Prosto z Helu…
pożegnanie
z łezką w oku
Po osiągnięciu wysługi emerytalnej kapelan – ksiądz kanonik kmdr por. dr Jan
Maliszewski zakończył posługę kapłańską
w Wojsku Polskim.
Pełnił ją: w Kurii Polowej Wojska Polskiego, na licznych misjach zagranicznych
– najdłużej w Brukseli, a przez ostatnie 9.
lat był kapelanem – proboszczem wojskowej parafii p.w. św. Pawła z Tarsu w Helu
oraz Kapelanem dwóch Garnizonów: Hel
i Władysławowo.
Kochał ludzi, nikogo nie odtrącał…
Cieszy się szacunkiem wszystkich chrześcijan, innowierców, ateistów.
Najbardziej poświęcał się cierpiącym
chorym, kalekimi, samotnymi i zapomnianymi przez Siły Zbrojne.
Swojego Kapelana uwielbiało helskie
stare, chore, niezwykle nisko uposażone
powojskowe środowisko emerytów, rencistów, wdów i sierot po zmarłych żołnierzach a także mieszkańcy miasta.
Nie szczędził im swojego czasu, ani
oficerskiego grosza.
Imponował wszystkim jako kapłan i człowiek. Podziwiany był za profesjonalizm
i rzetelne merytoryczne przygotowanie do
duszpasterskiej posługi.
Każde słowo wypowiedziane podczas
homilii zawierało głęboką treść. Doskonała
barwa głosu, odkryta przez Panią Profesor
Aleksandrę Bieg-Piaseczną, nie miała
sobie równych.
Był wzorem oficera Marynarki Wojennej
RP. Niezwykle pedantyczny, bezbłędnie
poznał regulaminy wojskowe i stosował je
w codziennym życiu.
Szkoda, że jako emeryt zamieszka poza
Helem.
Uroczystość pożegnalna Księdza Kapelana składała się z dwóch części, w dwie
niedziele: 3 lutego i 3 marca br.
3 lutego w kościele p.w. Bożego Ciała
w Helu ks. kanonik Jan Maliszewski odprawił ostatnią mszę św. na Kaszubskiej Ziemi.
Wtedy żegnany był przez władze samorządowe i Radę Miasta Helu, organizacje
pozarządowe, społeczne i młodzieżowe,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, wojsko
i osoby prywatne.
Z kolei 3 marca, podczas mszy w tym
samym kościele, nastąpiło pożegnanie
oficjalne i przekazanie parafii wojskowej
oraz obowiązków kapelana.
Dokonał tego celebrujący mszę dziekan chrześcijańskiego duszpasterstwa
Marynarki Wojennej RP – ks. prałat kmdr
Bogusław Wrona.
Odczytał dekret Biskupa Polowego
Wojska Polskiego – księdza biskupa dr.
Józefa Guzdka o przeniesieniu Kapelana – Proboszcza Księdza Kanonika do
rezerwy w związku z uzyskaniem praw
emerytalnych. Następnie – w imieniu oraz
z upoważnienia Ekscelencji – udekorował

żegnanego medalem „Milito Pro Christo”
(Walczę dla Chrystusa) – nadanym przez
Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
Dziekan Marynarki Wojennej RP odczytał także drugi dekret Biskupa Polowego
Wojska Polskiego, powołujący na kapelana
– proboszcza parafii wojskowej p.w. św.
Pawła z Tarsu w Helu oraz Kapelana Garnizonu Władysławowo, obecnego proboszcza
kościoła rzymskokatolickiego p.w. Bożego
Ciała w Helu, franciszkanina porucznika
Marka Janusa.
Tak więc od 3 marca 2013 r. ojciec
Marek Janus pełnił będzie jednocześnie
trzy funkcje:

– kapelana – proboszcza parafii wojskowej p.w. św. Pawła z Tarsu w Helu,
– kapelana Garnizonu Władysławowo, i
funkcję dotychczasową – proboszcza
parafii rzymskokatolickiej p.w. Bożego
Ciała w Helu.
Na zakończenie uroczystości Dziekan
– ks. prałat Bogusław Wrona życzył obu
Kapelanom dużo zdrowia i pomyślności…,
aby podejmowany przez nich duszpasterski trud był nadal źródłem satysfakcji
i uznania.
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