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Witaj!
Dzi� na dobre chowam skrzyd³a do sza-

fy. Postanowi³em, ¿e w Wielkim Po�cie po-
chodzê po ziemi, by do�wiadczyæ trudu dro-
gi, by przej�æ j¹ razem z Jezusem. Dla anio³a
to te¿ zadanie. Mam nadziejê ¿e na tej dro-
dze wspólnie bêdziemy siê wspieraæ, ¿e siê
na tej drodze odnajdziemy. My�lê, ¿e Wielki
Post wymaga czego� wiêcej ... trzeba wyp³y-
n¹æ na g³êbiê. A g³êbia przera¿a! Wiesz to,
prawda? Bezpieczniej tam gdzie wszystko
znajome, gdzie woda ledwie do kolan i czu-
jesz, ¿e jako� panujesz nad sytuacj¹. Trud-
niej, gdy wyp³ywasz na niezmierzone prze-
strzenie - gdzie po horyzont woda, gdzie dna
nie widaæ ... ale tylko tam jeste� w stanie za-
rzuciæ sieci ... Do tego Ciê dzi� zachêcam.
Przeczytaj sobie list Ojca �wiêtego "Novo mil-
lennio ineunte". Tam znajdziesz te s³owa:
"Wyp³yñ na g³êbiê" zaczerpniête z Ewangelii.
Wyobra� sobie tak¹ sytuacjê ... jeste� ryba-
kiem, Piotrem, i ca³¹ noc ciê¿ko pracowa³e�,
nic nie z³owiwszy. Trochê to denerwuj¹ce,
mówi¹c delikatnie. Ca³a noc stracona i ¿ad-
nego zysku. My�lisz sobie  dlaczego tak siê
sta³o, jaki b³¹d pope³ni³e�, ¿e jeszcze kilka

Tematem wiod¹cym wydania s¹ æwicze-
nia wielkopostne: modlitwa, post, ja³mu¿na.
Trudno dzi� spe³niaæ tego rodzaju uczynki.
Do tej tematyki nawi¹zuje tre�æ rozmowy
miesi¹ca, �Tato� i inni autorzy. Zastanawia-
j¹ce jest np. to, ¿e jednakowo trudno przy-
chodzi dawanie, jak i branie. Okazuje siê, ¿e
potrzeba nam jednocze�nie obu umiejêtno-
�ci. S¹ te¿ inne propozycje twórczego prze-
¿ycia Wielkiego Postu. Przed nami rekolek-
cje i inne æwiczenia. B¹d�my wytrwali.

W jedn¹ z niedziel  wys³uchali�my bar-
dzo d³ugiego kazania. Kaznodzieja porusza³
dwa wa¿ne tematy: mêczeñsk¹ �mieræ ks.
Jerzego Popie³uszki i sprawê rozdwojonego
sumienia. Czy ja te¿ mam takie?

FRED

Mo¿na nie czytaæ
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takich po³owów i pewnie nie bêdziesz w sta-
nie wy¿ywiæ rodziny ... a¿ nagle s³yszysz "Wy-
p³yñ na g³êbiê i zarzuæ sieci". Có¿, Twój roz-
s¹dek nakazuje Ci tylko sprzeciw - jeste� ry-
bakiem i wiesz, dobrze wiesz, ¿e przez ca³¹
noc nic nie z³owi³e�, wiêc sk¹d nagle teraz o
poranku jakie� ryby? Nawet g³o�no wyra¿asz
tê w¹tpliwo�æ ... ale popatrz na �wiêtego Pio-
tra, On dodaje "Na Twoje s³owo zarzucê sieci
..." Czy staæ Ciê na taki gest? Piotr i jego przy-
jaciele z³owili mnóstwo ryb, ¿e sieci poczê³y
siê rwaæ. Powiedz, czy koniec tej opowie�ci
jest fragmentem z Twojego ¿ycia? Bo pocz¹-
tek na pewno. Wiele razy jeste� w takiej sy-
tuacji ... nic ju¿ nie ma sensu i tracisz nadzie-

jê, skoñczy³y siê mo¿liwo�ci, wyczerpa³y siê
Twoje umiejêtno�ci, zapa³ os³ab³ ... a tu Pan
Bóg przychodzi, czêsto w drugim cz³owieku i
¿¹da od Ciebie irracjonalnego wyp³yniêcia na
g³êbiê ... ca³y Twój rozs¹dek biegnie Ci na po-
moc, bo przecie¿ to jest bez sensu!!! I czêsto
masz racjê, ale (!) trzeba tu zacz¹æ od zaufa-
nia i wiary w s³owo Boga. Je¿eli wierzysz Mu,
to pomimo wszystko, wyp³yniesz i zarzucisz
sieci ... Wiesz co jest dziwne, Piotr bardzo
chcia³ z³owiæ jak najwiêcej ryb - to by³ jego
sposób zarabiania na ¿ycie. ale gdy ju¿ z³o-
wili takie mnóstwo ryb, zamiast rado�ci poja-
wi³ siê strach ... jak to siê sta³o? Jego rozsa-
dek podpowiada³ mu, ¿e to niemo¿liwe ... ale
ryby w ³odzi s¹ faktem! Le¿¹ tam przecie¿!
Piotr zareagowa³ strachem "odejd� ode mnie,
bo jestem grzeszny". Powiedz, ile razy Panu
Bogu powiedzia³e� "Odejd�". Pomy�l, je¿eli
Pan Bóg chce przyj�æ do Ciebie, to choæby�
by³ najgorszy, On jednak uznaje Ciê za god-
nego Jego obecno�ci. To nie jest równanie
matematyczne, gdzie wszystko da siê prze-
widzieæ i wyliczyæ. Bóg ma swoje prawo, pra-
wo mi³o�ci. I tym prawem siê rz¹dzi. Dlatego
przychodzi do miejsc najbardziej opuszczo-
nych i brudnych, dlatego pochyla siê nad ma-
lutkimi sercami ludzi i podnosi je jak matka
do policzka i przytula ... taki jest ten Bóg! Twój
Bóg!! I mój tak¿e! Ale wracajmy nad jezioro

... przestraszony Piotr prosi Jezusa, by od-
szed³, a Jezus, jak ch³odn¹ d³oñ k³adzie na
serce Piotra s³owa "Nie bój siê!". Popatrz na
swoje ¿ycie ... ile razy ju¿ tak by³o? Sam mu-
sisz poszukaæ takich sytuacji. Sam musisz
teraz zobaczyæ w jakim jeste� po³o¿eniu. Wiel-
ki Post zawsze jest zachêt¹, by wyp³yn¹æ na
g³êbiê ... trochê dalej ni¿ zazwyczaj, trochê
mocniej ni¿ ka¿de "zdrowy rozs¹dek", wyp³y-
n¹æ mimo to, ¿e inni nawet takiego zamiaru
nie maj¹ i patrz¹c na Ciebie, mówi¹c delikat-
nie pukaj¹ siê w czo³o. Zastanów siê, co jest
Twoj¹ g³êbi¹? Ja Ciê zapraszam do wyrusze-
nia w obszar modlitwy, postu i ja³mu¿ny. S³o-
wa znane ... ale czasami tylko powierzchow-
nie. Tak rzadko odkrywasz ich g³êbiê! G³êbia
modlitwy ... odkryj sens - to nie magiczne za-
klêcia, to nie wyliczanie: ja Ci, Panie Bo¿e,
trzy razy Ojcze nasz, a Ty mi za³atwisz to i
tamto ... kochany! Modlitwa to spotkanie z
Bogiem. Wejd� w t¹ przestrzeñ ... wyp³yñ na
g³êbiê! Daj wiêcej ni¿ dotychczas. G³êbia po-
stu ... post to nie tylko "niejedzenie", ale to
wyrzekanie siê. Popo�æ sobie od telewizora,
od gadania o g³upotach, od oceniania innych,
popo�æ sobie od ulubionych czekoladek albo
ukochanej zupy. Powiesz, ¿e to takie ma³e ...
mo¿e i chcia³by� po�ciæ czterdzie�ci dni o
chlebie i wodzie, ale nie masz takich mo¿li-
wo�ci, wiec dajesz sobie spokój ... a to ju¿
czasami pycha, bo chcia³by� wielkich rzeczy,
by Ciê podziwiano, by� sam móg³ siebie po-
podziwiaæ, jaki to Ty wspania³y jeste� ... ale
z³o¿ê siê, ¿e te malutkie sprawy s¹ trudniej-
sze, bo takie zwyczajne, takie codzienne, nikt
siê tym nie zachwyca, nie gloryfikuje, nie po-
dziwia. Wiedz jednak, ze Bóg je widzi i ceni
sobie Twoje ma³e wyrzeczenia. G³êbia ja³mu¿-
ny ... to nie tylko pieni¹¿ek wrzucony do czy-
jej� dr¿¹cej rêki albo do puszki z napisem "dar
serca". Tak naprawdê nie liczy siê to ile da-
jesz i co, ale z jak¹ intencj¹ w sercu ... czy
potrafisz daæ z siebie ... czas, uwagê, czu-
³o�æ, dobre s³owo, mi³o�æ ... wiem, wiem, ja³-
mu¿na kojarzy Ci siê z jakim� och³apem rzu-
conym z lito�ci. Ale wiedz, ze nie ma ja³mu¿-
ny bez mi³o�ci, a mi³o�æ nie daje resztek, ale
daje to, co najlepsze, daje wszystko. Wiem,
¿e siê boisz, ¿e dla Ciebie w tym dawaniu za-
braknie ... ale ile razy mam Ci mówiæ, ze je�li
Ty  dajesz, to ka¿dy ten brak uzupe³ni sam
Bóg! Czy mo¿e Ci czego� zabrakn¹æ?! Wy-
p³yñ wiêc na g³êbiê! Tak bardzo chcê, by w
Twoim sercu mog³y zabrzmieæ te koj¹ce s³o-
wa "Nie bój siê!". I jeszcze jedna g³êbia - g³ê-
bia Twojego wielkopostnego postanowienia ...
a masz Ty w ogóle jakie� postanowienie?!

Obraz z Ewangelii koñczy siê s³owami
"Odt¹d ludzi bêdziesz ³owi³". I przyci¹gn¹w-
szy ³odzie do brzegu, zostawili wszystko i po-
szli za Nim. Tak bardzo bym chcia³, by� po-
szed³ za Nim! By w Tobie ten obraz wype³ni³
siê do ostatnich s³ów ... by� nie przestraszy³
siê, ze pój�æ za Nim oznacza te¿ pój�æ drog¹
Krzy¿a ... czekam na Ciebie na tej drodze.
Pójd�my razem. Nie mo¿na inaczej. Nie bój
siê! Wyp³yñ na g³êbie!! Jezus jest w Twojej
³odzi. Wierzysz w to? Oby! Lektura obowi¹z-
kowa to £k 5,4-11 i oczywi�cie list Ojca �wiê-
tego "Novo millennio ineunte"! Przeczytaj ...
proszê! Trzymaj siê dzielnie! niech Ciê g³êbia
nie przera¿a. Tam czeka na Ciebie wielki po-
³ów! Jezus czeka na Twoj¹ decyzjê

TWÓJ ANIO£ M., FOT. MIETEK

W Wielkim Po�cie

�WYP£YÑ NA G£ÊBIÊ�



Rozmowa miesi¹ca

POTRZEBA NASTÊPCÓW
 z nasz¹ parafiank¹ i pracowniczk¹ ROPS na Fordonie - El¿biet¹ Maruszak rozmawiaj¹ Irena G., Mietek i Wojciech

Pracuje Pani w pomocy spo³ecznej.
Pracujê zawodowo w Rejonowym O�rodku
Pomocy Spo³ecznej na Fordonie przy ulicy
Kleeberga 2. To jeden z Oddzia³ów Miejskie-
go O�rodka Pomocy Spo³ecznej, który mie-
�ci siê przy ulicy Ogrodowej w Bydgoszczy.
Jak Pani trafi³a do tej pracy?
Trochê przypadkowo. Gdy dzieci podros³y za-
czê³am szukaæ pracy. Trafi³am do PCK. Pani,
która tam ze mn¹ rozmawia³a stwierdzi³a, ¿e
moje wykszta³cenie predysponuje mnie do
pracy w pomocy spo³ecznej. Zg³osi³am siê, a
¿e potrzebowali wtedy takiego pracownika,
wiêc zosta³am przyjêta. Przyznam, ¿e tak na-
prawdê nic nie wiedzia³am o charakterze tej
pracy.
Czy do podjêcia tej pracy potrzebne s¹ ja-
kie� predyspozycje?
Praca ta wymaga wra¿liwo�ci, cierpliwo�ci,
szerokiego spojrzenia na potrzeby innych.
Ogólnie wiadomo, ¿e tu cz³owiek spotyka siê
z bied¹, niemoc¹ innych, kalectwem, czasem
sytuacjami nie daj¹cymi siê przewidzieæ i
przygotowaæ. Pracownik pomocy spo³ecznej
nie mo¿e baæ siê podejmowania decyzji, cza-
sem trudnych, a na pewno nie mo¿e siê brzy-
dziæ biednego i bêd¹cego w potrzebie.
Jak d³ugo Pani ju¿ wykonuje tê pracê?
W tym roku mija dwana�cie lat jak tam pra-
cujê.
Dla Pani, jak nam wiadomo, praca ta to
przede wszystkim pomoc niepe³nospraw-
nym. Wiemy jednak,  ¿e mo¿e byæ niepe³-
nosprawno�æ fizyczna, jak i spo³eczna.
Czy w takim przypadkach okre�lenie "po-
moc spo³eczna" jest w³a�ciwe?
Pewnie tak. Zarówno jedni, jak i drudzy po-
trzebuj¹ pomocy, chocia¿ w innym wymiarze.
Zawsze jednak wspóln¹ cech¹ tych ludzi jest
bunt wewnêtrzny przed s³owem "niepe³no-
sprawny". Dlatego wobec petentów, za³atwia-
j¹cych jaki� problem, staram siê nie u¿ywaæ
okre�lenia - niepe³nosprawny. Przychodzi
przecie¿ do nas wielu z ró¿nymi zaburzenia-
mi, przypad³o�ciami chorobowymi.  Powie-
dzenie komu� "niepe³nosprawny" to jakby po-
ni¿enie, wewnêtrzne zwolnienie go z jakich-
kolwiek dzia³añ, okre�lenie z góry "ty sobie i
tak nie poradzisz". Takie podej�cie powodu-
je w cz³owieku zablokowanie jego chêci do
dzia³ania.
Czy ludzie potrzebuj¹cy pomocy s¹ w na-
szym kraju nale¿ycie traktowani?
Nasze polskie prawo w tym wzglêdzie jest ta-
kie, jakie jest. Nie ukrywam, ¿e nie jest ono
doskona³e. Jeste�my w zasadzie w trakcie
budowania prawa dotycz¹cego szeroko po-
jêtej opieki spo³ecznej. Dzi� ten system jest
jeszcze "kulawy". Nie ma prawa o wolonta-
riacie, wiêc dzia³amy w pewnym sensie nie-
legalnie. Brak nam odpowiednich przepisów
podatkowych dla osób wspieraj¹cych wolon-
tariat i pomoc spo³eczn¹. Proszê sobie wy-
obraziæ, ¿e w Polsce wolontariusz, który pra-
cuje po�wiêcaj¹c swój czas dla innych nie jest
ubezpieczony, ani nie ma prawnych mo¿liwo-
�ci dzia³ania, czyli ochrony prawnej. Wiem,
¿e s¹ projekty. Ale mo¿e jeszcze w tym roku
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co� siê zmieni - tak¹ mamy nadziejê.
Jak zatem, wobec wskazanych trudno�ci
pomóc takim ludziom?
Po prostu ró¿nie. Zdobywam z ro¿nych �ró-
de³ informacje, odwiedzam te osoby, rozma-
wiam z nimi. D¹¿ê do tego, aby nikogo, o kim
wiem, nie zostawiæ samemu sobie.

Czy dysponujecie statystyk¹ osób objê-
tych pomoc¹ i tych, którzy jej potrzebuj¹,
a nie s¹ ni¹ objêci?
Tych objêtych pomoc¹ znamy. A dalej, to trud-
no powiedzieæ. Kiedy� dostawali�my informa-
cje z ró¿nych �róde³, najwiêcej z ZOZ-ów. Na
tej podstawie tworzyli�my sobie bazê danych,
która w zasadzie dzi� jest nieaktualna. Obec-
nie, o ile informacja nie dotrze do nas przy-
padkowo, lub o ile potrzebuj¹cy nie zg³osi siê
sam, to niewiele wiemy o potrzebach. Nikt
takich danych nie zbiera i badañ nie prze-
prowadza.
Jest to co� w rodzaju zjawiska ukrytego?
Tak to mo¿na nazwaæ. Wiemy jednak z ca³¹
pewno�ci¹, ¿e jest u nas wiele wiêcej osób
potrzebuj¹cych pomocy, ani¿eli mo¿emy so-
bie wyobraziæ.
G³ównym Pani "problemem" w pracy spo-
³ecznej s¹ niepe³nosprawni. Jednak nie
tylko s¹ niepe³nosprawni fizycznie, czy
psychicznie, ale równie¿ ludzie biedni. Czy
oni te¿ s¹ objêci pomoc¹ opieki spo³ecz-
nej?
Bieda wi¹¿e siê u nas �ci�le z bezrobociem.
To zjawisko zakre�la coraz wiêksze krêgi.
Z jakimi lud�mi ma Pani najczê�ciej do
czynienia?
Zawodowo najczê�ciej z bezrobotnymi, nie-
pe³nosprawnymi, których czasami trzeba
skierowaæ na leczenie. Inaczej to wygl¹da w
pracy spo³ecznej. To inne problemy.
Leczenie równie¿?
Ludzie trac¹cy pracê, pozostaj¹cy bez �rod-
ków do ¿ycia za³amuj¹ siê w wielu przypad-
kach. Potrzebna jest im pomoc psychologa,
czyli w pewnym stopniu leczenie.
Czy kto� z pracowników naszych bydgo-
skich uczelni próbowa³ badaæ ten pro-
blem?

