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Nie umiem byæ srebrnym anio³em -
ni gorej¹cym krzakiem -
Tyle Zmartwychwstañ ju¿ przesz³o -
a serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami -
tyle ju¿ alleluja -
a moja �wiêto�æ dziurawa
na æwiartce w³oska siê buja.

Wiatr gra mi na ko�ciach mych psalmy -
jak na ko�lawej fujarce -
¿eby choæ papie¿ spojrza³
na mnie - przez bia³e swe palce. (...)

I wiem, gdy ³zê swoj¹ trzymam
jak z³oty kamyk z procy -
zrozumie mnie ma³y Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek po³o¿y na rêku -
sumienia wywróci podszewkê -
Serca mojego ocali
czerwon¹ chor¹giewkê.

ks. Jan Twardowski �Wielkanocny pacierz�
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Koñczy siê Wielki Post. Jedn¹ z miar
wielko�ci tego czasu mo¿e byæ udzia³ w
æwiczeniach wielkopostnych, do których
nale¿¹ rekolekcje. Æwiczeñ tych dla ró¿-
nych wiekiem parafian by³o w naszej pa-
rafii sporo. Rekolekcje parafialne i dla stu-
dentów prowadzi³ o. Krzysztof. O czym
mówi³ znajdziemy na stronach DA �Mar-
tyria�. Z innym rekolekcjonist¹ misjona-
rzem o. Zbigniewem Warcholikiem pro-
wadz¹ rozmowê Paulina (A), Zosia i Woj-
tek. Warto uwa¿nie przeczytaæ te teksty.

Na zakoñczenie Wielkiego Postu cze-
kaj¹ nas jeszcze niema³e niespodzianki.
Wspólnoty parafialne przygotowa³y dla
nas pierwsze w dziejach naszej parafii
Misterium. Piszemy o jego istocie i przy-
gotowaniach. Wprowadzeniem do tych
prze¿yæ niech bêdzie inny rodzaj miste-
rium, które dorocznie odbywa siê w Se-
villi w Hiszpanii. Pisze o tym Teresa - na-
oczny �wiadek. Inne spotkanie w Wielki
Pi¹tek o godz. 23.30. Czyta Jerzy Zelnik
i gra Kwartet Pomorski - warto.

Tematem wiod¹cym tego wydania jest
has³o niedziela. Pisz¹: Tato, Bogdan,
Wojtek. Warto przeczytaæ i porównaæ z
w³asnym sposobem �wiêtowania nie-
dzieli.

Jako ¿yczenia �wi¹teczne dla
wszystkich PT Czytelników niech bêd¹
s³owa wiersza ks. Jana Twardowskie-
go zdobi¹ce pierwsz¹ stronê. Na tê
Niedzielê Niedziel - Szczê�æ Bo¿e.

FRED
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Witaj!
Siedzê i siedzê nad t¹ kartk¹ i szukam

s³ów odpowiednich. Znów, po raz kolejny, po-
tykam siê o nieudolno�æ s³ów ludzkich - jak
nimi oddaæ prawdy wiêksze ni¿ s³owa, praw-
dy wnikaj¹ce w g³êbiê Boga samego. I có¿
tu zrobiæ? Spróbujê. Mo¿e siê uda.

Nie tylko w Wielkim Po�cie

�WYP£YÑ NA G£ÊBIÊ�
Tak jak Ci obieca³em - na ca³y Wieki

Post spakowa³em skrzyd³a do szafy i  cho-
dzê Twoimi, ludzkimi drogami. I wiesz co?
Wci¹¿ powracam uparcie nad brzeg Jeziora
Genezaret i przys³uchujê siê rozmowie Pio-
tra z Jezusem, tej o wyp³ywaniu na g³êbiê ...
i wci¹¿ na nowo chcê Ciebie tam zaci¹gn¹æ,
by� i Ty ws³ucha³ siê w tê rozmowê. Piotrze
- wyp³yñ na g³êbiê ... jak Twoja g³êbia? Wy-
p³yn¹³e� na ni¹ - zdecydowa³e� siê w tym
Wielkim Po�cie, by wyp³yn¹æ na g³êbiê swo-
jej duszy? Czy zaryzykowa³e� i podj¹³e� s³o-
wa Piotra: "Panie, na Twoje s³owo zarzucê".
Oj! Wiem ja o Tobie, ¿e Ty bardzo lubisz po
swojemu, ¿e tylko na sobie polegasz, ¿e na
swoje s³owo to i owszem - zrobisz co�, ale
na czyje� to ju¿ nie, bo pachnie Ci zniewole-
niem, poni¿eniem, zale¿no�ci¹. A to wcale
nie tak, bo przecie¿ mo¿na byæ m¹drym ry-
bakiem, który wszystko wie, jak Piotr, a jed-
nak mo¿na pos³uchaæ s³ów Jezusa - On za-
wsze jest m¹drzejszy ni¿ wszystkie nasze
m¹dro�ci razem wziête. I mo¿na wtedy do-

�wiadczyæ cudu wielkiego po³owu. I wtedy
dopiero siê oczy otwieraj¹, ¿e Ten, który jest
przy Tobie jest prawdziwie �wiêty, tak �wiê-
ty, ¿e czujesz niegodno�æ swojego ¿ycia i
chcesz, by odszed³ ... a On zostaje i posy³a
Ciê: odt¹d ludzi bêdziesz ³owi³. Takie by³o to
piêkne spotkanie Piotra i Jezusa. Pisa³em
Ci o tym ostatnio. I ci¹gle jako� sercem moim
anielskim powracam do tego wyp³ywania na
g³êbiê .. bo i dla anio³a to wielkie zadanie.
Naprawdê.

Dzi� chcê Ci zaproponowaæ jeszcze
jedno spotkanie. Id�my nad to samo jezioro
i pos³uchajmy jeszcze jednej rozmowy Je-
zusa i Piotra. Poszukaj  w Ewangelii wg �w.
Jana, rozdzia³ 21, wersety od 15 do 19. Po-
my�li - jest wczesny ranek, Aposto³owie pe³-
ni rado�ci i nadziei, bo ich Pan zmartwych-
wsta³. By³ umar³y i oto ¿yje ... pewnie nie do
koñca rozumiej¹, ale widz¹ Jego rany, s³y-
sz¹ Jego g³os. Jezus zostaje sam na sam z
Piotrem. Obaj wiedz¹ o tej strasznej nocy,
gdy Jezusa oskar¿ono, gdy Go biczowano,
gdy Go wyszydzono, gdy Piotr zapar³ siê i
uciek³ przestraszony, a potem gorzko zap³a-
ka³. Pewnie z nikim o tym nie rozmawia³ ...

ból serca w sobie nosi³ i dobrze wiedzia³, ¿e
Jezus widzia³ jego ³zy i zna gorycz zdrady,
która zaciemnia rado�æ ponownego spotka-
nia. Zostaj¹ sami. Wielki Piotr boi siê tej roz-
mowy, boi siê, ¿e Jezus wypomni mu Jego
zdradê, ¿e zapyta: dlaczego? Milcz¹ ... i w
koñcu Jezus pyta Piotra: czy mi³ujesz Mnie?
Piotr odpowiada "Panie, wiesz, ze Ciê ko-
cham". A Jezus na to: pa� baranki Moje. I
znów pyta Piotra o mi³o�æ ... trzy razy. Jakby
ka¿dym pytaniem chcia³ zmyæ z Piotrowego
serca s³owa zdrady. Pytanie o mi³o�æ doma-
ga siê konkretnej odpowiedzi: albo tak, albo
nie. Piotr, mimo strachu i wstydu, mówi: ko-
cham. Mówi: Ty wszystko wiesz, Ty wiesz,
¿e Ciê zdradzi³em, wiesz, ¿e siê ba³em o sie-
bie, ¿e nie mia³em odwagi stan¹æ po Twojej
stronie, wiesz, ¿e zapar³em siê Ciebie, wiesz,
¿e p³aka³em, bo pozna³em swoj¹ nêdzê,
wiesz w koñcu, ¿e teraz tak ogromnie mi
wstyd, ¿e w oczy nie mogê Ci spojrzeæ, i
wiesz tak¿e to, ¿e pomimo tej ca³ej mojej nê-
dzy kocham Ciê, choæ wiem, ze nie umiem
kochaæ Ciê w pe³ni, doskonale, ze kocham
tak nieudolnie, nieporadnie .... Ty Jezu to
wszystko wiesz. I Jezus znów mówi Piotro-
wi: pa� owce Moje. A potem mówi mu: Pójd�
za Mn¹! Jakby raz jeszcze powo³uje Piotra,
pozwala mu zacz¹æ od pocz¹tku ... wiesz,
gdy o tym my�lê, jak bardzo Jezus umi³owa³
Piotra, jak bardzo umi³owa³ ka¿dego cz³owie-
ka, to ³zy mam w oczach (anio³owie te¿ p³a-
cz¹ ...). bo przecie¿ i Ty jeste� jak Piotr -
sam wiesz, ile razy zapar³e� siê Jezusa. On
ka¿d¹ Twoj¹ zdradê przykrywa pytaniem: czy
mi³ujesz Mnie? Nie robi Ci wyrzutów, nie roz-
drapuje sytuacji, nie docieka, nie szanta¿u-
je. Pyta o mi³o�æ. O Twoj¹ mi³o�æ. Nie o to,
co i jak by� chcia³, ale o to, czy tu i teraz po
prostu Go kochasz. I czeka. Mo¿esz powie-
dzieæ "tak", mo¿esz powiedzieæ "nie" - tylko
b³agam, b¹d� uczciwy - nie wymy�laj, nie
kombinuj, nie wykrêcaj siê, nie usprawiedli-
wiaj okoliczno�ciami, lud�mi, sytuacj¹ itp.
Ka¿da Twoja zdrada, ka¿dy Twój grzech jest
dla Ciebie szans¹ powrotu, jest szans¹ na
nowe ¿ycie, na odbudowanie mi³o�ci - tak to
widzi Jezus. Dla Niego nie ma sytuacji prze-
granych ... to Ty tak my�lisz, ¿e nie masz ju¿
szans. To szatan w Ciebie wlewa beznadziej-
no�æ ... Jezus zawsze pyta: czy mi³ujesz
Mnie? I nie czyni wymówek, ale posy³a - tak
jak Piotra. On dobrze wie, ¿e jeste� s³aby,
¿e pewnie nie jeden raz siê potkniesz, ule-
gniesz pokusie ... ale ufa Ci, ufa Twojej mi-
³o�ci ... wiêc co Mu dzi� powiesz?

Pomy�l o tym, gdy w Wielki Pi¹tek sta-
niesz przed Jego krzy¿em - On naprawdê
umar³ i naprawdê zrobi³ to dla Ciebie. Po-
my�l o tym w poranek Zmartwychwstania i
znajd� czas, by przysi¹�æ z Jezusem nad
brzegiem jeziora i pos³uchaæ Jego pytanie o
mi³o�æ, by odpowiedzieæ Mu, by zacz¹æ od
nowa swoje ¿ycie. jedno jest pewne: ON
CIEBIE KOCHA! Nie przegap tej mi³o�ci, bo
bêdziesz nieszczê�liwy! Trzymaj siê dzielnie.
jestem z Tob¹.

TWÓJ ANIO£ M., FOT. MIETEK

Mo¿na nie czytaæ



Rozmowa miesi¹ca

PIEK£O JEST I KO�CIÓ£ TE¯
 z rekolekcjonist¹ o. Zbigniewem Warcholikiem  CSSp rozmawiaj¹ Paulina (A), Zosia i Wojciech

Ojciec nale¿y do Zgromadzenia Misjona-
rzy Ducha �wiêtego (CSSp)  i przez jaki�
czas pracowa³  w Republice Po³udniowej
Afryki, jak d³ugo? Proszê nam  przybli¿yæ
ten rejon �wiata.

W Afryce Po³udniowej by³em sze�æ miesiê-
cy. To jest dopiero pocz¹tek. Moja praca po-
winna tam trwaæ co najmniej trzy lata. Tak
jest w naszym Zgromadzeniu, ¿e jedziemy
na pierwsz¹ placówkê misyjn¹ do kraju, któ-
ry wybieramy. Prosz¹c Genera³a naszego o
wyjazd podajemy trzy kraje i on decyduje do
którego kraju jedziemy. Ja poda³em Afrykê
Po³udniow¹ na pierwszym miejscu i do tego
kraju pojecha³em. To by³ dopiero pocz¹tek.
Pozna³em kulturê i warunki jakie tam panuj¹
i wiem, ¿e do tego trzeba siê porz¹dnie przy-
gotowaæ. Lecia³em tam nie znaj¹c zupe³nie
jêzyka angielskiego, a on jest tam jêzykiem
urzêdowym, jednym z najwa¿niejszych. Te-
raz wiêc uczê siê go, ¿eby móc tam polecieæ.
Warunkiem pracy w Pd. Afryce jest znajo-
mo�æ jêzyka lokalnego, w moim przypadku
by³ to jêzyk Zulów, plemienia Zulusów, a ¿eby
go opanowaæ trzeba znaæ dobrze jêzyk an-
gielski. Przez trzy tygodnie by³em na kursie
tego jêzyka i siostra, która mnie uczy³a t³u-
maczy³a wszystko po angielsku. Wszystko
wyja�nia³a, pokazywa³a mi ksi¹¿ki gramatycz-
ne napisane w jêzyku angielskim, a ja nic z
tego nie rozumia³em, bo nie umia³em angiel-
skiego.

A czy te jêzyki maj¹ ze sob¹ co� wspólne-
go?

Te jêzyki istnia³y powiedzmy "od wie¿y Ba-
bel", jak zosta³y pomieszane. Pierwsi misjo-
narze, którzy zajêli siê plemieniem Zulusów
byli Anglikami, z pochodzenia Irlandczycy i
oni, ¿eby rozgry�æ gramatykê tego jêzyka, bo
jest zupe³nie inna od europejskiej, ws³uchi-
wali siê w ten jêzyk i stworzyli gramatykê, któ-
rej teraz mo¿na siê uczyæ tylko z ich podrêcz-
nika. Gdy patrzy siê na tekst to zupe³nie ina-
czej siê pisze i zupe³nie inaczej Anglicy to
wymawiaj¹, tak jak to jest w ich jêzyku. Pola-
cy natomiast maj¹ ³atwo�æ czytania jêzyka
Zulu, bo tak samo siê czyta jak siê mówi, z
ma³ymi tylko wyj¹tkami. Ja przyjecha³em do
Afryki 5 grudnia i ju¿ na Bo¿e Narodzenie
czyta³em im Ewangeliê i oni to rozumieli. Po
moim czytaniu by³ g³o�ny komentarz do prze-
czytanego S³owa w ko�ciele, wiêc widaæ by³o,
¿e wszystko zrozumieli co czyta³em. A ja tyl-
ko trochê "przysiad³em", ¿eby poæwiczyæ ich
akcent i normalnie czyta³em w jêzyku zulu,
choæ s³ów nie rozumia³em. Wiedzia³em oczy-
wi�cie jak ten fragment brzmi po polsku. Ich
jêzyka nie mo¿na t³umaczyæ bezpo�rednio,
bo oni maj¹ przedrostki i zadrostki, które do-
daje siê do czasowników rozbudowuj¹c je.
To jest niepojête, ¿e ka¿dy wyraz rozpoznaje
siê po tych przedrostkach dodanych z przo-
du i z ty³u.

Czy dzieci plemienia Zulu ucz¹ siê dwóch
jêzyków: zulu i jêzyka angielskiego?

Tak, ucz¹ siê jêzyka angielskiego i jakiego�
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innego, bo jêzyk zulu ju¿ umiej¹. Natomiast
dzieci np. z plemienia Sutu ucz¹ siê jêzyka
zulu i angielskiego, czyli maj¹ dwa jêzyki obce
w szkole. W Pd. Afryce jest jedena�cie jêzy-
ków urzêdowych i gdy np. jest dziennik w te-
lewizji to o 16.00 w jêzyku sutu, o 17.00 w
jêzyku zulu, pó�niej w afrikans, jêzyk angiel-
ski. Gdy ogl¹da³em obrady Sejmu w telewi-
zji, s³ysza³em, ¿e mówcy mówi¹ w swoich jê-
zykach, a s³uchacze maj¹ s³uchawki. Ale piê-
cioma jêzykami przewa¿nie wszyscy umiej¹
mówiæ.

Wróæmy do nas. Dzisiaj koñcz¹ siê reko-
lekcje w naszej parafii. Jak siê uda³y, choæ
mo¿e to nie najszczê�liwsze okre�lenie.
Czy mo¿na pokusiæ siê o jak¹� ocenê?

Ka¿de rekolekcje s¹ inne a skutecz-
no�æ ich polega na dobrym przygotowaniu.
Ja przygotowywa³em siê g³ównie modlitew-
nie, ¿eby Pan Bóg mi pomóg³, bo ostatnio

ju¿ z dzieæmi nie mia³em do czynienia, wiêc
nie wiedzia³em czy bêdê umia³ mówiæ ich jê-
zykiem. Zdajê siê zawsze na Ducha �wiête-
go, aby ci, którzy s³uchaj¹ zechcieli otworzyæ
swoje serca i przyj¹æ to s³owo. Jak mówi³ je-
den dominikanin, ¿e mo¿na by czytaæ Spis
Telefonów, ale w mocy Ducha �wiêtego i lu-
dzie bêd¹ siê nawracaæ. Mo¿e trochê prze-
sadzi³, ale chodzi³o o to, ¿e to przede wszyst-
kim nie ode mnie zale¿y skutek lecz od Pana
Jezusa. My mo¿emy czasem zepsuæ Jego
dzie³o, je�li nie przygotujemy siê dobrze tyl-
ko bêdziemy siê modliæ w tej intencji i co�
tam mówiæ spontanicznie. Tak mo¿na w ma-
³ej grupie na spotkaniu, ale nie na rekolek-
cjach, które s¹ raz w roku i s¹ szczególnym
czasem ³aski. Pan ma swoje drogi, ¿eby na-
wet tych najwiêkszych rozrabiaków czego�
nauczyæ.

Mimo, ¿e w poniedzia³ek i wtorek m³odzie¿
nie by³a skupiona, jednak dzisiaj wydawa-

³o siê, ¿e te rekolekcje do nich przemówi-
³y.

Dziêkowa³em Panu Bogu, ¿e dziêki ksiêdzu
Edwardowi, te rekolekcje by³y dla mnie rów-
nie¿ wypoczynkiem. Mówi siê, ¿e okres re-
kolekcji jest czasem walki niesamowitej i wte-
dy trzeba po�ciæ i du¿o siê modliæ, mówi¹æ
do m³odzie¿y. Ja my�lê, ¿e ten post i modli-
twê trzeba zostawiæ na przygotowanie przed-
rekolekcyjne, a potem trzeba ju¿ byæ rado-
snym, wypoczêtym i najedzonym, a nie ta-
kim ascet¹, bo wtedy jest siê nieprzystêpnym
dla ludzi. Przypomnia³y mi siê s³owa ksiêdza
profesora Rogowskiego, który mówi³ (para-
frazujê), ¿e w czasie Wielkiego Postu wszy-
scy zaczynamy po�ciæ i jeste�my tacy spiêci,
¿e co to nie my, potrafimy po�ciæ i milczeæ i
na�ladujemy w tym diab³a, który jest najwiêk-
szym ascet¹, bo wcale nie je i nie pije, a nie
przestaje byæ diab³em. To samo mo¿e doty-
czyæ nas, ¿e po�cimy, a wcale siê nie zmie-
niamy i dalej jeste�my takimi niepokornymi
dzieæmi Bo¿ymi.

Wspomnia³ ojciec tê istotê niemi³ej s³awy.
Powiada siê, ¿e grzech �miertelny jest bi-
letem do piek³a. Czy zgadza siê ojciec z
tak¹ opini¹ i czy to okre�lenie jest w �wia-
domo�ci ludzkiej, i czy wp³ywa na ludzkie
postawy i zachowania?

Z mojego krótkiego do�wiadczenia w konfe-
sjonale widzê, ¿e bardzo mocno zanika po-
czucie obecno�ci Pana Boga. Tak jak kiedy�
by³o sakrum, które ludzie rozumieli i uzna-
wali to dzisiaj te relacje bardzo siê zmieni³y.
Ludzie nie my�l¹, ¿e to co pope³niaj¹ jest
grzechem, który prowadzi do piek³a. Dzisiaj
nikogo to nie przera¿a. Wydaje siê jakby lu-
dzie dali sobie luz twierdz¹c, ¿e Pan Bóg i
tak im przebaczy. Jest taki akcent na to, ¿e
Pan Bóg jest mi³osierny. Dzisiaj tak du¿o
mówi siê w Ko�ciele o mi³osierdziu, ¿e "nie
ma mowy, ¿eby Pan Bóg nie przebaczy³". Ja
my�lê, ¿e to jest przeakcentowanie. Nasz
umys³ zamyka nas na to, ¿e z mi³osierdziem
³¹czy siê sprawiedliwo�æ.

Pan jest sêdzi¹ sprawiedliwym.

Je�li kto� za ¿ycia pope³ni jakie� przestêp-
stwo jest za to karany. Tak samo w ¿yciu du-
chowym - je¿eli kto� tak bardzo zrani mi³o�æ
Bo¿¹, to jakby uderzy³ Pana Jezusa w twarz
za to, ¿e za niego umiera³ na krzy¿u dwa ty-
si¹ce lat temu i w czasie �mierci o nim my-
�la³, i teraz nie przestaje o nim my�leæ i trosz-
czy siê o niego, a on Go bije po twarzy lub
jest wobec Niego obojêtny. Nie trzeba uni-
kaæ mówienia o piekle, bo jestem przekona-
ny, ¿e piek³o jest i Ko�ció³ te¿ o tym naucza.
O tym przypomina te¿ Ojciec �wiêty, który
mówi³ ostatnio w swoich dokumentach o
czy�æcu. Chcia³ pokazaæ, ¿e skoro jest ten
stan, który jest czy�æcem, to jest te¿ niebo i
piek³o. Skoro wierzymy w niebo, dlaczego
mamy zapominaæ, ¿e istnieje te¿ piek³o. Ja
bojê siê tego przeakcentowania na temat teo-
rii pustego piek³a, ¿e Pan Bóg okazuje tak
wielkie mi³osierdzie, ¿e wyczyszcza piek³o.
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Zaraz znajdzie siê kto�, kto stwierdzi, ¿e sko-
ro Pan Bóg jest wszechmocny, to zaraz na-
wróci szatana.

Wspomnieli�my o grzechach �miertel-
nych, o ludziach jako grzesznikach. Czy
ci, którzy uczestniczyli w rekolekcjach
wyznawali tyle grzechów �miertelnych, ¿e
trzeba je by³o wywoziæ taczkami z ko�cio-
³a? Nie chcê tu zahaczaæ o tajemnicê spo-
wiedzi.

Skoro jest tajemnica, to tajemnica niech bê-
dzie. Ale w czasie tych rekolekcji do�wiad-
czy³em, ¿e Pan Bóg zrobi³ te rekolekcje nie
tylko dla gimnazjum i dla mnie, ale i dla przy-
padkowych ludzi, którzy przychodz¹ w tym
czasie do ko�cio³a. Na taczkach siê jednak
grzechów nie wywozi, lecz zostawia siê je w
konfesjonale.

Czy jest ojciec "za³amany" grzechami lu-
dzi?

Nie. Nigdy nie jestem za³amany. Smutny jest
stan takiego cz³owieka, ale bardzo siê cie-
szê, ¿e ma �wiadomo�æ i ¿a³uje. To mnie
pociesza, bo to jest dobry stan, ¿eby wyj�æ z
pewnych rzeczy.

W naszym parafialnym miesiêczniku "Na
o�cie¿" jest zawsze temat przewodni.
Obecnie jest to niedziela jako dzieñ roz-
poczynaj¹cy tydzieñ, a najwa¿niejsza nie-
dziela to niedziela Zmartwychwstania
Pañskiego - niedziela niedziel. Czy jest
ksi¹dz w stanie wymieniæ, uszeregowaæ
w wa¿no�ci inne �wiêta naszej wiary?

