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SREBRNY 
JUBILEUSZ 
KAPŁAŃSTWA… 
         
  Świadectwo 
         W roku mojego 
j u b i l e u s z u p a n u j e 
szczególna sytuacja  - 
pandemia koronawirusa. 
N i e w i e d z i a ł e m c z y 
uroczystości się odbędą? 
Jednak, w dniu jubileuszu 

–  31 maja 2020 r. –  na Mszy św. o godz. 13.00, w mojej parafii 
pw. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni Redłowie, były zajęte wszystkie 
ławki, ponad 200 osób. W restauracji zasiadło 70 zaproszonych gości, 
w tym kapłani, członkowie rodziny i parafianie,  przedstawiciele   
różnych środowisk i wspólnot. Cud Matki Bożej!  
 Do dzisiaj podejmuję refleksję nad darem życia i powołania 
do kapłaństwa. Pomagają mi w tym spotkania i Msze święte 
odprawiane w parafiach, w których pracowałem jako wikariusz, 
a szczególnie w parafii, z której pochodziłem. 
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Refleksja pierwsza 

 Pierwszą jubileuszową Eucharystię odprawiłem 24 maja br. 
w mojej rodzinnej parafii pod wezwaniem św. Stanisława biskupa 
i  męczennika w Gdańsku Wrzeszczu, dzięki życzliwości 
ks. proboszcza Zbigniewa Cichona. Tu wszystko się zaczęło… Tu 
podjąłem decyzję o wstąpieniu do Seminarium Duchownego 
w Gdańsku Oliwie w 1989 r. Podczas Mszy św. powiedziałem o trzech 
perłach znalezionych w ciągu 25 lat kapłaństwa. Tą pierwszą 
i najważniejszą jest duchowość Ruchu Rodzin Nazaretańskich, którą 
poznałem już w 1998 r. w parafii św. Jadwigi Królowej w Gdańsku 
Oruni Górnej. W tej duchowości chodzi o wdzięczność i maryjność. 
Pan Bóg istnieje na sposób daru i wszystko, co nas w życiu spotyka, 
ma na celu nasze dobro. Maryja pomaga nam te dary odkrywać 
i wraz z Nią możemy śpiewać Magnifikat, doświadczając Bożej 
miłości. Na Mszy św. był obecny pierwszy moderator RRN i mój 
przyjaciel ks. Adam Zelewski. Przyszli znajomi i parafianie.  
 Drugą perłą w moim życiu jest Porozumienie bez przemocy 
Marshal la Rosenberga , au tora języka empat i i i d ia logu. 
Poprzez dwuletnie studia na UKSW Warszawie w latach 2009 - 2010  
i następnie przez trzy lata zajęć grupowych w Gdańsku Wrzeszczu, 
prowadzonych przez Dominikę Jasińską, zyskałem umiejętność 
prowadzenia mediacji i budowania relacji na poziomie uczuć i potrzeb. 
Zainteresowanych językiem empatii odsyłam do lektury książki 
pt. „Porozumienie bez przemocy. O języku serca” wymienionego 
wyżej autora. 
 Najmłodszą perłą jest Droga Neokatechumenalna, z której 
formacją zetknąłem się w 2016 r., pracując w parafii NSJ w Gdańsku 
Wrzeszczu. Tutaj jako dar odkryłem Pismo Święte, liturgię 
i wspólnotę. Pan Bóg posłużył się koleżanką Ewą Błażewicz, z którą 
pracowałem w szkole społecznej we Wrzeszczu. 
     

Refleksja druga 
  Na Mszy św. w dniu 31 maja w parafii pw. Chrystusa 
Miłosiernego w Gdyni, w której obecnie pracuję, kazanie wygłosił mój 



str.  3
serdeczny przyjaciel ks. proboszcz Ryszard Półtorak i moderator RRN 
w diecezji elbląskiej. Zauważył, że Bóg często pozwala wiernym 
zobaczyć w kapłanie oblicze anioła, chociaż księża są zwykłymi 
ludźmi, z lękami, kompleksami, wadami. Podkreślił, że od księdza 
należy oczekiwać, że będzie szafarzem sakramentów. W swoich 
podziękowaniach na końcu tej uroczystej Mszy powiedziałem drugie 
„kazanie”  o pasjach. Największą moja pasją jest drugi człowiek. 
Nie może być nauczycielem, księdzem ktoś, kto nie lubi ludzi. 
Wspominałem o pasji do sportu, a zwłaszcza do gry w tenisa 
stołowego. Tylko ktoś z pasją może być szczęśliwy i żyć pełnią życia. 
Osobno dziękowałem mojemu proboszczowi ks. kanonikowi 
Wiesławowi Philipp i zaproszonym gościom. 
     

