


Czas od ostatniego wydania up³yn¹³ w
wielkopostnej zadumie, æwiczeniach rekolek-
cyjnych, dniach skupienia. Przed nami fina³ -
Zmartwychwstanie.

Jako temat przewodni wydania redakcja
proponuje �strach�. Dziwne to trochê, ale oka-
zuje siê, ¿e wybór takiego has³a ma spore
uzasadnienie.

Ze strachem spotykamy siê bowiem przy
ró¿nych okazjach. Wokó³ tego s³owa toczy
siê rozmowa miesi¹ca z katechetk¹ i teolo-
giem �wieckim. Strach ma miejsce tam, gdzie
nie ma mi³o�ci.

Na jednej ze stron jest sonda na temat
strachu, któr¹ przeprowadzi³a Zosia. Cieka-
we s¹ wypowiedzi ludzi zapytanych trochê z
zaskoczenia o to: czym jest strach i jak na
niego reaguj¹. Jedna w wypowiedzi brzmi.
�Nie mam siê czego baæ, bo jestem ochrzczo-
ny�.

O innym aspekcie strachu opowiada Tato.
Dla niego wa¿nym jest strach jako rodzaj na-
turalnego i ludzkiego �hamulca�, który zadzia-
³awszy w porê potrafi ostrzec cz³owieka przed
nieszczê�ciem.

Jest te¿ wiele innych informacji o wyda-
rzeniach w parafii i grupach parafialnych.

Tradycyjnie znajdziemy te¿ �wielkotygo-
dniowy, parafialny rozk³ad jazdy�. A wszystko
rozpocznie siê Niedziel¹ Palmow¹ i V Miste-
rium w Dolinie �mierci. Oj bêdzie siê dzia³o.
W Niedzielê Palmow¹ mija 12 lat, jak ukaza-
³o siê pierwsze wydanie �Na o�cie¿�. Ile ich
jeszcze bêdzie, któ¿ to wie?

Do tradycyjnych celebracji wielkotygo-
dniowych, w tym roku dojd¹ jeszcze dni re-
kolekcji parafialnych dla doros³ych.

Lubiê nasze staranne celebracje dni Wiel-
kiego Tygodnia, a szczególnie Triduum Pas-
chalnego, kiedy wszystko dzieje siê, jak
mówi¹ dzieci �na prawdziwo�. Jest prawdzi-
wy blask �wiecy, dym kadzid³a, cisza po za-
milkniêciu organów i dzwonów, prawdziwy
g³os ko³atek, prawdziwe wiêzienie dla Pana
Jezusa, prawdziwa mêka i prawdziwy grób.
Jest te¿ prawdziwy ogieñ i ponowny d�wiêk
dzwonów i radosne Alleluja! w Wielk¹ Noc.

Niech radosne pozdrowienie - �Chry-
stus zmartwychwsta³ - prawdziwie zmar-
twychwsta³. Alleluja� bêdzie nasz¹ po-
ciech¹ i  rado�ci¹.

FRED

Mo¿na nie czytaæ

Koñczy siê czas Wielkiego Postu. Czas
nierozdzielnie zwi¹zany ze spowiedzi¹ �w.
wielkanocn¹. Czy boisz siê spowiedzi �w.
Czy spotykaj¹c siê z Mi³osierdziem Boga
odczuwasz strach, lêk?

Tak, czasem siê lêkam bo spowied� nie
jest ³atwym sakramentem. Ze swej natury
wymaga mówienia o tym, czego siê wstydzi-
my, wyjawiania przed spowiednikiem tego,
co chcieliby�my ukryæ przed �wiatem i Bo-
giem. Na dodatek, w wiêkszo�ci wypadków
obrzêd trwa zaledwie parê minut, a wyzna-
nie win sprowadza siê do kilku standardo-
wych formu³ek. Obraz przejaskrawiony, byæ
mo¿e, bo przecie¿ s¹ osoby, które dobrze i
chêtnie siê spowiadaj¹. Ale one wiedz¹, jak
i po co siê spowiadaæ.

Pozosta³ym, zw³aszcza tym, którzy siê boj¹
mog¹ pomóc s³owa jednego z zakonnych
spowiedników: �Nie mogê powiedzieæ, ¿e
chêtnie siê spowiadam. Ale czujê i wiem, ¿e
spowied� dobrze mi robi. Czasami muszê
przystan¹æ, by siê przyjrzeæ swemu ¿yciu i
dokonaæ bilansu. W takich wypadkach mu-
szê przekroczyæ próg zahamowania i popro-
siæ którego� ze wspó³braci, by wys³ucha³
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mojej spowiedzi. Nie zmieniê skóry - nie po-
zbêdê siê swych problemów, nie uniknê co-
dziennych b³êdów. Niemniej w³a�nie spo-
wied� jest pobudzaj¹cym impulsem: zacznij
od nowa, ¿yj bardziej �wiadomie i uwa¿nie.
Wyznaj¹c winy czasami odkrywam pu³apki,
w które nieustannie wpadam. W tym sensie
mogê powiedzieæ, ¿e spowied� mnie uwra¿-
liwia. A dziêki odpuszczeniu win wiem, ¿e nie
muszê ci¹gle grzebaæ w przesz³o�ci. Od tej
chwili przesz³o�æ jest ju¿ pogrzebana.�

Pamiêtajmy zatem, ¿e Spowied� jest miej-
scem spotkania z Jezusem, który przebacza
grzesznikom; a tak¿e miejscem spotkania z
Bogiem, który nas uwalnia od naszych win i
naszego poczucia winy, który za po�rednic-
twem sakramentu pozwala nam doznaæ
Jego mi³osiernej mi³o�ci.

Zatem, niech dla naszych Parafian spo-
wied� �w. wielkanocna, dobrze przygotowa-
na i przeprowadzona, bêdzie kulminacyjnym
punktem naszego wielkopostnego nawróce-
nia i najlepszym przygotowaniem na nadcho-
dz¹c¹ rado�æ Wielkiej Nocy.

KS. PROBOSZCZ JAN

GRÓB JEST PUSTY
Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II, bêd¹c z pielgrzymk¹ w Ziemi �wiêtej przy

Bazylice Grobu Pañskiego w Jerozolimie powiedzia³: "Grób jest pusty. Jest
on niemym �wiadkiem centralnego wydarzenia ludzkiej historii: Zmartwych-
wstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez dwa tysi¹ce lat ten pusty
grób �wiadczy³ o zwyciêstwie ¯ycia nad �mierci¹. Wraz z Aposto³ami i
Ewangelistami, wraz Ko�cio³em wszystkich miejsc i wszelkich czasów,
my równie¿ niesiemy �wiadectwo i g³osimy: �Chrystus zmartwychwsta³!
Powstawszy z martwych, ju¿ wiêcej nie umiera, �mieræ nad Nim nie ma
ju¿ w³adzy� (por. Rz 6,9).

 W tym dniu wspania³ym wszyscy siê weselmy! Zmartwychwstanie Pañ-
skie jest �ród³em naszej chrze�cijañskiej nadziei. Z faktu pustego grobu
Chrystusa czerpiemy moc, która pozwala przemieniaæ nasze ¿ycie.

Ca³y Ko�ció³ z wielka rado�ci¹ pochyla siê z pokor¹ nad misterium zba-
wienia. Chcemy prze¿ywaæ �wiêta Paschy jako czas w³¹czenia siê w ra-
do�æ Chrystusa pokonuj¹cego grzech, z³o, �mieræ i moce ciemno�ci.

Wszystkim osobom zwi¹zanym z miesiêcznikiem parafialnym �Na o�cie¿�
autorom, wspó³pracownikom, czytelnikom, darczyñcom z okazji �wi¹t Pas-
chalnych sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia, aby Chrystus ukrzy¿owa-
ny i zmartwychwsta³y uradowa³ i pocieszy³ ka¿dego, nape³niaj¹c jego ser-
ce niezwyciê¿on¹ mi³o�ci¹. Wszystkim ¿yczê z serca radosnego Alleluja!

KS. PROBOSZCZ JAN

Chrystus Zmartwychwsta³!
Nie lêkajcie siê! Na �wiêta zmartwychwstania

Pañskiego Kap³anom, Siostrom Zakonnym,
Parafianom, Czytelnikom i Sympatykom wiele
rado�ci paschalnej

¿yczy Kolegium redakcyjne �Na o�cie¿�



Rozmowa miesi¹ca

STRACH CZY BRAK MI£O�CI
z teologiem �wieckim i katechet¹ Ani¹ - rozmawiaj¹ Dawid Myszko i Mieczys³aw Paw³owski

Mieczys³aw: Mimo zbli¿aj¹cych siê �wi¹t
Wielkanocnych spróbujmy porozmawiaæ
o strachu. Taki pomys³ przyszed³ mi do
g³owy wtedy, gdy siêgaj¹c do tekstów
biblijnych stwierdzi³em, ¿e czas dni pas-
chalnych w Jerozolimie naznaczony by³
strachem. W opisach biblijnych mo¿na
poczytaæ o tym jak bali siê Aposto³owie
zamkniêci na klucz w Wieczerniku, kiedy
ju¿ nie by³o Mistrza, bo umar³; kiedy bali
siê ̄ ydzi po zmartwychwstaniu i sprepa-
rowali swoje informacje o tym wydarze-
niu. Po tym stwierdzeniu siêgn¹³em do
definicji �strachu� i przeczyta³em, ¿e
<�strach� to jest silna i przykra emocja o
charakterze wrodzonym, pojawiaj¹ca siê
w sytuacjach realnego zagro¿enia.> Da-
lej przeczyta³em, ¿e psychopatologia od-
ró¿nia strach od lêku, którego obiekt jest
zawsze niewyt³umaczalny. Czym innym
jest wiêc strach, a czym innym lêk. Strach
jest uzasadniony, natomiast lêk jest nie-
uzasadniony. Czy w ¿yciu cz³owiek czê-
�ciej do�wiadcza strachu, czy lêku?
Anna: Musimy dobrze zdefiniowaæ i strach i
lêk. Strach jest mimo wszystko czym� raczej
po¿¹danym, pozytywnym jako reakcja orga-
nizmu na dan¹ sytuacjê, w przeciwieñstwie
do lêku, który mo¿e nas parali¿owaæ.

Mówi¹, ¿e �strach ma wielkie oczy�.
A kto go widzia³? Chocia¿ jest pewnie tro-
chê racji w tym powiedzeniu, bo czêsto bar-
dzo boimy siê czego�, co pó�niej okazuje
siê b³ahostk¹.

Kiedy m³odzi ludzie zamierzaj¹ siê pobraæ
do�wiadczaj¹ czego� w rodzaju strachu.
Opieraj¹c siê na w³asnym przyk³adzie po-
wiem, ¿e to raczej emocje a nie strach. One
mog¹ byæ pozytywne, ale to zale¿y od ludzi.
Jedni np. mog¹ siê baæ tego, ¿e nie wiado-
mo czy osoba, któr¹ wybra³y jest t¹ w³a�ciw¹.
Inni mog¹ martwiæ siê o przysz³o�æ, czy po-
radz¹ sobie materialnie, z wychowaniem
dzieci, czy wytrzymaj¹ ze sob¹? Ale tak pa-
trz¹c po chrze�cijañsku powiem, ¿e odpo-
wiedzi¹ jest brak mi³o�ci. Je¿eli nie ma siê
tej pewno�ci, ¿e to jest mi³o�æ, wtedy poja-
wia siê strach.

Mamy tu próbê zestawienia strachu i wol-
no�ci. Czy uda³oby siê jako� te dwa okre-
�lenia pokojarzyæ?
Dawid: Mo¿e na przyk³adzie ma³¿eñstwa.
Czy w tym wypadku strach wi¹¿e siê z
mo¿liwo�ci¹ ograniczenia tej wolno�ci
przez ma³¿eñstwo?
Gdy kto� czuje siê jak taki <wolny strzelec>,
¿e mo¿e wszystko kiedy chce i jak chce, no
to mo¿e siê pojawiæ strach przed ogranicze-
niem jego swobody. Bêdzie czu³ ten ciê¿ar
odpowiedzialno�ci, ¿e ju¿ nie mo¿e byæ tu i
tam.

A we�my i nne przypadki, choæby zawo-
dów takich jak: ratownik, stra¿ak, poli-
cjant, marynarz? Zawodowiec idzie w kie-
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runku �przymykania� strachu jako sygna-
lizatora, zaworu bezpieczeñstwa i poko-
nuje go.
Dawid: Gdy kto� siê czêsto spotyka ze
strachem, z prze³amywaniem w³asnej s³a-
bo�ci tak jak stra¿ak, policjant, w pracy
gdzie jest du¿e ryzyko, mo¿e siê w pe-
wien sposób znieczula na ten strach?
Mo¿e siê znieczula, ale te¿ mo¿e byæ to sil-
ne poczucie swojej misji, zadania. Zawód
motywuje go, ¿eby zrobiæ ten krok, np. w
ogieñ. Czuje, ¿e to jest jego zadanie i to robi.
Nie byliby stra¿akami, czy policjantami, gdy-
by nie czuli, ¿e mog¹ to robiæ.

Jak patrzeæ na takie zjawiska, ostatnio
do�æ powszechnie obecne w telewizji
�szko³y przetrwania�?
Kto by siê na to pisa³ - ja? - nie.

Czy to nie jest kreowanie sytuacji, w któ-
re �zamierzone� jest pokonywanie stra-
chu?
My�lê, ¿e dzisiaj �wiat d¹¿y do tego, ¿eby
pokazaæ, ¿e ja mogê, ¿e mogê pokonaæ sie-
bie, ¿e pokonam wszystko, swoje lêki, pro-
blemy, sam poradzê sobie, ¿eby pokazaæ,
¿e jestem do tego zdolny.

Dawid: Ale zestawili�my strach i wolno�æ.
Gdyby cz³owiek nie czu³ strachu, by³by
bardziej wolny? Mo¿e te kursy przetrwa-
nia to w³a�nie maj¹ na celu, ¿eby poczuæ
siê bardziej wolnym przez przezwyciê¿e-
nie swego strachu, odrzucenie go.
Mo¿e?

Ale wtedy pojawia siê pytanie o granicê
wolno�ci - ile mi wolno? I pytanie czy to
jest sposób na uzyskanie wiêkszej wol-
no�ci?
To jest czasem na granicy nara¿enia w³asne-
go ¿ycia. Nie wiem czy mo¿na sobie robiæ
takie eksperymenty - ile wytrzymam?

Patrz¹c na �szko³¹ przetrwania� widzimy,
¿e jest to do pewnego stopnia igranie.
Tak?
My�lê, ¿e tak, je�li nara¿aj¹ swoje zdrowie
czy nawet ¿ycie. Trzeba by zapytaæ te oso-
by jakie maj¹ motywacje, ¿eby to robiæ.

Dawid: Gdy odczuwa siê ból, to jest to
dobry znak. Bo gdy nas co� boli, to trze-
ba i�æ do lekarza. Czy nie jest podobnie
ze strachem, ¿e jest to zdrowy objaw, bo
gdy np. boimy siê ognia, to staramy siê
od niego trzymaæ z daleka?
To jest jednak do�wiadczenie w pozytywnym
rozumieniu strachu.

Czyli uznajemy, ¿e strach jest naturalnym
wyposa¿eniem cz³owieka, który pe³ni rolê
lampy ostrzegawczej, która mówi, no s¹
jakie� granice. Dobrze. Ale wróæmy do
strachu z zakresu teologii, np. moralnej.
Ludzie boj¹ siê pój�æ do spowiedzi. Jest
taki czas, ¿e jest obowi¹zek pój�cia do
spowiedzi, przynajmniej raz do roku.

Cz³owiek boi siê pój�æ do spowiedzi, je�li ma
taki obraz Pana Boga, ¿e trzeba siê Go baæ,
¿e jest rodzajem �policjanta�, który czyha non
stop i zaraz mi mandat wystawi. Albo te¿
mo¿e to byæ obraz surowego sêdziego, któ-
ry wszystko spisa³ i teraz jest d³uga lista wy-
stêpków. Mo¿na siê baæ, gdy widzê Boga
jako surow¹ Osobê, nie widzê ciep³a, mi³o-
�ci, otwarto�ci Boga, który przygarnie mnie
mimo wszystko. I gdy kto� ma taki obraz
Pana Boga, to zawsze bêdzie siê ba³ pój�æ
do spowiedzi. Trzeba by te¿ odró¿niæ strach
i wstyd. Mo¿na siê wstydziæ, ¿e ja zrobi³em
co� z³ego, jest mi w ten sposób przykro, ¿e
Bogu zada³em ból, ¿e On siê na mnie za-
wiód³.

