
 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

ks. Proboszcza Grzegorza Śmiecińskiego 

1. Drogi księże Proboszczu, jak ksiądz wspomina posługę na parafii  

w Kostuchnie i współpracę z ks. Proboszczem Stanisławem Resiem? 

Pozdrawiam – Daniel 
 

Kostuchna to moja pierwsza parafia - piękny czas, wspaniali ludzie, 

intensywne duszpasterstwo. Mam z tą parafią żywy kontakt do dnia 

dzisiejszego, a tym bardziej z Proboszczem, z którym współpraca układała 

się znakomicie. Oczywiście początki były trudne, ale z biegiem czasu 

nabierałem przekonania, że jestem stworzony do tego miejsca. 
 

2. Dlaczego w kościele katolickim jest taka rozbieżność zdań na temat 

przyjmowania komunii świętej i czy przychodzenie do kościoła w czasie epidemii jest 

grzechem - odniosłam takie wrażenie, że lepiej zostać w domu, a może szukać takiego kościoła 

i takich księży, którzy nie boją się przychodzących ludzi, pragnących przyjąć Jezusa do ust  

(nie są zmuszani do tego czego nie czują). Czasami trzeba się zastanowić czy ma być to parafia  

z energią stałą czy na baterie… - Parafianka Basia 

Drodzy kapłani, Jezus nauczał, żeby słuchać i wypełniać Jego słowa ponieważ jest "drogą  

i prawdą i życiem." Dlaczego więc dzisiaj jest głoszona nowa pseudo-ewangelia, wprowadzanie 

bożków pogańskich do Kościoła, braterstwo z innymi wyznaniami bez Chrystusa? Co mają 

zrobić ludzie prawdziwie wierzący w Chrystusa, jeśli nie chcą przyjąć Komunii Świętej, która 

podawana jest im na rękę? Kardynał Robert Sarah wyraźnie zaznacza, że powszechne udzielana 

Komunia na rękę to część ataku Szatana na Eucharystię. Dlaczego wśród kapłanów i wiernych 

jest brak wiary w Jezusa Chrystusa w Eucharystii? Czy naprawdę tylu z nas jest ślepym na to, 

co się dzieje w Kościele? Bóg zapłać za wszystkie odpowiedzi. Szczęść Boże – Radek 

Nie jest prawdą, że kardynał Sarah preferuje tylko jeden sposób udzielania komunii. 

Kardynał Sarah, stojący na czele Kongregacji ds. Liturgii wyraźnie stwierdza, że w Kościele 

nadal obowiązuje zasada, że wierny ma wolność wyboru w sposobie przyjmowania komunii 

na rękę bądź do ust. Powiedział wyraźnie w jednym z wywiadów, że "ta reguła musi być 

uszanowana". Prawdą jest, że Episkopat Polski wybrał formę udzielania komunii św. do ust jako 

powszechną. W sytuacji epidemii wsłuchuje się także w ostrzeżenia, które płyną od lekarzy  

i pielęgniarek oraz traktuje ten czas jako nadzwyczajny.   

 W naszej parafii nigdy nikogo do niczego nie zmuszaliśmy, a zawsze dawaliśmy pewną 

alternatywę. Musimy jednak uwzględniać różne wrażliwości, jednym jest to obojętne w jaki 

sposób ktoś przed nim przyjmuje komunię, a inni są kłębkiem nerwów, kiedy widzą, że osoba 

przed nimi przyjmuje komunię do ust i jest możliwość, że poprzez oddychanie wirus, z którym 

walczymy, spocznie na dłoniach kapłana, a następnie na kolejnej z osób. Uwzględniając  

tę wrażliwość podjęliśmy decyzję o kilku miejscach rozdzielania komunii. 

 

 

 



3. Jak to jest, że nasz kościół jest pełen symboli Jezusa Chrystusa, Maryi, św. Jana Pawła II, św. Barbary 

itd, a symbolu Boga Ojca to w ogóle nie ma? Nawet w tym nowym projekcie. Czy to nie jest trochę 

tak, że zapominamy o Bogu Ojcu, a promujemy świętych? W końcu kościół to dom Boga Ojca...  