Refleksja trzecia 
 Na prośbę ks. Remigiusza Langowskiego, proboszcza oruńskiej 
parafii, poprowadziłem odpust parafialny 8 czerwca podczas 
wieczornej Mszy św. we wspomnienie św. Jadwigi Królowej. W tej 
parafii pracowałem w latach 1996 – 2000, jako młodziutki kapłan 
bez doświadczenia byłem pełen obaw i nieśmiałości. Cudownie było 
zobaczyć znajomych po tak długim czasie. Pełen kościół wiernych, 
którzy przybyli na odpust, a także z powodu księdza jubilata. Liturgia 
trwała dwie godziny. W kazaniu odpustowym o św. Jadwidze 
podkreśliłem jej umiejętność podejmowania dobrych decyzji. 
Mówiłem o trudnych wyborach tak młodej osoby, a zwłaszcza 
o wyborze małżeństwa z dużo starszym Jagiełłą, dzięki któremu Litwa 
przyjęła wiarę katolicką w XIV wieku.  W dalszej części homilii 
przytoczyłem schemat ks. Blachnickiego, wypracowany przez Światło- 
Życie: widzieć, osądzić i działać, czyli podejmować decyzje. Tak dużo 
w świecie oboję tności i bierności. Niekiedy rezygnujemy 
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z zaangażowania i zaczynamy przypominać Piłata, który umył ręce 
podczas procesu Jezusa. Brak mojej decyzji przyczynia się do tego, że 
ktoś za mnie decyduje.  Codziennie warto modlić się do Ducha 
Świętego i naszych patronów o dobre decyzje i wybory. Podjąłem 
jeszcze jedno spostrzeżenie, że najczęściej uczymy się na własnych 
błędach i dlatego stajemy z biegiem lat ostrożniejsi. Dziękowałem 
Bogu, że w parafii oruńskiej zapadło wiele dobrych decyzji. 
     

Refleksja czwarta 
 Kolejną paraf ią , k tórą odwiedzi łem podczas szlaku 
dziękczynienia za 25 lat kapłaństwa, była parafia  pw. Świętych 
Aniołów Stróżów w Mrzezinie. Ks. proboszcz Adam Zdrojewski 
zaprosił mnie w na Mszę świętą wieczorną z kazaniem na zakończenie 
oktawy Bożego Ciała i białego tygodnia. W tym samym dniu 18 
czerwca rano odbył się pogrzeb ks. kanonika Kazimierza Kopciewicza, 
poprzedniego proboszcza tej parafii. Tu pełniłem obowiązki wikariusza 
przez 6 lat. Myślą przewodnią kazania były różne spojrzenia na 
życie. Dzieci i młodzież spoglądają w przyszłość, mają marzenia i 
plany. Ludzie w średnim wieku, choćby srebrni jubilaci, patrzą na 
swoje osiągnięcia, co już zdobyli. Natomiast ludzie starsi żyją przede 
wszystkim wspomnieniami. Trzy różne spojrzenia na życie w 
zależności od wieku. Czwarte spojrzenie jest najważniejsze –  to wgląd 
do serca, do wnętrza. Co odkrywam w środku siebie: wzburzenie czy 
pokój, wrogość czy miłość, nieufność czy wiarę? Pan Bóg jest Bogiem 
pokoju i łaski. Szatan sieje niepokój i zamęt. Co przeważa w moim 
sercu? 
    Refleksja piąta 
 Jeszcze odwiedziny w Gdańskim Jasieniu u bł. Doroty z Mątew 
w dzień odpustu 25 czerwca. To była czwarta parafia, w której przez 5 
lat od 2006 do 2011 podejmowałem obowiązki duszpasterskie 
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i szkolne, współpracując przez 4 lata z ks. proboszczem Bronisławem 
Kabatem, który zmarł w 2010 r.,  później współpracowałem 
przez jeden rok z ks. proboszczem Zygmuntem Słomskim.  

W następnych placówkach duszpasterskich nie dane mi było 
dłużej służyć duszpastersko niż trzy lata. Zmiany, zmiany… Trzeba 
odkryć potrzebę rozwoju, wzrostu... 
 Podczas Mszy św. odpustowej nawiązałem do Ewangelii 
o budowaniu na skale i piasku. Bł. Dorota zostawiła przykład 
budowania na skale modlitwy, ascezy i miłości i dlatego radziła sobie 
w trudnym życiu małżeńskim, rodzinnym oraz jako rekluzy. 

