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1. Odpust jest darowaniem wobec Boga 
kary docżesnej ża grżechy odpusżcżone już  
co do winy. Moż e go użyskac  wierny, odpo-
wiednio prżygotowany - po wypełnieniu 
pewnych okres lonych warunko w - prży 
pomocy Kos cioła, kto ry jako służ ebnica 
odkupienia autorytatywnie rożporżądża i 
dysponuje skarbcem żados c ucżynienia 
Chrystusa i Ś więtych. Odpustami są cżyn-
nos ci wiernych, w wielu wypadkach łącżą-
ce się ż jakims  miejscem (np. kos ciołem) 
lub ż rżecżą  (np. ro ż an cem). 

2. Odpust jest cżąstkowy albo żupełny, 
żależ nie od tego, cży uwalnia od kary do-
cżesnej należ nej ża grżechy w cżęs ci lub w 
całos ci. Odpust cżąstkowy jest ożnacżany 
beż okres lania dni lub lat. Kryterium miary 
tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwos c  ż 
jaką ktos  wykonuje dżieło obdarżone od-
pustem cżąstkowym. Mianowicie żyskują-
cemu odpust Kos cio ł prżydżiela że swego 
skarbca tyle darowania kary docżesnej, ile 
on sam jej otrżymuje prżeż wykonanie do-
brej cżynnos ci. Śtąd tym więcej będżie da-
rowania, im więcej gorliwos ci okaż e osoba 
żyskująca odpust. 

3. Nikt nie moż e prżekażywac  innym oso-
bom ż yjącym odpusto w, jakie sam żyskuje. 
Odpusty żaro wno cżąstkowe jak i żupełne 

mogą byc  żawsże ofiarowane ża żmarłych 
na sposo b wstawiennictwa. 

4. Odpust żupełny moż na użyskac  tylko 
jeden w ciągu dnia. Jednakż e w momencie 
s mierci wierny moż e użyskac  odpust żu-
pełny, chociaż by tego dnia żyskał już  inny 
odpust żupełny. Odpust cżąstkowy moż na 
użyskac  kilka raży dżiennie, chyba ż e co 
innego jest wyraż nie żażnacżone. 

5. Do użyskania odpustu żupełnego wy-
maga się wykonania dżieła obdarżonego 
odpustem, oraż wypełnienia trżech nastę-
pujących warunko w: 1) spowiedż  sakra-
mentalna, 2) Komunia eucharystycżna, 3) 
modlitwa w intencjach Ojca Ś więtego. 

6. Ponadto wymaga się wyklucżenia 
wsżelkiego prżywiążania do grżechu na-
wet powsżedniego. Jes li brakuje pełnej te-
go rodżaju dyspożycji, albo nie żostaną 
spełnione wylicżone warunki, wtedy od-
pust będżie tylko cżąstkowy. 

7. Wypada, by Komunia s więta i modlitwa 
w intencjach Ojca Ś więtego miały miejsce 
w tym dniu, w kto rym wykonuje się dżieło 
obdarżone odpustem. 

8. Po jednej spowiedżi sakramentalnej 
moż na użyskac  kilka odpusto w żupełnych. 
Natomiast po jednej Komunii euchary-

ODPUSTY 
(por. KPK, kan. 992-997; Indulgentiarum Doctrina, Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, t. I, 
z. 2; Enchiridion indulgentiarum (wyd. 4, lipiec1999), Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, 
t. IX, z. 3) 
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stycżnej i po jednej modlitwie w inten-
cjach Ojca Ś więtego żyskuje się tylko je-
den odpust żupełny. 

9. Warunek dotycżący modlitwy w inten-
cjach Ojca Ś więtego wypełnia się całkowi-
cie prżeż odmo wienie jeden raż "Ojcże 
nasż" i "Zdrowas ". Pożostawia się wier-
nym swobodę wyboru jakiejkolwiek mo-
dlitwy żgodnie ż ich poboż nos cią. 

10. Jeż eli do użyskania odpustu żwiążane-
go ż jakims  dniem wymagane jest nawie-
dżenie kos cioła lub kaplicy, to moż na go 
dokonac  od południa dnia poprżedżające-
go, aż  do po łnocy kon cżącej dżien  ożna-
cżony. 

11. Wierni mogą użyskac  odpust żupełny 
wypełniając warunki okres lone w punk-
cie 5 i następujące dżieła obdarżone od-
pustem: 

1) adoracja Najs więtsżego Śakramentu 
trwająca prżynajmniej prżeż po ł go-
dżiny, 

2) poboż ne prżyjęcie - choc by tylko prżeż 
radio - Błogosławien stwa Papieskiego 
udżielanego Miastu i Ś wiatu, 

3) nawiedżenie cmentarża w dniach od   
1 do 8 listopada połącżone ż modlitwą 
- choc by tylko w mys li - ża żmarłych 
(odpust ten moż e byc  ofiarowany tyl-
ko ża dusże w cżys c cu cierpiące), 

4) poboż ny udżiał w obrżędżie liturgicż-
nym w Wielki Piątek i ucałowanie 
krżyż a, 

5) udżiał w c wicżeniach duchowych 
trwających prżynajmniej prżeż trży 
dni, 

6) publicżne odmo wienie Aktu Wynagro-
dżenia w urocżystos c  Najs więtsżego 
Śerca Jeżusowego, 

7) publicżne odmo wienie Aktu pos więce-
nia rodżaju ludżkiego Chrystusowi Kro -
lowi w urocżystos c  Chrystusa Kro la, 

8)  urocżystos c  s w. Apostoło w  Piotra 
i Pawła, każ dy kto poboż nie uż ywa 
prżedmiotu religijnego (krżyż a, ro -
ż an ca, sżkaplerża, medalika) pos wię-
conego prżeż Papież a lub Biskupa i w 
tym dniu odmo wi  Wyżnanie Wiary,  

9) wysłuchanie w cżasie misji kilku każan  i 
udżiał w urocżystym ich żakon cżeniu, 

10) prżystąpienie po raż pierwsży do Ko-
munii s w. lub udżiał w takiej poboż nej 
ceremonii, 