Ile jest prawdy w takim powiedzeniu, ¿e
wiara zwi¹zuje z Bogiem, a strach zwi¹-
zuje z diab³em?
My�lê sobie, ¿e do pewnego momentu taki
lêk przed Panem Bogiem, co� w rodzaju
boja�ni jest darem od Ducha �wiêtego. Jest
to boja�ñ Bo¿a w tym pozytywnym znacze-
niu, ¿e ja nie chcê Mu sprawiaæ przykro�ci,
¿e ja nie chcê Go raniæ, bo wiem, ¿e mnie
kocha, wiêc nie chcê tej przyja�ni niszczyæ,
a nie strach - jako ucieczka od Niego. A je�li
ucieczka, to wtedy to powiedzenie by siê
zgadza³o, bo gdy uciekam od Pana Boga to
w stronê szatana.

Dawid: Czy to nie jest paradoks, ¿e z jed-
nej strony nie boimy siê grzeszyæ, nie
boimy siê trwaæ w stanie grzechu �mier-
telnego, co jak wiadomo w przypadku
�mierci oznacza³oby dla nas potêpienie,
a boimy siê spowiedzi. Czy nie widaæ ja-
kiej� sprzeczno�ci tej dwoistej postawy
cz³owieka?
Bardzo czêsto spotykam siê z tym w szkole,
¿e nie ma poczucia lêku przed Panem Bo-
giem, bo Go kto� nie zna, jest mu obojêtny.

Ale nie do koñca jeste�my w stanie Pana
Boga rozpoznaæ.
To co mówi nam Pismo �wiête, to co s³yszy-
my - nie wystarczy. Gdy s³yszê, ¿e Bóg mnie
kocha, jest mi³osierny, gotowy mi przeba-
czyæ, a nie bêdzie we mnie otwarcia siê na
tê mi³o�æ i nie do�wiadczê - osobi�cie tej
Mi³o�ci - to bêdê prze¿ywaæ strach przed Bo-
giem jak przed kim� obcym i bêdê od Niego
ucieka³a. Wiele razy jest tak, ¿e im dalej do
spowiedzi, tym trudniej siê zdecydowaæ na
ten w³a�nie krok - pój�cia, przeproszenia i
poproszenia o mi³o�æ. Im bardziej siê ten
czas wyd³u¿a, tym trudniej zrobiæ krok do
przodu.

Mam okre�lone wskazówki ze strony Ko-
�cio³a, ¿e mam prost¹ drogê. Mogê i�æ i
powiedzieæ, ¿e zrobi³em �le. Ale takie co�
mogê zrobiæ kiedy jestem wolny, bo Panu
Bogu nie zale¿y na niewolniku, który siê
Go boi i z dzwoni¹cymi �³añcuchami znie-
wolenia� do Niego idzie. Mamy te¿ do
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czynienia z takimi opiniami, ¿e w sakra-
mencie pojednania w Jego imieniu funk-
cjonuj¹ ludzie o ró¿nych charakterach, o
ró¿nych nastawienia i ró¿nych dyspozy-
cjach, o ró¿nych temperamentach i cza-
sami do�wiadczenia s¹ takie, ¿e mo¿na
siê baæ.
Zdarza siê tak, ¿e z³e wspomnienia zostaj¹,
bo np. ksi¹dz tak komu� co� ostro powie-
dzia³, albo wyzwa³, ¿e reszta ko�cio³a s³y-
sza³a. Takie zranienia zostaj¹ i pó�niej na
pewno jest ciê¿ko zdecydowaæ siê na pój-
�cie do spowiedzi. I tak moi uczniowie w
szkole mówi¹, ¿e do�wiadczyli czego� takie-
go, ¿e teraz nie pójd¹ - i ju¿.

Czyli tak jak w sposób nadzwyczajny do-
�wiadczyli takiego traktowania, tak musi
byæ nastêpna nadzwyczajna okazja, ¿eby
to potraktowanie zniwelowaæ. Co by³oby
tym czynnikiem sprzyjaj¹cym, ¿eby ten
strach pokonywaæ?
W tym przyk³adzie, o którym mówimy, mo¿e
byæ spotkanie jakiego� kap³ana z okazji np.
jaki� rekolekcji. Wystarczy choæby pos³uchaæ
jak on mówi. O niektórym siê mówi, ¿e do
tego ba³bym siê i�æ do spowiedzi, bo jest ciê-
ty, ostry. A o innym, ¿e ma ciep³y g³os, ¿e
mo¿e akurat dobrze by³oby do niego pój�æ,
bo by mnie nie skrzycza³. Gdy taki m³ody,
poraniony cz³owiek s³yszy w czasie spowie-
dzi, ¿e ksi¹dz siê cieszy gdy on przychodzi,
nawet po d³ugim czasie, czy nawet czêsto,
bo co� mu siê czêsto przydarza grzeszyæ i
mówi ciep³o, z serdeczno�ci¹, to my�lê, ¿e
jest to szansa ¿eby siê prze³amaæ i spróbo-
waæ jeszcze raz.

Czy katecheta boi siê i�æ do szko³y?
Tak.

A dlaczego?
Bo ma ma³o zaufania do Pana Boga. Cza-
sami jest trudno. Ró¿ne i trudne s¹ do�wiad-
czenia uczniów. Nie chc¹ s³uchaæ, a czasa-
mi s¹ agresywni do osoby, która chce im
powiedzieæ co� o Panu Bogu.

Czy m³odzi ludzie nie maj¹ aby jakiego�
strachu przed stawianiem sobie podsta-
wowych pytañ: - �sk¹d siê wzi¹³em i do-
k¹d zmierzam�?
Ostatnio prze¿ywam trudny czas w szkole z
niektórymi klasami i widzê coraz bardziej jak
wszystko staje siê im obojêtne. Wiele razy
podchodzê do nich i proszê - �Powiedzcie
co was nurtuje, bo teraz jest odpowiedni
czas. Za parê lat nie bêdziecie ju¿ w szkole
i nie bêdziecie mieli okazji, by kogo� zapy-
taæ o rzeczy, które was mêcz¹.� Ale wiêk-
szo�æ z nich jest obojêtna. Chocia¿ s¹ oso-
by, które reaguj¹ pozytywnie. Mówi¹, ¿e byli
u spowiedzi, ¿e spowiednik ucieszy³ siê, ¿e
przyszli. Dziel¹ siê t¹ wiadomo�ci¹. Choæ
zaskoczy³ mnie jeden uczeñ, gdy niedawno
rozmawiali�my. Powiedzia³, ¿e on ma tak
wpojone, ¿e jak idzie siê do spowiedzi, to
raz do komunii i potem siê ju¿ nie idzie.

Czy jest sposób na jakie� przebudzenie?
To bardzo d³ugi proces. My�lê tu o konkret-
nej klasie, maj¹cej konkretne problemy.

Przed sob¹ �szpanuj¹�, popisuj¹ siê ci¹gle,
nie s¹ powa¿ni i nie potrafi¹ rozmawiaæ nor-
malnie. A wynika to z tego, ¿e gdzie� tam
brakuje ojca, gdzie� jest rozbita rodzina, al-
kohol, jakie� problemy ze zdrowiem. Pracu-
jê w szkole dla niewidomych i s³abo widz¹-
cych, wiêc jak siê pojawi jeszcze problem
utraty wzroku, to jest wielki bunt wobec Pana
Boga. - �Dlaczego tak jest, bo ja proszê, ja
siê kiedy� modli³em, ja chodzi³em kiedy� do
ko�cio³a, ale przecie¿ Pan Bóg nie wys³u-
cha³.� Dlaczego? Jak siê to wszystko na³o-
¿y, to najpierw trzeba takich rozmów typowo
egzystencjalnych o ¿yciu, o do�wiadczeniu
rodziny, relacji z kolegami. Tego siê nie da
zrobiæ na jednej godzinie lekcyjnej religii, kie-
dy ma siê ile� tam historii ¿ycia przed sob¹.
Z ka¿dym trzeba by by³o osobno usi¹�æ i
osobno d³ugo rozmawiaæ i d³ugo pewne rze-
czy t³umaczyæ, uk³adaæ.

A jak powinno byæ?
Tak, ¿eby nie byæ w stanie grzechu ciê¿kie-
go. Jak pojawia siê ten grzech to szybko
wysprz¹taæ. A niektórzy teologowie mówi¹ -
�nie czekaj a¿ zemdlejesz�.

Przyjrzyjmy siê takiemu biblijnemu obra-
zowi �Burza na morzu�. Pan Jezus �pi w
najlepsze, a aposto³owie szalej¹ ze stra-
chu: - Panie, obud� siê, bo za chwilê bê-
dziemy na dnie. Zagro¿enie jest powa¿-
ne, a Pan Jezus sobie �pi.
Jest Panem wszystkiego i niczego lêkaæ siê
nie musi. Wszystko mo¿e zrobiæ, panuje nad
wszystkim. Oni jakby zapomnieli, ¿e maj¹
Kogo� Takiego przy sobie. Ale to chyba jest
naturalne, ¿e jako ludzie wystraszyli siê.

We�my inny przyk³ad: - �Idzie Piotr po wo-
dzie�.
Gdy straci³ z oczu Jezusa, spojrza³ pod nogi
-zobaczy³ ciemno�ci morskie i wpad³ do
wody. Gdy patrzy siê na Jezusa - jest wszyst-
ko dobrze.

Na zakoñczenie przyk³ad - obraz Hioba.
Siedzia³ sobie w miejscu - dzi� mo¿na by
powiedzieæ - w miejscu utylizacji odpa-
dów. Patrzy na suflerów, którzy mówi¹:
�Niemo¿liwe ¿eby� nie zgrzeszy³, ¿eby ciê
Pan Bóg tak do�wiadcza³�. Kiedy Hiob
zmaga siê ze swoim strachem, ci którzy
go obserwuj¹ dok³adaj¹ mu swoje. Ile
strachu jeste�my w stanie wytrzymaæ?
Nasuwa mi siê taka my�l, ¿e Pan Bóg nie
daje nam wiêcej ni¿ mo¿emy znie�æ.

Tak prosto?
My�lê o Hiobie. Gdyby takie do�wiadczenia
spotka³y mnie czy kogo� innego, to ka¿dy
cz³owiek by siê w tej sytuacji za³ama³, a Hiob
nie za³ama³ siê. To potwierdza, ¿e Pan Bóg
widzia³, ¿e on bêdzie na tyle silny, ¿e móg³
na jego ramiona taki ciê¿ar z³o¿yæ. To jest
wielka tajemnica Pana Boga, ¿e kogo� do-
�wiadcza cierpieniem, chorob¹, problema-
mi w domu, w pracy, ¿e wszystko siê wali. I
wtedy ratunkiem dla do�wiadczanego cz³o-
wieka jest ufno�æ, ¿e tylko Pan Bóg to
wszystko wie - co ten cz³owiek prze¿ywa.
Mo¿e z zewn¹trz siê wydaje, ¿e on tego nie
wytrzyma, s¹ przyk³ady ludzi, którzy pope³-
niaj¹ samobójstwa, rezygnuj¹ z tej walki. Ale

s¹ te¿ i tacy, którzy opieraj¹c siê na Bogu,
mo¿e nawet resztk¹ si³, przechodz¹ przez
tê próbê zwyciêsko.

W zesz³ym roku mieli�my IV Misterium w
Dolinie �mierci, którego g³ównym tema-
tem by³a �Historia zdrajców�. Obaj
uczniowie: Piotr i Judasz pope³nili czyny
naganne - jeden siê zapar³ Jezusa, a dru-
gi Go sprzeda³. Przestraszyli siê swoich
czynów, ale jak¿e inaczej zareagowali na
nie. Ekstremalnym przypadkiem strachu
by³o wo³anie Chrystusa z Ogrójca: - Je�li
to mo¿liwe niechaj odejdzie ten kielich.
Jest to pro�ba, ale jednocze�nie i zgadza-
nie siê z wol¹ Bo¿¹. Mo¿na w ¿yciu spo-
tkaæ osoby, których zaufanie do Boga jest
bezgraniczne i przyjmuj¹ wszystko co w
ich ¿yciu siê dzieje z pokor¹ i nadziej¹.
My�lê, ¿e s¹ ludzie, którzy tak mówi¹, ale
faktycznie lêkaj¹ siê bardzo i ich trwoga jest
ogromna. S¹ te¿ tacy, którzy bezgranicznie
ufaj¹ Bogu i takich spotyka³am w Ruchu
��wiat³o-¯ycie�, w �Odnowie w Duchu �wiê-
tym� czy w �Neokatechumenacie�. U ludzi
maj¹cych naprawdê siln¹ wiarê i zaufanie
do Boga jest to wynik do�wiadczenia mi³o-
�ci Pana Boga. Maj¹ �wiadomo�æ mi³o�ci,
ale nie jest tak, ¿e im jest ³atwo wszystko
znosiæ, ¿e oni siê nie lêkaj¹ i nie boj¹. Ca³y
czas przez ten strach i przez ten lêk przebi-
ja siê ich pro�ba: - �Panie Bo¿e pomó¿, ja
Tobie ufam�. I to te¿ nie znaczy, ¿e oni w
ogóle siê nie boj¹ niczego. W jaki� sposób
towarzyszy tym niepokojom dotycz¹cym np.
utraty pracy, choroby, czy innych problemów
wo³anie o pomoc Boga z zaufaniem. Tu chy-
ba nie chodzi o to, ¿eby siê wcale nie baæ
niczego, bo chyba takich ludzi nie ma. Tylko
¿eby w trudnej sytuacji, w niepokoju mieæ
�wiadomo�æ, ¿e z Panem Bogiem jest mo¿-
liwe wszystko przej�æ.

Wróæmy na chwilê do niedawnych zama-
chów w Nowym Jorku, w Hiszpanii czy
do�wiadczenia tsunami. Czy wobec ewi-
dentnego z³a, kiedy gin¹ setki czy tysi¹-
ce ludzi, mimo takich do�wiadczeñ ¿ycie
szybko normalnieje i oswajamy siê. Czy
codzienne obcowanie ze z³em, którego
cz³owiek ewidentnie siê boi, niejako nie
obni¿a jego poziomu czujno�ci. Czy przez
to, ¿e do�wiadczamy ró¿nego rodzaju z³a,
ró¿nej skali tego z³a, czy przez to za szyb-
ko nie przyzwyczajamy siê?
Za pierwszym razem mo¿e to byæ szok, jak
w Nowym Jorku. Ale pó�niej, przy kolejnych
zamachach? My�lê, ¿e cz³owiek mimo
wszystko dodaje sobie do do�wiadczeñ
¿yciowych kolejn¹ refleksjê i stwierdza: - �To
mo¿e byæ dzieñ ostatni. Jak ten dzieñ prze-
¿yjesz? Czy nie warto by by³o dobrze go
prze¿yæ, tak aby siê nie lêkaæ?� Pamiêtam,
jak kiedy� zrobili�my we wspólnocie takie
do�wiadczenie zadaj¹c sobie pytanie - �Co
by� zrobi³, gdyby� siê dowiedzia³, ¿e to jest
twój ostatni dzieñ ¿ycia?� Jeden mówi³, ¿e
by siê pomodli³. Inny, ¿e poszed³by do spo-
wiedzi. Jeszcze inny, ¿e spotka³by siê z tymi,
których zaniedba³, ¿e by przeprosi³. By³a te¿
i taka odpowied�, ¿e normalnie i dobrze prze-
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�Test o Eucharystii�. W ka¿dym najbli¿-
szym wydaniu �Na o�cie¿� podawaæ bêdzie-
my 3 pytania dotycz¹ce Mszy �w. sugeruj¹c
trzy podpowiedzi, z których tylko jedna bê-
dzie w³a�ciw¹.

Dla autorów poprawnych odpowiedzi
z bie¿¹cego wydania przewidziano nagrody
- dyplomy udzia³u w konkursie.

Dla wytrwa³ych, tj. tych którzy (zbior¹
wszystkie dyplomy udzia³u, we wszystkich
czê�ciach testu - przy�l¹ poprawne odpowie-
dzi, jest przewidziana nagroda g³ówna - nie-
spodzianka.

