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Bie¿¹ce wydanie ukazuje siê w kolo-
rowych ok³adkach. Nie wiem, czy wydawanie
"Na o�cie¿" w kolorach stanie siê zwyczajem
�wi¹tecznym i to na Bo¿e Narodzenie i Wiel-
kanoc?

I ju¿ mamy prawie Wielkanoc. Wcze�nie w
tym roku przypada niedziela po pierwszej wio-
sennej pe³ni ksiê¿yca. Mamy za sob¹ æwicze-
nia wielkopostne, choæ kulminacja Wielkiego
Postu przypadnie na Wielki Tydzieñ, a w
szczególno�ci na Triduum Paschalne. Za
chwilê przed nami stan¹ najwa¿niejsze dni
roku ko�cielnego.

W bie¿¹cym numerze zastanawiamy siê
nad tym, jak byæ stró¿ami poranka wielkanoc-
nego. Nasze my�li biegn¹ w tê stronê, aby
uczyniæ co�, by nasze �wiêtowanie zmartwych-
wstania Pana Jezusa nie skoñczy³o siê na �la-
nym� poniedzia³ku. My�lê sobie, ¿e pomog¹
nam w tym "stró¿owaniu" ró¿ne teksty.

Jest wiele refleksji po�wiêconych æwicze-
niom rekolekcyjnym. S¹ wiêc opisy tegorocz-
nych rekolekcji parafialnych i studenckich, a
tak¿e tych z udzia³em biskupa Józefa Zawit-
kowskiego w Bydgoszczy i o. Józefa Augusty-
na w Toruniu. Warto, w �wi¹tecznych chwilach
wolnych od zajêæ, teksty te uwa¿nie przeczy-
taæ.

Rozmowa miesi¹ca prowadzona jest
z ks. bpem Józefem Zawitkowskim. Jej tre�æ
mo¿e byæ prób¹ odpowiedzi na ró¿ne nasu-
waj¹ce siê nam pytania dotycz¹ce Ojczyzny,
wiary i innych podstawowych spraw cz³owie-
ka wspó³czesnego.

Tradycyjne s¹ te¿ sta³e dzia³y, z któ-
rych w szczególno�ci poleca³bym krótki tekst
o modlitwie. Jedna sprawa mo¿e zmartwiæ, bo-
wiem na og³oszony konkurs biblijny po³¹czo-
ny z czytaniem Biblii nie wp³ynê³a, jak dot¹d,
¿adna odpowied�. Ponawiamy wiêc pytania
konkursowe zwi¹zane z lektur¹ tekstów Biblii.

Na zakoñczenie sk³adam wszystkim czy-
taj¹cym tê rubrykê najlepsze ¿yczenia. B¹d�-
cie stró¿ami poranka wielkanocnego, bo ju¿ -
jak podaj¹ opisy biblijne - od samego rana
zaczê³y siê manipulacje wokó³ faktu zmar-
twychwstania. A by³a to choæby próba prze-
kupstwa stra¿ników, czy ucieczka i niedowiar-
stwo uczniów ... Czuwajcie!

FRED
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Mo¿na nie czytaæ

G³os anio³a

¯AL MI ...
Witaj!
Wiesz... dzi� serce mi p³acze. Patrzê, s³u-

cham.... i p³aczê. Tak... Anio³y te¿ p³acz¹ - tro-
chê inaczej, ale p³acz¹. P³aczê ze smutku, jak
w dzieñ Mêki naszego Pana. P³aczê, bo mi
¿al Twojego czasu, Twojej piêkno�ci, Twoje-
go serca. P³aczê, bo ¿al mi tych, którzy za-
mknêli serca, tych m³odych i starych, którzy
gorzkniej¹,  którym wszystko jedno, którzy
niedbale machaj¹ rêk¹, mówi¹c "nie moja
sprawa".  ¯al mi tych m³odych, którzy na Ja-
snej Górze zamiast do Matki to przytulili siê
do puszki z piwem.  ̄ al mi tych m³odych, któ-
rzy napatrz¹ siê w telewizji na "rozbierane
sceny" i nic �wiêtego dla nich w ciele drugie-
go nie ma, a wyznania mi³o�ci dopatruj¹ siê
w spe³nieniu po¿¹dania. ̄ al mi tych m³odych,
co musz¹ krzyczeæ wulgarno�ci¹, chamstwem
i przekleñstwem, bo zdaje siê im, ¿e nikt ich
nie kocha. Jak¹¿ ocenê dostan¹ z Mi³o�ci?
Czy nie znajdzie siê nikt, kto powie im: Bóg
jest tym, który ciê kocha?

¯al mi tych doros³ych, którzy sztuk¹ na-
zywaj¹ profanacjê i naigrywanie siê ze �wiê-
to�ci. ¯al mi tych doros³ych, którzy w imiê to-
lerancji milcz¹, nawet gdy kto� depcze to, za
co ojcowie ich ¿ycie oddawali. ¯al mi tych
doros³ych, którym postêp pomyli³ siê z samo-
wol¹ i g³upim przyjmowaniem wszystkiego, co
modne i "zachodnie". ¯al mi tych doros³ych
co narzekaj¹, bo nie widz¹ nic dobrego, za-
mykaj¹ siê w sobie i na innych patrzeæ nie
chc¹. Jak¹¿ oni ocenê dostan¹ z Mi³o�ci?

¯al mi tych starszych, co nic im siê nie
chce i utyskuj¹c na innych, gorzkniej¹. ̄ al mi
tych starszych, co poranieni przez ¿ycie, ho-
duj¹ te rany, zamiast pozwoliæ siê uleczyæ...
¿al mi, bo i oni z Mi³o�ci ocenê dostaæ mu-
sz¹. Co zrobi¹?

I nie wpadaj teraz w "�wiête" oburzenie
porz¹dnego katolika, nie potakuj g³ow¹ na
znak zgody z moimi s³owami, nie mów: jakie¿
to okropne, jakie �wiñstwo, ja to bym takie-
go.... Siebie te¿ postaw w rzêdzie tych, któ-
rych mi ¿al i nad którymi p³aczê. Ciebie to te¿
dotyczy. Bo i Ty milczysz, bo i Ty gorzknie-
jesz. I Ty Bogu nie wierzysz... i Ty oczy od-

wracasz, gdy kto� depcze �wiêto�æ. I Ty umy-
wasz sobie sumienie s³owami: takie czasy. Co
zrobiæ? I Ty potêpiasz... Zrób rachunek su-
mienia! Nie my�l o sobie w kategoriach: po-
rz¹dny katolik i nie wyliczaj Panu Bogu
wszystkich dobrych uczynków. Popatrz na
swoj¹ mi³o�æ. Czy Ty potrafisz razem z Bo-
giem p³akaæ nad Jego ludem? P³akaæ praw-
dziwymi ³zami ¿alu i bólu? Czy tak potrafisz
zap³akaæ nad sob¹ - jak Piotr, który zrozumia³,
¿e za mi³o�æ zap³aci³ lêkiem i egoizmem. Po-
wiedz mi - czy Ty w koñcu zrozumiesz, ¿e Bóg
dla Ciebie sta³ siê cz³owiekiem, dla Ciebie
umar³ na Krzy¿u w ogromnych mêczarniach
cia³a i duszy?! B³agam Ciê, niech Ciê w koñ-
cu serce prawdziwie zaboli. Zap³acz!! A wte-
dy nie bêdziesz obojêtny. Twoja obojêtno�æ
dotyka Boga, Twoja obojêtno�æ sprawia Mu
ból. Rozumiesz to?! A pomimo Twej obojêt-
no�ci  On nadal szuka Ciê, wo³a, pójdzie
wszêdzie, zejdzie na samo dno, byleby Cie-
bie odzyskaæ. On siê w Tobie zakocha³!

Zrób rachunek sumienia z mi³o�ci. I niech
Ciê Bóg trzyma w swojej d³oni, by� nie wpad³
w pychê, ale ca³ym sercem stawa³ siê podob-
ny do naszego Zbawiciela - cichego i pokor-
nego, który przyj¹³ postaæ s³ugi. B¹d� taki jak
On. S³uga nieu¿yteczny... to po ludzku poni-
¿aj¹ce... ale Bóg dla Ciebie poni¿y³ siê jesz-
cze bardziej, wiêc czy Ty jeste� lepszy od Nie-
go, bardziej �wiêty, bardziej czysty....? wiêc
na co czekasz? Na oklaski? Kochany mój,
oklasków nie bêdzie, wiêc kochaj od zaraz,
normalnie, codziennie, w zwyk³ych sprawach.

I nikogo nie potêpiaj. Nikogo. Módl siê,
pro� Boga o mi³osierdzie, pomagaj, podpo-
wiadaj, a nawet upominaj - ale zawsze z mi-
³o�ci¹. Nie potêpiaj, bo nie wiesz, co w sercu
cz³owieka siê sta³o. Nie wiesz tego, co tylko
Bóg wie. Wiêc milcz. I zap³acz czasem. Niech
pêkn¹ twarde opoki Twego serca, poka¿, ¿e
jeste� ¿ywy, wra¿liwy, czu³y... nic siê nie bój.
Bóg jest. Nawet, gdy ciemno�æ zapada BÓG
JEST! Ca³y dla Ciebie. Nie zapomnij o tym.

TWÓJ ANIO£ M

Rekolekcje wielkopostne

U SERCA JEZUSOWEGO
Rekolekcje trwa³y od 17 do 20 lutego br.

Tradycyjnie skierowane by³y do �rodowisk aka-
demickich, nauczycielskich, lekarskich, in¿y-
nierskich i twórczych. To ju¿ XI raz. Rekolek-
cjonist¹ by³ ks. bp Józef Zawitkowski, który w
tej roli wystêpowa³ równie¿ dziewiêæ lat temu.

Cztery dni æwiczeñ rekolekcyjnych obejmo-
wa³y ró¿ne tematy: kontemplowaæ oblicze Je-
zusa, Syn marnotrawny, a w³a�ciwie - Ojciec
Mi³osierny - Spowied�, Eucharystia, Matka.

D³ugo pozostan¹ s³owa skierowane do
uczestników rekolekcji, szczególnie za� pro�-
ba o zapatrzenie siê w oblicze Chrystusa.
Wypada mi, jako uczestnikowi tych spotkañ,
podziêkowaæ ks. Biskupowi za s³owo, a gospo-
darzowi miejsca ks. proboszczowi Bogdanowi
Jaskólskiemu za trud organizacji i pe³nienie roli
gospodarza �Rekolekcyjnego Domu S³owa�.

Na zakoñcznie rekolekcji ks. Bogdan
u�wiadomi³ nam jak bardzo u�wiêcony jest
ko�ció³ Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa w
Bydgoszczy. Pierwszym proboszczem by³ b³.
Narcyz Kus - zgin¹³ w Dachau. Drugi proboszcz
- ks. kanonik Stepczyñski zgin¹³ we wrze�niu
1939 roku w koszarach na ul. Gdañskiej. Sy-
nem tej parafii jest b³. ks. Franciszek Dachte-
ra, który mszê prymicyjn¹ odprawia³
12.06.1933 roku, zgin¹³ w Dachau. Komuniê
przed �mierci¹ podawa³ mu ks. Antoni Maj-
chrzak - pi¹ty proboszcz parafii, poprzednik
ksiêdza Jaskólskiego. Z rado�ci¹ stwierdzam,
¿e w�ród uczestników spotkañ mo¿na by³o doj-
rzeæ twarze naszych parafian. Wiêcej o reko-
lekcjoni�cie i rekolekcjach na kolejnych stro-
nach wydania

FRED



Rozmowa miesi¹ca

ZAPATRZMY SIÊ W OBLICZE JEZUSA
z ksiêdzem biskupem Józefem Zawitkowskim rozmawiaj¹ Mietek i KfAD
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"Servus et filius Ancillae", to zawo³anie
ks. Biskupa z uroczystego ingresu w £o-
wiczu. Co ksi¹dz Biskup mo¿e powiedzieæ
o nim dzisiaj - po latach?
To zawo³anie jest o wiele starsze. To jest za-
wo³anie z mojego obrazka prymicyjnego,
gdy¿ chcia³em wtedy powiedzieæ Matce Bo-
skiej, ¿e Ona jest moj¹ Matk¹, zw³aszcza od
czasu kiedy zabrak³o mojej mamy. To zawo-
³anie zatrzyma³em te¿ otrzymuj¹c sakrê bi-
skupi¹, gdy¿ chcia³em powiedzieæ Matce-
Ko�cio³owi i Matce- Ojczy�nie, ¿e Jam s³uga
Twój i Twojej S³u¿ebnicy. Chcia³bym, aby tak
by³o dalej w moim ¿yciu. Pragnê zawsze s³u-
¿yæ Bogu, Ko�cio³owi, Matce Ojczy�nie i
wszystkim ludziom. Tak powiedzia³em na
Rynku w £owiczu w dniu 9 czerwca 1990
roku. Tak te¿ mówiê dzisiaj, po blisko 12 la-
tach.
Naszemu miesiêcznikowi udzieli³ ju¿ ks.
Biskup wywiadu. By³ to wywiad inaugu-
racyjny, w pierwszym numerze. Wówczas
jedno z pytañ nawi¹zywa³o do porówna-
nia ks. Biskupa do wspó³czesnego Piotra
Skargi. Jak dzi� przyj¹³by ks. Biskup to
okre�lenie?
Hmm. Bardzo mi to schlebia, tylko, ¿e to bar-
dzo zobowi¹zuj¹ce. Przecie¿ ks. Piotr Skar-
ga by³ wielkim cz³owiekiem. Ja jestem sobie
takim zwyk³ym mówi¹cym, chocia¿ czujê, ¿e
problemy czasów Piotra Skargi i naszych s¹
podobne. Ksi¹dz Piotr Skarga rzuci³ rêkawi-
cê wyzwania królowi, senatorom i wszystkim
s³uchaj¹cym mówi¹c: �Gdy okrêt tonie, a wia-
try go przewracaj¹, g³upi t³umoczki zbiera. I
gdybym zapomnia³ Ciebie Ojczyzno moja,
moje �wiête Jeruzalem, niech mi przywrze
jêzyk do mego podniebienia.� To by³o zaklê-
cie! Zaklêcie wobec króla, senatu i ca³ej Oj-
czyzny. Ja my�lê, ¿e dzisiaj, gdyby mia³ kto�
tak¹ si³ê, gdyby zaklina³ i naród i rz¹dz¹cych,
zarówno starszych, jak i m³odych, to by³by
bardzo potrzebny. Taki wspó³czesny Piotr
Skarga. Dzi� przecie¿ jest za wiele gadania.
S³owa s¹ dzi� za p³ytkie i sprzeczne, ¿e a¿
niedobrze s³uchaæ tego, co niektórzy ludzie
mówi¹. Tak, potrzebny jest nam Skarga.
Chcia³bym go trochê na�ladowaæ, ale za ma³y
mam g³os.

W tej samej rozmowie nawi¹zuj¹c do Ra-
dia Maryja powiedzia³ ksi¹dz biskup: Piêk-
nie siê modl¹ od rana do wieczora. Ka¿da
tego typu audycja, czy gazeta jest pomocna,
ale g³êbiê muszê prze¿yæ <sam na sam z
moim Bogiem>. Czy w dalszym ci¹gu ks.
Biskup to stwierdzenie podtrzymuje?
Tak, podtrzymujê te s³owa. To jest wszystko
p³ytkie i choæ jest to podpowied�, choæ jest
potrzebna, to jednak jest z zewn¹trz. To nie
jest moje. Je�li chcemy rzeczywi�cie "wyp³y-
n¹æ na g³êbiê" to musimy prze¿yæ to swoje,
osobiste "sam na sam z Bogiem". Jeszcze
bardziej widzê to dzi�, nawet tu, kiedy jestem
na rekolekcjach w Bydgoszczy. Chcia³oby siê
wo³aæ: "Ludzie! Zapatrzcie siê w Chrystusa!"

Przestañmy mówiæ o reformach. Reformuje-
my tylko bez przerwy, a co jedno to g³upsze i
gorsze. Zapatrzmy siê w oblicze Jezusa Chry-
stusa, a wszystko bêdzie prostsze. Wówczas
bêdziemy mieli odwagê zapytaæ siê Go: "Pa-
nie, jak post¹piæ, aby by³o dobrze?". Postê-
puj¹c inaczej, po swojemu, zawsze bêdzie-
my mieli wielki galimatias.

Ka¿de wyst¹pienie ksiêdza biskupa ma
swój okre�lony schemat, który mo¿na
nakre�liæ nastêpuj¹co - najpierw jest od-
niesienie do S³owa Bo¿ego, pó�niej do
�wiadków, co oni na okre�lony temat po-
wiedzieli, do historii, a na koñcu do sa-
mego siebie. Sk¹d ten pomys³?

No w³a�nie. Przyznam, ¿e dziwi mnie, ¿e Pan
to zauwa¿y³. My�la³em, ¿e to taka moja ta-
jemnica. Nie wiem jak to siê sta³o, ale siê sta-
³o, choæ pomys³ jest prosty. Mówiê do kogo�,
kto mo¿e stoi tam gdzie� pod chórem. Mó-
wi¹c my�lê, ¿e gdybym ja tam sta³, to chcia³-
bym, aby tak do mnie mówiono. Nie mów co
b¹d�, a powiedz mi co mówi Pan Bóg. Po-
wiedz te¿ jak uwierzyli w to ci przede mn¹, ci
pierwsi. Wtedy ja ci powiem, jak ja wierzê.
To w³a�nie ten schemat, choæ czy zawsze
konsekwentny? Nie wiem... Sk³adam jednak
uk³on za tak postawione pytanie i dociekli-
wo�æ.
Bardzo dziêkujê! Przejd�my do innego
tematu. Uwa¿am, ¿e kazania ksiêdza Bi-
skupa mog³yby stanowiæ niez³y scena-
riusz na podrêcznik historii. Wspomnê
tylko wyst¹pienie z okazji 318 rocznicy
Odsieczy Wiedeñskiej, kiedy w dniu 9
wrze�nia 2001 roku na Kahlenbergu mó-
wi³ ksi¹dz o królu Sobieskim: Sobieski by³
Europejczykiem. By³ studentem Akademii
Krakowskiej. Zna³ Niderlandy, Francjê, An-

gliê, Niemcy, zna³ jêzyki i dwory królewskie
(...) Codziennie uczestniczy³ we Mszy �w.,
przyjmowa³ Komuniê �wiêt¹ i wzywa³ pomo-
cy Matki Bo¿ej w Godzinkach. Czy bêdzie-
my mieli jeszcze takiego króla?
Bêdziemy mieli. Bêdziemy mieli na pewno.
Ja dlatego tu jestem, na rekolekcjach w Byd-
goszczy, dlatego chrzczê i bierzmujê bo wie-
rzê, ¿e wyro�nie kto� taki. ¯ona hetmana
Czarneckiego kaza³a wyryæ na jego grobie
napis: �Z prochów powstanie wielki�. Mia³o
to mówiæ, ¿e z jego prochów wyro�nie kto�
inny, wielki. My�lê, ¿e to tak jest. Przyjdzie
jeszcze pokolenie, jakiego nie widziano,
przyjdzie kto� taki, o kim Europa i �wiat po-
wie: �Vivat Polonus�.
Co Ksi¹dz mo¿e powiedzieæ o naszych
stosunkach polsko-¿ydowskich, dzi�, kie-
dy tak g³o�no o niektórych sprawach z
przesz³o�ci, o antysemityzmie?
Ja my�lê, ¿e gdzie jak gdzie, ale u Polaków
na pewno nie ma antysemityzmu. Ten pro-
blem jest potrzebny jako tuba wielkim polity-
kom, no i wyci¹gaj¹ jakie� tam Jedwabne, czy
jeszcze co� innego. Proszê jednak: Przestañ-
cie to robiæ i przestañcie nas j¹trzyæ! Zobacz-
cie sami tam, gdzie jest tylu "Sprawiedliwych
w�ród Narodów". Przecie¿ to my�my bronili
naród ¿ydowski, a co wy�cie robili z ̄ ydami?
Topili�cie ich w Atlantyku. Skazali�cie ich
sami na zag³adê. Musia³ byæ Holokaust, bo
taka by³a polityka bogatych. Ta biedota ¿y-
dowska im by³a na przeszkodzie. Ludzie tego
samego pokroju i w tym samym celu w dal-
szym ci¹gu "robi¹" antysemityzm. Dlaczego
jest tak, jak jest w Palestynie, czy w Izraelu?
Czy naprawdê do koñca musz¹ wyniszczyæ
siê narody? Przecie¿ to ju¿ by³o. Chcieli Was
wyniszczyæ, a teraz Wy wyniszczacie innych.
Nie, nie ma u nas antysemityzmu. S¹ tylko
¯ydzi, którzy s¹ dobrzy i �li, tak jak s¹ i Pola-
cy, którzy na drugiego potrafi¹ dobrze patrzeæ
i potrafi¹ �le patrzeæ.
Wiadomo, ¿e ma ksi¹dz Biskup wiele ulu-
bionych postaci historycznych i ulubio-
nych autorów. To prawda?
Tak, to prawda. Rzeczywi�cie mam ich spo-
ro.

Grzegorz Polak  w ksi¹¿ce �Kto jest kim
w ko�ciele� wydanej przez KAI napisa³, ¿e
nale¿¹ do nich m.in. ksi¹dz Twardowski
oraz Roman Brandstaetter, a ulubione
okresy literackie to Romantyzm i M³oda
Polska. Kto zaszczepi³ ksiêdzu biskupo-
wi takie zami³owanie?
Pochodzê z rodziny, w której czyta³o siê wie-
le ksi¹¿ek. By³y to czasy, kiedy królowa³a jesz-
cze lampa naftowa, a luksusem by³a karbi-
dówka. Mój ojciec i ciocia Weronka czytali
na g³os ksi¹¿ki, a ca³a rodzina, ³¹cznie z
dziadkiem s³ucha³a. Jako ma³y ch³opiec zna-
³em ju¿ doskonale Trylogiê. Pó�niej by³ taki
czas, ¿e mia³em doskona³ych nauczycieli i
zarazili mnie tym, co polskie i piêkne.
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Czy zna³ ksi¹dz Biskup Romana Brandsta-
ettera osobi�cie?
Tak, spotka³em siê z nim kilka razy. Mam te¿
jedn¹ z jego ksi¹¿ek z jego dedykacj¹.
Znany jest ksi¹dz Biskup z twórczo�ci li-
terackiej jako ks. Tymoteusz. Podobno
mia³o to pocz¹tek w "Za i przeciw". Jak to
by³o?
Ojej, to by³o dawno. Ale naci¹gacie mnie na
swego rodzaju du¿¹ spowied�.