Refleksja szósta 
 Będą kolejne dziękczynienia. Chciałbym powrócić do Ziemi 
Obiecanej, czyli do Wejherowa. Dlaczego Ziemia Obiecana? Już was 
nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi. To jedyna parafia, gdzie 
realizowano słowa: „Nie tak będzie u was. Kto by chciał być 
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór 
Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, 
lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. Zarówno 
poprzedni proboszcz ks. Zygmunt Maliński, który odszedł do Domu 
Ojca w 2018 r., jak i obecny ks. Piotr Żynda byli bardziej przyjaciółmi 
niż przełożonymi. Nic dodać, nic ująć. 
 W sierpniu br. planuję podróż do Hamburga, gdzie od 30 lat 
mieszka moja najbliższa rodzina ze strony śp. taty Jana Jakimcio 
i mojej mamy Reginy zd. Chrabkowska. Odprawię Mszę św. 
w dzielnicy Neugraben i spotkam się z moimi przyjaciółmi 
w Niemczech. Odkryć dar przyjaźni to najcenniejsze w życiu. 
Prawdziwymi przyjaciółmi okazali się moi rodzice chrzestni Zosia 
Pawlowski i Edmund Chrabkowski. 
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Zakończenie 

Jeśli Pan domu nie zbuduje, to na próżno trudzą się budowniczy. 
Najpierw myślisz, że to ty budujesz. Spinasz się, męczysz. Potem 
widzisz wyraźniej, jak Bóg Cię zmienia, posługując się Matką Bożą, 
ludźmi i zdarzeniami. Stajesz się nowym stworzeniem. Umiera stary 
człowiek ze swoimi pożądliwościami dzięki temu, co trudne i dobre. 
Coraz częściej w sercu masz doświadczenie pokoju i Ziemia Obiecana 
to już nie miejsce, a raczej stan ducha. Zostawiam was wszystkich z 
pytaniem. Czy już znalazłeś Ziemię Obiecaną? 
 Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w jubileuszu 
kapłaństwa i zostali postawieni przez Boga na mojej drodze życia. 
      Ks. Paweł Jakimcio   
   

Wiersze o kapłaństwie 

Być sługą Bożym to wspaniały dar, ale pamiętaj, że dzisiaj ksiądz 
to  trochę prorok, trochę ojciec, trochę brat, trochę mędrzec, trochę luzak, 
trochę swat, trochę belfer, trochę strażak, trochę księgowy. Ot i przepis 
jest na księdza już gotowy. 

Jeszcze tylko wielkie serce, a w nim Bóg. 
Jeszcze w pracy nie żałować rąk ni nóg. 
Lecz się nie bój, choć to trudne – radę dasz. 
Bóg Cię wspiera swoją mocą w każdy dzień. 
On prowadzi Cię wśród świata licznych żądz. 
Przecież wiesz, że dzieckiem Bożym pozostaje nawet  ksiądz. 
On Cię wybrał i powołał. On ukochał i zaślubił. 
On najlepszym jest Pasterzem, więc owieczki swej nie zgubi. 
Niech Cię wspiera swoją mocą. 
W Nim zwycięstwo, więc niech wzrasta zasiane ziarno wiary. 
Niech Ci Bóg błogosławi! 
                                                   dzieci z Oruni Górnej 
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Jesteście jak  promienie słoneczne w chłodnym bezwietrznym dniu 

letnim na tyle silni, by rozgrzać serce człowiecze, na tyle słabi, by bez 
swego źródła we mgle zginąć. 

Jesteście drogowskazem na drodze życia ludzkiego, wskazując na 
Tego KTÓRY JEST, który jest w życiu naszym codziennym. 

Boże Wielki, dzięki za konkretne imię dla wybranych, dla Twoich 
ikon nazwanych, nazywających co dzień od nowa to, co nienazwane, 
by wskazać nam Ciebie. 

Dzięki za nieustanne o Tobie nam opowiadanie i za tajemnicę nie-
zgłębionej codziennej wieczerzy wielkoczwartkowej podczas której ofia-
rowują nas Tobie. 

                                                    Weronika Uziak                                                                                                                                                                                            

 Rekolekcje w Wielu  (21- 28 sierpnia 2020 r.) 
RRN archidiecezji gdańskiej zaprasza na letnie rekolekcje do miej-

scowości Wiele na Kaszubach, do Matki Bożej Pocieszenia. W Ośrodku Be-
aver – Tourist (Rogalewo 1, gm. Karsin) w terminie 21.08.20 – 28.08.20. 

