
Wkażdym z nas może zagościć radość, ale musimy sobie uświadomić, jak bardzo
jesteśmy przez Boga obdarowani. Bóg postanowił się z nami zaprzyjaźnić i daje
nam możliwość zapoznania się z sobą. A mieć takiego przyjaciela to wielka radość.
Nawet wtedy, gdy pojawią się trudności, On nam pomoże.

azwyczaj zatrzymujemy się
przy tekście Ewangeli i . Dzisiaj
jednak spójrzmy na bardzo
uniwersalny i ponadczasowy

fragment l istu św. Pawła. A właści-
wie tylko na jedno zdanie: „Jeżel i
zaś ktoś nie ma Ducha Chrystuso-
wego, ten do Niego nie należy”. Sło-
wa tajemnicze, może nawet
częściowo groźne. Można mieć
chrzest Chrystusowy, można przyj-
mować sakramenty i pamiętać o co-
dziennej modlitwie. Można nawet
wykonywać dobre uczynki i nie
mieć Ducha Chrystusowego.
Wszystko wówczas na próżno.

Czym jest duch Chrystusowy?
Więcej na temat owoców Ducha pi-
sze Paweł w liście do Galatów,
przytaczając dwie l isty uczynków.
Jako dobre owoce Ducha wymie-
nia: „miłość, radość, pokój, cierpl i-

wość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, opanowanie”. Przeciwstawia
te uczynki popędom ciała.

Dobre uczynki to jednak nie
wszystko. Wyobraźmy sobie, że idzie-
my ul icą, widzimy żebraka, zatrzymuje-
my się, rozmawiamy, dajemy mu coś do
jedzenia. Nadchodzi wyznawca innej re-
l igi i , albo ateista, czyni to samo, bo
wzruszył go los biedaka. Czym więc
różni się nasz uczynek od ich uczynku?
Z punktu widzenia biedaka – niczym.
Ale jak to jest z naszej perspektywy?
Dobre uczynki nie są jeszcze ostatecz-
nym dowodem posiadania Ducha Chry-
stusowego. Potrzeba jeszcze dwóch,
trzech dodatkowych rzeczy. Po pierw-
sze: chrześcijanin po dobrym uczynku
powinien oddać chwałę Bogu, a nie so-
bie samemu. Trzeba westchnąć, może
nawet krzyknąć: „Boże, dziękuję Ci za
tę okazję do dobrych rzeczy i za to, że
wiem, co jest dobre, a co złe”.

Po drugie: trzeba wyzbyć się lęku.
Zazwyczaj boimy się coś stracić, po-
święcić. Wiara sprawia, że oddajemy
naszą własność, nasz czas i nie umie-
ramy w duchu. Wierzymy, że każda
ofiara jest początkiem nowego życia.
Mieć ducha Chrystusowego to żyć tak

jak Jezus – nie wpatrując się w śmierć,
ale w zmartwychwstanie.

Po trzecie: trzeba czynić dobro
z radością. Papież Franciszek lubi przy-
pominać tę właśnie prawdę – człowiek
dobry, ale smutny nikogo nie pociąga.
Nie jest dobrym świadkiem Ewangeli i .
Jest cierpiętnikiem, więc nie ma Ducha
Chrystusowego.

Pokora, odwaga i radość… Trzy
cechy Ducha Chrystusowego. Niech
nam towarzyszą w czasie wakacji
w każdą niedzielę, w każdy dzień. To
właśnie jest prawdziwe życia ucznia
Pańskiego.

ks. Janusz Stańczuk
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SŁOWO TYGODNIA Z  EWANGELII według św. Mateusza (1 1 , 25-30)
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nie-
ba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je pro-
staczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko prze kazał Mi
Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten,
komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode
Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz wa-
szych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

CZYTAJ W NUMERZE

1 . 05.07 - pierwsza niedziela miesiąca, po
sumie procesja Eucharystyczna.