Nie, nie chodzi o szczegó³y.
Skoro tak, to dobrze. G³osi³em swego czasu
kazania dla dzieci w warszawskiej Katedrze.
Po którym� z tych kazañ podszed³ do mnie
pan, przedstawi³ siê, ¿e jest z redakcji "Za i
przeciw" i prosi³, abym do tej, jedynej wów-
czas chrze�cijañskiej i na dodatek kolorowej
gazety, pisa³ co� dla dzieci. Nale¿y wspo-
mnieæ, ¿e pismo to nie by³o wydawnictwem
Ko�cielnym, a wydawnictwem ChSS (Chrze-
�cijañskiego Stowarzyszenia Spo³ecznego -
dop. red.). Uzgodnili�my, ¿e bêd¹ to listy dla
dzieci, ale szkopu³ by³ w tym, ¿e ksiê¿a nie
mogli pisaæ w takich pismach. Po rozmowie
z moim prze³o¿onym otrzyma³em zgodê, pod
warunkiem, ¿e nie bêdê siê podpisywa³ imie-
niem i nazwiskiem. Przybra³em sobie imiê
ulubionego ucznia �w. Paw³a i zacz¹³em pi-
saæ.
I trwa to w takiej postaci do dzi�?
Tak. Tak siê z³o¿y³o, ¿e trwa do dzisiejszych
czasów.
To pomaga w pisaniu, czy przeszkadza?
Ró¿nie z tym by³o i ró¿nie jest. Czasem po-
maga³o, czasem przeszkadza³o. Dzi� mo¿e
mniej przeszkadza, choæ czasem jest pomoc-
ne, bo jako biskupowi niektórych spraw nie
wypada napisaæ, ale ks. Tymoteuszowi wy-
pada.
Pochodzi ksi¹dz Biskup z rodziny, w któ-
rej by³o piêcioro dzieci. Kto ¿yje z rodzeñ-
stwa?
Wszyscy z rodzeñstwa jeszcze ¿yj¹. Nie
mamy tylko rodziców. Mama zmar³a do�æ
wcze�nie, a tata rok temu.

Gdy chodzi o mamê, to chcieliby�my przy-
bli¿yæ trochê naszym PT Czytelnikom. Na
cmentarzu parafialnym w ¯d¿arach, na
jednym z pomników jest taki napis: Ty siê
módl za nas, bo jeste� ju¿ �wiêta. Pamiê-
taj o nas, jak mama pamiêta.
Tak. Ale ma³e sprostowanie. To by³ taki sie-
rocy napis na pomniku mojej mamy. To by³o
wtedy, kiedy mama odesz³a, a my byli�my
jeszcze dzieæmi i tak zosta³o. Ale dzi� ju¿ go
nie ma. Od pogrzebu taty nie ma tego po-
mnika i tego napisu, bo mama i tata le¿¹ na
tym samym miejscu.
 Jest takie porzekad³o: �Tracimy zdrowie,
aby mieæ pieni¹dze, a pó�niej pieni¹dze,
aby mieæ zdrowie.� Jak ksi¹dz biskup s¹-
dzi, czy tu siê co� nie pomiesza³o?
Nie, nic siê nie pomiesza³o. Przecie¿ to tak
jest, co dzi� szczególnie widaæ. Pracujemy
ciê¿ko, nieraz ponad si³y, aby mieæ pewien
status materialny, a gdy podupadniemy na
zdrowiu to tracimy pieni¹dze. Dzi� za pieni¹-
dze wszystko mo¿na, to i zdrowie podrepe-
rowaæ. Gdy jeste�my ju¿ przy temacie zdro-
wia, to chcia³bym powiedzieæ, ¿e nieszczê-

�ciem naszym jest, ¿e z t¹ S³u¿b¹ Zdrowia
nie mo¿emy sobie poradziæ. Mamy dobrych
lekarzy- fachowców, mamy oddane i m¹dre
pielêgniarki, czyli mamy dobr¹ S³u¿bê Zdro-
wia. Jednak ci¹gle kto� tam krêci, zarabia na
tym grube pieni¹dze i jest niedobrze. Osobi-
�cie naprawdê nie chcia³bym umieraæ w ¿ad-
nym Funduszu, obojêtnie, czy dla chorych,
czy zdrowych, nie chcê te¿ umieraæ w Kasie
Chorych. Ja po prostu chcia³bym ¿yæ, leczyæ
siê gdy trzeba i umieraæ jak przysta³o na cz³o-
wieka. Chcia³bym, aby przychodzi³ do mnie
w razie potrzeby dobry lekarz, aby opieko-
wa³a siê mn¹ dobra i m¹dra siostra - pielê-
gniarka, a umieraæ chcia³bym w domu, w oto-
czeniu kogo� bliskiego, kto mnie do Pana
Boga odprawi tak, jak przysta³o cz³owiekowi.
Porozmawiajmy mo¿e o nowym cyklu
twórczo�ci pisarskiej, jaki jest "Przednó-
wek". Podejmuje tak ks. Biskup ró¿ne
kwestie: o internecie, prostytutkach,
ostatnio o celibacie. Sk¹d te pomys³y?

Dzisiaj mamy taki dziwny czas i modê na
wró¿by, na proroctwa; st¹d w³a�nie pomys³
tego cyklu zatytu³owanego "Przednówek",
czyli czas na wsi, którego sam do�wiadczy-
³em. To czas, kiedy stare zapasy siê ju¿ skoñ-
czy³y, a nowych nie ma, bo jeszcze nie pora.
Brakowa³o wiêc przez pewien czas chleba,
m¹ki, kartofli. By³ to jednak okres pe³en na-
dziei, bo lada dzieñ rozpoczn¹ siê ¿niwa, czy
wykopki i bêdzie nam dobrze, bêdzie nowy
chleb, czy inne plony ziemi. Wówczas jed-
nak w tym trudnym okresie by³o inaczej, bo
ludzie wzajemnie dzielili siê tym, co kto jesz-
cze mia³. Dzi� jest inaczej. Dzi� tracimy na-
dziejê, bo nam wszystkiego brak, nie tylko
chleba i kartofli. Dlatego ten "Przednówek" i
oby on jak najszybciej siê dla nas skoñczy³.
Natomiast tematy podsuwa samo ¿ycie. Po
prostu tak w ¿yciu dzisiaj jest. We�my choæ-
by przyk³ad tego celibatu. On dzi� jest i obo-
wi¹zuje kap³anów, ale czy bêdzie zawsze?
Nie wiem. Wiem natomiast, ¿e s¹ ju¿ w Ko-
�ciele ¿onaci diakoni, bo taka jest wspó³cze-
sna potrzeba. Có¿ stoi na przeszkodzie, gdy
zajdzie taka potrzeba, aby udzieliæ im �wiê-
ceñ kap³añskich? Wiem jednak, ba jestem
przekonany, ¿e nawet, gdyby kiedy� zniesio-
no celibat, to bêd¹ ludzie, którzy w samotno-
�ci udadz¹ siê na pustyniê mówi¹c: "Panie
Bo¿e, ze wzglêdu na Królestwo Twoje chcê

¿yæ w bez¿eñstwie" St¹d w³a�nie owa my�l i
st¹d stwierdzenie - a jak masz k³opoty, to siê
o¿eñ.

Zbli¿a siê Wielkanoc. W kazaniu ksiêdza
biskupa z 30 czerwca ubieg³ego roku jest
takie trochê ironiczne, trochê brutalne
stwierdzenie: - My, Polacy jeste�my p³ytcy
w wierze. �wiêtujemy, nosimy sztandary, cho-
dzimy na groby, ³amiemy siê op³atkiem, zje-
my �ledzia w Wielki Pi¹tek i jajko w Wielk¹
Sobotê. I dobrze jest ... Jak naprawdê po-
winno byæ?
W tym miejscu naprawdê siê trochê naigra-
wa³em, ale chcia³em, aby to zadzia³a³o na
nasze szare komórki. My wprawdzie mówi-
my, ¿e wierzymy, ale czy tak naprawdê? Ja
osobi�cie tak nie wierzê w pe³ni tym, którzy
twierdz¹, ¿e nie wierz¹; jak te¿ i nie wierzê w
pe³ni tym, którzy twierdz¹, ¿e wierz¹. To tyl-
ko taka mowa. Oczywi�cie, jeste�my �wietni
w obrzêdowo�ci i to zarówno my, starsi jak i
m³odzi i dzieci. Nosimy sztandarki, krzyczy-
my has³a, cieszymy siê. Przyjedzie Papie¿ do
nas, to my wszyscy cieszymy siê, krzyczy-
my. Jednak, gdy przyjedzie jaki� szowinista,
to czynimy tak samo. To gdzie my w³a�ciwie
jeste�my? Prawd¹ jest, ¿e potrafimy po�wiê-
towaæ. Naje�æ siê, napiæ siê, nawet zmêczyæ
tym wszystkim, a we wtorek, po "lanym po-
niedzia³ku" pójdziemy z chêci¹, albo i nie do
roboty. I dobrze nam z tym. Chcia³bym jed-
nak, aby to wszystko by³o g³êbsze, aby�my
ten czas tak naprawdê prze¿yli i tak, jak mówi
nam papie¿-"Byli Stró¿ami tego Poranka
Wielkanocnego".

W twórczo�ci pisarskiej ksiêdza Biskupa
wystêpuj¹ takie dwie grupy osób: �Kocha-
ni Moi � i �Ja�nie O�wieceni�. Kim oni s¹?
Rozpocznijmy od tych "ja�nie o�wieconych".
Otó¿, gdy napiszecie co� w gazecie parafial-
nej, to zawsze znajd¹ siê tacy, co powiedz¹:
co oni tam pisz¹, to nie dla mnie, bo co to za
gazeta. Jak powie co� Radio Maryja to dla
nich co to tam, oszo³omy, ciemnota, kto by
tego s³ucha³. Napisze kto� o czym� w innej
gazecie katolickiej, to co to jest, taki prymity-
wizm. Przecie¿ "ja�nie o�wieceni" wiedz¹
wszystko i najlepiej. A gdzie ich szukaæ? To
ci, którzy siê m¹drz¹ i rz¹dz¹, choæ sami nic
nie wiedz¹. Przyk³ad pierwszy z brzegu.
We�my taka jedn¹ pani¹ minister. Byli�my ju¿
z matur¹ o krok, aby wej�æ do Europy, a pani
minister mówi; zrobimy jak chcecie. Chcecie
tak, to bêdzie, chcecie inaczej, te¿ bêdzie, i
dobrze. Jak z tego widaæ ci "ja�nie o�wiece-
ni" sami ma³o wiedz¹, ale o wszystkim decy-
duj¹. "Moich Kochanych" pewnie nie trzeba
przedstawiaæ, bo to ca³a reszta.
W jednym z tekstów odnosi³ siê ksi¹dz
Biskup - trochê ironicznie, ukazuj¹c na-
sze nastawienie do spowiedzi. Ksi¹dz
napisa³ tak: �A ksiê¿a jak siê spowiadaj¹?
Bardzo ³adnie. Mia³em rozproszenie na mo-
dlitwie. - To dobrze. Za ma³o kocha³em Pana
Jezusa. - To siê nie chwal. Prze¿ywam noc
ciemn¹. - To wcze�niej id� spaæ. Mam tak¹
pustkê wewnêtrzn¹. - To zjedz kolacjê.� Nie
o to jednak chodzi. Chcieliby�my wie-
dzieæ, czy ma ksi¹dz Biskup receptê na
dobr¹ spowied�? Od czego zacz¹æ?
Nie mam takiej recepty. Uwa¿am, ¿e podczas
naszych spowiedzi jest du¿o gadania. Po pro-
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stu, jak naprawdê cz³owiek ¿a³uje, to odpra-
wi dobr¹ spowied�. Zasada jest jedna: chcesz
naprawdê w swym ¿alu nawróciæ siê do Pana
Boga, to mów krótko. Wyznanie grzechów
jest samooskar¿eniem siê i zawsze nazywa
grzech po imieniu. Ja z drugiej strony kratek
konfesjona³u czujê niejednokrotnie, kiedy
komu� tak ciê¿ko wypowiedzieæ to jedno s³o-
wo, ale proszê mi wierzyæ, pó�niej nastêpuje
ten moment rado�ci zrzucenia tego ciê¿aru.
Tak równie¿ czêsto bywa, ¿e mo¿na siê po-
myliæ. Wydaje siê, ¿e przychodzi do konfe-
sjona³u kto� obojêtny, czy mo¿e mniej uwa¿-
ny, a po pierwszym wypowiedzianym zdaniu
staje siê malutki, bo jego spowied� jest wiel-
ka. To s¹ te prawdziwe nawrócenia. Osobi-
�cie bardzo lubiê konsekwentne spowiedzi
ludzi, którzy przychodz¹ nie z przymusu, nie
"na kartki", tylko z potrzeby. Oni czuj¹, ¿e nie
mog¹ dalej nosiæ tego piêtna, ¿e musz¹ siê z
tego jarzma uwolniæ. Wtedy rzeczywi�cie jest
dobra spowied�. Recepty jednak jako takiej
nie mam. S¹ oczywi�cie pewne regu³y, ale to
tylko regu³y.
Zszokowa³o mnie zachowanie ksiêdza
Biskupa w momencie rozpoczêcia reko-
lekcji w tym roku w Bydgoszczy. Rekolek-
cjonista - Biskup na kolanach, przed wier-
nymi prosi ich z pokor¹ o b³ogos³awieñ-
stwo. Czy tego ucz¹ w Seminarium?
Tak dok³adnie to pewnie nie, choæ ucz¹ tam
pokory. Ale to trochê tak, jak na Akademii
Medycznej. Przysz³ych lekarzy uczy siê
wszystkiego, a mamy ró¿nych lekarzy. Za-
miast ¿ycie po�wiêciæ dla chorego szukaj¹
pieniêdzy, innych przyjemno�ci. Tak samo jest
w�ród kap³anów, bo wszyscy jeste�my tacy
sami, a przecie¿ tak trudno byæ ��wiêtym".
Cz³owiek, ka¿dy cz³owiek, powinien byæ po-
korny i choæ to by³y tylko pewne gesty, to ka¿-
dy jednak ich potrzebuje. Tote¿ pokory po-
trzebuje i ksi¹dz i biskup, a mo¿e biskup
szczególnie, który tak codziennie przebywa
w tych dymach kadzidlanych, którego piêk-
ne witaj¹, mówi¹ wierszyki. Taka sytuacja
stwarza potrzebê pokory, aby zbytnio nie
uwierzyæ w piêknie ubrane s³ówka. Ka¿dy z
nas musi pamiêtaæ, ¿e jest tylko prochem.

W cyklu "Przednówka" w odcinku pt. "In-
ternet" ksi¹dz Biskup pisa³: - A mo¿e to
bêdzie tak na koñcu �wiata: Przyjdê do nie-
ba, �w. Agnieszka - sekretarka niebieska w³¹-
czy komputer poda Bogu Ojcu moj¹ kartote-
kê i zblednê. To Oni nawet o tym wiedz¹?
Pan Bóg siê u�miechnie i powie �w. Kindze -
wyrzuæ to na �mietnisko w £ubnej, nie jeste-
�my przecie¿ drobiazgowi. Wszystko rozu-
miem, ale co to jest ta £ubna?
To nic innego, jak miejscowo�æ pomiêdzy
Karczewem a Otwockiem, w której urucho-
miono wielkie �mietnisko dla Warszawy, a
miejscowa ludno�æ bardzo protestowa³a i
buntowa³a siê przeciw temu.

Ostatnie pytanie. Co to jest Mi³osierdzie
Bo¿e?
Ogromnie trudna odpowied�. Mi³osierdzie, to
co� tak wielkiego, tak ogromnego, ¿e nie da
siê tego wypowiedzieæ. Du¿e s¹ nasze grze-
chy. Wielkie, ogromne jest z³o ca³ego �wia-
ta, a ponad to wszystko siêga Mi³osierdzie.

Serdecznie dziêkujemy ksiêdzu biskupo-
wi. Bóg zap³aæ za rozmowê.

Równie¿ dziêkujê. Bóg zap³aæ i ¿yczê wsze-
lakiej pomy�lno�ci. 108 (3)

B£OGOS£AWIONYCH

9. B³. ks. MICHA£ BOHATKIEWICZ uro-
dzony w 1904 roku. Proboszcz parafii w
Dryssie w diecezji piñskiej. Aresztowa-
ny w styczniu 1942 roku za udzielanie
pomocy biednym, a rozstrzelany wraz z
innymi kap³anami tej diecezji w dniu 4
marca 1942 roku w Berezewczu.

10. B³. o. JÓZEF CEBULA urodzony w
1902 roku. Mistrz nowicjatu z Semina-
rium Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej z Markowic w archidiecezji gnie�-
nieñskiej. Aresztowany w kwietniu 1941
roku za potajemnie udzielan¹ pos³ugê
umieraj¹cym i chorym. Osadzony w obo-
zie w Mauthausen zosta³ zabity kijem
przez esesmana w dniu 28 kwietnia 1941
roku.

11. B³.br. FIDELIS CHOJNACKI urodzony
w 1906 roku. Brat zakonny Kapucyn z
Lublina aresztowany w styczniu 1940
roku. Wiêziony w obozach: Sachsenhau-
sen i Dachau. Zmar³ z g³odu i ciê¿kiej
pracy w obozie w Dachau 9 lipca 1942.

12. B³. ks. JAN NEPOMUCEN CHRZAN
urodzony w 1885 roku. Proboszcz z ̄ er-
kowa w archidiecezji gnie�nieñskiej.
Aresztowany za heroiczn¹ pos³ugê dusz-
pastersk¹ w dniu 6 pa�dziernika 1941
roku i osadzony w obozie w Dachau,
gdzie bêd¹c okaleczony podczas pracy
nabawi³ siê gangreny i zmar³ w dniu 1
lipca 1942 roku.

13. B³. o. MICHA£ CZARTORYSKI urodzo-
ny w 1897 roku. Mistrz nowicjatu i wy-
chowawca studentów w Seminarium
Duchownym Zgromadzenia Dominika-
nów w Warszawie. Kapelan Powstania
Warszawskiego, rozstrzelany w Warsza-
wie w dniu 6 wrze�nia 1944 roku za
udzielanie pomocy rannym powstañcom.
(cdn)

PRZYGOTOWA£ KFAD

Ks. bp Józef Zawitkowski
Urodzi³ siê 23 listopada 1938 roku w

miejscowo�ci Wa³, w rodzinie rolniczej. Stu-
dia teologiczne odbywa³ w latach 1952-1962
w Metropolitalnym Wy¿szym Seminarium,
Duchownym w Warszawie. �wiêcenia ka-
p³añskie otrzyma³ z r¹k ks. prymasa Stefa-
na Wyszyñskiego 20. maja 1962 roku. Ukoñ-
czy³ te¿ studia z zakresu muzyki ko�cielnej
na Akademii Teologii Katolickiej w Warsza-
wie.

W czasie d³ugiej pracy duszpaster-
skiej by³ wikariuszem w Kro�niewicach, Le-
gionowie, Warszawie (w kilku parafiach), dy-
rektorem  Instytutu Muzyki Ko�cielnej, pra-
cownikiem duszpasterstwa kurii Metropolital-
nej w Warszawie i proboszczem
w Go³¹bkach i £owiczu.

Po nominacji biskupiej (26. maja
1990 roku) zostaje biskupem pomocniczym
Archidiecezji Warszawskiej, a nastêpnie (od
1992 roku) biskupem pomocniczym Diece-
zji £owickiej, któr¹ to funkcjê sprawuje do
dzi�.

Jest autorem wielu publikacji, a w
szczególno�ci serii ksi¹¿ek zawieraj¹cych
tzw. "kazania �wiêtokrzyskie" (g³oszone z ko-
�cio³a pw. �wiêtego Krzy¿a w Warszawie i
transmitowane w Polskim Radiu - pierwsze
kazanie 2. listopada 1980 roku) pod wspól-
nym tytu³em "Kochani moi". Jest autorem
pie�ni "Panie dobry jak chleb".

W roku 1993 i 2002 g³osi³ rekolekcje
wielkopostne dla �rodowisk lekarskich, in¿y-
nierskich i twórczych w Bydgoszczy. Dwa
razy udzieli³ te¿ wywiadu dla naszego mie-
siêcznika parafialnego �Na o�cie¿�.

Czcigodni Czytelnicy "Na o�cie¿"
Dziêkujê Redaktorom za to, ¿e zechcieli
ze mn¹ rozmawiaæ. Na �wiêta Zmar-
twychwstania przesy³am Ka¿demu z
Was i dla Wszystkich modlitwê i ¿ycze-
nia. B¹d�cie rado�ni. Obdzielcie rado-
�ci¹ Domowników, Rodzinê i Go�ci. Nie
b¹d�cie smutni. Nie traæcie nadziei.
B¹d�cie mocni i rado�ni. Zapatrzcie siê
w Oblicze Chrystusa. B¹d�cie Stró¿ami
porannka wielkanocnego.

ks. Józef Zawitkowski bp 2002 r.

Od redakcji:

Rozmowê przeprowadzono 19. lutego 2002
roku w parafii NSPJ w Bydgoszczy. Rozmo-
wa nie jest autoryzowana. Dziêkujemy ks.
Bogdanowi Jaskólskiemu - proboszczowi
paraffi NSPJ w Bydgoszczy za pomoc w zor-
ganizowaniu rozmowy. Bóg zap³aæ.

Na zakoñczenie rozmowy ks. Biskup napisa³
do PT Czytelników "Na o�cie¿" .
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24 do 27 lutego - dla doros³ych

WEJ�Æ
NA DROGÊ POWROTU

By³am na wszystkich naukach reko-
lekcyjnych. W niedzielê na mszy �w. o 18.30
ogl¹dali�my sakronowelê (kto siedzia³ w przo-
dzie, ten widzia³). Drugiego dnia (poniedzia-
³ek) rekolekcjonista mówi³ o zaniku poczucia
grzeszno�ci w dzisiejszym �wiecie, o zaniku
podstawowej ³¹czno�ci cz³owieka z Bogiem.
Trzeci dzieñ po�wiêcony by³ drodze powrotu
do Boga i otwieraniu siê na dzia³anie Du-
cha �wiêtego. Ograniczê siê do relacji z tego
dnia, aby dobrze uchwyciæ my�l rekolekcjoni-
sty.

Dzisiejszy cz³owiek utraci³ ³¹czno�æ
z Bogiem. �wiat techniczny, materialny ceni
inteligencjê, a zaniedbuje ludzkie uczucia.
Bombardowany z³em, do�wiadczaj¹cy istnie-
nia z³a w sobie cz³owiek, traci wiarê w mi³o�æ i
tonie w tym z³u przera¿ony.

Rekolekcjonista mówi³, ¿e oprócz pozna-
nia ska¿enia ludzkiego serca grzechem, obo-
jêtno�ci¹, nienawi�ci¹, fa³szem, musimy rów-
nie¿ zrozumieæ, ¿e wezwani jeste�my do otwie-
rania siê na dzia³anie Ducha �wiêtego i do no-
wego ¿ycia w Chrystusie. �Cz³owiek, który ci¹-
gle do�wiadcza swojego grzechu, gorzkiego
smaku swojego ograniczenia, mówi Jan Pa-
we³ II, nie zniechêca siê, bo wie, ¿e w jego
wnêtrzu dzia³a moc Boga. Grzech cz³owie-
ka nie jest ostatnim s³owem wypowiadanym
przez niego.� Mi³o�æ, jak¹ Bóg ma do nas, nie
zatrzymuje siê przed grzechem cz³owieka, nie
cofa siê przed naszymi przewinieniami, lecz
staje siê bardziej troskliwa i wielkoduszna, bo
jest to mi³o�æ, a¿ po mêkê i �mieræ Jezusa na
krzy¿u. Bóg szuka cz³owieka z potrzeby swo-
jego ojcowskiego serca. Szuka cz³owieka, bo
ten cz³owiek oddali³ siê przez grzech i zagubi³
siê na drogach swojego ¿ycia. Bóg oczekuje
otwarcia serca na tê mi³o�æ.”