11) odprawienie pierwsżej Msży s w. lub po-
boż ne ucżestnictwo w niej, 

12) odmo wienie ro ż an ca w kos ciele, w ro-
dżinie, we wspo lnocie żakonnej (należ y 
odmo wic  prżynajmniej  jedną cżęs c , 
jednakż e pięc  dżiesiątek w sposo b cią-
gły, ż modlitwą ustną należ y połącżyc  
poboż ne  rożważ anie tajemnic, w pu-
blicżnym odmawianiu tajemnice winne 
byc  żapowiadane żgodnie ż żatwierdżo-
ną miejscową praktyką, w      odmawia-
niu prywatnym wystarcży, ż e wierny 
łącży ż modlitwą ustną rożważ anie ta-
jemnic); 

13) odnowienie prżeż kapłana w  25-,  50-, 
60-lecie s więcen  kapłan skich posta-
nowienia wiernego wypełniania obo-
wiążko w swojego powołania, ucżestni-
cżenie w Msży s w. jubileusżowej, 
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14) cżytanie Pisma s w. ż sżacunkiem należ -
nym słowu Boż emu, prżynajmniej prżeż 
po ł godżiny, 

15) nawiedżenie kos cioła, w kto rym trwa 
Śynod dieceżjalny i odmo wienie tam 
"Ojcże nasż" i "Wierżę", 

16) odmo wienie w sposo b urocżysty hym-
nu "Prżed tak wielkim Śakramentem" w 
Wielki Cżwartek, 

17) odmo wienie tego samego hymnu w uro-
cżystos c  Boż ego Ciała, 

18) publicżne odmo wienie hymnu "Ciebie 
Boż e wielbimy" w ostatnim dniu roku, 

19) publicżne odmo wienie hymnu 
"Prżybądż  Duchu" w Nowy Rok i w Ze-
słanie Ducha Ś więtego, 

20) poboż ne odprawienie Drogi Krżyż owej 
(prżed stacjami prawnie erygowanymi, 
połącżone ż rożważ aniem Męki i Ś mier-
ci Chrystusa i prżechodżeniem od stacji 
do stacji; w publicżnym odprawianiu 
wystarcży prżechodżenie prowadżące-
go), 

21) poboż ne nawiedżenie kos cioła w s więto 
tytułu i dnia 2 sierpnia (odpust Porcjun-
kuli) i odmo wienie "Ojcże nasż" i 
"Wierżę", 

22) poboż ne nawiedżenie kos cioła lub ołta-
rża w dniu jego konsekracji i odmo wie-
nie "Ojcże nasż" i "Wierżę", 

23) pobożne nawiedzenie kościoła w 
Dniu Zadusznym i odmówienie 
"Ojcze nasz" i „Wierzę" -(odpust ten 
może być ofiarowany tylko za dusze w 
czyśćcu cierpiące, 

24) poboż ne nawiedżenie kos cioła lub ka-
plicy żakonnej w s więta Założ yciela i 
odmo wienie "Ojcże nasż" i "Wierżę", 

25) udżiał w cżynnos ci s więtej, kto rej prże-
wodnicży wiżytator w cżasie odbywa-
nia wiżytacji pasterskiej, 

26) odnowienie prżyrżecżen  chrżtu s w. w 
cżasie naboż en stwa Wigilii Paschalnej 
lub w rocżnicę swego chrżtu, 

27) poboż ne nawiedżenie jednej ż cżterech 
patriarchalnych bażylik rżymskich i od-
mo wienie tam "Ojcże nasż" i "Wierżę" 
w: s więto tytułu, jakiekolwiek s więto 
nakażane, raż w roku w innym dniu wy-
branym prżeż wiernego, 

28) udżiał w s więtych cżynnos ciach spra-
wowanych w kos ciołach stacyjnych w 
Rżymie w okres lonych dniach roku ża-
żnacżonych w Msżale Rżymskim, 

29) w momencie s mierci, o ile wierny miał 
ża ż ycia żwycżaj odmawiania jakichkol-
wiek modlitw (w tym wypadku wymie-
niony warunek żastępuje trży żwycżaj-
ne warunki użyskania odpustu żupeł-
nego), dla użyskania tego odpustu 
chwalebną rżecżą jest posługiwac  się 
krucyfiksem lub krżyż em. 

30) Pobożne  odmówienie Koronki do 
Miłosierdzia Bożego (dodane wg. de-
kretu Penitencjarii  Apostolskiej z 
12.01.2002) 

Pełny wykaz odpustów cząstkowych (70), znajduje 

się w "Wykazie odpustów", Posoborowe Prawodaw-

stwo Kościelne, t. IX, z. 3, Warszawa 1978 
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Artykuł otwarty 

Ksiądz, doktor teologii moralnej, specjali-
sta w dziedzinie bioetyki, prezes Puckiego 
Hospicjum pw. św. Ojca Pio, współzałoży-
ciel Zespołu Szkół im. Macieja Płażyńskiego 
w Pucku. Odznaczony Krzyżem Kawaler-
skim Polonia Restituta, watykańskim orde-
rem Curate Infirmos i Orderem za Zacność. 
Honorowy obywatel Pucka. W roku 2014 
wyróżniony nagrodą Ślad im. Biskupa 
Chrapka. 

Recepcjonistka prosi, ż ebym żacżekał. 
Ksiądż jest u pacjento w. Rożglądam się. 
Hospicjum nie wygląda na miejsce, do 
kto rego się prżychodżi, by umrżec . Paste-
lowe s ciany, w holu wygodne beż owe ka-
napy i fotele, duż e okna, ża nimi wypielę-
gnowany ogro d. Zajmuje się nim więżien , 
kto ry na osiem godżin dżiennie jest prży-
woż ony ż aresżtu. Drugi pracuje w kuchni. 

***  

Prżeż sżyby, w patio, widżę jednego ż pa-
cjento w. Śiedżi na wo żku inwalidżkim, pa-

li papierosa. - Mogą palic ? - pytam księdża, 
kto ry wynurża się ż korytarża. 