Nie wiem. Ja nie s³ysza³am o takich pracach.
Wiem natomiast ze swej praktyki, ¿e s¹ po-
wa¿ne trudno�ci, aby dotrzeæ i wytypowaæ
osoby rzeczywi�cie potrzebuj¹ce pomocy.
Wielu takich ludzi "odkrywam" podczas przy-
padkowych spotkañ.
Niepe³nosprawnym mo¿e zostaæ dzi� ka¿-
dy cz³owiek z dnia na dzieñ. Ulegnie wy-
padkowi czy zostanie inaczej "pokrzyw-
dzony" przez los i nie bêdzie móg³ sobie
pomóc. Czy takich ludzi te¿ obejmujecie
opiek¹?
W miarê mo¿liwo�ci i kompetencji tak. Jed-
nak jest to zwykle skomplikowana sprawa, My
mo¿emy doradziæ, skierowaæ w odpowiednie
miejsca. Nie posiadamy jednak si³, �rodków i
mo¿liwo�ci, aby tego cz³owieka wesprzeæ
kompleksowo, czyli od pocz¹tku do koñca.
Tu widaæ, ¿e w opiece spo³ecznej brakuje
specjalistycznych dzia³ów, brakuje osób, któ-
re mog³yby z poszkodowanym, a czêsto w
jego imieniu za³atwiaæ wiele bardzo skompli-
kowanych spraw.
Jakie problemy rozwi¹zuje siê w tej chwi-
li najtrudniej?
Najtrudniejsze jest coraz bardziej widoczne
ubóstwo. Zwi¹zane jest ono jak powiedzia-
³am z narastaj¹cym bezrobociem. To powo-
duje wiele problemów, powstawanie sytuacji
patologicznych, depresji, które czêsto koñ-
cz¹ siê chorobami psychicznymi. Nasze mo¿-
liwo�ci pomocy s¹ nik³e, wiêc nie rozwi¹zu-
jemy tego problemu. Trzeba jednak zrozu-
mieæ, ¿e cz³owieka, który popada ju¿ w de-
presjê trudno zmobilizowaæ do jakiegokolwiek
dzia³ania. Taki stan po pewnym czasie kwali-
fikuje w zasadzie tak¹ osobê do leczenia, bo
to cz³owiek chory psychicznie. Przyk³ady ta-
kich zachowañ mamy chocia¿by z naszego
terenu.
Jak z tego wynika pracownik socjalny
musi byæ te¿ psychologiem.
Musi byæ psychologiem i musi równie¿ po-
siadaæ du¿e wyczucie rzeczywisto�ci. To s¹
nieraz sprawy bardzo trudne i delikatne. Trze-
ba umieæ rozmawiaæ z tymi lud�mi, a my nie
zatrudniamy w tych sprawach fachowców.
Ostatecznie do poradni zostaje skierowany
cz³owiek chory. Tam s¹ specjali�ci i szybko
wiedz¹ z kim maj¹ do czynienia. U nas jest
inaczej. Przychodz¹ ci, którzy potrzebuj¹ po-
mocy. Czasem s¹ to osoby skrajnie wyczer-
pane. Zachowuj¹ siê ró¿nie. Naszym najwa¿-
niejszym zadaniem w takiej sytuacji jest sze-
roko rozumiana pomoc: pomoc w prze³ama-
niu siê, pomoc, aby domownicy zrozumieli
jego troski i zacie�nili wiê� rodzinn¹. Jednak
czy zawsze siê to udaje?
Z tego wynika, ¿e brakuje wspólnoty, na
przyk³ad �rodowiskowej; s¹siedzkiej?
Czêsto rozmawiam na ten temat z moimi pod-
opiecznymi. S³yszê wprost: - Jak mam siê z
kim� spotkaæ, kiedy nie mam pieniêdzy? W
naszej �wiadomo�ci zakodowane jest, ¿e
spotkaæ siê, to równie¿ wypiæ kawê, czy her-
batê. Jak to zrobiæ bez pieniêdzy? To rów-
nie¿ jest jednym z powodów, dla których ci
ludzie zamykaj¹ siê w swoich czterech �cia-
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nach.
Czy u nas wystêpuj¹ takie przypadki?
Bardzo czêsto. Ostatnio rozmawia³am z pew-
n¹ pani¹. Zmar³a jej najbli¿sza osoba - mat-
ka. Zapytana jak sobie radzi, czy utrzymuje
kontakt z rodzin¹, s¹siadami odpowiedzia³a:
- Mój dom jest zamkniêty. Nikogo nie znam i
nikogo nie chcê znaæ. To przera¿aj¹ce, ale
ci ludzie nie widz¹ potrzeby kontaktu, zamy-
kaj¹ siê w sobie.
Potrzeba kontaktu zapewne jest?
Jest, ale istnieje pewna bariera psychologicz-
na. Wiadomo, ¿e spotkanie we wspólnocie
powoduje wzajemne otwieranie siê. Ponad-
to, spotykaj¹c siê i przebywaj¹c razem cz³o-
wiek musi pod¹æ pewne decyzje, a u takich
ludzi istnieje wielka obawa przed tym.
Jak to zmieniæ?
Przede wszystkim taki cz³owiek musi sam w
sobie prze³amaæ ten lêk. Namawianie na si³ê
nic nie pomo¿e, bo powoduje jeszcze wiêk-
sze zamkniêcie siê. W wielu takich przypad-
kach potrzeba ju¿ pomocy fachowej.
Tak wieloma sprawami Pani siê zajmuje.
Sk¹d bierze Pani si³y do tej pracy?
To bardzo trudne pytanie. Na pewno pierw-
szy impuls musi wydobyæ siê z g³êbi cz³owie-
ka, z g³êbi serca. Mobilizuje mnie taka prze-
wodnia my�l: robiê co� dla innych. Wspoma-
gaj¹ mnie ró¿ne grupy, dzia³aj¹ce w naszej
parafii wspólnoty. Wiele zawdziêczam naszej
Wspólnocie Neokatechumenalnej, do której
nale¿ê. To w³a�nie ta wspólnota pomog³a mi
odpowiednio znale�æ siê w ¿yciu, pomog³a
zrozumieæ mój aktualny stosunek do niepe³-
nosprawnych. W Neokatechumenacie na-
uczy³am siê pewnie najwa¿niejszej rzeczy, jak
byæ z drugim cz³owiekiem nawet tym potrze-
buj¹cym, na p³aszczy�nie równo�ci. To niby
proste, ale zarazem trudne. Nie mo¿na czuæ
siê wobec tych ludzi wa¿niejszym, m¹drzej-
szym, sprawniejszym. Trzeba byæ jednym z
nich.
Czy daje siê zauwa¿yæ, ¿e ci najnormal-
niejsi boj¹ siê niepe³nosprawnych?
Pewnie tak. Co� takiego jest w ludziach, ¿e
najlepiej jest nie wiedzieæ o tym problemie.
Uwa¿amy, ¿e jak nic nie wiemy, to wszystko
jest w porz¹dku. Problemu nie ma.
Do tej pracy potrzebni s¹ wolontariusze.
Jakie trzeba mieæ predyspozycje, aby zo-
staæ jednym z nich?
Wolontariuszem mo¿e byæ ka¿dy cz³owiek,
który chce pomóc drugiemu cz³owiekowi.
Przekrój tych ludzi jest bardzo szeroki, od
m³odzie¿y ze szko³y podstawowej do ludzi na
stanowiskach. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e w�ród
wolontariuszy czêsto s¹ niepe³nosprawni,
którzy z innej strony te¿ potrzebuj¹ opieki.
Prze¿ywamy czas Wielkiego Postu. Czy
mo¿na po�ciæ i grzeszyæ zarazem?
W pewnym sensie chyba tak. Ka¿dy z nas
chce byæ piêkny, ³adny, bo ka¿dy jest w pew-
nym sensie egoist¹. Gdy nasz post ma s³u-
¿yæ naszym egoistycznym celom, np. tylko
³adnej sylwetce, to zapewne taka postawa jest
grzechem. Jednak uwa¿am, ¿e post z g³êbi
serca, z naszej wewnêtrznej potrzeby, nie jest
grzeszny.
Z postem �ci�le zwi¹zana jest modlitwa.
Czy cz³owiek powinien mieæ ustalone
swoje minimum modlitwy w ci¹gu dnia?
Nie wiem. Na pewno trudno nam siê modliæ

w obecnych czasach. Trudno równie¿ mnie,
co wiem ze swego do�wiadczenia, gdy s¹ ta-
kie czy inne obowi¹zki, zajêcia, potrzeby.
Wydaje siê czasem, ¿e brak tego czasu na
modlitwê. Jednak musi siê on znale�æ. To
zale¿y wy³¹cznie od nas samych. Mnie oso-
bi�cie modlitwa bardzo pomaga. Bez niej w
tym wirze codzienno�ci pewnie "zawirowa³a-
bym siê" nie wiadomo dok¹d. Oprócz co-
dziennej modlitwy potrzebne jest nam wyci-
szenie w postaci rekolekcji. Cz³owiek jest tak¹
istot¹, która nakrêca siê i nakrêca, ale kie-
dy� trzeba przerwaæ to nakrêcanie. Tak¹
przerwê w "nakrêcaniu siê" daj¹, rekolekcje,
czy dni skupienia, które pomagaj¹ nam wy-
ciszyæ siê, oderwaæ od przyziemnych obo-
wi¹zków. Uwa¿am, ¿e to równie¿ jest modli-
tw¹ i to bardzo potrzebn¹. Bez tego bêdzie-
my oczywi�cie dzia³ali, ale po czasie tylko pod
dyktando cz³owieka. Nie us³yszymy tego, cze-
go wymaga od nas Bóg.

Jako pracownik socjalny zapewne mog³a-
by Pani powiedzieæ nam co� na temat ja³-
mu¿ny. Czy wspó³cze�ni ludzie zdolni s¹
do dawania?
Patrz¹c na du¿e imprezy charytatywne to wi-
daæ, ¿e tak. Ludzie czuj¹ tak¹ potrzebê, gdy
s¹ przekonani, ¿e to dobry czyn, daj¹. Chêæ
pomocy odzywa siê w ka¿dym z nas, nawet
w tym wydawa³oby siê najgorszym. Jednak
aby�my dawali nie z tego co nam zbywa, ale
tak z g³êbi serca, to ju¿ pewnie jest trudniej.
W wielu z nas tkwi bariera: dot¹d mogê daæ,
ale dalej to nie ruszaj - to moje, prywatne.
Dawanie to szeroki temat, prawda?
Przecie¿ ka¿dy z nas ma co�, czym mo¿e
siê podzieliæ. Nie musz¹ to byæ pieni¹dze. To
mo¿e byæ ofiarowany czas, modlitwa, co� ma-
terialnego itp. Jednak trzeba wiedzieæ, ¿e ja³-
mu¿na jest �ci�le zwi¹zana z braniem. Nie
wystarczy daæ, ale trzeba umieæ samemu
braæ. Nie chodzi o dobra materialne, ale czê-
sto z trudno�ci¹ przychodzi nam odebraæ od
kogo� obcego dobre s³owo, przyjazny gest
od nieznajomego. Czasem trzeba równie¿ ko-
go� wys³uchaæ, choæby nam siê wydawa³o,
¿e to  niewygodne. Dawanie bez umiejêtno-
�ci brania jest takie trochê jednostronne. Jest
na pewno pomocne drugiemu, ale takie sp³y-
cone, dlatego powinni�my o tym pamiêtaæ.
Jak zrozumieæ nasz¹ chêæ dawania, gdy
podczas zbiórki na pomoc ofiarom trzê-
sienia ziemi w Indiach zebrali�my w na-
szej dwudziestotysiêcznej parafii trochê
ponad 1800 z³otych.
Tu widaæ jak odczuwalna jest coraz bardziej

poszerzaj¹ca siê sfera biedy. Tych co maj¹,
jest stosunkowo niewielu, a tych co mogliby
daæ du¿o, w swym egoizmie wol¹ to zrobiæ
dla reklamy, a nie po cichu.
Ostatnio widzimy równie¿ ko³o naszego
ko�cio³a, dwie osoby - zapewne ojciec z
córk¹, które ¿ebrz¹, a w³a�ciwie wymusza-
j¹ datki.
Tych potrzebuj¹cych jest w obecnej chwili
wiêcej, ni¿ tych, których staæ na dawanie. Wi-
daæ to przy ko�cio³ach, widaæ to na ulicach.
Przykre, ¿e s¹ to czasem m³odzi ludzie, by-
najmniej nie jacy� niepe³nosprawni. Przykre
jest równie¿ to, ¿e na obecno�æ tego zjawi-
ska obojêtniejemy. Drug¹ stron¹ tego zjawi-
ska jest fakt, ¿e nasze sumienie jest zag³u-
szane, bo w�ród tych osób s¹ tacy, którzy by-
najmniej nie s¹ potrzebuj¹cymi, a licz¹ na na-
iwno�æ daj¹cych, To równie¿ powoduje znie-
czulicê spo³eczn¹ w stosunku do najubo¿-
szych.
Jak temu zapobiec?
Potrzeba radykalnej zmiany przepisów o po-
mocy spo³ecznej, zmiany przepisów o mo¿li-
wo�ci korzystania z zapomogi itp. Charyta-
tywne organizacje pozarz¹dowe powinny
mieæ taki status, aby móc korzystaæ ze �rod-
ków przeznaczonych na cele spo³eczne. Po-
trzebuj¹cy natomiast powinni mieæ zapewnio-
n¹, odpowiedni¹ dla nich w danym momen-
cie pomoc. Tego uregulowania brak jednak
w naszym ustawodawstwie, a szkoda. Trze-
ba przyznaæ, ¿e obecne przepisy w wielu
przypadkach deprawuj¹ tych, którzy z pomo-
cy spo³ecznej korzystaj¹.
Co w tej chwili le¿y Pani najbardziej na
sercu? Co najbardziej absorbuje Pani¹ w
pracy?
W pracy zawodowej to wiadomo, takie czy
inne przepisy, taki, czy inny tok za³atwienia
sprawy, skierowanie, porada itp. W pracy
spo³ecznej marzy mi siê, aby rozwin¹æ wspó³-
pracê z wieloma osobami, cz³onkami grup i
wspólnot, chêtnymi do wspó³pracy. Bardzo
chêtnie widzia³abym m³odzie¿ w³¹czaj¹c¹ siê
do pomocy. Trzeba powoli przygotowywaæ
nastêpców. Pragnieniem moim jest równie¿
potrzeba organizowania dla niepe³nospraw-
nych wiêkszej liczby obozów, czy spotkañ in-
tegracyjnych.
Na ten cel nie potrzeba mo¿e wielkich pie-
niêdzy, ale wolontariuszy do pomocy organi-
zacyjnej.
Dziêkujmy za rozmowê i ¿yczymy Pani
wiele si³ fizycznych i mocy Bo¿ej w dzia-
³aniu dla dobra innych. Niech nasza Pa-
tronka Matka Bo¿a Królowa Mêczenników
ma te dzia³ania w Swej opiece.
Dziêkujê za ¿yczenia i odwzajemniam.

Od redakcji: Rozmowa odby³a siê z 25. lute-
go 2001 roku, opracowa³ KFAD, foto Mietek

****
�Uwa¿am, ¿e wy zdrowi nie potrafi-
cie siê nam odp³aciæ. Traktujecie nas
jak innych ludzi, a my chcemy aby-
�cie traktowali nas normalnie�

(Piotr, lat 30, choruje na stwardnienie roz-
siane), Z  miesiêcznika parafialnego �Czas mi³osier-
dzia�, nr 1/2001 i tekstu Magdaleny Rz¹sa: �Oni nam
pomagaj¹�.