Zgorzknieni, bez nadziei na przysz³o�æ, sie-
dzimy i narzekamy, tyle razy dali�my siê na-
braæ. Ju¿ wiêcej nie uwierzymy, ju¿ wiêcej nie
przebaczymy � �wiat staje siê nie do wytrzy-
mania.

Bóg mo¿e powstrzymaæ nas od z³a i mo-
¿emy do�wiadczyæ Jego mocy zbawczej. Jed-
nocze�nie Bóg nas przestrzega: �je¿eli siê za-
tniecie w oporze, miecz was wytêpi.�

Je¿eli za� otworzymy swoje serca na Jego
mi³o�æ, na dzia³anie Ducha �wiêtego i na dar
nowego ¿ycia, to choæby grzechy nasze by³y
jak szkar³at, jak �nieg wybielej¹. (...) Problem
nie tkwi w tym, jak ja mam odnale�æ Boga, lecz
w tym jak ja Mu mogê pozwoliæ odnale�æ sie-
bie. (...) �Chrze�cijaninie poznaj godno�æ swo-
j¹.�

Wyrwanie cz³owieka z ciemno�ci grzechu
i przeniesienie go do �wiat³a ¿ycia nie jest dzie-
³em jego samego, ale jest w naszym ¿yciu dzie-
³em Ducha �wiêtego. Ten Duch, który ujawnia
grzech, który przenika g³êbiê ludzkiego serca
jest jednocze�nie Pocieszycielem, Tym, który
udziela cz³owiekowi ³aski skruchy, czyli ¿alu i
nawrócenia. Otworzyæ siê na dzia³anie Ducha
�wiêtego, to ¿yæ wed³ug Ducha, d¹¿¹c do tego,
czego chce duch. Taka postawa w naszym
¿yciu to przede wszystkim odkrywanie war-

to�ci duchowych i pielêgnacja tych warto�ci.
Nam nie wolno byæ piêknoduchami, którzy nie
zni¿aj¹ siê do codziennych ludzkich proble-
mów. To, co nam dzisiaj zagra¿a, co jest pew-
nie straszniejsze ni¿ bomba atomowa, to brak
ducha w sercu cz³owieka. Eliminuje siê hero-
izm, honor, jakim� zasadniczym problemem
staje siê ten prymitywny materializm, który gasi
w cz³owieku ducha, zabija w nim to, co ducho-
we to, co wielkie to, co odkrywa w nim jego
chrze�cijañsk¹ godno�æ.

W �wiecie, który nieustannie porównuje lu-
dzi, szereguj¹c ich jako mniej lub bardziej in-
teligentnych, mniej czy bardziej atrakcyjnych,
odnosz¹cych mniejsze czy wiêksze sukcesy,
nie³atwo uwierzyæ w tak¹ mi³o�æ, która tego sa-
mego nie czyni.

Kiedy s³yszê jak kto� jest wychwalany, trud-
no mi nie my�leæ o sobie, jako o kim� mniej
warto�ciowym. �wiat, w którym wyros³em jest
�wiatem ró¿nych punktacji, gradacji, statystyk,
a wiêc ja �wiadomie czy nie�wiadomie wci¹¿
usi³ujê odnosiæ siebie do innych. Wiele smut-
ku w moim ¿yciu wyp³ywa z porównywania sie-
bie z innymi. A wiêkszo�æ z tych porównañ to
jedynie strata czasu i energii.

Ale czy ludzie dzisiaj chc¹ siê spowia-
daæ? Jak pojmuj¹ Sakrament Pojednania i Po-
kuty. Jedni powiedz¹, ¿e by³o jak u dentysty,
najpierw lêk i trwoga, potem g³êboka ulga, ¿e
po wszystkim. Inni, zw³aszcza po spowiedzi
wielkanocnej, sumienie zrzuci³o te ciê¿kie grze-
chy i ca³e szczê�cie, ¿e mam to znów na rok
za sob¹. Jeszcze inni mo¿e tak, no nareszcie
siê zebra³em i wyrzuci³em t¹ listê grzechów,
spowied� za� wybieli³a mnie tak jak p³yn che-
miczny wywabia plamy.

A mo¿e trzeba zapytaæ inaczej � Czy ja
chcê nawrócenia? Czy chcê zmiany mojego
¿ycia, takiej by by³o ono odpowiedzi¹ na Chry-
stusowe wezwanie? Czy spowied� nie sta³a
siê dla mnie formalno�ci¹? Czy wierzê w moc
Bo¿ego mi³osierdzia? Czy naprawdê wierzê,
¿e nie ma nic tak drogiego Bogu, jak to, ¿e
ludzie nawracaj¹ siê do Niego. Chrze�cijanin,
który po grzechu, pod wp³ywem Ducha �wiê-
tego przystêpuje do Sakramentu Pokuty, po-
winien przede wszystkim ca³ym sercem nawró-
ciæ siê do Boga. W spowiedzi chodzi o nawró-
cenie naszego serca.

Co to znaczy ca³ym sercem nawróciæ siê
do Boga?

To znaczy podj¹æ trud d�wigniêcia swoje-
go grzechu, zaniesienia go do konfesjona³u i
uwierzenia, ¿e Chrystus i tylko Chrystus ma
moc mnie z niego wyzwoliæ. To znaczy, ¿e na
bli�niego nie mam patrzeæ przez pryzmat jego
z³ych zachowañ, bo grzech nie jest ostatnim
s³owem jego serca. Wewn¹trz swojego serca
drugi cz³owiek oczekuje mojego przebaczenia
i wiary w to, ¿e jest dobry i nadziei, ¿e mo¿emy
siê porozumieæ.

Spisa³a i swoimi refleksjami opatrzy³a
IRENA JADWIGA

Wybrane my�li z rekolekcji ks. bpa Józefa
Zawitkowskiego

Samuel dorasta³ i nie dozwoli³, aby jakie-
kolwiek s³owo Pana upad³o na ziemiê. Co ten
mój Tomek zrobi, gdy skoñczê rekolekcje?
We�mie szczotkê, zmiecie z posadzki wszyst-
kie s³owa, które upad³y na ziemiê. A co po-
tem? Wrzuci do �mietniczki i potem wywiezie
do �mietnika. Mój Bo¿e, to taki jest los Bo¿e-
go S³owa mówionego do nas? Tak, bo gdyby
by³o inaczej, potrafiliby�my byæ jako ludzie
m¹drzy, którzy nios¹ �wiat³o�æ wiary innym i
mocni s¹ w wierze tak, ¿e daj¹ �wiadectwo a¿
do �mierci, ¿e ten �wiat zwariowany by siê
zatrzyma³ i powiedzia³: Popatrzcie jak oni po-
trafi¹ piêknie ¿yæ. Popatrzcie jak oni siê mi³u-
j¹. Nie powie o nas �wiat tego teraz, owszem
powtórz¹ jak Mickiewicz na paryskim bruku:
"plwaj¹ na siebie i ¿r¹ jedni drugich".

�Odwieczny przeklêty� kusi Pana Jezusa
jak teolog, jak biblista, mówi do Niego s³owa-
mi Pisma �wiêtego: - �S³uchaj Cz³owieku, my-
�lisz, ¿e oni Ci uwierz¹? Mo¿esz mówiæ do nich
kazanie ca³e ¿ycie. Oni s¹ bezrobotni, im siê
grunt pali pod nogami. Coraz wiêcej jest tych,
którzy w¹tpi¹ w Boga i w ludzi. Ty im daj chleb,
bo przecie¿ mo¿esz. Zrób, ¿eby te kamienie
sta³y siê chlebem. - straszna pokusa.

Wy siê musicie jeszcze raz narodziæ. Ty
musisz staæ siê nowym cz³owiekiem, który ma
rozum i wiarê. Powiedz mi, czy ty siê modlisz?
Najpierw cz³owiek przestaje siê modliæ, potem
przychodz¹ w¹tpliwo�ci, potem przychodzi
grzech, potem przychodzi niewiara.

Jak siê modliæ? Czy ja mówiê prawdê do
Boga? np. mówiê "Ojcze nasz..." Czy napraw-
dê Bóg jest moim ojcem? "B¹d� wola Twoja..."
Ale ja wszystko robiê po swojemu. Dlatego lu-
dzie tyle g³upstw mówi¹, bo� ty siê nigdy dra-
niu nie pyta³ Boga, co ty masz mówiæ, jak masz
post¹piæ? I jeszcze gorzej, bo gdybym doszed³
do zdania: I odpu�æ mi winy, jak ja odpusz-
czam, gdyby mnie Pan Bóg wys³ucha³, to by
mnie szlag trafi³ tu, przecie¿ ja k³amiê.

Spowied�. Bóg jest Ojcem pe³nym mi³osier-
dzia.

Podnoszê oczy na krzy¿ i pytam: "Panie,
czy Ty mi jeszcze raz przebaczysz? Nie raz,
nie dwa, nie siedem, lecz siedemdziesi¹t sie-
dem, zawsze ci przebaczê.

Sk¹d siê wziê³o z³o we mnie i obok mnie,
skoro Bóg uczyni³ wszystko dobre? Z³o rodzi
siê w naszym my�leniu, w decyzjach. Lucyfer
- �wiat³o�æ Boga- odpowiedzia³ - Nie bêdê Ci
s³u¿y³. Mogliby�cie byæ jako bogowie, decydo-
waæ, co dobre, a co z³e. Jaka pokusa wspó³-
czesna? Zróbmy referendum - czy zabijaæ, czy
nie zabijaæ; cudzo³o¿yæ czy nie cudzo³o¿yæ.
Gdy podpiszemy wszyscy, bêdziemy zabijaæ,
bêdziemy wolni i postêpowi. Nie zabijaj - mówi
Pan. K³adê przed tob¹ ¿ycie i �mieræ, dobro i
z³o, b³ogos³awieñstwo i przekleñstwo, decyduj.
To ja jestem pocz¹tkiem dobra i pocz¹tkiem
z³a. Pokusa jest piêkna i owoc powabny, do-
póki jest pokus¹, a tragiczna, gdy staje siê grze-
chem. Ten, co mi podpowiada jest inteligent-
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Tegoroczne rekolekcje parafialne, rozpo-
czynaj¹ce siê w II Niedzielê Wielkiego Postu
prowadzi³ ks. Wojciech Polak - rektor Pryma-
sowskiego Wy¿szego Seminarium w Gnie�nie.

Rekolekcjonista skierowa³ do parafian list,
w którym mogli�my przeczytaæ: - Zapraszam
wszystkich na wspóln¹ rekolekcyjn¹ drogê. W
naszym Seminarium Duchownym te¿ rozpo-
czê³y siê rekolekcje. S¹ one tak¿e i dla mnie
szans¹ odnajdywania drogi powrotu do Boga.

Ca³o�æ nauk rekolekcyjnych koncentrowa³a
siê wokó³ g³ównego tematu - rekolekcji jako
czasu prowadz¹cego na drogê do Boga i cz³o-
wieka.

W poszczególne dni æwiczeñ rekolekcyj-
nych us³yszeæ mo¿na by³o o sposobach, które
pomog¹ cz³owiekowi powróciæ na tê drogê.

By³a wiêc okazja do powrotu poprzez Sa-
krament Pojednania i do uzyskania Odpustu
Zupe³nego. Szkoda tylko, ¿e tak ma³o para-
fian  korzysta³o z tego szczególnego czasu ³a-
ski (w wieczornych naukach rekolekcyjnych
uczestniczy³o oko³o 600 osób) i to tym szcze-
gólniejszego, ¿e na tego ksiêdza rekolekcjoni-
stê czekali�my dwa lata, jak to w podziêkowa-
niu za trud rekolekcji podkre�li³ ksi¹dz Pro-
boszcz.

Co zostanie z nauk rekolekcyjnych?
Z pewno�ci¹ tok dochodzenia do uogólnieñ

przedstawiony przez Rekolekcjonistê. To przy-
wo³ywane fragmenty S³owa Bo¿ego i znanych
postaci: Jana Paw³a II, Henry Newman'a, któ-
re w szczególny sposób pomaga³y kaznodziei
w poszukiwaniu wspomnianej na pocz¹tku dro-
gi.

Z pewno�ci¹ bêdzie równie¿ i to, ¿e na dro-
gê do Boga poprzez Sakrament pokuty i Po-
jednania zaprasza cz³owieka Duch �wiêty i bez
jego pomocy w powrocie na tê drogê jeste�my
bezradni.

Wezwanie cz³owieka z ciemno�ci grzechu

BY£ TAKI NAPIS
W niedzielny poranek, 10 marca br., mogli�my

na murze naszej �wi¹tyni przeczytaæ, ¿e

 �CZ£OWIEK WIERZ¥CY W BOGA, JEST
JAK PIES. POTRZEBUJE SWEGO� PANA".

Nie by³y to byle jakie bazgro³y, ale starannie -
wg szablonu - przygotowane dzie³o. Reakcje czy-
taj¹cych te s³owa by³y ró¿ne: od dosadnych okre-
�leñ wykonawców, po oburzenie, utyskiwanie na
obecne czasy i m³odzie¿, zdziwienie, obojêtno�æ,
a nawet weso³o�æ. Napis ten zosta³ z muru na-
szego parafialnego ko�cio³a ju¿ usuniêty.

Chcia³bym jednak, jako jeden z czytaj¹cych,
zwróciæ uwagê na pewn¹ nielogiczno�æ tych s³ów.

Pies ma taki charakter, ¿e temu, kto daje mu
miskê z jedzeniem i piciem, kto siê nim opiekuje,
chce byæ potrzebny, chce mu s³u¿yæ. Wiele psów

L i s t y  d o R e da k c j i  � N a  o � c i e ¿ �  

wolno¿yj¹cych nie ginie z braku pana - cz³owie-
ka. Psy zatem nie musz¹ mieæ swego pana. ̄ yj¹
dziêki temu, ¿e kieruj¹ siê instynktem, którym
obdarzy³ je Bóg, co je stworzy³.

Cz³owiek, który wierzy, kocha swego Stwórcê,
bo zdaje sobie sprawê, kim On dla niego jest.
Wierzy w Boga i pragnie oddawaæ Mu cze�æ i
uwielbienie. Dziêkuje Mu i prosi Go o to, co mu
jest w ¿yciu niezbêdne. Wierzy Bogu, bo zdaje
sobie sprawê, ¿e jest Jego w³asno�ci¹, bo jest
Jego Dzieckiem. To przecie¿ On go stworzy³, to
On pozwala mu ¿yæ, chodziæ, mówiæ i czyniæ to
wszystko, co czyni.

Skoro tak jest, to nie wiem dlaczego wiarê
i mi³o�æ cz³owieka do Boga porównywaæ do d¹-
¿eñ psa?

Proszê w tym miejscu PT Czytelników o mo-
dlitwê do Boga w intencji tak pisz¹cych.

BERT

i przeniesienie go do �wiat³a ¿ycia - jest na tej
ziemi dzia³aniem Ducha �wiêtego". A �centrum
dowodzenia", w którym zapadaj¹ decyzje po-
wrotu jest ludzkie serce. Jak daleko zawêdro-
wa³e� na swojej drodze do Boga? (...) Siostro
i Bracie, prze¿y³e� siedemdziesi¹t, sze�ædzie-
si¹t, piêædziesi¹t, czterdzie�ci, a mo¿e dwa-
dzie�cia lat. Dok¹d zaszed³e� w swoim �wie-

Parafialne rekolekcje wielkopostne
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niejszy ode mnie. Dlatego nieszczêsny ja cz³o-
wiek, wiem, co jest dobre, a wybieram z³o.
Cz³owieku, gdyby� ty wiedzia³, ¿e o ka¿d¹ my�l
twoj¹ walcz¹ diab³y i anio³y, czy ty w piek³o
uderzysz, czy w niebo za�wiecisz. To wszyst-
ko dzieje siê w moim sercu. Zapamiêtajcie to
zdanie: A ten, który jest wypêdzony z raju, ³asi
siê u wrót serca cz³owieka, aby cz³owiek nie
by³ zbawiony. Grzech zniszczy wszystko, co
najszlachetniejsze, mi³o�æ zamieni w niena-
wi�æ. Dobry Pasterz prowadzi mnie po drogach
bezpiecznych. Ja jednak znam skróty i cho-
dzê po swojemu. Gdy siê zapl¹czê wo³am Ak-
cjê Katolick¹, ró¿añcowych, ale oni mówi¹:
Wypl¹cz siê sam. Jest jednak Kto�, kto wy-
pl¹cze i zaniesie do Ko�cio³a. Pamiêtajcie do-
brzy ludzie z Bydgoszczy, wiêksza jest rado�æ
w niebie z jednego cz³owieka, który siê spo-
wiada, ni¿ z 99 kanonizowanych �wiêtych.

cie? Je¿eli w te rekolekcje serce Ci zadr¿a³o,
to pamiêtaj, ¿e Bóg wiêkszy jest od Twego ser-
ca i zna wszystko, ¿e z mi³o�ci¹ pochyla siê
nad Tob¹ i pragnie Twego dobra i pragnie Twe-
go zbawienia i pragnie Ciê na swoich drogach.
Amen.

PRZYLESIANIN

Ludzie lubi¹ widzieæ grzech u drugiego, dlate-
go Pan Jezus mówi³, ¿e widzisz �d�b³o w oku
brata swego, dzisiaj siê bojê powiedzieæ to
zdanie, bo powiedz¹, ¿e polityczne, a belki w
swoim oku nie widzisz? W ten sposób uspra-
wiedliwiam swój grzech - taki jest cz³owiek.
Ludzie u Serca Jezusowego, kto z was bez
grzechu, niech wali kamieniem. Gdy jestem
grzeszny i nieszczê�liwy Bóg mnie bardziej
kocha. Id� poka¿ siê kap³anom, bo jeste� trup
chodz¹cy, jeste� trêdowaty, niech ciê wpisz¹
do ksiêgi ¿ywych. Kap³an. Dlaczego Bóg da³
mi tak¹ moc, nie prezydentom, nie psycholo-
gom? Tylko ja mogê ci powiedzieæ: Ja odpusz-
czam tobie grzechy, id� w pokoju. Bojê siê tyl-
ko niektórych spowiedzi np. niedoros³ych na-
rzeczonych: nie chodzi³em do ko�ció³ka, nie
mówi³em paciorka, nie s³ucha³em mamusi i
brzydko siê bawi³em. Ile ty masz lat? Zdziel ty
siê dech¹ w ³eb. Czy� ty g³upi? Infant? To s¹
twoje grzechy? A to jest spowied� przed�lub-
na. Niech mi ksi¹dz powie jak mam siê wy-
spowiadaæ. Zrób rachunek sumienia. Stañ w
prawdzie wobec siebie. Gdy zliczê ca³e z³o we
mnie to siê rozbeczê. i st¹d rodzi siê moje na-
wrócenie, bo to jest ¿al. Odwracam siê do Je-
zusa i patrzê w Jego oblicze, ¿eby Mu to

wszystko powiedzieæ, ¿ebym by³ uwolniony i
odszed³ stamt¹d prosto. Wstañ, nie ma¿ siê,
b¹d� mocny. Spowied� to jest trudne prze¿y-
cie. Nawet gdyby mi ksi¹dz naubli¿a³, to, co to
jest wobec faktu, ¿e Bóg mi przebaczy³ grze-
chy i kary darowuje.

Zado�æuczynienie - tego nie robimy w ogó-
le. Po odpuszczeniu grzechów zaczyna siê
moja praca nad sob¹ samym. Przecie¿ mu-
szê wyzbyæ siê tego, co z³e, a nabywaæ to, co
dobre, burzyæ i budowaæ. O tyle poprawi siê
�wiat, o ile ja bêdê lepszy, o ile ja siê nawrócê.
Siostra Faustyna zapatrzy³a siê w oblicze Je-
zusa z podniesion¹ rêk¹: "Ja odpuszczam to-
bie grzechy".

Ca³e moje rekolekcje s¹ wo³aniem za Oj-
cem �wiêtym "Zapatrzcie siê w oblicze Chry-
stusa, aby�cie poznali Go, a gdy Go pozna-
cie, aby�cie Mu uwierzyli, a gdy uwierzycie,
aby�cie sercem Go pokochali, aby�cie nie byli
smutni i nadziejê mieli w sercu. Kochani moi z
Bydgoszczy, umocnijcie moj¹ wiarê i zostaw-
cie mi w sercu nadziejê, abym waszym duchem
by³ umocniony w dniach, kiedy potrzeba mi
¿yczliwych s³ów, szczerych spojrzeñ, pomoc-
nych r¹k.

WYBRA£A IRENA JADWIGA

MOI
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Kolejne nasze rozwa¿ania posynodal-
ne po�wiêcone bêd¹ pos³udze katechetycz-
nej (statuty od 74 do 94 rozdzia³u III - Prze-
kaz wiary po�wiêcony). Katechizacja najczê-
�ciej kojarzy nam siê z nauk¹ religi¹. Jest to
rzeczywi�cie  jedna z wielu form katechizacji,
ale wcale nie najwa¿niejsza i nie podstawo-
wa.  Byæ mo¿e, dla naszego wygodnictwa,
próbujemy obowi¹zek katechizacji w³asnych
dzieci zrzuciæ na lekcje religii, zapewniaj¹c
sobie w ten sposób komfort psychiczny z wy-
pe³nienia minimum ci¹¿¹cych na nas powin-
no�ci rodzicielskich w tym zakresie. Jednak-
¿e katechizacja ma wiele wymiarów, nie ogra-
nicza siê do dzieci i m³odzie¿y,  nak³ada na
nas tak¿e niezwykle wa¿ne obowi¹zki.  Przy-
pominaj¹  o tym dokumenty synodalne.

   Katechizacja jest to �pog³êbione  i sys-
tematyczne nauczanie w przedmiocie
prawd wiary i ¿ycia chrze�cijañskiego, zmie-
rzaj¹ce do o¿ywienia religijno�ci wiernych"
(74). A któ¿  jak nie rodzice s¹ pierwszymi i
najwa¿niejszymi  nauczycielami wiary dla w³a-
snych dzieci. I przez ca³e lata swoim ¿yciem
s¹ �wiadectwem (niestety, czêsto anty�wia-
dectwem) wiary.  �Katecheza rodzinna wy-
przedza ka¿d¹ inn¹ formê katechezy, towa-
rzyszy jej i poszerza j¹", dlatego Synod ape-
luje do wszystkich ko�cielnych wspólnot ro-
dzinnych, by podjê³y trud odbudowy b¹d� o¿y-
wienia katechumenatu domowego (74).

Jednocze�nie Synod udziela wskazañ
odno�cie najwa¿niejszych elementów �domo-
wej" katechizacji. Zalicza do nich: �wiadec-
two ¿ycia prowadzonego wed³ug Ewangelii,
wyja�nienie chrze�cijañskiego sensu takich
rodzinnych wydarzeñ jak: przyjmowanie sa-
kramentów, obchody �wi¹t ko�cielnych, na-
rodziny dziecka czy ¿a³oba. Szczególne zna-
czenie ma systematyczna formacja religijna

III Synod Gnie�nieñski (8)

KATECHIZACJA
potomstwa, której pocz¹tek stanowi opano-
wanie podstawowych tre�ci wiary w postaci
tzw. "du¿ego pacierza" (75).

Chrze�cijañscy rodzice powinni za-
dbaæ o niezbêdne przygotowanie siê do kate-
chizowania w³asnych dzieci. Szczególne zo-
bowi¹zania w zakresie edukacji religijnej ro-
dziców ci¹¿¹ na parafialnym duszpasterstwie,
a pierwszorzêdny punkt odniesienia w tym
zakresie powinien stanowiæ Katechizm Ko-
�cio³a (76). Dope³nieniem katechizacji rodzin-
nej jest katecheza parafialna (77).