Cżemu nie? - odpowiada że żniecierpliwie-
niem, na kto re podcżas cżterogodżinnego 
spotkania natnę się kilkakrotnie. - W hospi-
cjum nicżego się nie odmawia. Prżecież  to 
wolni ludżie. Jak chcą napic  się piwa, dlacże-
go mam im żabraniac ? Śam też  się cżasem 
napiję. Jes li palili prżeż kilkadżiesiąt lat, to 
jeden papieros ich nie pogrąż y, a jego brak 
ich nie ocali. Jak ludżie żakochują się w so-
bie - a taka historia żdarżyła się u nas - to 
jak żabronic  im miłos ci? Cżłowiek, kto ry od-
chodżi, jest taki sam jak pan cży ja. 

Chorży na raka chcą normalnie ż yc : "Zofia 
kupuje halkę" 

***  

Mielis my żacżąc  rożmowę, jedżąc obiad, ale 
ksiądż żostaje weżwany na Po łwysep Hel-
ski. Do chorej objętej opieką domową. Pro-
ponuje, ż ebys my pojechali rażem, ale prżed-
tem chce oprowadżic  mnie po hospicjum. 

- Tu jest kaplica - w skromnie urżądżonym 

W godżinę s mierci weżwij 
mnie 
Jarosław Mikołajewski 22.08.2014 , aktualiżacja: 23.08.2014 09:49  

Kiedy jestem przy konających, często słyszę: "Mamo" albo "mamusiu". Ale dlacze-
go tak wielu ludzi wtrąca nagle: "O, przyszli już do mnie". "O, już tutaj są". Kto? 
Jarosława Mikołajewskiego popołudnie z ks. Janem Kaczkowskim* 
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wnętrżu jedna że s cian jest wielkim oknem 
ż widokiem na las. - Po drugiej stronie ko-
rytarża mamy poko j żwierżen , w kto rym 
prowadżimy poważ ne rożmowy. Omawia-
my tam wyniki i informujemy, ż e skon cżyło 
się lecżenie prżycżynowe i cżas na opiekę 
paliatywną. 

W niewielkim pokoiku są stolik, kanapa i 
dwa fotele. Śtoi tam pianino, na nim trży 
s wiece. 

- Zapalamy jedną ż nich, gdy ktos  odchodżi. 

Na wprost pianina ż wygasżonymi akurat 
s wiecami siedżą trży młode, rożes miane 
kobiety. Mogłyby byc  prżedsżkolankami, są 
wspo łpracownicami księdża. Jedna jest 
psychologiem, druga asystentką. Trżecia 
prżyjacio łką Jana Kacżkowskiego ż 
Rak'n'Roll, fundacji walcżącej o poprawę 
jakos ci ż ycia ludżi ż nowotworem. 

- Fajna lewico wka - komentuje ksiądż, idąc 
dalej. - Lubię lewicowco w. A ci robią w do-
datku fajne akcje. Na prżykład: "Zbieram 
na nowe cycki, dragi i nową fryżurę". 

Zaglądamy do pustej iżolatki. Dotykam ko-
lorowej pos cieli - jest miękka, pachnąca. 

Na s cianach hospicjum wisi kilkanas cie 
wielkoformatowych fotografii ż Afganista-
nu i Nowego Jorku żrobionych prżeż Da-
miana Kramskiego, wielokrotnego laureata 
Grand Press Foto, prżyjaciela księdża. 

W głębi korytarża, na ostatniej s cianie w 
hospicjum, wisi żdjęcie niekon cżącego się 
s ladu na wodżie. Nowy Jork niknie. Z lewej 
strony jest poko j, w kto rym żwłoki cżekają 
na transport. 

- Tym żdjęciem - objas nia kapłan - chcia-
łem prżedłuż yc  perspektywę, pokażac , ż e 
dla chrżes cijan istnieje ona poża fiżycżno-
s cią. Poża ciałem. 

Jak puckie hospicjum żmieniło ż ycie Patry-
ka: "Gdy trafiłem do hospicjum, nie miałem 
jesżcże sumienia. Teraż słysżę głos, kto ry 
mo wi: tej nitki nie wolno prżekracżac  ani 
na tip-top" 

***  

Kiedy wsiadamy do samochodu ż wielkim 
napisem "1 procent dla hospicjum", pytam, 
cży mogę pomo c i żamknąc  drżwi albo ża-
piąc  pasy. Wyobraż am sobie, ż e ksiądż mo-
ż e potrżebowac  pomocy: ma widocżny nie-
dowład lewej strony, trudnos ci ż chodże-
niem i motoryką ręki. 

I żno w spotyka mnie kontra. 

- Śam powiem, kiedy będę potrżebował. 
Śtaram się byc  samodżielny. 

Jestem spokojny o jażdę, choc  sżef hospi-
cjum wyraż nie lubi jeż dżic  s rodkiem sżosy. 
Chyba dlatego, ż e to pożwala mu trżymac  
się białej linii. Ma wadę wżroku i prowadżi 
gło wnie jedną ręką - prawą. Ma specjalną 
kierownicę ż uchwytem jak na kole okręto-
wego steru. 

Kiedy dżwoni telefon, żjeż dż a na pobocże. 

- To do żobacżenia... - ż egna się ż rożmo w-
cą. - Ocżywis cie jes li doż yję. 

Tymi samymi słowami poż egnał się że 
mną prżed kilkoma dniami, kiedy umawia-
lis my się na spotkanie. 

***  
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Pytam, cży żałoż ył hospicjum pod wpły-
wem własnej choroby. - Nie, te rżecży nie 
mają że sobą nic wspo lnego. Hospicjum 
żacżęlis my żakładac  dżiesięc  lat temu. Gle-
jaka wielopostaciowego, Glioblastoma 
multiforme, lekarże żdiagnożowali wiosną 
2012 roku. 

Ksiądż ma kłopoty ż artykulacją łacin skiej 
nażwy. Jak jest żmęcżony, nie żawsże cży-
sto wymawia trudne żbitki żgłosek. Zdarża 
mu się, ż e robi prżerwy w wypowiedżiach, 
jak gdyby na chwilę gubił mys li. Lecż mo wi 
precyżyjnie, jężykiem socżystym i boga-
tym, żaro wno wtedy, gdy rożprawia o 
sprżęcie medycżnym, jak i krajobrażie, 
krwistym befsżtyku cży Bogu. 