Dzi� czê�æ trzecia:
1) Jak nazywamy kap³ana odprawiaj¹cego

Mszê �w.?
A - subdiakon, B - celebrans, C - akolita

2) Kto mo¿e recytowaæ Modlitwê Powszechn¹
w czasie Mszy �wiêtej?
A - tylko kap³an, B - lektor, C - ka¿da oso-
ba z wiernych

3) Jak nazywa siê ksiêga w  zawieraj¹ca tek-
sty Mszy �wiêtej?
A - Msza³, B- Lekcjonarz, C - Psa³terz

Poprawne odpowiedzi z drugiej  czê�ci te-
stu brzmia³y: 1A, 2A, 3B (dotyczy Prefacji na
niedziele zwyk³e II). Ten odcinek testu oka-
za³ siê bardzo trudny, gdy¿ zaledwie
3 z nades³anych odpowiedzi by³y poprawne.

Dyplomy za poprawne rozwi¹zanie testu
otrzymuj¹: Magdalena Wilk (ul. Albrychta 2),
Patrycja Kulczewska (ul.Bart³omieja z Byd-
goszczy 13), Magdalena Wi�niewska (ul.
Kleina 5). Dyplomy czekaj¹ w zakrystii.

Termin nadsy³ania odpowiedzi - 17 kwiet-
nia 2005 r. Powodzenia.

ADALBERT

Test o Eucharystii (3)

POZNAÆ LEPIEJ

¿y³by ten dzieñ tak, jak ka¿dy kolejny. I my-
�lê, ¿e to by³oby piêkne gdyby�my mogli tak
¿yæ, ¿e gdyby Pan Bóg chcia³ mnie dzisiaj
zabraæ, to nie musia³bym siê baæ, ¿e to spo-
tkanie by³oby dla mnie przykre.

Czy te wspominane przyk³ady z Biblii po-
kazuj¹ nam jaki� sposób postêpowania
ze strachem?
Do tych przyk³adów, o których mówili�my jest
kolejna d³uga lista cytatów. Wspomnê: - �Nie
bój siê� - mówi³ Anio³ do Maryi, czy ca³e to
towarzyszenie Pana Boga w Starym Testa-
mencie, ¿e - �Ja Jestem� - samo imiê Boga.
A wiêc oznacza: - �Czuwam nad tob¹�, �Nie
lêkaj siê�. Podkre�lê te¿ i to, ¿e doskona³a
mi³o�æ usuwa lêk. Je�li wiêc jest mi³o�æ, to
nie ma tego parali¿uj¹cego strachu. Mo¿e
byæ jaki� niepokój, taka niepewno�æ ludzka,
ale w rezultacie jednak ufno�æ Panu Bogu,
mimo wszystko. Oczywi�cie jest to zachêta
do takiej postawy.

Czy wobec tego co powiedzieli�my jest
siê czego baæ?
Mo¿e tego, ¿eby nie zaniedbaæ swojej rela-
cji z Panem Bogiem, bo je�li siê tak stanie,
to mo¿e byæ z nami krucho.

Wróæmy jeszcze do zawodu katechetki,
teologa �wieckiego w szkole. Jakie jest
nastawienie wspó³czesnych m³odych lu-
dzi do przepowiadania, do prawd wiary,
czy oni boj¹ siê, ¿eby tego nie zaniedbaæ?
Nie, raczej nie przywi¹zuj¹ do tego wagi. Ci,
którzy maj¹ zdrow¹ rodzinê i przekazane
warto�ci, to w nich pozostaje pragnienie szu-
kania, nawet gdyby pojawi³ siê bunt, to jed-
nak szukaj¹, pytaj¹.

To czy dobrze siê sta³o, ¿e jest religia w
szkole?
To trudno powiedzieæ, bo jest wiele argu-
mentów za i przeciw. Gdyby nie by³o religii
w szkole, to na pewno by³oby mniej tych
osób objêtych nauczaniem. Gdy religia jest
w szkole, to mo¿e trafi Bo¿e s³owo do ja-
kiej� osoby, bo inaczej sama by nie przy-
sz³a dodatkowo gdzie� na spotkanie przy
parafii, a tutaj jest bo musi, bo taki plan lek-
cji. I mo¿e co� zostanie wyja�nione, jakie�
�wiate³ko zapalone, jaka� droga siê do Pana
Boga otworzy? Wiadomo, ¿e gdy jest klasa
i ile� osób nie jest zainteresowanych, to
mo¿na powiedzieæ, ¿e jest �le, gdy religia
jest w szkole, bo te niezainteresowane oso-
by przeszkadzaj¹ tym, którzy chcieliby szu-
kaæ. Mo¿na by wtedy usi¹�æ z tymi, którzy
chc¹ i im  przybli¿yæ to czego szukaj¹. Wiêc
nie wiem jaka jest dobra odpowied� na to
pytanie.

Jak mo¿na odpoczywaæ od strachu?
Nie wiem czy siê da? Mo¿e jakie� rekolek-
cje - takie radosne bycie dzieckiem. Dla mnie
ukojeniem na jakie� lêki jest mimo wszyst-
ko odizolowanie siê od tego wszystkiego co
jest i pozwolenie sobie na takie dwa, trzy
dni rekolekcji. Jest to znalezienie czasu na
naprawê, zatrzymanie siê, wyciszenie
wszystkich burzy codziennych.

Dawid: Czy pojawienie siê strachu mo¿-
na uto¿samiaæ z momentem pojawienia

siê grzechu? Kiedy biblijny Adam zjad³
jab³ko, zrozumia³, ¿e jest nagi. Schowa³
siê przed Panem Bogiem - to by³ rodzaj
ucieczki. Czy wtedy w³a�nie by³ pocz¹tek
strachu? Czy mo¿na takie stwierdzenie
zaryzykowaæ?
My�lê, ¿e tak, bo gdy czytamy Ksiêgê Ro-
dzaju, to czytamy, ¿e pierwszym ludziom z
Panem Bogiem dobrze siê razem ¿y³o i siê
nie bali. A tu nagle niepos³uszeñstwo, zerwa-
na wiê� zaufania z Panem Bogiem i chowaj¹
siê, boj¹ siê.

Dawid: Czyli wracamy do tego, ¿e im
wiêksza odleg³o�æ od Pana Boga, tym
wiêkszy jest strach?
Tak.

To dlaczego mieli�my tê chwilê zawaha-
nia siê, jakiego� strachu tej ludzkiej na-
tury Pana Jezusa w Ogrójcu? Przecie¿ On
by³ najbli¿ej Boga Ojca jak mo¿na sobie
wyobraziæ.
Tylko trzeba wzi¹æ pod uwagê to, co on prze-
¿ywa³ i z czego bra³ siê ten strach. Ten strach
by³ dowodem, ¿e Jezus by³ te¿ na wskro�
cz³owiekiem, do koñca. Gdy my�lê sk¹d siê
ten strach bra³ i dlaczego by³ tak ogromny to
my�lê, ¿e film �Pasja� dobrze to pokazuje.
To co szatan podpowiada³: - �I to chcesz
wzi¹æ na siebie? Taki ciê¿ar wielki? Ca³ego
�wiata?� Ten strach, który by³, to nie by³ tyl-
ko strach Jezusa jako cz³owieka ¿yj¹cego w
okre�lonym czasie, tylko strach, lêki i pro-
blemy ca³ego �wiata, to co cz³owiek prze¿y-
wa³ przed i dzisiaj co prze¿ywa, to jest nie-
wyobra¿alne. Ludzk¹ rzecz¹ jest zawahaæ
siê, ale bosk¹ go przezwyciê¿yæ. Pan Jezus
jednak podj¹³ siê niesienia tego krzy¿a.

Dawid: Dlaczego jest tak, ¿e ja jestem
chrze�cijaninem, wierzê, ¿e dobrze ¿yjê,
wierzê w ¿ycie po �mierci, a jednak bojê
siê fizycznego aktu �mierci, sk¹d siê to
bierze? Sk¹d w cz³owieku strach przed
�mierci¹, przy jednoczesnej wierze?
�mieræ jest wynikiem grzechu, wiêc jest to
co� nienaturalnego dla cz³owieka. Wiêc je-
¿eli Pan Bóg inaczej zaplanowa³, ¿eby cz³o-
wiek by³ szczê�liwy i ¿y³ w przyja�ni z Nim, a
cz³owiek to zerwa³ to i pojawia siê konse-
kwencja grzechu niepos³uszeñstwa - �mieræ,
co jest nie naturalnym zjawiskiem w planie
Boga.

Jak siê czuje cz³owiek, który postêpuje
tak jak w tej piosence: �Nie bój siê, nie
lêkaj siê, Bóg sam wystarczy�?
Je¿eli wierzê, ¿e Pan Bóg jest wszechmoc-
ny i wiêkszy od tego co mnie przera¿a, to
mnie przez to przeprowadzi zwyciêsko. I tym
zwyciêstwem jest Zmartwychwstanie.

Serdecznie dziêkujemy za rozmowê.

Od redakcji: Rozmowê przeprowadzono
14. marca 2005 roku w Bydgoszczy.

W dniach od 27. lutego do 2. marca 2005
roku w parafii pw. Naj�wiêtszego Serca
Pana Jezusa w Bydgoszczy odby³y siê tra-
dycyjne rekolekcje wielkopostne dla �ro-
dowisk: akademickich, nauczycielskich,
lekarskich, in¿ynierskich i twórczych.

Przez tegoroczne dni rekolekcji przepro-
wadzi³ ich uczestników ks. bp Jan Tyrawa.
Ka¿dego dnia mieli�my okazjê wys³uchaæ
dwóch nauk - jednej - zwi¹zanej z liturgi¹
S³owa podczas Mszy �w. i drug¹ - na zada-
ny temat - po jej zakoñczeniu.

Tematy rozwa¿añ koncentrowa³y siê
wokó³ biblijnych obrazów, takich jak np.:
spotkanie Jezusa z kobiet¹ przy studni, mi-
³osierny Ojciec (dawniej syn marnotrawny),
kazanie na Górze (Dekalog Nowego Testa-
mentu). Rozwa¿ania zakoñczy³a piêkna
refleksja o Eucharystii.

Rekolekcje te mia³y odmienny charak-
ter od dotychczasowych. Mia³y bardzo po-
wa¿ny i refleksyjny nastrój, a to wymaga³o
od s³uchaczy wielkiej uwagi.

Bardzo je prze¿y³em i dziêkujê
UCZESTNIK

Rekolekcje

INACZEJ
[dokoñczenie  ze  str. 4]



�Straszna� sonda

STRACH PROSIÆ?
Boimy siê, ¿e ucieknie nam autobus, ¿e

spó�nimy siê do pracy, do szko³y, ¿e przy-
palimy ziemniaki, spotkania szczura w piw-
nicy, boimy siê odpowiedzialno�ci...Mo¿na
by tak wymieniaæ w nieskoñczono�æ ... Do-
�wiadczamy go praktycznie na co dzieñ, ale
czy kiedy� zastanawiali�my siê czym tak
naprawdê jest strach?

S³ownik jêzyka polskiego definiuje go
jako:-  �niepokój wywo³any przez niebezpie-
czeñstwo lub rzecz nieznan¹, która siê wy-
daje gro�na, przez my�l o czym� gro¿¹cym;
lêk, obawa, przera¿enie, trwoga.�

A jak definiujemy go my sami? Postano-
wi³am spytaæ o to ludzi z ró¿nych �rodowisk.
Rozmawia³am z dzieæmi, m³odzie¿¹ licealn¹,
ze studentami i z lud�mi, którzy wiele ju¿ w
swoim ¿yciu do�wiadczyli. Ka¿demu zada-
wa³am podobne pytanie: �Co to jest strach?�,
�Jak go definiujesz?�, �Jakie miejsce zajmu-
je w Twoim ¿yciu?�

Oto co mi powiedzieli:

Strach ma wielkie oczy, ale nas nie za-
skoczy. Robi gro�ne miny, ale my siê nie
boimy! Nie lêkaj siê, nie lêkaj siê, jestem przy
tobie ca³y dzieñ. Arka Noego

Strach to jest co�, czego boj¹ siê ludzie,
np. ludzie boj¹ siê �mierci, boj¹ siê, gdy
mama albo tata chc¹ ich uderzyæ. Wtedy to
bardzo boli, jak kto� ich uderzy. Gdy kto� siê
boi, to wszystko mu siê nie udaje, czuje siê
�le, chcia³by kogo� poprosiæ o pomoc, ale
tego te¿ siê boi.

Diana, 9 lat

Strach to takie uczucie niemi³e, przez któ-
re czasami czujesz siê tak, jakby� chcia³
wymiotowaæ, tak �le ... Cz³owiek siê boi np.
¿e mo¿e pój�æ do piek³a, albo jak idzie przez
ciemn¹ ulicê, lêka siê ¿e kto� go zaatakuje,
albo jak widzi du¿ego czarnego psa, który
ma czerwone oczy, to siê boi. Jak spojrzysz
temu psu w oczy, to on mo¿e zauwa¿yæ, ¿e
siê boisz i wtedy zaatakuje. Gdy jest ciemno
i cz³owiek nic nie widzi w tej ciemno�ci, to
siê boi, ¿e jak siê poruszy, to go co� zaata-
kuje. A gdy co� siê pali, to siê boi, ¿e - tak
jak w niektórych dramatycznych filmach -
usma¿y siê jak kurczak. Gdy siê cz³owiek boi,
to robi mu siê gor¹co, poci siê, chcia³by wte-
dy, ¿eby kto� przy nim by³, kto� zaufany, taki
jak mama, tata lub ulubiona zabawka.

Darek, 10 lat

Najbardziej bojê siê tego, co nieznane,
czasem strach ogranicza mnie w dzia³aniach.

Agnieszka, 16 lat

Przez strach podwy¿sza siê adrenalina i
jest zdrowsze kr¹¿enie, kojarzy mi siê z hor-
rorami, które mog³abym ogl¹daæ ci¹gle.

Aga, 17 lat

Strach jest nasz¹ reakcj¹ na co�, co nie-
znane, co nowe lub co�, co wywar³o na nas
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silny wp³yw kiedy�, w naszej przesz³o�ci.
Strach mo¿e byæ tak¿e swoist¹ form¹ profi-
laktyki przed czym�. Jest mobilizuj¹cy, bo
potrafi czasem daæ nam niez³ego ,przys³o-
wiowego kopa i sprawiæ, ¿e podejmiemy np.
jak¹� decyzje szybciej, ale strach mo¿e byæ
tak¿e parali¿uj¹cy, kiedy np. stoimy przed
wyborem miêdzy dwojgiem z³ego i wybraæ
musimy mniejsze z³o. Strach sprawia ,¿e tak
naprawdê czujemy ¿ycie, odczuwamy emo-
cje, zarówno te dobre i te z³e. Odczuwamy
strach przed wa¿nym sprawdzianem ¿ycio-
wym, ale tak¿e i wtedy, gdy spacerujemy na
linie zawieszonej nad 30 metrowa przepa-
�ci¹ - wtedy strach sprawia ,¿e ¿yjemy w
100%, bo strach nie zawsze musi byæ z³y.

Marika, 18 lat

Strach = panika = niepowodzenie, jest
czym� z³ym, ale nieodzownym w ¿yciu. Nie
lubiê siê baæ. Jarek, 19 lat

To przenikliwa fala, która Ciê przeszywa,
gdy stajesz w obliczu sytuacji, jaka Ciê prze-
rasta, b¹d� jest niebezpieczna, niepewna.
Ale tak naprawdê nie chcesz st¹pn¹æ w ty³,
bo odczuwasz, w jaki� sposób ekscytacjê i
spe³nienie. Mimo, i¿ czasem lubimy siê baæ,
czuæ dreszczyk emocji, to strach kojarzy mi
siê bardziej z czym� z³ym, co na d³u¿sz¹
metê niszczy osobê, która go do�wiadcza.
Tak naprawdê nie ma uniwersalnej definicji
strachu, bo to zawsze zale¿y od sytuacji.