Zaleca siê prowadzenie przy parafiach
systematycznej katechizacji dzieci w wieku
przedszkolnym, a g³ównym aspektem forma-
cji na tym etapie winno byæ wychowanie do
modlitwy i elementarne wprowadzenie w litur-
giczne ¿ycie Ko�cio³a (78).

W ramach parafialnej katechezy
szczególne miejsce zajmuje przygotowanie
dzieci do I Komunii �w. Do pe³nego uczest-
nictwa w liturgii eucharystycznej dzieci powin-
ny byæ dopuszczane w II klasie szko³y pod-
stawowej. Katecheza przygotowawcza nie
mo¿e zostaæ ograniczona wy³¹cznie do prze-
kazu informacji religijnych. Dzieci powinny byæ
stopniowo wtajemniczane w kolejne elemen-
ty tajemnicy Eucharystii (80).

Pochwala siê i zaleca praktykê roz³o-
¿enia na poszczególne okresy roku ko�ciel-
nego szeregu inicjatyw i aktów religijnych
zwi¹zanych z uroczysto�ci¹ pierwszokomu-
nijn¹, np.: �wiêcenia dzieciêcych ró¿añców w
liturgiczne wspomnienie NMP Ró¿añcowej,
medalików w Uroczysto�æ Niepokalanego
Poczêcia NMP, �wiec w �wiêto Ofiarowania
Pañskiego oraz modlitewników w Uroczysto�æ
Zwiastowania Pañskiego (81).

Przygotowywanie dzieci do Pierwszej
Komunii �wiêtej powinno odbywaæ siê w ³¹cz-

no�ci z rodzinami, poprzez organizowanie dla
rodziców specjalnych spotkañ (przynajmniej
raz na kwarta³) - edukacyjnych i modlitewnych.
Nale¿y d¹¿yæ tak¿e do przezwyciê¿ania prze-
sadnej troski o stroje i wygl¹d zewnêtrzny,
wrêczania dzieciom upominków, urz¹dzanie
wystawnych przyjêæ itp.). Zaleca siê by dzie-
ci przystêpowa³y do Pierwszej Komunii �wiê-
tej w strojach liturgicznych (82).

W okresie pokomunijnym dzieciêca
katecheza parafialna nie mo¿e byæ zaniecha-
na. Nie mo¿na jej te¿ ograniczyæ jedynie do
praktykowania tzw. �bia³ego tygodnia" czy uro-
czystego obchodu pierwszej rocznicy. Szcze-
góln¹ w tym okresie odgrywaj¹ dzieciêce ru-
chy stowarzyszenia i organizacje (83).

W ramach katechizacji parafialnej
szczególn¹ trosk¹ nale¿y otoczyæ dzieci i m³o-
dzie¿ niepe³nosprawn¹ a tak¿e dzieci, które
s¹ pozbawione religijnego wsparcia ze stro-
ny rodziny (85).

BOGDAN

Od autora: W nawiasach oznaczono numery sta-
tutów.

OCZEKIWANIE
MARYI PANNY

Gdy na pociemnia³ych z lêku
twarzach Aposto³ów
nie wygas³y jeszcze znaki zapytania,
gdy pow¹tpiewali

w Prawdê Zmartwychwstania,
szukaj¹c po omacku
pod zamar³ym niebem Jerozolimy
niewidzialnych �ladów
Jego obecno�ci -

Maryja
³aski pe³na S³u¿ebnica Pañska -
Bolesna Madonna -
Matka Skazañca
w zaciszu domku Aposto³a Jana,
w sercu rozwa¿a³a dramat krzy¿a -
noc konania,
bezgranicznie wierz¹c
s³owom Jezusa,
¿e po trzech dniach
powstanie z martwych Zwyciêski,
¿e w rubinach krwi i ran
jak s³oñce zaja�nieje ...

Oczekuj¹c pierwszych promyków
Wielkanocnego przed�witu -
czeka³a z nadziej¹.

Leszek £êgowski

LLM - Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu

PROPAGOWANIE I UCZENIE
Coraz czê�ciej s³yszymy o kolejnych zaku-

sach ugrupowañ rz¹dz¹cych d¹¿¹cych do z³a-
godzenia ustawy antyaborcyjnej. Skrócone
zosta³y urlopy macierzyñskie, zaczyna siê
mówiæ o legalizacji zwi¹zków homoseksual-
nych, w szko³ach podstawowych zaleca siê
podrêczniki propaguj¹ce antykoncepcjê.
My�lê, ¿e jest to powód do refleksji dla tych
ludzi, którzy id¹c prosto z ko�cio³a zag³oso-
wali na te ugrupowania.

 Rzeczywisto�æ jest taka, i¿ przysz³o�æ ro-
dziny jest coraz bardziej zagro¿ona. Tymcza-
sem media niewiele po�wiêcaj¹ miejsca ru-
chom, czy stowarzyszeniom, których celem
jest troska o przysz³o�æ rodziny.  Za to orga-
nizacje zmierzaj¹ce do rozbijania rodziny i
traktowania jej jako �balastu" (np. feministki)
zawsze mog¹ liczyæ na wsparcie mediów. W
takiej rzeczywisto�ci na pochwa³ê zas³uguj¹
wszelkie inicjatywy maj¹ce na celu dobro ro-
dziny.

Do nich nale¿y zaliczyæ stowarzyszenie Liga
Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu, za³o¿one 1992 roku.
Celem stowarzyszenia jest propagowanie i

uczenie metod naturalnego planowania rodzi-
ny oraz ekologicznego karmienia piersi¹, jak
równie¿ upowszechnianie warto�ci sprzyjaj¹-
cych umocnieniu rodziny. Stowarzyszenie or-
ganizuje m.in. kursy naturalnego planowania
rodziny prowadzone przez profesjonalnie
przygotowanych instruktorów, którzy s³u¿¹
jako wolontariusze (nagrano tak¿e radiow¹
wersjê kursu). Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
redaguje dwumiesiêcznik �Fundamenty Ro-
dziny", wydaje szereg publikacji,  s³u¿y kon-
sultacjami korespondencyjnymi (tak¿e za po-
�rednictwem internetu). LMM nale¿y do Pol-
skiej Federacji Stowarzyszeñ Rodzin Katolic-
kich oraz do Polskiej Federacji Ruchów Obro-
ny ¯ycia.

Informacje o stowarzyszeniu mo¿na uzy-
skaæ pod adresem: Liga Ma³¿eñstwo Ma³-
¿eñstwu ul. Spokojna 5, 05-502 Piaseczno,
tel. (0-22) 71-70-171, e-mail: lmm@logo-
net.com.pl; www.mateusz.pl/ligamm.

Na podstawie materia³ów LMM opracowa³:
BOGDAN
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�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (4)

ZWIASTOWANIE PAÑSKIE
Po�ród fioletu dni wielkopostnych jak jutrzen-

ka nadchodz¹cego poranka pojawia siê w li-
turgii Ko�cio³a biel. To obchodzona w dniu 25
marca Uroczysto�æ zwiastowania Pañskiego,
lub jak niektórzy nazywaj¹ Zwiastowania Naj-
�wiêtszej Maryi Pannie. W zasadzie jedna i
druga nazwa jest poprawna, bowiem w tym
dniu obchodzimy pami¹tkê, jak Ojciec niebie-
ski wys³a³ Swego pos³añca , anio³a Gabriela
do dziewczyny z Nazaretu, do Miriam, aby ten
oznajmi³ Jej, ¿e zosta³a Ona wybrana na Mat-
kê Syna Bo¿ego

Zwiastowanie Pañskie to pami¹tka wydarze-
nia, kiedy z Ducha �wiêtego pocz¹³ siê Jezus
w ³onie Dziewicy- Maryi .

SCENA ZWIASTOWANIA
Wielu artystów w ró¿ny, choæ podobny spo-

sób przedstawia³o przez wieki scenê Zwiasto-
wania. Opisywa³o j¹ wielu poetów i pisarzy, a
próba opisu i zrozumienia tego poci¹ga³a rów-
nie¿ wielu teologów. Bardzo dok³adnych szcze-
gó³ów tego zdarzenia nie znamy, choæ wiemy
na pewno du¿o z Ewangelii. Oto co opisuj¹
nam Ewangeli�ci: �w. Mateusz pisa³ krótko
Wpierw, nim zamieszkali razem:... (z Józefem)
sta³a siê brzemienna za spraw¹ Ducha �wiê-
tego (Mt 1.18)

�wiêty Jan podaje zwiêz³y, ale tre�ciwy opis
bez szczegó³ów: A S³owo sta³o siê Cia³em i
zamieszka³o w�ród nas (J1.14)

Najbardziej obrazowo ten fakt przedstawia
nam �w. £ukasz. Podaje tego, kto obwie�ci³
t¹ nowinê, miejsce gdzie siê to sta³o, jak i oso-
bê, która j¹ otrzyma³a pisz¹c: Pos³a³ Bóg anio³a
Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Naza-
ret, do Dziewicy(...) a Dziewicy by³o na imiê
Maryja. Dalej autor opisuje samo zdarzenia i
dialog anio³a z Maryj¹. Anio³ powita³ J¹ s³owa-
mi: B¹d� pozdrowiona, pe³na ³aski, Pan z Tob¹,
b³ogos³awiona jeste� miêdzy niewiastami (£k
1.26-28). Mo¿na to przet³umaczyæ na Raduj
siê Maryjo , czy Zdrowa� Maryjo.

Takie pozdrowienie i widok anio³a na pewno
speszy³y m³od¹ Dziewczynê w Jej domu, to-
te¿ anio³ prowadzony �wiêtym natchnieniem
dopowiada uspokajaj¹co: Nie bój siê Maryjo,
znalaz³a� bowiem ³askê u Boga. Oto poczniesz
i porodzisz Syna, któremu nadasz imiê Emma-
nuel, czyli Bóg z nami (£k.1. 30-31)

WYJA�NIENIE TAJEMNICY ZWIASTO-
WANIA

Zdziwiona Maryja nie mo¿e w Swoim ludz-
kim umy�le poj¹æ tych s³ów, dlatego pyta: Jak-
¿e to siê stanie, skoro nie znam mê¿a?
(£k1.34), czyli, jak to mo¿liwe, przecie¿ nie
wspó³¿y³am z mê¿czyzn¹, bowiem Józefowi
by³a jedynie po�lubiona, czyli wed³ug naszej
tradycji zarêczona. Anio³ rozwia³ i t¹ w¹tpliwo�æ
mówi¹c: Duch �wiêty zst¹pi na Ciebie i moc
Najwy¿szego os³oni Ciê. Dlatego te¿ �wiête,
które siê narodzi, bêdzie Synem Bo-
¿ym(£k1.35). Maryja zawsze pragnê³a s³u¿yæ
Bogu, tote¿ na takie wie�ci odpowiedzia³a po-
kornie anio³owi: Oto Ja, s³u¿ebnica Pañska,
niech mi siê stanie wed³ug twego s³owa"
(£k1.38)

TAJEMNICA TRÓJCY �WIÊTEJ
Obchodz¹c pami¹tkê tajemnicy Zwiastowa-

nia nie mo¿emy zapominaæ, ¿e to równie¿ pa-

mi¹tka spotkania siê Trójcy �wiêtej w Maryi.
O tym spotkaniu mówi¹ nam s³owa wyja�nie-
nia anielskiego. To owe Duch �wiêty zst¹pi,
moc Najwy¿szego i Synem Bo¿ym bêdzie....
Tak rzeczywi�cie by³o i tak siê sta³o. Piêknie
uj¹³ wyja�nienie tej tajemnicy �w. Andrzej z
Krety pisz¹c: Od tego momentu Duch �wiêty
w Niej zamieszka³ i moc Ojca , wed³ug odwiecz-
nego Jego planu J¹ zacieni³a, aby poczê³o siê
S³owo.

ZNACZENIE TAJEMNICY ZWIASTOWA-
NIA DLA NAS

 Maryja, wierna s³u¿ebnica Boga , od tej
chwili zaczê³a s³u¿yæ S³owu Bo¿emu. S³u¿yæ
nie w �wi¹tyni Jerozolimskiej, ale s³u¿yæ przy
�wi¹tyni cia³a Jezusa. Od tego czasu zaczê³a
Ona bezustannie do�wiadczaæ mocy Bo¿ej i
zawsze odpowiadaæ �tak" na Jego wolê. Po-
przez to znane nam s³owo �Fiat- niech siê sta-
nie� Maryi naprawiony zosta³ grzech pierwo-
rodnego cz³owieka, poprzez dzie³o poczêcia
Pierworodnego Syna. Bóg na Jej rêce z³o¿y³
przysz³o�æ zbawienia ca³ej ludzko�ci, równie¿
naszego zbawienia.

NASZ HO£D DLA MARYI ZA PRZYJÊCIE
ZWIASTOWANIA

Zwiastowanie jest tak niezwykle wznios³¹ ta-
jemnic¹, ¿e sta³o siê przedmiotem codziennej
kontemplacji modlitewnej wierz¹cego ludu.
Ka¿de odmówione przez nas Zdrowa� Mary-
jo, zwane popularnie Pozdrowieniem Anielskim
to przecie¿ przywo³anie i uczczenie na nowo
tego wydarzenia. Podobnym wspomnieniem
tego wydarzenia jest modlitwa Anio³ Pañski,
która w trzech jedno zdaniowych wezwaniach
obejmuje ca³o�æ tego wielkiego dzie³a Bo¿e-
go.

GENEZA �WIÊTA ZWIASTOWANIA
Obchody pami¹tki Zwiastowania jako dnia

�wi¹tecznego wprowadzono w Ko�ciele od V
wieku ustalaj¹c jego datê na 25 marca, aby od
Wcielenia do Bo¿ego Narodzenia by³a prze-
strzeñ 9 miesiêcy. �wiêto to mia³o wówczas
rangê �wiêta Pañskiego, czyli �wiêta ku czci
Pana Jezusa. Gdy uroczysto�ci tego �wiêta

po³¹czono z procesj¹ do Bazyliki Matki Bo¿ej
Wiêkszej w Rzymie sta³o siê �wiêtem wybitnie
maryjnym.

Jednak kontemplowanie i wspominanie ta-
jemnicy Zwiastowania jest znacznie starsze i
siêga samych korzeni, samego pocz¹tku
chrze�cijañstwa. �wiadczy o tym wspomina-
nia ju¿ modlitwa Zdrowa� Maryjo, jak i my�li
�w. Ireneusza, biskupa z Lyonu (+202), który
w swym dziele Przeciw herezjom na ten temat
pisa³: By³o za� wol¹ Ojca Mi³osierdzia aby
Wcielenie poprzedzi³a zgoda Tej, która prze-
znaczona zosta³a na Matkê naszego Pana, któ-
ry w ostatnich czasach sta³ siê cz³owiekiem.
Jak tamta niewiasta, to znaczy Ewa, zosta³a
zwiedziona s³owami anio³a upad³ego i przekro-
czy³a Prawo Boga, tak Ta, Maryja, otrzyma³a
dobr¹ nowinê z ust anio³a i przyjê³a pos³uszeñ-
stwo Boga. Ta pozwoli³a siê przekonaæ, ¿eby
byæ Bogu pos³uszn¹, dlatego te¿ jako Dziewi-
ca Maryja sta³a siê orêdowniczk¹ Ewy. Tak
rodzaj ludzki zosta³ poddany �mierci z powodu
dziewicy i zosta³ od niej uwolniony przez Dzie-
wicê. W ten sposób niepos³uszeñstwo jednej
dziewicy zosta³o naprawione przez pos³uszeñ-
stwo innej Dziewic.

Do tych s³ów wróci³ równie¿ Sobór Watykañ-
ski II, na którym komentuj¹c epizod Zwiasto-
wania o�wiadczono: Bóg odda³ w rêce m³odej
Niewiasty przysz³o�æ ca³ej ludzko�ci. Fiat Ma-
ryi jest podstaw¹ tego, ¿e zrealizuje siê plan,
który Bóg w Swojej Mi³o�ci przygotowa³, aby
zbawiæ �wiat.

ZWIASTOWANIE A NOWY CZ£OWIEK
Poczêcie Syna Bo¿ego to rado�æ dla ludzi,

to ³aska Boga, to tak¿e wielka tajemnica. Wpa-
trzeni w ni¹ spróbujmy lepiej zrozumieæ poczê-
cie cz³owieka- ka¿dego cz³owieka. Je�li zacho-
wamy otwarte serce, to zauwa¿ymy rado�æ
rodziców, bo pojawi³ siê nowy cz³owiek. Od-
najdujmy w tym ³askê Boga, bo Stwórca jest
przecie¿ ³ask¹ wszystkiego, co ¿yje.

Zachowajmy �wiadomo�æ tajemnicy, bo choæ
wiedza ludzka poszerza siê, to przecie¿ dar
¿ycia pozostaje tajemnic¹

Zwiastowanie uczy, by ka¿de ludzkie ¿ycie
przyj¹æ z rado�ci¹, wdziêczno�ci¹ i szacun-
kiem nale¿nym tajemnicy. Tak postêpuj¹c czy-
nem swym wyrazimy zrozumienie tajemnicy
Zwiastowania i sens �wiêtowania tej Uroczy-
sto�ci..

To zrozumienie pomo¿e nam uwierzyæ wia-
r¹ odwa¿n¹, wiar¹ Maryi i sprawi, ¿e s³owa mo-
dlitwy Zdrowa� Maryjo stan¹ siê modlitw¹, któ-
ra poma³u, ale konsekwentnie obraca o� hi-
storii ludzko�ci, by j¹ ukierunkowaæ ku wiecz-
no�ci.

KFAD

Materia³y �ród³owe: O. Roman Soczewka
OFM Conv. Dni i �wiêta maryjne Wydawnic-
two OO Franciszkanów Niepokalanów 2000
Ks. Roman S³aweñski Raduj siê ³aski pe³na
�ród³o nr 12-1999
Ks. Wojciech Kasyna Zwiastowanie Pielgrzym
nr 11-1998
Jan Pawe³ II Fragmenty katechezy maryjnej z
dnia 18 wrze�nia 1996 roku



Na Wielki Czwartek pytañ kilka

CZY ZNAMY
SWOICH DUSZPASTERZY?

Tworzymy wspólnie liczne rodziny parafial-
ne, spotykamy siê z racji �lubu, chrztu czy po-
grzebu, w czasie wizyty kolêdowej, ale przede
wszystkim wspólnie otaczamy �wi¹teczny o³-
tarz w ka¿d¹ niedzielê. Kap³an widzi swoich
wiernych na Mszy �w. i oni tam modl¹ siê ze
swoimi duszpasterzami. I chocia¿ mas-media
ukazuj¹ niechêtny stosunek do Ko�cio³a i ka-
p³anów, to ¿ycie wielu polskich parafii wska-
zuje, ¿e kap³an jest osob¹ nadal godn¹ sza-
cunku, ¿e ludzie oczekuj¹ spotkania z ksiê-
dzem, ¿e jednym z najwiêkszych problemów
biskupów jest to, jak zaradziæ wszystkim po-
trzebom wiernych, którzy prosz¹ o dobrego,
�wiêtego kap³ana. Prosz¹ o kapelanów robot-
nicy i rzemie�lnicy, lekarze, nauczyciele i woj-
skowi, kolejarze i sportowcy, rolnicy, a nawet
taksówkarze chc¹ mieæ duchowych opieku-
nów.

Nie jest jednak tajemnic¹, ¿e ci którzy cho-
dz¹ do Ko�cio³a maj¹ do kap³ana pewne uwa-
gi: ¯e ksi¹dz zbyt przywi¹zany do materiali-
zmu, ¿e miesza siê do polityki, ¿e mówi nudne
kazania itd. Czy one s¹ s³uszne? Pozostawiê
to pytanie na chwilê na boku, a zapytam o co�
innego. Sk¹d siê bior¹ ksiê¿a? Odpowied�
nasuwa siê sama. Oczywi�cie, ¿e z  Semina-
rium. To prawda! Ale gdzie kszta³tuje siê istota
osobowo�ci ka¿dego kap³ana? Oczywi�cie w
domu rodzinnym, w polskiej szkole, na podwór-
ku, w�ród rówie�ników. A jaka jest dzi� polska
rodzina, szko³a, podwórko?

Kap³ani s¹ darem nieba, ale z niego nie
spadaj¹. My wszyscy jeste�my wychowawca-
mi nowych pokoleñ kap³añskich, dlatego war-
to pamiêtaæ, bo mo¿e dzi� w Twoim domu bie-
ga ma³y ch³opiec, twój syn, wnuk, który mo¿e
byæ powo³any do kap³añstwa. Ty tego nie wiesz
i on tego nie wie, ale teraz ty jeste� jego wy-
chowawc¹, ty kszta³tujesz osobowo�æ i serce
przysz³ego ksiêdza. Je�li zatem to ma³e jesz-
cze dziecko bêdzie widzia³o k³ótnie w domu,
wrogo�æ, albo je�li dzi� us³yszy z ust starszych:
"Liczy siê tylko pieni¹dz", to czy nie przypo-
mni sobie tych s³ów, gdy bêdzie siê spotyka³ z
wiernymi?

Zapytasz mo¿e: " Dlaczego Pan Bóg nie
powo³uje do kap³añstwa tych najlepszych,
z dobrych domów, kulturalnych, dojrza³ych
osobowo?" Pozostanie ono bez odpowiedzi,
podobnie jak pozostanie bez odpowiedzi py-
tanie dlaczego tych, a nie innych powo³a³ na
Aposto³ów, dlaczego wybra³ tych, którzy k³ó-
ciæ siê potrafili o swoj¹ wielko�æ, Piotra, który
siê go zapar³, Judasza który Go sprzeda³? Czy¿
nie by³o wówczas lepszych? Na pewno byli.
Ale Bóg pragnie przekonaæ siê, czy ty w Niego
naprawdê wierzysz, czy potrafisz Go rozpo-
znaæ nawet i wtedy, gdy przychodzi do ciebie
w gronie swoich s³abych Aposto³ów.

Czy modlisz siê za kap³anów? Modliæ
siê? Za kogo? Za nas, bo wszyscy jeste�my
Ko�cio³em, jeste�my powi¹zani duchowymi li-
nami jak taternicy wspinaj¹cy siê na szczyt i
gdy jeden leci w dó³ poci¹ga innych za sob¹,
gdy jest silny - poci¹ga w górê. �wiêty kap³an
mo¿e wiele serc doprowadziæ do Boga, ale

�wiêci ludzie mog¹ dopomóc w jego misji. Ilu
mo¿na spotkaæ wiernych, którzy potrafi¹ daæ
wspania³¹ lekcjê chrze�cijañstwa. Po wyj�ciu
z konfesjona³u chcia³oby siê uklêkn¹æ i uca³o-
waæ rêce tego, który siê spowiada³ i powie-
dzieæ: "Wiedzê masz ogromn¹ wiarê, tak¹ ufn¹
jak dziecko". Spotkaæ mo¿na opiniê, ¿e ksi¹dz
to siê dobrze ustawi³, ale dlaczego je�li tak jest
- w Seminarium ci¹gle s¹ puste miejsca?

Bo byæ ksiêdzem, to trzeba zrozumieæ lu-
dzi którzy nie maj¹ pracy, którym nie wystar-
cza do pierwszego, nie maj¹ w³asnego domu,
borykaj¹ siê z problemami dorastania.