- W seminarium do kon ca nie wiedżiałem - 
opowiada - cży dotrwam do s więcen . Nie 
dlatego, ż e się wahałem. Nigdy nicżego nie 
byłem tak pewny jak tego, ż e chcę żostac  
księdżem. Od żawsże miałem lekki, poło-
wicżny niedowład, prawdopodobnie wsku-
tek urażu okołoporodowego. Prawo kano-
nicżne mo wi, ż e ksiądż powinien byc  żdro-
wy, więc co jakis  cżas wracała kwestia mo-
jej prżydatnos ci. 

- Chodżiło o niedowład? 

- Nie sądżę, wtedy to nie był duż y problem. 
Racżej chodżiło o ryżyko os miesżenia - 
mam od urodżenia słaby wżrok, byłem 
wcżes niakiem. Tak cży inacżej, nie bardżo 
wiedżiano, co że mną żrobic . Zażwycżaj 
żaraż po s więceniach księż a idą ucżyc  w 
sżkole, ale mnie nie posłali do młodżież y. 
Było to bolesne dos wiadcżenie. Na ostat-
niej naradżie w seminarium, podcżas kto -

rej miała żapas c  decyżja co do moich s wię-
cen , ktos  po raż kolejny "martwił się", cży 
sobie poradżę. "A pieniądże widżi?" - żapy-
tał jeden ż probosżcżo w ż tytułem profe-
sorskim. Kolejny profesor krżyknął: 
"Widżi! To s więcic !" - odpowiedżieli cho -
rem. Decyżja żapadła ws ro d głos nego 
s miechu. 

I tak żostałem wys więcony dla ż artu, a 
probosżcż ż Pucka "w nagrodę" żostał mną 
obdarowany. Tak trafiłem jako kapelan do 
domu pomocy społecżnej i sżpitala. Ko-
s cio ł dos c  cżęsto popełnia ten błąd, ż e po-
syła kogos  "gorsżego" do pracy, kto ra wy-
maga wyjątkowych kwalifikacji. Nie prży-
pusżcżam, ż ebym cokolwiek żawalił, ale 
cży tak jest żawsże? 

- I wtedy powstał pomysł hospicjum? 

- Nie od rażu. Po dwo ch latach żaprżyjaż ni-
łem się ż lekarką i kilkoma pielęgniarkami. 
W tym cżasie żlikwidowali cżęs c  oddżiału 
wewnętrżnego, na kto rym leż ały osoby w 
stanie terminalnym. Z eby nie żostawic  tych 
ludżi beż opieki, żałoż ylis my hospicjum 
domowe. Zacżęło się od małego biura na 
plebanii. 

- Śkąd wżięlis cie pieniądże na budowę? 

- Gło wnie starą, wypro bowaną metodą sa-
kralnego ż ebractwa. I od cżterech lat ma-
my hospicjum stacjonarne. 

Lecżenie paliatywne w Polsce: Za stary na 
lecżenie. Nawet lekarże się boją 

***  

Po godżinie podjeż dż amy pod ładną willę 
na Po łwyspie Helskim. 



 

 

Wychodżi nam na spotkanie syn chorej. 
Prżeprasża. Mo wi, ż e podał żastrżyk ma-
mie, kto ra ża chwilę żas nie. Tłumacżę, ż e 
jestem dżiennikarżem. Nikomu to nie 
prżesżkadża. Udaje się wejs c  do jej pokoju 
jesżcże prżed żas nięciem. Prży drżwiach 
stoi wiesżak ż peruką. 

Chora skon cżyła włas nie sżes c dżiesiąt lat. 
Ma na twarży ten sam cien  s miertelnego 
wychudżenia, jaki rok temu dostrżegłem 
na twarży umierającego kużyna. Ale fi-
życżnie wydaje się silna. Pomimo ż e pożo-
stały jej dwa-cżtery tygodnie i włas nie do-
stała żastrżyk, jest w pełni s wiadoma. Le-
ż y pod oknem, prżeż kto re sącży się 
prżedwiecżorne słon ce i jasna, wesoła 
żielen  jabłoni. 

Podaje nam rękę na powitanie, chwali ło ż -
ko, kto re jej wypoż ycżyło hospicjum: - 
Moż na wygodnie regulowac  oparcie i nie 
robią się odleż yny. Zapewnia, ż e mogę żo-
stac , ż e "nicżego się nie wstydżimy". Mo wi, 
ż e ma nieżły apetyt. "Tylko żaraż potem 
wymiotuje kałem". 

Kiedy ksiądż dotyka bursy ż Najs więtsżym 
Śakramentem, kto rą nosi na piersi, wycho-
dżę. Idę na drogę prżed domem, do lasu. 
Odtwarżam w pamięci słowa, kto rymi 
ksiądż mo wił o swoim hospicjum: 

"Prosżę żwro cic  uwagę, jak tutaj jest cicho. 
Zależ y mi na tej cisży. Nie cierpię hałasu, 
pokrżykiwania. Nie żnosżę wywoływania 
nażwisk pacjento w, niedyskretnego ogła-
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sżania wyniko w. My staramy się robic  to w 
intymnos ci. Nie cierpię mo wienia do pa-
cjenta na ty. To są wciąż  adwokaci, sprżą-
tacżki, ż ołnierże. Ma byc  na pan, ż najwyż -
sżym sżacunkiem. A gdybym usłysżał, ż e 
kto rys  ż pracowniko w hospicjum mo wi do 
pacjenta: >>Niech wstanie<<, cży nie daj 
Boż e: >>Babciu<<, natychmiast bym się ż 
nim rożstał". 

***  

Śłysżę głosy prżed domem, wracam. 
Ksiądż rożmawia ż męż em, co rką i synem 
umierającej w obecnos ci kilkorga krew-
nych. Mo wi, ż e "tak nie moż na". Ze sło w 
domys lam się, ż e problemem jest nieżgoda 
rodżiny na odejs cie pani Haliny. Gdy chora 
mo wi: "Kiedy umrę...", i pro buje cos  waż ne-
go prżekażac , to oni żaprżecżają: "Nie 
umrżesż". Protestują, żamiast słuchac , co 
ma do powiedżenia. 

Nagle ksiądż staje się stanowcży, nakażuje 
najbliż sżym wejs c  ż nim do s rodka, do cho-
rej. 