2. 06.07 - poniedziałek, wspomnienie bł. Mari i
Teresy Ledóchowskiej

3. 08.06 - środa, wspomnienie św. Jana z
Dukli

54. 11 .06 - sobota, wspomnienie św.
Benedykta patrona Europy

Ks. Paweł Paliga
CZYTAN I A N I EDZ I ELN E :
ZA 9 , 9 –1 0 ;
P S 1 45 , 1 –2 . 8 –9 . 1 0 –1 1 . 1 3 C D–1 4 ;
RZ 5 , 6–1 ;
M T 9 , 3 6–1 0 , 8

KSIĄDZ PAWEŁ PALIGA (201 6-2020): NASZE
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CZY MAM DUCHA CHRYSTUSOWEGO?

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, piątek
wgodzinach 17.00 - 17.45

Parafia Rzymskokatolicka
Objawienia Pańskiego
ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne
tel. /fax (022) 7220250
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Pamiętam szczególnie pielgrzymkę do Torunia, gdy odwiedzi l iśmy Radio Maryja, a potem w Sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacj i była msza
święta, która odprawił ksiądz Paweł. Uczynił to w wielkim skupieniu i pobożności, a my służyl iśmy przy ołtarzu. Była to dla mnie wielka łaska.

Mieczysław (ministrant)

„Kapłaństwo jest wielkim darem i tajemnicą” (Święty Jan Paweł II Wielki”)
Księdza Pawła Paligę żegnamy z dużym żalem i szacunkiem. Zreal izował on swoją posługę kapłańską wspaniale. Zawsze oddany i dyspozycyjny nam

parafianom. Pamiętam Jego dwie wizyty duszpasterskie zwane „kolędami”, kiedy dostosował się do naszych możliwości czasowych i przybył z wizytą o go-
dzinie 22:30, a mimo późnej pory nasze wspaniałe duchowe spotkania trwały prawie dwie godziny. Cenną inicjatywą były spotkania z kolędami, pieśniami
pasyjnymi czy też patriotycznymi. Uczestniczyl iśmy w dwóch organizowanych przez księdza Pawła pielgrzymkach - do Wrocławia i Ziemi Świętej. Pozosta-
ną na zawsze w naszej pamięci. Organizacja wspaniała, szybkie rozwiązywanie nawet trudnych problemów, tworzenie miłej atmosfery. Dziękujemy bardzo
za te cztery lata, które zapisały się głęboko w naszych sercach i życzymy księdzu Pawłowi w nowej parafialnej posłudze kapłańskiej w Warszawskich Wło-
chach wielu łask naszego Pana Jezusa Chrystusa i opieki Najświętszej Mari i Panny Królowej Polski. Z Bogiem,

Hanna i Szymon Kawalla

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie…” (Mk 1 0, 1 4)
Księże Pawle, bardzo dziękuje za energię i serce wkładane we wszystkie inicjatywy skierowane do rodzin i dzieci naszej parafi i . To m. in. dzięki zaan-

gażowaniu księdza mój 5-letni syn chętnie uczestniczy w niedzielnych Mszach Swiętych dla dzieci o 1 0:30, słucha z uwagą wyjaśnień, stara się odpowia-
dać na pytania, bierze udział w konkursach, loteriach, zabawach. Wszyscy mali przyjaciele z osiedla dowiadują się później o tym, co ciekawego wydarzyło
się w kościele albo jakie mamy dzisiaj święto.

Ja sama zachowam szczególnie w pamięci wspomnienia z okresu pandemii , gdy kościół opustoszał, a my w niewielkiej grupie wolontariuszy urucha-
mial iśmy transmisje onl ine dla parafian. Dziękuje, że uwierzył ksiądz, że nam się uda. Ta inicjatywa paradoksalnie stała się pretekstem, bym częściej była
w kościele. W cichym spotkaniu z Bogiem jeszcze wyraźniej słyszałam Jego głos. Bóg zapłać!