Takich dni jest wiele: �wiêto Zmartwychwsta-
nia daje nam najwiêksz¹ nadziejê, ¿e bêdzie-
my ¿yæ z Panem, bo On zwyciê¿y³ grzech i
�mieræ i daje nam nadziejê ¿ycia wiecznego.
Dla mnie jako zakonnika, misjonarza Ducha
�wiêtego najwa¿niejsz¹ niedziel¹ po Zmar-
twychwstaniu jest niedziela Zes³ania Ducha
�wiêtego. Wiemy, ¿e Pan Jezus obieca³ nam
Ducha �wiêtego, ¿e nie zostawi nas sierota-
mi, ¿e przyjdzie Pocieszyciel, który nas po-
cieszy i umocni, który nam wszystko przypo-
mni. Nieraz jeste�my bardzo bezradni, nie
potrafimy sobie poradziæ w wielu rzeczach,
nie wiemy jak "rozgry�æ" pewne sprawy, a
zapominamy o tym, ¿e Pan Jezus nam obie-
ca³, ¿e da nam Ducha �wiêtego, który nam
wszystko przypomni co Pan Jezus mówi³ i co
naucza³ i co Ko�ció³ mówi. To jest taki zmys³,
który podpowiada nam w pewnych rzeczach
co robiæ i jak siê zachowaæ (oczywi�cie, s³u-
chaj¹c równie¿ autorytetu Ko�cio³a). W tê nie-
dzielê do�wiadczam z moimi wspó³braæmi
wielkiej mocy Ducha �wiêtego.

Jak to �wiêto prze¿ywa siê w Waszym
Zgromadzeniu?

Mam do�wiadczenie malutkie. Nasze Zgro-
madzenie jest dosyæ du¿e, ma trzy tysi¹ce
cz³onków na ca³ym �wiecie i w ka¿dym miej-
scu jest pewnie inaczej prze¿ywane. W Pol-
sce zawsze przed Zes³aniem Ducha �wiête-
go jest czuwanie ca³onocne w naszym ko-
�ciele rektorskim przy Al. Jana Paw³a II 117.
Prowadz¹ ró¿ne grupy. Czêsto zje¿d¿a siê z
ca³ej Polski Arcybractwo Ducha �wiêtego,
jest to Trzeci Zakon ludzi �wieckich, którzy
chc¹ propagowaæ kult Ducha �wiêtego i przy-
je¿d¿aj¹ na to czuwanie. Jest msza �wiêta o

pó³nocy, której przewodzi jaki� specjalny
go�æ, albo ojciec prowincja³. Jest to te¿ dzieñ
odpustu w naszej parafii, wiêc wtedy bardzo
hucznie to obchodzimy i celebracja euchary-
styczna jest bardzo rozbudowana. Pamiêtam
jeszcze za czasów kleryckich jak modlitwê po-
wszechn¹ prowadzili�my w ró¿nych jêzykach.
Ka¿dy z kleryków podchodzi³ i mówi³ modli-
twê w takim jêzyku jaki zna³. Ojcowie chêtnie
siê w³¹czali, by³y wiêc i jêzyki afrykañskie, w
jakim� narzeczu, w którym ojcowie pracowa-
li. To przypomina³o Zes³anie Ducha �wiête-
go i rado�æ tego �wiêta, bo rado�æ jest owo-
cem Ducha �wiêtego, tak jak Pismo �wiête
mówi: mi³o�æ, rado�æ, pokój. Zaraz po mi³o-
�ci i pokoju jest ta wielka rado�æ.

Niedziela jest pierwszym dniem czy ostat-
nim?

Trudno bêdzie zmieniæ mentalno�æ wspó³cze-
snego cz³owieka, ¿eby zmieni³ my�lenie czy

niedziela jest pierwszym czy ostatnim dniem
tygodnia, bo on ma problemy z wa¿niejszymi
sprawami, ¿eby je zrozumieæ. By³ piêkny list
o �wiêtowaniu niedzieli i Ko�ció³ próbowa³
wyja�niæ na czym to polega. Mam wra¿enie,
¿e ludzi to nie obchodzi, bo do czego im to
jest potrzebne czy niedziela jest pierwszym
czy ostatnim dniem tygodnia? Teraz pojawia
siê pojêcie reewangelizacji, ¿e teraz niejako
wszystkim od pocz¹tku nale¿y g³osiæ Ewan-
geliê, czyli mówiæ to samo co mówili Aposto-
³owie, ¿e Pan Jezus siê narodzi³, umar³ dla
ciebie, ¿e ¿yje i mówiæ to z tak¹ sam¹ moc¹
Ducha �wiêtego.

Czy nie wydaje siê Ojcu, ¿e nast¹pi³ �wtór-
ny� analfabetyzm?

Nie analfabetyzm. Bo je�li kto� nauczy³ siê
je�dziæ w dzieciñstwie na rolkach to bêdzie
to umia³. Te prawdy , które Ko�ció³ naucza³
zosta³y w ludziach z³o¿one i gdzie� tam w
g³êbi serca s¹, jest to raczej od�wie¿enie tych
prawd ludziom, a mo¿e oni to s³yszeli lecz
nie do�wiadczyli.

Wrócê jednak do niedzieli. Niedziela jest
dniem wolnym, w którym Bóg odpocz¹³
po stworzeniu �wiata, a w niedzielê naj-
wiêcej pracy maj¹ ksiê¿a.

My�lê, ¿e Pan Jezus nie powiedzia³ ¿e przy-
szed³ pracowaæ, lecz aby s³u¿yæ. Pan Jezus
mówi o s³u¿bie i je¿eli kap³an dobrze rozu-
mie swoje powo³anie nie jest to to praca tyl-
ko s³u¿ba. Co innego gdy pracujê aby zaro-
biæ na siebie i rodzinê, na wy¿ywienie, a co
innego kiedy s³u¿ê na s³owa Pana Jezusa.
To jest moje powo³anie. Ja idê i s³u¿ê. Pan
Jezus powiedzia³: Wyp³yñ na g³êbiê i zarzuæ
sieci. Oni tego potrzebuj¹ ¿eby ¿yæ, ¿eby siê
rozwijaæ duchowo, a w koñcu pój�æ do nie-
ba. A je¿eli bêdê s³u¿y³ pójdê do nieba ra-
zem z nimi.

Jest taki program - �Wielki brat� Jest to
wielkie podgl¹danie i Ko�ció³ jako insty-
tucja do�æ krytycznie to przyjmuje. Jest
na ten temat w ostatniej "Niedzieli" kry-
tyczna wypowied� ks. bpa Jana Chrapka.
Czy formu³a programu jest ksiêdzu zna-
na?

Nie ogl¹da³em ani jednego odcinka tego pro-
gramu, poniewa¿ nie chcia³em tego ogl¹daæ.
S³ysza³em, ¿e Episkopat podj¹³ tê sprawê.
Podobno kto� z tego programu powiedzia³,
¿e wstydzi siê najbardziej, gdy kamera ich
podgl¹da w czasie modlitwy. Nic innego -
mog¹ siê rozbieraæ - ale wstydz¹ siê tylko
modlitwy i my�lê, ¿e ten program prowadzi
do tego, ¿eby tych ludzi sk³aniaæ do grzechu.
To przypomina sytuacjê Adama i Ewy, którzy
gdy zgrzeszyli to poznali, ¿e s¹ nadzy. Oni
uznali w sobie ten grzech, a ludzie w tym pro-
gramie tego nie odkrywaj¹, ¿e s¹ nadzy i siê
pokazuj¹, jest im z tym dobrze i to ju¿ jest
tragedia. Tak jak by im by³o obojêtnie czy
zgrzesz¹.

Jest Wielki Post. M³odzie¿ ma problemy z
odmówieniem sobie s³odyczy, telewizji,
gier komputerowych. Jak sobie z tym ra-
dziæ?

Najpro�ciej, to argumentacj¹. Dlaczego ty
rezygnujesz? Czy dlatego, ¿eby sobie udo-
wodniæ, ¿e jeste� w stanie zrezygnowaæ z
jednego cukierka, czy masz argument kon-
kretny - bo ja kocham Pana Jezusa i dla Nie-
go rezygnujê. Je¿eli nie potrafiê zrezygno-
waæ z jednego cukierka to �wiadczy, ¿e tak
kocham Pana Jezusa.

Czy jest pytanie, którego nie zdali�my, a
którego siê Ojciec spodziewa³?

Zastanawia³em siê, czy zapytacie siê o moje
postanowienie wielkopostne?

A jakie jest?

Tego nie powiem.

Gdzie ojciec spêdzi �wiêta Zmartwych-
wstania?

W Chojnicach - w parafii Chrystusa Króla, któ-
r¹ prowadz¹ nasi zakonnicy.
Dziêkujemy za rozmowê i ¿yczymy b³ogo-
s³awionej Niedzieli Zmartwychchwstania
Pañskiego - Weso³ych �wi¹t.

Od redakcji: Rozmowê przeprowadzono w Byd-
goszczy w �rodê 28. marca 2001 roku. Symbole
przedstawiaj¹ dwa god³a �duchaczy�:  starsze go-
d³o zakonne z napisem �Cor unum et anima una�
- (�Jedno serce i jedna dusza�) i nowsze  p³omie-
nistego go³êbia lec¹cego  w stronê kuli ziemskiej
(na str. 3).



"Semana Santa" w Sewilli prze¿y³am
dwukrotnie. Za pierwszym razem przed kilku
laty, zaszokowa³a mnie widowiskow�æ i po-
zorna p³ytko prze¿yæ religijnych. Za drugim
razem zrozumia³am je lepiej. Rozgadany i
ha³a�liwy t³um milk³ na widok Madonny i uci-
sza³ niesforne gadu³y.

W parku uniwersyteckim zap³akana "Vir-
gen Dolorosa" p³ynê³a ponad g³owami tego t³u-
mu przy d�wiêkach cichutkiej melodii, pozo-
stawiaj¹c niezatarte wspomnienie i chyba b³o-
gos³awi¹c temu t³umowi. Chyba tak, bo tu¿
przed �wiêtami unieszkodliwiono andaluzyj-
sk¹ komórkê ETA, która w styczniu dokona³a
w Sewilli podwójnego, zupe³nie nieuzasadnio-
nego morderstwa i pewnie szykowa³a siê na
Semana Santa.

My w Polsce mamy swoje piêkne piel-
grzymki na Jasn¹ Górê, ale one anga¿uj¹
g³ównie, a mo¿e tylko tê najlepsz¹ m³odzie¿.
Tymczasem tu w Palmow¹ Niedzielê wszy-
scy odk³adaj¹ ciuchy, ubieraj¹ siê w przyzwo-
ite stroje i �wiêtuj¹. To jest na pewno lepsze
od dyskoteki

Semana Santa, czyli Wielki Tydzieñ w
Sewilli jest wydarzeniem nie do opisania, to
trzeba prze¿yæ. Zaczynaj¹c od Niedzieli Pal-
mowej codziennie po po³udniu, a z czwartku
na pi¹tek równie¿ w nocy wychodz¹ procesje
pokutne z ró¿nych ko�cio³ów, a jest ich 59.
Sercem procesji s¹ dwie platformy: "passo"
ze scenami z ¯ycia Chrystusa w czasie Wiel-
kiego Tygodnia oraz baldachim "palio" z Dzie-
wic¹ (tu ka¿dy wizerunek Maryi jest "Virgen"
czyli Dziewica).

Te platformy maj¹ 5 do 10 m d³ugo�ci i
2.5 do 3 m szeroko�ci. Ich boki s¹ os³oniête
materia³em, bo pod ka¿d¹ platform¹ jest 36-
54 m³odych mê¿czyzn, którzy j¹ przenosz¹
krokiem posuwistym, czasem zmiennym, cza-
sem wahad³owym. W efekcie wydaje siê, ¿e
platforma idzie lub p³ynie sama. Szczególnie
Virgen wydaje siê ¿ywa, bo cienkie i wysokie,
srebrzone kolumienki baldachimu ruszaj¹ sil
i wahaj¹ podczas marszu. Z baldachimu sp³y-
wa koronkowa "firanka" szeroko�ci ok. 0.5 m,
zakoñczona frêdzl¹, z drogimi kamieniami w
ró¿nych kolorach. To wszystko rusza siê i fa-
luje w takt marszu platformy. Od jej brzegu ku
Dziewicy id¹ rosn¹ce rzêdy d³ugich �wiec. Nie
liczy³am, ale jest ich co najmniej 50.

Maria - "Virgen Dolorosa" jest smutna,
czasem p³acz¹ca mimo wspania³ej z³otej ko-
rony i z³otej aureoli z licznymi gwiazdami (18
do 24). Ma koronkowy ko³nierz, sp³ywaj¹cy
na plecy, w rêku chusteczki, ró¿aniec i boga-
to haftowan¹, barokow¹ sukniê. Jest lekko
pochylona do przodu (niezdrowo na staw bio-
drowy), bo z Jej ramion sp³ywa poza ty³ plat-
formy wspania³y aksamitny p³aszcz.

Najbardziej podoba³o mi siê "passo" z
gotyckim sarkofagiem Chrystusa, w którym za
szklan¹ szyb¹ le¿a³o Jego cia³o, a który p³y-
n¹³ nad t³umem przy d�wiêkach Marsza ¯a-
³obnego. Oczywi�cie po drodze ka¿dej plat-
formy by³y przystanki a na has³o, "costaleros"
przygotowywali siê do dalszego marszu i znów
na has³o "podrzucali" do góry platformê, na

której znowu wszystko siê rusza³o. Nagradza-
³y ich oklaski t³umu, który tak reagowa³ na ka¿-
d¹ udan¹ akcjê, a dalszy marsz odbywa³ siê
przy d�wiêkach orkiestry.

Widzia³am prawie wszystkie procesje, któ-
re wysz³y na ulicê, choæ to trwa³o d³ugo, bo

ka¿d¹ poprzedza³ krzy¿ wiod¹cy, o szerokich
ramionach, lampiony ze �wiecami na wyso-
kich ¿erdziach, sztandar bractwa o innym
kszta³cie ni¿ nasze, emblematy Hermandad,
kandelabry, ch³opcy z kadzielnicami i dwa rzê-
dy braci-pokutników, w strojach pokutnych,
podobnych do Ku-Klux-Klanu, z d³ugimi �wie-
cami; na wosk z nich sp³ywaj¹cy czyhali ch³op-
cy, bo im wiêksza kula wosku zebranego, tym

wiêksza chwa³a. Czê�æ braci - pokutników
(Nazarenos) to by³y dzieci. Mia³y w kiesze-
niach cukierki, które rozdawa³y swym rówie-
�nikom, bardzo na to ³akomym. Doro�li Na-
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zarenos te¿ mieli cukierki, po które wyci¹ga³y
siê ma³e r¹czki, pragn¹ce bardziej prezentu
ni¿ ³akoci.

W tym roku po raz pierwszy do Bractw
nale¿a³y kobiety i równie¿ uczestniczy³y w
procesji w strojach pokutnych. Zastanawia-
³am siê czêsto, ile miejsc pracy stwarza Se-
mana Santa w tej bezrobotnej Hiszpanii.

Za "passo" sz³a procesja pokutników w
"kominiarkach" z krzy¿ami na ramionach,
znów bracia ze �wiecami i wreszcie balda-
chim "Virgen" z drug¹ orkiestr¹. Obie orkie-
stry nadawa³y rytm krokom "costaleros". Ta-
kich procesji by³o dziennie 7-8. Na g³ównej
trasie i przed Katedr¹ by³y ustawione krze-
s³a, które mo¿na by³o wykupiæ, ale nastrój
panowa³ tu "turystyczny" a nie modlitewny,
wola³am wiêc ogl¹daæ procesjê spoza barier-
ki lub "goniæ" je po ulicach miasta, maj¹c do-
k³adny program ich przemarszu oraz zalece-
nie, gdzie siê je najlepiej ogl¹da. T³ok by³ na
ulicach do pó�nej nocy, a ja wraca³am do
domu oko³o drugiej, ale by³o zupe³nie bez-
piecznie.

W  Wielki Czwartek, podobnie jak nasze
sobotnie odwiedzanie Grobu zwyczaj tutejszy
nakazuje odwiedzaj ko�cio³y - siedziby naj-
wa¿niejszych bractw. Na to konto mieszkañ-
cy ubieraj¹ siê w najlepsze ciemne garnitury,
a panie - w czarne suknie, zak³adaj¹ wysoki
grzebieñ (pineta) i nañ czarny koronkowy szal
(mantilla), g³adki, lub haftowany w z³ote wy-
puk³e wzory, takie jak na naszych barokowych
ornatach. Po obu stronach ty³u platformy s¹
giêtkie kandelabry ze �wiecami i jak ju¿ pisa-
³am, wszystko siê rusza przy ka¿dym kroku,
a wygl¹da szczególnie piêknie w nocy.

Ka¿d¹ platformê poprzedza orkiestra, a
melodie s¹ bardzo ró¿ne, zaczynaj¹c od ha-
³a�liwych, zaznaczaj¹cych rytm na bêbnie, a
koñcz¹c na cichych i melodyjnych, które w
nocy w parku stwarzaj¹ niezapomniany na-
strój. Pokutników jest bardzo du¿o, bo ka¿dy
pochód organizuje odrêbne "Bractwo" (Her-
mandad), do którego nale¿y od 600 do 2000
cz³onków. Przej�cie takiej procesji zabiera
wiêc od 0.5 do 1 godziny czasu.

Pierwsze jest  zawsze "passo" z Chrystu-
sem, przewa¿nie neobarokowe i z³ocone,
przedstawiaj¹ce ró¿ne sceny Wielkiego Ty-
godnia z osobami naturalnej wielko�ci, prze-
jazd na osio³ku w�ród ludu z palmami, Ostat-
nia Wieczerza, s¹d Pi³ata, Biczowanie, Ukrzy-
¿owanie w�ród ³otrów itp. Najbardziej podo-
ba³y mi siê trzy: jedna widowiskowa z Chry-
stusem, d�wigaj¹cym krzy¿ przy pomocy Cy-
renejczyka, a prowadzonym przez rycerza
rzymskiego na koniu ze wspania³ym pióropu-
szem z bia³ych strusich piór na he³mie. W³a-
�ciwie to najwa¿niejszy by³ koñ, tym bardziej,
¿e zespó³ d�wigaj¹cych platformê "costalie-
ros" by³ naprawdê mistrzowski: koñ tañczy³,
zmienia³ krok, waha³ siê na boki, cofa³, sk³a-
da³ ho³d po drodze kapliczce i w ogóle ca³a
platforma z lud�mi naturalnej wielko�ci by³a
jak ¿ywa. To "passo" wyruszy³o z ko�cio³a
"Esperanza de Triam" - Nadzieja dzielnicy, w
której mieszkam.
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Najwiêksze wra¿enie robi³o jednak "pas-
so" z samotnym Chrystusem, konaj¹cym na
krzy¿u, który wyrasta³ z dywanu czerwonych
kwiatów i p³yn¹³ ponad t³umem w milczeniu.
Najbli¿szy memu sercu i mojemu domowi by³
Chrystus - "Cachorro", do którego za model
pos³u¿y³ umieraj¹cy Cygan o tym imieniu, za-
mordowany za mi³o�æ do tajemniczej kobiety
z Sewilli. Kiedy ten wizerunek pojawi³ siê po
raz pierwszy (XVI w.) na "Puente de Triana",
wszyscy zakrzyknêli "Cachorro" i tak zosta³o.
Niestety z powodu deszczu musia³ w tym roku
zawróciæ do swego ko�cio³a.

Wyszed³ za to na ulice miasta Krucyfiks z
kaplicy w Muzeum, którego forma zosta³a za-
topiona w nurtach rzeki Guadalquivir, zgod-
nie z umow¹ niepowtarzalno�ci dzie³a, ale ku
rozpaczy artysty, który uzna³ je za najlepsze
dzie³o swego ¿ycia. a w rêku maj¹ obowi¹z-
kow¹ ma³¹ torebkê i ró¿aniec.

Pogoda by³a okropna - zimno i przelotne
deszcze, wiec prawie 1/3 procesji nie wyru-
szy³a, lub wróci³a do swoich ko�cio³ów, nie wy-
konuj¹c programu, który przewidywa³ wej�cie
do Katedry i dopiero potem powrót.

Szczê�liwie wykona³o pielgrzymkê pokut-
n¹ najwa¿niejsze "palio" z najpiêkniejsz¹ "vir-
gen de la Esperanza", zwane powszechnie
Macarena. Jest ona prze�liczna i zap³akana.
Towarzyszy Jej zwykle najwiêcej ludzi, a Jej
orkiestra sk³ada siê z licznych rycerzy rzym-
skich w he³mach z bia³ym pióropuszem. Se-
wilianie chyba bardzo lubi¹ te bia³e pióropu-
sze i rzymskich rycerzy, bo w wielu procesjach
mo¿na ich spotkaæ. Macarena otrzyma³a w
zesz³ym roku Krzy¿ Zas³ugi od w³adz miasta
Sewilli, a jej figura i "Palio" s¹ najbogaciej
ozdobione klejnotami.

Najwa¿niejsze "Passo" (Christo del Gran
Poder) nie wysz³o niestety na ulicê z powodu
deszczu. Przeczyta³am o nim �liczn¹ histo-
riê. Otó¿ przed oko³o 30 laty pewien cz³owiek,

który w m³odo�ci by³ bardzo religijny, straci³
wiarê i zajmowa³ siê tylko swoim sklepem z
wyrobami metalowymi, mieszkaj¹c na przed-
mie�ciu Sewilli (Nervion). Jego przyjaciel za-
chêca³ go do odwiedzenia Chrystusa "del
Gran Poder", na co ten odpowiedzia³: - "Po
co? Je�li Chrystus chce mnie widzieæ, to niech
przyjdzie do mojego domu".

Kilka miesiêcy pó�niej biskup zarz¹dzi³
procesjê swych "Passo" na przedmie�cia Se-
willi w celu odnowienia wiary i "Christo del
Gran Poder" wyruszy³ do Nervion. Podczas

drogi procesjê zaskoczy³a straszna ulewa i wi-
zerunek wprowadzono do najbli¿szej obszer-
niejszej bramy, a uczestnicy rozbiegli siê, szu-
kaj¹c schronienia przed deszczem. Mo¿na
sobie wyobraziæ uczucia cz³owieka, o którym

mowa, kiedy wracaj¹c z pracy zasta³ w bra-
mie swojego domu Chrystusa. Historiê tê
przeczyta³am w ksi¹¿ce powa¿nego autora,
a potwierdzaj¹ j¹ mieszkañcy Sewilli.

Jest piêkny zwyczaj, ¿e m³oda dziewczy-
na, wychodz¹ca za m¹¿ niesie koszyk jajek
do Sióstr Mniejszych, ¿eby siê modli³y o ³ad-
n¹ pogodê w dniu jej �LUBU.

Inna legenda g³osi, ¿e zakonnik w pod-
miejskiej kapliczce zasta³ p³acz¹c¹ dziewczy-
nê, która wychodzi³a za m¹¿ za bogatego
ch³opca a nie staæ jej by³o na odpowiedni¹
sukniê �lubn¹. Wiec zakonnik pomodli³ siê o
pomoc do dziewicy i otrzyma³ nakaz przynie-
sienia potrzebnych materia³ów, które wy¿e-
bra³ na rynku i z³o¿y³ na o³tarzu.

Przyniós³ równie¿ no¿yczki, ig³y i nici i
zapyta³ Dziewicy "Chcesz kroiæ, chcesz
szyæ?" Na drugi dzieñ znalaz³ na o³tarzu wspa-
nia³¹ sukniê �lubn¹ z diademem i �lub odby³
siê z odpowiednim "przepychem".

Ukoronowaniem Semana Santa, zarów-
no w Sewilli, jak i dla mnie by³a Niedziela Wiel-
kanocna: przed �witem (4:45 wyruszy³a pro-
cesja Rezurekcyjna ze Zmartwychwsta³ym -
do Katedry i z powrotem. Na baldachim Vir-
gen sypa³y siê z balkonów jak �nieg p³atki
kwiatów. Prawie jak u nas podczas procesji
Bo¿ego Cia³a.