Czy wiesz, jak wygl¹da staro�æ kap³a-
na, jak ksi¹dz spêdza �wiêta, co prze¿ywa
gdy co pewien czas musi zostawiæ parafiê w
której pracowa³, ukochan¹ m³odzie¿, milusiñ-
skie dzieci, zawsze ¿yczliwych i dobrych pa-
rafian? Nie mo¿na siê ¿aliæ, jest wiele szczê-
�cia w pracy kap³ana, a Chrystus wyra�nie po-

wiedzia³ co czeka tych, którzy pójd¹ za Nim.
Ale warto mo¿e pomy�leæ, ¿e to nawet nie-

udane kazanie przygotowywane by³o do pó�-
na w nocy, ¿e po wielu godzinach spowiedzi w
konfesjonale p³akaæ siê chce nad ludzkim ser-
cem, ¿e po wieczorze wizyty kolêdowej zasn¹æ
nie mo¿na od ludzkich problemów jeszcze nie
rozwi¹zanych.

Mo¿e kiedy� spotka³a ciê przykro�æ ze stro-
ny osoby duchownej i obrazi³e� siê na Boga i
Ko�ció³. Chcê ci dzi� powiedzieæ: "Wróæ do
Bo¿ej owczarni". Ale czy ksi¹dz mo¿e mi
obiecaæ, ¿e w ko�ciele spotkam dobrego,
¿yczliwego kap³ana? Nie mogê. A ty czy obie-
casz mi, ¿e w twej rodzinie bêdzie u�miech i
zgoda? Bo widzisz, Ko�ció³ to wspólnota
grzeszników, grzesznych duchownych i
grzesznych �wieckich pomiêdzy którymi sta-
n¹³ Jezus i pomimo, ¿e  jeste�my grzeszni,
pragnie nas przyprowadziæ do domu Ojca.

M³odzi czêsto pytaj¹: Jak to siê sta³o ¿e
ksi¹dz zosta³ ksiêdzem? Nie wiem, bo tak
naprawdê nikt nie wie, jakimi drogami prowa-
dzi Bóg cz³owieka. To powo³anie, które powi-
nien ka¿dy z nas odczytaæ. To w³a�nie dla  tego
szczególnego wybrania i obdarowania przez
Chrystusa siadam godzinami do konfesjona-
³u, idê do chorego by go natchn¹æ Bo¿¹ na-
dziej¹, sprawujê ofiarê Eucharystyczn¹, pró-
bujê rozmawiaæ z m³odzie¿¹ o trudach ¿ycia a
wieczorem pytam siê Go, czy jest jeszcze ze
mnie zadowolony.

Niech Wielki Czwartek, dzieñ ustanowie-
nia Sakramentu Kap³añstwa i Eucharystii sta-
nie siê dla nas okazj¹ do wdziêczno�ci Bogu
za wielki dar Jego mi³o�ci. Równie¿ zachêt¹
do bardziej skutecznego okazywania sobie
nawzajem cierpliwo�ci, uczynno�ci, przeba-
czenia i wyrozumia³o�ci. Pan Jezus da³ nam
przyk³ad, aby�my w naszej codzienno�ci czy-
nili tak jak On uczyni³. Niech wzór Jego bez-
granicznej mi³o�ci bêdzie dla nas zobowi¹za-
niem, które podejmiemy z wielk¹ rado�ci¹.

KS. EDWARD

10 Na o�cie¿ (3/2002)

22.30-23.30 Oaza M³odzie¿y
23.30-0.30 CKK "Wiatrak", PKS "Wiatrak",

DA "Martyria"
0.30-1.30 Oaza Rodzin, Poradnictwo Ro-

dzinne
1.30-2.30 Droga Neokatechumenalna
2.30-3.30 Zespó³ "Samemu Bogu",
3.30-4.30 Grupa "D¹b", Wspólnoty ¯ywe-

go Ró¿añca, Ko³o Przyjació³ Radia Ma-
ryja, Czciciele Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy

4.30-5.30 Redakcja "Na O�cie¿", Stowarzy-
szenie Wspierania Powo³añ Kap³añ-
skich, Czciciele Mi³osierdzia Bo¿ego,

5.30-6.30 Akcja Katolicka, Stowarzyszenie
Charytatywne Zespó³ Pomocy Niepe³-
nosprawnym

PLAN CZUWANIA PRZY GROBIE PAÑSKIM
(29/30 marca 2001 roku)

6.30-7.30 Chór Parafialny "Fordonia"
7.30-8.00 Eucharystyczny Ruch M³odych,

Kó³ko Misyjne, Ró¿e Ró¿añca Dzieciê-
cego.

8.00-22.00 Wszyscy parafianie.

Uwaga:
Stra¿ Marsza³kowska, Ministranci i lektorzy
oraz Ko�cielni prowadz¹ Czuwania i ado-
racjê wed³ug w³asnego planu.

Powy¿szy plan czuwania ustanawia
tylko dy¿ury adoracji i jej przygotowanie
modlitewne w godzinach nocnych. Nie jest
to zamkniêcie mo¿liwo�ci adoracji przez
inne osoby, nie bêd¹ce w danej wspólno-
cie, dlatego te¿ serdecznie zapraszamy
równie¿ pozosta³ych parafian.
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Tato powiedzia³

A GDZIE JEST TO WSZYSTKO CO NAJWA¯NIEJSZE?
�wiêta Zmartwychwstania Pañskiego -

najwiêksza uroczysto�æ w Ko�ciele katolickim.
To nigdy nie podlega³o najmniejszym dysku-
sjom a mnie zainteresowa³o to, jak prze¿y-
wano czas tych �wi¹t w wymiarze duchowym
dawniej i czy kszta³t tych¿e zmieni³ siê przez
dziesiêciolecia. Pos³uchajmy taty.

Istotnie. Wagi tych �wi¹t nie sposób
pomniejszyæ. Jak przygotowywano siê do tej
uroczysto�ci i jak wygl¹da³y �wiêta w domu,
wspomina³em na ³amach "Na o�cie¿" ju¿ ja-
ki� czas temu i nie bêdê robi³ tego ponownie.

Zastanawia mnie jednak czasem to, jaki
�lad po sobie zostawia w naszych sercach
Poranek Wielkanocny i jak w porównaniu z
tym co zapisane mam w pamiêci wygl¹da to
wspó³cze�nie?

W latach mojego dzieciñstwa �wit Wiel-
kiej Nocy kojarzy³ siê zawsze z pewnymi nie-
daj¹cymi siê �obej�æ" regu³ami. Tak, wiêc rów-
nie¿ z modlitw¹ ca³ej rodziny przy stole zasta-
wionym �wi¹tecznymi specja³ami sztuki kuli-
narnej. Teraz po latach, kiedy przypominam
sobie tamte czasy potrafiê zrozumieæ ca³¹ g³ê-
biê tych �wi¹t i ich znaczenie dla tych, którzy
przez 40 dni sumiennie siê do nich przygoto-
wywali. Muszê przyznaæ, ¿e z perspektywy
moich wówczas kilkunastu lat przygotowania
te nie by³y ani proste ani podejmowane bez
oporów. Pod tym wzglêdem niewiele siê chy-
ba zmieni³o i jak dawniej musiano przypilno-
waæ dzieci by bywa³y na rekolekcjach i nale-
¿a³o nadzorowaæ czy postanowienia wielko-
postne dotrzymywane s¹ nale¿ycie. Mniej lub
bardziej ochoczo warunki te by³y dotrzymy-
wane i z czystym sercem i sumieniem (spo-
wied�) mo¿na by³o prze¿ywaæ tajemnicê Zmar-
twychwstania Pañskiego.

W³a�ciwe duchowo prze¿ycie Wielkano-
cy zale¿a³o zawsze od rodziców, którzy u�wia-
damiali swoje pociechy by w pe³ni �wiadomie
poznawali tajemnicê Mêki i Zmartwychpow-
stanie. �wiêta mija³y zawsze za szybko, ale
wydaje mi siê, ¿e w tamtych czasach dbano o
to by w ludziach trwa³y one d³u¿ej ni¿ wska-
zuje na to kalendarz. Czym to siê objawia³o?
Ano, ludzie jakby d³u¿ej nosili w sobie moc i
niezwyk³o�æ tamtego �witu i starali siê (choæ-
by w sobie aby pokonuj¹cy �mieræ Chrystus
jeszcze przez wiele dni by³ symbolem rado�ci
i nieskoñczonych mo¿liwo�ci Boga.

Do�æ powszechnym wonczas pozdro-
wieniem by³y s³owa �Chrystus Zmartwych-
wsta³. Prawdziwie Zmartwychwsta³." Daje siê
zauwa¿yæ, ¿e dzisiaj nie�mia³o powraca siê
do tej tradycji. I bardzo dobrze. Chodzi jed-
nak o to, by pokonaæ w sobie jaki� niewyt³u-
maczalny wstyd i u¿ywaæ tych s³ów powszech-
nie.

A tak w ogóle odnoszê wra¿enie, ¿e w³a-
�ciwie prze¿ywamy Wielkanoc tylko przez 5
dni a nie staramy siê pielêgnowaæ d³u¿ej jej
niezaprzeczalnych warto�ci. Po dniach Tridu-
um Paschalnego i niedzieli oraz poniedzia³ku
wielkanocnym nieuchronnie  nadchodzi wto-
rek i udajemy siê do pracy, (je¿eli kto� j¹ ma),
a �wiêta siê koñcz¹. W pracy opowiadamy je-
dynie o tym ile siê napracowali�my przed �wiê-
tami, ile pieniêdzy wydali�my i jak bardzo zmê-
czyli nas go�cie, którzy �zwalili" siê nam na

g³owê ju¿ w pierwszy dzieñ �wi¹t.
A gdzie to wszystko, co jest najwa¿niej-

sze? Odkupienie, zwyciêstwo ¿ycia nad �mier-
ci¹ i ca³a g³êboka warto�æ Wielkiej Nocy roz-
mywa siê jakby i stanowi jedynie t³o dla co-
dzienno�ci.

Bywa to niestety przykre, co powy¿ej a
po �lanym poniedzia³ku" stwierdzamy tylko, ¿e
kolejne �wiêta za nami.

Byli tacy, którzy dochodzili �wy¿szo�ci

�wi¹t Wielkiej Nocy nad �wiêtami Bo¿ego
Narodzenia". O wynik tych dywagacji mniej-
sza, ale spróbujmy pamiêtaæ o tym, ¿e Wiel-
kanoc nie powinna koñczyæ siê w poniedzia-
³ek. Mo¿e jej przes³anie trzeba przenie�æ na
inne niezaznaczone na czerwono w kalenda-
rzu dni roku?

Wiele szczê�cia i rado�ci na nadcho-
dz¹ce �wiêta i nie tylko.

TATO I WOJCIECH
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)3(korw

neizD neizD neizD neizD neizD
aindogyt

ainatyzcneizdyT ainatyzcneizdyT ainatyzcneizdyT ainatyzcneizdyT ainatyzcneizdyT

1111111111 2121212121 3131313131 4141414141 5151515151

EILEGNAWE EILEGNAWE EILEGNAWE EILEGNAWE EILEGNAWE NNNNN 2-1kM 4-3kM 6-5kM 8-7kM 01-9-kM

YTSIL YTSIL YTSIL YTSIL YTSIL nPnPnPnPnP 4-3roK1 6-5roK1 8-7roK1 01-9roK1 21-11roK1

OWARP OWARP OWARP OWARP OWARP tWtWtWtWtW 34-04zdR 74-44zdR 05-84zdR 4-1jW 8-5jW

AIROTSIH AIROTSIH AIROTSIH AIROTSIH AIROTSIH rrrrr 5-1mS1 01-6mS1 51-11mS1 02-61mS1 52-12mS1

YMLASP YMLASP YMLASP YMLASP YMLASP zCzCzCzCzC 23-03sP 53-33sP 83-63sP 14-93sP 44-24sP

AJZEOP AJZEOP AJZEOP AJZEOP AJZEOP tPtPtPtPtP 22-12iH 42-32iH 62-52iH 82-72iH 03-92iH

AWTCORORP AWTCORORP AWTCORORP AWTCORORP AWTCORORP oSoSoSoSoS 16-65zI 66-26zI 6-1rJ 11-7rJ 61-21rJ

Uwaga: Skróty tytu³ów ksi¹g wg Biblii Tyci¹clecia

O modlitwie (7)

MODLITWA OSOBISTA - CZAS I MIEJSCE
Bóg pragnie nawi¹zaæ z ka¿dym z

nas bardzo osobist¹, wrêcz intymn¹ relacjê.
Nasz¹ odpowiedzi¹ powinno byæ postanowie-
nie codziennego spêdzania na modlitwie okre-
�lonego czasu: pó³ godziny, godziny.

Rozwój relacji osobistych podlega
pewnym prawom, które sprawdzaj¹ siê tak¿e
w relacji z Bogiem. Tak jak ma³¿onkowie mu-
sz¹ mieæ czas na dzielenie siê my�lami, oma-
wianie ró¿nych spraw, tak chrze�cijanin bê-
dzie d¹¿y³ do znalezienia czasu na przeby-
wanie z Bogiem. Aby ¿ycie chrze�cijañskie
by³o naprawdê ¿ywe modlitwa jest koniecz-
na! Jezus mia³ zwyczaj usuwania siê, by trwaæ
w samotno�ci z Ojcem przez d³ugie godziny.
nawet ca³e noce.

A sam oddali³ siê od nich na odleg³o�æ jak-
by rzutu kamieniem, upad³ na kolana i modli³
siê (£k 22,41)

Ka¿dy, kto powa¿nie podchodzi do
swojej relacji z Panem powinien zawsze w pla-
nie dnia uwzglêdniaæ czas na lekturê - Pisma
�w. i modlitwê osobist¹. Oczywi�cie ka¿dy z

nas jest tak zajêty, ¿e nie uda nam siê zna-
le�æ tego czasu je¿eli nie postawimy sobie tej
sprawy na pierwszym miejscu! Taka w³asna
dyscyplina pomaga te¿ w czasie �pustyni�, gdy
Bóg nie daje ¿adnych znaków, gdy przycho-
dzi czas próby, w¹tpliwo�ci ... W takim okre-
sie bardzo ³atwo mo¿na odej�æ, a rytm, w któ-
ry weszli�my pomo¿e nam trwaæ przy Panu.
Sam Jezus mówi nam jak traktowaæ modli-
twê:

Ty za�, gdy chcesz siê modliæ, wejd� do
swej izdebki, zamknij drzwi i módl siê do Ojca
twego, który jest w ukryciu. (Mt 6,6)

W wybranym miejscu powinni�my czuæ
siê swobodnie, tak ¿eby nikt nam nie prze-
szkadza³, ¿eby�my moli przyj¹æ dogodn¹ po-
stawê, �piewaæ czy nawet tañczyæ. W Ruchu
�wiat³o - ¯ycie ten czas codziennego prze-
bywania z Bogiem nazywany jest �namiotem
spotkania�. Rozbij wiêc swój w³asny �namiot
spotkania� z Tym, który codziennie na ciebie
czeka. (IA)

B³ogos³awieñstwo to jednak  Jakub otrzy-
ma³ podstêpnie, bo w my�l prawa powinien
otrzymaæ go pierworodny syn Izaaka, Ezaw.
Dlaczego Izaak nie wiedzia³ komu udzieli³
swego ojcowskiego b³ogos³awieñstwa?

3. W Psalmie zatytu³owanym "Mêka Mesja-
sza i jej owoce" znajdujemy takie same s³o-
wa, jakie Chrystus wypowiedzia³ na krzy-
¿u. Podaj numer tego Psalmu i tre�æ tych
s³ów.

Odpowiedzi na pytania prosimy nadsy-
³aæ do 14 kwietnia br. z dopiskiem �Kon-
kurs biblijny (1bis)�. W�ród autorów prawi-
d³owych odpowiedzi wylosujemy zdobyw-
cê nagrody niespodzianki. (ADALBERT)

Czas siêgn¹æ po S³owo

BIBLIA W ROK

KONKURS BIBLIJNY (1bis)
Kontynuujemy czytanie Biblii. Przedsta-

wiamy plan czytania na kolejnych 5 tygodni.
Z uwagi na dotychczasowy brak odpowiedzi
ponawiamy pierwszy odcinek �Konkurs biblij-
nego�.  Odpowiedz na trzy poni¿sze pytania:
1. Do czego Jezus porównuje Królestwo nie-

bieskie w Ewangelii wed³ug �w. Mateusza,
w rozdziale 13 w wierszach 31 i 32?

2. W Ksiêdze Rodzaju opisana jest scena, jak
Izaak pob³ogos³awi³ swego syna Jakuba.



�wi¹teczny czas namys³u

OBY� SZUKA£ I ZNALAZ£ PORANEK ...
Zabiegani, zapatrzeni w siebie, w swoje

troski i k³opoty codzienno�ci, nie potrafimy
dostrzec, ¿e jest inny �wiat. Trudno jako�
wyobraziæ sobie, ¿e mo¿e byæ �wiat pozba-
wiony cierpienia, �wiat piêkniejszy ni¿ ten
szary wiruj¹cy wokó³ nas. Wprawdzie na
razie �wiat ten mo¿emy poznaæ tylko drog¹
wiary. Nie jest to droga ³atwa, ale czy Jezus
obiecywa³ kiedykolwiek, ¿e pój�cie za Nim
bêdzie ³atwe? Zastanówmy siê, jakie dziw-
ne jest to nasze ¿ycie. Zadufani we w³asne
si³y i mo¿liwo�ci z uporem maniaka usi³uje-
my wciskaæ sobie na skronie �nasz" wieniec
zwyciêstwa. Gdy uwa¿amy, ¿e nam siê to
uda³o, spostrzegamy, ¿e jest on jaki� szary
i martwy W duszy robi siê nam jako� ciem-
no, g³ucho i pusto. Zamiast wymarzonego
dobrobytu spotyka nas nêdza, a zamiast
szczê�cia- cierpienie. Próbujemy siê bun-
towaæ, ró¿nymi sposobami dochodziæ co siê
sta³o i dlaczego. Przecie¿ nie tak chcieli�my
u³o¿yæ sobie nasze ¿ycie, nie tak mia³a wy-
gl¹daæ nasza codzienno�æ.

Nasi przodkowie tak czêsto przypominali
sobie powiedzenie: �Gdzie Bóg jest na swo-
im miejscu, tam wszystko jest na swoim
miejscu" To prawdziwa m¹dro�æ narodów!
Czy pamiêtamy o tym? Tak dok³adnie pa-
miêtamy?

Dobiega koñca czas Wielkiego Postu.
Koñczy siê czas przeznaczony na we-
wnêtrzne wyciszenie siê i pokutê. Koñcz¹
siê wielkopostne nabo¿eñstwa, za nami re-
kolekcje wielkopostne, przez które mieli�my
dotrzeæ do swego wnêtrza, mieli�my wyj�æ
poza kr¹g naszych przyziemnych zaintere-
sowañ i dostrzec inny wymiar rzeczywisto-
�ci. Dostrzec, a co jeszcze wa¿niejsze zo-
baczyæ Boga. On naprawdê wiele razy wy-
chodzi³ nam naprzeciw, sta³ obok nas, by³
w�ród nas i czeka³, choæ siê nie narzuca³
si³¹. Czy Go zauwa¿yli�my, to zale¿a³o tyl-
ko od nas samych.

Przed nami Wielki Tydzieñ. Przed nami
nie tylko przygotowania do �wi¹t, ale co wa¿-
niejsze, Triduum Paschalne, swoiste zapro-
szenie do duchowej pielgrzymki wiary. Bra-
m¹ tej pielgrzymki jest Krzy¿, a punktem
doj�cia radosny Poranek Zmartwychwsta-
nia.. Kluczem za� do tej bramy jest nasza
ufna wiara i pokora. Pokora wyra¿ona po-
sypaniem g³ów popio³em, która ukaza³a
nam, ¿e jeste�my tylko maleñkim �prochem
ziemi", a zarazem czym� wielkim, bo �dziec-
kiem Bo¿ym".

Kiedy na Golgocie Chrystus zawis³ na
krzy¿u zamilk³a znudzona i rozkrzyczana
gawied� jerozolimska, a �kibice" z zachryp-
niêtymi od krzyku gard³ami rozeszli siê do
domów, bo ju¿ �nic ciekawego" siê nie dzia-
³o. Pod krzy¿em zapanowa³a cisza. By³a to
najbardziej przejmuj¹ca cisza, jaka istnia³a
w dziejach �wiata. W tej ciszy spotka³a siê
Najwiêksza Mi³o�æ i najokrutniejsze odrzu-
cenie Boga. Spotka³y siê zapraszaj¹ce ca³y
�wiat otwarte na krzy¿u ramiona Zbawicie-

la i okrutna samotno�æ.
Skorzystajmy z ostatniej szansy tego

�wiêtego czasu. Spróbujmy poprzez liturgiê
tych dni zamy�liæ siê nad Krzy¿em, nad Gro-
bem Pana i nad naszym ¿yciem. Niech czas
spêdzony na liturgii tych Dni, ka¿da minuta
spêdzona na adoracji pozwoli nam odkryæ
prawdziwy sens naszych codziennych krzy-
¿y i zrozumieæ nasze chrze�cijañskie powo-
³anie. G³êbokie prze¿ycie tego czasu pozwo-
li nam przygotowaæ siê na radosny okrzyk
Alleluja! On ¿yje! On Zmartwychpowsta³!

Rado�nie powitamy wtedy tê wiadomo�æ
podczas Mszy Rezurekcyjnej, rado�nie po-
spieszymy do naszych domów zanie�æ tê
wiadomo�æ i podzielimy siê ni¹ podczas uro-

Dnia 8 marca br. grupa studentów
uda³a siê do Lubostronia na zorganizowa-
ne przez DA "Martyria" Wielkopostne Dni
Skupienia.

Wyrwani z kot³owaniny miasta, po-
nadd�wiêkowej prêdko�ci ¿ycia i nieludzkie-
go wysi³ku codzienno�ci, w samotni rozpo-
czêli�my ten czas Msz¹ �wiêt¹. Wprowa-
dzi³a ona nas w obowi¹zuj¹cy przez kolej-
ne 24 godziny Sacrum Silentium. U³atwi³o
nam to wnikanie w g³¹b siebie i odkrywanie
tego, co nas "wysusza", a co nas "nape³-
nia" i czy to rzeczywi�cie jest Chrystus - �ró-
d³o ¿ycia.

Pod jednym dachem z Panem Je-
zusem w Naj�wiêtszym Sakramencie, z dala

Studenckie dni skupienia

KIEDY STUDNIA ...

czystego �niadania. Rado�nie te¿ prze¿y-
jemy te uroczyste dni �wi¹teczne, bo g³ê-
boko wryje nam siê w serce TEN PORA-
NEK. Bêdziemy o nim mówili, bêdziemy d³u-
go o nim pamiêtali i strzegli tej rado�ci, bo
staniemy siê prawdziwie wierz¹cymi Stró-
¿ami Tego Poranka., bo przecie¿ ON Zmar-
twychwsta³ On Zmartwychwsta³ z Mi³o�ci dla
nas, aby byæ z nami i w�ród nas aby�my i
my mogli zmartwychwstaæ, i na wieczno�æ
w chwale z Nim przebywaæ.