Mam rację, czy może czegoś nie rozumiem? – Parafianin 

Każdy kościół prowadzi do relacji z Bogiem, wszystko co w nim jest pomaga, czy też powinno 

pomagać - obrazy, figury, ikony, witraże.. Wszystko ma pomagać w modlitwie. Nie jest prawdą,  

że w naszym kościele nie ma wizerunku Boga Ojca, bo jest już w samym progu - w witrażu nad 

drzwiami. Przypomina każdemu wchodzącemu, że wchodzi w progi Domu Boga. Proponuję przy 

wchodzeniu nie patrzeć jedynie pod nogi, ale unieść wzrok ku górze... 

4. Proszę tego pytania nie traktować jako zarzut wobec Was – księży, ale w tym szczególnym czasie 

"wywrócenia życia religijnego i parafialnego" jaki trwa obecnie i nie wiadomo jak długo jeszcze potrwa 

pytam: czy dekrety napływające z kurii są w jakikolwiek sposób konsultowane albo poprzedzone 

zasięgnięciem informacji jak wygląda konkretnie sytuacja w parafii, życie i potrzeby duchowe wiernych 

np. liczba tych, którzy chcą uczestniczyć w nabożeństwach. Czy decyzje, ogromnie trudne, dotyczące 

ograniczania chociażby liczby wiernych ale i inne, nie były podejmowane zbyt pośpiesznie? Czy działa 

coś takiego jak rada kapłańska, która myślę, że może służyć biskupom w tym czasie? Co można 

powiedzieć tym ludziom, którzy mają większą wiarę w moc wody święconej, obecnie nie będącej przy 

wejściu do kościoła, od wiary w działanie płynu do odkażania rąk, o który można się potknąć. Wiem, 

że wszystkich dotykają obostrzenia rządowe, ale Kościół zawsze do tej pory był ostoją w pierwszej 

kolejności wolności, a nie bezpieczeństwa. Zresztą tak sobie myślę, że Pan Bóg dał nam wielki  

DAR WOLNOŚCI ale nie zagwarantował bezpiecznego życia. Chętnie usłyszę co księża na ten temat 

myślą. Z góry dziękuję za odpowiedź i z życzliwością sięgam po filiżankę kawy :) - Parafianin, który  

nie ma wiary jak ziarnko gorczycy 

Pytanie dotyczy trudnej sytuacji w życiu Kościoła, której nikt się nie spodziewał. Nie można 

było tego zaplanować, ani się do tego przygotować, a także szeroko omówić i skonsultować. Pewne 

dyrektywy biskupów pojawiają się tuż po ogłoszeniach rządu, wierni czekają na ustosunkowanie się 

życia Kościoła do dyrektyw rządowych, często nie ma czasu na szerszą debatę. Faktem jest,  

że ks. Arcybiskup pyta różne środowiska zanim podejmie jakąś decyzję, o ile jest na to czas. Czasem 

konsultuje z poszczególnymi proboszczami, czy szerzej dziekanami, a w wyjątkowych sytuacjach  

z radą kapłańską. Rada kapłańska to szerokie gremium, które spotyka się tylko kilka razy w roku,  

by omówić najważniejsze sprawy dotyczące codzienności archidiecezji. W sytuacji epidemii takich 

konsultacji nie trzeba, bo zarządzenia są tylko interpretacją prawa państwowego, albo prośbą o jego 

przestrzeganie.  

Woda święcona to oczywiste sakramentalium i dobro, z którego korzystamy od pokoleń. 

Skoro jednak wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową i obecny jest także w stojącej wodzie,  

z uwagi na ochronę życia i zdrowia podjęto tak niecodzienną i kłopotliwą decyzję, gdyż w kościele 

mamy ludzi o przeróżnej wrażliwości. Przykładem może być także podejście do sposobu przyjmo-

wania komunii - jedni obawiają się o swoje życie i zdrowie dlatego proszą o komunię na rękę, a innym 

jest to obojętne. Trzeba zrozumieć jednych jak i drugich, aczkolwiek należy być też ostrożnym, 

decyzje sanepidu to potwierdzają – wystarczy, że ktoś miał tylko kontakt z osobą zarażoną,  

a już zaleca się mu badania i kwarantannę. 