Dogoni³am procesjê przed wej�ciem do
ko�cio³a; wcze�niej musia³am obejrzeæ trans-
misjê Mszy �w. z Rzymu i otrzymaæ b³ogo-
s³awieñstwo Urbi et Orbi.

EWA TERESA STÊPKOWSKA

Od Autorki: Fotografie Jose Maria Lobo po-
chodz¹ z programu  misteriów �Gota a Gota�,
Caja de Ahorros El Monte, Sevilla 1998,  oraz
z ksi¹¿ki Galla Motty �Pequeno cofrade�, Se-
villa, Graficas del Sur, imp. 1988,
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O Niedzieli Palmowej

HOSANNA!  ... UKRZY¯UJ!
Kiedy dzisiaj, w Niedzielê Palmow¹ uczestni-
czymy w procesji z bogato zdobionymi pal-
mami mo¿e mamy ju¿ na my�li zbli¿aj¹ce siê
�wiêta - Wielkanoc. W tym momencie zapo-
minamy mo¿e na chwilê, ¿e to przecie¿ Nie-
dziela Mêki Pañskiej. Jednak kiedy podczas
Mszy �wiêtej s³uchamy Pasji, czyli opisu Mêki,
oczami serca widzimy inn¹, jak¿e ró¿n¹ pro-
cesjê - Drogê Krzy¿ow¹. W jednej ludzie z
palmami wo³aj¹: Hosanna! Hosanna! A ci z
Drogi Krzy¿owej jeszcze g³o�niej wo³aj¹, a
Ewangelista mówi nawet, ¿e krzycz¹: "Ukrzy-
¿uj Go, na Krzy¿ z Nim".
Bolesn¹ Mêkê Jezusa zapowiadali prorocy,
szczególnie za� Izajasz, którego Jezus w
swych naukach czêsto wspomina. Niektórzy
mówi¹, ¿e Ewangelia to opis Mêki Pana Je-
zusa z d³ugim wstêpem. Ewangelista, �wiêty
Marek z g³êbokim realizmem podkre�la nam
wielko�æ cierpienia. Rozpoczê³o siê ono przed
Janem Chrzcicielem, kiedy Jezus stan¹³ przed
nim jako "grzesznik". Potem by³a czterdzie-
stodniowa walka z kusicielem na pustyni.
Nastêpnie do�wiadczenie tak wielkiej wrogo-
�ci i niechêci i niezrozumienia nawet w ro-
dzinnym Nazarecie, chocia¿ Jezus niós³

wszystkim tylko dobro. W koñcu ostatnie dni,
jak sam mówi³: "Jego godzina" to Ogród Oliw-
ny z Jego krwawym potem, ciemno�æ, lêk,

opuszczenie przez najbli¿szych i zdrada, �pi¹-
cy uczniowie i przygotowuj¹cy �mieræ za�le-

pieni wrogowie.
Taki dramatyczny kontrast, podobny do dzi-
siejszej procesji z palmami i opisem Mêki za-
warty jest w fragmencie Listu �w. Paw³a do
Filipian. W tym zestawieniu czytamy najpierw:
"Ogo³oci³ siebie..., przyj¹³ postaæ s³ugi..., sta³
siê pos³uszny, a¿ do �mierci krzy¿owej". Rze-
czywi�cie, by³aby to klêska ca³kowita Jego i
nasza, gdyby tak zakoñczy³o siê Jego ¿ycie.
Jednak w dalszych porównaniach czytamy:
"Bóg wywy¿szy³ Go i darowa³ Mu imiê ponad
wszelkie imiê ..., aby wszelki jêzyk wyzna³,
¿e Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale
Boga".
S³uchaj¹c dzi� tej Bolesnej ewangelii zamy-
�leni patrzymy na zas³oniête krzy¿e w �wi¹-
tyni. Có¿ to znaczy? Czy¿by�my s³uchaj¹c
tego, co zgotowali Mu ludzie wstydzili siê krzy-
¿a? Nie! My chrze�cijanie nigdy nie powinni-
�my wstydziæ siê tego znaku. Poprzez tê za-
s³onê pragniemy tylko jeszcze g³êbiej wnik-
n¹æ w jego tajemnicê, by w Wielki Pi¹tek, by
na Wielkanoc wo³aæ jednym g³osem: Bóg sta³
siê dla nas Królem przez Krzy¿.

KFAD
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�ledz¹c naukê Jezusa - Ewangeliê, zauwa-
¿amy, ¿e ca³y Jego ¿yciowy szlak tu, na ziemi
naznaczony jest hojnym obdarowaniem. Nie
oszczêdza³ ani tego, co posiada³, ani Siebie.
Wszystkim bez wyj¹tku rozdawa³ s³owa Bo¿ej
m¹dro�ci. Je�li tylko zosta³y przyjête owoco-
wa³y ³ask¹ nawrócenia, wiary, nadziei, mi³o-
�ci. Ile¿ to razy chorym ofiarowa³ dar zdrowia,
umar³ym - wskrzeszenie, grzesznikom - uzdro-
wienie z tr¹du, czy parali¿u grzechu, a znie-
wolonym przez z³ego ducha wyzwolenia - spod
mocy ciemno�ci.

Nawet na krzy¿u, w chwili najwiêkszego
dramatu, w chwili do�wiadczenia grozy, bólu,
agonii i �mierci Jezus nie zamkn¹³ siê w so-
bie. Nadal bowiem wychodzi³ naprzeciw lu-
dziom. £otra, który nawróci³ siê s³uchaj¹c Jego
modlitwy i obserwuj¹c wolny od nienawi�ci do
kogokolwiek sposób odchodzenia z tego �wia-
ta, obdarowa³ Królestwem Niebieskim. Mary-
jê, Sw¹ Matkê obdarowa³ uczniem Janem, a
jemu powierzy³ opiekê nad Maryj¹. W ten pro-
sty sposób zostali�my wszyscy, ca³y rodzaj
ludzki, obdarowani nasz¹ Matk¹ - Maryj¹. Jest
to chyba najwa¿niejszy znak ³¹cz¹cej Go przy-
ja�ni z wszystkimi narodami - pieczêæ zaufa-
nia i Mi³o�ci. Oni przyjêli tu w milczeniu, a my?

Powie kto�, no dobrze. To wszystko czyni³
Jezus jak jeszcze ¿y³. Pojawiæ mo¿e siê pyta-
nie: Czy po Swoim Zmartwychwstaniu nadal
obdarowywa³? Czy obdarowuje równie¿ dzi�?
Przecie¿ wiemy, ¿e Chrystus zmartwychwsta-
j¹c nie powróci³ ze �mierci do ziemskiego ¿y-
cia, lecz do ¿ycia, którym cieszy siê w niebie.
Je�li ciesz¹c siê nowym ¿yciem potrafi³ obda-
rowywaæ - to czym? Jakimi Darami?

Odpowied� na to pytanie znajdziemy w
Jego nauce, w Ewangelii. Zapewne pierwszym
darem Zmartwychwsta³ego Jezusa jest nie-
zw³oczne powiadomienie swoich uczniów o
swym Zmartwychwstaniu. Nie³atwa to rzecz do
wyt³umaczenia i uznania przez rozum, dostêp-
na jednak dla wiary staje siê niewyczerpanym
�ród³em rado�ci i si³y.

Drugi dar Zmartwychwsta³ego to ukazanie
siê kobietom. Towarzyszy³y Mu one na apo-
stolskim szlaku. Darzy³y Go szlachetn¹ mi³o-
�ci¹. Wspiera³y Jego nauczycielsk¹ dzia³al-
no�æ na swój sposób. Nie wykluczone, ¿e w
nagrodê za to zosta³y wybrane i podniesione
do godno�ci naocznych �wiadków Zmartwych-
wstania. Przecie¿ osobiste spotkanie i rozmo-
wa ze Zmartwychwsta³ym Nauczycielem
utwierdzi³y je w prawdzie. Z ca³¹ odpowiedzial-
no�ci¹ i wewnêtrznym przekonaniem mog³y
pój�æ i mówiæ: Pan rzeczywi�cie zmartwych-
wsta³!

Kolejny dar to zapewne przemilczenie
przez Zmartwychwsta³ego b³êdów, grzechów,
win ci¹¿¹cych na najbli¿szych z Jego otocze-
nia. Przecie¿ prawie wszyscy zw¹tpili, opu�ci-
li Go. Chrystus nikomu nie czyni wymówek.
Zachowuje siê tak, jakby siê nic z³ego nie sta-
³o. S¹dz¹c po ludzku, wiemy przecie¿, wszy-
scy aposto³owie i przyjaciele, choæ w ró¿nym
stopniu zas³ugiwali jednak na upomnienie. Nic
jednak takiego siê nie sta³o.

Nie sta³o siê, bo Zmartwychwstanie to czas
Bo¿ej amnestii! Zmartwychwsta³y w krótkim
zdaniu "Pokój wam!"

Udziela zgromadzonym w wieczerniku wiel-
kiego przebaczenia. Udzieli³ go wtedy i udzie-
la nadal. Udzieli³ go tam zebranym, a dzi�
udziela nam. Nale¿y o tym pamiêtaæ, �wiêtu-
j¹c tak rok po roku, mo¿e "nast¹" ju¿ rocznicê
tego donios³ego w dziejach �wiata i ludzko�ci
wydarzenia. Przecie¿ do ciebie, i do mnie rów-
nie¿ w tê Wielk¹ Noc, w tê Wielk¹ Niedzielê,
pierwszy dzieñ tygodnia przychodzi Jezus i
mówi: "Pokój tobie!" Dzieje siê tak dlatego,
poniewa¿ nauka Jezusa i Jego s³owa i czyny
wtedy wypowiedziane i uczynione s¹ skiero-
wane dla ca³ego �wiata i po wszystkie czasy.

Kolejnym darem by³o oczyszczenie serc
uczniów z lêku przed lud�mi. Mieli oni prze-
cie¿ wiele powodów do obaw. Bali siê, ¿e mog¹
zostaæ ukarani za przynale¿no�æ do grona
uczniów skazanego na �mieræ Jezusa. Bali siê
na my�l o przypisaniu im przez w³adze rzym-
skie, i ¿ydowskie wykradzenia z grobu cia³a
Jezusa i rozsiewania fa³szywych pog³osek o
"rzekomym" Zmartwychwstaniu. Chrystus sta-
j¹c po�ród nich i mówi¹c "Pokój wam" nie tyl-
ko pozdrowi ich po przyjacielsku. On tymi s³o-
wami wla³ w ich zalêknione dusze odwagê. tê
sam¹ odwagê, któr¹ ofiarowa³ im podczas
burzy na jeziorze, kiedy to powiedzia³ do zmê-
czonych i przestraszonych uczniów znamien-
ne s³owa: "Odwagi. Ja jestem''. Tak¹ sam¹
odwagê wlewa dzisiaj Zmartwychwsta³y w
Twoje serce. Przecie¿ Bóg, który jest poko-
jem jest z nami. Jego odwaga jest nasz¹ od-
wag¹.

O Niedzieli Niedziel

DARY ZMARTWYCHWSTA£EGO PANA

Pamiêtam ci¹gle do�wiadczenie tych
pierwszych niedziel po wiosennej pe³ni ksiê-
¿yca, kiedy chodzili�my na Rezurekcjê rano.

Czasami by³o jeszcze bardzo zimno i pró-
szy³ �nieg, innym znów razem ju¿ ca³kiem cie-
p³o, zw³aszcza, gdy wysz³o siê z d³ugich cieni
budynków na zalan¹ promieniami wschodz¹-
cego s³oñca ulicê. Niezale¿nie jednak od po-
gody powietrze by³o rze�kie, pachnia³o wiosn¹
i by³ to zawsze prawdziwie cudowny poranek,
w którym wstawa³o siê nadzwyczajnie lekko.

Jak te trzy kobiety, które w pierwszy dzieñ
po szabacie, nie mog³y siê ju¿ doczekaæ i skoro
�wit posz³y do grobu Jezusa, nios¹c przygo-
towane wonno�ci. Sz³y i martwi³y siê tylko tym,
kto im odsunie kamieñ zas³aniaj¹cy wej�cie
do grobu. Lecz "Kamieñ od grobu zasta³y od-
suniêty. A skoro wesz³y, nie znalaz³y ciala Pana
Jezusa." (£k 24,2-3) "Nie ma Go tutaj; zmar-
twychwsta³". (£k 24,6) - us³ysza³y od �wietli-
stych postaci, które tam ujrza³y. Zaskoczone i
przestraszone pobieg³y kobiety, "A by³y to:
Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Ja-
kuba"; (£k 24,10) do aposto³ów opowiedzieæ
co widzia³y i s³ysza³y. "Lecz s³owa te wydawa-
³y siê im (Aposto³om) czcz¹ gadanin¹ i nie dali
im wiary". (£k 24,11).

Ca³e to zamieszanie z Ewangelii tamtego
sprzed stuleci �witania, udziela siê i nam w

My�l¹c po ludzku

PRAWDZIWIE
CUDOWNY PORANEK

Wielkanocny Poranek; to jak Piotr jednak po-
bieg³ do grobu i ujrza³ same tylko p³ótna, "I
wróci³ do siebie, dziwi¹c siê temu, co siê sta-
³o". (£k 24,12)

Jest i w nas gdzie� w g³êbi duszy Piotr albo
Tomasz, który nie wierzy zanim nie zobaczy,
nie dotknie. Wchodz¹c do ko�cio³a w wielka-
nocne �wiêto, pierwsze zaciekawione spojrze-
nie kierujemy do grobu Pañskiego. Mamy
przed oczami Jezusa z g³êbok¹ ran¹ w boku
le¿¹cego w symbolicznym grobie, przy którym
jeszcze wczoraj czuwali�my, modlili�my siê...

Dopiero teraz, gdy upewnimy siê, ¿e grób
jest pusty, jeste�my gotowi rado�nie, z otwar-
tym sercem prze¿ywaæ niedzielê Zmartwych-
wstania.

Po uroczystej Eucharystii powracamy do
domu, gdzie zastawiamy stó³, jak nigdy wcze-
snym, uroczystym �niadaniem; jajami na twar-
do, szynk¹ z chrzanem, ciastami ... Dzielimy
siê �wiêconk¹ i sk³adamy sobie ¿yczenia. I
jeszcze ostry zapach rze¿uchy przystrojonej
kolorowymi pisankami, i na godnym miejscu
stoj¹cy Wielkanocny Baranek.

Wszystko to sprawia, ¿e ten pierwszy
Dzieñ Pañski jest niezwyczajny, inny od ka¿-
dej niedzieli w roku, d³u¿szy i prze¿ywany ra-
do�niej, jak radosne jest wiosenne �witanie.

GABLA

Kolejnym darem przekazanym uczniom,
jako ludziom pokoju by³o obiecane im przez
Zmartwychwsta³ego otrzymanie ³ask Ducha
�wiêtego. Dziêki tej ³asce poszli dzia³aæ w
imieniu Jezusa. Poszli tak samo, jak On dzia-
³a³ w imieniu Ojca. Poszli szafowaæ Bo¿ym sa-
kramentem przebaczenia, który udziela nawra-
caj¹cym siê.

Koñcz¹c, wypada zadaæ w tym miejscu ko-
lejne pytanie: Czym kierowa³ i kieruje siê Chry-
stus obdarowuj¹c tak hojnie nas, ludzi którzy
wielokrotnie swym postêpowaniem udowad-
niamy, ¿e nie zas³ugujemy na to? Na to pyta-
nie Ewangelia odpowiada jednoznacznie:
Chrystus kieruje siê Mi³osierdziem. Skorzystaj-
my z tych bogatych darów Mi³osierdzia, które
oferuje nam Zmartwychwsta³y. Nie zamykaj-
my siê i nie zaprzepa�æmy tej szansy nam
danej. "B¹d�cie Aposto³ami Bo¿ego Mi³osier-
dzia"- zachêca³ Ojciec �wiêty podczas ostat-
niej pielgrzymki do Polski. O�mieleni t¹ zachê-
t¹ pro�my Pana o dary i ³askê bycia aposto-
³em, Bo¿ego Mi³osierdzia. Mo¿na nim zostaæ,
bo ono jest udzielane nam, ludziom w sakra-
mencie pojednania. Pro�my Matkê, któr¹ zo-
stali�my obdarowani - "Matko nasza wstaw siê
za mn¹, Jezu Mi³osierny wskrzesz moj¹ du-
szê z martwoty grzechu".

¯yczê Ci Drogi Czytelniku tego zmartwych-
wstania w tegoroczn¹ Wielk¹ Noc, w tê Nie-
dzielê - Niedziel!

KFAD



Maryja w liturgii i tradycji Ko�cio³a
rzymskokatolickiego ukazywana jest za-
równo jako ta, która jest najwiêksz¹ spo-
�ród �wiêtych, ale i ta, której miejsce w
historii Zbawienia jest wyj¹tkowe. Dziêki
pos³uszeñstwu S³owu Bo¿emu wype³ni-
³a w ca³o�ci Bo¿y plan w stosunku do sie-
bie i do ca³ego �wiata, a teraz u boku
Syna orêduje za nami, zd¹¿aj¹cymi do
niebiañskiej Ojczyzny. Jest Ona Matk¹
nasz¹, wzorem do na�ladowania i umoc-
nieniem w ziemskim pielgrzymowaniu.
�WIÊTA MARYJNE

Posoborowa reforma liturgiczna
uporz¹dkowa³a �wiêta Maryjne dziel¹c je
na: uroczysto�ci, �wiêta, wspomnienia
obowi¹zkowe i dowolne. Uroczysto�ci
przypadaj¹: Niepokalane Poczcie NMP
(8 XII), �wiêtej Bo¿ej Rodzicielki (1 I),
Zwiastowanie Pañskie (25 III) i Wniebo-
wziêcie (15 VIII). �WIÊTA MARYJNE:
Ofiarowanie Pañskie(2 II), Nawiedzenie
NMP (31 V), Narodzenie NMP (8 IX).
WSPOMNIENIA OBOWI¥ZKOWE: NMP
Królowej (22 VIII), NMP Bolesnej (15 IX),
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej (7 X) i Ofiaro-
wanie NMP (21 XI). WSPOMNIENIA
DOWOLNE: Matki Bo¿ej z Lourdes (11
II), Niepokalanego Serca NMP (sobota
po Uroczysto�ci Naj�wiêtszego Serca
Pana Jezusa), Matki Bo¿ej Szkaplerznej,
czyli z Góry Karmel (16 VII), oraz Matki
Bo¿ej �nie¿nej, czyli rocznica po�wiêce-
nia bazyliki Matki Bo¿ej Wiêkszej w Rzy-
mie(5 VIII).

W poszczególnym krajach istniej¹
równie¿ �wiêta lokalne, zwi¹zane z miej-
scowym kultem Matki Bo¿ej, lub z miej-
scowymi Sanktuariami Maryjnymi. Takie
�wiêta mamy równie¿ w Polsce. S¹ nimi:
Uroczysto�æ Matki Bo¿ej Królowej Polski
(3 V), Matki Bo¿ej Czêstochowskiej (26
VIII). �wiêta: Matki Ko�cio³a (poniedzia-
³ek po Zes³aniu Ducha �wiêtego),
WSPOMNIENIA: Wspomo¿ycielki Wier-
nych (24 V) i Naj�wiêtszego Imienia Ma-
ryi (12 IX).

Równie¿ poszczególne diecezje, a
nawet i miasta maj¹ swoje w³asne �wiê-
ta zwi¹zane z lokalnymi Sanktuariami.
Przyk³adem takim mo¿e byæ obchodzo-
ne u nas w Bydgoszczy w dzieñ �w. Mar-
cina - �wiêto Matki Bo¿ej Piêknej Mi³o�ci
- patronki miasta.

W tradycji Ko�cio³a rzymskokatolic-
kiego przyj¹³ siê zwyczaj, ¿e sobota jest
dniem szczególnie po�wiêconym Matce
Bo¿ej. Ma to podkre�laæ wiarê, z jak¹
Maryja oczekiwa³a na Zmartwychwstanie
Swego Syna. W�ród wszystkich sobót w
XX wieku najwa¿niejsze miejsce zaczê³y
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Maryja w liturgii ko�cio³ów chrze�cijañskich  (11)

KO�CIÓ£ RZYMSKOKATOLICKI
zajmowaæ pierwsze soboty miesi¹ca.
Po�wiêcone s¹ one Niepokalanemu Ser-
cu Maryi i s¹ odpowiedzi¹ na objawienia
Matki Bo¿ej w Fatimie w 1917 roku. Kult
ten wzmóg³ siê od 1942 roku, kiedy to
papie¿ Pius XII ofiarowa³ ca³y �wiat Nie-
pokalanemu Sercu Maryi. Od tego cza-
su w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca
odnawia siê akt zawierzenia �wiata. Uro-
czystego odnowienia tego aktu dokona³
równie¿ w Roku Jubileuszowym 2000 Jan
Pawe³ II.

MIESI¥CE MARYJNE
W tradycji Ko�cio³a rzymskokatolic-

kiego s¹ dwa miesi¹ce w roku szczegól-
nie po�wiêcone czci Maryi - maj i pa�-
dziernik. W sensie �cis³ym, to maj jest
miesi¹cem maryjnym". Charakter Maryj-
ny podkre�la Ko�ció³ przez codzienne
�piewy Litanii Loretañskiej, lub odmawia-
nie Ró¿añca �wiêtego.

W Polsce istnieje od dawna ¿ywa
tradycja, ¿e wierni zbieraj¹ siê nie tylko
w ko�ciele, ale i przy przydro¿nych ka-
pliczkach, czy figurach, gdzie zebrani
�piewaj¹ Litaniê i pie�ni Maryjne.

Taki zwyczaj zaistnia³ równie¿ w
naszej parafii, bowiem przez ca³y maj o
godz. 21.00 odbywa siê nabo¿eñstwo
majowe .przy figurze Matki Bo¿ej Fatim-
skiej.

Miesi¹cem Maryjnym nazywamy
równie¿ pa�dziernik, bowiem zalecane
jest, aby w ca³ym Ko�ciele ³aciñskim w
tym czasie by³ odmawiany Ró¿aniec.
Zwyczaj ten zosta³ wprowadzony po zwy-
ciêstwie chrze�cijañstwa nad Turkami w

roku 1571 pod Lepanto. Szczególnym
propagatorem odmawiania Ró¿añca by³
papie¿ Leon XIII, który zachêca³ wiernych
do tego a¿ w 16 swoich encyklikach. On
te¿ wprowadzi³ zwyczaj odmawiania, po
Ró¿añcu Litanii Loretañskiej i udzielania
b³ogos³awieñstwa Eucharystycznego we
wszystkich ko�cio³ach i kaplicach publicz-
nych.
MARYJA W EUCHARYSTII

W Eucharystii Maryja czczona jest
przede wszystkim jako Ta, z której Zba-
wiciel przyj¹³ cia³o ludzkie. Liturgia prze-
konuje nas, ¿e Eucharystia jest Cia³em
Pañskim, a Maryja to ta, która przynosi
wiernym Jezusa Eucharystycznego. W
sprawowaniu Eucharystii po raz pierwszy
Maryjê wymienia siê w "spowiedzi po-
wszchnej", kiedy prosimy J¹ o wstawien-
nicz¹ modlitwê, prosz¹c Boga o odpusz-
czenie grzechów. Nastêpne wspomnie-
nie jest w "Wyznaniu wiary" (nicejsko-
konstantynopolskim), które przypomina
nam prawdê, ¿e "Syn Bo¿y przyj¹³ cia³o
z Maryi Dziewicy".

Obecna jest równie¿ we wszystkich
anaforach eucharystycznych, a szczegól-
nie pochodz¹cym z V wieku tzw. Kano-
nie Rzymskim, w którym jest mowa o
³¹czno�ci wiernych zebranych na Eucha-
rystii z Ko�cio³em niebieskim. Warto przy-
pomnieæ te s³owa: "Zjednoczeni z ca³ym
Ko�cio³em z czci¹ wspominamy najpierw
pe³n¹ chwa³y Maryjê, zawsze Dziewicê,
Matkê Boga i Pana naszego, Jezusa
Chrystusa ..."