To jest nasza wiara, to nasz g³ówny sens
¿ycia i bycia Stró¿em tego Poranka.

Oby�my tak naprawdê potrafili to zrozu-
mieæ.

KFAD

od �wiata, poznawali�my tajemnice ludzkie-
go serca oraz �ród³a wody ¿ywej. Naszym
duchowym przewodnikiem oprócz ks.
Krzysztofa  w tym szczególnym czasie by³a
siostra Marzena Kudliñska ze Zgromadze-
nia Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa Sa-
cre Coeur, która g³osi³a konferencje.
Wprowadzaj¹c nas w m¹dro�æ Ko�cio³a
ukazywa³a wiele sposobów na pog³êbianie
naszych relacji z Bogiem. Na pocz¹tku by³a
mowa o modlitwie medytacji w oparciu o
s³owa Pisma �wiêtego. Siostra wyja�ni³a
nam sens i istotê modlitwy jako tej, która
jest fundamentem naszej wiary. Jednym z
najciekawszych pouczeñ by³o stwierdzenie,
¿e "Im ludzie s¹ bardziej zabiegani i zapra-
cowani, tym wiêcej potrzebuj¹ czasu na
modlitwê i medytacjê".  Siostra mówi³a rów-
nie¿ o trudno�ciach, jakie napotykamy w
modlitwie i o sposobach radzenia sobie z
nimi. Podjêli�my równie¿ temat kryzysów
naszej wiary oraz wielkiej  ³aski p³yn¹cej z
Sakramentu Pojednania, z którego mogli-
�my skorzystaæ przez ca³y czas trwania Dni
Skupienia. Mogli�my sobie udowodniæ, ¿e
nasze serca "zachowuj¹ siê" w momentach
kryzysu tak jak gliniany dzban, który bez
wody wysusza siê i pêka, a czasem nawet
rozbija.

My�lê, ¿e na poni¿sze pytania po-
winni�my sobie sami szczerze odpowie-
dzieæ:

Serce cz³owieka jest jak studnia - poziom
wody w niej siê zmienia w czasie.
Przyjrzyj siê swojej wodzie - czy jest
przejrzysta?, ile jej masz?, co Ci j¹ za-
biera?

I tak nape³nieni wod¹ ¿ycia wrócili�my do
naszych domów by oczyszczeni i umocnie-
ni jako �wiadkowie Chrystusa byæ �wiat³em
Jego Mi³o�ci w �wiecie.

AJ, FOT. MIETEK
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Pragnê podzieliæ siê z Wami kilkoma reflek-
sjami po rekolekcjach akademickich prowadzo-
nych przez o. Józefa Augustyna w ko�ciele �w.
Józefa w Toruniu (przy klasztorze OO. Re-
demptorystów). Nauka, kierowana szczegól-
nie do m³odych, narzeczonych i szukaj¹cych
partnerów ¿yciowych, zainteresowa³a tak¿e
osoby bêd¹ce ju¿ w zwi¹zkach ma³¿eñskich.
Czê�æ poni¿szej tre�ci to moje w³asne prze-
my�lenia, jednak �szkielet" stanowi s³owo o.
Augustyna oparte g³ownie na Ewangelii. (18.02
Ewangelia o s¹dzie ostatecznym).

Uczynili�cie co� bli�niemu <=> uczynili�cie
co� Bogu. Powy¿szy schemat t³umaczy dla-
czego mi³o�æ jest tylko jedna: je�li kochamy
Boga, to cz³owieka tym bardziej. I odwrotnie:
z mi³o�ci do bli�niego wynika mi³o�æ do Boga.

Jak wyznaæ mi³o�æ? Przez dawanie. Ale
uwaga! Pan Jezus nie mówi: zapraszajcie swo-
ich bogatych s¹siadów na imieniny, urodziny,
prawcie sobie grzeczno�ci. Mamy dawaæ bied-
nym. Kto jest biedny? Nie tylko dzieci g³oduj¹-
ce w Afryce, powodzianie, czy ogólnie: ludzie
z trudn¹ sytuacj¹ finansow¹. Biedni to ludzie
smutni i zrozpaczeni z bardzo ró¿nych powo-
dów. Wcale nie trzeba ich daleko szukaæ.

Przede wszystkim musimy zauwa¿yæ: pierw-
szym biedakiem jestem ja sam! Mam tylko tyle,
ile pozwolê Bogu, aby mi da³ i tylko tyle pó�-
niej mogê ofiarowaæ innym. Je�li nic nie biorê
od Boga, nie dajê prawdziwie po chrze�cijañ-
sku. Potem rodzi siê ¿al, bo automatycznie
oczekujê rewan¿u. Czêsto daj¹c ¿¹damy du¿o
wiêcej ni¿ dajemy. P³acimy na studia dziecka,
a w zamian oczekujemy podporz¹dkowania,
przyja�ni, mi³o�ci. Czy s¹ takie pieni¹dze, za
które mo¿na kupiæ mi³o�æ!?

Sêk w tym, ¿e aby otrzymaæ to, czego mi
brakuje muszê najpierw sam to daæ. Samotny,
daj¹c ludziom swoj¹ obecno�æ, przestaje byæ
sam; zamiast narzekaæ na brak ¿yczliwo�ci
pierwszy siê u�miechnij! Je�li sami od siebie
chcemy byæ dobrzy i dajemy nie bior¹c od
Boga, rodzi siê w nas ¿al, pretensje. Nie ma
szlachetno�ci o w³asnych si³ach, bo dobry jest
tylko sam Bóg. Nie mo¿na te¿ obdarowywaæ
wszystkich woko³o nie daj¹c nic sobie - to jest
chora szlachetno�æ, patologia dawania!

Aby dawaæ - móc sprawiæ sobie i innym ra-
do�æ - trzeba pozwoliæ siê ucieszyæ i sobie i
otrzymuj¹cemu - trzeba byæ bezinteresownym!
Kiedy dajemy nie mo¿emy siê wywy¿szaæ ani
poni¿aæ (ani my nie jeste�my Bogiem, ani
otrzymuj¹cy). Gdy daj¹c traktujemy cz³owieka
�z góry" czasem us³yszymy �nie rób mi ³aski".
Bardzo m¹dre s³owa. Udzielanie ³aski to wy-
³¹cznie Bo¿a rzecz, a ludzka - jej przyjmowa-
nie.

Dawanie to tak¿e ³aska, piêkny dar. Wa¿ne,
aby nauczyæ siê dawaæ i prosiæ z godno�ci¹
(nie obdzieraæ z godno�ci siebie ani bli�nie-
go). Jeden bogacz wrzuci³ niechêtnie kilka gro-
szy ¿ebrakowi, na co ten odpowiedzia³ ze
szczerym u�miechem: �niech siê pan nie ruj-
nuje". Nie³atwa to sztuka - ¿ebraæ z godno�ci¹.

Kto zachowa swoje ¿ycie dla siebie - straci
je. Od Boga otrzymali�my dar ¿ycia i nim mamy
siê dzieliæ z bli�nimi. Komu najwiêcej dajemy
z ¿ycia? Rodzinie: wspó³ma³¿onkowi, dzieciom.
Trzeba pracowaæ nad tym, aby w ma³¿eñstwie

dawaæ po równo. Idealne ma³¿eñstwo: 50%
wk³adu od ka¿dej ze stron. S¹ takie piêkne ma³-
¿eñstwa, które maj¹ zbli¿ony do powy¿szego
rozk³ad si³. Oboje pracuj¹ nad sob¹ i nad swo-
im ma³¿eñstwem. Ko³o 80% wszystkich ma³-
¿eñstw to jednak ma³¿eñstwa �normalne", tzn.
jedna osoba bierze ok. 70% krzy¿a na siebie,
druga resztê. Tak dzieje siê, gdy jednemu ze
wspó³ma³¿onków bardziej zale¿y na tym zwi¹z-
ku, na byciu z t¹ konkretn¹ osob¹. S¹ te¿ ma³-
¿eñstwa, w których jedna ze stron wziê³a na
siebie blisko 100% ciê¿aru - to ju¿ patologia
(przemoc, alkohol, inne uzale¿nienia z drugiej
strony).

Wa¿ne jest, aby ju¿ w narzeczeñstwie pil-
nowaæ sprawiedliwego rozk³adu si³ i nie pla-
nowaæ sobie mêczeñstwa (uk³adaæ wspólne-
go ¿ycia wiedz¹c, ¿e z drugiej strony wk³ad w
rodzinê bêdzie ¿aden), bo wyrz¹dzimy krzyw-
dê i sobie i pó�niej dzieciom. Wa¿ne jest te¿,
aby prze¿yæ �1001 k³ótni" w narzeczeñstwie.
Je�li zwi¹zek dwojga ludzi przetrwa, to zapo-
wiada siê dobre ma³¿eñstwo, umiej¹ce sobie
wybaczaæ i wyci¹gaæ wnioski. Je�li w narze-

Gorzkie ¯ale - albo nabo¿eñstwo pa-
syjne, które jest odprawiane w ko�cio³ach ka-
tolickich po po³udniu w niedziele Wielkiego Po-
stu i w Wielki Pi¹tek, w czasie którego �pie-
wane s¹ pie�ni, opiewaj¹ce Mêkê Pañsk¹ (por.
�Ma³a Encyklopedia Teologiczna).

Tradycj¹ siê ju¿ sta³o, ¿e poza nabo-
¿eñstwem Gorzkich ̄ ali o godz. 17.00 s¹ rów-
nie¿ o godz. 21.00 w kaplicy. Bez kazania pa-
syjnego, ale z rozwa¿aniami Orêdzia Jana
Paw³a II na Wielki Post �Darmo otrzymali�cie,
darmo dawajcie".

�Niech Wielki Post, przypominaj¹c ta-
jemnicê �mierci i zmartwychwstania Pana,
sprawi, by ka¿dy chrze�cijanin zdumia³ siê wiel-
ko�ci¹ tego daru!" - Darem jest nasze ¿ycie,
ka¿da chwila i to, w jaki sposób do�wiadcze-
nia i spotkania z lud�mi nas ubogaci³y. I tym
w³a�nie mamy siê dzieliæ z innymi, tym wszyst-
kim, co stanowi nasz¹ si³ê i moc dzia³ania i

Z o. Józefem Augustynem (SJ) na rekolekcyjnej drodze

GAR�Æ REFLEKSJI
czeñstwie m³odzi ani razu siê nie k³ócili, ze stra-
chu przed rozpadem, to kiedy s¹ ju¿ ma³¿eñ-
stwem, wtedy dopiero k³óc¹ siê, ale nie efek-
tywnie, a destrukcyjnie, nie umiej¹ wybaczaæ.
Cierpi¹ wówczas oni sami i ich dzieci. St¹d
seria ksi¹¿ek: �Jak rozwie�æ siê i zostaæ w przy-
ja�ni", �Jak rozwie�æ siê, aby jak najmniej zra-
niæ dzieci".

Ale nie k³ótnie s¹ g³ównym sk³adnikiem na-
rzeczeñstwa a randki. Mo¿na wyj�æ razem do
kina, kawiarni, na pizzê. Ale (poza tymi �sztucz-
nymi") trzeba te¿ spotykaæ siê w naturalnych
miejscach (gdzie toczy siê prawdziwe ¿ycie).
Mo¿na odwiedziæ dziadków, chor¹ ciociê w
szpitalu, odprowadziæ bratanka do przedszko-
la, pój�æ na zakupy. Przede wszystkim jednak
w domach obu stron, poznaæ rodzinê (wtedy
poznaje siê partnera/kê). Nale¿y przedysku-
towaæ wspólnie te sprawy, które nas ra¿¹, aby
nie powtarzaæ pora¿ek swoich rodziców. Im
mniej udany dom, tym czê�ciej trzeba w nim
przebywaæ, aby dobrze wychwyciæ i skorygo-
waæ pope³niane w nim b³êdy.

PAULA

¿ycia.  My dostali�my to wszystko od Chrystu-
sa  nie po to aby zatrzymaæ to dla siebie, ale
aby "owocowaæ" i przynosiæ "plon obfity". Do
tego jeste�my wezwani, my Jego �wiadkowie,
na wzór Aposto³ów. Bardzo wa¿ne w tym
wszystkim jest jedno kluczowe s³owo - bezin-
teresowno�æ; bezinteresowna mi³o�æ, pomoc,
przyja�ñ, itd.
�Czy mo¿e byæ czas bardziej odpowiedni ni¿
okres Wielkiego Postu, aby daæ �wiadectwo
bezinteresowno�ci, której �wiat tak bardzo
potrzebuje? W mi³o�ci Boga do nas zawiera
siê wezwanie, aby�my tak¿e my bezinteresow-
nie obdarzali sob¹ innych."
Poprzez podejmowanie postu w intencjach
tego, co bêdzie siê w nastêpuj¹cy po niedzieli
tydzieñ dzia³o, pragniemy w ten sposób to, co
mo¿emy i co jeste�my w stanie ofiarowaæ.

MH

Niedziela - godzina 21.00 ...

¯ALE I ROZWA¯ANIA
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DA �Martyria�

TRZECI POKÓJ
Ju¿ po raz trzeci studentom z DA �Marty-

ria" uda³o siê zrealizowaæ wspania³e dzie³o ja-
kim jest Sakronowela. Spektakl oparty na mi-
mice, ge�cie i muzyce sta³ siê elementem piêk-
nie wkomponowuj¹cym siê w ewangelie pierw-
szych niedziel Wielkiego Postu.

W tym roku obrazem powstaj¹cym na
naszych oczach by³a wspólnota ludzi, ¿yj¹cych
tak jak my wszyscy, swoimi codziennymi spra-
wami. Przeró¿ne postaci, od ¿ebraka po cz³o-
wieka bardzo pobo¿nego, tak jak potrafi³y naj-
piêkniej, wielbi³y Boga za dar ¿ycia i ka¿dy
nowy dzieñ. To chyba najpiêkniejszy i najbar-
dziej ujmuj¹cy wizerunek cz³owieka, który
wznosz¹c z rado�ci¹ rêce ku niebu ca³ym sob¹
wyznaje mi³o�æ do swego Stwórcy. Lecz w tym
pe³nym harmonii �wiecie, swoje dzie³o znisz-
czenia chce prowadziæ, i robi to z pe³n¹ deter-
minacj¹, szatan. Czyha on nieustannie na na-
sz¹ s³abo�æ, zw¹tpienie, lub jak to by³o uka-
zane w 1. czê�ci, na zbytnie przywi¹zanie do
dóbr i spraw tego �wiata. Przyk³ad ¿ebraka
porzucaj¹cego modlitwê dla zdobycia kawa³-
ka chleba i zaspokojenia g³odu, czy te¿ osoby
tak bardzo poch³oniêtej swoj¹ prac¹, ¿e ju¿
zapominaj¹cej o istnieniu Boga, mogli�my zo-
baczyæ bardzo wyra�nie.

I patrz¹c na to wszystko mog³oby siê wy-
dawaæ, ¿e cz³owieka czyni¹cego dobro nie
powinna ju¿ dosiêgn¹æ rêka szatana. Jego
przebieg³o�æ jednak nie zna granic. Grzech
pychy i samouwielbienia niszczy w nas obraz
Boga i cz³owiek zaczyna wówczas ¿yæ wy³¹cz-
nie dla w³asnej satysfakcji, p³yn¹cej z wype³-
niania dobrych uczynków.

Tak naprawdê stawanie w prawdzie przed
samym sob¹, wra¿liwo�æ i nieustanne pyta-
nie siê Boga w modlitwie o rzeczywist¹ po-
trzebê konkretnego dzia³ania mo¿e uchroniæ
nas od stania siê marionetk¹ w rêkach szata-
na. Spójrzmy na Jezusa, który do koñca za-
ufa³ Bogu i dziêki pokornej modlitwie zdo³a³
oprzeæ siê pokusom diab³a na pustyni.

Obraz cz³owieka spêtanego wiêzami z³a
jest naprawdê ¿a³osny. Grzech przecie¿ za-
wsze kroczy przed nami, jest jak ta brzydka,
zniekszta³caj¹ca nam twarz, maska, budz¹ca
niepokój drugiego cz³owieka  oraz nasz wstyd
i za¿enowanie. Mo¿na przecie¿ udawaæ, ¿e
nic siê nie sta³o, ale jak¿e g³upio bêdê wygl¹-
da³ kul¹c siê i zamykaj¹c w sobie, podczas
gdy inni rado�ni i u�miechniêci mi³uj¹ siê na-
wzajem.

Przypomnijmy sobie sylwetki ¿ebraka i
zakochanego we w³asnym odbiciu lustrzanym
cz³owieka z 2. czê�ci spektaklu. Niby wy-
pchniêci do ludzi, a tak naprawdê z daleka
kierowani przez diab³a, zachowuj¹cy siê tak
nienaturalnie, po prostu �miesznie; s¹ przy tym
jednak bardzo nieszczê�liwi. Czy bezpowrot-
nie oddalili siê od Boga? Nie!!!

Jest przecie¿ modlitwa, drugi cz³owiek,
wspólnota ¿yj¹ca Bogiem. To jest prawdziwa
potêga, która jak p³omieñ �wiecy wêdruj¹cej
z r¹k do r¹k ludzi pok³adaj¹cych ufno�æ w
Panu, jest w stanie przerwaæ krêpuj¹ce nas
wiêzy grzechu. Zrzucanie masek, które nast¹-
pi³o zaraz po tej scenie by³o prawdziwym prze-
mienieniem. O jak cudownie, powróci³ mi

u�miech na twarzy i przedziwny pokój w ser-
cu. Lecz warunkiem pe³nej, a wiêc prawdzi-
wej jedno�ci z Bogiem jest ca³kowite zerwa-
nie z tym, co by³o we mnie grzechem. Tu z
pomoc¹ przychodzi Sakrament Pokuty i dar
wewnêtrznej przemiany jaki niesie on z sob¹.
Wiem, ¿e trudno czasami oderwaæ siê od lu-
stra swoich �ma³ych przyzwyczajeñ", ale jest
to konieczne aby zacz¹æ od nowa, bo inaczej
stan¹ siê one przyczó³kiem, z którego szatan
znowu rozpocznie �rozwalaæ" to, co uda³o siê
naprawiæ.

Któ¿ z nas nie pragnie byæ ca³y czas bli-
sko osoby, któr¹ kocha i która obdarowuje go
tym samym uczuciem? Bóg pragnie aby�my
tak¹ w³a�nie postawê zajêli wobec Niego sa-
mego. Pragnie, aby�my go pragnêli czystym
sercem, aby�my w Komunii �wiêtej karmili siê
Jego cia³em i czerpali ze �ród³a wody ¿ywej,
któr¹ jest On sam. Jak¹ piêkna ilustracj¹ do
tych s³ów by³a jedna z ostatnich scen panto-
mimy, kiedy to ¿ebrak i cz³owiek maj¹cy tak
wiele spraw na g³owie - oboje dopiero co uwol-
nieni z pêt szatana, z rado�ci¹ dzielili siê z
reszt¹ cz³onków wspólnoty dobrem, którego
sami do�wiadczyli. Oni, raz poznawszy dobroæ
i moc Boga tak bardzo zatroszczyli siê o wodê
¿ycia dla siebie, a przede wszystkim dla in-
nych.

Sakronowela nie by³a tylko dodatkiem
upiêkszaj¹cym , urozmaicaj¹cym nam conie-
dzieln¹ homiliê.  To obraz, który swoj¹ prosto-
t¹ ma nam pomóc zrozumieæ co tak napraw-
dê jest w ¿yciu wa¿ne. Nie s¹ to wcale pieni¹-
dze, chêæ szybkiego zysku, bycia najlepszym,
ale nasza zwyczajna, codzienna modlitwa,
która mo¿e siê wyra¿aæ, i jest to wtedy naj-
piêkniejszy dar z nas samych, mi³o�ci¹ i po-
kor¹ z jak¹ podchodzimy do wszystkiego co
czynimy.

Bêd¹c w blisko�ci Boga, dbaj¹c aby stud-
nia naszego ¿ycia duchowego by³a wype³nio-
na po brzegi wod¹ ¿ycia, nie musimy siê wca-
le obawiaæ, ¿e zabraknie nam si³ na budowa-
nie tego, co dobre i piêkne. Co stworzone,
zapocz¹tkowane przez nas mo¿e wspaniale
s³u¿yæ przysz³ym pokoleniom.

Dziêkujê wszystkim, dziêki którym rado�æ
tworzenia sta³a siê jednocze�nie wspania³ym
darem i owocem. Pozdrawiam!

KJ

BY£O
24 - 27 LUTEGO  trwa³y rekolekcje wielkopost-
ne pod has³em �Ku Chrystusowi..." (por. 2Tm
1,10) dla studentów prowadzi³ je ks. Wojciech
Polak - Rektor Wy¿szego Seminarium Duchow-
nego w Gnie�nie.
26 LUTEGO  o godz. 19.30 w sali DA rozpoczê-
³o siê spotkanie nt. "Ruchy przebudzenia" zor-
ganizowane przez Punkt Informacji o Sektach i
Nowych Ruchach Religijnych.
1 MARCA o godz. 21.00 w auli domu parafial-
nego rozpoczêli�my nocne czuwanie wielkopost-
ne "Czas pustyni ...", które zakoñczyli�my Msz¹
�wiêt¹ o godz. 24.00, a po Mszy nadszed³ czas
na agape.
Jan Pawe³ II wezwa³ 2 marca wszystkie �rodo-
wiska akademickie Europy do modlitwy ró¿añ-
cowej w intencji pokoju na �wiecie. Na apel Pa-
pie¿a odpowiedzieli studenci bydgoskich uczel-
ni, którzy zgromadzili siê w ko�ciele Klarysek
na modlitewnym czuwaniu. Modlitewnemu spo-
tkaniu pod has³em �Wspólnota Chrze�cijañska
i Unia Europejska" przewodniczyli przedstawi-
ciele czterech o�rodków duszpasterstw DA Arka,
Martyria, Stryszek i  FaraDA wraz z duszpaste-
rzami.
5 MARCA o godz. 19.30 rozpoczê³o siê spotka-
nie LABORATORIUM WIARY nt. "Przebacze-
nie", które poprowadzi³ ks. Krzysztof Buchholz
6 MARCA o godz. 20.00 w kaplicy - Msza �wiê-
ta dziêkczynna za czas sesji
8 MARCA o godz. 19.30 w sali DA rozpoczê³o
siê spotkanie Przedszkola Akademickiego, czyli
tych, którzy studentami jeszcze nie s¹ nt. "Je-
stem darem"
8 - 10 MARCA trwa³y Wielkopostne Wyjazdowe
Dni Skupienia w Lubostroniu
11 MARCA o godz. 19.30 w sali DA rozpoczê³o
siê spotkanie ZJADACZY S£OWA nt. �Cz³owiek
m³ody a Biblia"
12 MARCA o godz. 19.30 odby³o siê spotkanie
nt. �Porozmawiajmy spokojnie o... �tych spra-
wach", zorganizowane przez Studencki Klub
Dyskusyjny
17 marca o godz. 19.30 w sali DA spotkanie nt.
�Opus Dei".