Magdalena

Pożegnanie, nie rozstanie
Czasami dla ludzi, którzy myślą i czują podobnie, przestaje istnieć czas, a nawet przestrzeń. Ksiądz Paweł Paliga przechodzi od nas do Parafi i Św. Te-

resy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich, a my mamy wrażenie, że jesteśmy bardziej zaprzyjaźnieni niż dotąd. To taki cud pożegnań, że spo-
strzegamy pełną wartość drugiej osoby. Może nawet są łzy, żal, poczucie straty, ale bogactwo, jakie zostawia odchodzący Ksiądz Paweł nie znika, bo
zostaje w nas.

Wszystkie homil ie pełne mocy i prawdy, odważna postawa w dobie koronawirusa, modlitwy Księdza za nas i codzienny uśmiech oraz gorl iwość w po-
mocy wszystkim, a szczególnie chorym i samotnym – to wszystko nie przemija.

Co sprawia, że przestaje istnieć przestrzeń? Nie tylko fakt, że łatwo nam będzie odwiedzić Księdza w nowej parafi i , ale po prostu dar, jaki daje nam
Bóg przez ręce naszego Księdza Proboszcza Mariana Rowickiego – adoracja Najświętszego Sakramentu. To dar niesłychany i tu jesteśmy oraz będziemy
razem.

Anna Bielawska

Kilka lat temu wzięłam udział w pewnych rekolekcjach ewangelizacyjnych. Zgodnie ze wskazówkami prowadzących i śladem wielu uczestników na
sam koniec uroczyście oddałam swe talenty na służbę Kościołowi Świętemu. Następnie zapomniałam o sprawie.

Kilkanaście miesięcy temu Duch Święty, poprzez księdza Pawła, krok po kroku zaczął kierować mnie do nowych form działalności w naszej Parafi i .
Dziś widzę, że po prostu w pewnym momencie upomniał się o to, co Mu niegdyś obiecałam. W ten sposób zaczęła się moja współpraca z księdzem Paw-
łem Paligą, współpraca z Duchem Świętym.

Był to dla mnie wyjątkowy czas. Poprzez uczestnictwo w poszczególnych dziełach zaczęłam lepiej poznawać Ducha Świętego: jako dobrego szefa,
źródło radości i rozwoju; kogoś życzl iwego i wspierającego, kto – gdy nie wiedziałam, jak coś zrobić, wykonać – delikatnie wsączał w mój umysł kolejne na-
tchnienia. Mogłam real izować swe pasje, a nieznane mi wcześniej zadania, dzięki pomocy Niebios, nagle okazywały się możliwe do wykonania.

Jeśl i zaś chodzi o ks. Pawła, to mogę powiedzieć, że Pan Bóg bardzo mocno posłużył się nim w planie uzdrawiania mojego życia - za co dziękuję
Stwórcy. Przez osobę Księdza Pawła zyskałam potężną dawkę pokoju i energi i . Niezwykle inspirujące jest to, że ksiądz Paweł jest osobą, której się chce;
która stara się nawet gdy wiadomo, że konkretne dzieło trafi jedynie do garstki ludzi.

Bardzo cenię kazania ks. Pawła. Poprzez słowo głoszone przez księdza - nawracałam się. Ale również w trakcie naszych zwykłych rozmów nie raz do-
świadczałam jakby nagłego błysku głębi Boga.

Ks. Paweł jest człowiekiem przejrzystym, dobrym i pokornym „Sługą”, który ciągle nalewa komuś herbatę.
Z całego serca życzę mu, by wokół niego były warunki, które pozwolą w pełni wydobyć jego potencjał. Życzę mu mądrych i szczerych współpracowni-

ków, dobrego radaru, jeśl i chodzi o ludzi i ochrony przed drapieżnymi wilkami.
Dziękuję za radość wspólnego tworzenia, za wspólne pokonywanie trudów. Dziękuję za każde powierzone mi zadanie. Te ostatnie miesiące były dla

mnie wielkim darem od Boga. Dziękuję za WSZYSTKO.
Paulina Konieczna

c.d. ze wspomnień ze str. 3

Człowiek dobry, ale
smutny nikogo nie

pociąga. Nie jest dobrym
świadkiem Ewangelii. Jest
cierpiętnikiem.