Donata, 20 lat

Strach to takie nieprzyjemne uczucie,
boimy siê kogo� lub czego�. U mnie nie zaj-
muje wiele miejsca, bo ja siê nie bojê, tak mi
siê zdaje... Jedynie jak próbujê p³ywaæ to
bojê siê, ¿e utonê. Wojtek, 21 lat

Bojê siê bezsilno�ci, bojê siê, ¿e kiedy
bêdzie cierpia³ kto� mi bliski, to nie bêdê
mog³a mu pomóc. Bojê siê te¿, ¿e mogê nie
zas³u¿yæ na ¿ycie wieczne. Julia, 22 lata

Strach to uczucie nieobecno�ci kogo� lub
czego�. Boimy siê niemal wszystkiego. Od-
czuwamy strach np. przed �mierci¹ bliskie-
go, przed jak¹� wa¿n¹ decyzj¹.

kleryk Adam, 23 lata

Strach to �wiadomo�æ, ¿e masz 3 kolo-
kwia w poniedzia³ek, a w niedzielê idziesz
na imprezê. Student, 24 lata

Wed³ug mnie to jest odczucie w stosunku
do jakiej� rzeczywisto�ci. Strach nie pozwa-
la czasem na zrobienie g³upoty, której ¿a³uje
siê potem ca³e ¿ycie. Bojê siê, ¿e mo¿e nie
byæ jutra. Tadeusz, 25 lat

Strach jest dla mnie tym, co jest mi nie
znajome. Czasami bojê siê tego, co jest mi
obce i nowe. Lecz strach ten ustêpuje, wte-
dy gdy wspomnê na s³owa Pisma �w.
"wszystko mogê w Tym, który mnie umac-
nia", a tak¿e na s³owa "Tobie Panie zaufa-
³em, nie zawstydzê siê na wieki. kleryk Piotr

Dla mnie najpiêkniejsze na ten temat jest
to, co mówi Pismo �wiête: �Bo strach to nic
innego jak zdradziecka odmowa pomocy ze
strony rozumowania, a im mniejsze jest we-
wn¹trz oczekiwanie [pomocy], tym bardziej
wyolbrzymia nieznan¹, drêcz¹c¹ przyczynê�
(Mdr 17, 11-12). Jolanta, katechetka

Ja siê nie bojê, bo jestem ochrzczony.
o. Ryszard, misjonarz

Nie chcê siê wypowiadaæ na ten temat ,
bo o strachu mo¿e mówiæ kto�, kto siê nie
boi. Józefa, 57 lat

W naszym spo³eczeñstwie jeden przed
drugim ma lêk. Nie tyle boi siê drugiego cz³o-
wieka, ile ma strach, ¿e ten drugi cz³owiek
jest inny. Peter Fonda

Cz³owiek, który nic nie wie, posiada od-
wagê; ten, który du¿o wie - strach. Alberto
Moravia

Moje serce obawia siê cierpieñ. Powiedz
mu, ¿e strach przed cierpieniem jest strasz-
niejszy ni¿ samo cierpienie. I ¿e ¿adne ser-
ce nie cierpia³o nigdy, gdy siêga³o po swoje
marzenia, bo ka¿da chwila poszukiwañ jest
chwil¹ spotkania z Bogiem i z Wieczno�ci¹.
Paolo Coelho

Pytania z pozoru ³atwe okaza³y siê dla nie-
których moich rozmówców bardzo trudne.
Wszystkie opinie wskazuj¹ na to, ¿e ka¿dy z
nas, bez wzglêdu na wiek, doskonale wie,
co to jest strach, sam go do�wiadczy³ wielo-
krotnie, ale problemem jest zdefiniowanie go.

W ¿yciu ka¿dego z nas pojawi³y siê ró¿-
ne wydarzenia, które spowodowa³y, ¿e mamy
w³a�nie taki stosunek do strachu, niektórych
parali¿uje, a dla innych jest mobilizacj¹ do
dzia³ania.

Mimo tego wszystkiego nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e Bóg jest �ród³em Nadziei, ¿e
po ka¿dej burzy pojawia siê s³oñce. W trud-
nych momentach mo¿na przypomnieæ sobie
s³owa proroka Jozjasza: �Nie bój siê i nie lê-
kaj siê, bo Pan, Bóg twój, bêdzie z tob¹ wszê-
dzie, dok¹dkolwiek pójdziesz.� (Joz 1,9).

Pokonywania strachu i w³asnych s³abo-
�ci, by wytrwale d¹¿yæ do zbawienia ¿yczy

ZOSIA



Tato powiedzia³

LUDZKA RZECZ
Strach - ludzka rzecz! Niniejsza rozmo-

wa z tat¹ przebiega³a pod takim has³em i tak
jak poprzednia - w szpitalu.

Po skomplikowanej operacji serca i tra-
cheotomii (to taki sam zabieg, jakiemu zo-
sta³ poddany Ojciec �wiêty) kontakt z tat¹
jest nadal utrudniony, choæ nie nacechowa-
ny ciê¿arem obaw i lêków. I w³a�nie o lêkach
i strachu rozmawia³em tym razem z tat¹.

Strach! Có¿ to jest? Ano z medycznego
punktu widzenia jest to co� w rodzaju �za-
woru bezpieczeñstwa�. Chroni nas on przed
robieniem czego�, co mog³oby doprowadziæ
cz³owieka do tragedii i przestrzega nas przed
niebezpiecznym zachowaniem.

Zna³em kiedy� cz³owieka pozbawionego
uczucia strachu i lêku. By³ on do�æ znan¹
osob¹ w Bydgoszczy i wielu czytelników sko-
jarzy³oby o kogo chodzi po mojej szerszej o
nim opowie�ci. Ale nie o to tutaj idzie. W ka¿-
dym razie to on skaka³ do Brdy z mostów na
�Czarnej Drodze� (ulica w Bydgoszczy o ta-
kiej nazwie - przyp. Wojciech), tak¿e dublo-
wa³ aktora w filmie �Zamach� opowiadaj¹cym
o zamachu na Kutscherê w Warszawie. By³
ca³kowicie pozbawiony tego �zaworu� i zszed³
by³ z tego �wiata wcale nie z powodu swych
mro¿¹cych krew w ¿y³ach poczynañ.

Jako ludzie boimy siê wielu ró¿nych rze-
czy, na przyk³ad dentysty, operacji, ciemno-
�ci czy choæby paj¹ków. Jestem teraz w szpi-
talu i te¿ siê bojê. Ba³em siê przed operacj¹
- jej przebiegu, a teraz tego, czy organizm
mój dostosuje siê do nowej - dla siebie - sy-
tuacji. Ka¿dy z PT Czytelników móg³by przy-
toczyæ w³asn¹ listê lêków i obaw. Widzimy
wiêc, ¿e strach jest przypisany cz³owiekowi
jak linie papilarne czy kolor oczu.

W³a�ciwie to strach bywa³ tak czêstym
tematem literatury, malarstwa i wszystkich
gatunków sztuki, ¿e trudno znale�æ co� ory-
ginalnego i nowego. Chcê tu przytoczyæ przy-
k³ady biblijne, ¿eby przypomnieæ, ¿e strach
jest tak samo stary jak ludzko�æ.

Wymieñmy kilka przyk³adów. Jezus mówi³:
�Ojcze, je�li to mo¿liwe  oddal ode mnie ten
kielich�. Te s³owa s¹ tak bardzo ludzkie i zna-
mionuj¹ce Jego cz³owieczeñstwo. Jezus
choæ by³ Bogiem - jako prawdziwy Cz³owiek,
z ca³ym baga¿em strachu przed nieznanym
i tragicznym, ulega³ takiemu samemu lêkowi
jaki towarzyszy³ ka¿demu innemu cz³owie-
kowi. Piotr pewnie ba³ siê ¯ydów, kiedy za-
piera³ siê swego Mistrza po�ród ludzi grze-
j¹cych siê jak on przy ogniskach.  Judasza
przeszy³ strach, gdy zrozumia³ potworno�æ
swego czynu. Aposto³owie te¿ bali siê, gdy
rozpêta³a siê �burza na morzu�, albo siedzieli
zamkniêci we Wieczerniku, po �mierci Je-
zusa. Ka¿dy wiêc z nich doznawa³ uczucia

W niedzielne popo³udnie, 13. marca 2005
roku, spotkali siê w Bydgoszczy przedstawi-
ciele mediów na wielkopostnym Dniu Skupie-
nia. Na spotkanie przyby³o prawie trzydzie-
stoosobowe grono reprezentantów tytu³ów
prasy parafialnej (m.in. �Miesiêcznika ko�ciel-
nego� - gospodarzy spotkania, �Na o�cie¿�,
�G³osu Serca�, �Naszej parafii�, �Wspólnoty�,
�Ogniwa�, �G³osu �w. Wojciecha� (nowego
pisma parafialnego ukazuj¹cego siê w Sad-
kach), Redakcji Przewodnika Katolickiego
Diecezji Bydgoskiej, �Pos³añca Ducha �wiê-
tego� i Bydgoskiej Redakcji �Gazety Wybor-
czej�.

Zebrani w kaplicy pw. �w. Krzy¿a w parafii
pw. �wiêtej Trójcy uczestniczyli najpierw w
refleksji wielkopostnej ks. dra Bronis³awa
Kaczmarka rozpoczêtej s³owami Ewangelii:
�Wy jeste�cie sol¹ ziemi. (...) Wy jeste�cie
�wiat³em �wiata� (Mt 5,13-14) i znanej ongi�
piosenki �Zatrzymaj siê na chwilê i pomy�l po
co ¿yjesz.�

Podstawowy problem wspó³czesno�ci to
pêd i brak czasu. Konieczne jest zatrzyma-
nie. Konieczna jest selekcja spraw wg wagi -
od najwa¿niejszych, poprzez wa¿ne, po¿y-
teczne, przyjemne i niewa¿ne.

Pó�niej us³yszeli�my, ¿e - �S³owo ma
wielk¹ moc. Dzi� najbardziej ludzie uderzaj¹
s³owem�. Dopowiedzeniem tych s³ów by³o
wspomnienie wypowiedzi ks. bpa Micha³a
Kozala, który stwierdzi³, ¿e �Od przegranej
orê¿em bardziej przera¿a upadek s³owa i lu-
dzi�. Trzeba wiêc byæ ��wiat³em �wiata� i �sol¹
ziemi�.

Jak to siê dzieje, ¿e ludzie patrz¹c na rze-
czywisto�æ tak ró¿nie j¹ oceniaj¹?� - Tu po-
mog³y s³owa przestrogi znanego lekarza -
prof. A. Kempiñskiego: �¯yjcie (piszcie, przyp.
Fred) tak, aby po latach spogl¹daj¹c wstecz,
nie chcieli sobie splun¹æ w twarz.� Na zakoñ-
czenie us³yszeli�my - �Byæ redaktorem to wiel-
kie powo³anie - to pos³uga s³owa.�

Po refleksji udali�my siê do redakcji �Mie-
siêcznika ko�cielnego�, aby wys³uchaæ red.
Józefa Herolda, który podzieli³ siê uwagami
na temat roli mediów i zawodu dziennikarza.

Refleksja rozpoczê³a siê pytaniem - �Po co
siê robi gazetê parafialn¹?� Dalej us³yszeli-
�my, ¿e �Media mog¹ s³u¿yæ naprawianiu
�wiata". Ale �Ka¿dy kto bierze d³ugopis do rêki
musi mieæ �wiadomo�æ, ¿e mo¿e zabiæ�, jak
te¿ �Media maj¹ zdolno�æ kreacji�.

Swego rodzaju pokus¹ dla dziennikarza
jest �pokazywanie swojej prawdy�. A zasad¹
jest, ¿e �dziennikarz nie mo¿e mieæ z³ej in-
tencji� i �nie mo¿e byæ przez nikogo sterowa-
ny�. Równie¿ �dziennikarz musi byæ odpowie-
dzialny za s³owo.�

Go�æ zakoñczy³ takim stwierdzeniem: -
�Ewangelia nie przeszkadza, aby robiæ tytu³y
bli¿sze cz³owiekowi.�

Dyskusj¹ zakoñczyli�my spotkanie, uma-
wiaj¹c siê na nastêpne, które odbêdzie
29. maja br. Spotkanie prowadzi³ ks. Mariusz
Kuciñski - rzecznik Biskupa Bydgoskiego.

Na zakoñczenie niniejszej notatki reflek-
sja - nie ma spotkañ obojêtnych i ka¿de z nich
rujnuje, lub buduje cz³owieka. Poczu³em siê
zbudowany - dziêkujê.

FRED
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Dzieñ skupienia

 SPOTKANIE
strachu inaczej i z innego powodu. Inaczej
te¿ koñczy³y siê ich dni na ziemi.

A dzi�? Wspó³czesny �wiat codzien-
nie stwarza �mo¿liwo�ci� do�wiadczenia stra-
chu. S¹ zawody, dla których strach jest nie-
pisanym punktem w umowie o pracê - stra-
¿ak, policjant czy dowolny ratownik. Pojêcie
strachu i najró¿niejsze wokó³ niego analizy
s¹ z pewno�ci¹ dobrym �materia³em� dla
psychologów. Ja niestety nim nie jestem i
swoje przemy�lenia opieraæ mogê jedynie na
w³asnych do�wiadczeniach i prze¿yciach.

Zatrzymam siê jeszcze przez moment na
sprawie strachu �wpisanego w zawód�. Czy
stra¿ak, lotnik, górnik czy inna osoba wyko-
nuj¹ca zawód niebezpieczny mo¿e wpa�æ w
swego rodzaju rutynê i traktowaæ lêki jako
co� naturalnego i nie wartego g³êbszego
zastanowienia? Odpowiadam z ca³ym i moc-
nym przekonaniem: - MO¯E. Ale wtedy jest
ju¿ blisko do stanu pominiêcia instynktu sa-
mozachowawczego i do igrania ze swym
zdrowiem i ¿yciem.

Kiedy� przed laty mia³em okazjê rozmo-
wy z ratownikiem, który pracowa³ na okrêcie
ratunkowym w Ustce. Zapyta³em siê czy nie
boi siê, kiedy za burt¹ �ryczy dwunastka� (12
stopieñ sztormu, przyp. autora) i czy te lêki
przenosz¹ siê na ¿ycie pozazawodowe? I
wiecie co us³ysza³em? Us³ysza³em stwier-
dzenie, ¿e obcowanie ze strachem na co
dzieñ uczy pokory wobec ¿ycia i natury. Po
prostu traktuje siê ¿ywio³y, np. sztorm, jako
co� nadrzêdnego i co� czemu trzeba okazy-
waæ nale¿ny szacunek i dystans.

Na koniec moich wywodów pragnê stwier-
dziæ, ¿e obecny mój pobyt w szpitalu niero-
zerwalnie po³¹czony jest z lêkiem. Ju¿ na
wstêpie tej rozmowy stwierdzi³em, mo¿e bar-
dziej pod�wiadomie, ¿e pierwiastek strachu
jest czym� nie podlegaj¹cym naszej kontro-
li. Cz³owiek reaguj¹cy prawid³owo, boi siê i
basta! Ja tak¿e temu prawu jak najbardziej
podlegam i dla mnie ta zale¿no�æ od niego
wcale nie jest powodem do wstydu. Strach
nie jest czym� irracjonalnym i trzeba go przy-
j¹æ jako dar od Stwórcy, który chce uchroniæ
cz³owieka od zbytniej pewno�ci siebie i daje
go nam jako co�, co stwarza mo¿liwo�æ sa-
moobrony przed fanfaronad¹.

Z racji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t Zmartwych-
wstania Pañskiego ¿yczê wszystkim czytel-
nikom �Na o�cie¿� �strachu�, ale takiego bro-
ni¹cego od z³ego. ¯yczê tak¿e wszelkiej ra-
do�ci p³yn¹cej z pokonania �mierci i odku-
pienia win ludzkich - po prostu Radosnego
Alleluja!

Ja równie¿ przy³¹czam siê do tych
¿yczeñ a tacie ¿yczê udanej rekonwalescen-
cji i szybkiego powrotu do zdrowia.

WOJCIECH

Nie bojê siê
Nie bojê siê, gdy ciemno jest

- Ojciec za rêkê prowadzi mnie
(Arka Noego)
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Witajcie
Drodzy Ambasadorzy Ledniccy

Zachêcam wszystkich tych którzy jesz-
cze nie odwiedzili nowej strony lednickiej
do wpisania adresu: www.lednica2000.pl .
Bêdziecie mogli znale�æ na niej wiele no-
wo�ci. Zamieszczone s¹ tam dodatkowe
informacje na temat tegorocznego Spotka-
nia, które odbêdzie siê 4 czerwca.