W czwartej modlitwie Maryja wspo-
minana jest dwukrotnie. Najpierw jako Ta,
której centrum stanowi pe³nia czasów,
oraz Ta, która pierwsza cieszy siê dzie-
dzictwem ¿ycia wiecznego.

Wielkie bogactwo tekstów maryj-
nych jest równie¿ w zmiennych czê�ciach
Mszy �wiêtej, szczególnie przeznaczo-
nych na �wiêta maryjne. Tam Maryja przy-
zywana jest jako ta, która jest wzorem
do na�ladowania, która wstawia siê do
Boga za ludem chrze�cijañskim i która
wyprasza dla nas szczególne ³aski.

Charakterystyczn¹ cech¹ liturgii
Ko�cio³a rzymskokatolickiego jest fakt, ¿e
wszystkie modlitwy s¹ zawsze kierowa-
ne do Boga, a obecno�æ Maryi jest w nich
tylko wspominana. Zgodnie z intencj¹
Soboru Watykañskiego II wszystkie tek-
sty liturgiczne s¹ syntez¹ maryjnego wy-
miaru liturgii rzymskiej.

OPRACOWA£ KFAD

Od autora:
Teksty modlitw: o. Grzegorz Bartosik
OSM Conv. W nastêpnym odcinku przed-
stawimy Ko�ció³ rzymskokatolicki - cd.
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Przynajmniej raz na piêæ lat

WIZYTACJA KANONICZNA

"Zmartwychwstanie Jezusa nie by³o powrotem do ¿ycia ziemskiego, jak to
mia³o miejsce w przypadku wskrzeszeñ, których dokona³ Jezus przed Pasch¹:
córki Jaira, m³odzieñca z Naim, £azarza. (...) W swoim zmartwychwsta³ym ciele
Jezus przechodzi ze stanu �mierci do innego ¿ycia poza czasem i przestrzeni¹.

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, (646 )

Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi,
¿e biskup diecezjalny obowi¹zany jest wizy-
towaæ diecezjê ka¿dego roku, albo w ca³o-
�ci, albo czê�ciowo, tak jednak by przynaj-
mniej raz na piêæ lat zwizytowa³ ca³¹ diece-
zjê. Obowi¹zek ten ma wype³niaæ osobi�cie,
a w przypadku uzasadnionej przeszkody,
przez biskupa koadiutora lub pomocnicze-
go. Zwyczajnej wizytacji biskupiej podlega-
j¹ osoby, instytucje katolickie, rzeczy i miej-
sca �wiête, znajduj¹ce siê w obrêbie diece-
zji. Ostatnia wizytacja kanoniczna mia³a miej-
sce w naszej parafii 26-27 kwietnia 1995
roku, a dokona³ jej biskup Bogdan Wojtu�.
W trakcie tych dwóch dni biskup Wojtu� od-
by³ ogromn¹ ilo�æ spotkañ, w tym z ksiê¿mi i
siostrami zakonnymi, ze wspólnotami i s³u¿-
b¹ liturgiczn¹; odwiedzi³ chorych, szko³y,

szpital, o�rodek dla g³uchoniemych; udzieli³
m³odzie¿y sakramentu bierzmowania i po-
�wiêci³ Drogê Krzy¿ow¹ w kaplicy. Ju¿ ta li-
sta spotkañ i odwiedzin, chocia¿ mocno
skrócona, �wiadczy o bogatym i napiêtym
programie wizytacji.

Kolejna wizytacja powinna siê odbyæ w
roku ubieg³ym, jednak¿e Rok Jubileuszowy
i tak by³ przebogaty w uroczysto�ci i  spo-
tkania, dlatego  wizytacja odbywa siê w roku
bie¿¹cym. Naszym go�ciem bêdzie  biskup
Stanis³aw G¹decki. Wizytacja jest nie tylko
powinno�ci¹ wynikaj¹c¹ ze stosownych
przepisów, ale jest tak¿e okazj¹ do zapre-
zentowania dorobku ca³ej parafii, zarówno
duchowego, jak i materialnego. Powinni�my
siê wiêc do niej dobrze przygotowaæ.

BOGDAN

Rekolekcje z o. Krzysztofem Kowalskim

CHODZENIE PO WODZIE
W dniach od 11 do 14 marca studenci

i wszyscy m³odzi duchem prze¿ywali swój
czas odnowy duchowej bêd¹cy niepowtarzal-
n¹ szans¹ wej�cia w g³¹b siebie. Przewodni-
kiem tych rekolekcji wielkopostnych by³ pau-
lin o. Krzysztof Kowalski.

Poniedzia³kowa liturgia s³owa by³a rzu-
conym ziarnem, która mia³a na pocz¹tek kie³-
kowaæ przyrostem s³uchaczy w nastêpne dni.
S³owem prostym i chwytaj¹cym za serce mó-
wi³ o. Krzysztof o Bogu. By³ te¿ ¿artobliwy po-
daj¹c np. definicjê wspó³czesnego narzeczeñ-
stwa - "On chodzi, chodzi, ona zachodzi a on
odchodzi bo nie o to chodzi", ale tylko, po to
by uzmys³owiæ nam m³odym, ¿e to my jeste-
�my nadawcami i odbiorcami tych s³ów.

¯eby dotrzeæ do g³êbi, odkryæ tajem-
nicê wiary trzeba wzi¹æ Bibliê do rêki - to
pierwszy warunek by móc chodziæ po wodzie.

Z zaproszenia na wtorkowe spotkanie
z Bogiem Mi³osiernym w sakramencie pokuty
skorzysta³o wiele osób. Mimo tego ukojenia,
które znajdujemy w pojednaniu, przebacze-
niu o. Krzysztof podkre�la³, ¿e Bóg nie daje
rado�ci, nie daje nam ³atwego i przyjemnego
¿ycia. On ofiarowuje nam wyzwanie, nie trosz-
czy siê o kolorowe opakowanie, mo¿esz je
przyj¹æ lub nie. Bardzo trudno jest wzi¹æ krzy¿,

bo trzeba zaprzeæ siê samego siebie i drze-
wo cierpienia przyj¹æ jako krzy¿ chwalebny.
Owocem tych rekolekcji by³ chocia¿by tak licz-
ny i pe³ny udzia³ w �rodowej Eucharystii. Nie
dokoñczony temat - skierowany g³ownie do
mê¿czyzn - przyci¹gn¹³ te¿ wielu na spotka-
nie na piêterku.

Ludzie pragn¹ s³ów i �wiadectwa, aby czer-
paæ si³y do w³asnego wzrastania jest to trud a
jego symbolem jest kaktus, który zgodnie z
tradycj¹ zosta³ podarowany ojcu rekolekcjo-
ni�cie w dowód wdziêczno�ci za s³owo ¿ycia.
Niech czas pierwszego Wielkiego Postu w tym
stuleciu bêdzie tak¹ rado�ci¹ dla ka¿dego z
was, aby tak by³o nauczmy siê korzystaæ z
zaproszeñ jakie wysy³a do nas ukochany Oj-
ciec w niebie.

KASIA

Rok Prymasa Stefana Wyszyñskiego

MUSZÊ NAPISAÆ

"I nape³ni³ siê dom wonno�ci¹ olej-
ku". - Czyn Marii w Betanii, przypominany
przez Ko�ció³ w Wielki Poniedzia³ek, jest g³ê-
boki w swej perspektywie dziejowej. Maria z
wdziêczno�ci za ¿ycie brata, nama�ci³a nogi
Chrystusa i otarta je w³asnymi w³osami.
Wonno�æ sp³ynê³a nie tyle z alabastrowej
urny, ile z duszy. Dom Betañski - to obraz
Ko�cio³a. A wonno�æ - to chwa³a Pañska,
która wype³nia ca³y Dom Bo¿y, ca³y Ko�ció³.
Woñ serc wdziêcznych, oddanych Bogu, jest
najwiêksz¹ rado�ci¹ Boga. Chrystus broni
Marii przed Judaszem, tak jak Ko�ció³ bro-
niæ bêdzie s³ugi swoje przed gorsz¹cymi siê
z ¿ycia oddanego Bogu. Oddaæ Mu wszyst-
ko, nie tylko wonno�æ ¿ycia, ale ca³¹ urodê
¿ycia, pochyliæ siê do stóp Mistrza, niczego
Mu nie ¿a³owaæ - to wonno�æ nape³niaj¹ca
dom ca³y. To owoc wiekowej pracy Ko�cio-
³a. Ta wonno�æ do dzi� dnia zadziwia wszyst-
kich, którzy spokojnie patrz¹ na Ko�ció³.
Najwiêksz¹ Jego chwa³¹ jest to, ¿e budzi
dusze, rozsiewaj¹c wokó³ siebie wonno�æ
�wiêto�ci i chwa³y Bo¿ej. �wiat p³aci swoj¹
powinno�æ Bogu. Otwórzmy Martyrologium,
Msza³, Brewiarz, Historiê Ko�cio³a, roczniki
hagiografii, pisma ascetyczne i mistyczne -
odczujemy tê wonno�æ. Czy mo¿na wobec
niej pytaæ: Na có¿ ta strata? (4.IV.1955, po-
niedzia³ek)

Nie wiem dlaczego, ale muszê to za-
pisaæ, choæ tak bardzo siê lêkam. Ty mi na-
kazujesz, sam nie jestem zdolny. Nakazu-
jesz mi chcieæ i nakazujesz mi napisaæ, choæ
opieram siê i jednemu, i drugiemu Twemu
chceniu. A wiêc, prawdziwie: je�li Ci, Ojcze,
jest potrzeba co� wiêcej, ni¿ dotychczas siê
dzieje ze mn¹, to czyñ. Je�li Ci jest potrzeb-
ne moje wiêzienie, piwnica dla mnie, udrêki
�ledcze, procesy, widowisko z Twego s³ugi,
oszczerstwa i po�miewisko, wzgarda pospól-
stwa i wszystko, czego tylko zapragniesz
...Otom ja! - Napisa³em i ... spada mi ciê¿ar
z serca. (18.IV.1955, poniedzia³ek)
(ks. Stefan Kardyna³ Wyszyñski. "Zapiski
wiêzienne� , PAX, Warszawa 1997)

WYBRA£A REDKA

Szybka nauka
Pewien pra³at z Kurii Rzymskiej chcia³ siê szybko na-
uczyæ jêzyka polskiego. Zamówi³ w tym celu �Elemen-
tarz� i po kilku tygodniach nauki zwróci³ siê do Ojca
�wiêtego z nastêpuj¹cym pytaniem: - Jak siê czuje pie-
sek (zamiast Papie¿)? - Na to Ojciec �wiêty nie trac¹c
humoru odpowiedzia³ - Hau! Hau!

Zdanie o ... �WIELKIM BRACIE�
�Jest to wielka umiejêtno�æ dochowaæ
tajemnicy, byæ dyskretnym, nie pod-
s³uchiwaæ, nie podpatrywaæ. To wiel-
ka i wspania³a szlachetno�æ.�

Kardyna³ Stefan Wyszyñski



 10 Na o�cie¿ (4/2001)

Z m³odymi lud�mi czêsto jest tak jak ze �re-
biêciem, które wypuszczone na pole tratuje je
tak, ¿e nic nie uro�nie. M³ody cz³owiek, który
uwierzy w swoj¹ wolno�æ mo¿e stratowaæ swo-
je ¿ycie. Potem jest ju¿ tylko niewolnikiem alko-
holu, papierosów, narkotyków, seksu. Staje siê
staruszkiem. Zdemolowanych, zmia¿d¿onych
m³odych ludzi jest dzi� bardzo du¿o. Z czym
pójdziecie w ¿ycie? B¹d�cie ostro¿ni. Nie dajcie
siê oszukaæ reklamie, kolorowym s³owom, bo
s³owo ludzkie nas mia¿d¿y. O¿ywia nas s³owo
Bo¿e. Bóg ukry³ siê w S³owie, a na o³tarzu w
maleñkim chlebie. Ksi¹dz otwiera tabernakulum
podaje ludziom Jezusa. Przed lud�mi, którzy
przyjmuj¹ Jezusa nale¿y przyklêkn¹æ bo s¹ ¿y-
wym tabernakulum. Jezus jest w nas. My sobie
tego nie u�wiadamiamy. Mamy Go zanie�æ do
akademika, na ulice, na uczelniê, do pracy,
wszêdzie. To jest misja Ko�cio³a. To jest moja i
Twoja misja. Grzech powoduje barierê, przez
któr¹ nie mo¿emy do�wiadczyæ mi³o�ci Jezusa,
nie mo¿emy do�wiadczyæ Jego obecno�ci.

Kim chcemy byæ w ¿yciu? Mo¿emy byæ albo

S³owo Bo¿e musi staæ siê w naszym ¿yciu
¿ywe i prawdziwe

Ksi¹dz, który uczy³ mnie religii powiedzia³
mi tak: "Je¿eli chcesz byæ �wiêty, we� Bibliê do
rêki i zacznij czytaæ. Ona musi wype³niæ siê w
twoim ¿yciu. Zobaczysz czy to s³owo jest praw-
dziwe i czy ono siê spe³nia." Nie mo¿na byæ wie-
rz¹cym i niepraktykuj¹cym, tak jak nie mo¿na
byæ ¿yj¹cym i nie oddychaj¹cym. Inni mówi¹,
¿e wystarczy przyj�æ raz w roku do spowiedzi i
komunii �wiêtej. A czy wystarczy raz w roku zje�æ
obiad by wy¿yæ? Inni mówi¹ - gdzie ten Pan Bóg
by³ gdy by³ O�wiêcim? To jest nieporozumienie.
Czy Pan Bóg kaza³ Hitlerowi  zak³adaæ obozy?
Czy Pan Bóg tobie ka¿e, gdy sobie popijesz,
wsi¹�æ do samochodu za kierownicê? To jest
pomy³ka. Kiedy przychodz¹ nieszczê�cia my to
wszystko zrzucamy na Pana Boga. Tracimy wia-
rê przez g³upstwa. Czasami ludzie mówi¹ tak:
"E, proszê ksiêdza, ja to bym chodzi³ do tego
ko�cio³a, ale tam niektórzy tysi¹ce ró¿añców
odmawiaj¹ a tak ciê¿ko z nimi w domu, w aka-
demiku czy w s¹siedztwie wytrzymaæ." Odpo-
wiadam jedno - gdyby nie chodzili byliby gorsi.

Wielkiego uczonego Newtona zapytali kie-
dy� studenci: "Pan jest s³ynny na ca³y �wiat i
pan trzyma w rêku ró¿aniec? Pan jeszcze w to
wierzy? Niech nam pan udowodni zmartwych-
wstanie cia³." Dobrze. - odpowiedzia³ i wzi¹³ w
rêkê gar�æ prochu i powiedzia³ - "Rozpadnie siê
cia³o." Wzi¹³ opi³ki ¿elaza i wymiesza³ z tym pro-
chem, a nastêpnie wzi¹³ magnes i zacz¹³ kr¹-
¿yæ a¿ wszystkie opi³ki znalaz³y siê na jego po-
wierzchni i powiedzia³ - "Je¿eli ten magnes wy-
ci¹gn¹³ wszystkie opi³ki ¿elaza z tej ziemi, to Bóg
mo¿e uczyniæ z czego� co siê rozsypie na nowo
cia³o."

Wiara musi z czego� wyp³ywaæ. Musimy
znaæ tajemnicê wiary. Wiara to jest patrzenie w
oczy Jezusa, ws³uchanie siê w Jego g³os, wte-
dy mo¿na chodziæ po wodzie. Gdy nie us³yszysz
g³osu bêdziesz ton¹³. Rozmowa Jezusa z Pio-
trem, który chodzi po wodzie to dialog, to modli-
twa. ̄ eby nauczyæ siê takiej modlitwy trzeba siê

modliæ. Trzeba æwiczyæ. Nie tylko kiedy siê
wszystko wali, lecz zawsze. Bardzo czêsto Pan
Bóg przychodzi ze znakiem, ¿e kto� wstaje z
³ó¿ka inwalidzkiego czy z ³o¿a bole�ci, gdzie le-
¿a³ sparali¿owany. Jezus pokazuje, ¿e ma moc
nad wszystkim. To dzieje siê na Jasnej Górze i
wszêdzie, gdzie sprawuje siê Eucharystiê. To
jest ¿ywe s³owo. Ty musisz byæ Piotrem, Jaku-
bem, Janem, Judaszem. Kto z nas chcia³by byæ
Judaszem? Czasami taka jest prawda, tylko
musimy j¹ zobaczyæ i przyznaæ siê. Ka¿dy z nas
ma takie szambo, które skrzêtnie zamyka i tam
nikogo nie chce dopu�ciæ. Jezus to wszystko
wysprz¹ta i bêdziesz wolnym cz³owiekiem. Do-
póki masz to pomieszczenie zamkniête przycho-
dzi diabe³ i ciê straszy. Wyci¹gnij kliszê, na któ-
rej s¹ zdjêcia tej komnaty na s³oñce, którym jest
Jezus. Kto wywo³a takie zdjêcie? Nikt. To jest
moment sakramentu pojednania. Dlatego war-
to przyj�æ do Jezusa, warto byæ wolnym.

Ca³e ¿ycie ³owimy mi³o�æ, na oczy, na kola-
no, sami wiecie najlepiej. Musicie zobaczyæ to
³owienie mi³o�ci. Piotr ca³¹ noc ³owi³ i nic nie
z³owi³, tak jak my. Dopiero na s³owa Jezusa z³o-
wi³ wiele. Pamiêtacie to zdarzenie z podatkiem
�wi¹tynnym. Pan Jezus kaza³ Piotrowi i�æ nad
rzekê z³owiæ rybê i wyj¹æ z niej dwa pieni¹¿ki.
Piotr z³apa³ siê za g³owê i rzek³: Panie, przecie¿
ja mia³em w moich rêkach niejedn¹ rybê i nie
widzia³em, ¿eby w pyszczku mia³a pieni¹dze.
Piotr -rybak na s³owa Jezusa idzie z wêdk¹. Jak
go zobacz¹ koledzy pomy�l¹, ¿e wariat, prze-
cie¿ on ma kuter, sieci i nie musi chodziæ z wêd-
k¹ by ³owiæ ryby. Idzie jednak i ³owi. Rozcina z³o-
wion¹ rybkê i wyci¹ga dwa pieni¹¿ki. To wbrew
jego logice. Tam gdzie potrzebna jest logika wy-
korzystuj swój umys³, Jezus pomo¿e ci tam,
gdzie ludzkim umys³em dotrzeæ nie mo¿na. Inna
jest logika Boga i inna nasza. Je�li uwierzysz
S³owu i pójdziesz na ca³o�æ, bêdziesz mia³ wia-
rê Jezusa Chrystusa. Sprawd� czy biblia spe³-
nia siê w Twoim ¿yciu. Ja wam mówiê - spe³nia
siê na 100 %. Pan Jezus powiedzia³: "Kto pój-
dzie za Mn¹, ten bêdzie czyni³ wiêksze rzeczy

�wiêtym albo zbrodniarzem. Hess - kat o�wiê-
cimski - napisa³ w swoim pamiêtniku: "Gdy za-
bi³em Boga w swoim sercu, to zabicie cz³owie-
ka by³o ju¿ bajk¹." Ilu w�ród nas dzi� zamordo-
wa³o Boga w swoim sercu? Je�li to uczynili�my,
to zabicie cz³owieka ju¿ jest bajk¹. Nie trzeba
i�æ z siekier¹, z rewolwerem, z no¿em. My dobi-
jamy drugich naszym jêzykiem. Mo¿e i ty ju¿
by³e� dobity przez drugiego jêzykiem, tak ¿e nie
mog³e� siê ruszyæ. Stracona godno�æ, stracone
¿ycie. W swoim ¿yciu spotka³em wielu m³odych
ludzi, którzy zostali zabici jêzykiem.

S³owo Bo¿e jest ¿ywe. Ty masz byæ szczê-
�liwy teraz i w przysz³o�ci. Czyli kim mo¿esz
byæ? Albo �wiêty, albo zbrodniarz. Wybieraj.
Trzeba rozeznaæ kim naprawdê jeste�. Trzeba
rozeznaæ swój grzech. Nie bój siê zobaczyæ
swego grzechu. ¯eby ruszy³a ca³a lawina wy-
starczy, ¿e z góry oderwie siê sopel lodu. On ze
sob¹ zabiera wszystko. Musisz zobaczyæ ten
twój ma³y sopel lodu, za którym idzie ca³a lawi-
na w twoim ¿yciu. Mo¿e to byæ brak porannej
modlitwy. Aby doj�æ do Jezusa prawdziwego

ni¿ Ja." Tylko jak my idziemy za Jezusem? Mo-
dlimy siê - Panie Jezu, pomó¿ mi w tym, czy w
tamtym i ogl¹damy siê czy Pan Jezus idzie za
nami i czy daje siê nak³oniæ do naszych spraw.
A w naszym ¿yciu musi staæ siê to wszystko co
sta³o siê w ¿yciu Jezusa. Aby� by³ szczê�liwy,
musisz najpierw byæ wy�miany, zmia¿d¿ony,
opluty, zdeptany, musisz i�æ na krzy¿ i zmar-
twychwstaæ.

Je�li powiesz: Jezu godzê siê na wszystko,
aby wype³ni³a siê Twoja wola - bêdziesz szczê-
�liwy. S³owo Pana daje zbawienie, s³owo Pana
daje usprawiedliwienie. Wiem jedno - gdy sie-
dzê w konfesjonale wyci¹gam ludzi z paszczy
lwa, z piek³a i otrzymuj¹ niebo jak ³otr, który uzna³
sw¹ winê i uwierzy³ w moc Jezusa. u

musimy odk³amaæ swoje ¿ycie. Piêknie i górno-
lotnie mo¿na mówiæ o Panu Bogu, ale co to nam
pomo¿e? Nic. Albo do�wiadczysz, ¿e Bóg jest
¿ywy i prawdziwy, ¿e mo¿esz chodziæ po wo-
dzie, albo odrzucisz Ewangeliê i powiesz, ¿e to
nie jest prawda. Ale najpierw rozeznaj swój
grzech, kim jeste�. My jeste�my jak karuzela,
która krêci siê wokó³ swej osi. A my mamy i�æ
do przodu, a nie krêciæ siê w kó³ko. Dlaczego
nie mo¿emy spotkaæ ¿ywego Pana Jezusa? Bo
barier¹ jest grzech. Musisz i�æ do najlepszego
lekarza, wtedy poczujesz siê kochany. Je¿eli w
twoim i moim sercu bêdzie grzech, to czym bê-
dziesz promieniowaæ? Je¿eli kto� kocha alko-
hol to o czym bêdzie mówi³? O alkoholu. Jak
seks to "miêso", "miêso" ca³y czas. Ty musisz
to zobaczyæ. Dlatego s³uchajcie uwa¿nie. Miê-
dzy s³owami zobaczcie to co ludzkie. Dzisiejszy
m³ody cz³owiek chcia³by mieæ "furê, skórê i ko-
mórê". I pó�niej mo¿na mówiæ o Panu Bogu jako
o przylepce do ¿ycia, która mo¿e byæ przeszko-
d¹. Dlatego rozeznaj dzi� swój grzech. Mo¿esz
byæ albo �wiêtym albo zbrodniarzem. u

Rekolekcyjny wtorek z o. Krzysztofem Kowalskim

S£OWO ¯YWE I PRAWDZIWE

Rekolekcyjny poniedzia³ek z o. Krzysztofem Kowalskim

ALBO BÊDÊ �WIÊTYM, ALBO ZBRODNIARZEM
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Nie ma mi³o�ci przed ma³¿eñstwem, mi-
³o�æ objawia siê dopiero w ma³¿eñstwie
Pierwszy b³¹d, który stosuj¹ m³odzi ludzie
to wiara, ¿e na zafascynowaniu zbuduj¹
swoje ma³¿eñstwo. Na ¿ycie trzeba spoj-
rzeæ inaczej. Czy ja ze swoim egoizmem i
z twoim egoizmem wytrzymam do koñca
¿ycia? Dlatego ten egoizm trzeba pokazaæ
przed �lubem. A kto z nas jest taki g³upi,
aby pokazaæ swój egoizm? Przychodzimy
w piêknej koszuli, krawacie i "Dzieñ dobry!
i Witam serdecznie! I te�ciow¹ w r¹czkê
ca³uje. A pó�niej co siê dzieje? Dramaty.
Dlatego ma³¿eñstwo jest takie trudne, ¿e
dopiero tam objawia siê egoizm. A kiedy
siê objawia mi³o�æ? Dopiero gdy koñczy siê
egoizm. A kiedy siê to skoñczy, skoro my
jeste�my egoistami, którzy jak karuzela krê-
c¹ siê wokó³ w³asnej osi?