Chrześcijanin po
dobrym uczynku

powinien oddać chwałę
Bogu, a nie sobie same-
mu.Więcej wypowiedzi i dłuższe wersje wspomnień na parafialnym Facebooku!
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KSIĄDZ PAWEŁ PALIGA (2016-2020): DZIĘKUJEMY
siądz organizator, ksiądz spor-
towiec, ksiądz wychowawca,
ksiądz redaktor. Bardzo skrom-
ny człowiek – pewnie nie będzie
zadowolony, gdy przeczyta tyle

dobrych słów o sobie. Ale w ubiegłą
niedzielę, gdy na każdej Mszy świę-
tej wygłaszał słowa pożegnania, też
nas chwalił. No to teraz nasza kolej.
Oto jak nasi Parafianie wspominają
cztery lata posługi ks. Pawła Paligi
w Bliznem.…

Bardzo cenię to, że ks. Paweł zawsze wy-
chodzi do ołtarza czyściutki, schludny, w wypa-
stowanych butach. Nie w sportowym obuwiu, jak
wielu księży… Bardzo tu księdza Pawła lubimy.

Maria Kowalczyk

Konfesjonał miejscem uzdrowienia
Podczas pewnej spowiedzi wyznałam, iż

palę papierosy (nie pamiętam, czy nie było tak,
że to ksiądz Paweł ten grzech ze mnie wycią-
gnął). Wiadomo, jak się pal i papierosy, to pal i
się codziennie, więc trudno się z tego spowia-
dać. Ja w każdym razie nie bardzo widziałam
możliwość, by z tym nałogiem skończyć. A jed-
nak… Przez ponad pół roku za każdym razem,
gdy przystępowałam do kratek konfesjonału, ze
wstydem mówiłam, że „jeszcze palę”. W sierp-
niu, gdy wyruszała pielgrzymka do Częstocho-
wy, a ja niestety nie mogłam z nią iść,
postanowiłam złożyć ofiarę: na czas trwania
pielgrzymki nie będę palić papierosów. To była
bardzo świadoma decyzja. Udało się, a potem
postanowiłam pociągnąć to wyrzeczenie i… do
dziś nie palę papierów. A zaczęło się niewinnie,
od wyznania tego grzechu w konfesjonale. Bogu
niech będą dzięki na to wszystko i za księdza
Pawła przez którego On działał.

Jola

„Czy wyrzekasz się grzechu…?”
Za każdym razem, gdy słyszałam w kościele

o odpustach, ogarniał mnie smutek. Byłam świa-
doma, że zniewolenie nikotyną uniemożliwia mi
uzyskanie tego daru. Przecież jednym z warun-
ków jest brak przywiązania do grzechu. Zwierzy-
łam się z tego cierpienia koleżance, a ona na to,
że z takim problemem to do ks. Pawła, bo „on
ma chody u Pana Boga”. Szybko nadarzyła się
okazja: Adwent, czas spowiedzi i pokuty. Uklę-
kłam w konfesjonale i wyznałam ciężki grzech
palenia od pół wieku; grzech, z którego nie po-
trafiłam się sama wyzwolić. Na koniec poprosi-
łam ks. Pawła o modlitwę za mnie. Przyszły
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, a ja nie
zauważyłam nawet, że… nie palę! To domowni-
cy pierwsi otworzyl i mi na to oczy. Zdziwienie
i radość ogarnęły me serce i umysł! Minęły już
dwa lata, a ja nie mam najmniejszej chęci, by
sięgnąć po nikotynę i codziennie dziękuję do-
bremu Bogu za uwolnienie od grzechu oraz za
wiarę ks. Pawła. Dwa lata temu dołączyłam
księdza do swojej Margaretki i obiecuję dalsze
wsparcie w modlitwie.