O praktykach wielkopostnych

NIE BAWIÊ SIÊ W POST
Okres Wielkiego Postu jest czasem nasze-
go duchowego przygotowania siê do Wiel-
kiej Uroczysto�ci Zmartwychwstania Jezusa.
Czasem nie tyle wspominaj¹cym historycz-
ne wydarzenie, ile czasem naszego nawró-
cenia siê, powstania z martwoty i podniesie-
nia siê z grzechu. �wiêty Hieronim ju¿ na
prze³omie IV-V wieku nawo³ywa³: "Niech wiêc
dom waszego wnêtrza bêdzie wolny od jar-
marcznego ha³asu i po¿¹dania dóbr docze-
snych. Oby nie musia³ tam wchodziæ ze Swo-
im biczem rozgniewany i surowy Chrystus,
¿eby oczy�ciæ swoj¹ �wi¹tyniê, a z jaskini
zbójców uczyniæ znów dom modlitwy".
Temu wszystkiemu s³u¿y stosowana w Ko-
�ciele praktyka postów i �ci�le zwi¹zane z
postem - modlitwa i ja³mu¿na.
S¹ ró¿ne rodzaje postów: jako�ciowy, doty-
cz¹cy ograniczenia spo¿ywania jakiego� kon-
kretnego po¿ywienia (np. miêsa). Jest post
ilo�ciowy polegaj¹cy na spo¿ywaniu ograni-
czonej ilo�ci pokarmu w ogólno�ci (np. w ci¹-
gu danego dnia, czy okresu). Podobne do
postu i zalecane s¹ ró¿ne formy dowolnej
abstynencji, bêd¹cej rezygnacj¹ nie tylko z
po¿ywienia, ale np. ze s³odyczy, czy innej
przyjemno�ci jak: palenie tytoniu, picie alko-
holu, czy choæby ograniczenie ogl¹dania te-
lewizji, odmawianie sobie rozrywek itp.
Jak¿e jednak czêsto s³yszymy z ust wielu
wspó³czesnych ludzi stwierdzenie: "Ja nie
bawiê siê w post". Wspó³czesny cz³owiek
mówi, ¿e narzucanie postu to ograniczenie
jego wolno�ci. S³yszy siê te¿ stwierdzenie,
¿e ¿ycie niesie nam tak wiele umartwieñ, to
po co szukaæ dodatkowych w po�cie.
¯ycie samo w sobie nigdy i nigdzie nie by³o
³atwe, a jednak posty wystêpuj¹ w wielu reli-
giach. Jak wiemy by³y praktykowane w Sta-
rym Testamencie. Podejmowa³y je osoby
przygotowuj¹ce siê do wykonania trudnych
zadañ. Poszczono, aby prosiæ Boga o pomoc,
przebaczenie, uzdrowienie, aby otworzyæ siê
na �wiat³o Bo¿e. Zauwa¿my w tym miejscu,
¿e Jezus przebywaj¹c na ziemi nie zniós³ po-
stów. On sam je praktykowa³, choæby w cza-
sie czterdziestodniowego modlitewnego przy-
gotowania siê na pustyni do dzia³alno�ci pu-
blicznej. On za�wiadczy³, ¿e post by³ dla Nie-
go aktem ca³kowitej ufno�ci i zdania siê na
samego Ojca.
Jakie jednak znaczenie mo¿e mieæ post dla
nas- wspó³czesnych uczniów Chrystusa?
Obroñcy postu podkre�laj¹ czêsto ich natu-
raln¹ warto�æ dla zdrowia. S¹ nimi: oczysz-
czenie organizmu, utrzymanie zgrabnej syl-
wetki, fizyczna sprawno�æ, czy zwyk³a walka
z oty³o�ci¹, a co za tym idzie wieloma choro-
bami cywilizacji. Któ¿ z nas nie chce byæ
sprawnym, mieæ smuk³ej figury, zw³aszcza
panie? Czy choæby z tego powodu mo¿na go
lekcewa¿¹co odrzuciæ?
Jednak post dla cz³owieka wierz¹cego posia-
da przede wszystkim warto�æ religijn¹. Jest
jednym ze �rodków wyra¿ania swojej we-
wnêtrznej postawy wobec Boga. Odmawia-
j¹c sobie jakiej� przyjemno�ci w po�cie, mo¿-
na zgromadziæ oszczêdno�ci, które wyzwol¹
w nas dobroczynno�æ. Jest ona jedn¹ z pod-

stawowych powinno�ci chrze�cijanina. Nikt,
nawet najbiedniejsi, nie s¹ zwolnieni z wy-
pe³niania tego obowi¹zku. Jednak, by móc
spieszyæ z pomoc¹ bardziej od siebie potrze-
buj¹cym, trzeba mieæ.
Sk¹d zatem czerpaæ, by daæ ja³mu¿nê? Daæ
z szacunkiem, dyskretnie i rado�nie, bez
obaw o siebie, bez obaw o bezpieczeñstwo
materialne swych bliskich? Post pozwala gro-
madziæ �rodki do charytatywnych dzia³añ.
Czy zatem rozs¹dne jest odrzucanie tego
sposobu gromadzenia �rodków dla okazywa-
nia mi³osierdzia? Czy to zabawa?
Ja³mu¿na wyprowadza z izolacji, zasklepie-
nia w sobie i samotno�ci. Uwalnia z egoizmu
obie strony, zarówno �wiadcz¹cych j¹, jak i
przyjmuj¹cych. Sprawia, ¿e wokó³ siebie nie
widzi siê ju¿ tylko anonimowych postaci cz³e-
kokszta³tnych, lecz dostrzega siê konkretne-
go cz³owieka. Czêsto poznaje siê jego imiê,
koleje losu, mo¿liwo�ci i potrzeby, dobroæ i
piêkno lub upadek ducha. Daj¹cy jest
wdziêczny bior¹cemu, ¿e przyj¹³, przyjmuj¹-

cy ¿yczliwie my�li o tym, który go obdarowa³.
Za tak¹ postawê - co z regu³y umyka ludzkiej
uwadze i pamiêci - b³ogos³awi im tak¿e Bóg.
Nie by³oby to mo¿liwe bez postu przyjaciela
pobudzaj¹cego do wszelakiej dobroczynno-
�ci. Czy zatem mo¿na rezygnowaæ beztro-
sko i pochopnie z tak m¹drego s³ugi?
Post jest czasem pokuty za grzechy, a któ¿ z
nas ich nie pope³nia? Kto nie po�ci, nie wy-
pe³nia pokuty, a kto nie pokutuje, ten lekce-
wa¿y grzech, ten kocha z³o, a nie kocha
Boga. Post ucisza burzê naszych po¿¹dliwo-
�ci, zaprowadza ³ad w uczuciach i my�lach.
Utwierdza i zachowuje nas w wewnêtrznej
wolno�ci i skutecznie odpêdza od cz³owieka
szatana, nieprzyjaciela jego zbawienia, bo
post jest �rodkiem, którego bardzo boj¹ siê
"si³y nieczyste". Czy zatem grzesznik mo¿e
sobie pozwoliæ na lekkomy�lne porzucenie
postu?

Na ka¿dym etapie ¿ycia cz³owieka Bóg sta-
wia u jego boku wychowawcê. Post jest jed-
nym z tych wychowawców. Niezwyk³ym, bo
towarzyszy cz³owiekowi od narodzin a¿ do
ostatniej chwili jego ¿ycia. Dziêki niemu doj-
rzewamy duchowo. Z gwa³towników stajemy
siê stopniowo lud�mi zaufania i wyrozumia-
³o�ci, cicho�ci, czystego serca, mi³osierdzia,
pokoju i szczê�cia. Post praktykowany we-
d³ug regu³ podanych przez Jezusa upodab-
nia nas do anio³ów. Wprowadza nas w g³¹b
prawdziwej religijno�ci. Czy warto zatem od-
rzuciæ post i zaprzepa�ciæ szansê duchowej
ewolucji?
Nie³atwo jest nam nawi¹zywaæ kontakt z Bo-
giem. O�mielam siê stwierdziæ, ¿e nie ma
cz³owieka, który móg³by z rêk¹ na sercu po-
wiedzieæ, ¿e modlitwa przychodzi mu zawsze
³atwo, ¿e nie ma trudu w kontakcie osobistym
z Bogiem. Post jest jakby rodzon¹ siostr¹ mo-
dlitwy. Dobr¹ i oddan¹ siostr¹. Wspiera na-
sz¹ modlitwê, która próbuje pokonaæ dystans
oddzielaj¹cy ziemiê od nieba i cz³owieka od
Boga. Usuwa z niej nasze niedbalstwo, u³a-
twia dostêp do Boga i utwierdza w zachwy-
caniu siê Jego Osob¹.
Z drugiej strony, poprzez post Bóg prowadzi
cz³owieka do spotkania ze sob¹. Post jest
czasem takiego spotkania. Przez post Bóg
pozwala do�wiadczyæ ludziom, ¿e ich kocha,
podobnie jak pozwoli³ do�wiadczyæ to Jezu-
sowi. Post jest czytelnym znakiem mi³o�ci
Ojca z nieba. Wraz z modlitw¹ i ja³mu¿n¹ sca-
la wierz¹cych w jedn¹, zgodn¹ i wspieraj¹c¹
siê wzajemnie w drodze do wieczno�ci ro-
dzinê. Dlatego Bóg "raduje siê", gdy cz³owiek
przestrzega postu, "pa³a" natomiast gniewem
z powodu jego lekcewa¿enia i zniewa¿ania.
Zatem w imiê jakich warto�ci mo¿na odrzu-
ciæ post?
Cz³owiek, który rezygnuje z praktykowania
postu, wyrzeka siê wolno�ci duchowej, oraz
niezale¿no�ci i niezawis³o�ci w decyzjach.
Wyrzeka siê przykazania mi³o�ci Boga i bli�-
niego. A o mi³o�æ bêdziemy pytani, gdy spo-
tkamy siê z Bogiem.
Przytoczone wy¿ej stwierdzenia: "nie bawiê
siê w post", czy temu podobne to nic innego,
jak wyraz ca³kowitej nieznajomo�ci Boga,
Ewangelii i chrze�cijañstwa.
Przypomnijmy sobie równie¿ wszyscy ewan-
geliczny opis wyrzucania ze �wi¹tyni jerozo-
limskiej handlarzy przez samego Jezusa (Mt
21. 1,13) lub (Mk 11.15,17). Bez znaczenia
dla Jezusa by³ fakt, ¿e ca³y ten "biznes" mia³
s³u¿yæ i u³atwiaæ ¿ycie ludziom przyby³ym z
ró¿nych stron Palestyny i �wiata by oddawaæ
cze�æ Bogu. Dobrze bêdzie spo¿ytkowaæ to
wstrz¹saj¹ce i nadal aktualne pouczenie dla
w³asnego uzdrowienia wewnêtrznego. Do-
brze bêdzie teraz, w Wielkim Po�cie zapro-
siæ Jezusa do swego serca - najbardziej ulu-
bionej przez niego �wi¹tyni, wrêczyæ Mu
"bicz" i poprosiæ, by oczy�ci³ nasz¹ �wi¹tyniê
- duszê z g³upoty i lekcewa¿enia spraw reli-
gijnych.

KFAD, FOT. MIETEK
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Rok Prymasa Stefana Wyszyñskiego

JA£MU¯NA

Okres Wielkiego Postu jest czasem da-
nym nam w celu refleksji nad w³asnym postê-
powaniem, tak¿e czasem nawrócenia. W tym
kontek�cie chcia³bym wróciæ do kazania, ja-
kie wyg³osi³ w naszym ko�ciele ks. prof. An-
toniego Lewek. Nawi¹zuj¹c do mêczeñskiej
�mierci ks. Jerzego Popie³uszki, starszym
przypomnia³, a m³odszych wprowadzi³, w naj-
nowsz¹ historiê Polski. Historiê pe³n¹ strasz-
liwych zbrodni, a jednocze�nie skrzêtnie przez
lata skrywan¹ oraz fa³szowan¹ i nadal przez
wielu zniekszta³can¹. Na bazie tej najnowszej
historii, wszed³ w g³¹b naszych sumieñ, my-
�lê, ¿e sumieñ nas wszystkich. Chocia¿ przyj-
muje siê, ¿e schizofrenia, opisana przez
szwajcarskiego psychiatrê E. Bleulera,  wy-
stêpuje u 1% populacji, jednak w przypadku
schizofrenii sumieñ ten procent jest zapewne
wielokrotnie wiêkszy. Wystarczy tylko prze-
�ledziæ wyniki wyborów prezydenckich, par-
lamentarnych czy samorz¹dowych, aby siê
przekonaæ, jak wielki odsetek ludzi wychodz¹-
cych z ko�cio³a idzie g³osowaæ na niedawnych
mocodawców morderców ks. Jerzego Popie-
³uszki, obecnie pe³ni¹cych równie¿ ekspono-
wane stanowiska. Wielu ludzi wychodz¹c
wprost z ko�cio³a idzie i g³osuje na ludzi jaw-
nie zwalczaj¹cych Ko�ció³, czy te¿ drwi¹cych
z Papie¿a. Wystarczy zwróciæ uwagê ilu "ka-
tolików" kupuje (czyli dotuje i promuje) prasê,
w której np. niemal obok informacji o mszach
�w., umieszcza  siê og³oszenia agencji towa-
rzyskich (nie u¿ywaj¹c bardziej jednoznacz-
nych okre�leñ tych "agencji"). Takich przyk³a-
dów mo¿na by przytaczaæ znacznie wiêcej.
Tak na dobr¹ sprawê, gdyby g³êbiej zerkn¹æ

Z katolickiej postawy ¿ycia wyros³a
wola dzielenia siê z innymi, zasada, ¿e "le-
piej jest dawaæ ani¿eli braæ". Po to groma-
dzimy, aby�my mieli co rozdawaæ, nie po to,
aby�my mieli dla siebie zapasy. Wolno nam
siê bogaciæ, je�li motywem bogacenia jest
troska o spotêgowanie mo¿no�ci obdziela-
nia.

Ja³mu¿na w Ko�ciele katolickim nie
wyrasta z pragnienia wynoszenia siê nad nê-
dzarza, lecz jest braterskim rozdzielaniem
tego, co zbywa. Mo¿emy tak postêpowaæ,
aby nam zawsze zbywa³o na rzecz tych, któ-
rzy wiêcej jeszcze ni¿ my potrzebuj¹. St¹d
wyros³a nauka Ko�cio³a o "dobrach zwy¿ku-
j¹cych", których jest wiêcej, ani¿eli trzeba na
zaspokojenie naszych osobistych potrzeb. W
stosunku do w³asnych dóbr cz³owiek nie jest
ca³kowicie wolny. Ma wobec nich spo³eczne
obowi¹zki, musi je bowiem rozprowadzaæ.
Pod tym wzglêdem Ko�ció³ jest bardzo wy-
magaj¹cy. Niegdy� �w. Jan Chryzostom za-
gl¹da³ do szaf i skrzyñ wszystkich znanych
mu dam i powiada³ "Twoja trzecia suknia nie
jest ju¿ twoja, lecz nagiej..." A ja dzi� powiem
inaczej: Twoja druga suknia nie jest twoja,
je¿eli obok ciebie jest kto� nagi.(...)

Chrystus przez swój cudowny talent
konkretyzacji (¿ycia) uczy nas, ¿e cz³owiek
Bo¿y musi chodziæ po ziemi, bo poprzez zie-
miê idzie siê do nieba, bo z Góry Oliwnej
wstêpowa³ Chrystus do Ojca. Z góry, to zna-
czy z kamieni, z ziemi, spo�ród krzewów oliw-
nych. Na kalwariê, gdzie niós³ krzy¿, aby
wszystkich zbawiæ i poci¹gn¹æ do nieba,
szed³ po kamieniach, po grudach, w pyle i
kurzu. I chocia¿ krzy¿ jest "ponad ziemiê wy-
wy¿szony", to jednak mocno tkwi w ziemi.

Taki jest Syn Cz³owieczy chodz¹cy
po ziemi!

(ks. Stefan Kardyna³ Wyszyñski. "Ojcze Nasz"
str.68, 74. Instytut Wydawniczy PAX, Warsza-
wa 1997)

WYBRA£A REDKA

U progu Wielkiego Postu

SCHIZOFRENIA SUMIEÑ
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Kolejny Wielki Post w moim ¿yciu. Czy
bêdzie taki sam jak poprzednie? Mo¿e podej-
dê do niego bardziej dojrzale, z perspektywy
wieloletnich do�wiadczeñ? Przecie¿ wiem, ¿e
powinnam wype³niæ obowi¹zki chrze�cijanki
jakimi s¹: modlitwa, post, ja³mu¿na. Czy ci¹-
gle musi byæ tak samo?

Nie lubiê powielaæ wzorców, ale te¿
nie silê siê na oryginalno�æ. Nie zdradzê wiêc,
jak bêdê realizowaæ w praktyce moje posta-
nowienia. Wiem, ¿e najwiêksz¹ pokus¹ cz³o-
wieka jest "pokazanie siê" przed lud�mi. Chcê
tego unikn¹æ.

Pomy�la³am sobie jednak, ¿e mo¿e by
podpowiedzieæ niezdecydowanym, jak to siê
dzi� mówi "puszystym" paniom, do których
równie¿ siê zaliczam pewien "re¿im postny".

Spodziewam siê jego korzystnego
korzystnego wp³ywu na zdrowie, a tak¿e i syl-
wetkê. Ka¿da z nas wie najlepiej, "czego"

powinna unikaæ. Mo¿e zatem postanowiæ wy-
strzegaæ siê "tego" jak ognia. Jak tego doko-
naæ? Najlepiej zaj¹æ siê bli�nim potrzebuj¹-
cym naszego wsparcia, a nie dogadzaæ so-
bie. Nie musi to byæ wsparcie materialne (to
naj³atwiej zrealizowaæ), lecz "bycie" z drugim
cz³owiekiem. Nasza fizyczna obecno�æ, wy-
rêczenie w ró¿nych czynno�ciach, dobre s³o-
wo, wsparcie psychiczne s¹ wed³ug mnie
miar¹ cz³owieczeñstwa. Czy nasza ja³mu¿na
nie mo¿e byæ równie¿ w ten sposób dawana?

Wype³nienie postanowieñ powinno popra-
wiæ nasze samopoczucie fizyczne i psychicz-
ne. Jednak, gdy nasza waga nie drgnie na
minus, to te¿ nie bêdzie powód do tragedii.
Nie musimy popadaæ w kompleksy, bo widok
samych "szprych" by³by nudny. Do dzie³a moje
siostry w puszysto�ci". ¯yczê wspania³ych
wyników.

IRENAG

O po�cie

�SZPRYCHY� I �PUSZYSTE�

we w³asne sumienie, pewnie ka¿dy z nas po-
winien siê co najmniej kilka razy uderzyæ w
piersi. Niestety, prawda jest taka, ¿e coraz
bardziej dajemy siê otumaniæ przewrotnej in-
terpretacji oddawania "Bogu co boskie, a ce-
sarzowi co cesarskie". Interpretacji narzuca-
j¹cej zachowanie - w niedzielê jedn¹ godzinê
oddajesz dla Boga, a co potem robisz nie
powinno Go obchodziæ.

Czas Wielkiego Postu daje nam mo¿li-
wo�æ przeanalizowania naszych sumieñ. Jak
czêsto okazywali�my siê w ¿yciu schizofreni-
kami? Czas Wielkiego Postu jest te¿ dosko-
na³¹ okazj¹, ¿eby podj¹æ postanowienie wal-
ki z t¹ chorob¹.

W tej refleksji niech pomog¹ nam s³owa
ks. Jerzego Popie³uszki, wypowiedziane w
trakcie jego ostatniego przemówienia, pod-
czas nabo¿eñstwa w ko�ciele p.w. �wiêtych
Polskich Braci Mêczenników w Bydgoszczy
w dniu 19 pa�dziernika 1984 roku:

"Tylko ten mo¿e zwyciê¿aæ z³o, kto sam
jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i ubo-
gacenie siebie tymi warto�ciami, które sta-
nowi¹ o ludzkiej godno�ci dziecka Bo¿e-
go. Pomna¿aæ dobro i zwyciê¿aæ z³o, to
dbaæ o godno�æ dziecka Bo¿ego, o god-
no�æ swoj¹ ludzk¹. ¯ycie trzeba godnie
prze¿yæ, bo jest tylko jedno".

Miêdzy innymi za takie s³owa zgin¹³ ks.
Jerzy. Zanim we�miemy do rêki jak¹� gazetê
lub pójdziemy g³osowaæ, pomy�lmy tak¿e i o
tym.

Na wielkopostne rozwa¿ania Szczê�æ
Bo¿e!