Namawiam Was do otwarcia zak³adki
�Multimedia do �ci¹gniêcia�, która znajdu-
je siê w dziale �Lednica 2005�.

Bêdziecie mogli znale�æ tam przepiêkne
lednickie tapety. Szczególnie polecam
jedn¹ z nich, przedstawiaj¹c¹ Naj�wiêtszy
Sakrament, wystawiony podczas zesz³o-
rocznego Spotkania Lednickiego.

Bardzo mi ta tapeta przypomina obraz
Chrystusa Mi³osiernego, który powsta³ na
pro�bê �wiêtej siostry Faustyny. Mo¿na
zauwa¿yæ na nim jeszcze lepiej piêkno Je-
zusa Chrystusa, który spogl¹da na nas z
monstrancji w hostii. My�lê, ¿e ta tapeta
mo¿e pomóc nam uczyniæ nasz¹ adoracjê
Naj�wiêtszego Sakramentu jeszcze owoc-
niejsz¹. Jest to tym wa¿niejsze ¿e prze¿y-
wam teraz Rok Eucharystyczny. Wykorzy-
stajmy ten rok do poprawienia naszej wiê-
zi z Chrystusem, do odkrywania piêkna
¿ywego Jezusa ukrytego pod postaci¹ ho-
stii.

Wykorzystajmy obecno�æ Boga, który
jest codziennie obecny w kaplicach Wie-

Podobieñstwo

Drodzy Przyjaciele,
Pragniemy wszystkich bardzo serdecznie

zaprosiæ na pierwsz¹ �Lednicê� na terenie
Stanów Zjednoczonych. Spotkanie to odbê-
dzie siê w wigiliê Zes³ania Ducha �wiêtego,
14 maja, 2005 r. na po³udniowym przedmie-
�ciu Chicago, przy 5900 W. 147 Street, w
Oak Forrest, Illinois.

Na spotkanie zapraszamy Poloniê Sta-
nów Zjednoczonych, Polaków z ca³ego �wia-
ta, jak równie¿ inne grupy etniczne. Wiemy
ju¿, ¿e przybêd¹ grupy z Detroit i z Toronto
w Kanadzie. Z okolic Chicago do³¹cz¹ do
nas grupy czarnych katolików, Indian ame-
rykañskich i Meksykanów.

Program rozpocznie siê o godzinie 2:00
PM i bêdzie trwa³ do godziny 9:00 PM.

W programie jest koronka do Mi³osierdzia
Bo¿ego, Msza �wiêta, celebracja wyboru
Chrystusa oraz przej�cie przez Bramê III
Tysi¹clecia.

�Lednica w Chicago� oficjalnie przynale-
¿y do IV Wikariatu Archidiecezji Chicago,
dlatego tê wielk¹ uroczysto�æ bêdzie z nami
celebrowa³ ks. Biskup Tomasz Paprocki,

LEDNICA W CHICAGO
opiekun Ruchu Lednickiego w Chicago. Z
Polski przybêdzie do nas o. Jan Góra, za³o-
¿yciel Ruchu Lednickiego wraz z zespo³em
�Siewcy Lednicy�. Bêdzie wielu znamienitych
go�ci i przedstawicieli polonijnych organiza-
cji.

Spotkanie Lednickie w Chicago jest hi-
storycznym wydarzeniem i nikogo nie mo¿e
tu zabrakn¹æ. Je�li tylko mieszkasz na na-
szym kontynencie lub masz mo¿liwo�æ przy-
jazdu do nas, przyb¹d� i celebruj obecno�æ
Chrystusa wraz z nami! Bêdziemy chwaliæ
Pana modlitw¹, �piewem i tañcem! Na tym
spotkaniu nie wypada nie byæ!

Serdecznie zapraszamy
JOLANTA WASKO

Ambasador Lednicki w Chicago

Kontakt: Jacka Chaba (Koordynator do
Spraw M³odzie¿y w Wikariacie IV)

tel. 708-329-4051, fax. 708-222-8854; jcha-
ba@archchicago.org

Jolanta Wasko (Ambasador Lednicy w Chi-
cago); tel. 773-693-0746, jolawasko@aol.com

LEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADALEDNICKA  AMBASADA
Koordynatorzy ambasad lednickich
poczta:  pkielar@lednica2000.pl
internet: http://www.lednica2000.pl
lista dyskusyjna: http://www.ambasador.lednica2000.pl

czystej Adoracji znajduj¹cych  siê w na-
szych �rodowiskach do polepszenia z Nim
naszej duchowej relacji.

Z pamiêci¹ w modlitwie
PIOTR KIELAR

Duszpasterstwo Akademickie OO. Dominika-
nów: ul. Ko�ciuszki 99, 61-716 POZNAÑ
tel. (061)8523134; fax (061) 852 38 67

 Przesy³am Wam adres strony, gdzie znaj-
duje siê artyku³, o którym w swoim li�cie
wspomina o. Jan Góra. Oto on:

http://www.lednica2000.pl/lhj/lednica-
ng2.nsf/viewDOCS/PLWA-693LF7?Open-
Document.

¯yczê Wam owocnej pracy. Pozdrawiam
i do zobaczenia na SAL-u.

PIOTR KIELAR i Centrala Lednicy 2000

Szanowni Pañstwo!
Chcemy bardzo serdecznie zaprosiæ

Was do wspó³pracy przy promocji Lednicy
2000.

Lednica 2000 jest najwiêkszym w Polsce
spotkaniem modlitewnym chrze�cijañskiej
m³odzie¿y, organizowanym przez Duszpa-
sterstwo Akademickie Dominikanów w Po-
znaniu.

W tym roku odbêdzie siê ono ju¿ po raz
dziewi¹ty -wyj¹tkowo jednak, nie w Wigiliê
Zes³ania Ducha �wiêtego, jak bywa³o to w
latach poprzednich, a która przypada
14.maja, ale 4 czerwca 2005 roku.

Tematem tegorocznej Lednicy bêdzie
odnowienie Chrztu Polski. Intensywne
przygotowania do spotkania na Jeziorem
Lednica rozpoczê³y siê ju¿ w styczniu i za-
anga¿uj¹ one, jak ju¿ co roku, kilka tysiêcy
osób.

Wielka rola mediów polega na tym, aby
dotrzeæ do jak najwiêkszej liczby m³odzie-
¿y, zachêcaj¹c j¹ do przyjazdu na nabo-
¿eñstwo i do osób gotowych wesprzeæ
Ruch Lednicki.

Zwracamy siê zatem z pro�b¹ o przeka-
zywanie aktualnych informacji o przygoto-
waniach, a tak¿e o samym spotkaniu nad
Lednic¹. Bêdziemy informowaæ na bie¿¹-
co o stanie przygotowañ i szczegó³ach tego
wielkiego wydarzenia.

Kontakty:
KOORDYNACJA MEDIÓW
Urszula �widerska tel. 692 635 568
uswiderska@lednica2000.pl
Miko³aj Rutkowski tel. 600 232 255
mrutkowski@lednica2000.pl

PRASA
Marta Pluciñska tel. 601 624 867
mplucinska@lednica2000.pl
Kamila Otrêbska tel. 603 758 754
kotrebska@lednica2000.pl

PRASA ZAGRANICZNA I POLONIJNA
Marta Pluciñska
Magdalena Perz tel. 503 520 896
mperz@lednica2000.pl

RADIO
Weronika Czartoryska tel. 509 332 752
wczartoryska@lednica2000.pl
Sebastian Grabowski tel. 601 329 777
sgrabowski@lednica2000.pl

PORTALE INTERNETOWE
Magdalena Hundt tel. 604 139 044
mhundt@lednica2000.pl)
Dorota T³oczek tel. 604 955 505,
dtloczek@lednica2000.pl

Dziêkujemy tym wszystkim z Pañstwa,
którzy z nami bêd¹ chcieli wspó³pracowaæ,
a tak¿e tym, którzy ju¿ z nami wspó³pra-
cuj¹! Serdecznie pozdrawiamy!

Zespó³ promocji Lednicy 2000

PROMOCJA
LEDNICY
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Ju¿ za kilka dni bêdzie Poranek Zmartwych-
wstania, czyli Wielkanoc. Tydzieñ pó�niej
Ko�ció³ obchodzi Niedzielê Mi³osierdzia Bo-
¿ego. Z tej racji o kilka s³ów na temat mi³o-
sierdzia i dzia³alno�ci naszego Zespo³u Pa-
rafialnego �Caritas� poprosi³em pani¹ Aniê
znan¹ nam ze sklepiku parafialnego i jedno-
cze�nie dzi³aj¹c¹ w Zespole.

Czy nasz Zespó³ �Caritas� uto¿samia siê
z Niedziel¹ Mi³osierdzia?
Oczywi�cie, przecie¿ �Caritas� to nic innego
jak Mi³o�æ. Nie mo¿e byæ jednak prawdziwej
mi³o�ci dla drugiego cz³owieka, gdy nie bê-
dzie mi³osierdzia. Pomagaæ komu� z mi³o�ci,
czyli dzieliæ siê z kim� swymi dobrami mo¿e
tylko cz³owiek mi³osierny. Pismo �wiête wska-
zuje nam wiele razy, ¿e Bóg ma dla nas nie-
ograniczone Mi³osierdzie bez koñca, bo nas
ukocha³..

Czy na ten czas przygotowujecie kon-
kretn¹ pomoc potrzebuj¹cym?
Przygotowujemy ju¿ wcze�niej, bo w Niedzie-
lê Palmow¹ wspólnie z ksiêdzem probosz-
czem, wolontariuszami z innych wspólnot
(Stra¿ Marsza³kowska, Lektorzy, Grupa
�D¹b�, Harcerze i inni) bêdziemy zbierali dary
od parafian, w ramach znanej nam ju¿ akcji
�kilogram dla potrzebuj¹cego�. Zebrane w ten
sposób artyku³y spo¿ywcze w dniach reko-
lekcji (poniedzia³ek - �roda) rozdamy tym,
których po prostu nie staæ na przygotowanie
sobie godnego �niadania czy obiadu �wi¹-
tecznego.

Do kogo dotr¹ te dary?
Po prostu dla potrzebuj¹cych. Idealnym na-
szym pragnieniem by³oby obdarzyæ wszyst-
kich, którzy takiej pomocy potrzebuj¹. Nie
dzielimy nikogo na lepszych czy gorszych.
Wszystkich ludzi traktujemy jednakowo, bo
ka¿dy cz³owiek jest naszym bli�nim, dlatego
gdy wymaga pomocy nie jej nikomu odma-
wiaæ  Dary zebrane w ramach tej akcji trafi¹
w ca³o�ci do naszych parafian. Zdajê sobie
jednak sprawê, ¿e nie wszyscy zapewne je
otrzymaj¹, bo potrzeby s¹ ogromne. Z dru-
giej strony równie¿ nie o wszystkich wiemy.

Czy w tym przypadku nie przyda³aby siê
pomoc, informacja na przyk³ad s¹siadów?
Oczywi�cie. Czekamy na takie sygna³y, bo
przecie¿ s¹siedzi niejednokrotnie dobrze
wiedz¹, ¿e obok mieszka osoba, czy rodzina

Na Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego

CARITAS - MI£O�Æ
pani¹ Ani¹  z Zespo³u Parafialnego  Caritas - rozmawia Krzysztof

biedna. Zg³aszajcie nam  podaj¹c takie ad-
resy.

Sk¹d Zespó³ Parafialny �Caritas� bierze
�rodki na cele dobroczynne? Przecie¿ to
nie tylko takie akcje?
Od ludzi dobrej woli. Wiêkszo�æ �rodków
dostajemy w naturze od sponsorów i zwyk³ych
naszych parafian którzy widz¹ potrzebê nie-
sienia pomocy innym. Otwiera siê przed �Ca-
ritasem� mo¿liwo�æ pozyskiwania �rodków

zewnêtrznych, czy to unijnych, czy z innych
funduszy ró¿nych Fundacji, Zrzeszeñ, dlate-
go wyst¹pili�my o za³atwienie formalno�ci
prawnych. Musimy mieæ przyznany nasz NIP
i REGON, bo bez tego nie mo¿emy korzy-
staæ z tych �dobroci�.

Po Misjach Mi³osierdzia ks. Proboszcz
wprowadzi³ zasadê przeznaczania zbiór-
ki z kolekty z ka¿dej pierwszej niedzieli na
do¿ywianie dzieci w szko³ach. Czy to przy-
nosi owoce.
Przynosi konkretne owoce, bo ka¿da z³otów-
ka ofiarowana na do¿ywianie dzieci w szko-
le, to niejednokrotnie dla wielu z nich jedyny
ciep³y posi³ek w ci¹gu dnia.

Czy jednak nie jeste�my jako� przyzwy-
czajeni do dzia³ania �od akcji do akcji�?
Mo¿e to by³y system tak nas �zaprogra-

mowa³�?
Pewnie co� w tym jest. Trudno nam byæ sys-
tematycznymi w niesieniu pomocy. Nie wiem,
czy to by³y system, czy nie, bo nie pamiêtam
go tak dobrze. Pewnie dlatego, by odst¹piæ
od tej akcyjno�ci �Caritas Polska� zachêca
do tak zwanej �adopcji zbiorowej� dla ofiar z
Azji. To nic innego jak zdeklarowanie syste-
matycznej, choæ mo¿e i niewielkiej pomocy.

Nasz sklepik parafialny równie¿ pracuje
dla potrzeb �Caritas�. Czy s¹ z tej dzia³al-
no�ci dochody?
Pewne s¹, ale to te¿ wiele w ramach poszcze-
gólnych akcji, jak Wigilijne Dzie³o Pomocy
Dzieciom (�wiece wigilijne), Cegie³ki dla dzie-
ci, czy Chlebki �w. Antoniego. Fundusze te
przeznaczane s¹ na konkretne cele. Pozo-
sta³e wp³ywy s¹ jednak stosunkowo ma³e, bo
stanowi¹ tylko niewielk¹ mar¿ê za ka¿dy
sprzedany przedmiot.

Czy to jedyna pomoc jak¹ niesie nasz �Ca-
ritas�
Nie jedyna, bo mamy do dyspozycji potrze-
buj¹cych pewn¹ czê�æ sprzêtu dla niepe³no-
sprawnych (wózki, chodziki, kule). Potrzebu-
j¹cym oferujemy równie¿ pewn¹ ilo�æ odzie-
¿y w ramach mo¿liwo�ci. Ka¿dy potrzebuj¹-
cy mo¿e siê do nas zg³osiæ. Zespó³ czynny
jest w ka¿d¹ �rodê od 17.00 do 19.00 w domu
katechetycznym, naprzeciw Biura Parafialne-
go.

Czego jeszcze bardzo potrzeba Zespo³o-
wi �Caritas�
�rodków na zaspokajanie potrzeb dla bied-
nych oraz wolontariuszy, którzy bêd¹ s³u¿yli
pomoc¹ systematyczn¹, a nie tak w chwili
zrywu, a po kilku dniach zapa³ os³abnie. Po-
trzebujemy równie¿ lepszego kontaktu w do-
tarciu do potrzebuj¹cych pomocy. Choæ w tej
chwili mamy do�æ du¿¹ listê takich rodzin,
która znacznie powiêkszy³a siê po ostatniej
kolêdzie, ale zdajemy sobie sprawê, ¿e to o
wiele za ma³o. Jak powszechnie wiadomo,
nie wszyscy ubodzy sami siê zg³osz¹. Musi
to kto� za nich zrobiæ, a wtedy my do nich na
pewno dotrzemy.

Dziêkujê. ¯yczê b³ogos³awionych �wi¹t
Zmartwychwstania i wytrwa³o�ci w tej
trudnej pracy.
Od redakcji: Rozmawiano w siedzibie Zespo-
³u przy ul. Bo³tucia 5 (w Dom parafialnym)
dnia 13. marca 2005 r.

Listy, listy, listy ...   Listy, listy, listy ...