Basia

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robot-
ników mało…” (Łk 1 0, 2)

Ksiądz Paweł był dla mnie przykładem silnej
wiary, księdzem, który na wezwanie Boga „bądź
zimny, albo gorący, nigdy letni”, był gorący.

Zawsze zaangażowany, radykalny. Starał
się czynić wiele, by zachęcić ludzi do uczestnic-
twa w różnorodnych akcjach modlitewnych, spo-
łecznych, kulturalnych i charytatywnych, lecz
"twarde karki" i "zatwardziałe serca" parafian nie
zawsze chciały odpowiedzieć na te wezwania.
We mnie osobiście ks. Paweł odbudował pra-
gnienie dalszej ewangel izacj i poprzez gazetkę
parafialną. Był bardzo aktywny i do naszego
wspólnego dzieła wniósł powiew nowoczesności
(m. in. udrożnił parafialne media internetowe
i podejmował tematy, które były niekiedy trudne
dla "letnich" katol ików). Serdeczne Bóg zapłać :)

Agnieszka Idźkowska

„Daleko jesteś, mój Wybawco, cho-
ciaż jęczę w bólu…” (Ps 22, 2)

W czasie Mszy świętej, a w szczególnie
podczas czytania Ewangeli i , homil i i i ogłoszeń
parafialnych ks. Pawłowi często zdarzało się
przekręcać jakieś słówka. Zapewne wynikało to
z chwil i nieuwagi bądź rozproszenia. I tak np.
zamiast "nabożeństw majowych" zapowiadał
"nabożeństwa październikowe". Ale wszystko to
przestawało mieć jakiekolwiek znaczenie, gdy
widziałem z jakim skupieniem ks. Paweł bierze
do rąk Ciało Jezusa podczas konsekracj i… Z ja-
ką delikatnością on to robi, jak bardzo dba o to,
by nie dodawać Jezusowi bólu… Przecież Jezus
czuje każdy dotyk palcami, dotyk sercem, wzro-
kiem.. . Ten moment zawsze mnie poruszał.

Andrii Berekets

To bardzo uduchowiony kapłan, pełen cie-
pła, zawsze trzymający w ręku różaniec. Jego
nauki były dla mnie bodźcem, by bardziej anal i-
zować życie Pana Jezusa. Jestem wewnętrznie
poruszona, gdy podczas sprawowania Euchary-
sti i ks. Paweł patrzy na Hostię i podnosi ją na
dłużej ku górze. Jest to dla mnie moment wes-
tchnienia, zatrzymania, rozmyślania o Golgocie.
Wyobrażam sobie wtedy Pana Jezusa, który
z wielkim bólem niesie krzyż; i tę Jego miłość,
czyl i coś, co dla nas ludzi jest czymś niewyobra-
żalnym, nie do pojęcia. . .

Małgosia

„Głoś naukę, nastawaj w porę, nie
w porę” (2 Tm 4, 1 -5)

Czas pandemii , restrykcj i , w wielu parafiach
dostęp do sakramentów i Eucharysti i był ograni-
czony. Nie w naszej! Księża obiecal i , że u nas
nikt nie będzie pozbawiony dostępu do sakra-
mentów. Słowa dotrzymali , m. in. ksiądz Paweł,
który dał ogromne świadectwo swojego powoła-
nia. Gorl iwie udzielał sakramentów, ale był też
posłuszny państwowym zarządzeniom; dosko-
nale potrafił to pogodzić. Dało się? Dało się! By-
łem jednym z tych, którzy korzystal i z jego
posługi „w porę i nie w porę”. Ksiądz wikary ca-
łym sercem prowadził i angażował się w akcję
charytatywną oraz informacyjną; był przy tym

otwarty na pomysły i… kontaktowy - pokażcie mi
księdza, który natychmiast odpowiada na maile
i sms-y :)

Pamiętam też takie momenty, kiedy do-
świadczałem Jego prawdziwej, bardzo też natu-
ralnej dla niego dobroci.