 

 



5. Może to nie do końca pytanie, ale sugestia. Czy nie lepiej pójść w nowoczesność przy remoncie 

kościoła i wybrać odcień szarości na kolor ścian? Ta żółć, jej odcień - przeraża. Ania 

Nasz kościół jest zabytkiem, dlatego musimy uwzględnić jego charakter, poza tym decyzje 

dotyczące kolorystyki i wystroju wnętrza podejmuje profesjonalny architekt, a zatwierdza 

konserwator zabytków. Oczywiście projekt został zatwierdzony też przez Radę Duszpasterską  

i Ekonomiczną. Ołtarz główny wyznacza styl kościoła - neogotyk, gdyby iść w nowoczesność, trzeba 

by także unowocześnić wystrój całości np. ołtarza głównego, co zapewne spotkałoby się z wielkim 

sprzeciwem większości parafian. Myślę, że na nowoczesność przyjdzie czas w domu katechetycznym, 

który także czeka na swój remont. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

ks. Rafała Mandla 

1. Co ksiądz myśli o Dzieciach Maryi?              - Modera 

Każda grupa parafialna, która jest w Łaziskach Górnych przynosi 

wiele radości! Cieszę się, że jestem Waszym opiekunem. Pozdrawiam 

serdecznie najlepsze Animatorki z Moderatorką Emilią na czele :-) 

2. Gdyby mógł ksiądz nie spać, co by ksiądz robił w tym czasie? – Tomek 

Nie mam bladego pojęcia, co mógłbym robić, gdybym nie spał 

w nocy. Na szczęście mało mam takich nocy, które są bezsenne.  

Jeśli się taka zdarza, to pomaga zawsze modlitwa różańcowa. 

 

3. Proszę o tytuły filmów religijnych lub wpływających na duszę do obejrzenia wieczorem. - parafianka 

„Bezcenny dar”, „Bella”, „Próba ogniowa”. 

4. Czy podczas głoszenia kazań towarzyszy księdzu stres? - Parafianka 

Generalnie każde publiczne wystąpienie jest związane dla mnie ze stresem. Kiedyś wielkim, 

teraz mniejszym. Taka moja natura, że zawsze się stresuje, nawet przy Mszy :-) 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

ks. Doriana Figołuszki 

 

1. Czy ksiądz Dorian lubi jeść żelki? - parafianka 

Lubię, bardzo nawet :) 

 

2. Ulubiony księdza dowcip - parafianka 

Hmmm... ja nie mam pamięci do żartów. Myślę, że najlepsze 

żarty tworzą się w konkretnej sytuacji i bardzo lubię  

to wykorzystywać. 

 

 

 



3. Drodzy kapłani, Jezus nauczał żeby słuchać i wypełniać Jego słowa ponieważ jest "drogą i prawdą  

i życiem." Dlaczego więc dzisiaj jest głoszona nowa pseudo-ewangelia, wprowadzanie bożków 

pogańskich do Kościoła, braterstwo z innymi wyznaniami bez Chrystusa? Co mają zrobić ludzie 

prawdziwie wierzący w Chrystusa jeśli nie chcą przyjąć Komunii Świętej, która podawana jest  

im na rękę? Kardynał Robert Sarah wyraźnie zaznacza, że powszechne udzielana Komunia na rękę  

to część ataku Szatana na Eucharystię. Dlaczego wśród kapłanów i wiernych jest brak wiary w Jezusa 

Chrystusa w Eucharystii? Czy naprawdę tylu z nas jest ślepym na to co się dzieje w Kościele?  

