Widać różnicę. Nie da 
się ukryć, że jestem bardziej księdzem 
rosyjskim niż polskim. W każdej 
chwili mogę wrócić, nie jestem tam za 
karę. Jak jestem w Polsce, to chcę tam 
wracać. Tęsknię za swoimi parafia-
nami, często dzwonię i pytam, co słychać, jak się mają. 
Najważniejsze w życiu jest to, żeby iść drogą, którą 
przygotował nam Bóg. To może być droga wcale 
niełatwa, ale może być też piękna. Który z Apostołów 
miał lekko? Żaden. Gdy wybieramy coś innego niż to, 
co Bóg nam zaplanował, to jesteśmy tak naprawdę 
nieszczęśliwi. Jeśli Bóg będzie chciał nas postawić 
w innym miejscu, to prędzej czy później tak zrobi. 
Zdobywamy przecież Królestwo Boże – najwyższy 
szczyt naszych możliwości.  
Jeśli chodzi o Księdza kapłaństwo, to gdzie Ksiądz 
może się na przykład wyspowiadać, skoro w swojej 
parafii nie ma żadnego innego kapłana?  
Dlaczego będąc trzynaście lat we Władywostoku 
przyjechałem bliżej? Bo sam mogę spowiadać, a często 
zostaję bez sakramentów, nie ma kto mi ich udzielić. 

To jest ta trudność. Ostatnio jechałem do spowiedzi 
300 kilometrów w jedną stronę i z powrotem też 300. 
Życie bez sakramentów jest bardzo ciężkie i mówię to 
z pełną odpowiedzialnością. My – kapłani udzielamy 
sakramentów, spowiadamy innych, a sami często 
zostajemy bez... 
...i Ksiądz wtedy tak bardzo może poczuć, jak jest to 
potrzebne. My mamy Msze Święte o różnych 
porach, od kościoła dzieli nas kilka minut drogi, 
kapłani siedzą w konfesjonałach, a nie zawsze 
umiemy to docenić.  
Powiedziałbym, że taka rzeczywistość ma dwa 
wymiary. Jeden pozytywny, to znaczy czujesz, że bez 
sakramentów nie możesz żyć. Z drugiej strony 
negatywny, bo się przyzwyczajasz do życia bez sa-

kramentów. Myślę, że w Polsce ludzie 
przyzwyczaili się do życia bez Boga. 
Nie da się ukryć, że człowiek przy-
zwyczaja się też do grzechu.  
Można też odnieść czasem takie 
wrażenie, że życie bez Boga jest dużo 
łatwiejsze niż z Nim. Może brakuje 
nam takiego doświadczenia, jakie 
ma Ksiądz w dalekiej Rosji? Jak to 
docenić mając wszystko na wycią-
gnięcie ręki?  
Na pierwszy rzut oka życie bez Boga 
wydaje się bardzo ładne i lżejsze, ale... 
nic nie ma za darmo. Później dopiero 
widać tragedię u tych ludzi, którzy żyją 
bez Boga. Trzeba się uczyć wierności 
Panu Bogu, choć pozornie może się On 
wydawać mało atrakcyjny współczes-
nemu człowiekowi. Podam taki 
przykład: pewien syn zapytał swojej 
mamy: „Mamo, czego Ci potrzeba?” 

Odpowiedziała: „Chciałabym przed śmiercią się 
wyspowiadać”. Ta matka miała wszystko, ale później 
zaczęła odczuwać brak Boga w swoim życiu. Znam 
wielu ludzi bogatych, pozornie bardzo szczęśliwych 
i spełnionych, którym niczego nigdy nie brakowało. 
Czy byli szczęśliwi? Wewnątrz odczuwali wielką 
pustkę. Bóg nas stworzył, z sercem, w którym jest dla 
Niego miejsce. Można mieć wszystko, ale nie mieć 
Boga. Wszystko wygląda tak pięknie tylko na 
początku. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że często 
pogrążają się w tym, co oferuje świat, żeby zagłuszyć 
swoje sumienie, nie słyszeć głosu Boga. Boją się też 
usłyszeć prawdę o sobie. Młodzi ludzie myślą, że Bóg 
zabiera nam wolność, bo wszędzie są tylko zakazy. 
Jednak później, gdy człowiek wchodzi w tę wolność, 
staje się niewolnikiem tego wszystkiego, niewolnikiem 
grzechu. I kto wtedy jest wolny?  