Czytaj¹c uwa¿nie ewangeliê mówi¹c¹ o
zdradzie Piotra dowiadujemy siê, ¿e gdy
kogut zapia³ wyprowadzono Jezusa od ar-
cykap³ana i Jezus spojrza³ na Piotra, a Piotr
gorzko zap³aka³. Dlaczego Piotr zap³aka³?
Jakie musia³o byæ to spojrzenie Jezusa, ¿e
on tak strasznie zap³aka³? Piotr u�wiado-
mi³ sobie wielko�æ mi³o�ci Jezusa. Jezus
ju¿ wcze�niej wiedzia³, ¿e Piotr siê Go za-
prze, a nie powiedzia³ do niego: "Wyno�
siê ³achudro.", nie kopn¹³ go w zadek i nie
powiedzia³: "Ty mnie zdradzisz.", "Ty te¿
jeste� tym, który mnie wyda." Czy wyobra-
¿asz sobie ¿e masz ch³opaka albo dziew-
czynê, o którym wiesz, ¿e on lub ona za
dzieñ czy dwa ciê zdradzi? Czy chcia³by�
byæ z takim cz³owiekiem? My zniszczyliby-
�my go i zmia¿d¿yli. Zobacz jakie musia³o
byæ to spojrzenie Jezusa, pe³ne mi³o�ci i
mi³osierdzia. Dlatego Piotr gorzko zap³aka³,
bo u�wiadomi³ sobie jak Jezus go kocha.

Drogi ch³opcze, droga dziewczyno, s¹
dwa p³acze w ¿yciu cz³owieka. Jest p³acz,
gdy ludzie otrzymuj¹ mi³o�æ za darmo. Gdy
z wielkiej rado�ci i szczê�cia p³acz¹, nie
mog¹c uwierzyæ, ¿e za darmo otrzymali
tak¹ mi³o�æ. I jest drugi p³acz, p³acz pe³en
goryczy i nienawi�ci, p³acz, który powodu-
je, ¿e cz³owiek nie umie przebaczyæ. Ten
p³acz powoduje zamkniêcie serca. Ten
p³acz powoduje, ¿e cz³owiek gdyby móg³
to poszed³by drugiego zabiæ, ale boi siê.
Mo¿e i ty mia³e� w ¿yciu taki p³acz, bo zo-
sta³e� poraniony, bo twoje serce zosta³o
zniszczone. Mo¿e przez twojego ojca, któ-
ry pi³, albo przez matkê, która ciê nie ko-
cha, albo przez dziewczynê, czy ch³opaka,
który obieca³ mi³o�æ, a zawiód³. Przycho-
dzi wówczas taka my�l - "Ty mnie jeszcze
popamiêtasz." I robimy wszystko z niena-
wi�ci i bólu, ¿eby ten cz³owiek zapamiêta³
do grobowej deski. "Ja ci jeszcze poka¿ê."
Cz³owiek wie, ¿e nic nie mo¿e zrobiæ, a ten
p³acz powoduje zamkniêcie serca. P³acz
nienawi�ci. Musisz to zobaczyæ, dotkn¹æ
tych wszystkich ran, które s¹ w twoim ser-

Ekip¹ 15 osób, wraz z ks. Krzysztofem,
wyruszyli�my do Sopotu, aby przez 4 dni od
18 do 21 marca 2001 roku w ko�ciele pw.
NMP Gwiazdy Morza prowadziæ dla braci
studenckiej Wielkopostne Rekolekcje.

Niedziela by³a dniem po�wiêconym wie-
rze, kad³ubowi ³odzi, na której chcemy wy-
p³yn¹æ na g³êbiê. St¹d te¿ has³o pierwszego
dnia - "kad³ub d³ub". Przedstawiona przez
nas w czasie Eucharystii I czê�æ Sakrono-
weli mia³a pomóc w okre�leniu siebie, jako
cz³owieka wiary. Mieli�my sobie odpowie-
dzieæ, z któr¹ z postaci z tej w³a�nie czê�ci
siê uto¿samiamy. Czy jeste�my tymi, którzy
w pogoni za kas¹ zapominaj¹ o tym, aby
dzieñ �wiêty �wiêciæ? Czy jeste�my tymi, któ-
rzy ulegaj¹ kuszeniu, zapominaj¹c o �ródle
si³y, któr¹ jest Chrystus? A mo¿e jeste�my
tymi, którzy trwaj¹ w modlitwie bez wzglêdu
na wszelkie okoliczno�ci?

Kolejny dzieñ rozpoczêli�my Msz¹ �wiê-
t¹ po³¹czon¹ z Jutrzni¹ o godz. 8.30. Pora-
nek przepe³niony modlitw¹ i chwaleniem
Pana zakoñczyli�my wspólnym posi³kiem.
Przedpo³udniowe godziny poniedzia³ku po-
�wiêcili�my przygotowaniom wieczornej po-
s³ugi rekolekcyjnej. Podczas drogi do Domu
Studenta Uniwersytetu Gdañskiego, gdzie
udali�my siê na obiad, odczuli�my uroki aury
zimowej, która w tym czasie opanowa³a Wy-
brze¿e.

Wieczór by³ czasem stawiania "masztu
nadziei", tej, która w po³¹czeniu z wiar¹ to
2/3 sukcesu. II czê�æ Sakronoweli, g³osze-
nie �wiadectw, nauka i æwiczenia duchowe
mia³y pomóc nam odnale�æ w sobie Piotra,
który nie boi siê chodziæ po wodzie. Nie boi
siê, gdy¿ ufa Panu ; nie obawia siê powie-
dzieæ "Najlepsze co w ¿yciu mam to moja
nadzieja" (cyt. z piosenki M. Szcze�niaka)

"¯agle góra!" - to has³o wtorku, dnia
powrotu do Niego poprzez Sakrament Po-
jednania i odkrywania Jego Mi³o�ci na nowo.
Pantomima o pannach roztropnych i nieroz-
tropnych i pó�niejsze czuwanie przed Naj-
�wiêtszym Sakramentem pozwoli³y nam siê
zastanowiæ nad tym, czy pielêgnujemy w
sobie �wiat³o, bo "�wiat³em cia³a jest twoje
oko. Je�li twoje oko jest zdrowe, ca³e twoje
cia³o bêdzie w �wietle. Lecz je�li jest chore,
cia³o twoje bêdzie równie¿ w ciemno�ci.
Patrz wiêc, ¿eby �wiat³o, które jest w tobie,
nie by³o ciemno�ci¹. Je�li zatem ca³e twoje
cia³o bêdzie w �wietle, nie maj¹c w sobie nic
ciemnego, ca³e bêdzie w �wietle, jak gdyby
�wiat³o o�wieca³o ciê swym blaskiem." (£k
11, 34 - 36).

"Chwytaj wiatr. Wyp³yñ w �wiat!" - kto w
czasie rekolekcji podj¹³ trud d³ubania kad³u-
bu swojej wiary, stawiania masztu nadziei i
¿agli mi³o�ci na swojej ³odzi, ten pozwoli aby
On pokierowa³ go na g³êbiê, bez obawy, ¿e
przyjdzie mu siê zmagaæ ze sztormem, wiel-
kimi falami czy mg³¹. Ka¿dy, kto przyst¹pi³
do Sto³u Pañskiego otrzyma³ jab³ko - ze-
wnêtrzny znak trwania w jedno�ci z Bogiem.
Uczestnicy rekolekcji dostali od nas ³ódki
wykonane z papieru, aby przypomina³y im
czas spêdzony na wspólnej modlitwie i �pie-
wie i aby pomog³y w okre�leniu g³êbi swoje-
go ¿ycia. Tym oto symbolicznym akcentem
zakoñczyli�my swój pobyt w Sopocie.

Dla mnie, debiutanta, czas ten by³ po-
twierdzeniem tego, ¿e "Nie wystarczy prze-
kroczyæ tylko próg, trzeba i�æ w g³¹b", a  jest
to mo¿liwe je�li bêdziemy d¹¿yli do tego, aby
byæ doskona³ymi w Bogu "stró¿ami poran-
ka".

DA-NKA

Rekolekcje w Sopocie

MO¯E MORZE POMO¯E?

cu, bo ten p³acz nie kieruje ku przebacze-
niu lecz ku zapamiêtaniu i nienawi�ci. To
wszystko bêdzie udzia³em waszego ¿ycia,
bo to jest prawdziwa mi³o�æ ludzka. A mi-
³o�æ bez egoizmu to jest umieranie, a nie
bara, bara w ³ó¿eczku. Mi³o�æ to jest umie-
ranie, gdy nie bêdziesz mog³a wytrzymaæ,
ale �lubowa³a� o³tarz sto³u, o³tarz ³ó¿ka i
o³tarz bycia razem. Wtedy nie ma "zmi³uj
siê", jest albo, albo, bo mi³o�æ to jest umie-
ranie. Dlatego musicie wzi¹æ do rêki bibliê
i zobaczyæ co ona mówi o mi³o�ci.  u

Od redakcji:
Ojciec Krzysztof Kowalski jest wikariuszem
pracuj¹cym w Toruniu (Osiedle �Na skarpie�
) w parafii MB Czêstochowskiej. Nale¿y do
rodziny rodziny zakonnej ojców paulinów.
Zakon paulinów rozpocz¹³ dzia³alno�æ w

�roda z  ojcem Krzysztofem Kowalskim -

MI£O�Æ - JAK TO JEST?
1250 roku jako wspólnota eremicka nawi¹-
zuj¹ca do ¿ycia �w. Paw³a Pustelnika z Teb.
Paulinów sprowadzi³ do Polski (do Czêsto-
chowy) ksi¹¿e opolski W³adys³aw w 1382
roku.

Teksty rekolekcyjne:  �Albo bêdê
�wiêtym, albo zbrodniarzem�, �S³owo
¿ywe i prawdziwe�, �Mi³o�æ - jak to jest?�
o. Krzysztofa Kowalskiego s¹  zapisem ma-
gnetofonowym jego nauk rekolekcyjnych w
ich wersji dla studentów, g³oszonych w
dniach 11-14 marca br. w naszej parafii.

W wersji dla doros³ych ich tre�æ nie-
znacznie siê ró¿ni³a i dlatego postanowili�my
jest zamie�ciæ ku po¿ytkowi wielu parafian.
Za trud zapisu magnetofonowego i odczyta-
nia  ta�m dziêkujemy serdecznie Pauli  i Ire-
nie Jadwidze.



 12 Na o�cie¿ (4/2001)

Gasn¹ �wiat³a. Zaczyna siê. Jak w
teatrze. Tylko, ¿e scen¹ jest prezbiterium
ko�cio³a a aktorami studenci z DA "Marty-
ria". Z g³o�ników p³ynie muzyka, pojawiaj¹
siê odtwórcy g³ównych ról. Ania i Jacek jako
ma³¿eñstwo, Rafa³ - szef Jacka ; Kasia, Mo-
nika i Ela - kole¿anki z pracy, Kasia, Wojtek
i Mariola jako symbol - cia³o i dusza, szatan
... Agnieszka - re¿yser ca³o�ci - steruje �wia-
t³ami, druga Agnieszka panuje nad muzy-
k¹.  Milczenie i ...

Ka¿da czê�æ zaczyna siê tak samo - tre�æ
jednak jest inna.

W pierwszym odcinku tegorocznej "sa-
krownoweli" g³ównym problemem by³o ku-
szenie. Pojawia siê czasami w ¿yciu cz³o-
wieka jaka� okazja ... która tak czêsto oka-
zuje siê pokus¹. Ró¿nie sobie z tym radzi-
my. Jacek uleg³, bo tak bardzo potrzebowali
pieniêdzy. A potem to ju¿ jak lawina ... jed-
na s³abo�æ poci¹ga drug¹, czasu coraz
mniej, spraw coraz wiêcej. Ania - ¿ona - zo-
staje sama w pustym domu. W symbolu wi-
daæ jak szatan powoli gest za gestem odry-
wa cia³o od jedno�ci z dusz¹, zas³ania oczy,
zatyka uszy, byleby cia³o nie by³o za blisko
duszy. A¿ do poca³unku ... który dla duszy
jest jak policzek. Upada. Nie ma ju¿ si³.

Czê�æ druga zaczyna siê awantur¹ w
domu - Jacek ma do�æ wyrzekania Ani, ¿e
nie ma go w domu, ze nie ma czasu. W pra-
cy jest sympatyczniej. Rafa³ dba o swoich
pracowników - urozmaica im czas, zapra-
sza na wieczorne imprezy ... niby nic siê nie
dzieje, a jednak ... Ania nie wytrzymuje -
wyrzuca Jacka z domu, nie mog¹c mu prze-
baczyæ uderzenia, pogardy, samotnych go-
dzin w domu. Jacek wprowadza siê do biu-
ra ... choæ tu szef nie toleruje takich zacho-
wañ - ka¿e Jackowi co� z tym zrobiæ. Jacek
wychodzi z pracy i nie ma gdzie siê podziaæ
- nikt go nie chce. Ostatecznie dzwoni do
¿ony ... Ania jednak nie chce z nim rozma-
wiaæ. Zasypia na ³awce. Staje siê ³atwym ³u-
pem dla z³odziei. Nic mu nie zostaje. I taki
opuszczony, zmarzniêty i g³odny trafia do
ko�cio³a. Odnajduje tu siebie - klêka przy
kratkach konfesjona³u. Zrozumia³ - zrobi³
wiele b³êdów, zaniedba³ ¿onê, dom, prze-
kroczy³ granice kontaktów kole¿eñskich ...
¿a³uje. Postanawia naprawiæ krzywdy - de-
cyzja trudna, ale konieczna - wróciæ do ¿ony
i przeprosiæ. Zacz¹æ od nowa ... wraca ....
tak koñczy siê druga czê�æ.

W symbolicznej scenie dusza jest co raz
bardziej zniewolona. Cia³ozafascynowane
tañcem z szatanem, daje sob¹ manipulowaæ
a¿ do zwi¹zania duszy. I oto szatan tryumfu-
je! Zwyciê¿y³ w tej walce. Dusza u jego stóp
spêtana i zniewolona, cia³o w jego w³adzy!
Ci¹gnie je coraz dalej od duszy. Jednak w
cz³owieku zawsze pozostaje niæ mi³o�ci, któ-
r¹ Bóg pierwotnie zaszczepi³ w duszy ka¿-
dego z nas. Ona to nie pozwala zerwaæ jed-
no�ci, nie pozwala zupe³nie odej�æ. I tak te¿
siê dzieje. Cia³o w pewnym momencie czu-
je, ¿e nie mo¿e i�æ dalej, ze co� je trzyma ...
wraca powoli ... i przera¿one dostrzega co

siê sta³o z dusz¹. Próbuje j¹ podnie�æ ... ale
ludzkie si³y s¹ za ma³e, by podnie�æ i oczy-
�ciæ duszê  z grzechów. Mo¿na tylko zap³a-
kaæ ... i to Bogu wystarcza. Czyste ³zy praw-
dziwego ¿alu .... cz³owiek mo¿e uzyskaæ
przebaczenie w sakramencie pojednania ...
i dzieje siê rzecz przedziwna - dusza sama
powstaje i wita rado�nie cia³o. Znów w zjed-
noczeniu, w pokoju i pe³ni rado�ci. Tak jak
na pocz¹tku.

Trzecia czê�æ jest nawi¹zaniem do Ewan-
gelii o jawnogrzesznicy. Tak czêsto siê zda-
rza, ze nie chcemy zobaczyæ, ze kto� na-
prawdê ¿a³uje, ¿e i my nie jeste�my bez winy.
£atwo szafuje siê wyroki - znacznie trudniej
popatrzeæ na siebie i zobaczyæ, ¿e i w nas
wiele jest grzechu, s³abo�ci ... Ania jest pew-
na, ze dobrze robi - ignoruje Jacka na ka¿-
dym kroku, mija go, jakby nie istnia³, nie
zauwa¿a jego starania, by naprawiæ wyrz¹-
dzon¹ jej krzywdê. W pracy Jacek postana-
wia uzdrowiæ relacje z Kasi¹ - uprzytamnia i
sobie i jej, ¿e jest ¿onaty. Szef nadal nama-
wia go na pracê w niedzielê - jednak Jacek
zna ju¿ skutki takiego zabiegania - nie zga-
dza siê. Fakt, bêdzie mniej zarabiaæ, ale wie,
¿e warto podj¹æ takie ryzyko byle w domu
by³o lepiej. Nadchodzi niedziela - Ania i Ja-
cek id¹ do Ko�cio³a. Jednak ka¿de osobno
- nie tak jak kiedy� razem.

W czasie Mszy �wiêtej Ania s³yszy frag-
ment Ewangelii: kto jest bez winy, niech
pierwszy rzuci kamieñ. Zrozumia³a. To do
niej s¹ skierowane te s³owa. Ona przecie¿
chcia³a pognêbiæ Jacka, choæ sama nie by³a
bez winy. I jak wcze�niej Jacek, tak teraz
ona, klêka przy kratkach konfesjona³u. Do-
piero teraz jest w stanie pojednaæ siê z Jac-
kiem. Wracaj¹c do Boga, zawsze wraca siê
do siebie i do swoich najbli¿szych. W tym
czasie cia³o i dusza ciesz¹ siê swoim zjed-
noczeniem - jednak szatan nie przestaje ata-
kowaæ. On nigdy nie rezygnuje - znów pod-
chodzi ... widzi jednak, ¿e cz³owiek raz ju¿
do�wiadczywszy jego pokus staje siê ostro¿-
niejszy. Nie mog¹c dzia³aæ wprost - nak³ada
maskê, udaje cz³owieka i tak podchodzi, by
znów zniewoliæ cia³o i spêtaæ duszê ... jed-
nak tym razem nie udaje siê mu. Dusza zbyt
jest wyczulona na z³o - odkrywa jego pod-
stêp, demaskuje jego k³amliwe zabiegi. Je-
dynym ratunkiem staje siê dla cz³owieka
trwanie w Bogu - tylko w takim stanie cz³o-
wiek jest jak twierdza warowna - zamkniêty
na wszelkie pokusy ...

�wiat³a przyciemnione ... chwila na re-
fleksjê ... popatrz, przemy�l, zajrzyj w g³ê-
biê swego serca, porównaj - jak dzi� jest z
Tob¹? - to s³owa ksiêdza. A potem - wyznaj-
my nasza wiarê: Wierzê w Boga Ojca
Wszechmog¹cego ... a ja sobie tak my�lê:
czy naprawdê wierzê, ¿e On jest Wszech-
mog¹cy, to znaczy, ¿e nie ma dla Niego rze-
czy niemo¿liwych, ¿e zawsze mnie podtrzy-
ma, ¿e zawsze mnie kocha ...

M JAK MNIEJSZA

BY£O
W dniach od 11 - 14  marca odby³y siê Wielko-
postne Rekolekcje Akademickie, które popro-
wadzi³ dla nas o. Krzysztof Kowalski - Paulin.
Spotkali�my siê w niedzielê na Mszy �wiêtej
akademickiej o godz. 18.30, natomiast w ponie-
dzia³ek, wtorek i �rodê o godz. 20.00 w kaplicy.
Od 18 do 21 marca, wraz z Duszpasterzem Aka-
demickim, ks. Krzysztofem, byli�my tymi, któ-
rzy  prowadzili Rekolekcje Akademickie dla so-
pockiej braci studenckiej w parafii pw. NMP
Gwiazdy Morza w Sopocie. Has³o rekolekcji
brzmia³o "Mo¿e morze mi pomo¿e..."
24 marca Grupa Turystyczna zorganizowa³a rajd
pieszy do Osielska. Wyruszyli�my o godz. 9.30
sprzed domu parafialnego.
25 marca na ka¿dej Mszy �wiêtej wystawiali-
�my II czê�æ SAKRONOWELI i zbierali�my ofia-
ry na majowy wyjazd delegacji Duszpasterstwa
do Czêstochowy na Forum M³odzie¿y Akademic-
kiej. Za ka¿d¹ ofiarowan¹ z³otówkê sk³adamy
serdeczne Bóg zap³aæ.
25 marca go�ciem spotkania  o godz. 19.30 w
kaplicy by³ artysta - plastyk: Waldemar Zy�k -
autor obrazów, które znajduj¹ siê w kaplicy (sta-
cje Drogi Krzy¿owej).
1 kwietnia na Mszy �wiêtej akademickiej o godz.
18.30 wystawili�my ostatni¹, III czê�æ SAKRO-
NOWELI.
1 kwietnia go�ciem spotkania z serii "Niedziel-
nych zawiei" by³ Pan Jacek Soliñski - malarz;
opowiedzia³ nam o powstaj¹cej serii obrazów o
Anio³ach, która sk³adaæ siê ma z 365 dzie³, wy-
konanych ró¿nymi technikami plastycznymi.
6 kwietnia o godz. 21.00 w auli domu parafial-
nego rozpoczêli�my Nocne Czuwanie Wielko-
postne - w duchu adorowania Chrystusa z Ostat-
niej Wieczerzy. Czuwanie zakoñczyli�my Msz¹
�wiêt¹ o godz. 24.00.
BÊDZIE:
8 kwietnia o godz. 16.00 - Misterium Mêki Pañ-
skiej w Dolinie �mierci.
20 kwietnia o godz. 20.00 w sali DA odbêdzie
siê spotkanie Akademickiego Duszpasterstwa
Absolwentów nt. "Pismo �wiête coraz bli¿ej"
Wszystkich chêtnych prosimy o pomoc w budo-
waniu w Wielkim Tygodniu Ciemnicy i Grobu
Pañskiego.
PONADTO: Przyjmujemy ju¿ zapisy na 65 Piel-
grzymkê Akademick¹ do Czêstochowy, która
odbêdzie siê w dniach 12-13 maja br.; koszt: 45
z³. Bli¿sze informacje w D. A. "Martyria".
Od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.15 w sali DA mo-
dlimy siê Jutrzni¹; 21.00 w kaplicy - Wieczorne
Zamy�lenia
Biblioteka Akademicka: �roda 19.30 - 20.00;
niedziela 18.00 -18.30

PRZYGOTOWA£A MA£A

Studencka sacronowela

KUSZENIE I REFLEKSJA
BY£O

BÊDZIE
PONADTO

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)
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7 kwietnia autorom najpiêkniejszych i najd³u¿-
szych palm wielkanocnych wrêczyli�my nagro-
dy - nazwiska zwyciêzców podamy w kolejnym
numerze "Na o�cie¿"

10 kwietnia o godz. 18.00 zapraszamy do CKK
"Wiatrak" wszystkich ucz¹cych siê jêzyka nie-
mieckiego na przedstawienie pt. "Jona". Spek-
takl przygotowali go�cie z Niemiec.

Wszystkich chêtnych do przygotowania deko-
racji w ko�ciele prosimy o pomoc w budowa-
niu w Wielkim Tygodniu Ciemnicy i Grobu
Pañskiego.

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

14 kwietnia br. o godz. 10.00 w kaplicy parafii
MBKM przy ul. Bo³tucia 5 og³osimy wyniki i
wrêczymy nagrody zwyciêzcom konkursu na
najciekawsz¹ pisankê.