Bóg zapłać za wszystkie odpowiedzi. Szczęść Boże - Radek 

Warto poznać całe nauczanie Kościoła w tej kwestii. Kard. Robert Sarah stwierdza,  

że w Kościele funkcjonują dwie formy przyjmowania Jezusa Eucharystycznego: na rękę i bezpośrednio 

do ust. Nie można dyskwalifikować żadnej z tych form. Wystarczy spojrzeć też na historię Kościoła, 

na pierwsze wieki chrześcijaństwa, gdzie Chrystusa Eucharystycznego przyjmowano przede 

wszystkim do ręki. Nie rozumiem o co chodzi z nową pseudo-ewangelią? Braterstwo z innymi 

wyznaniami? Jeśli chodzi o wyznania to mamy na myśli jedynie wyznania chrześcijańskie. Warto mieć 

w pamięci słowa samego Jezusa, który w modlitwie arcykapłańskiej modlił się o jedność wszystkich. 

Wiedział o tym, że któryś uniesie się pychą i stwierdzi, że on ma rację? Wiedział, że chrześcijanie się 

podzielą? Tak, wiedział. Dlatego musimy modlić się o jedność chrześcijan, wszystkich wierzących  

w Chrystusa. Polecam też przeczytać Lumen Gentium - Konstytucję dogmatyczną o Kościele, a także 

akty soboru trydenckiego o Najświętszym Sakramencie. Każdy wierzący może wybrać formę 

przyjęcia Najświętszego Sakramentu: tradycyjnie bezpośrednio do ust albo na rękę. Kapłan nie może 

odmówić przyjmowania Komunii świętej do ust. Powinien zrobić wszystko, aby w takiej formie 

Eucharystia mogła być udzielana. Trzeba pamiętać jednak o tym, że nie popełnia się żadnego grzechu, 

jeśli przyjmuje się Eucharystycznego Jezusa na rękę. 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

ks. Łukasza Noconia 

 

1. Jak się uczyło w szkole? - Weronika 

Bardzo dobrze :) wspaniała przygoda :) 

 

2. Jak ksiądz odnajduje się jako kapłan w pracy w sądzie? - Paweł 

Sąd pozwala mi ciągle na nowo odkrywać, jak różne posługi 

można wykonywać w Kościele i wszystkie służą realizacji tego samego 

celu - zbawienia dusz. Sąd to nie tylko tony dokumentów, ale to przede 

wszystkim próba pomocy w układaniu życia z Panem Bogiem. 

 

3. Który temat festynu podobał się księdzu najbardziej? - Weronika 

Wszystkie były dla mnie ciekawe i jednorazowe. Zarówno te z motywem góralskim, podobnie 

robienie hawajskich drinków, no i ostatni, z francuskim akcentem i małymi kanapeczkami ;) 

 

 



 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

ak. Grzegorza Margalskiego 

 

1. Jak tu klerykowi u nas jest? - Parafianka 

Już odpowiadałem na nagraniu - bardzo dobrze        

2. Ulubiona lektura szkolna to... - Maturzystka 

„Mały Książę” 

3. Czy po skończeniu stażu będzie Akolita odwiedzał naszą parafię? 

Mam taką nadzieję! 

 

 

4. Bardzo ładnie kleryk śpiewa :-) A czy gra kleryk też na jakimś instrumencie? - Parafianka 

To bardzo dobrze zadane pytanie, ponieważ nie pyta o to, czy potrafię grać na jakimś 

instrumencie, tylko czy gram. A to bardzo duża różnica! A zatem gram na gitarze, a tutaj w parafii 

nauczyłem się grać jedną pieśń na organach. A zatem gram na tych dwóch instrumentach, choć  

nie potrafię grać na żadnym z nich          

5. Czy mógłby ksiądz powiedzieć coś o sobie? Jakie jest twoje hobby? Czy ma ksiądz rodzeństwo? - 

Monika 

Moim hobby jest teatr, muzyka, film. Naukowo interesuję się homiletyką, moją pracę 

magisterską piszę z działalności kaznodziejskiej zakonu dominikanów w Internecie. Mam dwóch braci, 

starszego i młodszego. Więc jestem średniakiem, na szczęście tylko pod względem wieku        