Wszystkim parafiom, dekanatom i diecezjom
polecam tego Księdza :)

Łukasz Witkiewicz

„Nie lękajcie się. Jam zwyciężył
świat...” (J 1 6, 33)

Pierwszy raz spotkałam ks. Pawła podczas
wizyty duszpasterskiej , kiedy zachęcał mnie,
bym chociaż raz odwiedziła swoją parafię, gdyż
do tej pory uczęszczałam do innej. Potem, gdy
organizowałam w kościele bożonarodzeniowy
kiermasz charytatywny na rzecz mojego męża,
który jest po wypadku, bardzo spodobało mi się
kazanie księdza Pawła. Było pełne wiary
i szczerych wypowiedzi. Moi znajomi i przyjacie-
le, którzy także byl i wtedy obecni w kościele,
miel i podobne odczucia. Ksiądz Paweł jest oso-
bą otwartą na ludzi. Można mu powierzyć
wszystkie swoje troski i radości. Zwykła rozmo-
wa z nim sprawia, iż stajemy się si lniejsi mimo
wielu przeciwności losu. Takich ludzi pełnych
wiary i pasj i nam zwykłym ludziom potrzeba.

Danuta Pietryka

Świadek
Ksiądz Paweł to stuprocentowy świadek

Ewangeli i . Po prostu czuje się, że to jest praw-
dziwe. Fragmenty jego kazań z ludzkiego punktu
widzenia czasem bolały, lecz jednocześnie ude-
rzały w sedno sprawy. Dużym przeżyciem była
dla mnie Droga Światła ze św. Szarbelem - nie-
zwykle poruszyły mnie rozważania, jakie usły-
szel iśmy w trakcie tego nabożeństwa. Dziękuję.

Maria

Orędzie z Nieba
Pewnej styczniowej nocy spotkałem na

osiedlu koleżankę. Powiedziała, że za dwa dni
w naszym kościele odbędzie się Dzień św.
Szarbela i że warto przyjść. Wcześniej byłem
u nas może kilka razy, a o św. Szarbelu nigdy
nic nie słyszałem, ale poczułem się zachęcony,
by wziąć udział w tym wydarzeniu. Wtedy jednak
na mojej drodze pojawiły się ogromne trudności.
W niedzielę byłem już pewien, że nie uda mi się
wyjść z domu. Na szczęście stało się inaczej. . .
Tuż przed Mszą trudności nagle ustąpiły
i w końcu, nieco spóźniony, przekroczyłem próg
naszego kościoła, a po Eucharysti i ustawiłem
się w długiej kolejce do namaszczenia olejem
św. Szarbela. Powiem krótko: ten dzień był dla
mnie niezwykle głębokim przeżyciem. Dlatego
gdy w maju ta sama koleżanka zadzwoniła do
mnie z informacją, że tym razem w kościele od-
będzie się Droga Światła ze św. Szarbelem,
z miejsca zdecydowałem, że wezmę w niej
udział. Spotkanie z l ibańskim mnichem ponow-
nie wywarło na mnie ogromne wrażenie. Pod-
czas odczytywanych w czasie nabożeństwa
rozważań padło wiele ważnych zdań. . . Czułem,
jakby ktoś sporo o mnie wiedział, był mi życzl iwy

i pragnął dać kierunkowskaz na drogę. Od tego
czasu minęły już dwa miesiące, a ja widzę duże
zmiany w moim życiu. Nie mam wątpl iwości, że
jest to owoc spotkania ze świętym Szarbelem.
Dziękuję księdzu Pawłowi za to, że zaprosił go
do Bliznego. Bogu niech będą dzięki.