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 pod ha-
s³em "Ojcze �wiêty wkroczy³em w Nowe Ty-
si¹clecie", na list do Jana Paw³a II - nasza
odpowied� na list "NOVO MILLENNIO INEUN-
TE". 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 wieko-
wych: od 15 do 19 lat * od 20 do 25 lat * powy-
¿ej 25 roku ¿ycia. Objêto�æ prac nie mo¿e prze-
kroczyæ jednej strony maszynopisu. Prace
mo¿na nadsy³aæ do dnia 15 kwietnia br. na
adres CKK "Wiatrak" ; ul. Bo³tucia 5; 85 - 791
Bydgoszcz (decyduje data stempla pocztowe-
go) - maszynopis i obowi¹zkowo rêkopis. Roz-
wi¹zanie konkursu nast¹pi 22 kwietnia. Prze-
widuje siê wydanie najciekawszych listów w
formie ksi¹¿kowej. Nagrod¹ g³ówn¹ jest piel-

Po ubieg³orocznych sukcesach orga-
nizacyjnych Parafialny Klub Sportowy WIA-
TRAK rozpoczyna nowy sezon od II Wiosen-
nych Biegów Prze³ajowych im. Alojzego Gra-
ja.   S¹ to  zawody rekreacyjno-sportowe, or-
ganizowane w celu upowszechniania sporto-
wego trybu ¿ycia oraz doskonalenia tê¿yzny
fizycznej mieszkañców Bydgoszczy i okolic,
a tak¿e upamiêtnienia bydgoskiego d³ugody-
stansowca,  olimpijczyka Alojzego Graja.

Biegi prze³ajowe odbêd¹ siê w sobotê
19 maja 2001roku, na terenie przy "starej ka-
plicy".

Maj¹ one charakter otwarty. Uczestnikiem
mo¿e byæ wiêc ka¿da osoba, która ukoñczy³a
10 lat, nie ma przeciwwskazañ lekarskich do
nadmiernego wysi³ku i z³o¿y u Organizatora
zg³oszenie udzia³u w zawodach (zg³oszenia
mo¿na odbieraæ w WIATRAKU, od niepe³no-
letnich wymagana jest zgoda rodziców). Bie-
gi bêd¹ odbywa³y  siê w ró¿nych kategoriach
wiekowych (od lat 10 do ......, o tym poinfor-
mujemy po biegach) i na ró¿nych dystansach
(od 500m do 1500m). Zachêcamy wszystkich
do udzia³u, a tych, którzy siê nie czuj¹ na si-
³ach biegaæ, b¹d� nie maj¹ na to ochoty, za-
praszamy do pomocy przy organizowaniu
zawodów lub wsparcia organizatorów finan-
sowo, np. przez zakup nagród dla najlepszych
uczestników. Klub dzia³a na zasadzie wolon-
tariatu, liczymy wiêc tak¿e na ludzi dobrej woli,
którzy zechc¹ nas wesprzeæ nie dla dora�-
nych korzy�ci czy wielkich reklam, ale ze
szczerego serca. Przys³owiowy grosz dany z
dobrej woli jest wiêcej warty ni¿ poka�niejsza
suma ob³o¿ona wieloma warunkami.

PKS WIATRAK ma tak¿e propozycjê dla
zwolenników turystyki rowerowej. Przy klubie
powstaje w³a�nie sekcja rowerowa, której ce-
lem jest zachêcanie naszych parafian (i nie
tylko) do tej formy wypoczynku i turystyki. W
planach sekcji przewidziane s¹ m.in. wyjaz-

dy, zarówno jednodniowe wypady, jak i wielo-
dniowe eskapady.  Amatorów rowerowych
wyjazdów oraz ludzi z pomys³ami na sposób
funkcjonowania sekcji rowerowej, zaprasza-
my do wspó³pracy.

Za Zarz¹d - BOGDAN

P.S. Mo¿na siê z nami skontaktowaæ poprzez
CKK WIATRAK.

PKS �Wiatrak� (8)

BIEGANIE I ROWERY

Centrum Kultury Katolickiej
ul. gen. M. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz, *
tel/fax  346-31-90 * www.wiatrak.lo.pl *
ckk@wiatrak.lo.pl.  * Biuro czynne od pn do pt
(10.00-18.00) * Poradnia PRZYSTAÑ  - tele-
fon 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/Byd-
goszcz Nr 10201475 -711153-270-1

grzymka do Rzymu i przekazanie listów zwy-
ciêzców Ojcu �wiêtemu.
Patronat medialny objêli: Dziennik ¯ycie,
Go�æ Niedzielny, Radio Plus, Ilustrowany
Kurier Polski, Bydgoski Portal Interneto-
wy, Ksiêgarnia Mateusza. Sponsorzy:
EURO TIM, Prasowe Zak³ady Graficzne
S.A. w Bydgoszczy, Bank Pocztowy S.A.

Zapraszamy do uczestnictwa w  PIELGRZYM-
CE  DZIÊKCZYNNEJ ZA ROK JUBILE-
USZOWY DO W£OCH. Wyjazd 20 maja br.,
a powrót 30 maja br. W programie m. in. Wie-
deñ, Florencja, Rzym - audiencja  u ojca �wiê-
tego, Neapol, San Giovanni Rotondo - miej-
sce gdzie ¿y³ i dzia³a³ Ojciec Pio, Loretto, Pa-
dwa, Asy¿, Wenecja. Koszt - ok. 1900 z³. Bli¿-
sze informacje mo¿na uzyskaæ w biurze CKK
"Wiatrak" od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
10.00 - 18.00 lub pod nr tel. 346 31 90.
Ponadto zapraszamy dzieci do udzia³u w
�WIETLICY, prowadzonej przez Grupê Cha-
rytatywn¹ D. A. "Martyria", w ka¿dy pi¹tek w
godz. 15.00 - 18.00.

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  Festynu Fordoñskiego, tj. 19 maja.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w
Biurze "Wiatraka" lub pod nr tel. 346 - 31 - 90.

W miniona sobotê, tj. 31 marca o godz. 18.30
uroczy�cie rozpoczêli�my budowê Domu Ju-
bileuszowego! Wmurowanie pierwszej ceg³y
w �cianê przysz³ego domu, obdarowanie
wszystkich przyby³ych pami¹tkowymi lampka-
mi, prezentacja projektu budowy i konferen-
cja prasowa - to tylko niektóre atrakcje sobot-
niego wieczoru. Wszystko to uwieñczy³ zna-
komity Koncert "Requiem" W. A. Mozarta w
wykonaniu Capelli Bydgostiensis, Chóru Aka-
demii Bydgoskiej pod dyrekcja Sylwestra Mat-
czaka oraz solistów: Hanny Michalak, Patrycji
Strozyk, Wies³awa Raczkowskiego i Józefa
Fraksteina.
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 Jubi-
leuszowego, w którym znajd¹ miejsce m. in.:
poradnia psychologiczna, pomieszczenia biu-
rowe i socjalne, sala teatralno - widowiskowo
- kinowa; pracownie: plastyczna, jêzykowa,
muzyczna, si³ownia, kawiarnia, modelarnia;
budynek bêdzie przystosowany dla osób nie-
pe³nosprawnych.

Wp³aty na budowê Domu Jubileuszowego
mo¿na równie¿ dokonywaæ na konto: Centrum
Kultury Katolickiej "Wiatrak" Bank Pocz-
towy I/O Bydgoszcz 13201117-93028-
27003-100-0/0.
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Misterium to nazwa dramatu religijnego o
tematyce zaczerpniêtej ze Starego lub Nowe-
go Testamentu, z apokryfów lub ¿ywotów �wiê-
tych. Samo s³owo jest terminem greckim i ozna-
cza dos³ownie "tajemnicê". Pierwsze misteria
wy³oni³y siê w XII/XIII wieku z obrzêdów litur-
gicznych. W XVI wieku sztuki te opu�ci³y ko-
�cielne mury i przekszta³ci³y siê w grywane na
placach miejskich widowiska zdobywaj¹ce so-
bie coraz wiêksz¹ widowniê. Zawsze ich tre�æ
zwi¹zana by³a z rozwa¿aniem na temat relacji
cz³owieka z Bogiem osadzonym w ró¿nych
warunkach geopolitycznych i historycznych.
Stanowi³y one swoist¹ bibliê dla ubogich, dziê-
ki której przybli¿ano niepi�miennym ludziom
tre�æ Pisma �wiêtego i prawd zwi¹zanych z
nauk¹ Ko�cio³a.

Najstarszym polskim misterium jest "Histo-
ryja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pañ-
skim" Miko³aja z Wilkowiecka pochodz¹ca z
koñca XVI wieku. Wspó³cze�nie formê miste-
riów stanowi¹ jase³ka i ¿ywe ¿³óbki wystawia-
nie podczas �wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Szcze-
gólnym rodzajem misteriów odgrywanych tak-
¿e dzi� w Polsce s¹ misteria Mêki Pañskiej. W
Kalwarii Zebrzydowskiej jest najstarsze wspó³-
cze�nie wystawiane misterium. Swoje korze-
nie ma w XVII wieku, kiedy w obchody Wielkie-
go Czwartku i Pi¹tku wplatano stopniowo po-
stacie Chrystusa i aposto³ów by z czasem prze-
kszta³ciæ to w spektakl o tematyce religijno- re-
fleksyjnej. Wskutek zaborów i dwóch wojen
�wiatowych tradycja misteriów w Kalwarii ca³-
kowicie wygas³a. Dopiero pod koniec lat '40 XX
wieku na nowo zaczêto ubogacaæ prze¿ywa-
nie Wielkiego Tygodnia przez odgrywanie wy-
darzeñ zwi¹zanych z liturgi¹ Ko�cio³a.

Innym miejscem znanym z wystawianych mi-
steriów jest prawie stuletni o�rodek kultu ma-
ryjnego, po³o¿ony w powiecie pilskim na tere-
nie Krajny, ko�ció³ pod wezwaniem Naj�wiêt-
szej Marii Panny Niepokalanie Poczêtej w Gór-
ce Klasztornej. Od 1984 roku Misjonarze �wiê-
tej Rodziny wspólnie z parafianami inscenizuj¹
ostatnie chwile Chrystusa. Ciesz¹ siê one tak
du¿ym powodzeniem, ¿e s¹ ka¿dego roku wy-
stawiane po kilka razy, by pielgrzymi pragn¹cy
obejrzeæ to niecodzienne przedstawienie mo-
gli siê spokojnie pomie�ciæ na terenie dla nich
przygotowanym. Misterium w Górce Klasztor-
nej od trzech lat odbywa siê w ramach Euro-
passion. Jest to miêdzynarodowy ruch ludzi po-
³¹czonych od 1982 roku jako stowarzyszenie
ide¹ odgrywania Misteriów Mêki Pañskiej. Pra-
gn¹ oni przez pokazywanie mêki Jezusa Chry-
stusa przyczyniæ siê do budowania pokoju na
�wiecie, propagowania postawy pojednania
oraz uwra¿liwiania na godno�æ ludzk¹.

Najwiêkszym misterium Mêki Pañskiej w
Polsce by³o wystawione przez salezjañskie
Duszpasterstwo Akademickie "Don Bosco"
misterium w poznañskiej cytadeli w zesz³ym
roku. Przyby³o na nie oko³o 40 tysiêcy widzów,
natomiast w przygotowaniach wziê³o udzia³
oko³o tysi¹ca osób. Salezjanie organizuj¹c tak
wielkie dzie³o pragnêli w ten sposób szczegól-
nie uczciæ Rok Jubileuszowy i wkroczyæ w trze-
cie tysi¹clecie. Tegoroczne misterium poznañ-
skie jest planowane z nieco mniejszym rozma-
chem, lecz trzeba pamiêtaæ, ¿e frekwencja wi-

dzów jest nieprzewidywalna...

Równie¿ salezjanie przygotowuj¹ w tym roku
w Krakowie I Miêdzynarodowy Festiwal Wido-
wisk Misteryjnych. Od 15 do 20 kwietnia bê-
dzie mo¿na zobaczyæ sztuki na temat �mierci
Jezusa pochodz¹ce tak z Polski (Czêstocho-
wa, Cieszyn, Przemy�l) jak równie¿ zza granic
kraju (Belgia, Rumunia).

Oprócz wy¿ej wspomnianych na terenie kra-
ju istnieje wiele innych miejsc, w których regu-
larnie wystawiane s¹ misteria.

Jednak dlaczego poruszamy ten niecodzien-
ny temat? Poniewa¿ Bydgoszcz w tym roku
równie¿ bêdzie mia³a swoje misterium Mêki
Pañskiej, a gor¹czka przygotowañ powoli osi¹-
ga swoje apogeum.

Dolina �mierci po³o¿ona w �rodku fordoñ-
skich górek jest niezwykle uroczym miejscem,
jakby stworzonym do d³ugich, romantycznych
spacerów. W 1939 roku by³ to teren pokryty la-
sami po³o¿onymi  pomiêdzy dynamicznie roz-
wijaj¹c¹ siê Bydgoszcz¹, a spokojniejszym, nie-
du¿ym miasteczkiem- Starym Fordonem. Na
prze³omie pa�dziernika i listopada w³a�nie te
lasy by³y �wiadkami mêczeñstwa inteligencji
bydgoskiej mordowanej przez ¿o³nierzy nie-
mieckich. Mêczeñstwo i �mieræ s¹ chyba nie-
rozerwalnie po³¹czone z t¹ okolic¹, gdy¿ wspó³-
cze�nie równie¿ znajdowane s¹ co jaki� czas
na terenie górek ofiary dewiacji lub g³upoty...

Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak" razem
z Duszpasterstwem Akademickim "Martyria"
oraz innymi wspólnotami parafii Matki Bo¿ej
Królowej Mêczenników organizuj¹ Misterium

Mêki Pañskiej w Dolinie �mierci. Przedstawie-
nie odbêdzie siê 8 kwietnia o godzinie 16.00
przy pomniku po�wiêconemu pomordowanym
w czasie II Wojny �wiatowej w ramach obcho-
dów XVI �wiatowego Dnia M³odzie¿y na tere-
nie diecezji. Osoby niepe³nosprawne lub maj¹-
ce problemy z poruszaniem siê mog¹ liczyæ na
pomoc organizatorów w dotarciu na miejsce
przedstawienia, gdzie ju¿ nie bêdzie mo¿na
dojechaæ.

Twórcy pragn¹ przypomnieæ mieszkañcom
Bydgoszczy i okolic prawdê o tym terenie. Mi-
sterium bêdzie mówiæ o ludzkich sprawach i
zachowaniu godno�ci w konfrontacji z nieunik-
nionym cierpieniem obecnym przy cz³owieku
tak dwa tysi¹ce lat temu, jak równie¿ wspó³-
cze�nie. Wa¿ny jest fakt, ¿e inicjatywa pocho-
dzi od m³odego pokolenia. Przede wszystkim
jest to dobry przyk³ad dla ich rówie�ników, któ-
rzy nie potrafi¹c odnale�æ siê w ¿yciu spêdzaj¹
czas dewastuj¹c miêdzy innymi takie miejsca
jaka Dolina �mierci. Poza tym jest to dowód na
to, ¿e dzisiejsza m³odzie¿ wcale nie jest naj-
gorsza, jak wielu zwyk³o o niej mówiæ.

Je¿eli znajdziesz trochê czasu- zapraszam
serdecznie. Czasami naprawdê dobrze jest zo-
baczyæ na w³asne oczy to wszystko, o czym od
dwóch tysiêcy lat mówi Ko�ció³. Poza tym  nie
wiadomo, czy przy okazji nie bêdziesz �wiad-
kiem tworzenia siê chlubnej dla naszego mia-
sta tradycji misteriów wystawianych przez stu-
dentów...

TOMASZ SCHMIDT

Oznaczenia: P - pomnik w Dolinie �mierci; G - granice terenu Misterium, BD - trasa doj�cia od
strony Bramy do Doliny �mierci (od ko�cio³a MBKM); OS - trasa doj�cia od strony obiektów spor-
towych (przy ul. Piwnika Ponurego) * DK - trasa Drogi Krzy¿owej * 1 - Miejsce Ostatniej Wieczerzy,
2 - Ogród Oliwny, 3 - S¹d przed Pi³atem, 4 - Biczowanie , 5 - zaparcie siê Piotra, 6 - Golgota -
miejsce ukrzy¿owania
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CKK �Wiatrak� i DA �Martyria�

�MISTERY� - DWA S£OWA O TAJEMNICACH...



Dla (starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
WIELKANOCNA

opracowa³ KfAD

1. Pastwi siê nad g³owami
2. Zespó³, kolektyw
3. By³ nim Judasz
4. Szok np, pourazowy
5. Reakcja chemiczna
6. Grozi ³akomczuchom
7. Napisany w gazecie
8. Oplata naklejana na list
9. Niegrzeczne dzieci pogardliwie
10. M³ode buraczki z li�æmi
11. Zakonnica w zgromadzeniu kontem-

placyjnym
12. Cz³owiek chory na ¿o³¹dek
13. Lek przeciwbólowy
14. Pomieszczenie pod parterem
15. Syn ¿ony dla ojczyma
16. Zrêczno�ciowa gra dzieciêca

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.
maja br. Na autora prawid³owej odpowiedzi
czeka nagroda niespodzianka. Powodzenia.
Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wydania
brzmia³o:  �ZWIASTOWANIE NMP�.

Nagrodê otrzymuje  Joanna Witnik, zam. w
bydgoszczy przy ul. Bo³tucia 2. Gratulujemy.
Nagroda czeka w zakrystii.

KFAD

FUNKCJE POMOCNICZE
SPRAWOWANE W LITURGII

PRZEZ �WIECKICH (2)
KANTOR (³ac. cantare - �piewaæ) - odpowied-
nio wykszta³cony muzyk, który prowadzi �pie-
wy liturgiczne, kieruje chórem ko�cielnym czy
schola i jednocze�nie gra na instrumencie
(przewa¿nie organach).
ORGANISTA - osoba maj¹ca odpowiednie
wykszta³cenie muzyczne w zakresie gry na
organach i przygotowana do prowadzenia
�piewu liturgicznego z wiernymi. Mo¿e to byæ
kleryk, kap³an. siostra zakonna, lub najczê-
�ciej osoba �wiecka.
SCHOLA (³ac. schola cantorum- szko³a �pie-
wania) - grupa �piewaków wykonuj¹cych pod-
czas liturgii �piewy gregoriañskie, lub prze-
wodz¹ca �piewom i wykonuj¹ca stosowne
pie�ni na przemian z lud�mi, czêsto przy
akompaniamencie instrumentów muzycz-
nych.
CHORA£ (gr. choros - �piewaj¹cy) - grupa
osób (schola) jednog³osowo �piewaj¹cych
psalmy, antyfony itp.
CHÓR Ko�cielny (pochodzenie wyra¿enia jak
chora³) - grupa osób wykonuj¹cych podczas
nabo¿eñstw, lub wa¿nych uroczysto�ci �piew
chóralny bez udzia³u instrumentów muzycz-
nych.(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 (23)
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 M - jak misterium

PIERWSZE ...
I Misterium Mêki Pañskiej  odbêdzie

siê 8. kwietnia 2001 roku w Dolini �mierci.

KRÓTKIE INFORMACJE
W Misterium bierze udzia³ oko³o 28 osób bez-
po�rednio zaanga¿owanych i oko³o 16 osób
zaanga¿owanych w sprawy organizacyjne.
Dok³adne liczby bêdê znane po Misterium.

Przedstawione zostan¹ sceny: Ostatniej Wie-
czerzy, Modlitwy w Ogrójcu, Doprowadzenia
Jezusa do Pi³ata, Biczowania i ukoronowania
cierniow¹ koron¹, skazania na �mieræ przez
Pi³ata, zaparcie siê Piotra i Drogi krzy¿owej z
ukrzy¿owaniem na Golgocie.

W czasie Drogi Krzy¿owej zobaczymy: upad-
ki Jezusa, otarcie twarzy przez Weronikê i po-
moc w d�wiganiu krzy¿a przez Szymona z Cy-
reny. Po ukrzy¿owaniu us³yszymy ostatnie sie-
dem s³ów Jezusa na krzy¿u.

G³ówne postacie to: Jezus i 12 Aposto³ów, ¿o³-
nierze, Maryja, Magdalena, Nikodem, Pi³at,
Kajfasz, Weronika, Szymon z Cyreny. Apo-
sto³owie: Judasz - nie czeka koñca ostatniej
Wieczerzy i odchodzi, aby przyj�æ z ¿o³nie-
rzami do Ogrodu Oliwnego i poca³unkiem
zdradziæ Jezusa. Piotr - który nie chce aby
Jezus umy³ mu nogi, a który siê go zapiera
przy ognisku i opamiêtuje w momencie pia-
nia koguta. Jan - najm³odszy, który w chwili
uwiêzienia Jezusa odchodzi, ale pó�niej wraz
z Maryj¹ towarzyszy Jezusowi a¿ do �mierci
na krzy¿u.
SCENY SYMBOLICZNE:
- W momencie Ostatniej Wieczerzy Jezus po-
daje chleb najpierw Judaszowi trzymaj¹c ra-
zem z nim rêkê w misie. W tym momencie
ich wzrok spotyka siê. Judasz zauwa¿a, ¿e
Jezus co� wie o zdradzie.

- Ogród Oliwny, czarne postacie. To nie z³e
zjawy, tylko nasze grzechy, które Jezus widzi
przed Sob¹ i wie, ¿e musi je odkupiæ. Pocz¹t-
kowo ten ich ogrom, po ludzku my�l¹c, przy-
gniata Go, dlatego taki pochylony modli siê
"krwawym potem",

- Bia³a postaæ - pogodzenie siê Jezusa z wol¹
Ojca; Jezus zauwa¿a Dobro p³yn¹ce z Jego
Mêki. Wypija kielich, który zosta³ Mu przygo-
towany przez Ojca. Dalsza modlitwa - spo-
kojna.
- Spotkanie z Piotrem. Jezus staje na chwilê
w czasie, gdy jest prowadzony do Pi³ata. Pie-
je kogut i Piotr siê odwraca. Ich wzrok siê spo-
tyka. Piotr przypomina sobie o s³owach Jezu-
sa, ¿e bêdzie Mu niewierny. Lamentuje.

- Jezdni i ludzie z chor¹gwiami w tle. W cza-
sie, gdy Jezus jest przed Pi³atem symbolizu-
j¹ nam jego S³owa, ¿e Jego królestwo nie jest
z tego �wiata, bo s³udzy biliby siê za Niego.
Scena pokazuje nam ogrom hufców niebie-
skich, które s¹ bierne, poniewa¿ sprawy Bo¿e
maj¹ inne prze³o¿enie ni¿ czysto ziemskie.

UWAGI PORZ¥DKOWE:
Do wszystkich bior¹cych udzia³ w Misterium
kierowana jest pro�ba o dostosowanie siê do
poleceñ organizatorów, s³u¿b porz¹dkowych
i harcerzy. Wszyscy uczestnicy mog¹ zej�æ

Tam gdzie jest nie³ad
- zaprowadzimy porz¹dek,
w¹tpliwo�ci
zast¹pimy wiar¹,
a rozpacz - nadziej¹

�w. Franciszek z Asy¿u

w dolinê miejsca Misterium dochodz¹c do
miejsc zagrodzonych, jednak nie mo¿na ich
przekraczaæ, aby nie utrudniaæ przej�æ bior¹-
cym bezpo�redni w tym udzia³. Zwróæmy rów-
nie¿ uwagê na zachowanie naszych dzieci,
które przyjd¹ na Misterium.