A jak wygląda Księdza dzień w rosyjskiej parafii?  
Różnie (śmiech). Każdy dzień jest inny, nie ma reguły. 
Przychodzą ludzie na Mszę w niedzielę, przychodzą, 
wychodzą, zostaję sam. W poniedziałek nikt nie 
przyszedł na Mszę świętą, jestem sam. We wtorek tak 
samo. W środę przyszła jedna starsza pani, przyszła, 
poszła, zostaję sam. To przede wszystkim walka 
z samotnością. Przyzwyczaiłem się już do tego, nie 
rozczulam się nad sobą. Teraz mam 49 lat, mieszkam 
bliżej Moskwy, mogę pojechać i się wyspowiadać. Gdy 
zaczynałem, miałem 33 lata, więc było inaczej. Nie 
wszyscy wytrzymują taką samotność, nie każdy może 
w ten sposób żyć i pracować.  
Co jest najtrudniejsze dla Księdza na tych misjach?   
Być świętym księdzem. Nie stracić wiary w tym 
świecie. Miasto Iwanowo ma 600 tysięcy mieszkańców. 
Okazji do grzechu jest o wiele więcej niż w Polsce. 
Parafianie mogą księdza podnosić do góry, ale mogą też 
ściągać w dół. Podobnie jest z księdzem. Jak parafianie 
potrzebują świętego księdza, tak ksiądz potrzebuje 
świętych parafian. To jest taka wzajemność. Każdy 
chce się czuć potrzebny, ksiądz również. Jak to 
pokazać? Nie trzeba się specjalnie starać. To po prostu 
widać. Wystarczy uśmiech, dobre słowo, zwykła troska. 
Chodzi o proste gesty. I bardzo ważna jest modlitwa za 
księdza. Parafia to też jest jedna wielka rodzina. Jak 
w każdej rodzinie, bywa różnie, ale chcemy być po 
prostu razem. Dążymy do jednego wspólnego celu, 
którym jest Królestwo Boże. Ksiądz chce przyprowa-
dzić ludzi do Boga, ale oni muszą mu pomóc, żeby nie 
pobłądzić. Ludzie mogą wstydzić się podejść, zapytać, 
zaangażować w różne działania duszpasterskie, bo 
mogą chcieć też zobaczyć uśmiech księdza, jego 
zaangażowanie. To zawsze musi być relacja z dwóch 
stron. Ksiądz może być zamknięty, a parafianie mogą 
mu pomóc się otworzyć. Są też takie sytuacje, że ksiądz 
do nikogo nie podchodzi, po prostu zwyczajnie się boi. 
Ludzie za mało ze sobą rozmawiają. Trzeba ze sobą 
rozmawiać. Bez tego nie da się zbudować prawdziwych 
relacji.  
A czego nasza parafia może się nauczyć od Księdza 
parafii?  
Często w Rosji (tego brakuje mi tutaj) ludzie podcho-
dzą do mnie i proszą o błogosławieństwo. Mówią: 
„Proszę Księdza, jadę na urlop, proszę o błogosławień-
stwo”; „Proszę Księdza, idę do pracy, proszę o błogo-
sławieństwo”; „Lecę samolotem, proszę o błogosła-
wieństwo” i tak dalej... Wszystko zaczynają z Panem 
Bogiem. Ja również często proszę o błogosławieństwo 
innych kapłanów, biskupa. Sam błogosławię, ale też 
tego błogosławieństwa potrzebuję. Jak błogosławi 
kapłan, to błogosławi sam Chrystus.  
A co chciałby Ksiądz zmienić w swojej parafii? 
Potrzeba czasu, żeby moich parafian rozruszać. Z dru- 

giej strony też ich rozumiem. Miasto ma 600 tysięcy 
mieszkańców, a kościół jest tylko jeden. Niektórzy 
muszą jechać do kościoła półtorej godziny w jedną 
stronę, a jeszcze przecież Msza i później powrót. 
Chciałbym, żeby mieszkali bliżej kościoła. Tak jak u 
was. Brakuje mi też rodzin. Nie ma ani jednej pełnej 
rodziny. Do kościoła przychodzi albo mąż, albo żona, 
albo dziecko, nigdy wszyscy razem. W tym świecie 
próbuje się zniszczyć rodzinę. Jak nie ma rodzin, nie 
ma Kościoła, nie ma państwa, nie ma wsparcia.  
Ilu jest parafian w Księdza parafii? 
35 osób. A przypomnę, że miasto liczy 600 tysięcy 
osób. 60 % to studenci z Afryki, którzy przyjeżdżają, 
studiują, a później wyjeżdżają.  
Czy w kontekście tego, co Ksiądz mówi, czy my 
mamy prawo narzekać, że w naszych parafiach jest 
niewielu wiernych?  
Nie wiem. Ale wiem, że Jezus kocha każdego i za 
każdym tęskni.  