Parafianin

„Wielu chorych namaszczali olejem
i uzdrawiali…” (Mk 6, 1 3)

W maju 201 9 roku przeszedłem poważny
zabieg wycięcia woreczka żółciowego wraz
z kamieniami. Miałem stan ropny, lekarz stwier-
dził, że to ostatni moment, gdy można jeszcze
coś zrobić. Po zabiegu stosowałem dietę i przez
około 5 miesięcy wszystko było dobrze. Niestety
po tym czasie zaczęły pojawiać się raptowne,
gwałtowne bóle brzucha. Czasem raz, czasem
kilka razy dziennie. Było to trudne i męczące.
Nie byłem w stanie real izować w pełni zleceń
dla kl ientów. Wraz z żoną coraz bardziej się nie-
pokoil iśmy, bo w mojej rodzinie miały miejsce
l iczne przypadki nowotworów na tym tle. Zaczął
się pochód po lekarzach. Zrobil iśmy badania,
gastrologię, kolonoskopię, trzymaliśmy dietę,
jednak poprawy jak nie było, tak nie było. Mój
stan wręcz się pogarszał.

O Dniu Szarbela w Bliznem dowiedziel iśmy
się tylko dlatego, że w jego trakcie miał się od-
być koncert pastorałek w wykonaniu zaprzyjaź-
nionego chóru Wrzawa. Nadeszła niedziela. Tuż
przed wyjazdem z domu okrutnie rozbolał mnie
brzuch. Odczekal iśmy chwilę i udal iśmy się do
kościoła. Pod koniec Mszy świętej, a przed na-
maszczeniem olejem – sytuacja się powtórzyła.
Musiałem wyjść z kościoła. Żona była bardzo
zmartwiona, bo bardzo chciała, bym został na-
maszczony. Wierzyła… Na szczęście gdy już
kończyła się kolejka, udało mi się wrócić i sko-
rzystać z daru namaszczenia. Wtedy wszystko
odeszło, jak ręką odjął. Gdy szedłem do samo-
chodu, nic mnie już nie bolało. Od 1 2 stycznia
minęło pół roku i od tej pory bóle powtórzyły się
zaledwie ki lka razy. Nareszcie funkcjonuję jak
normalny człowiek. Dziękuję księdzu, który pod-
jął trud zorganizowania Dnia św. Szarbela.

Paweł

U mojej córki Magdy wykryto jakieś guzy na
przewodach pokarmowych. Ksiądz Paweł bar-
dzo przejął się stanem naszej córki. Pewnego
dnia siedzimy w domu, a tu nagle przychodzi
nasz wikariusz i przyprowadza ze sobą jeszcze
innego księdza - Jerzego ze Wschodu (który
akurat gościł w naszej parafi i). Obaj kapłani za-
częl i modl ić się nad naszą córką. Trwało to ki l-
kadziesiąt minut. Jak on się modli l i ! Jak jeden
kończył zdanie, to drugi zaczynał. Na koniec
ks. Paweł zapytał córkę: „Co pani teraz czuje?”.
„Czuję spokój”, odparła Magda. Córka ciągle się
leczy, ale jest sprawna i operatywna, a ta modli-
twa bardzo nas umocniła, za co Bogu niech bę-
dą dzięki.

Danuta

„Postawię Panu bańki”
Ksiądz Paweł to kapłan, który zawsze po-

dejdzie, porozmawia. Raz nawet postawił bańki
pewnemu mojemu znajomemu, jak był u niego
z komunią w pierwszy piątek miesiąca. A dwa
dni później, odwiedził go jeszcze raz i powtórzył
ten zabieg. To ksiądz, który dba o wszystkich.

Jadwiga

Ksiądz Paweł - prostol ini jny, dojrzały kapłan
i człowiek, zawsze wychodzący z pomocą. Mimo
młodego wieku stateczny i zrównoważony,
świetny spowiednik - tylko tyle i aż tyle. Dziękuję
księże Pawle.