6. Czy ma Ksiądz już wybrane hasło prymicyjne? Jest może jakiś fragment tekstu, który towarzyszy 

Księdzu w czasie formacji seminaryjnej? - Parafianka 

Mam wybrane hasło prymicyjne, ale jest kilka fragmentów, które towarzyszą mi w czasie 

formacji seminaryjnej... Podzielę się jednym z nich, który jednak NIE jest hasłem wybranym  

na obrazek. "Nie bój się, bo Ja jestem z tobą! Nie lękaj się, bo Ja jestem twoim Bogiem! Umocnię cię i będę 

pomagał tobie. Tak! Będę cię wspierał mą prawą ręką niosącą wyzwolenie!" [Iz 41,10]. 

7. Historię powołania Księży już znamy. A czy opowiedział by Akolita swoją historię powołania? 

Czemu akurat seminarium? Jak to wszystko się zaczęło? I czy podoba się Akolicie w naszej parafii? - 

Owieczka 

Historię powołania chciałbym opowiedzieć wam na żywo... Mam nadzieję, że jeszcze będzie 

mi to dane. Tak, podoba mi się w tej parafii       Dopowiadamy, że nasz kleryk podzielił się krótkim 

świadectwem w ostatnią niedzielę swojej posługi w Łaziskach. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z SERII „DO WSZYSTKICH” 

1. Jaką dyscyplinę sportu lubicie? – Ania 

Ks. Proboszcz Grzegorz: Siatkówka, ale równie dobrze inne sporty. Generalnie sport zawsze  

był mi bliski choćby przez fakt, że chodziłem do sportowej szkoły podstawowej, krótko uprawiałem 

także gimnastykę sportową. 

Ks. Rafał: Piłka nożna. 



Ks. Dorian: Taką przed telewizorem ... :) 

Ks. Łukasz: Nie jestem zapalonym fanem żadnej dyscypliny sportowej. Zawsze z ogromnym 

podziwem podchodzę do osób, które potrafią wymienić składy drużyn w kolejnych latach i recytują 

sezony, w których ich ulubiona drużyna zdobyła jakiś puchar :) 

Ak. Grzegorz: Siatkówka (lubię grać, trochę mniej oglądać), jazda na rowerze. 

2. Ulubiona marka samochodu... - Piotrek 

Ks. Proboszcz Grzegorz: zdecydowanie Toyota! 

Ks. Rafał: VW, ale niestety nie posiadam xD 

Ks. Dorian: Taka, która się mało psuje i mało pali :) 

Ks. Łukasz: Podobno większość ludzi zakłada, że jeśli mam coś ulubionego, to dążę do tego,  

by to mieć. Dlatego powstrzymam się od odpowiedzi na to pytanie. Jest parę samochodów, które  

mi się podobają, ale niekoniecznie chcę je mieć :) 

Ak. Grzegorz: Nie mam... XD Byle jeździło i nie psuło się zbyt często...        

3. Jaka kawa jest najlepsza? producent i nazwa :D – Łukasz 

Ks. Proboszcz Grzegorz: Kawa czarna - nigdy nie przywiązywałem szczególnej wagi do producenta. 

Ważniejsze jest towarzystwo niż sam napój. 

Ks. Rafał: Trudno powiedzieć jaka najlepsza       

Ks. Dorian: Taka, która daje kopa :) 

Ks. Łukasz: Włosi chyba powiedzieliby: un caffè! a ja po prostu: espresso :) 

Ak. Grzegorz: Najlepsze jest czarne, smoliste espresso. Chociaż kawy mleczne, jak cappuccino albo 

latte macchiato też są okej. Bardzo dobre jest też americano albo zwykła kawa czarna. Cudowne  

jest też espresso macchiato... Zasadniczo kawa jest najlepsza!        