A jak wyglądają tam na przykład święta Bożego 
Narodzenia? Jak Ksiądz spędza ten świąteczny 
czas?  
Wigilia, katolickie Boże Narodzenie to zwykłe, 
normalne dni pracy. Gdyby to był dzień wolny, to 
byłoby inaczej. Dzieci chodzą do szkoły, dorośli do 
pracy, remontują też swoje mieszkania. Jeśli chodzi 
o mnie, to przyznam się, że ani razu nie zostałem do 
nikogo zaproszony (milczenie). Po prostu siedzę, sam. 
W te świąteczne dni muszę sobie uświadamiać, że jest 
Boże Narodzenie. Nie jest to łatwe, ale Bóg daje siłę. 
Nigdy nie zostawia nas samych.  
Ksiądz będąc w Rosji, gdzie rzeczywistość jest 
trudna, nie stracił wiary, a ludziom w Polsce zdarza 
się to dużo częściej. W czym jest Ksiądz silniejszy?  
W niczym. Przyczyną może być powierzchowna re-
ligijność, brak głębokiej relacji. W wierze nie powinno 
być emocji typu: fajny ksiądz chodzę do kościoła, 
niefajny, to przestaję chodzić. Trzeba mieć świadomość 
własnej grzeszności, ale też tego, że Bóg kocha mnie 
bezgranicznie.  
Dziękujemy za rozmowę.  

Rozmawiali: Barbara Majkowska i Damian Zelewski 

Kaplica w Iwanowie 
wyremontowana przez księdza 

Krzysztofa



1. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza na 
spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek 
o godz. 19.00 w kościele. 

2. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu w ciszy po Mszy Świętej wieczornej. 
Zakończenie Nieszporami o godz. 19.15. 

3. Inicjatywa „Morze modlitwy - zawierz 
Maryi swoją miejscowość”, polegająca na 
modlitwie za swoje miasto jedną tajemnicą 
różańca dziennie, rozpocznie się 7 października 

i potrwa do 8 grudnia. Więcej szczegółów 
znajdziemy na naszej stronie internetowej oraz 
w gazetce parafialnej za tydzień. 

4. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III 
Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę, 
po porannej Mszy Świętej.  

W minionym tygodniu zmarł Józef Bartnicki, 
l. 66, zam. przy ul. Marynarki Polskiej. Polećmy 
go miłosiernemu Bogu: Wieczny odpoczynek racz 
mu dać Panie… 

Poniedziałek, 23 września - św. Ojca Pio 

  7.30 + Teresa Tadeusiak 

18.00 + Jan Ciemiński 

Wtorek, 24 września 

  7.30 + Jan Ciemiński 

18.00 + Jan, rodzice, siostra Edyta z mężem 

Środa, 25 września - bł. Władysława z Gielniowa 

  7.30 + Benedykt w 1. rocznicę śmierci  

18.00 + Jan Ciemiński 

Czwartek, 26 września - św. Kosmy i Damiana 

  7.30 + Jan Ciemiński - Msza Święta gregoriańska 

18.00 + Julianna oraz + z jej rodziny 

Piątek, 27 września - św. Wincentego a Paulo 

  7.30 + Jan Ciemiński 

18.00 - Anna i Zbigniew w 38. roczn. małżeństwa 

Sobota, 28 września - św. Wacława 

  7.30 + Regina Lichorad w m-c po śmierci 

18.00 + Jan Ciemiński - Msza Święta gregoriańska  

Niedziela, 29 września 

 8.00 + Stanisław, Henryk, Jadwiga, +z rodzin 

10.00 + Jan Ciemiński 

12.00 + Gunter, jego rodzice i rodzeństwo 

18.30 - dziękczynna z okazji 50. rocznicy urodzin 

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, 

tel. 583447268; Msze św. w niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, 18.30; w tygodniu: 7.30 i 18.00; 

www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia 


KĄCIK NAJMŁODSZYCH

Są liściaste i iglaste
Rosnąc w grupach, zwą się lasem
Czy coś więcej mówić trzeba?
Proszę Państwa: oto ........!

Chodzi w lasach i po łące,
Jest dość małe i ma kolce.
O co chodzi, czy już wiesz?
To zwierzątko to jest ………!

Ktoś wesoły jest, ktoś smutny,
Kogoś gniew dopadł okrutny.

Są też strachu małe kłucia.
Wszystko to się zwie: ..........!

Zawsze pocieszą w udręce,
Podadzą pomocne ręce,

Z nimi jest radości wiele,
To są Twoi……..!