Karty zgłoszeniowe w zakładce na stronie rrn.diecezja.gda.pl. 
Zakwaterowanie rozpoczynamy 21.08.20 od godziny 12.00. 

Koszt: osoba dorosła – 510 zł, dziecko do 10 lat – 410 zł, dziecko do 2 lat – 
bezpłatnie, śpią i jedzą z rodzicem. Zakwaterowanie w murowanych pawilo-
nach, pokoje 3-4 osobowe. 
 Przygotowujemy zeszyt rekolekcyjny i nagrania konferencji dla osób, 
które pozostaną w domach. Będą indywidualnie uczestniczyć w rekolekcjach. 
 Spodziewamy się wizyty ks. bpa Wiesława Szlachetki w Wielu.  

Kościół internetowy 
 Przed pandemią wiele osób poszukiwało treści duchowych 
w internecie (znanych osób duchownych). Często były odwiedzane 
strony parafialne oraz stowarzyszeń i ruchów kościelnych. Nie brakuje 

https://rrn.diecezja.gda.pl/wiele-2020/
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także w przestrzeni wirtualnej nagrań zespołów kościelnych 
czy większych uroczystości.  

Jednak w nowej rzeczywistości pandemii, kiedy zostaliśmy 
pozbawieni  możliwości uczestnictwa w nabożeństwach i Eucharystii, 
Kościół przeszedł do mediów. Jakie będą tego owoce lub skutki, to 
okaże się niebawem. Jakże często braliśmy udział w Mszach świętych 
poprzez transmisje telewizyjne lub internetowe. To nie to samo, choć 
można było przyjąć komunię duchową. 
 Dziękujemy także kapłanom z Ruchu Rodzin Nazaretańskich, 
którzy podjęli wyzwanie, aby członkowie Ruchu mogli w zamian 
za zawieszone spotkanie formacyjne w parafiach znaleźć bogactwo 
treści duchowych i konferencji w internecie. Ks. moderator krajowy 
Darek Kowalczyk przygotował nowennę przed Wielkanocą, później 
przed uroczystością Maryi i Królowej Polski i trzecią nowennę 
w czerwcu w intencji Ojczyzny. 
 To szczególny znak czasu i próba odwagi dla ludzi wierzących. 
Być może ta większa obecność w przestrzeni wirtualnej przyczyni się 
do nowej ewangelizacji, na której tak bardzo zależało św. Janowi 
Pawłowi II. 

OSOBY FUNKCYJNE: 
moderator: ks. Paweł Jakimcio 

       pawel.jakimcio@wp.pl / tel. 604 138 856,  
 wicemoderator: ks. Piotr Bonin 

       piotr.bonin@poczta.neostrada.pl / tel. 502 561 235, 
animator rejonowy: Piotr Gailitis 

 piotrgailitis@gmail.com / tel. 601 845 544, 
animator diecezjalny: Jadwiga Cofta 
cofta59@gmail.com / tel. 508 339 019, 

 animatorzy grup małżeńskich: Aleksander i Patrycja Koziccy 
 pakoziccy@wp.pl / tel. 600 933 891, 
 animatorzy grupy młodzieżowej 
 Dorota i Leszek Młyńscy/ tel. 693 854 644, 
 leszekmlynski11@wp.pl . 

mailto:pawel.jakimcio@wp.pl
mailto:piotr.bonin@poczta.neostrada.pl
mailto:piotrgailitis@gmail.com
mailto:cofta59@gmail.com
mailto:pakoziccy@wp.pl
mailto:leszekmlynski11@wp.pl


str.  9

KALENDARIUM: MAJ – WRZESIEŃ 2020 R. 

18 V 2020 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II.

30 V Wigilia Zesłania Ducha Świętego w Matemblewie.

31 V Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i srebrny jubileusz 
kapłaństwa ks. Pawła Jakimcio w parafii Chrystusa 
Miłosiernego w Gdyni od godz. 13.00.

20 VI Święcenia diakonatu 12 kleryków Gdańskiego 
Seminarium Duchownego, a wśród nich Oskara 
Gramackiego.

21 VI Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Metropolity Sławoja 
Leszka Głódzia w katedrze Oliwskiej.

27 VI Zakończenie roku duszpasterskiego w Gdyni w parafii 
pw. Chrystusa Miłosiernego  w godz. 10.00 – 14.00. 
Spotkanie animatorskie o godz. 9.00.

21-28 VIII Rekolekcje w Wielu.

wrzesień Dzień skupienia w parafii pw. Bożego Ciała w Pręgowie 
na rozpoczęcie nowego roku formacji (10.00 – 13.00).

Inauguracja ogólnopolska nowego roku formacyjnego.