SZANOWNA REDAKCJO!
Pragnê odnie�æ siê do artyku³u z ubieg³ego

numeru �Na o�cie¿� pt. �Betlejemka�. Nie pamiê-
tam dok³adnie szczegó³ów, bo by³em w niej pew-
nie 3 razy. Od 1985 roku chodzili�my ju¿ do mu-
rowanej kaplicy. Zastanawiam siê, czy sta³a ona
w wskazanym w artykule miejscu? Pamiêtam,
¿e pó�niej by³y stawiane - plebania i dom kate-
chetyczny. , Czy ta drewniana budowla nie prze-
szkadza³a? Mnie siê wydaje, ¿e ona sta³a na-
przeciw dzisiejszej plebanii. Czytaj¹c ten arty-

ku³ zastanawia³em siê, gdzie my spowiadali�my
siê? Wiem, ¿e by³em u spowiedzi, ale czy w tej
kaplicy by³ konfesjona³? Nie wiem. Dziêkujê
autorowi za opisywanie takich wspomnieñ, bo
dzi� wiele rzeczy siê ju¿ nie pamiêta.

Serdecznie pozdrawiam ¿ycz¹c Radosnych
�wi¹t Wielkanocnych i b³ogos³awieñstwa Zmar-
twychwsta³ego Jezusa dla ca³ej redakcji.

(nazwisko i adres znane Redakcji)

Od autora cyklu:
Betlejemka rzeczywi�cie sta³a w opisanym

miejscu. Dzi� jedynym �ladem jej bytno�ci jest
jedna z dwóch brzóz, które ros³y w prezbiterium
i sta³o miêdzy nimi tabernakulum. Przez pleba-
ni¹ by³o wtedy pole i nie by³o lasu. Budowa ple-
banii i domu katechetycznego nie kolidowa³a z
betlejemk¹, poniewa¿ w miarê postêpowania
prac budowla ta by³a czê�ciowo rozebrana.

Natomiast konfesjona³ w tym czasie ju¿ sta³
w kaplicy. By³ to stary mebel i pojawi³ siê przed
Wielkanoc¹ 1984.

Dziêkujê za list i ¿yczê mi³ej lektury nastêp-
nych odcinków. (KfAD)
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Wielkopostne æwiczenia

WYPIJMY ZA ¯YCIE
ODERWANIE

Od 11 do 13 marca (br.) prze¿ywali�my
Wielkopostne Dni Skupienia. Wyjechali�my
do Lubostronia, by w oderwaniu od szalone-
go rytmu codzienno�ci zasi¹�æ �przy stole
m¹dro�ci�. Jad¹c tam my�la³am, ¿e wiem cze-
go siê spodziewaæ, bo w koñcu by³y to moje
kolejne dni skupienia. Jednak ks. Krzysztof,
który prowadzi³ nas przez ten czas, nie prze-
staje zaskakiwaæ.

Zarówno tre�æ jak i forma tych dni by³a
przebogata. Od pocz¹tku towarzyszy³ nam
kielich i wokó³ niego toczy³o siê wszystko. Z
nim tworzyli�my wspólnie Drogê Krzy¿ow¹
wznosz¹c toast za w³asne ¿ycie. Z niego te¿
kosztowali�my wino polecaj¹c Bogu naszych
bliskich.

Przez ca³y weekend próbowali�my okre-
�liæ zawarto�æ kielicha swojego ¿ycia poprzez
dog³êbn¹ analizê siebie, swoich rado�ci i
smutków. Jednak rozmy�lanie i milczenie to
nie wszystko. Wykazywali�my siê równie¿
artystycznie tworz¹c instalacje plastyczne,
portrety itp. Wszystko po to, by stworzyæ ksiê-
gê w³asnego ¿ycia, która jest widocznym owo-
cem tych dni. Ona wyra�nie okre�la jaka je-
stem nie tylko w moim mniemaniu, ale te¿ w
oczach innych (a to ma jeszcze wiêksz¹ war-
to�æ). Ka¿de takie skupienie jest dla mnie
na³adowaniem moich duchowych �akumula-
torów� ... i ¿yje siê ³atwiej! (Ania B.)

WYPIJMY ZA ¯YCIE
Tytu³ móg³by wskazywaæ na wesele, gdzie

�wiadek wznosi toast za pañstwa m³odych,
aby ich ¿ycie u³o¿y³o siê jak najlepiej, aby jak
najmniej mieli w swoim ¿yciu trosk, zmartwieñ
i bólu. Dni Skupienia, pokaza³y jednak, ¿e
wznoszenie toastu nie musi byæ tylko za to
co dobre i przyjemne.

Kielich, który Pan Jezus da³ nam na pa-
mi¹tkê, aby zosta³ wype³niony i przelany za
nas, musia³ najpierw nape³niæ siê przez Jego

mêkê i �mieræ. Ka¿dy z nas dosta³ swój w³a-
sny kielich, który jest nape³niony winem po-
wsta³ym z naszych rado�ci, smutków, otrzy-
manych dobroci i bolesnych chwil.

My jeste�my jak winogrona, które dojrze-
waj¹ w s³oñcu. Mo¿emy spokojnie wisieæ na
krzakach, ale w koñcu nadejdzie dzieñ, kiedy
zostaniemy zerwani i zmia¿d¿eni bólem. To
jest trudne, ale niezbêdne, aby po pewnym
czasie to co bolesne przemieni³o siê w to co
dobre czyli powsta³o z nas rozkoszne wino.
Ono gromadzi nas przy wspólnym stole, gdzie
ka¿dy wznosi swój kielich wype³niony tym
trunkiem o smaku s³odkim, jak nasze szczê-
�liwe chwile, i smaku gorzkim, jak nasze trud-
ne momenty.

Wznie�my wiêc wspólnie kielichy, aby�my
mogli stanowiæ razem piêkn¹ mozaikê, gdy¿
ka¿dy jest jej wa¿nym elementem. Nabierz-
my odwagi do dzielenia siê sob¹ w czasie
rado�ci i smutku. Nie lêkajmy siê wzi¹æ w

swoje rêce kielicha i wypiæ go do dna - �za
¿ycie�. (Olka)

KIELICH ¯YCIA
Szlachetne, wytrawne, pieszcz¹ce zmys³y,

bia³e, czerwone, towarzysz¹ce wyj¹tkowym
sytuacjom, podnios³ym chwilom - wino. A je-
�li wino, to te¿ i kielich - prosty, smuk³y, deli-
katny, masywny, ale te¿ srebrny, z³oty, boga-
to zdobiony.

Kielich pe³en wytrawnego wina mo¿e byæ
symbolem wa¿nej chwili w moim ¿yciu, chwili
zmieniaj¹cej mnie sam¹, moje patrzenie na
�wiat, moj¹ duszê, ale mo¿e te¿ symbolizo-
waæ ¿ycie, które biorê w d³onie, którym de-
lektujê siê, smakujê powoli i z szacunkiem.

Ale mam te¿ na my�li - Kielich ¯ycia, za
które Chrystus odda³ swoje ¿ycie, za które
przylgn¹³ do Krzy¿a, dla którego zmartwych-
wsta³.

By³ to czas wype³niony modlitw¹, rozwa-
¿aniem, skupieniem, oczyszczeniem z tego,
co sprawia, ¿e wino staje siê trudnym do spo-
¿ycia. Ka¿da z czterdziestu osób, które przy-
by³y w to miejsce przykryte warstw¹ �niegu,
mog³y spojrzeæ na swoje ¿ycie w milczeniu, z
dala od �wiata, który atakuje nas mnóstwem
informacji. To by³ czas, który jednoczy³ nas
wszystkich przy stole eucharystycznym.

I jeszcze moment skupienia, który zapa-
miêtam na d³ugo. Mia³am wzi¹æ kielich pe³en
wina w d³onie, ogromny kielich; symbol moje-
go ¿ycia, który wydawa³ siê nie do ud�wigniê-
cia. Przygotowa³am wiele si³, aby go nie upu-
�ciæ i mocno chwyci³am. Okaza³o siê, ¿e nie
tylko go nie upu�ci³am, ale podnios³am wyso-
ko i z³o¿y³am toast za moje ¿ycie, dobre, b³o-
gos³awione, wype³nione Bogiem ¿ycie.

Spotkanie przy stole m¹dro�ci w Lubostro-
niu, w czasie dni skupienia, pozwoli³o mi do-
tkn¹æ mojego ¿ycia, mojego prze¿ywania
Wielkiego Postu, który prowadzi mnie do szla-
chetno�ci zmartwychwstania. (OWa, fot.  K)

Wielkopostne æwiczenia

SACRONOWELA
Ju¿ jest wieloletni¹ tradycj¹, ¿e w czasie

Wielkiego Postu studenci DA �Martyria� od-
grywaj¹ sacronowelê. Piszê odgrywaj¹, lecz
tak w zasadzie to tworz¹, bowiem ka¿dy, kto
kiedykolwiek bra³ udzia³ w tym dziele, jakim
jest niew¹tpliwie ka¿da sacornowela, pozo-
stawi³ w nim swoje serce. Sacronowela uczy
bowiem nie tylko wytrwa³o�ci, przezwyciê¿a-
nia swoich s³abo�ci, np. lêku, wstydu, ale
przede wszystkim CIERPLIWO�CI!

27 lutego 2005 roku na Mszy �wiêtej aka-
demickiej o 18.30 w ko�ciele MBKM w Byd-
goszczy przedstawiona zosta³a I czê�æ Sa-
cronoweli pt. �Woda ¿ywa�. Przygotowania do
niej trwa³y zaledwie przez kilka dni, a raczej
nocek. Ca³y za� pomys³ i choreografia zro-
dzi³y siê zapewne kilka tygodni wcze�niej w
g³owach Ma³ej i Chruchel.

Mia³am zaszczyt i szczê�cie uczestnicze-
nia w tym Bo¿ym dziele. By³a to moja pierw-
sza sacronowela, w której bra³am czynny
udzia³. W zesz³ym roku by³am tylko biernym,

aczkolwiek zachwyconym widzem, na którym
wywar³a wtedy ogromne wra¿enie. Postano-
wi³am wiêc, za namow¹ Ma³ej, daæ trochê sie-
bie i zagraæ w tegorocznej sacronoweli.

Próby, na ogó³ nocne, w zimnej sali lub
ko�ciele, choæ mêcz¹ce, by³y dla mnie
ogromn¹ rado�ci¹. Nie pamiêtam kiedy tak
dobrze �siê bawi³am�, choæ mo¿e nie powin-
nam, bo przecie¿ trwa Wielki Post. Ca³y ten
czas przygotowañ by³ dla mnie niew¹tpliwie
b³ogos³awieñstwem. Pozwoli³ mi zbli¿yæ siê do
pozosta³ych uczestników, z którymi mia³am
dotychczas s³aby kontakt. Mo¿e i nawet od-
czyta³am swój ma³y, nowy talencik?

Drug¹ czê�æ sacronoweli przedstawiali�my
na ka¿dej mszy �wiêtej. Tym razem przygo-
towania by³y krótsze, ale bardziej intensyw-
ne. Tak¿e teraz bawi³am siê �wietnie. Gdy
rano jecha³am na zajêcia, nie mog³am siê
doczekaæ wieczoru by pojechaæ do �Martyrii�
na próbê. Tu dopiero czu³am siê szczê�liwa.
Z godziny na godzinê czu³am przyp³yw coraz

wiêkszej energii, choæ by³o to nieracjonalne,
bo próby, a pó�niej ca³oniedzielne odgrywa-
nie by³y mêcz¹ce. Wprawdzie nadal mam
przys³owiowe �wory� pod oczami, to jednak
tego czasu, czasu sacronoweli, nie zamieni-
³abym na nic innego. Chcia³oby siê w tym miej-
scu powiedzieæ parafrazuj¹c s³owa Fausta: -
�Chwilo trwaj! Jeste� piêkna.�

Taniec, którym wyra¿ali�my s³owa Pisma
�wiêtego by³ jakby modlitw¹ uczestników za-
noszon¹ do Boga przez wiele godzin prób.
Je�li wiêc kto� - choæ jedna osoba, która obej-
rza³a sacronowelê zobaczy³a S³owo na nowo
lub dopiero je odkry³a, to jestem bardzo szczê-
�liwa i za to dziêkujê Bogu.

Na pocz¹tku my�la³am, ¿e nie powinnam
zagraæ, bo mo¿e obudziæ siê we mnie pró¿-
no�æ i pycha. Jednak w czasie odgrywania
na Mszy �wiêtej my�la³am tylko o tym, aby
wszystko siê uda³o, aby przes³anie sacrono-
weli dotar³o do ludzi, jak dotar³o do mnie rok
wcze�niej. Najlepsze jest to, ¿e pokazuj¹c
tego typu �rzeczy� �wiadczymy, ¿e Ko�ció³
mo¿e i jest rado�ci¹ dla m³odych.

AGNIESZKA I.



Na budowie Domu Jubileuszowego

ZIMOWA PRZERWA

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 WIATRAK (pn-pt
18.00-21.00) Pomoc¹ s³u¿¹: psycholog, peda-
gog, psychiatra, prawnik, logopeda, teolog (tak-
¿e informacja nt. sekt). Rejestracja: 346-71-78,
346-31-90

CKK �WIATRAK� nr konta:
PKO BP II O/Bydgoszcz
22 1020 1475 0000 8002 0065 8161

DOM JUBILEUSZOWY (konto budowy)
Bank Pocztowy I/O Bydgoszcz
79 1320 1117 2033 4776 2000 0001

FUNDACJA  �WIATRAK� (konto Fundacji -
tu wp³acamy 1%) BG¯ SA
05 2030 0045 1110 0000 0056 1160

Na budowie Domu Jubileuszowego trwa³a
przerwa spowodowana zimow¹ aur¹.

Za pomoc modlitewn¹ i materialn¹ sk³a-
damy serdeczne Bóg zap³aæ.

WIATRAKOWE INFORMACJE
14 marca br. odby³o siê pierwsze spotka-
nie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w
rodzinie.
26 marca ( Wielka Sobota) o 10.00 w kapli-
cy og³oszone wyniki i nast¹pi wrêczenie na-
gród w konkursie na najciekawsz¹ pisankê.
Wszystkie sprawy dotycz¹ce 1% proszê kie-
rowaæ na adres Monika Kalisz, Fundacja
Wiatrak ul. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz tel./
fax: (052) 346 31 90 tel. kom.: 505 418 892
procent@wiatrak.lo.pl
CKK Wiatrak ul. Bo³tucia 5, 85-791 Byd-
goszcz tel. (052) 346-31-90 www.wia-
trak.lo.pl    ckk@wiatrak.lo.pl

Bardzo prosimy o dalsze duchowe i ma-
terialne wsparcie dzie³a budowy.

KAMA
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Klub Integracji Spo³ecznej

KIS �WIATRAK�
Fundacja �Wiatrak�, przy wspó³pracy z

Fordoñsk¹ Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹, Po-
wiatowym Urzêdem Pracy i Miejskim O�rod-
kiem Pomocy Spo³ecznej zosta³ powo³any w
Bydgoszczy Klub Integracji Spo³ecznej �Wia-
trak�.

Klub �wiadczy pomoc na rzecz bezrobot-
nych i wykluczonych spo³ecznie, a specjali-
�ci z zakresu psychologii, socjologii, peda-
gogiki i doradztwa zawodowego poprowadz¹
warsztaty i konsultacje indywidualne

Celem naszego dzia³ania jest:
* pomoc w przezwyciê¿eniu trudno�ci

wynikaj¹cych z utraty pracy,
* pomoc w aktywnym poszukiwaniu za-

trudnienia,
* przygotowanie m³odych ludzi do wej-

�cia na rynek pracy,
* tworzenie mo¿liwo�ci do zdobywania

ró¿norodnych do�wiadczeñ zawodo-
wych.

Proponujemy m. in. :
 * poradnictwo indywidualne,

 * warsztaty z zakresu:
- sporz¹dzania dokumentów aplika-

cyjnych,
- przygotowania do rozmowy kwalifi-

kacyjnej,
- asertywno�ci,
- komunikacji,
- zarz¹dzania czasem,
- bud¿etem domowym,
- mo¿liwo�æ wyjazdu na Wolontariat

Europejski.
Przypominamy, ¿e Fundacja Wiatrak po-

siada status organizacji po¿ytku publiczne-
go i wype³niaj¹c roczne zeznanie podatko-
we mo¿na przekazaæ 1% podatku na dzia-
³alno�æ Wiatraka.

Od 1 marca do koñca kwietnia w godzi-
nach od 17 do 19 zapraszamy do Klubu  In-
tegracji Spo³ecznej "Wiatrak" przy Kleeber-
ga 2 (siedziba Fordoñskiej Spó³dzielni Miesz-
kaniowej), gdzie ksiêgowe z naszej parafii
bezp³atnie pomagaj¹ wype³niaæ PIT-y od
osób fizycznych.