BÊDZIE:
24 marca o 16.00 w Dolinie �mierci rozpocznie
siê II Misterium Mêki Pañskiej
29 marca, w Wielki Pi¹tek zapraszamy na aka-
demickie czuwanie przy Grobie Pañskim w godz.
23.30 - 00.30
5 IV o godz. 19.30 w sali DA rozpocznie siê spo-
tkanie Przedszkola Akademickiego nt. �Byæ
chrze�cijaninem dzisiaj".
8 IV o godz. 19.30 rozpocznie siê spotkanie
ZJADACZY S£OWA nt. �Ewangelia i Ewange-
lie".
9 IV o 19.30 w sali DA rozpocznie siê spotkanie
nt. �Genetyka - szansa czy zagro¿enie?" zorga-
nizowane przez Studencki Klub Dyskusyjny.
23 IV o godz. 19.30 w sali DA - spotkanie nt.
�Czy sekty s¹ niebezpieczne?" zorganizowane
przez Punkt Informacji o Sektach i Nowych Ru-
chach Religijnych.
26 marca o godz. 19.30 spotkanie zorganizo-
wane przez Punkt Informacji o Sektach i No-
wych Ruchach Religijnych SEKATOR nt. �Ru-
chy ezoteryczne, orientalne i gnostyczne".

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

W Radiu �Plus� znajdziesz naj-
nowsze informacje z globu, kra-
ju i regionu, wiele dobrej muzyki
i wartych zainteresowania audy-
cji. Radio  Plus - radio dobrze  na-
stawione!
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 Debiut Kó³ka dziennikarskiego

KTO ZNA �WIATRAKA�?

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 DA �Mar-
tyria�) kontakt: tel. 346-31-90, 346-31-94 * Nr
konta bankowego: PKO BP II O/Bydgoszcz
Nr 10201475 -711153-270-1

 INFORMUJEMY
28 lutego, czwarty czwartek miesi¹ca o
godz. 19.30 rozpoczê³a siê w kaplicy Msza
�wiêta dla dzieci, ich Rodziców, przyjació³
i instruktorów "Wiatraka".
21 marca br. o godz. 19.30 w kaplicy zo-
sta³a odprawiona Msza �wiêta dla dzieci,
ich Rodziców, przyjació³ i instruktorów CKK.
DA "Martyria" i CKK "Wiatrak" zapraszaj¹
na czuwanie w Wielki Pi¹tek od 23.30-
00.30, w ramach którego zagra Kwartet Po-
morski, a rozwa¿ania Katarzyny Emmerich
bêdzie czyta³ Aleksander Machalica.
CKK "Wiatrak" zaprasza na obóz letni w
Grecji w terminie  od 7 do 21 sierpnia br.
Zapisy do dnia 31 marca br. Bli¿sze infor-
macje w CKK "Wiatrak' od pn. do pt. w
godz. 10.00 - 18.00.

W Biurze CKK "Wiatrak" mo¿na nabyæ
CEGIE£KI o nomina³ach: 1,2,5,10,20 i 50
z³. Dochód z ich sprzeda¿y  przeznaczamy
na budowê Domu Jubileuszowego. Wp³at
na budowê mo¿na równie¿ dokonywaæ na
konto: Centrum Kultury Katolickiej "Wia-
trak" Bank Pocztowy I/O Bydgoszcz
13201117-93028-27003-100-0/0.

Jeste�my uczestniczkami
Kó³ka Dziennikarskiego w CKK "Wiatrak".
Jest to nasz debiut dziennikarski. Po raz
pierwszy piszemy do szerszej grupy czytel-
niczej. Zespó³ tworz¹: Sandra Kowalska,
Wioleta Pisarczyk, Kasia Kosiak, Magda
Kotwica, Weronika Dobczyñska, Ania Ry-
barczyk, Magda Budnik, Aneta Pawska.

W lutym br. przeprowadzi³y�my w
Szkole Podstawowej nr 66 w Bydgoszczy
ankietê dotycz¹c¹ CKK "Wiatrak".

Nasze badania wykaza³y, ¿e 21
uczniów wie, co to jest "Wiatrak", a tylko 5
nie. Nasi ankietowani interesuj¹ siê przede
wszystkim sportem i muzyk¹. W�ród ulubio-
nych dyscyplin sportowych uczniów poja-
wia³y siê ¿u¿el, akrobatyka, pi³ka rêczna, ko-
szykówka, tenis i jazda konna.

Konkursie plastyczny �Wiatraka�

ANIO£ I JA
Zapraszamy do udzia³u w konkursie

plastycznym pod has³em: "ANIO£ I JA". Pra-
gniemy, aby uczestnicy przedstawili, za po-
moc¹ obrazu, obecno�æ anio³a (anio³ów) w
swojej codzienno�ci (dom, szko³a, rodzina,
przyjaciele, itd.) oraz w wa¿nych sytuacjach
¿ycia.

Regulamin konkursu przewiduje, ¿e
konkurs ma charakter otwarty; dopuszcza siê
wy³¹cznie prace indywidualne w czterech ka-
tegoriach: I kat.: 4 - 7 lat, II kat.: 8 - 11 lat, III
kat.: 12 - 15 lat, IV kat.: dzieci i m³odzie¿ nie-
pe³nosprawna. Ka¿dy uczestnik mo¿e przed-
stawiæ dwie prace konkursowe podpisane na
odwrocie: imiê i nazwisko, wiek, przedszko-
le/szko³a, adres domowy i telefon domowy,
imiê i nazwisko nauczyciela prowadz¹cego,
a ponadto: format prac:  A5, A4 lub A3 (przyj-
mowane s¹ tylko prace nieoprawione), tech-

nika dowolna (malarstwo, rysunek, grafika,
techniki mieszane),

Organizator zastrzega sobie prawo do
innego podzia³u kategorii oraz do nie przy-
znania nagród w której� z kategorii - przy-
czyny okre�la powo³ane jury. Wysoko�æ na-
gród okre�laj¹ sponsorzy. Termin nadsy³ania
prac na adres CKK "Wiatrak" do 10 MAJA
2002 roku (decyduje data stempla poczto-
wego).

Og³oszenie wyników i wrêczenie na-
gród: 25 maja 2002 roku podczas VI Festy-
nu Fordoñskiego. Nie ma mo¿liwo�ci  wyp³a-
cenia ekwiwalentu pieniê¿nego nagród, a
prace nades³ane na konkurs przechodz¹ na
w³asno�æ Organizatora. Organizator zastrze-
ga sobie prawo do publikacji prac konkurso-
wych z zachowaniem praw autorskich, bez
dodatkowego wynagrodzenia. (MH)

Najliczniejsz¹ grupê stanowili trzyna-
stolatkowie, a najmniej liczn¹ uczniowie
m³odszych klas szko³y podstawowej.

Ku naszemu zdziwieniu tylko 4 oso-
by uczêszczaj¹ na zajêcia organizowane
przez CKK "Wiatrak".

Ankieta wykaza³a, ¿e 9 osób chêt-
nie chodzi³oby na te spotkania. Niestety, a¿
10 osób nie chcia³oby braæ udzia³u.

Wyniki ankiety zaskoczy³y nas, gdy¿
by³y�my przekonane, ¿e wiêcej uczniów
chcia³oby spêdzaæ swój wolny czas na za-
jêciach w "Wiatraku" i dalej jeste�my prze-
konane, ¿e ka¿dy znalaz³by tu co� dla sie-
bie.  Wydaje siê nam, ¿e oferta "Wiatraka"
jest bardzo bogata i ¿e ka¿dy znalaz³by to,
co go szczególnie interesuje.

Jako uczestniczki ró¿nych kó³ek za-
interesowañ w "Wiatraku" wiemy, ¿e s¹ one
prowadzone z humorem i ciekawie, a jed-
nocze�nie pozwalaj¹ rozwijaæ i doskonaliæ
nasze umiejêtno�ci.

Na spotkaniach zawieramy nowe
znajomo�ci, uczymy siê, a równocze�nie do-
skonale siê przy tym bawimy.

Chcia³yby�my, aby nasi rówie�nicy
równie¿ spêdzali mi³o czas w "Wiatrku". Tak
jak my

WIOLETA, MAGDA, SANDRA, ANIA,
MADZIA, WERONIKA, ANETA I KASIA

Od redakcji:
Gratulujemy odwagi i ¿yczymy wytrwa³o�ci
w rozpoczêtym dziele. Liczymy na to, ¿e ci¹g
dalszy nast¹pi ...

W ostatnim czasie na placu budo-
wy Domu Jubileuszowego prawie ukoñczo-
no  wykopy pod fundamenty. Wywrotki z
zaprzyja�nionych firm wywioz³y gruz i pia-
sek. Wp³ynê³y wp³aty na konto budowy
Domu Jubileuszowego. Dziêki firmie Elek-
tromonta¿ Pomorski zosta³o zainstalowa-
ne o�wietlenie. Firma Geoterm zakoñczy-
³a pomiary geodezyjne oraz rozpoczêto
prace przy fundamentowaniu. Za prace i
ofiary sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

Gor¹co zapraszamy do udzia³u w
duchowej budowie Domu Jubileuszowego.
Ofiarowanie postu, modlitwy w tej intencji
mo¿na wpisywaæ w kronikê, która jest wy-
³o¿ona w ka¿d¹ niedzielê z przodu ko�cio-
³a, a w ci¹gu tygodnia w kaplicy.

HMONIKA

Na budowie Domu Jubileuszowego (9)

WYKOPY I DUCHOWA KSIÊGA



Ludzie z pomnika (50)

Urodzi³ siê 25 listopada 1876 roku w
Gulczu nad Noteci¹. Jego rodzice byli miej-
scowymi rolnikami prowadz¹cymi �redniej
wielko�ci gospodarstwo rolne.

Do Szko³y Powszechnej uczêszcza³ w
swej rodzinnej miejscowo�ci i ukoñczy³ j¹ z
pe³nym na ówczesne czasy wykszta³ceniem
podstawowym

W roku 1894 rozpocz¹³ naukê w Semi-
narium Nauczycielskim w Rawiczu, które
ukoñczy³ zdaniem egzaminu dojrza³o�ci i uzy-
skaniem prawa do pracy nauczycielskiej w
1897 roku. Pracowa³ jako nauczyciel w ró¿-
nych wiejskich Szko³ach Powszechnych na
terenach nale¿¹cych jeszcze do zaboru pru-
skiego, bo na Ziemi Leszczyñskiej i w Wiel-
kopolsce. By³ równie¿, przez pewien czas kie-
rownikiem Urzêdu Stanu Cywilnego. W swej
pracy nauczycielskiej awansowa³ do funkcji
kierownika szko³y, nie znana jest jednak  miej-
scowo�æ. Jak wspomnia³em, dzia³o siê to pod
zaborem pruskim i z dala od Bydgoszczy, wiêc
brak konkretnych dokumentów co do przebie-
gu jego pracy zawodowej. Nazwy tej miejsco-
wo�ci nie zna równie¿ ¿yj¹ca w Bydgoszczy
do dzi� jego najm³odsza córka- Urszula. Wia-
domo z przekazów ustnych rodziny, ¿e tam w
1910 roku za³o¿y³ rodzinê. Tam te¿, po uzy-
skaniu przez Polskê niepodleg³o�ci zosta³
pozytywnie zweryfikowany przez Pañstwow¹
Komisjê Weryfikacyjn¹ dla Nauczycieli i po-
zosta³ na stanowisku kierownika polskiej ju¿
Szko³y Powszechnej. Pracowa³ do przej�cia
na emeryturê, do 1931 roku.

W 1934 roku rodzina zakupi³a domek

EDMUND
NEUNERT
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w Bydgoszczy przy ulicy Wejherowskiej i tu
zamieszka³a. Nasz bohater prowadzi³ spokoj-
ne ¿ycie zwyk³ego mieszkañca Bydgoszczy
do tragicznego dnia 1 wrze�nia 1939 roku,
czyli dnia wybuchu II wojny.

Aresztowany zosta³ przez Gestapo w
swym domu w dniu 15 pa�dziernika 1939 roku
i osadzony w obozie dla internowanych Pola-
ków w by³ych koszarach 15 PAL-u przy ulicy
Gdañskiej. Oto jak pamiêta i wspomina ten
tragiczny dla rodziny dzieñ 9 letnia wówczas
jego córka Urszula:

�Pamiêtam dzieñ 15 pa�dziernika 1939
roku. By³a w tym dniu piêkna s³oneczna po-
goda i fruwa³o �babie lato" takie, jakiego ju¿
chyba nigdy w ¿yciu nie widzia³am. W samo
po³udnie, a by³a to niedziela, przysz³o do na-
szego domu dwóch panów, Niemców w cywi-
lu, ale z opaskami ze swastyk¹ na rêkawach.
Mieli ze sob¹ jak¹� listê z nazwiskami. W�ród
nich figurowa³o równie¿ nazwisko mojego
ojca. Kazali mu natychmiast siê ubraæ i pój�æ
z nimi. Pozwolili tylko na zabranie z sob¹ ko³-
dry. Po kilku minutach wszyscy opu�cili teren
naszej posesji. W takiej sytuacji widzia³am po
raz ostatni mojego ojca.

Edmund Neunert przebywa³ w obozie
do 1 listopada 1939, kiedy to z grup¹ innych
nauczycieli zosta³ rozstrzelany w Dolinie
�mierci w Fordonie. Pani Urszula, wracaj¹c
pamiêci¹ do opowiadañ rodzinnych mówi o
tym dniu:

�Podobno 1 listopada 1939 roku wiê�-
niów obozu odwiedzi³ sam Himmler. Og³oszo-
no apel dla wiêzionych tam nauczycieli. Na
rozkaz przeprowadzaj¹cego zbiórkê Niemca
co czwarta osoba musia³a wyst¹piæ z szere-
gu. Przypad³o to równie¿ na mojego ojca. W
sumie wybrano w ten sposób 51 osób.
Wszystkich za³adowano na samochody ciê-
¿arowe i wywieziono w nieznanym kierunku.
Po wojnie okaza³o siê, ¿e by³y to tereny w
pobliskim Fordonie, zwane dzi� Dolin¹ �mier-
ci.�

W tym miejscu sprawa wydaje siê nie-
zbyt jasna. Faktycznie w wspomnianych
dniach przebywa³ w Bydgoszczy Reichsfueh-
rer SS Heinrich Himmler, jednak ma³o praw-
dopodobne, aby osobi�cie wizytowa³ obóz in-
ternowania Polaków. Obecno�æ jego zwi¹za-
na by³a z przejêciem w nocy z 30 pa�dzierni-
ka na 1 listopada 1939 roku opieki nad obo-

zem, jak i miastem przez formacje SS w
zwi¹zku z opuszczeniem miasta przez za³o-
gê okupacyjn¹ Wehrmachtu. Podczas poby-
tu Himmlera i narady z Komisarzem miasta
Bydgoszczy Kreisleiterem Kampe uzgodnio-
no, ¿e odpowiedzialnym za likwidacjê obozu
dla internowanych bêdzie Dyrektor Kryminal-
ny miasta Loellgen, a za zakoñczenie kwestii
personalnej obozu (czyt. egzekucje- przyp.
autora), Oberfuehrer SS von Alvensleben.
(Nie myliæ z rodem o tym samym nazwisku z
Ostromecka. Zbie¿no�æ nazwisk przypadko-
wa, a wrêcz zagadkowa). Wobec tego wizy-
tatorem obozu by³ prawdopodobnie Dyrektor
Kryminalny miasta.

Zw³oki Edmunda zidentyfikowa³ jego
syn- Alojzy Neunert w czasie ekshumacji w
maju 1947 roku. W protokole ekshumacyjnym
nr 633 napisano: �Cia³o le¿a³o w glinie i za-
chowa³o siê w dobrym stanie". Podczas oglê-
dzin przy zw³okach znaleziono kulê, która cia³a
nie przeszy³a.

Kula ta wraz z skrawkiem koszuli jest
dzi� pieczo³owicie przechowywana przez cór-
kê ofiary- Urszulê i stanowi swego rodzaju
rodzinne relikwie, jedyn¹ pami¹tkê po ojcu z
tych strasznych dni. Posiada ona zakrzywio-
ne ostrze . Prawdopodobne, ¿e jest to jedna
z kul przeznaczonych dla ofiary, a uderzaj¹c
w twardy element pasa przeciw przepuklino-
wego, który Edmund mia³ na sobie straci³a
swój impet. Nie mo¿na jednak wykluczyæ przy-
padkowej kuli, która uderzy³a go rykoszetem.

Edmund Neunert po zakoñczeniu eks-
humacji zosta³ pochowany wraz z innymi ofia-
rami tego miejsca w swej mogile na Cmenta-
rzu Bohaterów na Wzgórzu Wolno�ci, przy
ulicy Grot-Roweckiego.

PRZYGOTOWA£ KFAD

Materia³y �ród³owe:
Esman, Jastrzêbski Pierwsze miesi¹ce oku-
pacji hitlerowskiej w Bydgoszczy BTN 1967
Kronika bydgoska Tom XIV TMMB 1993
Relacja pani Urszuli Neunert - córki naszego
bohatera.

Od autora:
Dziêkujê paniom: Urszuli Neunert za obszer-
ne informacje o ojcu, oraz Hannie Pa�nickiej
za udostêpnienie kontaktu i pomoc w ich uzy-
skaniu informacji.

katolick¹ formacjê i patriotyczne wychowanie * wysoki poziom kszta³cenia w oparciu o autorski pro-
gram nauczania * wysoko wykwalifikowan¹ kadrê profesorsk¹, w tym tak¿e nauczycieli akademickich
* system zajêæ fakultatywnych pozwalaj¹cych na wybór dowolnego profilu kszta³cenia: humanistycz-
nego, matematyczno-fizycznego, biologiczno - chemicznego, informatycznego, * rozszerzony pro-
gram jêzykowy: jêzyk angielski, jêz. niemiecki, jêz. francuski, jêz. ³aciñski; specjalizacja w jêzyku
angielskim * zwiêkszon¹ ilo�æ godzin z wybranych przedmiotów oraz atrakcyjne zajêcia pozalekcyjne,
* indywidualizacjê nauczania i klasy od 15 do 20 uczniów * nowoczesn¹ pracowniê chemiczn¹, biolo-
giczn¹ i komputerow¹.

Nasza Szko³a ³¹cz¹c tradycjê z nowoczesno�ci¹ zapewnia
rodzinn¹ atmosferê, zdrow¹ dyscyplinê i dobre wychowanie.

I KATOLICKIE GIMNAZJUM
I LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE

im. Króla Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy
og³asza nabór do pierwszych klas gimnazjalnych

oraz do klas pierwszych liceum ogólnokszta³c¹cego
Bydgoskie CATHOLICUM: Gimnazjum i Liceum, oferuje:

Dokumenty mo¿na sk³adaæ w sekretariacie do
koñca kwietnia br. Bli¿szych informacji udziela
sekretariat Szko³y, mieszcz¹cy siê przy ul. Lesz-

czyñskiego 49, w Bydgoszczy b¹d� telefonicznie
pod merem: tel / fax (052) 345-98-17.
(Opracowano na podstawie informacji z Bydgoskiego Katholicum).



CZÊ�CI KO�CIO£A
JAKO BUDOWLI

S£OWNIK
- PRZEWODNIK (32)
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Dla (i nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
�WI¥TECZNA

opracowa³ KfAD

Korzystaj¹c z podpowiedzi wpisz brakuj¹ce li-
tery do diagramu. Litery z wyró¿nionych pól da-
dz¹ rozwi¹zanie. Rozwi¹zania (wraz z odgadniê-
tymi has³ami) nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji
lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do
14 KWIETNIA  2002 roku. Losujemy nagrodê nie-
spodziankê. Has³o uzupe³nianki z poprzedniego
wydania brzmia³o: �MODLITWA, POST, JA£MU¯-
NA�. Nagrodê otrzymuje Kasia Filbrandt, zam.
£ochowskiego 2 w  Bydgoszczy. Gratulujemy. Na-
groda czeka w zakrystii.

KRUCHTA (niem. KRUFT - ukrycie, lub czes.
KRUCHTA - sieñ) - przedsionek ko�cio³a,
przez który wierni przechodz¹ do jego wnê-
trza, czyli centralnej czê�ci �wi¹tyni, w której
czynnie uczestniczymy w nabo¿eñstwie. W
pomieszczeniu tym znajduje siê kropielnica,
tablice og³oszeñ ko�cielnych, czêsto miejsce
wyznaczone do nabywania prasy, czy litera-
tury religijnej. W ko�cio³ach, które s¹ za-
mkniête po godzinach nabo¿eñstw w kruch-
cie ustawia siê klêczniki dla wiernych odwie-
dzaj¹cych �wi¹tyniê w czasie dnia.
ZAKRYSTIA (³ac. SACRISTIA - wywodzi siê
ze s³owa SACER - �wiêty) - pomieszczenie,
w którym przechowuje siê wszystko, co po-
trzebne jest do sprawowania liturgii, czyli sza-
ty liturgiczne, naczynia, ksiêgi i inny sprzêt
liturgiczny, oraz oleje �wiête. W tym pomiesz-
czeniu kap³ani l ministranci przygotowuj¹ siê
równie¿ do Eucharystii i innych nabo¿eñstw.
WIE¯A - integralna z ca³ym budynkiem lub
wydzielona czê�æ ko�cio³a, w niektórych przy-
padkach osobno stoj¹ca budowla w charak-
terze baszty o wysmuk³ych kszta³tach, zale¿-
nych od stylu budowlanego. Wie¿a jest naj-
wy¿szym punktem ca³ego budynku ko�ciel-
nego, a na jej wierzcho³ku znajduje siê krzy¿,
symbol chrze�cijañstwa, wskazuj¹cy jedno-
cze�nie na charakter budowli.
DZWONNICA - pomieszczenie wydzielone
wewn¹trz ko�cio³a, najczê�ciej w wie¿y, lub
osobno stoj¹ca budowla, w której zainstalo-
wany jest dzwon, lub dzwony.
KRYPTA (niem. KRUFTA - ukryæ, lub gr.
KRYPTE - ukrycie) - podziemia ko�cio³a prze-
znaczone do celów liturgicznych (kaplica, czy
jak siê czêsto mówi ko�ció³ dolny), b¹d� miej-
sce pochówku wa¿nych osób. (cdn)

OPRACOWA£  KFAD

Materia³y �ród³owe:
S³ownik chrze�cijanina - symbole, pojêcia, zwro-
ty, nazwy - pochodzenie i znaczenie. Praca zbio-
rowa. Wydawnictwo - Ksiê¿a Redemptory�ci, W-
wa 1997,
Zalewski S.: ABC wspó³czesnego chrze�cijani-
na, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 1997.

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

Program
�Czyste Miasto�
- cele i zadania Stra¿y Miejskiej

w Bydgoszczy
Wzorem lat ubieg³ych, w 2002 roku Stra¿

Miejska we wspó³pracy z Wydzia³em Utrzyma-
nia Miasta Urzêdu Miasta Bydgoszczy podjê³a
siê realizacji dzia³añ, zmierzaj¹cych do popra-
wienia stanu czysto�ci i porz¹dku w Bydgosz-
czy. Maj¹c na uwadze dotychczasowe do-
�wiadczenia stra¿ników, nale¿y stwierdziæ, i¿
w okresie wiosennym ilo�æ odnotowanych nie-
prawid³owo�ci w tym zakresie  jest niewspó³-
miernie wiêksza ni¿ w pozosta³ych porach.