Krystya

W czasie całej mojej 27 letniej posługi nie
spotkałem wikariusza, który byłby bardziej gorl i-
wy niż ks. Paweł. To wspaniały kapłan, który nie
idzie za uciechami tego świata. Ciągle z różań-
cem w ręku, z brewiarzem, skupiony na posłu-
dze. Nigdy nikomu nie odmówił spowiedzi,
wizyty w domu z komunią świętą; jest niemal na
każde zawołanie.

Ksiądz Paweł był wspaniałym spowiedni-
kiem, potrafił wytłumaczyć grzech, wskazać, co
zrobić, by nie otworzyć złu żadnej furtki, nawet
najmniejszej szczel iny nie zrobić.

Był bardzo szlachetny, koleżeński, uczynny
w codziennych sprawach, uprzejmy, grzeczny.
Same cnoty. Jeśl i zdarzyło mi się czegoś nie za-
uważyć, to on był zawsze na posterunku i dbał,
by wszystko było w porządku.

Jak on będzie w takiej wierze wzrastał, to
dojdzie do świętości.

Będzie mi go bardzo brakowało…
kościelny Sylwester Klimek

Ksiądz Paweł ma zadatki na bardzo dobre-
go kapłana. Bardzo poważnie traktuje swoje po-
słanie - to jest posługa od serca.
Przyzwyczaiłam się do niego jako do kolegi
i przyjaciela…

Ewa

1 1 l istopada ubiegłego roku do domu Pana
odszedł mój syn, Robert. Dwa dni później zmarł
mój rodzony brat. Bez modlitwy i wsparcia księ-
dza Pawła nie dałabym rady w tym tak trudnym
dla mnie momencie. Gdy syn jeszcze żył - i już
po jego śmierci - ksiądz Paweł zawsze podcho-

dził do mnie w kościele i pytał, jak się mają
sprawy. Na każdy sms, na każdą prośbę o mo-
dl itwę - od razu odpisywał. Wspierał słowem i na
kolanach. Nigdy nie zapomnę, jak wiele serca mi
okazał. Modlę się za niego codziennie i obiecu-
ję, że będę go dalej wspierać w ten sposób.
Dziękuję mu za to, że poznał mnie z ki lkoma
parafianami, którzy jak się potem okazało, stal i
się dla mnie jak rodzina.

Marianna

Kochamy księdza Pawła jak własnego syna.
Jest ciepły, pogodny, bi je od niego radość,
uczciwość i dobroć. Na naszych wspólnych wy-
jazdach był tolerancyjny i cierpl iwy, uczył nas
spokoju, opanowania i ciszy, żeby nie było
wszystko w nerwach. W jego kazaniach odnaj-
dowałam wiele wskazówek życiowych. To ksiądz
do tańca i różańca. Był jak promyk słońca, który
teraz od nas odchodzi…

Ela

Jak ktoś tego potrzebował, zawsze się po-
modli ł. W ten sposób wsparł m. in. mojego syna
Kamila, który miał przed sobą trudny egzamin
i… oczywiście go zdał :-).

Ula

Fajne było to, że księdza Pawła można było
spotkać poza plebanią, na parafialnych chodni-
kach, na przykład jak spędzał aktywnie czas na
rowerze. To nie jest częsty widok. Potrzebujemy
takich księży.

Hortensja

„Nie przyszedł, aby Mu służono…”
(Mk 1 0, 45)

Ksiądz Paweł organizował świetne wyjazdy.
W autokarze było dużo modlitw, a on był opie-
kuńczy, troskl iwy, zawsze dochodził i pytał, czy
wszystko w porządku. Cały czas w służbie lu-
dziom. To człowiek, w którym dominuje skrom-
ność. Przyjazny i gościnny: po każdym
wyjeździe organizował herbatkę. Raz zaskoczył
nas deserami własnej roboty na kilkanaście
osób…

Krysia Janiszewska
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…czyli nasze wspomnienia
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