BOGDAN

"Poruszony widokiem biedy cz³owiek siêga do kiesy i dzieli siê,
czym ma. Zazwyczaj nie pyta wtedy, czy nêdza jest rzeczywista,
czy udawana. my�li sobie, ¿e przecie¿ ci, którzy pomagaj¹, nie myl¹
siê nigdy, myl¹ siê jedynie ci, którzy bior¹, choæ siê im nie nale¿y".

ks. Józef Tischner "Drogi i bezdro¿a mi³osierdzia", wyd. AA, Kraków 2000,



My�l¹c po ludzku

CIERPIENIE

W ¿yciu Ko�cio³a, obok nabo¿eñstw
�ci�le liturgicznych, spotykamy równie¿
nabo¿eñstwa paraliturgiczne. Czêsto okre-
�la siê je mianem nabo¿eñstw ludowych,
choæ nie zawsze s³usznie. Pomimo, ¿e
maj¹ charakter nieobowi¹zkowy, posiada-
j¹ jednak  wielkie znaczenie dla ¿ycia reli-
gijnego wiernych.

Takim nabo¿eñstwem s¹ rdzennie pol-
skie "Gorzkie ¯ale" �piewane w naszych
ko�cio³ach  we wszystkie niedziele Wiel-
kiego Postu i w Wielki Pi¹tek. Skupiaj¹
one, równie¿ i u nas, liczne grono wier-
nych.

Przyznaæ trzeba, ¿e naród polski
szczególnie ukocha³ ¿a³osne lamentacje
"Gorzkich ¯alów", w których Maryja skar-
¿y siê swemu ludowi ze swych trosk, a ten
odpowiada Jej ze ³zami w oczach.

Sk¹d jednak wywodzi siê to nabo¿eñ-
stwo i sk¹d zaczerpniêto do niego teksty?
Bezpo�rednim wzorem by³o ³aciñskie na-
bo¿eñstwo pasyjne. Poniewa¿ ³aciñskie
teksty by³y dla uczestników zbyt "skompli-
kowane", uproszczono je i zaczêto wyko-
nywaæ w jêzyku polskim. Autorem pierw-
szych t³umaczeñ i przeróbek by³ opiekun
Bractwa �w. Rocha ks. Wawrzyniec Sta-
nis³aw Benik, który w 1707 roku wyda³ tekst
pt. "Snopek Mirry z Ogroda Gethsemañ-
skiego, albo ¿a³osne Gorzkiej Mêki Syna
Bo¿ego". Nie powsta³o jak widaæ jako twór
nowy. Doskonale mie�ci³o siê w klimacie
�redniowiecznych misteriów pasyjnych.
Osobnego omówienia wymaga³aby anali-
za tre�ciowa poszczególnych tekstów na-
bo¿eñstwa. Upraszczaj¹c, mo¿na powie-
dzieæ, ¿e �piewane dzi� pie�ni s¹ zarów-
no swobodnym przek³adem  ³aciñskich
hymnów, niektórych nawet z X wieku, jak
te¿ wykorzystaniem i przeróbk¹ rodzi-
mych, polskich pie�ni pasyjnych.

Integraln¹ czê�ci¹, nabo¿eñstwa
"Gorzkich ̄ alów" jest kazanie pasyjne. Na-
bo¿eñstwo to zwykle po³¹czone jest z wy-
stawieniem w monstrancji Naj�wiêtszego
Sakramentu, a w uroczystej formie odpra-
wiane z procesj¹.

O czym "mówi¹" nam "Gorzkie ¯ale"?
Ka¿dy z nas odpowie zapewne z grubsza:
o �mierci Chrystusa i bólu stoj¹cej pod
krzy¿em Matki.

Omawiane nabo¿eñstwo ma jednak
swoj¹ charakterystyczn¹ dramaturgiê bi-
blijn¹, która intuicyjnie w swoj¹ tre�æ w³¹-
cza nas wszystkich. Uczestnicz¹c w nim
nie jeste�my wszak biernymi s³uchacza-
mi, ale poprzez �piew wspó³uczestnikami.

Mo¿na �mia³o odwa¿yæ siê na stwier-
dzenie, ¿e celem "Gorzkich ¯alów" jest
swoisty  wstrz¹s duchowy, specyficzna ka-
techeza, a nawet przes³anie, które przy-
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pomina, ¿e zbawienie, odkupienie zosta-
³o nam wys³u¿one, dane, ofiarowane za
wyj¹tkow¹ cenê: za ¿ycie, mêkê i �mieræ
samego Boga - Cz³owieka, czyli poprzez
Drogê Krzy¿ow¹ Jezusa Chrystusa. Nikt
z nas sam nie jest w stanie dokonaæ sa-
mozbawienia, samoodkupienia. To Jego
dar dla nas!

Nabo¿eñstwo "Gorzkich ̄ alów" podpo-
wiada nam, ¿e naszych ludzkich cierpieñ,
chorób, tego wszystkiego, co nosi nazwê
krzy¿a codziennego, nie mo¿na oddzieliæ,
wyizolowaæ, a nawet zrozumieæ bez Krzy-
¿a Chrystusowego. Ka¿dy ludzki, ¿yciowy
krzy¿ jest indywidualn¹ tajemnic¹, trudn¹,

do zrozumienia do koñca przez otoczenie,
przez drugiego, choæby najbli¿szego cz³o-
wieka. Krzy¿ jest od d�wigania, ale sk¹d
czasami braæ do tego si³y, ochotê? Dopó-
ki nie nauczymy siê opieraæ naszych zwy-
czajnych gorzkich ¿alów, naszego krzy¿a
na Krzy¿u Chrystusa- nie zrozumiemy ¿ad-
nego krzy¿a.

Uczestnicz¹c w "Gorzkich ¯alach",
prze¿ywaj¹c tajemnicê zbawczej Mêki
Chrystusowej, pamiêtajmy, jak wielk¹ rolê
w naszej pobo¿no�ci zajmuj¹ te przejmu-
j¹ce pie�ni pasyjne. Pie�ni, które w dzie-
jach naszej polskiej kultury religijnej maj¹
wyj¹tkowe miejsce. Rozwa¿aj¹c w nich
cierpienia Zbawiciela, idziemy za Nim od
Ogrójca a¿ na Golgotê, nabieraj¹c si³ do
drogi krzy¿owej naszego codziennego ¿y-
cia. Idziemy pewni, ¿e z nami idzie Ona,
Jego Matka, któr¹ On da³ nam pod Swoim
Krzy¿em za nasz¹ Matkê.

ADALBERT

"...Gor¹co pragn¹³em spo¿yæ tê Paschê
z wami, zanim bêdê cierpia³". (£k 22,15)

Te serdeczne, pe³ne mi³o�ci i smutku s³o-
wa skierowa³ Pan Jezus do najbli¿szych,
dwunastu uczniów, z którymi chcia³ byæ pod-
czas Swojej ostatniej wieczerzy. Jezus wie,
¿e czeka Go cierpienie i �mieræ, i jak ka¿dy
cz³owiek odczuwa przed tym naturalny nie-
pokój i lêk. Cierpienie jako takie ma w sobie
co� destrukcyjnego, z³ego i po ludzku my-
�l¹c bezsensownego. Jezus w swoich na-
ukach nie s³awi³ cierpienia samego w sobie.
Wiemy, ¿e czyni³ wiele cudów. aby ul¿yæ lu-
dziom cierpi¹cym. Pamiêtamy jak b³ogos³a-
wi³ ich i uzdrawia³ z choroby. Jezus nawo³y-
wa³ tak¿e do mi³osierdzia: "Id�cie i starajcie
siê zrozumieæ co znaczy: <chcê raczej mi-
³osierdzia ni¿ ofiary>. (Mt 9,13) "Gdyby�cie
zrozumieli, co znaczy: <chcê raczej mi³osier-
dzia ni¿ ofiary> nie potêpialiby�cie niewin-
nych". (Mt 12,7)

Jezus by³ niewinny a jednak ma do-
�wiadczyæ odwrotno�ci tego wszystkiego
czego naucza³. Ma zostaæ potêpiony, spo-
niewierany, udrêczony i ukrzy¿owany. Jest
Mu ciê¿ko. Na Górze Oliwnej modli siê do
Swojego Niebieskiego Ojca: "<Ojcze, je�li
chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jed-
nak nie moja wola, lecz Twoja niech siê sta-
nie!> Wtedy ukaza³ Mu siê anio³ z nieba i
umocni³ Go. Pogr¹¿ony w udrêce jeszcze
usilniej siê modli³, a Jego pot by³ jak gêste
krople Krwi, s¹cz¹ce siê na ziemiê". (£k
22,42-44) Lecz Ojciec nie zabiera od Niego
"kielicha goryczy". Pos³a³ swojego Wcielo-
nego Syna do ludzi, aby im g³osi³ Dobr¹
Nowinê, aby ich zbawi³ i wie, ¿e Jezus chce
pozostaæ wierny temu pos³annictwu. Chce
wype³niæ konsekwentnie swoj¹ misjê, któr¹
bardziej ceni ni¿ w³asne ¿ycie. Oddaje wiêc
swoje ¿ycie w rêce tych, do których przy-
szed³ i wycierpi to wszystko, co Mu ludzie
zgotowali. Mesjasz nie chce mieæ ¿ycia u³a-
twionego, chce podzieliæ los najnêdzniej-
szych tej ziemi.

Komu� postawa Jezusa i Jego naucza-
nie przeszkadza³o - jak dzisiaj przeszkadza
niektórym nauczanie Ojca �wiêtego Jana
Paw³a II - i ci ludzie postanowili Go zabiæ.
"Zabijmy Go- powiedzieli - tego, który daje
¿ycie!".

�mieræ Jezusa jest dla nas wszystkich
bezcennym darem i jak mówi Ojciec �wiêty
Jan Pawe³ II "�wiadczy o sile mi³o�ci Bo¿ej
objawionej w Chrystusie". Dziêki Chrystu-
sowi mo¿emy staæ siê takimi, jakimi Bóg
pragnie nas  widzieæ - lud�mi mi³uj¹cymi.

Cierpienie, udrêki bêd¹ obecne zawsze
w ¿yciu cz³owieka; do koñca jego dni. Komu
jednak ¿ycie oszczêdza takich dni, niech
s³awi Boga z wdziêczno�ci¹ i uwa¿a to za
szczególne b³ogos³awieñstwo. A gdy: "Zno-
sisz cierpienie w tym ¿yciu, które jest tylko
snem, krótkim snem - ciesz siê, gdy¿ twój
Ojciec - Bóg bardzo ciê mi³uje..." (J.M.E. de
Balaguer)

GABLA

Æwiczenia wielkopostne

GORZKIE
¯ALE PRZYBYWAJCIE



Ko�ció³ mozarabski, zwany czêsto
ko�cio³em starohiszpañskim ukszta³towa³
sw¹ liturgiê i cze�æ maryjn¹ w V i VI wie-
ku. Dostrzec w niej mo¿na kilka g³ównych
idei teologicznych, z których najwa¿niej-
sze to:

Maryja - jako Ewa. Stwierdzenie
zgodne z nauczaniem pierwszych Ojców
Ko�cio³a takich jak: �w. Justyn, czy �w.
Ireneusz. Nazywaj¹c Maryjê "Now¹ Ew¹"
podkre�lamy Jej czynny udzia³ w dziele
Zbawienia..

Maryja - Matka Boga. Liturgia ta w
sposób szczególny podkre�la Maryjê jako
Matkê Cz³owieka i zarazem Matkê Praw-
dziwego Boga.

Maryja - Dziewica. Prawda i prze-
konanie o wieczystym dziewictwie Maryi,
która poczê³a Jezusa w sposób dziewi-
czy, oraz zachowa³a dziewictwo po Jego
zrodzeniu.

Maryja - Ko�ció³. Tak jak w innych
liturgiach chrze�cijañskich Maryja jest
wzorem Ko�cio³a Chrystusowego.

Maryja - Orêdowniczka. Jako Mat-
ka wszystkich wierz¹cych w Chrystusa z
ca³¹ pewno�ci¹ wyprasza potrzebne nam
³aski.

Maryja - Ca³a Piêkna i Ca³a �wiêta.
W liturgii mozarabskiej okre�lana mia-
nem "Tota Pulchra, Tota Sancta". Piêk-
no�æ i �wiêto�æ Maryi w ca³ej pe³ni moc-
no ukazana jest w Ko�cio³ach wschod-
nich:

Maryja - Wniebowziêta i Wywy¿szo-
na. Ukazana tu jest staro¿ytna g³êboka
wiara we Wniebowziêcie i wywy¿szenie
Maryi w chwale nieba.
�WIÊTA MARYJNE

Kalendarz liturgiczny Ko�cio³a mo-
zarabskiego jest ca³kowicie zgodny z ka-
lendarzem rzymskim. Daty i �wiêta, czy
uroczysto�ci s¹ identyczne poza jednym
wyj¹tkiem. W dniu 18 grudnia obchodzo-
ne jest �wiêto Bo¿ego Macierzyñstwa
Maryi. Wywodzi siê ono z 656 roku, kie-
dy to na Synodzie w Sole nazwano okta-
wê przed Bo¿ym Narodzeniem "Dniami
Matki Pana". Jest to zarazem najstarsze
�wiêto maryjne w Ko�ciele. Z czasem
zaczêto go nazywaæ w niektórych litur-
giach, �wiêtem "Oczekiwania Maryi na
narodzenie Jezusa".
MARYJA W EUCHARYSTII

Celebracja Eucharystii, pomimo ¿e
zawiera wiele elementów liturgii rzymskiej
jest jednak bardzo oryginalna. Ca³a Eu-
charystia sk³ada siê z dziewiêciu czê�ci,
z których najwa¿niejsze s¹: Prefacja, w
której przedstawia siê bardzo g³êbokie
tre�ci teologiczne danego dnia, lub �wiê-
ta. Kolejnymi wa¿nymi momentami s¹:
B³ogos³awieñstwo chleba i wina, b³ogo-

Pomagajmy sobie wzajemnie

WÓZKI, CHODZIKI I ...
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Od niedawna dzia³a przy naszej pa-
rafii wypo¿yczalnia sprzêtów dla niepe³no-
sprawnych, takich jak: wózków inwalidz-
kich, chodzików, kul itp.

Znajduje siê ona w Domu Kateche-
tycznym przy ul. Bo³tucia 5 (na parterze w
pomieszczeniu Stowarzyszenia Charyta-
tywnego im. b³. Urszuli Ledóchowskiej).

Czynna jest w ka¿d¹ �rodê od godz.
17.00 do 18.30.

Maryja w liturgii ko�cio³ów chrze�cijañskich  (10)

KO�CIÓ£ MOZARABSKI
s³awieñstwo ludu i Komunia �wiêta. Tre-
�ci maryjne znajduj¹ siê g³ównie w pre-
facjach na �wiêta maryjne. Liturgia tego
Ko�cio³a zawsze jednak na pierwszym
miejscu podkre�la fakt, ¿e Maryja jest
prawdziw¹ Matk¹ Jezusa Chrystusa. Ta
prawda jest najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ wy-

niesienia Jej do niebieskiej chwa³y.
�wiadczy o tym chocia¿by prefacja z uro-
czysto�ci Wniebowziêcia: "Ojciec powzi¹³
decyzjê ju¿ przy stworzeniu �wiata. Bez
w¹tpienia i zarazem s³usznie Dziewica
Maryja jest najchwalebniejsza ze wszyst-
kich. Musi zaj¹æ najgodniejsze miejsce
w niebie, poniewa¿ tylko Ona spo�ród
wszystkich mieszkañców nieba i ziemi
nosi³a w Swoim ³onie Cz³owieka, a zara-
zem Prawdziwego Boga. Nie ma ¿adnej
w¹tpliwo�ci: O nie. (...)

Chrystus uczyni³ J¹ najchwalebniej-
sz¹, ze wszystkich, poniewa¿ w odró¿-
nieniu od wszystkich �wiêtych niewiast
�wiata, tylko Ona, Maryja sta³a siê naj-

bardziej czyst¹, piêkn¹ i godn¹, by nosiæ
w Swoim ³onie najprawdziwszego
Boga..."

Charakterystyczna w swej tre�ci jest
równie¿ odmawiana przez wiernych mo-
dlitwa po prefacji. Oto jej tekst: "G³osimy
Panie wobec wszystkich to, w co wierzy-
my i medytujemy co dnia. Z ca³ego serca
prosimy Ciebie Panie, który Swojej Ro-
dzicielce pozwoli³e� byæ jednocze�nie
Matk¹ i Dziewic¹, aby� pozwoli³ nam,
Swojemu Ko�cio³owi zachowaæ nieska-
¿on¹ wiarê i p³odn¹ czysto�æ po wszyst-
kie czasy".
MARYJA W LITURGII GODZIN

Mozarabska Liturgia Godzin sk³ada
siê z wielu oracji, psalmów, antyfon i re-
sponsoriów(1) Wiele z nich wyra¿a wia-
rê ludu Bo¿ego we wstawiennicz¹ moc
B³ogos³awionej Dziewicy. Przyk³adem
niech jest jedna z takich oracji odmawia-
na w �wiêta maryjne:

"O �wiêta Matko Bo¿a, Ty, która
przyjmuj¹c pozdrowienie Anio³a poczê-
³a� S³owo. Ty, która wyrazi³a� zgodê na
Swoj¹ wiarê. Ty, która� odczuwa³a lêk
przed Bo¿¹ potêg¹, to jednak zrodzi³a�
Syna w ciele. Ty zaufa³a� ³asce, która na
Ciebie zst¹pi³a. Ty, która masz w³adzê,
wys³uchaj modlitw zgromadzonego ludu.
Spe³nij hojnie pro�bê ka¿dego. Przyjmij
w Swoim macierzyñskim ³onie tych
wszystkich, których widzisz, jak spragnie-
ni Ciebie w tej ziemskiej pielgrzymce
przybiegaj¹ i sk³aniaj¹ siê przed Tob¹.
Spraw, aby� mog³a ich kiedy� przedsta-
wiæ nieska¿onych Swojemu Synowi, Je-
zusowi Chrystusowi, naszemu Panu",

OPRACOWA£ KFAD

Obja�nienia:
(1) Responsorium - wyra¿enie brewiarzo-
we sk³adaj¹ce siê z dwóch zdañ. Pierw-
sze mówi prowadz¹cy modlitwy, drugie
zebrani.