Podstawowym celem programu jest popra-
wa stanu czysto�ci i porz¹dku na terenach mia-
sta Bydgoszczy oraz podwy¿szenie �wiadomo-
�ci administratorów nieruchomo�ci o ci¹¿¹cych
na nich obowi¹zkach zwi¹zanych z utrzyma-
niem porz¹dku. W celu pe³niejszej koordyna-
cji dzia³añ zmierzaj¹cych do ustalania zanie-
czyszczonych terenów miejskich oraz ich po-
rz¹dkowania rozszerzono zakres wspó³pracy
Stra¿y Miejskiej w Bydgoszczy z Wydzia³em
Utrzymania Miasta Urzêdu Miasta Bydgoszczy.
Nader istotne znaczenia przy realizacji progra-
mu ma zaktywizowanie dzieci i m³odzie¿y szkol-
nej do dzia³añ w zakresie wiêkszej dba³o�ci o
�rodowisko naturalne.

     Realizacja programu "Czyste Miasto"
prowadzona jest od 15 marca do 15 kwietnia
br., jednak pierwsze dzia³ania rozpoczê³y siê
znacznie wcze�niej. Zwi¹zane by³y ze stworze-
niem mapy miejsc za�mieconych i ustaleniem
osób i instytucji odpowiedzialnych za utrzyma-
nie czysto�ci na poszczególnych terenach.
Ponadto ju¿ 11 marca rozpoczê³y siê dzia³ania
zwi¹zane z akcj¹ sprz¹tania terenów w ramach
obchodów "Dnia Ziemi". S¹ one prowadzone
przy udziale m³odzie¿y szkolnej z placówek
o�wiatowych, które wyrazi³y chêæ czynnego
uczestniczenia w akcji. Jeszcze przed realiza-
cj¹ dzia³añ kontrolnych, prowadzonych przez
Stra¿ Miejsk¹, funkcjonariusze koordynowali
sprz¹tanie fordoñskich osiedli Bajka i Przyle-
sie. W ci¹gu zaledwie dwóch dni akcji wziê³o
w niej udzia³ a¿ 760 uczniów ze szkó³ podsta-
wowych nr 67 i 29. Dzieci i m³odzie¿ szkolna
zebra³y a¿ 142 worki �mieci!

Kolejnym etapem akcji s¹ dzia³ania
zwi¹zane z kontrolami posesji, maj¹ce na celu
doprowadzenie do uprz¹tniêcia nieczysto�ci.
W celu zapewnienia w mie�cie czysto�ci i po-
rz¹dku, wobec w³a�cicieli posesji nie wywi¹-
zuj¹cych siê ze swoich obowi¹zków stra¿nicy
kieruj¹ polecenia porz¹dkowe, a najbardziej
uchylaj¹cych siê karz¹ grzywnami i kieruj¹
wobec nich wnioski o ukaranie do S¹du Rejo-
nowego w Bydgoszczy.

Poza tym w szko³ach uczestnicz¹cych
w "Dniu Ziemi" zostanie zorganizowany kon-
kurs na najbardziej zaanga¿owan¹ placówkê

Uczy,
radzi,

informuje

w dzia³ania ekologiczne, zostanie przeprowa-
dzony te¿ konkurs plastyczny pn. �Jak dbam o
swoje �rodowisko?� oraz cykl pogadanek z
uczniami pod nazw¹:

�Pomó¿ �rodowisku - Miastu - Sobie�.
SM

11111 KKKKK LLLLL TTTTT YYYYY
22222 HHHHH AAAAA UUUUU TTTTT
33333 KKKKK AAAAA £££££ AAAAA
44444 PPPPP OOOOO EEEEE LLLLL
55555 BBBBB IIIII OOOOO TTTTT
66666 KKKKK AAAAA WWWWW AAAAA
77777 NNNNN AAAAA EEEEE KKKKK
88888 MMMMM AAAAA EEEEE RRRRR
99999 TTTTT RRRRR EEEEE KKKKK
0101010101 PPPPP RRRRR EEEEE ÑÑÑÑÑ
1111111111 PPPPP RRRRR ZZZZZ AAAAA
2121212121 NNNNN AAAAA ZZZZZ AAAAA
3131313131 KKKKK OOOOO EEEEE KKKKK
4141414141 KKKKK AAAAA TTTTT YYYYY
5151515151 KKKKK OOOOO KKKKK OOOOO
6161616161 ZZZZZ HHHHH IIIII ÆÆÆÆÆ
7171717171 GGGGG RRRRR KKKKK IIIII
8181818181 PPPPP OOOOO WWWWW YYYYY
9191919191 KKKKK AAAAA AAAAA £££££
0202020202 KKKKK OOOOO IIIII AAAAA
1212121212 PPPPP LLLLL DDDDD AAAAA

 1. Graty, rupiecie
 2. Bardzo smaczna ryba
 3. Element statku kosmicznego
 4. Etui na dokumenty
 5. Cacko, ma³a rzecz
 6. Pani Personalna
 7. Dodatek dla kelnera
 8. Cz³owiek oci¹gaj¹cy siê
 9. Popularna nazwa Trabanta
10. Po³owa �rednicy
11. Pó³fabrykat w³ókienniczy
12. Zabieg przed operacj¹
13. Elegancki piecyk
14. Góry w Europie
15. Kszta³tka hydrauliczna
16. Skompromitowaæ kogo�
17. Okr¹g³e cukierki
18. Koñskie buty
19. Posiadany maj¹tek
20. Farsa, �mieszno�æ
21. Du¿e skupisko gwiazd



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

16. lutego 2002
Agnieszka Gruszka

ur. 6.01.2002
20. lutego 2002

 Krystian Zubaniak
ur. 13.12.2001

24. lutego 2002
Wiktoria Aleksandra Giemska

ur. 12.03.2001
Szymon Piotr Siemieñski

ur. 23.10.2001
Kacper Tomasz Borkowski

ur. 25.10.2001
Wiktor Eliasz Kowalewski

ur. 27.12.2001
10. marca 2002

Maciej Rafa³ Kropid³owski
ur. 19.10.2001

Julia Kaczorowska
ur. 10.02.2002

Jakub Artur Rybarczyk
ur. 12.01.2002

Adrian Mroziñski
ur. 10.01.2002

Igor Chwa³ek
ur. 8.11.2001

Kacper Czynka
ur. 25.01.2002

INFORMACJE
SAKRAMENT CHRZTU �W.

Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w czasie nie-
dzielnej Mszy �w. o godz. 13.00. Dziecko
zg³aszaj¹ rodzice w Biurze Parafialnym
podaj¹c kandydatów na chrzestnych (oso-
by ochrzczone, bierzmowane, praktykuj¹-
ce, maj¹ce ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹
w ma³¿eñstwie musi to byæ zwi¹zek sa-
kramentalny). Zg³aszaj¹c dziecko do
Chrztu �w. trzeba przedstawiæ odpis skró-
cony aktu urodzenia dziecka z USC. Ka-
techeza odbywa siê zawsze przed
Chrztem �w. w sobotê po Mszy �w. o godz.
18.30. Najbli¿sze terminy Chrztu �wiête-
go: 28 marca (Wielki Czwartek)
31 marca,   14 i 28 kwietnia br.
SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek ma³-
¿eñski powinny zg³osiæ siê do Biura Para-
fialnego celem ustalenia terminu �lubu i
spisania protoko³u na 3 miesi¹ce przed
planowan¹ ceremoni¹ �lubn¹.
POGRZEB
Przy zg³oszeniu pogrzebu nale¿y przed-
³o¿yæ skrócony odpis aktu zgonu z USC.

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

B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

20. lutego 2002 r.
Krzysztof Zubaniak

Beata Kriger
23. lutego 2002 r.
Andrzej Korzenecki

Marta Walczak
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RESTAURACJA - KAWIARNIA
 �PRZYLESIE�

ul. Bart³omieja z Bydgoszczy (Osiedle �Przylesie�)
85-796 Bydgoszcz, tel. 324-93-41

czynne od 12.00 do 20.00
Serwujemy smaczne obiady (dwa dania) za 7,00  z³otych
Organizujemy: wesela, komunie, stypy, imieniny siostry

i urodziny brata, spotkania towarzyskie
FONDUE

Dowozimy dania bankietowe,
obs³ugujemy bankiety poza lokalem.

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

Eugeniusz Krupiñski
ur. 25.09.1942 zm.11.02.2002

Stanis³awa Koñczal
ur. 26.04.1924 zm. 12.02.2002

Wanda Ka³amaja
ur. 17.04.1915 zm. 18.02.2002

Jadwiga Matuszewska
ur. 14.10.1907 zm. 20.02.2002
Mieczys³¹w Dzwoniarkiewicz

ur. 20.02.1928 zm. 14.03.2002
Tadeusz Grzeszkowiak

ur. 27.10.1920 zm. 15.03.2002
spisa³a Maria B.

9. marca 2002 r.
Robert Szwed

Joanna Halina B³achowicz

�Leki z Bo¿ej Apteki�

SKLEP ZIELARSKI
UL. BERLINGA VIS A VIS BLM

(OSIEDLE �PRZYLESIE�)
85-796 BYDGOSZCZ

CZYNNY:
PONIEDZIA£EK-PI¥TEK 10.00 DO 18.00

SOBOTA 10.00 DO 13.00
 ZIO£A * ZDROWA ¯YWNO�Æ * PRZYPRAWY

KOSMETYKI NATURALNE

To ju¿ dzi�, w Niedzielê Palmo-
w¹ A.D. 2002 o godzinie 16.00 za-
praszamy na drugie w naszej pa-
rafii Misterium Mêki Pañskiej. Mi-
sterium odbêdzie siê na tym sa-
mym terenie co w ubieg³ym roku,
czyli obok Doliny �mierci, tu¿ przy
du¿ym pomniku. Doj�æ do niego
mo¿na od strony ulicy Bo³tucia, as-
faltow¹ drog¹ w stronê pomnika,
lub chodnikiem od strony obiektów
sportowych przy ulicy Piwnika Po-
nurego.

Tegoroczne Misterium jest w
stosunku do poprzedniego bar-
dziej rozbudowane. Bezpo�rednio
w akcji wyst¹pi oko³o 100 osób. Do
tego grona nale¿y doliczyæ wiele
ludzi zaanga¿owanych w prace
przygotowawcze i w obs³ugê. W
dzie³o to w³¹czy³o siê wiele wspól-
not z naszej parafii, pocz¹wszy od
dzieci, poprzez m³odzie¿ i osoby
starsze, choæ jeszcze za wcze�nie
wymieniaæ wszystkich. Postaæ Je-
zusa zagra w tym roku kap³an - Je-
zuita z Bydgoszczy.

Bogatsze ni¿ rok temu s¹ rów-
nie¿ poszczególne sceny Miste-
rium. Ca³o�æ rozpocznie siê uro-
czystym wej�ciem Jezusa z
uczniami symbolizuj¹cym wjazd
do Jerozolimy. Orszak ten zejdzie
schodami od pomnika - przecho-
dz¹c w�ród t³umu - i uda siê na
plac akcji zasadniczej. Powitajmy
go radosnym "Hosanna". Tam, po-
dobnie jak w ubieg³ym roku, zoba-
czymy sceny: Ostatniej Wieczerzy,
modlitwy w Ogrójcu, pojmania, bi-
czowania i s¹du, po czym wyru-
szy droga krzy¿owa. Po ukrzy¿o-
waniu i zdjêciu z krzy¿a akcja po-
szerzona zosta³a o symboliczne
uwypuklenie Zmartwychwstania i
spotkania Jezusa z uczniami, w

tym z Tomaszem. Jezus, ju¿
Zmartwychwsta³y przemówi do
nas kieruj¹c s³owa swej nauki.

Wprowadzaæ nas w ca³¹ akcjê
bêdzie nieco fikcyjna - nie pocho-
dz¹ca z opisów biblijnych postaæ
�dziadka", który w zamy�le auto-
rów misterium jest jakby jednym z
uczniów Jezusa. Bêdzie on pro-
wadzi³ dialog z wspó³czesnym
m³odzieñcem, swym rzekomym
�wnukiem". To m³ody, wspó³cze-
sny cz³owiek poszukuj¹cy swego
powo³ania. Ws³uchajmy siê w ten
dialog.

Na koniec uwaga porz¹dkowa,
choæ bardzo wa¿na. Gdy �nasz"
Jezus bêdzie d�wiga³ krzy¿ na
�nasz¹" Golgotê, w odpowiednim
czasie Panowie porz¹dkowi zdej-
m¹ ta�my ograniczaj¹ce nam wej-
�cie na plac. Id�my za aktorami w
tej drodze krzy¿owej. Stañmy tam,
aby u stóp krzy¿a, na wzniesieniu
kontemplowaæ �mieræ Jezusa,
�mieræ Boga. To nic, ¿e trochê
stromo. Oni te¿ musz¹ wej�æ, a
Jezus z ciê¿arem. Podejd�my jed-
nak na tyle blisko, aby jednak nie
utrudniaæ pracy tym, którzy tam
wykonuj¹ swe zadania.

WSPÓ£ORGANIZATOR

TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK (28 marca): 18.30 - Msza �w. Wieczerzy Pañ-
skiej. Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w Ciemnicy do godz.
24.00
WIELKI PI¥TEK (29 marca) - obowi¹zuje post �cis³y * 14.30 - Dro-
ga Krzy¿owa w Dolinie �mierci * 18.30 - Liturgia Mêki Pañskiej,
Adoracja Grobu Pañskiego (grupy dzia³aj¹ce w parafii przychodz¹
na Adoracjê wed³ug �Planu czuwania" na str. ) * 21.30 - Gorzkie
¯ale (trzy czê�ci) * 23.30 �Rozwa¿ania Katarzyny Emmerich� bê-
dzie czyta³ - Aleksander Machalica z towarzyszeniem Kwartetu
Pomorskiego.
WIELKA SOBOTA (30 marca) - 8.00 do 19.00 o pe³nych godzi-
nach 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 (31. marca) nie ma Mszy �w. o
godz. 7.00

ÓSMY GRZECH ...
(...)

Omijam z daleka
ludzkie dramaty
Patrzê obojêtnie
na czyj¹� krzywdê
Nie robiê nic.
Nie potrafiê,
A mo¿e nie chcê?
Agata Bukaluk, (z �Gimzetki� nr 4/2002)



13. lutego - w �rodê Popielcow¹ - zbierano ofiary na potrzeby Bydgo-
skiego Hospicjum im. ks. Jerzego Popie³uszki. Zebrano 3321 z³.
17. lutego kolportowano cegie³ki i zbierano ofiary na budowê Domu
Jubileuszowego. Zebrano  4223 z³ote, za które zakupiono stal zbroje-
niow¹. Wy³o¿ono Ksiêgê Duchowej Budowy Domu Jubileuszowego,
w której mo¿na wpisywaæ dobrowolne duchowe zobowi¹zania, np.
modlitwê, post, wyrzeczenia w intencji budowy tego dzie³a.
Od 17 do 20 lutego rekolekcje wielkopostne dla nauczycieli, lekarzy i
�rodowisk twórczych w ko�ciele pw. NSPJ na pl. Piastowskim w Byd-
goszczy g³osi³ ks. bp Józef Zawitkowski. (Rozmowa z ks. Biskupem
i okruchy porekolekcyjne wewn¹trz numeru).
24 lutego zbierano na potrzeby dzieci w Afryce. Zebrano 1557 z³.
Od 24 do 27 lutego trwa³y rekolekcje parafialne i dla studentów, które
prowadzi³ ks. Wojciech Polak - rektor Prymasowskiego Seminarium
Duchownego z Gniezna. Refleksja wewn¹trz numeru.
26 lutego odby³o siê kolejne spotkanie Sejmiku Parafialnego. Oma-
wiano sprawy bie¿¹ce i przygotowania do Wielkanocy.
3 marca na wszystkich Mszach �w. wystawiano III czê�æ sakronoweli.
(wiêcej na stronie DA). * O godz. 14.00 Msz¹ �w. koncelebrowan¹,
pod przewodnictwem ks. Piotr Wencla Wspólnoty Ko�cio³a Domowe-
go rozpoczê³y kolejne spotkanie diecezjalne. Po Mszy �w. cz³onkowie
wspólnot uczestniczyli w Drodze Krzy¿owej w Dolinie �mierci. * Roz-
poczê³y siê rekolekcje wielkopostne dla dzieci.
5 marca odby³o siê spotkanie organizacyjne dla chêtnych, którzy po-
mogliby pomóc w II Misterium Mêki Pañskiej w Dolinie �mierci.
10 marca na wszystkich Mszach �w. kazanie g³osi³ i kolportowa³ ksi¹¿ki
swego autorstwa o. Zbigniew Warcholik ze Zgromadzenia Misjonarzy
Ducha �wiêtego. * Asystent TP KUL zbiera³ ofiary na cele tej Uczelni.
11 marca m³odzie¿ gimnazjalna odbywa³a rekolekcje wielkopostne.
16 marca odby³o siê tradycyjne Czuwanie z Maryj¹.
17 marca rozpoczê³y siê rekolekcje ewangelizacyjne dla m³odzie¿y,
które prowadzi ks. Maciej Krulak. * Otwarto wystawê Piotra Geise pt.
"Góra Krzy¿y", któ¹ mo¿na ogl¹daæ w naszym ko�ciele.
21. marca przypada Dzieñ Fatimski z modlitw¹ ró¿añcow¹ i spotka-
niem grupy "D¹b".
24 marca br. o 16.00 odbêdzie siê II MISTERIUM MÊKI PAÑSKIEJ
w Dolinie �mierci. * Po Mszy �w. o 18.30 wyst¹pi z koncertem na
marimbie Aleksandra Krasowska. Wstêp wolny i zbiórka ofiar na le-
czenie Danusi.
Z okazji Wielkiego Czwartku - dnia ustanowienia sakramentu kap³añ-
stwa sk³adamy wszystkim naszym ksiê¿om: proboszczowi Zygmun-
towi, wikariuszom: Stanis³awowi, S³awomirowi, Zbigniewowi, Edwar-
dowi, oraz ks. Krzysztofowi i ks. Janowi - seniorowi najlepsze ¿ycze-
nia b³ogos³awieñstwa Bo¿ego i opieki Królowej Mêczenników w s³u¿-
bie kap³añskiej.
W okresie Wielkiego Postu codziennie o godz. 5.30 do 6.30 (od pn do
pt) trwa³a modlitwa brewiarzowa.
Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego codziennie w kaplicy o godz. 15.00.
Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu  w kaplicy w pi¹tki od 9.00-18.30.
Strona internetowa parafii www.mbkm.gniezno.opoka.org.pl, zawiera
aktualne wiadomo�ci duszpasterskie, intencje mszalne i wiele innych
po¿ytecznych informacji.
Inne informacje na stronach CKK "Wiatrak" i DA "Martyria".
Informujemy, ¿e niniejsze wydanie zawiera II kolorow¹ czê�æ kalen-
darza parafialnego na rok 2002.
PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO na stronie obok, a CZU-
WANIA PRZY GROBIE PAÑSKIM na str. 10.
SPROSTOWANIE:  W poprzednim wydaniu �Na o�cie¿� wkrad³ siê
przykry b³¹d. Otó¿ w tek�cie �Nie bójmy siê ...� b³êdnie podali�mykilka
informacji.  Podczas Nabo¿eñstwa Ekumenicznego kazanie wyg³osi³ ks.
Jaros³aw (a nie Janusz) Dmitruk, za� ks. Janusz Olszañski jest z Ko�cio³a
Ewangelicko-Metodystycznego (a nie Ewangelicko-Augsburskiego).
Wszystkich przepraszamy. Redakcja

ZNACZENIE WYRAZÓW

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szyfru. Poszczegól-
ne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy
podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(2-N,8-I,11-C,3-E,13-A,5-D,11-F,1-B)! (9-
B,3-A,14-J,4-H,9-D) (3-A,10-G,2-L,11-A,7-G,5-H,14-H,1-E,7-D,14-I,7-
F,13-C,8-L,2-H,3-D,10-H)! (11-F,4-H,12-J,7-G,14-N,10-G) (14-I,3-D,8-
J,2-M,4-N,14-H,4-L) (9-E,13-C,11-A,10-A,14-G, 8-J,4-L) (7-G,11-B,9-
A,12-M) (1-J,7-E,11-A,4-K,2-H,9-F,12-H)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy-
³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do
14 KWIETNIA  2002 roku.  Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzed-
niego numeru to has³o: �WIELKI POST TO DNI POKUTY I POJEDNA-
NIA, NASZEJ WALKI ZE Z£EM�. Nagrodê otrzymuje Ma³gorzata Mo-
stek zam.  w   Bydgoszczy przy ul. £abendziñskiego 1. Gratulujemy.
Nagroda czeka w zakrystii.

POZIOMO:
1A Rura z gazem
2H S³ynny wodospad
3A Drobne kluseczki gotowane na

mleku
4H Sprawdzian nabytej wiedzy
5A Swym imieniem s³awi Pana

Boga
6I Ukryte, czêsto nie znane

bogactwa
7A Niewielka rzecz, drobnostka
8I Najczê�ciej odwiedzaj¹ go chorzy
9A Stolica ca³ego Trójmiasta
10G Poprawianie paznokci
11A Sprawozdanie z zawodów

sportowych
12G Dêty instrument jazzowy
13A �ród³o �wiat³a dla groto³aza
14G Zbiorowe karmienie

KRZY¯ÓWKA WIELKANOCNA (G)
OPRACOWA£ RASKE WIDIP
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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

PIONOWO :
A1 Z trzonem i kapeluszem
A9 Rdzenni mieszkañcy Podhala
B5 Szaleñstwo, pomieszanie

zmys³ów
D7 Wstyd, nies³awa
E1 Cia³o, co siê rozepcha³o
E11 Namiot z aren¹
G5 Dokumenty pewnej sprawy
G10 Ugniatanie miê�ni
H1 Z³o�æ, a mo¿e i miasto?
I6 Reprezentacyjny pokoik
J1 Wózek do rozwo¿enia karmy w

oborze
J12 Sprzêt Ma³ysza w ustach jego

dziadka
K8 Ziarno na czekoladê
L1 Prawa rêka farmera
N8 Dobre wspó³dzia³anie

TELEFONY
346-76-25 ks. proboszcz Zygmunt Trybowski, Biuro Parafialne
346-76-26 ks.  Stanis³aw Bezler (wew. 43),  ks. Zbigniew Zimniewicz (44),
ks. S³awomir Szwagrzyk (42) * ks. Edward Wasilewski (348-51-28)
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)
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Sk³ad ukoñczono i oddano do druku 20. marca 2002 r. Nastêpne wydanie
�Na o�cie¿� planowane jest 21. kwietnia 2002 roku. Dziêkujemy PT Czytel-
nikom za listy, dowody pamiêci i s³owa sympatii.



Tradycje wielkopostne i wielkanocne w naszej parafii

Niedziela Palmowa -  Misterium Mêki Pañskiej

Konkurs pisanek i palm

Wielki Czwartek - Eucharystia

Wielki Czwartek - obrz êd mycia nóg

Wielki Pi¹tek i Wielka Sobota
- czuwanie przy Grobie Pañskim

Wielki Sobota - �wiêcenie pokarmów

Wielki Pi¹tek - Droga krzy¿owa w Dolnie �mierci

"Na o�cie¿" Miesiêcznik Parafii Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników * Redaguje kolegium, asystent ko�cielny ks. Krzysztof Buchholz
Adres kontaktowy: ul. gen. Miko³aja Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz * na-osc@lo.com.pl; http://www.naosc.lo.com.pl * Materia³ów nie
zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega siê równie¿ prawo do zmianytytu³ów i skrótów materia³ów. Wszelkie prawa zastrze¿one

Projekt, fotografie i przygotowanie
ok³adki - Mietek