4. Gdybyście mieli wybrać jednego superbohatera, którym moglibyście być, to kto by to był? 

                   - Kamil 

Ks. Proboszcz Grzegorz: Myślę, że Zorro, Batman czy Superman - generalnie chodzi o pewne 

dobro świadczone anonimowo, bez rozgłosu. Wzorem może być też mrówka - nic nie mówi, a robi 

co trzeba, to nie jest zawsze takie proste... 

Ks. Rafał: Myślę, że Batman... bo strój w sumie to mam (sutannę) - trzeba tylko dorobić maskę ;-) 

Ks. Dorian: Trudno powiedzieć       

Ks. Łukasz: Hmm... Trudne pytanie. Chyba Ironman. Ewentualnie Spiderman bądź Night Monkey ;) 

Ak. Grzegorz: Superman! 

5. Jakie jest wasze ulubione sanktuarium/miejsce w Polsce? - Kasia 

Ks. Proboszcz Grzegorz: Sanktuarium św. Jana Vianney’a w Mzykach. Oczywiście bliskie mi jest 

także Sanktuarium piekarskie, choćby przez fakt trzyletniej pięknej posługi pod płaszczem Królowej 

Śląska. 

Ks. Rafał: Każde, które jest maryjne... 

Ks. Dorian: Myślę, że Kalwaria Zebrzydowska. Urzeka mnie to miejsce. Ten obraz, kult, Matka Boża, 

która przytula Jezusa do siebie. Taka bliskość bije z tego obrazu. 

Ks. Łukasz: Kalwaria Zebrzydowska! 

Ak. Grzegorz: Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie! 



6. Jak zareagowali Wasi najbliżsi na wieść o tym, że chcecie pójść do seminarium? Czy były to słowa 

wsparcia, czy raczej starania o to, abyście zmienili kierunek swojego myślenia? - Danka 

Ks. Proboszcz Grzegorz: Rodzina generalnie była zadowolona, tym bardziej, że było to następstwo 

mojego dużego zaangażowania w struktury Kościoła. Zatem decyzja nikogo specjalnie nie zdziwiła. 

Jedynie wujek dziwił się i oczekiwał studiów bardziej prestiżowych, niż kapłaństwo, którego autorytet 

ciągle, tak jak i wtedy, maleje… 

Ks. Rafał: W pewnym sensie pozytywne zadziwienie, zwieńczone radością. 

Ks. Dorian: Tak, były to słowa wsparcia. Ja na początku nie miałem iść do seminarium, zdawałem  

na Akademię Muzyczną, na dyrygenturę chóralną i dostałem się, ale jak powiedziałem, że chcę iść  

do seminarium, to dla moich rodziców nie było to zbytnim szokiem. Jak to moja mama stwierdziła,  

„ona od początku to wiedziała”. Ale to jest fascynujące, że mimo tego, iż wewnętrznie wiedzieli,  

że wybiorę seminarium, to cieszyli się z każdej decyzji, którą w życiu podjąłem, a w tych wyborach 

czułem się wolny. 

Ks. Łukasz: Nie ukrywajmy - jeżeli dorosły syn, który pracuje i głośno mówi o pewnych swoich 

planach na przyszłość związanych z pracą w kancelarii, nagle informuje rodziców, że idzie  

do seminarium - mają rodzice prawo się zdziwić :D 

Ak. Grzegorz: Spotkałem się z dużą akceptacją i wsparciem nie tylko od rodziców, rodziny,  

ale także od przyjaciół i znajomych. 

7. O co zapytałbyś papieża jeśli spotkalibyście się we dwoje? - Tomek 

Ks. Proboszcz Grzegorz: Zapytałbym czy od razu był przekonany, by wybrać imię Franciszek.  

Czy był to wybór spośród innych imion, a jednocześnie kontynuacja misji poszczególnych papieży,  

czy jednak jedyny i jednoznaczny i wyrazisty. 

Ks. Rafał: Myślę, że gdyby doszło do takiego spotkania, to nie miałbym śmiałości rozmawiać z Ojcem 

Świętym, chyba że Papież zacząłby pierwszy... Cieszyłbym się tą niesamowitą chwilą. 

Ks. Dorian: Nie mam pojęcia. 