Od autora: T³umaczenie modlitw: o. Ma-
rek Hryniewicki OFM Conv. W nastêpnym
odcinku przedstawimy Ko�ció³ rzymsko-
katolicki.

Osob¹ odpowiedzialn¹ za prowa-
dzenie ww. wypo¿yczalni jest pani El¿bie-
ta Maruszak (tel. 343-06-55, w. 26).

Spotkania osób niepe³nosprawnych
odbywaj¹ siê w Klubie �Heros� (ul. Thom-
mee 1). W marcu planowana jest wieczor-
nica.

Informacji o warunkach dzia³ania
wypo¿yczalni i innych sprawach udziela
pani El¿bieta.



Ja³mu¿na, datki i wspieranie innych.
Proste i klarowne wydawa³oby siê okre�le-
nia. Jakie mia³y one znaczenie i wyd�wiêk
przed laty, a jakie maj¹ wspó³cze�nie?

Czy chcemy i czy potrafimy wesprzeæ
osoby potrzebuj¹ce?

Ja³mu¿na zawsze by³a chwalebnym
uczynkiem i jako taka aprobowana by³a od
niepamiêtnych czasów. W latach mojej m³o-
do�ci te¿ spotyka³o siê ludzi ¿ebrz¹cych i
chodz¹cych "po pro�bie". Wbrew pozorom
nie by³o to równoznaczne. ¯ebranie, ozna-
cza³o g³ównie zajmowanie miejsc pod ko�cio-
³ami i w miejscach du¿ych skupisk ludzkich.

Natomiast chodzenie "po pro�bie" to
odwiedzanie mieszkañ, gdzie przyjmowano
pieni¹dze, ¿ywno�æ i garderobê. Ta druga
kategoria "prosz¹cych" uwa¿ana by³a za tzw.
"lepsz¹ sortê". Ludzie ci mieli swój honor i
czêsto z pogard¹ spogl¹dali na ni¿sz¹ klasê
¿ebrz¹cych.

Pewnego rodzaju fenomenem by³ sys-
tem znaków jakimi pos³ugiwali siê ¿ebracy.
Znaki te by³y utrapieniem gospodarzy do-
mów, gdy¿ wydrapywane by³y gwo�dziem na
olejnej lamperii klatek schodowych. Wygl¹-
da³y one jak niewielkie ziarenka kawy lub
inne figury, których znaczenie znali tylko za-

interesowani. Prawdopodobnie oznacza³y
one to, jak zasobni s¹ lokatorzy danego lo-
kalu i czy warto stukaæ do ich drzwi.

Oprócz ludzi wspomagaj¹cych ubo-
gich istnia³y w tej materii wyspecjalizowane
instytucje pañstwowe i ko�cielne. Zakonni-
ce prowadzi³y tzw. ochronki a pañstwo orga-
nizowa³o "garkuchnie", gdzie ubodzy mogli
liczyæ zawsze  na gor¹cy posi³ek. Ochronki
zajmowa³y siê dzieæmi karmi¹c je i dbaj¹c o
ich prawid³owy rozwój.

Zasiedziali mieszczanie doskonale
znali tê grupê spo³eczn¹. ¯ebrz¹cy mieli
swoje rejony dzia³ania i ka¿dy "obcy" by³ sku-
tecznie "zniechêcany" do "wchodzenia w
paradê" miejscowym "w³adcom" rewiru.

W okresie powojennym zjawisko ¿e-
brania straci³o jakby na jaskrawo�ci. Przy-
najmniej tu w Bydgoszczy mia³o ono mniej-
szy wymiar ni¿ na wschodnich rubie¿ach
naszego kraju. W wiêkszej czê�ci zniknêli
¿ebrz¹cy spod ko�cio³ów i odwiedzaj¹cy
nasze mieszkania. Nie znaczy to, ¿e problem
przesta³ istnieæ.

¯ebracy byli, s¹ i bêd¹. Po przemia-
nach roku 1989 i w wyniku obna¿enia siê
"k³ów kapitalizmu", zjawisko to powróci³o ze
wzmo¿on¹ si³¹. Wielu ludzi nie potrafi³o przy-
stosowaæ siê do nowych realiów ¿ycia. Ci¹-
gle zbyt du¿a ilo�æ ludzi ¿yje poni¿ej jakie-
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A mój tato powiedzia³ ....

¯EBRACY BYLI, S¥ I ...

L isty   
d o  reda k cji � Na  o �cie¿�  

go� minimum egzystencji. Do tego dosz³y
inne nacje szukaj¹ce w Polsce dostatniej-
szego ¿ycia. No i jaki z tego wniosek? Ano
nale¿a³o by tym ludziom  pomagaæ.  ALE ...
no w³a�nie.

Czêsto do�wiadczamy rozterek, bo
spotykamy dzieci o ciemnej karnacji obdar-
te i biedne, ale kawa³ek dalej "czaj¹" siê ich
"opiekunowie" i wiadomo, ¿e pieni¹dze ze-
brane przez te dzieci nie zostan¹ bynajmniej
li tylko na chleb wydane. Z jednej strony bie-
da i g³ód najm³odszych oraz chêæ pomocy
im, a z drugiej przekonanie, ¿e nasze z³o-
tówki do zlikwidowania ubóstwa tych malu-
chów na pewno siê nie przyczyni¹.

Dzwoni¹ czasami do naszych drzwi
dzieciaki z pro�b¹ o pieni¹¿ki na chlebek,
bo mama nie ma pracy, jest nas szóstka i
jeste�my g³odni. Chcemy daæ chleb i co�
poza nim. <- NIE!  My chcemy pieni¹¿ki>.
Niestety nie brzmi to najczê�ciej zbyt prze-
konuj¹co.

No i jeste�my "w kropce". Daæ czy nie?
Problem bynajmniej nie akademicki. Tu wy-
daje mi siê trzeba rozwa¿yæ wszystko we
w³asnym sumieniu. Jest to problem i nie mnie
dawaæ na to receptê. Tê¿sze g³owy nie po-
trafi¹ sobie z tym poradziæ. POZOSTAJE
NAM TYKO W£ASNE SUMIENIE !!!

Problem pozostaje otwarty. Prze¿ywa-
my czas Wielkiego Postu i jest to doskona³a
okazja do przemy�leñ na ten temat.

WOJCIECH

Do Redakcji "Na o�cie¿"
W "Na o�cie¿" (nr 2 - luty 2001 r.) uka-

za³ siê artyku³ Wojciecha pt. "Dobra zabawa".
Uderzy³a mnie w tym tek�cie tendencyjno�æ i
uproszczenie dotycz¹ce czê�ci artyku³u w
okresie, jak to autor nazywa "formu³¹ nowego
systemu".

Mam 60 lat i okres mojej m³odo�ci
przypada³ akurat na ten "nowy system, gdzie
nie by³o ju¿ wytworno�ci salonów". Jako m³o-
dy cz³owiek by³em bywalcem niejednej zaba-
wy karnawa³owej, zarówno w najlepszych lo-
kalach bydgoskich "Orbis", "Zodiak", "Savoy",
jak i ró¿nych zabaw zak³adowych.

Wed³ug mojej obserwacji uczestnicy
zabaw byli ubrani ca³kiem elegancko.

Mê¿czy�ni w garniturach, nierzadko
szytych na miarê przez przedwojennych jesz-
cze krawców, w bia³ych koszulach z mankie-
tami spiêtymi gustownymi spinkami, które
musia³y wystawaæ (mankiety nie spinki) cen-
tymetr z rêkawa marynarki. Taka by³a moda
lat sze�ædziesi¹tych. Obowi¹zywa³y równie¿
krawaty i muszki. Panie mia³y na sobie wie-
czorowe sukienki przyozdobione modn¹ ak-
tualnie bi¿uteri¹, cienkie poñczoszki i buty na
wysokich obcasach tzw. szpilki.

Mê¿czy�ni na zabawê nie ubierali bu-
tów na "s³oninie (chyba, ¿e kto� by³ bikinia-

rzem) tylko na zelówce skórzanej. (mia³em
buty robione na miarê).

Wódka w "owych czasach" nie tylko
mia³a na butelce "charakterystyczn¹ czerwo-
n¹ nalepkê". By³y równie¿ wódki gatunkowe,
koniaki i ró¿nego rodzaju dobre wina. Do tañ-
ca przygrywa³y profesjonalne orkiestry.

Pamiêtam np. orkiestrê pana Dudzika
w "Savoyu". Nie zauwa¿y³em te¿, aby na za-
bawach "gawiedzi" "alkohol by³ najpowa¿niej-
sz¹ rozrywk¹". Chodzi³o siê szaleæ twista.
Zastanawia mnie, gdzie autor tego artyku³u
bywa³ na zabawach i gdzie widzia³ owe has³a,
berety, kufajki i przytupy. Ja na takich zaba-
wach nie bywa³em. Nie mo¿na pisaæ: "Tak by³o
przez czterdzie�ci lat panowania jedynie s³usz-
nej linii". Nie by³em zwolennikiem tej "linii",
jednak gwoli prawdy, nie mogê siê zgodziæ z
takim sp³yceniem oceny.

PS. Drugi tekst na str.10 tego numeru pt.
"Zwabi³ mnie tytu³" to poezja "wysokiego lotu"
- niezrozumia³a dla przeciêtnego czytelnika.
Z powa¿aniem

J.J.

Bydgoszcz 20.II.2001 r.
****

Sta³emu Czytelnikowi
Jestem niezmiernie wdziêczny "Sta-

³emu Czytelnikowi" za chêæ polemizowania z
artyku³em, który wyszed³ spod mojego pióra
a dotycz¹cy form i jako�ci dobrej zabawy.

Na pocz¹tku chcê stwierdziæ, ¿e fakt
otrzymania korespondencji jest dla mnie bar-
dzo buduj¹cy i daj¹cy dowód na to, ¿e teksty

s¹ czytane a co wiêcej, kto� nad nimi choæ
przez chwilê zastanowi siê i dojdzie do swo-
ich w³asnych przemy�leñ.

Co za� tyczy siê kwestii z którymi nie
zgadza siê "Sta³y Czytelnik", to chcê przypo-
mnieæ, ¿e jestem niejako przeka�nikiem my-
�li i sformu³owañ zawartych w moich (za prze-
proszeniem) tekstach. Obyczajowy cykl "A
mój tato powiedzia³" powstaje autentycznie we
wspó³pracy z moim tat¹ i ja, jako zbyt "pchi!"
m³ody cz³owiek nie mogê pamiêtaæ wszyst-
kich szczegó³ów zwi¹zanych z jego wspo-
mnieniami.

Szczerze gratulujê "Sta³emu czytelni-
kowi", ¿e bawi³ siê w m³odo�ci w tak renomo-
wanych lokalach Bydgoszczy jak: Hotel Pod
Or³em, Savoy czy Zodiak. Niestety wed³ug
moich informacji "lwia" czê�æ spo³eczeñstwa
bawi³a siê w mniej wykwintnych przybytkach
rozrywki.

Dla u�ci�lenia ca³o�ci, polecam lektu-
rê trzeciego tomu powie�ci p. J. S. Kamiñ-
skiego pt. "Most Królowej Jadwigi", gdzie po
mistrzowsku autor ujmuje to co by³o sensem
opowie�ci taty.
Przesy³aj¹c z g³êbi serca p³yn¹ce pozdrowie-
nia, ¿yczê zdrowia i takiej jak dotychczas wni-
kliwo�ci. Pozostajê w uk³onach

WOJCIECH

PS.
Tato wspomina³ g³ównie schy³ek lat czterdzie-
stych a wg listu i prostych rachunków, sza-
nowny "Sta³y Czytelnik" mia³ wtedy nie wiêcej
jak 8 do 10 lat i jak tu mówiæ w tym wieku o
szaleñstwach w Savoy'u czy innym Zodiaku?
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Walne Zebranie Cz³onków Parafialne-
go Klubu Sportowego WIATRAK, które od-
by³o siê 13 lutego br., by³o okazj¹ do podsu-
mowania dotychczasowego dorobku Klubu,
a jednocze�nie wytyczenia kierunków dzia-
³alno�ci na najbli¿szy okres. Mimo skromnej
grupy osób zaanga¿owanych w dzia³alno�æ
Klubu, braku bazy lokalowej oraz �rodków fi-
nansowych, Klub mo¿e siê pochwaliæ wielo-
ma osi¹gniêciami. Do takich bowiem nale¿y
zaliczyæ g³ównie:
1. Wiosenne Biegi Prze³ajowe im. Alojzego

Graja, które odby³y siê 13 maja 2000r. W
biegach, rozgrywanych w ró¿nych katego-
riach wiekowych i na ró¿nych dystansach,
uczestniczy³o ponad 70 zawodników,
g³ównie uczniów fordoñskich szkó³. Biegi
by³y jednym z elementów Jubileuszowe-
go Festynu Fordoñskiego.

2. Pierwszy Bydgoski Turniej Szachowy o
Puchar Prezesa PKS WIATRAK i Tytu³
Szachowego Mistrza  Pierwszaków, który
odby³ siê 24 wrze�nia 2000r. Uczestniczy³o
w nim 12 szachistów.

3. Bydgoski Bieg Uliczny ku Czci Mêczenni-
ków II Wojny �wiatowej, który odby³ siê
15 pa�dziernika 2000r. na trasie Fordon -
Stary Rynek. Patronat honorowy nad Bie-
giem objêli: Metropolita Gnie�nieñski Ar-
cybiskup Henryk Muszyñski, Wojewoda
Kujawsko-Pomorski Józef Rogacki oraz
Prezydent Bydgoszczy Roman Jasiakie-
wicz Uczestniczy³o w nim 70 zawodniczek
i zawodników.

Zawodnicy PKS "WIATRAK" uczestni-
czyli w zawodach organizowanych na tere-
nie Bydgoszczy oraz ca³ej Polski.  Dru¿yna

szachowa PKS WIATRAK uczestniczy  w roz-
grywkach ligi A klasy - III Grupa. Z kolei dru-
¿yna pi³karska - w rozgrywkach ligi salezjañ-

W CKK �Wiatrak�

Z PKS-em
W NOWE TYSI¥CLECIE

skiej oraz w licznych turniejach organizowa-
nych dla ch³opców w tej kategorii wiekowej.

Ponadto zespó³ PKS WIATRAK uczest-
niczy³ w ró¿nych zawodach osi¹gaj¹c m.in.
nastêpuj¹ce wyniki:

- Festyn Integracyjny "Z le�nym na
sportowo" w Bydgoszczy (03.06.2000) - I
miejsce w sztafecie biegowej do 10 lat,

- Ogólnopolski Festyn Sportowy Inau-
guracja Roku Szkolnego 2000/2001 - War-
szawa Siekierki - II miejsce w punktacji dru-
¿ynowej, I miejsce za przeci¹ganie liny (rocz-
nik 1988-89), III miejsce w pi³ce no¿nej (rocz-
nik 1988-89). Turniej pi³karski - Warszawa -
luty 2001r. - VIII miejsce.

Na Walnym Zebraniu zosta³y wytyczo-
ne najbli¿sze zamierzenia Klubu, a s¹ nimi:
1. II Wiosenne Biegi Prze³ajowe im. Alojze-

go Graja - 19.05.2001r.

Wywiady z ciekawymi lud�mi

�SZCZÊ�LIWY DZIEÑ�

Rzecznikiem Praw Ucznia, na rok 2000/O1,
w naszej szkole zosta³a paru Zofia Zag³oba.
Nasza reporterka specjalnie dla gimzetki
przeprowadzi³a wywiad z pani¹ rzecznik i do-
wiedzia³a siê o niej co nieco...
Ile lat Pani pracuje w szkole i jakie szko³y
pani ukoñczy³a?
Wyjd¹ Ci lata mojej pracy w szkole, je�li po-
mno¿ysz numer naszego gimnazjum przez
ilo�æ dyrektorów (+ pedagogów), a nastêp-
nie odejmiesz ilo�æ sal biologicznych w szko-
le. Ukoñczy³am UMK w Toruniu.
Czy spodziewa³a siê Pani, ¿e zostanie wy-
brana na rzecznika?
Absolutnie nie! W naszej szkole jest du¿o
dobrych i lubianych nauczycieli. Ja po pro-
stu mia³am swój "szczê�liwy dzieñ".
Czy jest Pani zadowolona ze sprawowa-
nej funkcji?
Je�li zdecydowa³am siê pe³niæ tê funkcjê, to
nietaktem by³oby mieæ w¹tpliwo�ci, mówiê
wiêc - tak!
Czy du¿o osób przychodzi do pani z pro-
blemami jako do rzecznika?
Nie mogê powiedzieæ, ¿ebym siê przemê-
cza³a. Jedna sprawa na dwa tygodnie jest
wystarczaj¹ca.
Czy w wieku szkolnym lubi³a siê Pani
uczyæ?
Nie by³am "molem ksi¹¿kowym", ale to co
trzeba by³o siê nauczyæ, bra³am na powa¿-
nie. Tylko czasami ogarnia³o mnie... lenistwo.
Najmilsze wspomnienia zwi¹zane z okre-
sem szkolnym to...
Dzieñ, w którym zosta³am mistrzem w je�-
dzie na sankach ( by³y to eliminacje powia-

towe). Temu zwyciêstwu towarzyszy³y licz-
ne gratulacje, nowe znajomo�ci i dyplom.
Najzabawniejsze z tego by³o to, ¿e do za-
wodów zosta³am wziêta z ³apanki (za chor¹
kole¿ankê), a na sankach nie je�dzi³am, bo
nie mia³am nigdzie dobrego terenu do
zje¿d¿ania. Kiedy wsiad³am na sanki i zoba-
czy³am tê ogromn¹ górê, z której mia³am zje-
chaæ, ze zdenerwowania moje nogi pomyli³y
kierunki i pchnê³y pojazd do przodu. Efekt
ju¿ znamy.
Czy jaki� nauczyciel szczególnie utkwi³
pani w pamiêci?
Wielu nauczycieli wspominam ciep³o, ale
szczególnie pamiêtam dwóch panów: pierw-
szy to przystojny polonista (oj... niejedna do
niego wzdycha³a), drugi za� urod¹ nie grze-
szy³, ale za to by³ dowcipny (�wietny gawê-
dziarz) i bardzo, ale to bardzo wymagaj¹cy -
wyk³ada³ historiê. I w³a�nie "odbicie" tego
drugiego 6 lat pó�niej stanê³o mi na drodze...
- dzisiaj jest moim mê¿em.
Jaki przedmiot lubi³a Pani  najbardziej?
Geografiê i historiê - ¿aden z nich nie by³
przedmiotem egzaminacyjnym na wymaga-
ne studia.
Kiedy Pani zdecydowa³a siê pój�æ na kie-
runek biologii?
Po nieudanej próbie na kierunek weteryna-
rii.
Dziêkujê Pani bardzo za udzielenie wy-
wiadu i ¿yczê jak najmniej pracy w roli
Rzecznika Praw Ucznia. (ZE)

Od redakcji: Rozmowa ukaza³a siê w nr 4
�Gimzetki� - gazetki uczniowskiej Gimna-
zjum nr 5 w Bydgoszczy - Fordonie

2. II Bydgoski Turniej o Tytu³ Szachowego
Mistrza Pierwszaków i Puchar Prezesa
PKS WIATRAK - wrzesieñ 2001r.

3. II  Bydgoski Bieg Uliczny ku Czci Mêczen-
ników II Wojny �wiatowej - wrzesieñ -
2001r

Dru¿yna szachowa nadal uczestniczy
w rozgrywkach ligowych, a pi³karska w roz-
grywkach swojej kategorii wiekowej. Ponad-
to planowany jest udzia³ dru¿yny PKS-u w Pa-
rafiadzie. Zrodzi³ siê tak¿e pomys³ powo³a-
nia sekcji rowerowej oraz pi³karskiej dru¿yny
oldboy'ów. Do podstawowych zamierzeñ Klu-
bu nale¿y zaliczyæ równie¿ podjêcie dzia³añ
w kierunku pozyskania sali dla potrzeb biu-
rowych oraz �rodków finansowych na prowa-
dzenie dzia³alno�ci .