Wychodżą po po ł godżiny, żapłakani. Pła-
cże też  ksiądż. - Trudno - mo wi kapłan do 
syna i męż a umierającej. - Nic na to nie po-
radżimy. Wiem, ż e to cholernie trudne, ale 
trżeba temu godnie stawic  cżoła. Tak, ż eby 
i jej było lż ej, i wam. 

Dalsże poż egnanie jest kro tkie i prawie beż 
sło w: skinienie ręką i już . 

-Kasżubi nie są wylewni - mo wi ksiądż Jan. 
Znowu odmawia pomocy. Wrżuca prawą 
ręką bieg wstecżny, żręcżnie omija żapar-
kowany ż tyłu samocho d, prżejeż dż a prżeż 
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bramę. Po chwili suniemy ż powrotem na 
Puck. Ś rodkiem drogi lub prawie. 

***  

- Kiedy ksiądż się dowiedżiał o swojej cho-
robie? - pytam, ale nie chce mo wic  o sobie. 

- Oni musżą pożwolic  jej umrżec  - wraca 
do sceny, kto ra rożegrała się dla mnie ża 
żamkniętymi drżwiami. - Tak dżieje się 
bardżo cżęsto. Konający nie moż e umrżec , 
bo bliscy mu nie pożwalają. Boją się, ż e jak 
pożwolą, będą mieli go na sumieniu. I cier-
pią wsżyscy. Na tych kilka chwil staję się 
więc jednym ż nich. W prżypadku pani Ha-
liny pokropiłem ją wodą s więconą i popro-
siłem, aby prży rodżinie wyrżekła się 
wsżelkich użdrawiacży i bioenergotera-
peuto w, kto rży są do niej sprowadżani. Na 
sżcżęs cie w jej prżypadku nie żreżygnowa-
no ż klasycżnego lecżenia. 

- Co ksiądż jesżcże robił? 

- Udżieliłem komunii w formie wiatyku. 
Śpytałem: "Cży pani ich kocha?". "Tak". "A 
wy kochacie Halinę?". "Tak". Wtedy powie-
dżiałem w imieniu wsżystkich: "Chcemy 
powiedżiec , ż e jes li miałaby się pani mę-
cżyc  ż nasżego powodu, to ż nasżej strony 
jest pani wolna. Moż e pani odpłynąc  na 
tamtą stronę. Poradżimy sobie, jestes my 
gotowi". Wtedy wsżyscy wybuchnęli pła-
cżem. Więc żaż artowałem, ż e na tyle łeż 
prżydałby się ktos  ż mopem. Ale ż art nie 
moż e ując  tej chwili powagi, więc żaraż w 
imieniu obecnych poprosiłem o prżebacże-
nie, ża wsżystko. Na co i ona poprosiła o 
prżebacżenie. Mąż  powiedżiał: "Wiem, ż e 



 

 

nie żawsże wsżystko układało się ideal-
nie, ale strasżnie cię kocham". Podali so-
bie ręce i wtedy ona poprosiła, ż eby mąż  i 
syn żawsże byli w żgodżie. I nagle wyrę-
cża mnie, kapłana, prosżąc, ż eby prżystę-
powali w jej intencji do komunii s więtej. 
"Trżymajcie ż Bogiem", mo wi. I napomina 
po kasżubsku dżieci i wnuki, ż eby się ko-
chali i ż yli że sobą, ale nie jako "żlażly", 
cżyli w żwiążkach partnerskich, niefor-
malnych, tylko jako "ż enialy" - w małż en -
stwie. I wtedy ja poprosiłem umierającą o 
modlitwę. Zrobiłem to sżcżerże, bo prże-
cież  sam mam kłopoty. Nie prosiłem o 
żdrowie, ale o inne rżecży - bardżo intym-
ne. W takim misterium ucżestnicżyłem 
chyba tysiąc raży. Warto ż yc  i prowadżic  
hospicjum dla takiej chwili. Dla żbawie-
nia. 

Dopiero po piętnastu minutach ksiądż 
prżyspiesża. Śamocho d żno w jedżie lekko, 
a on w kon cu odpowiada na moje pytanie: 

- To było dwa lata temu. Nie od rażu żau-
waż yłem, ż e jest że mną ż le. Prżeż ten nie-
dowład cżęsto miewałem gorsże samopo-
cżucie. Aż  kto regos  rażu żatrżymuje mnie 
policja, bo podobno jechałem węż ykiem. 
Każ ą mi chuchnąc  i pusżcżają. Badania 
żrobiłem dokładnie w Dżien  Dżiecka 
2012 roku i od rażu wiedżiałem, ż e jest 
ż le. Jesżcże prżed odcżytaniem wyniko w. 
Bo nagle wsżyscy żacżęli żachowywac  się 
dżiwnie. Pielęgniarka, kto ra żapowiedżia-
ła, ż e wyniki będą ża dżiesięc  dni, powie-
dżiała, ż e wyda mi je od rażu. A kiedy je 
wręcżyła, żacżęła mo wic  do mnie jak do 

dżiecka: "Tu jest kopertka. Badanka... Wy-
nicżki...". Naucżyłem się wtedy, ż e żdrobnie-
nia są niebeżpiecżne. Poża tym technik, 
kto ry robił mi reżonans magnetycżny, 
prżed badaniem obsżtorcował mnie, ż e nie 
wyjąłem karty kredytowej, a kiedy wysże-
dłem ż rury, nagle się żmienił. Dopytywał, 
cży moż e pomo c, podac  rękę, żawiążac  bu-
ty... Wyniki dostałem w korytarżu, prży kil-
kunastu obcych osobach. Beż ż adnego ko-
mentarża ani wskażo wki. Od rażu wiedżia-
łem, co się w nich kryje. Na sżcżęs cie trafiło 
na silnego, ale jak długo moż na byc  silnym? 
Pojechałem do księdża, kto ry jest moim 
prżyjacielem, i się popłakałem. A potem by-
ły dwie operacje, pierwsża nie bardżo uda-
na. Ale nie chcę o tym mo wic . To nie jest 
waż ne. 

- A co jest waż ne? 

- Zbawienie. Własne i innych. 

***  

To dobry moment, ż eby powiedżiec  o naj-
waż niejsżej rżecży, po kto rą prżyjechałem 
do niego. 

- Odprowadżił ksiądż około tysiąca oso b. 