W czasie Misterium, w momencie przebywa-
nia Jezusa u Pi³ata rozlegnie siê trzykrotny
okrzyk "Ukrzy¿uj Go". Prosimy wszystkich
zebranych na Misterium o podjêcie tego okrzy-
ku i za ka¿dym razem g³o�ne powtórzenie
s³ów "Ukrzy¿uj Go". Niech ten wspólny okrzyk
u�wiadomi nam, ¿e i my uczestniczymy w
wielkim wydarzeniu, oraz uzmys³owi nam, ¿e
w obecnych czasach, tak jak wtedy, wiele razy
naszym postêpowaniem, czasem nie�wiado-
mi, wydajemy Jezusa na �mieræ.
Redakcja prosi Czytelników o opinie na te-
mat Misterium. Opinie mo¿na sk³adaæ do ks.
Krzysztofa, lub kierowaæ na adres "Na o�cie¿"
drog¹ pocztow¹ lub do skrzynki "Poczty Pa-
rafialnej" w ko�ciele pod chórem. Pozwol¹ one
organizatorom zauwa¿yæ niedoci¹gniêcia i w
przysz³o�ci wykorzystaæ uwagi.
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Niedziela w szpitalu? To chyba nie przypa-
dek?
No pewnie ¿e nie. Tu nie by³o przypadku. Stan
mego oka wymaga³ hospitalizacji i w taki oto
sposób znalaz³em siê na oddziale okulistyki
jednego z bydgoskich szpitali. Szpital jak szpi-
tal. Czysto, jasno i przestronnie.
Znaj¹c twoj¹ nie lubi¹c¹ bezczynno�ci na-
turê mia³e� chyba trochê problemów z bra-
kiem ruchu i zajêcia.
Przedpo³udnia nie by³y nudne, bo to i zabiegi,
badania i kroplówki. Gorzej by³o popo³udniami.
Najtrudniejszym jednak czasem jest sobota i
niedziela. S¹ to dwa dni kiedy szpital wycisza
siê a chorzy próbuj¹ przyspieszaæ czas na
wszelkie mo¿liwe sposoby.
Jakie?
W zale¿no�ci od kondycji pacjenta s¹ ró¿ne,
choæ ograniczone mo¿liwo�ci. Telewizja, (choæ
na ogl¹danie srebrnego ekranu nie by³o zbyt
wielu chêtnych) radio, prasa i ksi¹¿ka i oczywi-
�cie krzy¿ówki a równie¿ odwiedzanie siê na
salach, to podstawowe metody "zabijania" cza-
su. Ja jednak oprócz w/w sposobów uprawia-
³em spacery po szpitalnych korytarzach. Mó-
wi¹c szczerze," nakrêci³em" do�æ du¿o kilome-
trów i pozna³em wiele niedostêpnych miejsc.
Czym ró¿ni siê niedziela w szpitalu od in-
nych dni poza mniejszym ruchem wokó³
chorych?
Nie ma na �niadanie zupy mlecznej. (by³em
zawiedziony). Pacjenci maj¹ wiêcej czasu na
zajêcie siê sob¹ no i ca³y dzieñ podporz¹dko-
wany jest w³a�ciwie oczekiwaniu na odwiedza-
j¹cych. Jest oczywi�cie Msza �wiêta w zaim-
prowizowanej kaplicy, na któr¹ pod¹¿a wiêk-
szo�æ pacjentów. Uczestnictwo w tej Euchary-
stii jest do�æ specyficzne. Wierni w szlafrokach
lub w pi¿amach a na �cianach miast obrazów
reklamy leków lub plansze pogl¹dowe. Ale Bóg
jest wszêdzie i to czu³o siê naprawdê.
Po odwiedzinach, na co jest czas?
Wydaje mi siê, ¿e przebywaj¹c w szpitalu ma
siê wiêcej czasu na spojrzenie na ¿ycie z dy-
stansem. Choroba i cierpienie mimo woli sk³a-
nia do pewnych przemy�leñ i konkluzji. Inaczej
odbiera siê niektóre rzeczy z w³asnego ¿ycia.
Niektóre fakty trac¹ na warto�ci a inne jawi¹
siê jaskrawiej i z wiêksz¹ wyrazisto�ci¹.
Czy to spojrzenie jest zale¿ne od dolegli-
wo�ci jaka nam przypad³a w udziale?
Na pewno! Im ciê¿sza choroba tym g³êbsze
doznania i  powa¿niejsze my�lenie nad sensem
¿ycia i cierpienia. Ludzka postawa wobec w³a-
snej choroby �ci�le uzale¿niona jest tak¿e od
indywidualnego  charakteru i usposobienia.
Bywaj¹ chorzy, którzy ca³ymi dniami le¿¹c na
³ó¿kach wpatruj¹ siê w sufit i rozpamiêtuj¹c sw¹
chorobê wpêdzaj¹ siê w depresjê. Inni,  (do któ-
rych chyba i ja siê zaliczam) maj¹c usposobie-
nie radosne i nacechowane chêci¹ ¿ycia wpro-
wadzaj¹ iskierki nadziei i przekazuj¹ swój opty-
mizm i weselsze spojrzenie na ¿ycie innym. Nie
chcê tu stawiaæ siebie w ja�niejszym �wietle,
ale my�lê, ¿e tacy ludzie s¹ w czê�ci elemen-
tem terapii i emanuj¹ swoje zachowanie na in-
nych odwracaj¹c uwagê wspó³pacjentów od
swojej jak¿e czasem ciê¿kiej przypad³o�ci.
Szpital to zbiorowisko ró¿nych ludzi. Czy
ciê¿ko jest znosiæ wspó³chorych?

Widziane ze szpitalnego ³ó¿ka

NIEDZIELA W SZPITALU
To znowu uzale¿nione jest od usposobienia Ja
mia³em niewypowiedziane szczê�cie, ¿e dzie-
li³em salê z  panem - nazwijmy go Stefanem.
Jest to 86-cio letni cz³owiek o niebywa³ej ener-
gii i rado�ci ¿ycia .Pomimo swych do�wiadczeñ
¿yciowych zachowa³ ogromn¹ dozê optymizmu
i rado�ci. ̄ y³o siê nam jak na warunki szpitalne
bardzo dobrze i nawet najmniejsze nieporozu-
mienie nie zm¹ci³o doskona³ej atmosfery. Z
moich jednak obserwacji stwierdzam, ¿e s¹
przypadki kiedy naprawdê trudno jest znosiæ hu-

mory ludzi i widzia³em jak cierpieli ludzie nara-
¿eni na towarzystwo trudnych wspó³lokatorów.
Czego brakuje cierpi¹cym?
Przede wszystkim zdrowia, cierpliwo�ci, wyro-
zumia³o�ci i optymizmu. Jest on konieczny, bo
je�li nie wierzy siê w wyleczenie, to lekarzowi
niezmiernie trudno trafiæ do chorego a i kon-
takt z nim jest nie³atwy. Dziêkuj¹c za rozmowê
¿yczê zdrowia no i ogl¹dania szpitala jedynie
od strony ulicy.

ROZMAWIALI WOJCIECH I MIETEK
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Pamiêtam swój dom rodzinny z lat dzie-
ciêcych. Niedziela by³a dniem, który w spo-
sób istotny ró¿ni³ siê od innych. Wysprz¹tane
mieszkanie, od�wiêtny obrus na stole, "nie-
dzielne" ubranie. Pierwszym i najwa¿niejszym
momentem niedzieli by³a Eucharystia.  Nie
by³o mowy o jej opuszczeniu nawet przy fa-
talnej pogodzie, chocia¿ do ko�cio³a trzeba
by³o przemierzyæ 4 kilometry. Potem wspól-
ny, bardziej wykwintny, obiad przy stole. Nikt
nawet nie pomy�la³ o wykonywaniu pracy w
tym dniu, czy te¿ zakupach. Zreszt¹ ¿aden
sklep nie by³ czynny w niedzielê.

Dzisiaj obserwujemy zadziwiaj¹ce pa-
radoksy. Z jednej strony tocz¹ca siê wielolet-
nia walka o wolne soboty, z drugiej - jak¿e
czêsto dobrowolna praca w niedziele i �wiê-
ta. Mamy  tysi¹ce bezrobotnych, a zarazem
coraz wiêcej ludzi pracuj¹cych w soboty i nie-
dziele.  Po niedzielnej Eucharystii, zamiast na
wspólny spacer, wiele rodzin wybiera siê do
marketów na zakupy lub na gie³dy. Jeszcze
inni traktuj¹ niedzielê wy³¹cznie w kategoriach
wypoczynku i to najczê�ciej tzw. "wielkiego
leniuchowania",  z pilotem w rêku przed tele-
wizorem i najlepiej jeszcze z suto zastawio-
nym sto³em, w tym równie¿  trunkami wysko-
kowymi. S¹ te¿ tacy, którzy traktuj¹ niedzielê
jak dzieñ odrobienia zaleg³o�ci w porz¹dkach
domowych.

Warto wiêc zastanowiæ siê nad w³a-
�ciwym sensem niedzieli, a raczej przywró-
ciæ jej ten sens.  Najlepiej bêdzie to uczyniæ w
oparciu o nauczanie Ojca �wiêtego Jana Paw-
³a II, którego s³owa przyjmujemy z takim en-
tuzjazmem i którego tak czêsto cytujemy. Czy
jednak jego s³owa realizujemy w swoim ¿y-
ciu? Czy rzeczywi�cie ten entuzjazm ze spo-
tkañ z Ojcem �wiêtym jest tylko przejawem
chwilowych wzruszeñ,  nie ma natomiast prze-
³o¿enia na nasze ¿ycie?

�wiêtowanie niedzieli Ojciec �wiêty
omawia w  Li�cie apostolskim "Dies Dei"  og³o-
szonym w Watykanie,  w dniu  31 maja 1998
roku, w uroczysto�æ Zes³ania Ducha �wiête-
go". Szczegó³owa analiza tego wielostronico-
wego dokumentu, ujêtego w 87 punktach,
wykracza³aby poza mo¿liwo�ci objêto�ciowe
"Na oscie¿". Poniewa¿ jest to niezwykle cen-
ny dokument, przy tym ma³o znany nawet
w�ród "uczêszczaj¹cych do ko�cio³a", dlate-
go warto po�wiêciæ mu trochê uwagi.  Mam

nadziejê, ¿e wspólnie prze�ledzimy jego pod-
stawowe za³o¿enia i spróbujemy to uczyniæ
przez pryzmat naszego ¿ycia. By zachêciæ
szanownych Czytelników do wspólnych roz-
wa¿añ,  przytoczê kilka zdañ z wprowadze-
nia do wymienionego Listu, które s¹ ilustra-
cj¹ dzisiejszego podej�cia do niedzieli:

"Dzisiaj jednak, nawet w krajach, w których
�wi¹teczny charakter tego dnia jest zagwa-
rantowany ustawowo, ewolucja sytuacji spo-
³eczno-ekonomicznej doprowadzi³a w wielu
przypadkach do g³êbokich przemian w zacho-
waniach zbiorowych i w konsekwencji tak¿e
w samym charakterze niedzieli. Powszechna
sta³a siê praktyka "weekendu", rozumianego
jako cotygodniowy czas odpoczynku, prze¿y-
wanego nieraz z dala od sta³ego miejsca za-
mieszkania i zwi¹zanego czêsto z udzia³em w
ró¿nych formach aktywno�ci kulturalnej, poli-
tycznej lub sportowej, które zwykle s¹ orga-
nizowane w³a�nie w dni �wi¹teczne. Jest to
zjawisko spo³eczne i kulturowe, w którym nie
brak z pewno�ci¹ elementów pozytywnych,
je�li tylko przyczynia siê ono, w duchu posza-
nowania autentycznych warto�ci, do rozwoju
cz³owieka i do postêpu ¿ycia spo³ecznego jako
ca³o�ci. Pozwala ono zaspokoiæ nie tylko po-
trzebê odpoczynku, ale tak¿e "�wiêtowania",
wpisan¹ w ludzk¹ naturê. Niestety, gdy nie-
dziela zatraca pierwotny sens i staje siê jedy-
nie "zakoñczeniem tygodnia", zdarza siê cza-
sem, ¿e horyzont cz³owieka sta³ siê tak cia-
sny, ¿e nie pozwala mu dojrzeæ "nieba". Na-
wet od�wiêtnie ubrany nie potrafi ju¿ "�wiêto-
waæ".  Od uczniów Chrystusa oczekuje siê jed-
nak, by nie mylili �wiêtowania niedzieli, które
powinno byæ prawdziwym u�wiêceniem dnia
Pañskiego, z "zakoñczeniem tygodnia ", ro-
zumianym zasadniczo jako czas odpoczynku
i rozrywki. Bardzo potrzebna jest tutaj auten-
tyczna dojrza³o�æ duchowa, która pomo¿e
chrze�cijanom "byæ sob¹" i sprawi, ¿e docho-
wuj¹c konsekwentnie wierno�ci darowi wiary,
bêd¹ umieli zawsze zdaæ sprawê z nadziei,
która jest w nich. Wymaga to tak¿e g³êbsze-
go zrozumienia niedzieli, aby nawet w trud-
nych okoliczno�ciach mo¿na j¹ by³o prze¿y-
waæ w postawie pe³nego pos³uszeñstwa Du-
chowi �wiêtemu."

BOGDAN

�wiêtowanie niedzieli (1)

MSZA �W., MARKET, GIE£DA ...



Przy okazji dzisiejszej niedzieli my�li-
my o najwa¿niejszym �wiêcie Roku Liturgicz-
nego. O Niedzieli Zmartwychwstania Pañ-
skiego. Niedziela - proza ¿ycia. A mo¿e nie-
dziele przed laty wygl¹da³y inaczej? Spró-
bujmy powspominaæ.

Po 76 - ciu latach bardzo ciep³o i z sen-
tymentem wspominam niedziele mojego
dzieciñstwa. Dzieciñstwa z rodzicami i tra-
dycjami tak bliskimi mojemu sercu. Pamiê-
tam, ¿e poszczególne pory dnia mia³y swoje
rytua³y i prawa od których nie mog³o byæ
odstêpstw. Poranek, przedpo³udnie, pora
obiadowa i poobiednia a tak¿e popo³udnie i
wieczór Mia³y swoje utarte ramy i nikomu nie
by³o w g³owie aby je zmieniaæ. "Do obiadu"
spa³o siê trochê d³u¿ej i po �niadaniu wy-
marsz do ko�cio³a. Ja jako ch³opiec grzecz-
ny i u³o¿ony maszerowa³em pomiêdzy rodzi-
cami trzymany za rêkê. Latem w marynar-
skiej bluzie z ogromnym ko³nierzem i w cza-

peczce  z napisem "Dar Pomorza" na otoku,
lub w charakterystycznej bia³ej fura¿erce "US
NAVY" tak modnej w tamtych czasach. Na
Mszê chodzili�my do ko�cio³a �wiêtej Trój-
cy. Po Mszy �wiêtej, po drodze do domu od-
bywa³ siê rodzinny spacer nad �luzami, gdzie
napotkaæ mo¿na by³o wiele atrakcji. Przecha-
dzaj¹c pomiêdzy trzeci¹ i czwart¹ �luz¹, tzn.
miêdzy ulic¹ Wroc³awsk¹ a Czarn¹ Drog¹,
napotyka³o siê t³umy znajomych i z ka¿dym
nale¿a³o uci¹æ ma³¹ pogawêdkê. Po kanale
p³ywa³y ³ódki a w niektórych miejscach przy-
grywa³y orkiestry przyporz¹dkowane kawia-
renkom letnim. Przy takich okazjach wstê-
powa³o siê do ogródka na kawê i ciastko.
Tata zapala³ niedzielne cygaro i dzieñ sta-
wa³ siê w pe³ni �wi¹teczny. Po powrocie do
domu obiad - oczywi�cie "niedzielny" a po
nim spacer ,odwiedziny u rodziny b¹d� wi-
zyta znajomych lub krewnych w naszym
domu. Tak wiêc niedziela kojarzy mi siê za-
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A mój tato powiedzia³ ....

NIEDZIELA

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

wsze z wielkim �wiêtem, gdzie spêdza³o siê
ten dzieñ w�ród bliskich i mia³ on zawsze
charakter szczególny. Dzisiaj mo¿e wygl¹-
da to trochê inaczej bo i czasy siê zmieni³y i
do historii przesz³a Bydgoszcz moich lat dzie-
cinnych. �luzy nie te same a i znajomych
coraz mniej po�ród ¿ywych.

Pozosta³a jednak niedziela, która jest
nadal �wiêtem, które jakby siê nieco zdewa-
luowa³o. Zapomnieli�my chyba trochê o tym,
¿e jest ona pierwszym dniem tygodnia, da-
nym przez Boga Na pami¹tkê stworzenia,
kiedy siódmego dnia Stwórca odpoczywa³.
No a Niedziela Wielkanocna czyli Niedziela
Niedziel, jest najwiêkszym �wiêtem w religii
któr¹ wyznajemy. My�lê, ¿e zapominamy
czêsto o tym i zatracamy sens tego �wiêta.
Ró¿ne niedzielne zajêcia, zakupy i praca
wypaczaj¹ g³êbok¹ rado�æ i sens Bo¿ej Nie-
dzieli

Mi³ej niedzieli .Pamiêtajmy o jej zna-
czeniu aby nie przegapiæ czego� wa¿nego.

�roda, 21 marca 2001
WOJCIECH

Szanowna Redakcjo! Wielebny Ksiê¿e!

Wasze i nasze pismo parafialne czytam ju¿
od dawna. Kupuj¹ go widzê, jak ono siê zmie-
nia. Obecnie to nie to samo "Na o�cie¿" co w
latach 1994 czy 1995.

Zamieszczacie wiele ciekawych artyku³ów i
to ró¿nych typów. Wiele siê z niego mo¿na do-
wiedzieæ i pog³êbiæ swoj¹ wiarê, udoskonaliæ
¿ycie religijne. Wiele jest informacji o ró¿nych
grupach w parafii. Mo¿e nawet zbyt wiele, bo
ostatnio a¿ 6 stron o Wiatraku i Duszpasterstwie
Akademickim. Mo¿e tak trzeba? Choæ w¹tpiê.

Ma³o jednak informacji o zwyk³ych ludziach z
parafii. Ostatnio siê i to zmienia, bo by³o kilka
takich rozmów. taka rozmowa jest w ostatnim
numerze z "aktorem" od nas. Ciekawa, bo przy-
znam, nie wiedzia³am, ¿e to "nasz" cz³owiek.

Na uwagê zas³uguj a "ludzie z pomnika", z
czym wyprzedzili�cie zalecenie Ojca �wiêtego,
który nakaza³ nam nie zapominaæ o mêczenni-
kach, tych z Doliny �mierci z Fordonu te¿.

Niezwyk³e s¹ równie¿ felietony taty. Mo¿e dla-
tego, ¿e sama jestem ju¿ w tym wieku, ¿e wiele
pamiêtam, choæ nie jestem rodowit¹ bydgosz-
czank¹, jak "Tato". Pisz tak dalej, wy�miewaj co
brzydkie i wskazuj co dobre w naszych obycza-
jach.

Wiele równie¿ z ostatnich numerów dowie-
dzia³am siê o czci oddawanej przez ró¿ne ko-
�cio³y chrze�cijañskie Matce bo¿ej. nie mia³am
o tym pojêcia. My�la³am, ¿e tak du¿a cze�æ od-
dawana Matce Bo¿ej to tylko charakterystyka
Polaków.

Ostatnio jednak przeczyta³am dziwny tekst.
Chodzi mnie o artyku³ "Trêdowaty", który "napi-
sa³a" "Gabla".

To ciekawe i dziwaczne t³umaczenie Ewan-
gelii. czy jednak wolno nam, ludziom wierz¹cym,
wysuwaæ takie wnioski, ¿e Mateusz, uczeñ Chry-

stusa, Ewangelista, maj¹c tak¹ g³êbok¹ wiarê i
przekonanie do Jezusa by³ trêdowatym? Czu³
siê takim wobec kogo? Jezusa? Aposto³ów?
Ludzi, którym g³osi³ Dobr¹ Nowinê?

Wiemy, ¿e Mateusz nie pisa³ kroniki. nie in-
teresowa³y go �cis³e daty, miejsca. On t³uma-
czy³ zwyk³ym ludziom ze swego narodu to, co
Jezus mówi³, czyni³ i czego uczy³. Tam chodzi o
sens nauki Jezusa i fakt, ¿e On rzeczywi�cie
by³ i jest Bogiem. O co go zatem autor pos¹-
dza? O k³amstwo? jednak kto w Ewangeliach
k³amie? Mateusz, marek czy £ukasz?

Takie t³umaczenie sobie Ewangelii publicz-
nie nie przynosi korzy�ci wierz¹cym, a daje po-
¿ywkê ró¿nym o�mieszaczom naszej wiary. Tak
uwa¿am!

T³umacz¹c Pismo �wiête nie mo¿na w³osa
dzieliæ na czworo, ani zastanawiaæ siê siê nad
bia³ym kolorem, czy on jest bia³y, czy te¿ biel-
szy. Uwa¿am, ¿e do tego zobowi¹zuje nas na-
wet nowoczesny XXI wiek. Co na to Redakcja?
Co na to Ksi¹dz, jako Asystent Ko�cielny?

Wiem, ¿e moja opinia na ten temat nie jest
jedyna, bo tak my�l¹ te¿ inni. Rozmawia³am.

Mo¿e wyja�nicie bli¿ej o co chodzi³o. mo¿e
to trzeba odpowiednio zrozumieæ?

Jako niepotrzebnie zajmuj¹cy miejsce w ga-
zecie uwa¿am te¿ artyku³ "Zwabi³ mnie tytu³".
Osobi�cie lubiê t¹ muzykê. Lubiê równie¿ ten
utwór wspomnianego kompozytora. jednak tak
opisany koncert jakby to by³o wydarzenie "nie z
tej planety" to zwyk³a "bania" Panie Baniewicz.
To nie jest zbyt strawne. Pozdrawiam. ¯yczê
opieki Bo¿ej i wiele nowych pomys³ów.

Joanna Ch (Sta³a Czytelniczka)

****

Pani Joannie Ch.
Na list Pani do redakcji "Na o�cie¿", doty-

cz¹cy mojego artyku³u "Trêdowaty" odpowiem
tak:

W moim szkicowym tek�cie próbowa³am po-
kazaæ (nie t³umaczyæ), ¿e mo¿na rozwa¿aæ Pi-
smo �wiête równie¿ w ten sposób; porównuj¹c
wersety Ewangelii, zastanawiaæ siê nad lud�mi
tam spotkanymi, poznawaæ ich charaktery, zro-

zumieæ obawy, kompleksy. Próbowa³am zasta-
nowiæ siê jakim cz³owiekiem by³ Mateusz, ¿e Je-
zus go wybra³ - w³a�nie jego, pogardzonego
przez wszystkich celnika i uczyni³ go aposto³em.
Czy Mateusz nie móg³ czuæ siê jak trêdowaty
zanim Jezus go powo³a³? Móg³. Czy by³ za to
Jezusowi wdziêczny? - moim zdaniem, tak. I tak
dalej, i tak dalej ...

Aby pokochaæ Pismo �wiête, trzeba nad
nim popracowaæ; poznawaæ je, zastanawiaæ siê,
my�leæ, bo: "Ten kto nic nie rozumie, jest nic
nie wart. Ale ten, kto rozumie, równie¿ kocha,
zauwa¿a, widzi ... Im wiêcej wiedzy wi¹¿e siê z
jakim przedmiotem, tym wiêksza jest mi³o�æ ..."
(Paracelsus).

Taki by³ mój zamys³ pisz¹c ten artyku³ i nie
ma w tym ¿adnej herezji. Szczê�æ Bo¿e

GABLA

Od ks. Krzysztofa i redakcji:
Dziêkujemy za list. Na najbardziej istotny frag-
ment, który dotyczy czytania pisma �wiêtego,
mo¿na odpowiedzieæ tak:

Lektura Pisma �wiêtego nigdy nie nale¿a³a do
³atwych, ale te¿ zawsze warto zag³êbiaæ siê w
jego tre�æ.
Czy mo¿na próbowaæ odczytywaæ Pismo �na
w³asne ryzyko�? Mo¿na, a nawet trzeba, bowiem
wtedy, kiedy rzeczywi�cie nachodz¹ czytaj¹ce-
go w¹tpliwo�ci jest to ju¿ jakby pierwszy owoc
czytania. Nastêpnie warto, szczególnie wtedy
kiedy w³asnymi si³ami nie jeste�my w stanie
pewnych zapisów zrozumieæ, poradziæ siê kom-
petentnej osoby, albo je�li s¹ takie mo¿liwo�ci
siêgn¹æ po lekturê pomocnicz¹. Warto te¿ rów-
noleg³e wyszukaæ ten sam tekst - werset, bêd¹-
cy owocem t³umaczenia Pisma �wiêtego przez
innych autorów.