Akcja zwi¹zana z odpisem 1% podatku na
rzecz organizacji po¿ytku publicznego trwa
do 30 kwietnia. Na konto Fundacji "Wiatrak"
do 15 marca wp³ynê³o 380 wp³at. Najmniej-
sza z nich, to 30 groszy. Jeste�my z niej
bardzo dumni. Dokonanie tak ma³ej wp³aty
�wiadczy o tym, ¿e chcemy decydowaæ choæ
w ma³ym stopniu o tym, na co zostan¹ prze-
znaczone nasze pieni¹¿ki.

Bardzo dziêkujemy wszystkim, którzy ju¿
przekazali swój 1% w³a�nie nam oraz tym,
którzy dopiero to uczyni¹.

Od marca do kwietnia pomagamy bezp³at-
nie wype³niaæ PITy w Klubie Integracji Spo-
³ecznej (budynek Fordoñskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej) przy ul. Kleeberga 2.

Od poniedzia³ku do pi¹tku nasze zaprzy-
ja�nione ksiêgowe maj¹ tam dy¿ur od godz.
17.00- 19.00.

Zapraszamy!
Szczegó³y: www.wiatrak.lo.pl

MONIKA KALISZ;SPECJALISTA DS. REKLAMY

I MARKETINGU;FUNDACJA �WIATRAK�

1% a krêci Wiatrak

BY£O
20-23. lutego, 18.30 trwa³y Akademickie Re-
kolekcje Wielkopostne.
27. lutego, 18.30 Wystawiono podczas Mszy
sw. akademickiej Sacronowelê.

2. marca, 20.00 - odprawiona zosta³a Msza
�w. dziêkczynna za czas sesji.

4. marca, 21.00 - Czuwanie Wielkopostne

6. marca podczas wszystkich Mszy �w.  - Sa-
cronowela (ko�ció³)

11-13. marca - trwa³y Dni Skupienia w Lubo-
stroniu. Tegoroczny temat: �Kielich ¿ycia�

BÊDZIE
20. marca, 16.00 i 19.30 Misterium Mêki Pañ-
skiej w Dolinie �mierci.

25 marca od 23.30 do 0.30 czuwanie przy
Grobie Pañskim.

3 kwietnia w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego
zostan¹ obdarowane dzieci z bydgoskich szpi-
tali, z Domu Samotnej Matki oraz dzieci z
parafii.

Informacje o dzia³aniach w DA �Martyria� s¹
na stronie http://www.martyria.lo.pl

BY£O
BÊDZIE

PONADTO



Ka¿dy przyjaciel mówi: Jestem i ja twoim
przyjacielem, ale zdarza siê przyjaciel tylko z
imienia. Nie zapomnij w duszy swej o przyja-
cielu i nie traæ pamiêci o nim w�ród bogactw!
(Syr 37,1.6).

Tylko dla siebie, czy te¿ dla innych? Temat
przyja�ni powraca niczym bumerang. Tym
razem jednak chodzi o tego przyjaciela, który
nie jest (jeszcze) cz³onkiem Wspólnoty. Czy
bêdzie - to ju¿ zale¿y od... Ciebie.

Nie opowiadaj Twojemu Przyjacielowi o
Wspólnocie i nie przyprowadzaj go na spo-
tkanie. Takie w³a�nie postêpowanie mo¿e
wynikaæ z egoizmu, albo z chêci ochrony bli�-
niego przed "z³em", które mnie spotyka. Ka¿-
dy cz³owiek powinien mieæ takiego ziemskie-
go przyjaciela, który jest nie tylko dobrym to-
warzyszem zabawy, wsparciem w chwili smut-
ku, ale te¿ takiego, z którym mo¿na siê po-
dzieliæ do�wiadczeniem Wspólnoty...

W pierwszym przypadku, kiedy nie chcesz
podzieliæ siê z Twoim Przyjacielem tym, co
jest dla Ciebie wa¿ne, co sprawia Tobie ra-
do�æ - nale¿y poddaæ weryfikacji tê przyja�ñ.
A je�li sam nie czujesz silnego zwi¹zku ze
Wspólnot¹, której cz³onkiem siê okre�lasz,
je�li Twój Przyjaciel ci¹gle wys³uchuje, jak �le
siê tam czujesz - to choæby dosta³ oficjalne
zaproszenie - raczej siê nie zjawi.

Druga postawa wi¹¿e siê z jeszcze innym
problemem. Je�li masz Przyjaciela, przed któ-
rym - z jakiegokolwiek powodu - ukrywasz
swoje cz³onkostwo we Wspólnocie to zasta-
nów siê, czy to jest Twoje miejsce na ziemi...

PAT

Od autora: Za pomys³ cyklu dziêkujê Wspólnocie
Ruchu �wiat³o-¯ycie z Katowic.

Jak mo¿esz rozbiæ wspólnotê (10)

TYLKO DLA SIEBIE?

W Oazie
M³odzie¿y

BY£O
9.03. Msza �w KWC - o.o. Jezuici (wspólnota
z naszej parafii by³a odpowiedzialna za liturgiê).

13.03. Szko³a animatora * Droga Krzy¿owa po-
prowadzona przez  Ko�ció³ Domowy w Dolinie
�mierci * Pocz¹tek rekolekcji dla liceum i gim-
nazjum prowadzonych przez ks. Ryszarda No-
waka - moderatora Centralnej Diakonii Modlitwy
w Ruchu �wiat³o-¯ycie

19.03. Dzieñ Wspólnoty w parafii pw. Opatrz-
no�ci Bo¿ej w Bydgoszczy

BÊDZIE
20.03. Sprzeda¿ palm wielkanocnych

25.03. Droga Krzy¿owa w Dolinie �mierci

26.03. 0.30-1.30 - Czuwanie przy Grobie Pañ-
skim od  * 7:30 - Jutrznia. * �Jajo Oazowe� po
Liturgii Wigilii Paschalnej.

13.04. Msza �w. KWC i spotkanie odpowie-
dzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie z diecezji byd-
goskiej

TRWA
Od kwietnia, po pi¹tkowych spotkaniach (roz-
poczynaj¹cych siê o 18:00), o 19:30 w kaplicy
parafialnej bêdzie sprawowana Eucharystia.

Piszcie: dmyszko@bydgoszcz.oaza.pl
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W Oazie M³odzie¿y

DAÆ �WIADECTWO NADZIEI
XXX RAZ
Ju¿ po raz trzydziesty na Jasnej Górze

zgromadzili siê moderatorzy, animatorzy, m³o-
dzie¿ i ca³e rodziny skupione w  oazie. Tym
razem do Czêstochowy przyby³o ponad 700
osób - nie tylko z Polski ale równie¿ z Czech,
S³owacji, Niemiec czy Ukrainy. Powodem tego
spotkania by³a Kongregacja Odpowiedzial-
nych Ruchu �wiat³o-Zycie - w tym roku odby-
waj¹ca siê pod has³em: "Daæ �wiadectwo na-
dziei". Poni¿ej publikujemy dwa �wiadectwa
cz³onków naszej wspólnoty, którzy uczestni-
czyli w tym wa¿nym wydarzeniu.

CHARYZMATYK,
NADZIEJA, UZDROWIENIE ...

W dniach od 25-27 lutego 2005 roku
uczestniczy³am w XXX Kongregacji Odpowie-
dzialnych Ruchu �wiat³o - ¯ycie, dziêki cze-
mu us³ysza³am wiele bogatych referatów.
Ka¿dy z nich dotyka³ tematyki nadziei. Kilka
my�li szczególnie mi utkwi³o. Nadzieja jest
tym, co pozwala nam pokonywaæ przeciwno-
�ci, które nas spotykaj¹. Ona w³a�nie pozwa-
la patrzeæ w przysz³o�æ z ufno�ci¹, z perspek-
tyw¹ ¿ycia w wieczno�ci nieba, a jednocze-
�nie kszta³tuje nasze ¿ycie.

Celem g³ównym nadziei jest nasze zbawie-
nie. Cz³owiek nie jest w stanie ¿yæ bez niej.
Mobilizuje ona do podjêcia odpowiedzialno-
�ci tam gdzie siê jest. Natomiast im cz³owiek
jest bardziej religijny, tym wiêcej zaanga¿o-
wany jest spo³ecznie. Ta my�l by³a dla mnie
szczególnie uderzaj¹ca.

Jeden z prelegentów ukaza³ prawdê i za-
le¿no�æ: Dziecko jest znakiem mi³o�ci, im wiê-
cej mi³o�ci, nadziei, tym wiêcej jest w ma³-
¿eñstwie dzieci. �ród³em nadziei jest sam
Jezus. Kiedy przyjmujemy Komuniê �wiêt¹
wyznajemy, ¿e jeste�my w drodze do ¿ycia
wiecznego i Ni¹ siê umacniamy. Mo¿emy
prze¿ywaæ bardzo zmys³owo ten akt. Gdy
przychodzimy na adoracjê Naj�wiêtszego

Sakramentu to spotykamy siê z arcykap³a-
nem, który wstawia siê za nami u Ojca. Dla-
tego us³yszeli�my ogromn¹ zachêtê do tego,
aby przychodziæ do Pana gdy mamy z czym�
problem. Us³ysza³am równie¿, ¿e nasza po-
bo¿no�æ eucharystyczna jest autentyczna,
gdy wyp³ywa z niej mi³o�æ bli�niego.

Wiele razy w czasie Kongregacji przewija-
³a siê postaæ ks. Wojciecha Danielskiego. W
tym roku przypada 20 rocznica jego �mierci.
Podczas niedzielnej jutrzni ks. Henryk Bolczyk
da³ �wiadectwo o tym moderatorze Ruchu.
Ukaza³ go jako cz³owieka wra¿liwego na ide-
a³y, z g³êbokim patriotyzmem, mi³uj¹cego cz³o-
wieka, niesamowitego spowiednika, rozko-
chanego w liturgii, z pogodn¹ twarz¹, otwar-
tego na innych. Ciekaw¹ by³a my�l, ¿e naj-
pierw cz³owiek musi zafascynowaæ siê cha-
ryzmatem, aby staæ siê charyzmatykiem. A
takim w³a�nie by³ ks. Danielski. Jemu te¿ by³
po�wiêcony sobotni wieczór. By³a przygoto-
wana wieczornica z jego tekstami ubogaco-
na choreografi¹ i �piewem. Bardzo cieszy³
mnie fakt, ¿e w tym roku na Kongregacjê przy-
jecha³a spora grupa z naszej diecezji (ok. 30
osób). By³a to dla nas równie¿ okazja do wza-
jemnego poznawania siê i dzielenia siê do-
�wiadczeniem Ruchu. W czasie modlitwy nie-
szporami jedna z naszych oazowych kole¿a-
nek, Magda Wilk, otrzyma³a b³ogos³awieñstwo
do Diakonii Ruchu. W sobotni wieczór w
mniejszym gronie osób z Bydgoszczy prowa-
dzili�my modlitwê o uzdrowienie z choroby dla
osoby spo�ród nas. Do�wiadczyli�my w tej
modlitwie rado�ci, jedno�ci ducha, s³ów po-
znania i uzdrowienia z choroby. Bóg pozwa-
la³ nam byæ �wiadkiem swojego dzia³ania i
mocy. Dla Niego nie ma rzeczy niemo¿liwych.
Za ten wyjazd, wszystkie s³owa, refleksje,
Bo¿e dzia³anie - chwa³a Panu.

MA£GORZATA

MOC MODLITWY!
Jestem bardzo wdziêczna Panu Bogu, ¿e

da³ mi uczestniczyæ w XXX Kongregacji Od-
powiedzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie w Czê-
stochowie. Przygotowywa³ mnie zreszt¹ do
niej ju¿ od czerwca zesz³ego roku, gdy¿ od
tego czasu towarzysz¹ mi s³owa �w. Paw³a z
listu do Rzymian: "nadzieja zawie�æ nie mo¿e,
poniewa¿ mi³o�æ Bo¿a rozlana jest w sercach
waszych przez Ducha �wiêtego, który zosta³
wam dany."

Podczas Kongregacji po raz kolejny u�wia-
domi³am sobie moc modlitwy i jej znaczenie
dla prawid³owego funkcjonowania wspólnoty.
Ta modlitwa przecie¿ jednoczy jej cz³onków,
którzy w szczero�ci i prostocie wspólnie staj¹
przed Panem. Wielk¹ rado�ci¹ jest dla mnie
fakt, i¿ nie tylko ja tak s¹dzê, ale te¿ inni cz³on-
kowie naszej wspólnoty i Domowego Ko�cio-
³a. Odkrywam to jako znak od Pana, który daje
nam wskazówki jak budowaæ wspólnotê na
Jego fundamencie. Przy tym budowaniu nie
mo¿emy traciæ nadziei, nie mo¿emy podda-
waæ siê, ulegaæ zniechêceniu, które ogarnia
dzisiaj tak wielu ludzi.

Na Kongregacji mog³am tez po raz kolejny
przekonaæ siê, ¿e Ruch �wiat³o-¯ycie jest
ruchem ¿ywym, gromadzi wielu cz³onków,
odpowiedzialnych i kap³anów zaanga¿owa-
nych w to dzie³o nie tylko w  Polsce. Do Czê-
stochowy przyjechali bowiem te¿ odpowie-
dzialni z Czech, S³owacji, Niemiec i Ukrainy.
Biskup ukraiñski podczas niedzielnej homilii
da³ radosne �wiadectwo swej pos³ugi w tym
kraju. Mówi³ o nadziei, któr¹ pok³ada w dzie-
ciach, s¹ one bowiem przysz³o�ci¹ nie tylko
Ukrainy ale ca³ego �wiata. Wyrazi³ wiarê, i¿
mimo przeciwno�ci i wielu lat komunizmu, na
Ukrainie zapanuje prawdziwy pokój.

Przywo³anie postaci moderatorów general-
nych: ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Woj-
ciecha Danielskiego pomog³o mi g³êbiej wej�æ
w charyzmat Ruchu i wla³o pragnienie pog³ê-
biania wiedzy na ten temat.

Za dzie³o kongregacji, wszystkie zebrane
tam osoby, �wiadectwa i wlan¹ w serce na-
dziejê Chwa³a Panu!

ASIA
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O Eucharystii (5)

TAJEMNICZY ZYGZAK
Czy kto� wie, o co chodzi? Sprawy liturgii i

takie has³o ... Dzi� napiszê o naszym podej-
�ciu i sposobach wykonywania najpiêkniej-
szego i najkrótszego wyznania naszej wiary.
Czy ju¿ wiesz? Tak... To znak krzy¿a �wiête-
go. Nasze przyznanie siê do Boga, do wiary
w Niego. Patrz¹c na to z tej strony - powi-
nien to byæ znak pe³en mi³o�ci, oddania, po-
koju... W koñcu czyni¹c znak krzy¿a zgadza-
my siê na to, aby Chrystus Ukrzy¿owany obj¹³
nas i pozwoli³ zjednoczyæ siê z Bogiem i Du-
chem �wiêtym.

Czy zastanawia³a�(e�) siê kiedy�, Kogo w
nim zapraszasz do swojego ¿ycia? Co to dla
Ciebie znaczy?

Jest to gest, którego nigdy nie powinni�my
siê wstydziæ. Powinien byæ jasny, wymowny
w swej prostocie. Mie�ci siê w nim nieskoñ-
czona Mi³o�æ Bo¿a. I mo¿e dlatego, ¿e jest
tak prosty, tak czêsto nie my�limy o tym, po
co go czynimy i Kto przez ten znak przycho-
dzi.

"Kiedy czynisz znak krzy¿a, czyñ go sta-
rannie. Nie po�piesznie, nie sztywno, bo wte-
dy nikt nie rozumie, co on ma oznaczaæ. Nie,
prawdziwy znak krzy¿a to znak dostojny, sze-
roki... Czujesz, jak ciê ca³ego obejmuje? Skup
siê, skup w tym znaku wszystkie my�li i ca³¹
sw¹ duszê... Wtedy go poczujesz. Otula ciê,
zbiera w ca³o�æ, konsekruje, u�wiêca. Obej-
muje ca³¹ tw¹ istotê, cia³o i duszê, my�li i
wolê, zmys³y i uczucia, wszystko, co czynisz
i wszystko, co cierpisz, i wszystko to ciê
umacnia, naznacza, konsekruje w mocy
Chrystusa, w imiê trój jedynego Boga" (Ro-
mano Guardini, za: Jean de la Maison jr.
Odrobina dobrych manier (nawet w ko�cie-
le) nie zaszkodzi. Czy dotar³o do Ciebie, ¿e
znak krzy¿a, ten, który wydawa³oby siê, tak
dobrze znasz, u�wiêca Ciê, jednoczy z Bo-
giem?!