Ks. Łukasz: Nie myślałem o tym :) 

Ak. Grzegorz: Nie mam pojęcia!         

8. Najlepszy sposób na spędzenie swojego wolnego czasu - Parafianka 

Ks. Proboszcz Grzegorz: Spacer nad morzem, a co bardziej dostępne - w lesie i w górach. 

Ks. Rafał: Cisza i spokój - najlepiej na łonie natury. 

Ks. Dorian: Rower, spotkanie ze znajomymi, książka, film. 

Ks. Łukasz: Góry, pagórki i doliny także - jeśli potem jest górka ;) 

Ak. Grzegorz: Wędrówka po górach, dobra książka! Chociaż dobry film czy seriale także mogą 

spełnić swoją rolę. 

9. Która sytuacja jest dla księdza najbardziej stresująca:- nauka religii w szkole średniej, którą 

uczniowie traktują często olewająco- wygłoszenie kazania podczas niedzielnej Mszy świętej - czy może 

posługa w konfesjonale? - Danka 

Ks. Proboszcz Grzegorz: Po tylu latach kapłaństwa to nie są sytuacje stresujące, na pewno nie są 

one też obojętne. Chodzi o to, by dobrze wypełnić swoją posługę, pociągnąć do Chrystusa, pogłębić 

czyjąś relację z Bogiem. Temu zawsze towarzyszy pytanie "Czy spełniłem swoje zadanie? Czy nie 

przysłoniłem sobą Boga?". 



Ks. Rafał: Na szczęście posługa w konfesjonale mnie nie stresuje :-) Szkoła, owszem, bo biurokracja 

bywa pogmatwana, a dzieci potrafią zaskakiwać, a nie wszystko da się przewidzieć... 

Ks. Dorian: Hmmm. Najbardziej? Myślę, że ogólnie nauka religii w szkole jest stresująca, gdyż trzeba 

szukać różnych metod, żeby zainteresować uczniów konkretnym tematem. 

Ks. Łukasz: Nie uczyłem w szkole średniej :) Zaś każda z wymienionych sytuacji może nie tyle jest 

stresująca, co zawsze wymagająca. 

10. Czy księża odwiedzają poprzednie parafie??? Czy utrzymują kontakt z wikarymi z którymi byli  

w parafii? Ile czasu potrzeba aby przyzwyczaić się do nowej parafii?? - Tomasz Paździorny 

Ks. Proboszcz Grzegorz: Mam żywy kontakt z wszystkimi dotychczasowymi wspólnotami 

parafialnymi, zarówno z ludźmi jak i z księżmi. Oczywiście niektóre relacje są bardziej żywe, drugie 

z czasem umierają, to naturalny proces. Trzeba jednak tak iść przez życie, by zawsze móc wrócić  

do wspólnoty, spotykać się, wspominać. Ile czasu? - jednemu wystarczy parę tygodni, a innemu kilka 

miesięcy. Generalnie parafii uczymy się nieustannie, poznajemy ludzi, ich przyzwyczajenia, tradycje, 

mentalność. Jeśli ksiądz na pytanie "skąd jesteś?" wypowiada miejscowość gdzie posługuje, to znak,  

że zadomowił się już dosyć dobrze. 

Ks. Rafał: Staram się, ale czasu jest niewiele, najczęściej przez telefon utrzymuje kontakt. Ile czasu 

potrzeba...? To zależy od miasta, specyfiki parafii, wspólnoty kapłańskiej i otwartości ludzi... 

Ks. Dorian: To moja pierwsza parafia jako wikarego, więc nie mam porównania. Byłem na stażu 

akolitackim i diakonackim - wracam do tych miejsc, ale także do poszczególnych osób, rodzin  

z wielkim sentymentem i siebie odwiedzamy. 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zadając pytania chcieli nas 

bliżej poznać. To się przyczyniło także do tego, że poznaliśmy siebie 

nawzajem. Niech Boża Opatrzność czuwa nad nami wszystkimi! 

Szczęść Boże! - Wasi Duszpasterze 