Dlatego zwracamy siê z pro�b¹ do
wszystkich Czytelników "Na o�cie¿".  Zachê-
camy do zaanga¿owania siê w dzie³o PKS-
u. Je¿eli kto� jest gotów wesprzeæ PKS WIA-
TRAK w³asnym czasem lub umiejêtno�cia-
mi, b¹d� te¿ �rodkami finansowymi (np. na
zasadzie cz³onka wspieraj¹cego) serdecznie
zapraszamy. Wspólnymi si³ami mo¿emy wiê-
cej zrobiæ!

BOGDAN
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CKK "Wiatrak" og³asza konkurs na projekt
znaczka, plakietki urodzinowej. Prace nale¿y
przynosiæ lub przysy³aæ do CKK "Wiatrak" ul.
Bo³tucia 5;  85 - 791 Bydgoszcz do dnia 20
kwietnia br. Og³oszenie wyników nast¹pi pod-
czas  corocznego Festynu Fordoñskiego, tj.
19 maja. Szczegó³owe informacje mo¿na uzy-
skaæ w biurze "Wiatraka" lub pod nr tel. 346 -
31 - 90.

W Biurze CKK "Wiatrak" mo¿na nabyæ CE-
GIE£KI o nomina³ach: 1 z³, 2 z³, 5 z³, 10 z³, 20
z³ i 50 z³. Dochód z ich sprzeda¿y zostanie w
ca³o�ci przeznaczony na budowê Domu Jubile-
uszowego, w którym znajd¹ miejsce m. in.: po-
radnia psychologiczna, pomieszczenia biurowe
i socjalne, sala teatralno - widowiskowo - kino-
wa; pracownie: plastyczna, jêzykowa, muzycz-
na, si³ownia, kawiarnia, modelarnia; budynek
bêdzie przystosowany dla osób niepe³nospraw-
nych.

Wp³at na budowê Domu Jubileuszowego
mo¿na równie¿ dokonywaæ na konto: Cen-
trum Kultury Katolickiej "Wiatrak" Bank
Pocztowy I/O Bydgoszcz 13201117-93028-
27003-100-0/0.

Centrum Kultury Katolickiej
ul. gen. M. Bo³tucia 5, 85-791 Byd-
goszcz, * tel/fax  346-31-90 * www.wia-
trak.lo.pl * ckk@wiatrak.lo.pl.  * Biuro
czynne od pn do pt (10.00-18.00) * Po-
radnia PRZYSTAÑ  - telefon zaufania
346-71-78 (pn - pt 17.00-20.00) * Punkt
Informacyjny o Sektach i Nowych Ru-
chach Religijnych (przy wspó³pracy z
D.A. �Martyria�) kontakt: tel. 346-31-90,
346-31-94 * Nr konta bankowego: PKO
BP II O/Bydgoszcz Nr 10201475 -
711153-270-1

Tu¿ przed postem

DEAOWE �WALENTYNKI�

Dnia 15 lutego b.r. D.A. "Martyria" zor-
ganizowa³o Zabawê Walentynkow¹. Odby³a
siê ona w auli Domu Parafialnego przy ul. Bo³-
tucia 5.

Organizatorzy zatroszczyli siê o odpo-
wiedni¹ atmosferê zabawy, co wyra¿a³a piêk-
nie udekorowana sala. Nie zabrak³o te¿ "cze-
go� dla ¿o³¹dka". Specjaln¹ atrakcj¹ by³ przy-
gotowany przez studentów spektakl teatral-
ny. Zobaczyli�my "Halkê" oraz "Odyseje"
oczywi�cie z przymru¿eniem oka - kto nie wi-
dzia³ niech  ¿a³uje.

My�lê, i¿ ka¿dy uczestnik tej zabawy
by³ w pe³ni usatysfakcjonowany i chêtnie sko-
rzysta z nastêpnych naszych propozycji im-
prezowych.

WALENTY

Zapraszamy na spotkanie z przedstawi-
cielami EKOLANDU i na degustacjê produk-
tów rolnictwa ekologicznego, które odbêdzie
siê 31 marca o godz. 12.00 w domu parafial-
nym przy ul. Bo³tucia 5. Rolnictwo ekologicz-
ne w metodach uprawy na�laduje przyrodê.
¯ywno�æ tak powsta³a jest zbli¿ona do ¿yw-
no�ci pierwotnej. W rolnictwie ekologicznym
ca³kowicie wyklucza siê chemiê.

31 marca br. (sobota) o godz. 19.30 w
ko�ciele Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników
odbêdzie siê Koncert "Requiem" W. A. Mo-
zarta  w wykonaniu Capelli Bydgostiensis,
solistów oraz Chóru Akademii Bydgoskiej pod
dyrekcj¹ Sylwestra Matczaka.

Zapraszamy wszystkich do udzia³u w kon-
kursie na najpiêkniejsz¹ i najd³u¿sz¹ palmê
wielkanocn¹ (dwie kategorie konkursowe).
Palmy nale¿y przynie�æ 07 kwietnia br.

na godz. 11.00 do ko�cio³a Matki Bo¿ej
Królowej Mêczenników, gdzie nast¹pi og³o-
szenie wyników i wrêczenie nagród.

Zapraszamy do udzia³u w konkursie na
naj³adniejsz¹ pisankê. Konkurs ma charakter
otwarty, a na pisanki oczekujemy do dn. 08
kwietnia br. , a og³oszenie wyników i wrêcze-
nie nagród odbêdzie siê 14 kwietnia br. o
godz. 10.00 w kaplicy parafii MBKM przy ul.
Bo³tucia 5.

Wszystkich chêtnych do przygotowania
dekoracji w ko�ciele prosimy o pomoc w bu-
dowaniu w Wielkim Tygodniu Ciemnicy i Gro-
bu Pañskiego.

13 kwietnia br. o godz. 23.30 w ko�ciele
Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników przy ul.
Bo³tucia 5 w ramach czuwania przy Grobie
Pañskim - "Siedem s³ów Chrystusa na Krzy-
¿u"  J. Haydna: s³owa czyta Jerzy Zelnik,
muzyka - Kwartet Pomorski.

Og³aszamy konkurs plastyczny na projekt
znaczka -  plakietki z okazji 5 - lecia "Wiatra-
ka". Konkurs ma charakter otwarty, nie ma
podzia³u na kategorie wiekowe. Termin nad-
sy³ania prac z dopiskiem "konkurs plastycz-
ny" up³ywa 20 kwietnia br. Og³oszenie wyni-
ków

i wrêczenie nagród nast¹pi podczas Fe-
stynu Fordoñskiego. Szczegó³owe informacje
oraz regulamin konkursu mo¿na uzyskaæ w
biurze "Wiatraka" (ul. Bo³tucia 5).

Og³aszamy konkurs literacki na list do
Jana Paw³a II - nasza odpowied� na list
"NOVO MILLENNIO INUENTE". Pragniemy,
aby autorzy najpiêkniejszych listów mogli je
wrêczyæ osobi�cie Papie¿owi, jako dowód na
to, ¿e s³owo skierowane do nas przez Niego i
³aska Roku Jubileuszowego nie pozosta³y bez
odpowiedzi.

Konkurs zostanie przeprowadzony w
trzech kategoriach wiekowych:

- od 15 do 19 lat
- od 20 do 25 lat
- powy¿ej 25 roku ¿ycia
Objêto�æ prac nie mo¿e przekroczyæ jed-

nej strony maszynopisu. Prace mo¿na nad-
sy³aæ do dnia 15 kwietnia br. na adres CKK
"Wiatrak" ; ul. Bo³tucia 5; 85 - 791 Bydgoszcz
(decyduje data stempla pocztowego) - maszy-
nopis i obowi¹zkowo rêkopis.

Rozwi¹zanie konkursu nast¹pi 22 kwiet-
nia. Przewiduje siê wydanie najciekawszych
listów w formie ksi¹¿kowej.

Nagrod¹ g³ówn¹ jest pielgrzymka do Rzy-
mu i przekazanie listów zwyciêzców Ojcu
�wiêtemu.

Ponadto zapraszamy dzieci do udzia³u w
�wietlicy, prowadzonej przez Grupê Charyta-
tywn¹ D A �Martyria�, w ka¿dy pi¹tek w godz.
15.00 - 18.00.

MONIKA H.

CKK �Wiatrak�

ZAPROSZEÑ MOC

Panu ko�cielnemu - Benedyktowi sk³a-
damy najlepsze ¿yczenia imieninowe.
�Jezna kochanego� - niech ¿yje sto lat.

Redakcja
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2. marca Roku Pañskiego 2001 gru-
pa m³odzie¿y z Duszpasterzem Akademic-
kim- ks. Krzysztofem  Buchholzem odwie-
dzi³a spokojn¹ i niezbyt gêsto zabudowan¹
miejscowo�æ, jak¹ jest Lubostroñ. Przez naj-
bli¿sze dwie doby odkry-
wa³a uroki i zasadzki
przebaczania, by sama
mog³a przebaczyæ, a
dziêki temu dotrzeæ w
pobli¿e Tego, który nie-
d³ugo zmartwychwsta-
nie.

Pi¹tek by³ dniem
Drogi Krzy¿owej. Uro-
cza kapliczka to dosko-
na³e miejsce do przemy-
�lenia �mierci Najwy¿-
szego... Przed nabo¿eñ-
stwem parami losowali-
�my stacje. One mia³y
stanowiæ kierunkowskaz
na najbli¿sze dni, nato-
miast druga, wybrana
osoba z któr¹ byli�my w parze- jedyn¹ do-
stêpn¹ dusz¹, w której mogli�my siê przej-
rzeæ. Po Drodze Krzy¿owej rozpoczyna³o siê
Milczenie. Rozmawiaæ mogli�my tylko z wy-
bran¹ do pary osob¹.

Po nabo¿eñstwie �odprowadzili�my�
Pana Jezusa do kapliczki zaimprowizowa-
nej w auli szko³y, w której nocowali�my. Roz-
poczê³o siê ca³onocne czuwanie.

Sobotê rozpoczêli�my Msz¹ �wiêt¹
i Jutrzni¹. By³ to dzieñ szczególnego �bra-
nia�- od rana do wieczora (z przerwami)
ksi¹dz Krzysztof prowadzi³ konferencjê na
temat przebaczania. Nigdy nie przypuszcza-
³em, ¿e przebaczenie drugiemu cz³owieko-
wi jest spraw¹ tak rozbudowan¹ i, co wiê-
cej- wa¿n¹.

Dowiedzieli�my siê równie¿, co to jest
fa³szywe przebaczenie, jakie s¹ jego skutki
i co robiæ, by przebaczaæ prawdziwie. Poza
tym poznali�my etapy procesu przebacze-
nia i wiele innych m¹drych rzeczy, lecz i tak
najwa¿niejsze by³o to, co siê z nami dzia³o
w �rodku. Dzia³o siê chyba du¿o, gdy¿ na
co dzieñ nie ma jak, ani kiedy spojrzeæ na

swoje ¿ycie z dystansu. Tam- z dala od
wszystkiego, co "ziemsk¹ marno�ci¹" mo-
gli�my zobaczyæ siebie z boku i zrozumieæ,
gdzie i komu musimy przebaczyæ, a kogo
prosiæ o przebaczenie...

S¹ to tematy trudne i tak naprawdê
nie do koñca chyba przez nas poznane,
mimo i¿ na co dzieñ praktykowane. Reko-
lekcje w Lubostroniu by³y doskona³¹ okazj¹
do tego by poznaæ tematykê przebaczenia,
jednocze�nie bardzo konkretnie "zbli¿yæ siê
do siebie" i zrozumieæ nieco tê dziwn¹ oso-
bê widywan¹ czasami w lustrze.
Sobotê zakoñczyli�my odprowadzeniem
Pana Jezusa do Tabernakulum. Potem dzie-
lenie siê wra¿eniami z prze¿ytego czasu (na-
reszcie skoñczy³a siê cisza!!!) i...
W niedzielê po po³udniu wracali�my do
domu.

G³êboko wierzê, ¿e ka¿dy z uczest-
ników wywióz³ z Rekolekcji ogrom przeba-
czenia i m¹dro�ci, któr¹ teraz bêdzie stoso-
wa³ na co dzieñ...

...a jak zobaczycie kogo�, kto �wiet-
nie sobie radzi z przebaczaniem krzywd, to
mo¿ecie, byæ prawie pewni, ¿e by³ on na Re-
kolekcjach Wielkopostnych z D.A. Martyria!

(UWDSL)

Piotr Zbierski
18 lutego go�cili�my w DA pana Piotra Zbier-
skiego. Rozmawiali�my o atrakcjach tury-
stycznych Polski - g³ownie Jury Krakowsko -
Czêstochowskiej i Roztocza. Ogl¹dali�my slaj-
dy i dzielili�my siê w³asnymi wra¿eniami z
odbytych podró¿y. Istotn¹ rzecz¹, szczegól-
nie dla studentów, by³o to, i¿ dowiedzieli�my
siê gdzie mo¿na niedrogo przenocowaæ.

Echa �zawiei�

DWIE
NIEDZIELE

Henryk Kaszycki
25 lutego odby³o siê w DA spotkanie z ksiê-
dzem Henrykiem Kaszyckim, dyrektorem Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego Towarzystwa Sa-
lezjañskiego, a w "wolnej chwili" mozaicyst¹
- trzeba zaznaczyæ, jedynym w Polsce - po-
siadaj¹cym uprawnienia do nauki sztuki mo-
zaiki. Ksi¹dz Henryk wprowadzi³ nas w tajniki
tej pracy. Opowiedzia³ o pocz¹tkach, trudno-
�ciach zwi¹zanych ze zdobywaniem materia-
³ów, po prostu wszystko o swym mêcz¹cym
(mozaika pochodzi od mozo³u pracy) ale sa-
tysfakcjonuj¹cym hobby. Obejrzeli�my zdjê-
cia, próbki materia³ów� co� wspania³ego.

WICHURA

BY£O
25 lutego odby³o siê spotkanie z Salezjaninem
ks. Henrykiem Kaszyckim, Dyrektorem Liceum
Ogólnokszta³c¹cego Towarzystwa Salezjañskie-
go, absolwentem historii sztuki we W³oszech,
jedynym mozaicyst¹ w Polsce.
26 lutego go�ciem spotkania Biblijnego by³ sa-
lezjanin ks. Arnold Zimnicki
27 lutego  rozpoczêli�my zabawê na Balu Ostat-
kowym, który zakoñczyli�my Msz¹ �wiêt¹ w
kaplicy o godz. 24.00 z posypaniem g³ów po-
pio³em na znak rozpoczêcia Wielkiego Postu
2 marca o godz. 21.00 w kaplicy rozpoczê³o siê
czuwanie pierwszopi¹tkowe
Od  2 do 4 marca byli�my na Wyjazdowych Wiel-
kopostnych Dniach  Skupienia w Lubostroniu,
których temat brzmia³ "Jak przebaczyæ?"  (rela-
cja obok).
7 marca - odprawiona zosta³a Msza �wiêta
dziêkczynna za czas sesji
BÊDZIE
13 marca na godz. 19.30 zapraszamy do sali
Duszpasterstwa na kolejne spotkanie Studenc-
kiego Klubu Dyskusyjnego, którego tematem
bêdzie "Pornografia".
Od 18 - 21marca br.  ks. Krzysztof wraz ze stu-
dentami z Duszpasterstwa Akademickiego "Mar-
tyria" bêd¹ prowadziæ w Sopocie Rekolekcje dla
studentów.
6 kwietnia o godz. 21.00 w Domu Parafialnym
rozpoczynamy Nocne Czuwanie Wielkopostne,
które zakoñczymy Msz¹ �wiêt¹ o godz. 24.00
8 kwietnia w Niedzielê Palmow¹ - Misterium Mêki
Pañskiej w Dolinie �mierci
INFORMUJEMY
W Wielkim Po�cie: w ka¿dy Pi¹tek - o godz.
20.00 w kaplicy Droga Krzy¿owa * W ka¿d¹ Nie-
dzielê - o godz. 21.00 w kaplicy Gorzkie ¯ale
Od poniedzia³ku do pi¹tku zapraszamy na godz.
21.00 do kaplicy na Wieczorne Zamy�lenia.
Zapraszamy do s³uchania naszego autorskiego
programu "Akademickiej 12" w Radiu Plus Byd-
goszcz (101,2 MHz) w ka¿dy pi¹tek w godz.
22.10 - 24.00.
SAKRONOWELA: Czê�æ II - 25 marca Na
wszystkich mszach �wiêtych; po mszach zbiór-
ka pieniêdzy na sfinansowanie wyjazdu uczest-
ników DA "Martyria" na Forum M³odzie¿y Aka-
demickiej na Jasnej Górze; Czê�æ III - 1 kwiet-
nia na Mszy �w. akademickiej o godz. 18.30
W ka¿dy czwartek od 21.30 do 23.00 zaprasza-
my do korzystania z sali gimnastycznej przy ZS
nr 5 przy ul. Berlinga 13; koszt 3 z³ od osoby.
Biblioteka Akademicka czynna w ka¿d¹ �rodê
od 19.30 - 20.00 i niedzielê od 18.00 - 18.30.