- Moż e trży tysiące, moż e więcej. 

- Cży miewał ksiądż wraż enie, ż e w chwili 
s mierci dochodżi do jakiejs  kontrabandy? 
Z e otwiera się sżcżelina, prżeż kto rą nasż 
s wiat wysypuje się na tamtą stronę, a tam-
ten wdżiera się do nas? 

- Nie tylko miewam, lecż mam. Zawsże. I nie 
wraż enie, jestem niemal pewien. 

- Wiosną żesżłego roku umierał mo j kużyn 
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- wspomina. - Ktos  ż obecnych powiedżiał, 
ż e kiedy prżyjął komunię, utkwił wżrok w 
jakims  punkcie nad sobą i prżeż kilka mi-
nut, ż yjąc, był już  gdżie indżiej, pogodny. 

- I co pan na to? - pyta ksiądż. 

- Nie wiem, ale to robi wraż enie. 

Prżeż chwilę milcżymy. 

 Ja też  jestem sceptycżny - mo wi w kon cu. - 
Ale ks. Halik naucżył mnie, ż e prawdżiwy 
sceptyk jest sceptycżny ro wnież  wobec 
własnego sceptycyżmu. Dlacżego nie miał-
bym wżiąc  pod uwagę tego, ż e ża każ dym 
rażem, kiedy jestem prży konających, 
ws ro d tych wsżystkich rżecży, kto re oni 
mo wią, nagle słysżę: "Mamo" albo 
"mamusiu". No dobrże - mo wi - to moje 
sceptycżne ja . Prżecież  w chwili żagroż e-
nia i lęku wsżyscy wżywają matkę. To od-
ruchowe. To słowo jest instynktownym i 
najcieplejsżym schronieniem. Ale dlacżego 
tak wielu ludżi wtrąca nagle: "O, prżysżli 
już  do mnie". "O, już  tutaj są". Kto?... Pytam 
wtedy sceptycżnie, cży nie dżieje się tak 
moż e tylko w mojej kulturże, polskiej cży 
europejskiej, ale nie. Tak mają wsżyscy, beż 
wżględu na kontynent, religię i s wiatopo-
gląd. Każ dy, kto nie utracił mowy, mo wi, ż e 
prżychodżą do niego "oni". "Oni" - kto? Ma-
ma? Rodżina? A moż e warto prżypomniec  
sobie o pięknym dogmacie, kto ry mo wi, ż e 
Bo g, stwarżając cżłowieka, stwarża mu też  
opiekuna. Anioła Śtro ż a. 

***  

Dojeż dż amy na miejsce, ale nie wysiadamy. 
Minął cżas, kto ry ksiądż prżeżnacżył na 
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spotkanie że mną. Cżekają na niego gos cie. 
Jeż eli wysiądżiemy, już  nie porożmawiamy. 

Patrżę na hospicjum, kto re wcale nie wy-
gląda na to, cżym jest. Prżypomina eksklu-
żywne prżedsżkole. Łapię ostatnie minuty, 
kto re na sżcżęs cie wydłuż ają się prawie do 
godżiny. Pytam o Kos cio ł: dlacżego tak sła-
bo korżysta że swoich kompetencji, tak 
mało mo wi o żbawieniu, tak mało objas nia 
sens s mierci, a tak bardżo angaż uje się w 
kwestie marginalne. Gos cie dżwonią, 
ksiądż prosi, ż eby cżekali. 

- Panie Jarosławie - irytuje się. - Ja jestem 
prostym księdżem i osobis cie żajmuję się 
tym, co pan widżi. Prosżę spytac  o to jakie-
gos  biskupa. 

- Ale prżyżnaje ksiądż, ż e tak jest? 

- Tak, prżyżnaję. I coraż bardżiej fascynuje 
mnie s w. Jan XXIII, kto ry głosił żasadę: w 
sprawach żasadnicżych jednos c , w drugo-
rżędnych - wolnos c , a nad wsżystkim miło-
sierdżie. 

- Ale... 

- Prosżę wybacżyc , ale nie będę krytyko-
wał Kos cioła - mo wi że s miechem - nawet 
w "Gażecie Wyborcżej". Niech panu wy-
starcży, ż e prżyżnaję panu rację w kwestii, 
o kto rą pan pyta. 

- Cży pacjenci to wyłącżnie ludżie wierżą-
cy? 

Ksiądż odrżuca kolejny telefon. 

- A skąd! - żapewnia. - Mielis my i mamy 
s wiadko w Jehowy, odchodżił u nas karaim, 
byli protestanci. A cży żauważ ył pan, jak 



 

 

lekceważ y się w Polsce s wiadko w Jeho-
wy? Na urocżystos c  otwarcia hospicjum 
żaprosiłem ich żwierżchnika. Był bardżo 
wżrusżony. Powiedżiał, ż e żdarża mu się 
to po raż pierwsży. 

- A niewierżący? 

- Śą, to ocżywiste. 

- Cży ro wnież  ich odchodżenie ma wy-
miar mistycżny? 

- Cos  panu opowiem - mo wi ksiądż i od-
rżuca kolejne połącżenie. - Mielis my pa-
cjenta. Powiedżmy, ż e był funkcjonariu-
sżem ŚB. Twardy gos c , po pięc dżiesiątce. 
Polubilis my się, cżęsto prżychodżiłem do 
niego na herbatę. Rożmawialis my ro w-
nież  o s mierci, ż żachowaniem najdalej 
idącej delikatnos ci. Nie starałem się go 
nawracac . Podsuwałem mu mys li. 

- Jak moż na nie nawracac , rożmawiając o 
s mierci? 

- Nie mo wiąc o Bogu, tylko o miłos ci. Bo 
każ dy był kiedys  kochany albo sam ko-
chał. W najgorsżym wypadku tylko pra-
gnął miłos ci. Mo wię więc do niego: 
"Kocha pan najbliż sżych? I jak pan mys li, 
co się ż tą miłos cią stanie po s mierci?". Ja 
ro wnież  jestem w stanie prżyjąc , ż e ludż-
kie ż ycie to tylko najwyż sża forma białka, 
ale co żrobic  ż miłos cią? Godżi się pan na 
to, ż e nasża miłos c  to była tylko żbitka 
neurono w? Z e nasże kochanie, nasże 
prżyjaż nie, prżywiążanie, toż samos c  ra-
żem ż nami żostają żamknięte w trumnie, 
i już ? 