W �Przewodniku katolickim� od d³u¿szego cza-
su prowadzony jest cykl �Pismo �wiête� pod red.
ks. Piotra Ostañskiego. Warto tam te¿ zagl¹-
daæ.

Rozwi¹zanie �REBUSU WIELKANOCNEGO�
ze str. 9 brzmi:    �Jaja, jak berety�.



KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA
11.04.1794 Wojska rosyjskie dowodzone
przez gen. Suworowa dokona³y tzw. "rzezi
Pragi" (dzielnicy Warszawy) zmuszaj¹c do
kapitulacji Polaków walcz¹cych w Powsta-
niu Ko�ciuszkowskim.

19.04.1809 Ksi¹¿ê Józef Poniatowski w
bitwie pod Raszynem rozgromi³ wojaka
austriackie ksiêcia Ferdynanda d' Es te,
który musia³ szukaæ schronienia w Prusach.

10.04.1995 Biskup Stanis³aw G¹decki zo-
sta³ konsultorem Komisji do spraw Kontak-
tów Religijnych z Judaizmem przy Papie-
skiej Radzie Popierania Jedno�ci Chrze-
�cijan.

BYDGOSZCZ
23.04.1656 Nacieraj¹ce wojska Stefana
Czarneckiego zmusi³y do kapitulacji stacjo-
nuj¹cy w mie�cie garnizon wojsk szwedz-
kich.

27.04.1934 Z Torunia przeniesiono do Byd-
goszczy Dowództwo Okrêgu Korpusu VIII
Wojska Polskiego (zal¹¿ek Pomorskiego
Okrêgu Wojskowego).

18.04.1961 Powsta³o Towarzystwo Literac-
kie imieniem Adama Mickiewicza.
FORDON
10.04.1914 W sali kupca i restauratora
Konstantego Krygera przy Rynku 3 odby³o
siê zebranie za³o¿ycielskie Zjednoczenia
Zawodowego Polskiego (podwaliny pol-
skiego zwi¹zku zawodowego).

30.04.1936 Dane ostatniego spisu poda³y
¿e Fordon liczy 299 domów i 3733 miesz-
kañców.

1.04.1996 Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków Maciej Obremski wpisa³ do rejestru
zabytków kultury ko�ció³ �w. Jana.

PARAFIA
17.04.1993 Z parafii wyruszy³a pielgrzym-
ka do grobu Siostry Faustyny do Krakowa.
26.04.1995 Rozpoczê³a siê duszpasterska
wizytacja parafii przeprowadzana przez bi-
skupa Bogdana Wojtusia.

9.04.1998 Parafialna Stra¿ Marsza³kowska
pe³ni³a w Wielki Pi¹tek pierwsz¹ w historii
parafii wartê przy Grobie Pañskim.

OPRACOWA£ KFAD

Ludzie z pomnika (40)

Urodzi³ siê 24 kwietnia 1893 roku w
Dziembowie (powiat Chodzie¿) jako syn Kon-
stantego i Strze¿ys³awy z domu Piosik. By³
rodzonym bratem Floriana (patrz omówienie
nr 39 - Na o�cie¿ nr 3-2001/81).

LEON 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!

Po ukoñczeniu Szko³y Powszechnej w
Dziembowie pracowa³ w gospodarstwie rodzi-
ców. W 1912 roku nabyli oni folwark w miej-
scowo�ci Ottry powiecie Reszelskim na War-
mii, dok¹d Leon przeprowadzi) siê razem z
nimi.

W 1915 roku zosta³ powo³any do s³u¿-
by w wojsku pruskim i wys³any na front za-
chodni, gdzie odniós³ kontuzjê nogi. Zdemo-
bilizowany zosta³ w grudniu 1918 roku uzy-
skuj¹c prawo do 20% renty wojennej. Powró-
ci³ wiêc do rodzinnego folwarku.

Wkrótce, po niepomy�lnym dla Polski
plebiscycie na Warmii rodzina Kajów za czyn-
ny udzia³ w agitacji na rzecz Polski by³a szy-
kanowana i terroryzowana w ró¿ny sposób.
By³o to powodem opuszczenia maj¹tku i przy-
bycia w 1920 roku do Bydgoszczy.

Leon w styczniu 1921 roku zacz¹³
uczêszczaæ na nauczycielski kurs seminaryj-
ny. Po ukoñczeniu go w 1922 roku dosta³ po-
sadê nauczyciela pomocniczego w Publicz-
nej Szkole Podstawowej na Jachcicach. Pra-
cowa³ i uczy³ siê, co pozwoli³o mu w dniu 15
maja 1924 roku zdaæ maturê oraz uzyskaæ
tytu³ wykwalifikowanego nauczyciela.

Od 1 wrze�nia 1927, a¿ do wrze�nia
1939 pracowa³ razem z bratem jako nauczy-
ciel w Szkole Æwiczeñ przy Pañstwowym Se-
minarium Nauczycielskim w Bydgoszczy.

Aresztowany zosta³ równie¿ razem z
bratem w dniu 14 pa�dziernika 1939 roku przy
ulicy Leszczyñskiego.

Zgin¹³ w Dolinie �mierci w tej samej
egzekucji co brat w nocy z 31. pa�dziernika
na 1.listopada 1939 roku.

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

I KATOLICKIE
GIMNAZJUM I LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CE

im. Króla Jana III Sobieskiego

w Bydgoszczy
OG£ASZA NABÓR

DO PIERWSZYCH
KLAS GIMNAZJALNYCH

NA ROK SZKOLNY

2001-2002

BYDGOSKIE CATHOLICUM
GIMNAZJUM I LICEUM

oferuje:
*  katolick¹ formacjê i patriotyczne wycho-

wanie,
*  wysoki poziom kszta³cenia w oparciu

o autorski program nauczania,
*  wysoko wykwalifikowan¹ kadrê profesor-

sk¹, w tym tak¿e nauczycieli akademickich,
*   system zajêæ fakultatywnych pozwalaj¹-

cych na wybór dowolnego profilu kszta³-
cenia: humanistycznego, matematyczno-fi-
zycznego, biologiczno - chemicznego, in-
formatycznego,

*  rozszerzony program jêzykowy: jêzyk an-
gielski, jêz. niemiecki, jêz. francuski, jêz.
³aciñski; specjalizacja w jêzyku angielskim,

*  zwiêkszon¹ ilo�æ godzin z wybranych
przedmiotów oraz atrakcyjne zajêcia poza-
lekcyjne,

*   indywidualizacjê nauczania i klasy od
15 do 18 uczniów,

*   nowoczesn¹ pracowniê komputerow¹.
Nasza Szko³a ³¹cz¹c tradycjê z nowo-

czesno�ci¹, zapewnia rodzinn¹ atmosferê, zdro-
w¹ dyscyplinê i dobre wychowanie.

Bli¿szych informacji udziela sekretariat
Szko³y, ul. Leszczyñskiego 49, b¹d� telefonicz-
nie pod numerem: (052) 345-98-17.

Dokumenty mo¿na sk³adaæ w sekre-
tariacie do dnia 27 kwietnia 2001 r.



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

10. marca 2001 r.
Aleksandra Ka³amaja

ur. 20.12.2000 r.
11. marca 2001 r.

Weronika Wiktoria Andrearczyk
ur. 13.01.2001 r.

Weronika Gorzyca
ur. 11.01.2001 r.

Mateusz Dawid Manikowski
wr. 4.02.2001 r.

Dawid Str¹k
ur. 11.03.2000 r.

Oskar Oliwier �widerski
ur. 20.01.2001

24. marca 2001 r.
Patrycja Anna Grajewska

ur. 28.01.2001 r.
25. marca 2001 r.

Laura Gloria Stêpieñ
ur. 17.12.2000 r.
B³a¿ej Jelonek

ur. 24.10.2000 r.
Miko³aj Jelonek
ur. 24.10.2000 r.
Natalia Kunke

ur. 18.01.2001 r.
Szymon Miko³aj Marchlewski

ur. 6.12.2000 r.
Piotr Hesse

ur. 16.12.2000 r.
Marta Gnaczinska

15.02.2001 r.

Sakrament Chrztu �w.:  Sakrament
Chrztu �w.: Sakrament sprawowany jest
przy udziale wspólnoty parafialnej w cza-
sie niedzielnej Mszy �w. o godz. 13.00.
Dziecko zg³aszaj¹ rodzice w Biurze Para-
fialnym podaj¹c kandydatów na chrzest-
nych (osoby ochrzczone, bierzmowane,
praktykuj¹ce, maj¹ce ukoñczone 16 lat
(je¿eli ¿yj¹ w ma³¿eñstwie musi to byæ
zwi¹zek sakramentalny). Zg³aszaj¹c
dziecko do Chrztu �w. trzeba przedstawiæ
odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z
USC. Katecheza odbywa siê zawsze
przed Chrztem �w. w sobotê po Mszy �w.
o godz. 18.30. Najbli¿sze terminy Chrztu
�w.: 15, 29 kwietnia i 13 maja 2001 r.
Sakrament Ma³¿eñstwa: Osoby pragn¹-
ce zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski powinny
zg³osiæ siê do Biura Parafialnego celem
ustalenia terminu �lubu i spisania proto-
ko³u na 3 miesi¹ce przed planowan¹ ce-
remoni¹.
Pogrzeb:  Przy zg³oszeniu pogrzebu na-
le¿y przed³o¿yæ skrócony odpis aktu zgo-
nu z USC.

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

Longina Brygida G¹szczak
ur. 14.04.1929 zm. 9.03.2001 r.

Anna Kolano
ur. 10.03.1914 zm. 15.03.2001 r.

Helena Syrewicz
ur. 10.04.1928 zm. 25.03.2001 r.

Teresa Straszyñska
ur. 24.03.1952 zm. 24.03.2001 r.

Jan Marczak
ur. 13.02.1917 zm. 29.03.2001 r.

spisa³a Irena G.

Urodzi³ siê w Warszawie.
Kszta³ci³ na Uniwersytecie Wileñ-
skim, gdzie studiowa³ najpierw me-
dycynê, pó�niej na Wydziale Wy-
mowy i Sztuk Wyzwolonych.

Pierwsze jego utwory druko-
wane by³y w petersburskim "Ba³a-
mucie" i wileñskim "Noworoczniku
litewskim", pod pseudonimem Kle-
ofasa Fakundy Pasternaka. Na-
stêpnie Kraszewski redaguje wi-
leñskie "Athenaeum", od roku
1837 jest wspó³pracownikiem "Ty-
godnika Petersburskiego" a od
1851 roku "Gazety Warszawskiej".

W roku 1858 wyje¿d¿a za gra-
nicê, zwiedza W³ochy, Francjê i
Niemcy. Po powrocie zostaje re-
daktorem "Gazety Codziennej",
pó�niej "Gazety Polskiej". Od roku
1860 przebywa stale w Warsza-
wie, a¿ do lutego 1863, gdy wyda-
lony z rozkazu Wielopolskiego,
opuszcza kraj na zawsze i osiada
w Dre�nie. Zak³ada tam w³asn¹
drukarniê i wydaje wiele cennych

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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Uczeni o Bogu (4)

JÓZEF IGNACY
KRASZEWSKI

dzie³.
Od 1873 roku po�wiêca siê wy-

³¹cznie pracy literackiej.

W okresie drezdeñskim Kra-
szewski parokrotnie odwiedza Ga-
licjê i Poznañskie a swoje 50-cio-
lecie pracy literackiej �wiêtuje w
Krakowie. W roku 1883 w Berlinie
zostaje aresztowany, s¹dzono go
w Lipsku a osadzony zosta³ w
twierdzy w Magdeburgu na 3,5
roku wiêzienia. Wypuszczaj¹ go za
kaucj¹ z powodu choroby p³uc.

Kraszewski wyje¿d¿a do
Szwajcarii, umiera w Genewie. Po-
chowany jest w grobach zas³u¿o-
nych na Ska³ce w Krakowie.

J. I. Kraszewski napisa³ i wy-
da³ oko³o 600 tomów, nie licz¹c w
tym pracy redakcyjnej, mnóstwa
artyku³ów w czasopismach i ol-
brzymiej korespondencji prywat-
nej. Najwa¿niejszym dzia³em jego
twórczo�ci s¹ powie�ci. Cykl po-
wie�ci na tle lat 1861-63 pisze pod
pseudonimem: Bogdan Boles³awi-
ta. W ci¹gu 57 lat napisa³ ich 232,
w tym 144 powie�ci spo³ecznych,
obyczajowych i ludowych, 88 histo-
rycznych. Pisze ponadto bajki,
opowiadania, utwory dramatyczne
i wiersze. Sam t³umaczy³ "Bosk¹
komediê" Dantego. Zajmuje siê te¿
malarstwem i grafik¹. Ten znako-
mity, niezwykle p³odny pisarz pol-
ski, zadziwiaj¹cy ogromem swych
prac, w których sta³ siê wychowaw-
c¹ narodowym pisze te¿ tak:
"Nie ten szczê�liwy kto bogaty,
nie ten szczê�liwy kto wielki, kto
s³awny; ale ten, kto umia³ ko-
chaæ jak Chrystus, jak Chrystus
przebaczaæ, jak On cierpieæ".

RED-A

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

22.30-23.30 Oaza M³odzie¿y

23.30-0.30 CKK "Wiatrak", PKS "Wiatrak"
DA "Martyria"

0.30-1.30 Droga Neokatechumenalna

1.30-2.30 Oaza Rodzin, Poradnictwo Ro-
dzinne

2.30-3.30 Zespó³ "Samemu Bogu",

3.30-4.30 Grupa "D¹b", Wspólnota ̄ ywe-
go Ró¿añca, Ko³o Radia Maryja, Czci-
ciele Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomo-
cy

4.30-5.30 Redakcja "Na O�cie¿", Stowa-
rzyszenie Wspierania Powo³añ Ka-

"Mi³osierdzie Bo¿e nie zna granic, lecz ten, kto �wia-
domie odrzuca przejêcie ze skruch¹ mi³osierdzia Bo-
¿ego, odrzuca przbaczenie swoich grzechó i zbawie-
nie darowane przez Ducha �wiêtego. taka zatwardzia-
³o�æ mo¿e prowadziæ do ostatecznego braku pokuty i
do wieczenej zguby".

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, 1864

p³añskich, Czciciele Mi³osierdzia Bo¿e-
go,

5.30-6.30 Akcja Katolicka, Stowarzysze-
nie Charytatywne im. b³ Urszuli Ledó-
chowskiej, Grupy i Wspólnoty AA

6.30-7.30 Chór Parafialny "Fordonia"

7.30-8.00 Eucharystyczny Ruch M³odych,
Kó³ko Misyjne

8.00 - 22.00 Wszyscy parafianie.

Uwaga; Stra¿ Marsza³kowska, Ministranci
i lektorzy oraz Ko�cielni prowadz¹ Czu-
wania i adoracjê wed³ug w³asnego pla-
nu dostosowanego do ich potrzeb

 Wyj�cie do I Stacji Duszpasterstwo Aka-
demickie "Martyria" - 5 osób

I do II Centrum Kultury Katolickiej "Wia-
trak" 3 osoby, PKS "Wiatrak" 2 osoby

II do III Oaza M³odzie¿y 5 osób

III do IV "Chór Parafialny "Fordonia" 5
osób

IV do V "Zespó³ Samemu Bogu" 5 osób

V do VI Akcja Katolicka 5 osób

VI do VII Lektorzy 5 osób

VII do VIII Eucharystyczny Ruch M³odych
3 osoby, Kó³ko Misyjne 2 osoby

VIII do IX Droga  Neokatechumenalna 5
osób

IX do X Grupa Parafialna "D¹b" 3 osoby,
¯ywy Ró¿aniec 2 osoby

X do XI Stowarzyszenie Wspierania Powo-
³añ 3 osoby, Nadzwyczajni Szafarze Eu-
charystii 2 osoby

XI do XII Ko³o Radia Maryja 3 osoby, Re-
dakcja "Na O�cie¿" 2 osoby

XII doXIII "Stowarzyszenie Charytatywne 3
osoby, Poradnictwo Rodzinne 2 osoby

XIII do XIV Ministranci 5 osób

XIV do ko�cio³a Oaza Rodzin 5 osób

PLAN NIESIENIA KRZY¯A
NA DRODZE KRZY¯OWEJ W WIELKI PI¥TEK

(13. kwietnia 2001 r. godz. 14.30)

PLAN CZUWANIA PRZY GROBIE PAÑSKIM
W WIELKI PI¥TEK I WIELK¥ SOBOTÊ

(13/14. kwietnia 2001 roku) kwietnia 2001 roku)
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Od 11 do 14 marca trwa³y parafialne rekolekcje dla doros³ych i studentów.
Nauki rekolekcyjne g³osi³ o. Krzysztof Kowalski (paulin) z Torunia (wiêcej
o rekolekcjach na stronach DA "Martyria").

25. marca, podczas wszystkich Mszy �w., obejrzeli�my drugi odcinek sa-
cronoweli, w wykonaniu braci studenckiej. Trzeci - ostatni pokazano na
Mszy �w. 1 kwietnia br. (wiêcej szukaj wewn¹trz numeru).

Od 26 do 28 marca trwa³y rekolekcje dla m³odzie¿y gimnazjum. Rekolek-
cje prowadzi³ ks. Zbigniew Warcholik.

31 marca rozpoczêto prace budowlane na budowie Domu Jubileuszowe-
go. Trwaj¹ tak¿e prace na plebani i w domu parafialnym zwi¹zane z wy-
mian¹ okien na PCV.

1 kwietnia po Mszy �w. o godz. 14.00 odby³a siê Droga Krzy¿owa w Doli-
nie �mierci przygotowana przez wspólnoty Ko�cio³a Domowego, w której
uczestniczy³o oko³o 800 osób.

Od 1 do 5 kwietnia trwa³y rekolekcje ewangelizacyjne, które prowadzi³ ks.
Andrzej Piernikarczyk. Równolegle trwa³y rekolekcje dla m³odzie¿y liceum
ogólnokszta³c¹cego.

8 kwietnia o godz. 16.00 zostanie przedstawione Misterium Mêki Pañ-
skiej w Dolinie �mierci. Misterium przygotowuj¹ wspólnoty parafialne.
Wiêcej o Misterium wewn¹trz numeru.

13. kwietnia w Wielki Pi¹tek o godz. 23.30 w ramach prezentacji "Verba
Sacra" Jerzy Zelnik bêdzie czyta³ w naszym ko�ciele teksty biblijne.

Z okazji Wielkiego Czwartku - dnia ustanowienia sakramentu kap³añstwa
sk³adamy wszystkim naszym ksiê¿om: proboszczowi Zygmuntowi, wika-
riuszom Krzysztofowi, Markowi, Stanis³awowi, S³awomirowi i ks. Janowi -
seniorowi najlepsze ¿yczenia b³ogos³awieñstwa Bo¿ego i opieki patronki
Królowej Mêczenników w trudnej s³u¿bie kap³añskiej.

25. kwietnia odbêdzie siê Duszpasterska Wizytacja kanoniczna, któr¹
poprowadzi ks. bp Stanis³aw G¹decki. Na trud przygotowañ - wszystkim
odpowiedzialnym za jej przygotowanie i ks. Wizytatorowi - Szczê�æ Bo¿e.

Kazania pasyjne podczas Gorzkich ̄ ali w Wielkim Po�cie g³osi³ ks. Edward
Wasilewski - a �piewem wspomaga³ nasz chór parafialny "Fordonia". Trwa³y
równie¿ sobotnie dy¿ury spowiednicze w naszym ko�ciele. Wiele osób
skorzysta³o z tej okazji nawrócenia - Bóg zap³aæ.

Od �rody Popielcowej tj. od 28 lutego, stroje lektorów uzupe³niaj¹ koloro-
we pasy. Jak dowiedzieli�my siê, pasy te zmienia³y bêd¹ kolory zgodnie z
porz¹dkiem ko�cielnego roku liturgicznego.

Informacja o nowej sekcji "kick boxingu" w Centrum Kultury Katolickiej
"Wiatrak" by³a prima-aprilisowym ¿artem. Zawiedzionych przepraszamy.

Inne og³oszenia na stronach CKK "Wiatrak" i DA "Martyria"

Niniejszym wydaniem �Na o�cie¿� rozpoczynamy IX rok wydawania na-
szego miesiêcznika. Sk³ad obecnego ukoñczono i oddano do druku
5. kwietnia br. Nastêpne wydanie  "Na o�cie¿"  planowane  jest  13. maja
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-8,L-3,A-5,I-14,J-8) (A-1,I-2,H-
12,G-5,J-4) (G-12,L-6,E-9) (J-4,K-11,N-2,H-14,I-7,E-1,M-6,D-3,H-2,H-5,G-
12,N-5,A-14,H-7, L-2,E-13) (K-6,G-14,E-11,C-9,I-10,G-13,M-6,J-12) (E-
14,I-8,M-10,N-2,I-7,B-13) (K-2,C-1,E-4,F-7,L-8) (H-12,J-14,E-4,H-5,D-8,H-
4,L-10,M-4,K-14)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub
wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 1. maja 2001 r.
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru to has³o: �PI-
SMO �WIÊTE ORAZ MODLITWA POST I JA£MU¯NA TO POKARM
TWEJ DUSZY�.  Nagrodê otrzymuje Krystyna Witnik, zam. ul. Bo³tucia
2.  Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

POZIOMO
1A Statek z kot³owni¹
2H ¯ona hrabiego
3A Sk³adnik ziemniaków
4H Sprawdzenie wiadomo�ci
5A Boniek, lub Zapasiewicz
6I ¯a³osny g³os psa
7A Osobliwe zdarzenie
8I Szeroka ta�ma
9A Ma³y k³os
10G Fantazje, np. o sukcesach
11A Prezent dla dziecka
12G Lekkoduch
13A Tarcza, ryngraf
14G Wêdrowny �piewak

KRZY¯ÓWKA WIELKANOCNA (G)

OPRACOWA£ RASKE WIDIP

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

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
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PIONOWO
A1 Prezentacja mody
A9 Tê¿yzna fizyczna
B5 Kuzyn byka
D7 Wnêka w murze
E1 Niezdecydowanie
E11 Rolnicza miejscowo�æ
G5 Szkic literacki
G10 S³up z flag¹
H1 Budynek dla �wiñ
I6 Stwórca
J1 £agodny guz pod skór¹
J12 G³owa zwierzêcia
K8 Zjada przeze wystêpem
L1 Osesek
N8 Gramofon

AAAAA BBBBB CCCCC DDDDD EEEEE FFFFF GGGGG HHHHH IIIII JJJJJ KKKKK LLLLL MMMMM NNNNN

11111

22222

33333

44444

55555

66666

77777

88888

99999

0101010101

1111111111

2121212121

3131313131

4141414141

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)

WIELKI CZWARTEK (12 kwietnia): 18.30 - Msza �w. Wieczerzy Pañ-
skiej. Adooracja Naj�wiêtszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 24.00

WIELKI PI¥TEK (13 kwietnia) - obowi¹zuje post �cis³y * 14.30 - Droga
Krzy¿owa w Dolinie �mierci * 18.30 - Liturgia Mêki Pañskiej, Adoracja
Grobu Pañskiego (grupy dzia³aj¹ce w parafii przychodz¹ na adoracjê
wed³ug �Planu czuwania") * 21.30 - Gorzkie ¯ale (trzy czê�ci) * 23.30
�Siedem s³ów Jezusa� - Jerzy Zelnik i Kwartet Pomorski.

WIELKA SOBOTA (14 kwietnia) - 8.00 do 19.00 o pe³nych godzinach
b³ogos³awienie pokarmów na stó³ wielkanocny * 22.00 Msza �w. Wigilii
Paschalnej. Na zakoñczenie Procesja Rezurekcyjna * W Wielk¹ Sobotê
przychodzimy na liturgiê ze �wiecami.

W Niedzielê Zmartwychwstania Pañskiego (15. kwietnia) nie ma Mszy
�w. o godz. 7.00

Triduum Paschalne