PRZYGOTOWA£A MA£A

BANK GOSPODARKI

¯YWNO�CIOWEJ  S.A.
ODDZIA£  W BYDGOSZCZY

BANKOWY PUNKT OBS£UGI
ul. Sucharskiego 4, tel. 348-27-91
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku

od 10.00 do 17.00
z przerw¹ od 13.30 do 13.45

BANKOMAT czynny ca³¹ dobê
(we wszystkie dni tygodnia)

Studenckie dni skupienia

NAUKA W LUBOSTRONIU
BY£O

NADCHODZI
BÊDZIE



Dla (starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
opracowa³ KfAD

1. Kino bez fonii
2. £¹czka w mie�cie
3. Kto� niezwykle utalentowany
4. Despotyczne rz¹dy
5. Zabawa z tañcami w restauracji
6. Ogólnie forma przedmiotu
7. Wykwalifikowany doradca rolnika
8. "Prze�laduje" puszystych
9. Z metropoli¹ w Kijowie
10. Park etnograficzny
11. Smaczna ryba wêdrowna
12. Adwokat
13. Pokoik dla ¿aka
14. Pracownia fotograficzna
15. Urz¹dzenie do parzenia kawy

W diagramie ujawniono cztery litery ka¿dego
wyrazu. Korzystaj¹c z podpowiedzi wpisz bra-
kuj¹ce litery do diagramu. Litery z wyró¿nionych
pól czytane pionowo dadz¹ rozwi¹zanie. Roz-
wi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub
wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 1.
kwietnia br. Na autora prawid³owej odpowie-
dzi czeka nagroda niespodzianka. Powodze-
nia. Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o:  �KOÑCZY SIÊ KARNAWA£�. Na-
grodê otrzymuje  Jakub Kminikowski, zam.
ul. Albrychta 1. Gratulujemy. Nagroda czeka
w zakrystii.

KFAD

FUNKCJE POMOCNICZE
SPRAWOWANE W LITURGII

PRZEZ �WIECKICH

AKOLITA (gr. akolouthos - osoba towarzysz¹-
ca) kleryk, lub osoba �wiecka (mê¿czyzna)
wspomagaj¹ca kap³ana w wykonywaniu czyn-
no�ci liturgicznych, zw³aszcza podczas Mszy
�wiêtej. Akolitat w Ko�ciele w Polsce jest funk-
cj¹ pe³nion¹ przez wprowadzenie. Niektóre
Episkopaty udzielaj¹ pos³ugi akolitatu na sta-
³e.
LEKTOR (³ac. lector - czytelnik, deklamator)
Kleryk, lub osoba �wiecka (mê¿czyzna) do
którego pos³ug liturgicznych nale¿y: czytanie
S³owa Bo¿ego (z wy³¹czeniem Ewangelii),
�piew psalmu responsoryjnego, wyg³aszanie
intencji modlitwy wiernych, kierowanie �pie-
wem (gdy potrzeba) w czasie nabo¿eñstw,
oraz przygotowanie wiernych do czynnego
udzia³u w liturgii i przygotowanie do godnego
przyjmowania sakramentów. Inne okre�lenia
tego wyra¿enia: * w zakonach, czytaj¹cy pod-
czas wspólnych posi³ków ksi¹¿ki, lub teksty
pobo¿ne. * wyk³adowca filozofii i teologii w
studium zakonnym. * wyk³adowca jêzyków
obcych w szko³ach wy¿szych.
MINISTRANT (³ac. ministrae - us³ugiwaæ)
Ch³opiec (m³odzieniec) us³uguj¹cy kap³anowi
podczas czynno�ci liturgicznych, oraz przy-
gotowuj¹cy o³tarz do Mszy �wiêtej i innych na-
bo¿eñstw. Obecnie w niektórych parafiach
dopuszcza siê do tej funkcji równie¿ dziew-
czyny.
TURYFERARZ - kleryk, lektor, lub ministrant
który w czasie nabo¿eñstwa opiekuje siê i nosi
kadzielnicê (turyfer),
NADZWYCZAJNY SZAFARZ KOMUNII
�WIÊTEJ - Akolita, lub inna osoba �wiecka
(mê¿czyzna) który, gdy zachodzi taka potrze-
ba, po spe³nieniu szczegó³owo okre�lonych
warunków powo³any zosta³ do wykonywania
pos³ugi rozdawania Komunii �w. Mo¿e rów-
nie¿ zanosiæ Komuniê �wiêt¹ chorym w para-
fii.
ZAKRYSTIANIN lub ko�cielny - osoba pe³-
ni¹ca w �wi¹tyni funkcje pomocnicze. Do
g³ównych jego zajêæ nale¿y: przygotowanie
szat liturgicznych i o³tarza do Mszy �w. lub
innych nabo¿eñstw, pomoc celebransowi w
ubieraniu szat liturgicznych, dba³o�æ o porz¹-
dek i czysto�æ w ko�ciele i pomieszczeniach
pomocniczych itp. W wiêkszo�ci funkcjê tê
pe³ni¹ osoby �wieckie, choæ w niektórych ko-
�cio³ach równie¿ siostry zakonne.
(cdn.)

OPRACOWA£  KFAD

Materia³y �ród³owe: Kirste R., Tworuschka U.,
Dziekan M.: Wielkie Religie - Przegl¹d Synop-
tyczny i Kalendarz Miêdzyreligijny, Wydawnic-
two Verbinum, Warszawa 1998.

S£OWNIK
- PRZEWODNIK (22)
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Post - czas do namys³u

PO CO ¯YJÊ

11111 IIIII LLLLL OOOOO NNNNN

22222 TTTTT RRRRR IIIII KKKKK

33333 GGGGG EEEEE SSSSS ZZZZZ

44444 TTTTT YYYYY IIIII AAAAA

55555 DDDDD AAAAA NNNNN GGGGG

66666 KKKKK SSSSS £££££ TTTTT

77777 AAAAA GGGGG OOOOO MMMMM

88888 NNNNN AAAAA GGGGG AAAAA

99999 UUUUU KKKKK NNNNN AAAAA

0101010101 SSSSS KKKKK EEEEE NNNNN

1111111111 JJJJJ EEEEE TTTTT RRRRR

2121212121 MMMMM EEEEE AAAAA SSSSS

3131313131 SSSSS TTTTT JJJJJ AAAAA

4141414141 CCCCC IIIII IIIII AAAAA

5151515151 EEEEE KKKKK EEEEE SSSSS

Ostatnio pewien doktor powiedzia³
mi, ze wszystkie komórki cz³owieka co ja-
ki� czas siê odnawiaj¹ i mo¿na mieæ wp³yw
na to czy te nowe bêd¹ lepsze od starszych,
takie same, czy mo¿e bêd¹ chore.

My�lê, ¿e to odnosi siê tak¿e do
serca, psychiki i cz³owieka jako ca³o�ci. Nie
mo¿na nigdy powiedzieæ: to ju¿ mam i to
jest moje. Cz³owiek zmienia siê ca³y czas.
No w³a�nie: zwróæ uwagê na te s³owa
ZMIENIA SIÊ. Ja zmieniam siebie. Wiêc
mam wp³yw na to jaki bêdê za chwilê, ju-
tro, za rok.

I tu widzê sens ¿ycia: tak ¿yæ, ¿eby
stawaæ siê lepszym, ¿eby umieæ bardziej
kochaæ Boga i drugiego cz³owieka. Tylko
tu jest jedna paradoksalna rzecz: gdy my-
�lisz ca³y czas o sobie, rozwijasz siê bar-
dzo s³abo, a czêsto wrêcz pewnych rzeczy
stoj¹cych na przeszkodzie rozwoju nie daje
siê rozwi¹zaæ. Natomiast gdy zapomnisz
(do pewnego stopnia oczywi�cie) o sobie,
twój rozwój bêdzie najszybszy i bêdzie po-
stêpowa³ na pewno w dobrym kierunku.

Bo istot¹ jest mi³o�æ. Nie daje siê
kochaæ tylko siebie i nie daje siê kochaæ
tylko innych. Prawdziwa mi³o�æ gwarantu-
je, ¿e kochasz wszystkich, siebie te¿. Je�li
tak nie jest to gdzie� w tej mi³o�ci jest dziu-
ra. Tylko czasami trudno j¹ wytropiæ, szcze-
gólnie gdy ju¿ kiedy� do niej siê wpad³o.
Wtedy nie widaæ horyzontu i nie wiadomo,
¿e mo¿na pój�æ dalej.

SENS ¯YCIA:
Narysujê Ci obrazek: Idziesz �cie¿k¹ przez
pola. Starasz siê, mimo tego, ¿e ta �cie¿ka
ma wiele rozga³êzieñ i�æ w kierunku s³oñ-
ca. Ale nie patrzysz ca³y czas na s³oñce,
bo wtedy ono ciê o�lepi i nic nie widz¹c
albo siê przewrócisz, albo kogo� potr¹cisz,
czy co� tam rozdepczesz. Idziesz w kie-
runku s³oñca - kierunek okre�lony jasno i
czytelnie, ale rozgl¹dasz siê dooko³a, po-
dziwiasz �wiat, pomagasz tym których mi-
jasz, tym z którymi idziesz (bo nie idziesz
sama), patrzysz pod nogi, ¿eby siê nie prze-
wróciæ. Nie ogl¹dasz siê wstecz, ale te¿ nie
zapominasz o tym dlaczego siê czasami
przewróci³a�: bo wystawa³ korzeñ, bo trze-
ba by³o przeskoczyæ rzeczkê, bo by³a ja-
ka� koleina. Nastêpnym razem ju¿ znaj¹c
te zagro¿enia poradzisz sobie z nimi. Na
koñcu ¿ycia, bo ta wêdrówka to ¿ycie, do-
chodzisz do s³oñca. I wtedy nic ciê ju¿ tak
nie wci¹ga jak patrzenie w jego blask. Tyl-
ko patrzysz, bo nie musisz ju¿ i�æ. Ten stan
to wieczno�æ, to niebo, a s³oñce to Bóg.
Tak widzê sens ¿ycia.

Pozdrawiam Ciê i ¿yczê Ci wytrwa-
³o�ci w wêdrówce i przyjaciela, który po-
mo¿e Ci pielgrzymowaæ przez ¿ycie.

STUDENT PAWE£

Je�li ja nie k³amiê, to w Ko�ciele jest wiêcej prawdy;
je�li nie kradnê, to w Ko�ciele jest wiêcej uczciwo�ci;
je�li nie zaniedbujê modlitwy, to w Ko�ciele jest wiêcej �wiêto�ci;
je�li szanujê ojca, matkê, mê¿a, ¿onê, dzieci,
to w Ko�ciele jest wiêcej mi³o�ci.

ks. Micha³ Czajkowski



KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA
20.03.1673 W Wieruszowie w wieku 70 lat
zmar³ o. Augustyn Kordecki, obroñca Ja-
snej Gory przed Szwedami w 1655 roku.

19.03.1822 W Manieczkach ko³o �remu
zmar³ autor  hymnu narodowego "Jeszcze
Polaka nie zginê³a" Józef Wybicki.

25.03.1995 W Uroczysto�æ Zwiastowania
NMP rozpocz¹³ siê I Synod Diecezji Toruñ-
skiej.

BYDGOSZCZ
10.03.1646 Starosta bydgoski Franciszek
Ossoliñski zezwoli³ mieszczaninowi Stani-
s³awowi Paulusikowi zbudowaæ fabrykê
papieru w miejscowo�ci Suszkowo(dzi�
Czy¿kówko)

21.03.1922 W Bydgoszczy powsta³ zbór
ewangelicki z �wi¹tyni¹ przy Placu Poznañ-
skim, w której co 4 tygodnie nabo¿eñstwom
przewodzi³ pastor z Poznania ks. Józef
Mamica.

2.03.1996 Proboszczem parafii �wiêtej
Trójcy zosta³ ks. kanonik Bronis³aw Kacz-
marek.

FORDON
30.03.1690 Król Jan III Sobieski ustanowi³
dziedziczno�æ fordoñskiego wójtostwa z
okolicznymi wsiami przyznaj¹c j¹ Annie
Ga³eckiej z Dzieduszyckich - ¿onie staro-
sty bydgoskiego

22.03.1936 Magistrat Fordonu podj¹³ de-
cyzjê o przyst¹pieniu do elektryfikacji mia-
sta.

26,03.1994 Rozpoczê³o dzia³alno�æ Regio-
nalne Centrum Onkologii.
PARAFIA
20.03.1988 Odby³o siê po�wiêcenie nasze-
go Domu Katechetycznego.
7.03.1996 Ukaza³ siê tzw. zerowy numer
biuletynu naszego Ko�cio³a Domowego
"Oaza Królowej Mêczenników".

26.03.1998 Rozpoczê³y siê trwaj¹ce do 2
kwietnia Rekolekcje ewangelizacyjne dla
m³odzie¿y, które prowadzi³ jezuita o. An-
drzej Lemiesz

OPRACOWA£ KFAD

Ludzie z pomnika (39)

Urodzi³ aiê w dniu 3 maja 1895 roku
w Dziembowie pow. Chodzie¿, By³ synem
w³a�cicieli dobrze prosperuj¹cego, jak na
owe czasy, kilkunastohektarowego gospo-
darstwa rolnego Konstantego i Strze¿ys³a-
wy z domu Piosik. W swojej rodzinnej wsi
otrzyma³ wykszta³cenie podstawowe.

W latach 1911-1914 uczy³ siê w Pile
uczêszczaj¹c do Preparandy Nauczyciel-
skiej, przygotowuj¹cej m³odych do zawo-
du nauczyciela.

Po jej skoñczeniu wst¹pi³ do Semi-
narium Nauczycielskiego w tym mie�cie.
Zaliczy³ jednak tylko dwa lata, bo powo³a-
no go do s³u¿by w wojsku pruskim. Od
czerwca 1915 roku by³ ¿o³nierzem armii
niemieckiej. W tym czasie rodzice zaku-
pili folwark na Warmii. Zwolniony z armii
wróci³ do rodziców do Ottrów Du¿ych pow.
Reszel, gdzie rozpocz¹³ pracê w miejsco-
wej szkole jako polski nauczyciel.

W po³owie grudnia 1918 roku przy-
by³ do Poznania na zjazd polskich nauczy-
cieli. W czasie trwania zjazdu wybuch³o
Powstanie Wielkopolskie, w którym Kaja
spontanicznie wzi¹³ czynny udzia³.

W lutym 1920 roku wróci³ na Mazury
do swej rodzinnej wsi, gdzie zgodnie z po-
leceniem w³adz szkolnych mia³ czekaæ na
dalsze zarz¹dzenia. Obserwuj¹c jednak
sytuacjê polityczn¹ nie czeka³, lecz w oko-

FLORIAN
KAJA
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W Radiu �Plus� znajdziesz najnowsze infor-
macje z globu, kraju i regionu, wiele dobrej
muzyki i wartych zainteresowania audycji.
Radio  dobrze  nastawione!

licach M³awy potajemnie przekroczy³ gra-
nicê Prus Wschodnich, aby jako ochotnik
wst¹piæ do polskiego wojska.

Polska Komisja Uzupe³nienieñ przy-
dzieli³a go do s³u¿by w Zarz¹dzie Sk³adów
Artyleryjskich w Warszawie. Po rocznym
pobycie w wojsku, skierowano go do pra-
cy w Komisariacie Plebiscytowym na War-
mii i Mazurach. Od 26 marca 1920 roku
powierzono mu funkcjê sekretarza Wy-
dzia³u Propagandy Ekspozytury tego¿ Ko-
misariatu, w najniebezpieczniejszej pla-
cówce na Warmii obejmuj¹cej powiat re-
szelski. Pomimo wielu trudno�ci pe³ni³ tê
funkcjê do 3 sierpnia tego¿ roku, czyli do
likwidacji placówki.

Przyby³ do Bydgoszczy, gdzie miesz-
kali ju¿ jego rodzice, którzy nie mog¹c
znie�æ szykan niemieckich opu�cili swój
maj¹tek w Ottrach.

W grudniu 1920 roku zda³ w Pañ-
stwowym Seminarium Nauczycielskim w
Bydgoszczy egzamin dojrza³o�ci. Otwar³o
mu to drogê do pracy w zawodzie nauczy-
ciela. Tote¿ od lutego 1921 roku skiero-
wano go do pracy w Publicznej Szkole Po-
wszechnej w Nowej Wsi Ujskiej powiat
Chodzie¿, a w rok pó�niej powierzono obo-
wi¹zki kierownika takiej sa mej szko³y w
Morzewie w tym samym powiecie.

Pracuj¹c tam dokszta³ca³ siê i w dniu
17 pa�dziernika 1923 roku zda³ praktycz-
ny egzamin nauczycielski. Pozwoli³o mu
to na zatrudnienie siê od 1 grudnia 1923
roku w Szkole Æwiczeñ przy Pañstwowym
Seminarium Nauczycielskim w naszym
mie�cie. Placówka ta w 1938 roku zosta³a
przemianowana w Pañstwowe Liceum Pe-
dagogiczne. Kaja szkole tej zosta³ wierny
do koñca okresu miêdzywojennego. Pra-
cuj¹c w Bydgoszczy za³o¿y³ rodzinê bio-
r¹c za ¿onê Zofiê z domu Lange. W la-
tach trzydziestych ze wzglêdu na liczn¹ ro-
dzinê i trudn¹ sytuacjê materialn¹ praco-
wa³ równie¿ dodatkowo. By³ nauczycielem
dochodz¹cym zatrudnionym w Szkole Rol-
niczej Wielkopolskiej Izby Rolniczej i w Pu-
blicznej Szkole Dokszta³caj¹cej - Zawodo-
wej w Bydgoszczy.