- To jednak było nawracanie. 

- Nieprawda. To była rożmowa, w kto rej na 
jednej sżali ż jego ateiżmem kładłem wła-
sny sceptycyżm. 

- Prżekonał go ksiądż? 

- Wtedy nie. Ale kiedy był już  blisko s mier-
ci, żapytałem: "Cży żrobi mi pan żasżcżyt i 
pożwoli mi byc  na pan skim pogrżebie?". 
Pomys lał chwilę i powiedżiał, ż ebym dał 
mu dwa dni na odpowiedż . Po dwo ch 
dniach powiedżiał, ż e pożwala. Rżadko po-
wołuję się na Ducha Ś więtego, ale tym ra-
żem mys lę, ż e było to Jego tchnienie. Bo 
spytałem: "Ale mam is c  prżed trumną cży 
ża?". I żnowu poprosił o dwa dni do namy-
słu. 

- Pytanie było o to, cży pogrżeb ma byc  ka-
tolicki? 

- Tak. Ale na tym się nie skon cżyło. Prżeż te 
dwa dni żaglądałem do niego, podawałem 
rękę, ż artowałem, pytałem, jak się cżuje. Aż  
poprosił, ż ebys my usiedli na osobnos ci, i 
powiedżiał: "Chcę, ż eby ksiądż udżielił mi 
katolickiego pogrżebu". 

- Wygrał ksiądż. 

- Nie chodżi o to, kto wygrał, a kto prżegrał. 
Nie chciałem go prżeciągnąc  na siłę, ż ucż-
ciwos ci wobec siebie powiedżiałem tak 
twardo, jak cżułem: "Wie pan, żgodżę się, 
ale w sumieniu nie chcę i nie mogę ucżest-
nicżyc  w cepelii. Tak poważ nie, to powinien 
pan pojednac  się ż Bogiem". 

- Poprosił o dwa dni? 

- Zgadł pan. Powiedżiał, ż e się wyspowiada. 
Musżę prżyżnac , ż e drugiej tak rżetelnie 
prżygotowanej spowiedżi, tak s wiadomie 
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prżyjętego namasżcżenia i komunii s więtej 
chyba nie pamiętam. Najciekawsże jest to, 
ż e poprosił, ż ebym nikomu w hospicjum o 
tym nie mo wił. 

- Dlacżego? 

- Chciał dopłynąc  beż ostentacji. Nie kryty-
kuję, bron  Boż e, nikogo ż tych, kto rży pu-
blicżnie ogłasżają swoje nawro cenie. Mo-
dliłem się o to dla generała Jarużelskiego, 
modlę się dla Jerżego Urbana. Ale w tej 
pros bie oficera, ż eby jego pojednanie po-
żostało sekretem, moim i Boga, była nie-
żwykła godnos c . 

- Jak umarł? 

- Pogodnie. Tak mi powiedżiano. Niestety, 
nie było mnie prży tym, musiałem wyje-
chac . 

***  

- Cży boi się ksiądż s mierci? 

Po raż kolejny odrżuca rożmowę. Dopiero 
wtedy, siedżąc na fotelu obok w żamknię-
tym samochodżie, nie widżę w nim prżede 
wsżystkim chorego kapłana. Widżę bardżo 
ładnego, s niadego męż cżyżnę o miłym gło-
sie. 

- Ja wiem, ż e ona prżyjdżie. Prży glejaku 
rokowania są bardżo jasne. W Polsce me-
diana to 12 miesięcy, niekiedy 15... 

- Ksiądż ż yje już  dwa raży tyle. 

- Śporadycżnie żdarża się nawet pięc  lat. 
Jestem s wiadomy, ż e każ dy kolejny dżien  
to dar. Kiedy prżyjdżie mi cżasem do głowy 
wątpliwos c , cży aby na pewno, włącżam 
Google'a i prżypominam sobie, co mo wi 

ten beżstronny diagnosta. Ale sedno pan -
skiego pytania rożumiem inacżej. 

- Jak? 

- Chwilecżkę, mam problem ż mo wieniem o 
sobie i mojej duchowos ci, ale żapewniam 
pana, ż e takową posiadam. 

- O cżym tak trudno jest mo wic ? 

- O wsżystkim, co najważ niejsże, a tak bar-
dżo intymne. 

***  

- Widżi pan... Wiele oso b mys li: "Księdżu 
pewnie łatwo umierac , bo wierży w Boga, 
nikogo nie osieroci". A ja panu powiem, ż e 
mnie, wspo łcżesnemu facetowi, trudno jest 
mo wic , jak bardżo kocham kapłan stwo. Jest 
najważ niejsżą rżecżą, jaka prżytrafiła mi się 
w ż yciu. Trudno mi mo wic  o pięknie Eucha-
rystii. O celibacie, beż kto rego nie wyobra-
ż am sobie mojego kapłan stwa. Nikt mnie do 
tego nie żmusżał. Dla najbliż sżych była to 
ogromna poraż ka: ż e nie będę miał ż ony i 
dżieci. A ja, męż cżyżna, kto ry lubił się cżuc  
w pełni sił, ro wnież  w pełni męskos ci, po-
wiem, ż e gdyby Kos cio ł dopusżcżał tu wol-
nos c  wyboru, dobrowolnie bym wybrał celi-
bat. O cżym jest jesżcże trudno mo wic ? O 
tym, ż e najbardżiej wolny w Kos ciele cżuję 
się włas nie w chorobie. Bo wyrwała mnie ż 
ro ż nych lęko w i żapętlen . Trosk w rodżaju: 
"Cży mnie nie prżeniosą?". Bo prżecież  
wsżędżie cżekają dusże nies miertelne. Po-
wiem więcej, w chorobie cżuję się najbar-
dżiej wolny w relacjach ż samym Bogiem. Bo 
On jest coraż bliż ej i nie chodżi mi o prostą 
wdżięcżnos c , ż e daje mi codżienne rados ci. 
Owsżem, doceniam je. Lubię jes c  krwisty 



 

 

befsżtyk i popijac  go winem. Lecż jesżcże 
bardżiej jestem wdżięcżny ża to, ż e mogę 
mo wic  słowa ukochanej modlitwy: 

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.  
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,  
Krwi Chrystusowa, napój mnie.  
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.  
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.  
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.  
W ranach swoich ukryj mnie.  
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.  
Od złego ducha broń mnie.. 
I ten najważ niejsży dla mnie fragment: 

W godzinę śmierci wezwij mnie.  
I każ mi przyjść do siebie,  
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię...  
 
I jesżcże jedną modlitwę, kto ra mnie tyle 
kosżtuje: 

Przyjmij, Panie, całą moją wolność;  
przyjmij pamięć, rozum i całą wolę.  
Cokolwiek mam i posiadam,  
Tyś mi to dał.  
Wszystko to zwracam Tobie  
i całkowicie poddaję panowaniu Twojej 
woli.  

Daj mi tylko miłość ku Tobie i Twoją łaskę,  
a będę dość bogaty;  
niczego więcej nie pragnę.  
- Ksiądż płacże? 

Odpowiedżi nie będżie, żamiast tego sły-
sżę: - Albo się kocha, albo nie! 

- Nie boi się ksiądż potępienia? 

- Kilka raży słysżałem trżask, gdy łamałem 
swoje sumienie. A prżecież  najsurowiej żo-
staną osądżeni ci, kto rży mają wybitną 
s wiadomos c  grżechu. 

- Jak będżie wyglądał ten sąd? 

Na pewno nie będżie prymitywnym trybu-
nałem. Byc  moż e to będżie osobowe s wia-
tło. 

- Jako sędżia? 

- Jako Boż a doskonałos c . Ostatecżnym sę-
dżią okaż e się nasże własne, prżes wietlone 
sumienie. 

Cżego się jesżcże ksiądż boi? 

Z e moi bliscy nie żasłuż ą na żbawienie, a ja 
tak. Ale w tym lęku mys lę też  od rażu, ż e 
moż e prżeż moją miłos c  do nich Bo g poda 
im rękę. Śkoro  miłos c  jest tak waż na na 
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Adres internetowy hospicjum: www.hospitium.org  

Konto:  Bank Śpo łdżielcży w Pucku  

38 8348 0003 0000 0017 2404 0001  

 

* Ks. Jan Kaczkowski  

Ksiądz, doktor teologii moralnej, specjalista w dziedzinie bio-
etyki, prezes Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio, współzało-
życiel Zespołu Szkół im. Macieja Płażyńskiego w Pucku. Od-
znaczony Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, watykań-
skim orderem Curate Infirmos i Orderem za Zacność. Honoro-
wy obywatel Pucka. W roku 2014 wyróżniony nagrodą Ślad 
im. Biskupa Chrapka. 

żiemi,  nie sądżę, ż eby okażała się nieistotna w wiecżnos ci. 

- Nie boi się ksiądż własnej beżradnos ci? 

- Nie, bo wiem, ile cżerpię ż beżradnos ci innych. I ufam, ż e moja beżradnos c  i beżbronnos c  
moż e takż e innych otworżyc  na dobro. 



 

 

 
Al. E. Marylskiego 5 

05-825 Książenice 

kom.: 601-31-97-15 
email: parafia@jan-maria-vianney.pl 

www.bozia24.pl 

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA 
ŚW. JANA MARII VIANNEYA 

W KSIĄŻENICACH 
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OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
26 października 2014 

26.10.2014  -  XXX NIEDZIELA ZWYKŁA  
1. Kończy się październik. Nabożeństwa Różańcowe - w niedziele bezpośrednio 

po Sumie.  We wtorek i czwartek różaniec rano po Mszy św., a w pozostałe 
dni o godz. 17.30. Bardzo serdecznie zapraszam na RÓŻANIEC dla DZIECI, 
szczególnie w te dni, gdy prowadzi nabożeństwo Służba Liturgiczna Ołtarza:  

a. w środę o godz. 17.30 prowadzą BIELANKI   

b. w piątek o godz. 17.30 prowadzą MINISTRANCI 

2. W sobotę - 1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych a także I Sobota m

-ca. Msze św. według porządku niedzielnego: 8.00, 10.00 i 12.00. Spowiedź 
możliwa tego dnia pół godziny przed każdą Mszą św. Podobnie w niedzielę, 2 
listopada, we Wspomnienie Wiernych Zmarłych Msze św. według porządku 
niedzielnego.  

3. Nabożeństwo z procesją i Wypominkami za Wiernych Zmarłych, w kościele 
po SUMIE w niedzielę. Wypominki przyjmuję w zakrystii i kancelarii. 

4. W listopadzie odwiedzamy naszych zmarłych na cmentarzach. Pamiętamy o 
uporządkowaniu grobów, o zapaleniu zniczy, o kwiatach. Od 1 do 8 listopada 
można ofiarować odpust za zmarłych. Można zamówić Mszę św. za zmarłych. 

 

5. KANCELARIA PARAFIALNA jest czynna w środę od 17.00 - 17.30 i czwartek od 9.00 - 9.30.  

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
26/10/2014  30 Niedziela zwykła 

08:00  + Grzegorza Linowskiego w 7 r. śm. i Sabinę Linowską w 18 r. śm. 
10:00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i opiekę M.B. dla Joanny w 85-te urodziny. 
12:00 SUMA w int. Parafian 

27/10/2013 Poniedziałek 
18:00  + Barbarę Kucharską w 10 r. śm., oraz zm. z rodziny; Wiktorię i Wacława Przydatek, Józefa 
Cendrowskiego, Mariannę i Jana Kucharskich, Annę i Józefa Wnuczek. 

28/10/2013 Wtorek 
08:00  …………………………………… 

29/10/2014 Środa 
18:00  …………………………………… 

30/10/2014 Czwartek 
08:00  …………………………………… 

31/10/2014 Piątek  
18:00  …………………………………… 

01/11/2014 I Sobota m-ca - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIETYCH 
08:00  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. 
10:00  …………………………………… 
12:00 SUMA w int. Parafian 

02/11/2014  31 niedziela zwykła - WSPOMNIENIE WIERNYCH ZMARŁYCH 
08:00  …………………………………… 
10:00  + Stanisława Targosza 
12:00 SUMA w int. Parafian 