W dniu 14 pa�dziernika 1939 roku
zosta³ aresztowany przez Gestapo razem
ze swym bratem w budynku Publicznej
Szko³y Powszechnej przy ulicy Leszczyñ-
skiego 49. Osadzono go w obozie dla in-
ternowanych Polaków w koszarach 15
PAL-u przy ulicy Gdañskiej. Rozstrzelany
zosta³ w Dolinie �mierci w Fordonie noc¹
z 31 pa�dziernika na 1 listopada 1939
roku. Osieroci³ czwórkê synów: Zbignie-
wa, Henryka, Lecha i Jerzego.

PRZYGOTOWA£ KFAD

Materia³y �ród³owe:
Kronika bydgoska tom XIII, TMMB 1993
Informacje z archiwum ZNP
Informacje z Archiwum Bydgoskiego.
Informacje od cz³onków rodziny.



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

18. lutego 2001 r.
Patrycja Szymañska

ur. 12.12.2000 r.
Kacper Ramutkowski

28.12.2000 r.
Agnieszka Marta Majewska

ur. 02.01.2001 r.
3. marca 2001 r.
Mi³osz Wo�niak
ur. 27.10.2000 r.

Sakrament Chrztu �w.:  Sakrament
Chrztu �w.: Sakrament sprawowany
jest przy udziale wspólnoty parafial-
nej w czasie niedzielnej Mszy �w. o
godz. 13.00. Dziecko zg³aszaj¹ ro-
dzice w Biurze Parafialnym podaj¹c
kandydatów na chrzestnych (osoby
ochrzczone, bierzmowane, prakty-
kuj¹ce, maj¹ce ukoñczone 16 lat (je-
¿eli ¿yj¹ w ma³¿eñstwie musi to byæ
zwi¹zek sakramentalny). Zg³aszaj¹c
dziecko do Chrztu �w. trzeba przed-
stawiæ odpis skrócony aktu urodze-
nia dziecka z USC. Katecheza od-
bywa siê zawsze przed Chrztem �w.
w sobotê po Mszy �w. o godz. 18.30.
Najbli¿sze terminy Chrztu �w.:
11 i 25 marca 2001 r.
Sakrament Ma³¿eñstwa: Osoby
pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñ-
ski powinny zg³osiæ siê do Biura Pa-
rafialnego celem ustalenia terminu
�lubu i spisania protoko³u na 3 mie-
si¹ce przed planowan¹ ceremoni¹.
Pogrzeb:  Przy zg³oszeniu pogrze-
bu nale¿y przed³o¿yæ skrócony od-
pis aktu zgonu z USC.

CHRZTY
Ja ciebie chrzczê:
w imiê Ojca i Syna
i Ducha �wiêtego

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,
wierno�æ i uczci-
wo�æ ma³¿eñsk¹

Eryka Irena Antczak
ur. 18.05.1924 r. zm. 10.02.2001 r.

17. lutego 2001 r.
Piotr Grzegorz Borucki
Joanna Maria Polzin
24. lutego 2001 r.
Rados³aw Gach

Anna Agnieszka Brakowska

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

Zygmunt Krasiñki (Spiry-
dion Prawdzicki) 1812-1859 Hra-
bia, syn Wincentego (genera³a,
senatora, wojewody w Królestwie
Polskim, dowódcy pu³ku szwole-
¿erów w gwardii Napoleona) dra-
matopisarz i poeta.

Studiowa³ na Uniwersyte-
cie w Warszawie, pó�niej przeby-
wa³ przewa¿nie za granic¹ w
Szwajcarii i we W³oszech.

W skutek w³asnej decyzji i
wp³ywów ojca nie by³ jednak emi-
grantem politycznym, jak inni po-
eci. Zygmunt Krasiñski by³ jednym
z najprzenikliwszych umys³ów XIX
wieku i genialnym obserwatorem
ówczesnego ¿ycia Europy. G³ów-
nym �ród³em do poznania dziejów
my�li poety jest jego koresponden-
cja; tysi¹ce listów rozes³anych do
przyjació³ - poetów, my�licieli, po-
lityków, i do ojca oraz do Delfiny
Potockiej. Krasiñski pisa³ poema-
ty i wiersze, napisa³ "Nie-Bosk¹
komediê", "Irydiona,", "Psalmy
przysz³o�ci". By³ trzecim obok Mic-
kiewicza i S³owackiego poet¹ ro-
mantycznym, wieszczem narodo-
wym oraz cz³owiekiem g³êbokiej
wiary. W piêknym wierszu "U³a-
mek" (Baden-Baden, 1851, wio-
sna) napisa³:

(...)
Ja kocham Ciebie
- ¿e� by³ nieszczê�liwy,

¯e przebola³e� tu wszystko,
co boli,

¯e znios³e� wszystko,
co tylko poni¿a,

Ty, Bóg
w kajdanach cielesnej niewoli,

Ty, Bóg, przez katów
prowadzon do krzy¿a!

Ja Ciebie kocham
- ¿e Ciê o tej chwili

Niebo odbieg³o
- i ludzie zdradzili!

REDKA

RESTAURACJA
�PRZYLESIE�

Krystyna D¹browska, ul. Brzêczkowskiego 2,
85-796 Bydgoszcz, tel. 324-93-41(Osiedle �Przylesie�)

POLECAMY:
imprezy szkolne i zak³adowe (zarówno w szko³ach,

zak³adach jak i w naszym lokalu) * przyjêcia rodzinne *
wesela (upominek dla nowo¿eñców) * bankiety * stypy

pogrzebowe * serwujemy dwudaniowe obiady abonamento-
we [5,20 z³] * przygotowujemy domowe dania
(na wynos) * posi³ki regeneracyjne [3,10 z³]
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Na naszym osiedlu

SAMOCHODOWE ZAPISY
Od dnia 5 marca za³atwiamy

wszelkie sprawy zwi¹zane z reje-
stracj¹ pojazdów mechanicznych
w nowej siedzibie. Punkt ten mie-
�ci siê obecnie przy ulicy Gierczak
6, a nie jak dotychczas przy ul.
Kleeberga 2 w siedzibie FSM.

Uczeni o Bogu (3)

ZYGMUNT
KRASIÑSKI

Nowe pomieszczenia s¹ bar-
dziej przestronne, znajduj¹ siê
na parterze i wyposa¿one s¹ w
poczekalniê dla interesantów.
Dziêkujemy Urzêdowi Miasta za
to usprawnienie.

OBSERWATOR FORDOÑSKI

Przybyli�my dzi� do �wi¹-
tyni, by spotkaæ siê wokó³ pate-
ny, na której le¿y proch. Chcemy
przy niej prze¿yæ tajemnice na-
szej jedno�ci. Tej jedno�ci, z któ-
rej wszyscy bierzemy pocz¹tek.
Do ka¿dego z nas za chwilê skie-
ruje Bóg s³owa: "Pamiêtaj, jeste�
prochem i w proch siê obrócisz".
Jeste�my prochem.

Wszyscy powstali�my z
prochu, wszyscy jeste�my gar-
�ci¹ prochu i w ten proch siê za-
mienimy. Jeste�my podobni do
ró¿nych naczyñ, od najprostszych
glinianych kubków do najpiêkniej-
szej chiñskiej porcelany. Wszyst-
kie one s¹ z tej samej gliny i osta-
teczny kres zarówno najpiêkniej-
szej porcelany, jak i zwyk³ych
kubków jest taki sam. Gdy upa-
daj¹ na ziemiê i rozsypuj¹ siê w
kawa³ki, spotykaj¹ siê na �miet-
niku.

 Taki jest równie¿ nasz
los. Ostatecznie wszyscy spotka-
my siê w ziemi, bo z ziemi zosta-
li�my wziêci. Gdyby�my tê praw-
dê mieli na uwadze, to ¿ycie wy-
gl¹da³oby inaczej. Dlaczego bo-
wiem gar�æ prochu ma wyrz¹dziæ
krzywdê drugiej gar�ci prochu?
Dlaczego nie potrafimy sobie
wzajemnie pomagaæ?

Na pocz¹tku Wielkiego
Postu ca³y Ko�ció³ sypie popió³ na
g³owy swoich dzieci, aby pomne
na zasadê jedno�ci, z której wy-
sz³y, w Wielkanoc potrafi³y zjed-
noczyæ siê przy wspólnym stole,
ju¿ nie tylko na podstawie przy-
nale¿no�ci do ziemi, ale i przy-
nale¿no�ci do Boga, aby odnala-
z³y siê w jedno�ci ducha. Je�li
Wielki Post bêdzie czasem
otwarcia na drugiego cz³owieka,
jak o tym mówi Ewangelia wspo-
minaj¹c o ja³mu¿nie, i je�li to bê-
dzie czas otwarcia serca w mo-
dlitwie dla Boga, to zjednoczymy
siê duchowo.

Przez najbli¿sze tygodnie
wszyscy mamy zmierzaæ - drog¹
dobrego czynu, przezwyciê¿enia
siebie, nawi¹zania bliskiego kon-
taktu z Bogiem - do tej jedno�ci,
do której stworzy³ nas Bóg. W
drugiej czê�ci kazania, która jest
obrzêdem posypania g³ów popio-
³em, skierujê s³owa do ka¿dego
z was indywidualnie: "Pamiêtaj,
¿e jeste� prochem". Wszyscy je-
ste�my prochem, ale te¿ wszyscy
jeste�my dzieæmi Bo¿ymi, które
winny tworzyæ jedna Bo¿¹ Rodzi-
nê.

KS. EDWARD STANIEK

Kazanie w �rodê Popielcow¹

Proch, prochowiRoman Edmund Tomaszewski
ur. 09.10.1945 r. zm. 16.02.2001 r.

Jan Rutkowski
ur. 14.01.1940 r. zm. 22.02.2001 r.

Sylwester Foremski
ur. 20.12.1951 r. zm. 23.02.2001 r.

Kazimierz Pokorniecki
ur. 9.10.1927 r.  zm. 5.03.2001 r.

spisa³a Irena G.

"Do�wiadczenia z³a, cierpienia, niesprawiedliwo-
�ci i �mierci wydaj¹ siê zaprzeczaæ Dobrej Nowi-
nie; mog¹ one zachwiaæ wiarê i staæ siê dla niej po-
kus¹. Powinni�my wtedy zwróciæ siê do �wiadków
wiary: Abrahama, który <wbrew nadziei uwierzy³ na-
dziei>".

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, (164-165)
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18. lutego go�ci³ w naszej parafii ks. prof. Antoni Lewek z Uniwer-
sytetu im. Stefana kard. Wyszyñskiego z Warszawy. Przez ca³¹
niedzielê g³osi³ kazania na temat sumienia i pos³ugi ks. Jerzego
Popie³uszki. Refleksja na temat 35 minutowego kazania wewn¹trz
numeru. * Zbierano do puszek ofiary dla poszkodowanych pod-
czas trzêsienia ziemi w Indiach. Zebrano 1800 z³. Bóg zap³aæ.
25 lutego przypada³y tzw. "zapusty". W naszym ko�ciele by³a oka-
zja do adoracji Naj�wiêtszego Sakramentu od godz. 17.00 do
18.30.
28. lutego �roda Popielcowa. Kolekta z tego dnia przeznaczona
by³a na potrzeby Bydgoskiego Hospicjum im. ks. Jerzego Popie-
³uszki. Zebrano 3145 z³. Bóg zap³aæ.
4. marca, podczas wieczornej Mszy �w., obejrzeli�my pierwszy
odcinek sacronoweli, w wykonaniu braci studenckiej, po�wiêcony
�wiêtowaniu niedzieli. Czekamy na nastêpne.
11. marca rozpoczynaj¹ siê parafialne rekolekcje dla doros³ych i
studentów. Nauki rekolekcyjne bêdzie g³osi³ o. Krzysztof Kowal-
ski (paulin) z Torunia. * Zgodnie z zaleceniem Episkopatu Polski
przeprowadzana jest przy wszystkich ko�cio³ach w kraju zbiórka
do puszek na rzecz pomocy dzieciom w Afryce. Rozdzia³em tej
pomocy zajm¹ siê pracuj¹cy tam kap³ani, misjonarze oraz zakon-
nicy i zakonnice.
Komisja Episkopatu Polski do spraw Misji przyjmuje te¿ wszelkie
inne ofiary i darowizny. Mo¿na je wys³aæ do tej Komisji w Warsza-
wie, ul. Byszewska 4 skr. poczt 112, 03-729 WARSZAWA 4, a
ofiary pieniê¿ne przesiaæ na konto: PeKaO S.A. I/O Warszawa nr
12401037-20025603-2700-401112-001 z dopiskiem "Ko�ció³ w
Polsce dzieciom w Afryce".
16 marca, w pi¹tek zapraszamy do kaplicy na godz. 20.00 na
Czuwanie z Maryj¹ przygotowane przez Oazê Rodzin.
21 marca o godz. 18.30 Msza �w. w ramach Parafialnego Dnia
Fatimskiego i Ró¿aniec. Po Mszy �w. w salce Domu Katechetycz-
nego spotkanie z Pismem �wiêtym.
1. kwietnia o godz. 14.00 Msza �w. i Droga Krzy¿owa w Dolinie
�mierci przygotowana przez Wspólnoty Ko�ció³a Domowego na-
szej Archidiecezji.
W Wielkim Po�cie: Droga Krzy¿owa w ka¿dy pi¹tek dla dzieci o
godz. 17.00 (w ko�ciele), dla doros³ych o 9.00 (w kaplicy) i 18.00
(w ko�ciele), oraz dla m³odzie¿y i studentów o godz. 20.00 (w ka-
plicy). * Dodatkowa okazja do spowiedzi w ka¿d¹ sobotê od
godz. 16.00 do 19.00. * Gorzkie ̄ ale z kazaniem pasyjnym (g³osi
ks. Edward) w ka¿d¹ niedzielê o godz. 17.00.
Kierujemy do parafian zaproszenie na modlitwê ró¿añcow¹ po wie-
czornej Mszy �w.: 19 marca w �wiêto �w. Józefa, za wszystkich
pracuj¹cych i poszukuj¹cych pracy oraz 25. marca w uroczysto�æ
Zwiastowania NMP za wszystkie matki, a szczególnie te, które
oczekuj¹ potomstwa.
Trwaj¹ przygotowania do otwarcia nowej sekcji w Centrum Kultu-
ry Katolickiej �Wiatrak�. Od 1. kwietnia ruszaj¹ zajêcia �kick bo-
xingu�. Zapisy w CKK.
Inne og³oszenia na stronach CKK "Wiatrak" i DA "Martyria"
Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  9. marca br. Nastêpne, wiel-
kanocne wydanie  "Na o�cie¿"  planowane  jest  8. kwietnia br.
Dziêkujemy korespondentom i sympatykom.

ZNACZENIE WYRAZÓW

Odgadnij wyrazy, a nastêpnie odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szyfru.
Poszczególne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu
wystarczy podaæ samo has³o. Oto szyfr:[(G-12, M-6, A-3, C-7, D-1) (L-3,
E-1, L-5, B-11, M-2, K-12) (J-14, A-1, B-3, J-4) (G-10, I-6, B-8, L-1, M-6,
M-14, E-1,N-2) (G-12, B-7, C-9, G-8) (L-5) (D-9, N-2, J-13, A-11, E-5, D-
5, H-7, I-8) (C-1, J-14) (G-12, A-10, M-8, N-2, F-9, G-10) (G-6, E-1,L-2, D-
9) (B-8, H-4, A-14, J-4, L-8)]ozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redak-
cji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 1. kwietnia 2001 r.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru to has³o: �MOIM
DROGOWSKAZEM JEST PISMO �WIÊTE�.  Nagrodê otrzymuje, Ma³-
gorzata Dunajska, zam. Kolonia Ostrowicka, 83-135 Ma³a Karczma.  Gra-
tulujemy. Nagrodê wysy³amy poczt¹.

POZIOMO
1A Stró¿ nad wod¹
2H Nêdzna szkapa
3A Ma³y �niegowy pojazd
4H Mi³osierny - co do cia³a
5A Klosz na ma³¹ lampkê
6I Jedno z polskich lotnisk
7A By³y uczestnik walk
8I Kontynent z Kamerunem
9A Pracuje w okienku
10G Wichrzyciel
11A Dama z obr¹czk¹
12G Zmy�lona przyczyna
13A Ozdoba ucha
14G Gimnastyk z cyrku

KRZY¯ÓWKA Z HAS£EM (G)

OPRACOWA£ RASKE WIDIP

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

TELEFONY
346-76-25 ks. prob. Zygmunt Trybowski, Biuro Parafialne
346-76-26 ks.  Stanis³aw Bezler (wew. 43), ks. Edward Wasilewski (41)

ks. Marek Stajkowski (44), ks. S³awomir Szwagrzyk (42)
346-31-94 ks. Krzysztof (DA �Martyria�)
346-76-27 Siostry SSpS: Krystyna, Mira, Joanna
346-31-90 (tel/fax) CKK �Wiatrak�,  Miesiêcznik �Na o�cie¿�
346-71-78 Telefon zaufania �Przystañ� (pn-pt 17.00-20.00)

Msze �wiête w naszym ko�ciele
w dni powszednie: 7.00 * 8.30 * 18.30

niedziele i �wiêta:
7.00 * 8.30 * 10.00 * 11.30 * 13.00 * 16.00 * 18.30

 16 Na o�cie¿ (3/2001)

PIONOWO
A1 Ojczyzna Gorbaczowa
A9 Opowiadanie rysunkowe
B5 towarzyszy starym kawa³om
D7 Walka, burda
E1 Silny wiatr
E11 Do udowodnienia
G5 Wolny w firmie
G10 Plan terenu, szkic
H1 Przeciwstawny palec
I6 Uszkodzenie naskórka
J1 Po³yka go ryba
J12 Dalszy plan obrazu
K8 Czynno�æ kreta
L1 Prze³o¿ony gajowego
N8 Pani ze sztang¹
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