Czy tak przyjmujesz ten znak? Je�li tak, to
dlaczego tak wiele osób w ko�ciele, w trak-
cie Mszy �w. robi co� co przypomina ³apanie
w okolicy piersi natrêtnej muchy, albo redu-
kuje go do trzykrotnego "drapniêcia" siê roz-
lu�nion¹ piê�ci¹ w piersi (a przecie¿ gest bi-
cia siê w piersi ma inny sens ni¿ znak krzy-
¿a).

I jeszcze jedna sprawa. Bardzo wa¿na:
znak krzy¿a, który obejmuje ca³¹ nasz¹ oso-
bê, czynimy tylko DWA RAZY w trakcie Mszy
�wiêtej - na pocz¹tku i przy b³ogos³awieñstwie
koñcowym, a nie za ka¿dym razem kiedy
chcemy, albo kiedy wydaje nam siê, ¿e po-
winni�my! Czasem mam wra¿enie, ¿e ludzie
w ko�ciele zrobili sobie zawody - wygra ten,
kto wiêcej razy siê prze¿egna w trakcie
Mszy...

W czasie Eucharystii wykonujemy jeszcze
trzy krzy¿yki: "które czynimy na czole, ustach
i piersi, kiedy proklamowana jest "dobra no-
wina" (...). Podkre�lamy w ten sposób pra-
gnienie uwa¿nego i inteligentnego przyjêcia
orêdzia zbawczego (czo³o), wolê podjêcia siê
roli jego rzecznika (usta), wolê wyrycia i za-
chowania go w g³êbi swego jestestwa (pier�
- serce)."

Zacznij wiêc my�leæ i spraw, aby ten piêk-
ny i wa¿ny gest sta³ siê naprawdê Twoim
�wiadomym wyznaniem wiary. Nie pozwól,
aby rutyna i przyzwyczajenie zniszczy³y jego
�wiêto�æ...

MAG

Uwaga: Artyku³ ten w postaci elektronicznej
znajdziecie równie¿ na naszej stronie:
www.bydgoszcz.oaza.pl/mbkrm. Zachêcamy
do jej odwiedzenia i do dyskusji na poruszo-
ny przez Autorkê temat. Najciekawsze wypo-
wiedzi opublikujemy w kolejnym numerze �Na
o�cie¿�.

XXX Kongregacja Odpowiedzialnych Ru-
chu �wiat³o - ¯ycie, to by³ dla mnie �wiêty
czas spotkania. Spotkania z Bogiem i z lud�-
mi, którzy ¿yj¹ charyzmatem Ruchu.

Dojechali�my do Czêstochowy w sobotê
rano i w³a�ciwie od razu mog³am do�wiad-
czyæ niesamowitego daru jedno�ci i Wspól-
noty. Kilkaset osób, których z³¹czy³a Bo¿a
Mi³o�æ objawiaj¹ca siê w Ruchu.

W trakcie referatów, które tak mocno do-
tyczy³y tematu roku: �Daæ �wiadectwo na-
dziei�, zosta³o wypowiedzianych wiele m¹-
drych s³ów, moc modlitwy ogarnia³a wszyst-
kich i przenika³a ca³y czas pobytu na Jasnej
Górze. Nadzieja jest w Chrystusie, a On ni-
gdy nie zawodzi, jest nieustannie obecny. Za-
czê³am siê zastanawiaæ, dlaczego tak ma³o
nadziei jest wokó³ mnie, co siê dzieje w lu-
dziach, ¿e rezygnuj¹, poddaj¹ siê... a prze-
cie¿ je�li wierzê w Boga, w to, ¿e On ¿yje i
dzia³a, to powinnam czerpaæ z Niego tak¿e
nadziejê. Wierzê w Niego i wiem, ¿e nape³-

nia mnie nadziej¹ i dodaje si³ do dalszej wê-
drówki przez ¿ycie.

Kongregacja, jej temat - "Daæ �wiadectwo
nadziei" i ca³e bogactwo tego czasu, sta³y
siê dla mnie pocz¹tkiem Nowego ¯ycia w
charyzmacie �wiat³o - ¿ycie. W sobotni wie-
czór zosta³am przyjêta do Diakonii Ruchu
�wiat³o - ¯ycie. To dla mnie z jednej strony
uwieñczenie dotychczasowej formacji i jed-
nocze�nie kontynuowanie drogi s³u¿by w Ru-
chu. To b³ogos³awieñstwo do pe³niejszego
zjednoczenia siê z Chrystusem poprzez bez-
interesowny dar z siebie.

Jest jeszcze wiele owoców tego wyjazdu.
Pan pozwoli³ mi odczuæ swoj¹ moc, moc
uzdrowienia, modlitwy wspólnotowej, a Duch
�wiêty dzia³a³ przenika³ wszystko i wszyst-
kich, nape³niaj¹c nas nadziej¹ i mi³o�ci¹.
Chwa³a Panu!

MAGDA

XXX Kongregacja

BOGACTWO CZASU
Pro�ba
Ks. Arkadiusz ponawia pro�bê o asy-
stencjê (pomocników), szczególnie przy
o³tarzu   czasie nabo¿eñstw i Mszy �w.

POS£UGA DUSZPASTERSKA (odwiedzi-
ny chorych, rozmowy z pacjentami i ich bli-
skimi itp.) trwa ka¿dego dnia od 9.00 do
15.00  i na ka¿de wezwanie.
 MSZA �W. sprawowana jest kaplicy �w.
Alberta w ka¿d¹ niedzielê o 14.00.

Telefon kontaktowy do ks. Wojciecha Ret-
mana 348-56-42 (centrala RZOP-DSR)
oraz  343-19-39.

CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

(kaplica pw. Chrystusa Mi³osiernego
otwarta od 8.30 do 16.30)

MSZE �W.: 11.00 (w soboty, niedziele, �wiê-
ta); 15.00 (od wtorku do pi¹tku) * WIZYTA
na oddzia³ach: w soboty, niedziele i �wiêta
- 8.30 do 10.30; od wtorku do pi¹tku od 9.30
do 12.30 * SPOWIED�: od 13.30 w kaplicy
i po Mszach �w.  na oddzia³ach (na ka¿de
¿yczenie) * SAKRAMENT CHORYCH
(I �roda miesi¹ca w kaplicy i na ka¿de ¿ycze-
nie) NABO¯EÑSTWA: Koronka do Mi³o-
sierdzia Bo¿ego - 14.55; Nowenna do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy - w
ka¿d¹ sobotê przed Msz¹ �w. o 11.00;  RÓ-
¯ANIEC 19.00 - (codziennie odmawiany
przez pacjentów); inne okresowe.

TRIDUUM PASCHALNE
Wielki Czwartek (24. marca)
11.00 - Msza �w. koncelebrowana * Adara-
cja Pana Jezusa w Ciemnicy do 17.00.
Wielki  Pi¹tek (25. marca)
11.00  do 15.00 - Adoracja Pana Jezusa w
Ciemnicy * 15.00 - szpitalna Droga Krzy¿o-
wa (pocz¹tek w hallu g³ównym). Dalsza Ad-
oracja (po Drodze Krzy¿owej) do 18.00.
Wielka  Sobota (27. marca)
11.00 do 15.00
- Adoracja przy Grobie Pañskim.
Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego
(28. marca) - Uroczysta Msza �w. o 11.00.

ks. Arkadiusz D¹browski SDB (kapelan),
tel. 344-73-96, centrala 343-73-00

Salus aegroti
suprema lex esto!

�Niechaj zdrowie chorego
bêdzie najwy¿szym prawem�

NIEDZIELA
MI£OSIERDZIA BO¯EGO

(3. kwietnia - 11.00)
Odpust w kaplicy pw. Chrystusa Mi-
³osiernego  -  uroczysta Msza �w. od-
pustowa.

Regionalny Zespó³
Opieki Paliatywnej

DOM SUE RYDER
w Bydgoszczy
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�wiadectwo wiary

SZCZERE WYZNANIE
Wielebny Ojciec Arkadiusz D¹browski
Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Na samym wstêpie chcia³bym wyraziæ

swoje zatroskanie tym, czy przypadkiem
moja historia nie powinna pozostaæ w mym
sercu i g³owie. Czy mo¿e nie jest to z mojej
strony pycha i brak nale¿ytej pokory przed
Bogiem i Matk¹ Naj�wiêtsz¹? Bo my�lê so-
bie tak - dlaczego w³a�nie ja mia³bym do-
znaæ takiej ³aski? Przecie¿ jest tylu ludzi ko-
chaj¹cych Boga ponad wszystko, goto-
wych oddaæ siê Jego woli bez granic i obaw.
A ja? Jestem osob¹ wierz¹c¹, ale na pewno
nie w stopniu takim, jak chocia¿by moja ko-
chana ¿ona. Faktem jest, bo wiem o tym w
stu procentach, ¿e modli³o siê za mój powrót
do zdrowia bardzo wielu ludzi, rodzina, zna-
jomi, przyjaciele, znajomi ksiê¿a i wiele in-
nych osób. Ale tak z regu³y bywa w podob-
nych sytuacjach, ¿e jak trwoga, to idziemy
do Pana Boga.

Jak Ojcu wiadomo w dniach od 7.12.2004
do 22.12.2004 przebywa³em w Centrum On-
kologii w Bydgoszczy w zwi¹zku z potrzeb¹
natychmiastowego leczenia zmian nowotwo-
rowych na skórze. Stan mój by³ bardzo po-
wa¿ny i raczej, co wynika³o z oceny stanu
mojej choroby, lekarze - przynajmniej, co nie-
którzy nie rokowali mi najlepiej, a wrêcz, jak
mawiali "widzieli to czarno".

Dotyczy³o to stanu chorobowego w pierw-
szym dniu mojego pobytu w szpitalu, jak i w
dniu ostatnim. Jaki by³ mój stan psychiczny
po takich stwierdzeniach, po obserwacji
zmian na skórze dokonywanych przeze
mnie, licznych krwotoków po pêkniêciu têt-
niczek mo¿na sobie chyba wyobraziæ.

Muszê od razu zaznaczyæ, ¿e bêd¹c jesz-
cze w domu ca³kowicie zawierzy³em siebie
Matce Naj�wiêtszej i prosi³em J¹ ca³y czas
o pomoc i wstawiennictwo u Jej Syna Jezu-
sa Chrystusa. Namalowa³em nawet kopiê
obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej z nasze-
go ko�cio³a w Brusach. Pragn¹³em mieæ taki
sam obraz na co dzieñ, jak wisz¹cy w ko-
�ciele bruskim. Wierzy³em, ¿e

w³a�nie Matka Boska sprawi, i¿ bêdê
móg³ cieszyæ siê jeszcze ¿yciem w�ród ro-
dziny i bêdê móg³ uczestniczyæ w wychowa-
niu mojego 4-letniego synka.

Kiedy znalaz³em siê w Centrum Onkolo-
gii w Bydgoszczy, moje pierwsze rozpozna-
nie szpitala polega³o na szukaniu informacji
o kaplicy szpitalnej. Ju¿ pierwszego dnia by-
³em na mszy �wiêtej. Urzek³a mnie niebywale
przyjazna wszystkim ludziom atmosfera pa-
nuj¹ca w tym miejscu oraz osoba kap³ana
odprawiaj¹cego mszê �wiêt¹. Ojciec Arka-
diusz emanowa³ niebywa³ym ciep³em i mi³o-
�ci¹ do ka¿dego cz³owieka, tego bardzo wie-
rz¹cego i tego zagubionego. Czu³em w ka-
plicy mi³o�æ bo¿¹, któr¹ Pan Bóg dawa³
wszystkim poprzez osobê obecnego tam ka-
p³ana.

Kiedy zaledwie po czterech dniach poby-
tu w szpitalu dowiedzia³em siê od Ojca Ar-

kadiusza o tym, ¿e bêdziemy go�ciæ w szpi-
talnej kaplicy ojca Petera Mary Ro-
okey`a,przj¹³em to raczej normalnie. Nie
my�la³em nawet o tym, ¿e zakonnik ten mo¿e
w jakikolwiek sposób mi pomóc.

Jak ka¿dego dnia przyszed³em do kapli-
cy na mszê z ró¿añcem w rêku, modliæ siê i
poprosiæ Najja�niejsz¹ Panienkê o opiekê
nade mn¹ i innymi chorymi, o wstawiennic-
two u Syna - Jezusa Chrystusa. Wiara w to,
¿e wyjednam sobie pomoc i wstawiennictwo
u Matki Boskiej stawa³a siê we mnie coraz
silniejsza.

Pro�by moje do Matki Boskiej stawa³y siê
coraz gorêtsze i coraz bardziej gorliwe. W
trakcie modlitwy przed oczyma moimi tu¿ nad
moj¹ g³ow¹ widzia³em wizerunek Matki Bo-
skiej odzianej w szaro niebiesk¹ sukniê z
rêkoma opuszczonymi w moim kierunku. Od
ca³ej postaci bi³a jasno�æ w postaci rozcho-
dz¹cych siê promieni. My�lê, ¿e by³y to moje
wizje malarskie z uwagi na moje predyspo-
zycje plastyczne i rozwiniêt¹ wyobra�niê
twórcz¹. Nie mniej, pozwala³o mi to na pe³-
niejsz¹ modlitwê i niejako rozmowê z Matk¹
Naj�wiêtsz¹.

Modli³em siê mówi¹c dziesi¹tkê ró¿añca
praktycznie wszêdzie: w trakcie na�wietlañ,
czekaj¹c na lampy, czekaj¹c na wizyty le-
karskie, w wolnych chwilach, w kaplicy szpi-
talnej etc. etc.

Dzieñ, w którym ujrza³em Ojca Petera
Mary Rookey`a bêdê pamiêta³ do koñca
¿ycia.

Otó¿, tak jak wszyscy przybyli tego dnia
do szpitalnej kaplicy, oczekiwa³em na poja-
wienie siê Ojca Petera Mary Rookey`a.

Gdy przyby³, po przedstawieniu jego oso-
by przez Ojca Arkadiusza,rozpoczê³o siê na-
bo¿eñstwo. W trakcie jego trwania z uwag¹
s³ucha³em t³umaczenia modlitw odmawia-
nych przez Ojca Petera Mary Rookey`a. W
kulminacyjnym momencie, je¿eli tak to mo¿-
na nazwaæ tzn. w chwili, gdy Ojciec Peter
Mary Rookey udziela³ wszystkim b³ogos³a-
wieñstwa trzymaj¹c w d³oniach relikwie po-
czu³em nagle bardzo silne pieczenie w miej-
scu zaatakowanym przez chorobê nowotwo-
row¹. Mia³em wra¿enie, jakby kto� przy³o¿y³
mi nagle bardzo gor¹ce ¿elazko do chorego
miejsca. Zrobi³o mi siê w tej chwili bardzo
s³abo, poczu³em wrêcz, ¿e mogê za chwile
zemdleæ. Usiad³em wiêc w ³awce w rogu
kaplicy i przez chwilê by³em jakby wy³¹czo-
ny z rzeczywisto�ci. Musieli zauwa¿yæ to inni
obecni w kaplicy pacjenci z mojego oddzia-
³u, bowiem zaraz zaczêli siê dopytywaæ, czy
co� mi siê sta³o i czy przypadkiem nie czujê
siê s³abo. Po chwili uczucie os³abieni minê-
³o, tak jak minê³o równie¿ ostre palenie miej-
sca zajêtego przez nowotwór.

Muszê tu szczerze wyznaæ, ¿e w tamtej
chwili w ¿adnej mierze nie traktowa³em tego,
co siê sta³o za co� wyj¹tkowego. My�la³em,
¿e s¹ to nastêpstwa przebytego w czerwcu
2004 roku zawa³u miê�nia sercowego. Do-

piero kolejne dni pozwoli³y mi uwierzyæ, ¿e
by³a to ingerencja Matki Boskiej. Tak ! Wie-
rzê w to, i tak pozostanie do koñca dni mo-
ich. Czu³em, jak w brzuchu ginie co�, co nie
pozwala³o mi normalnie funkcjonowaæ. Po-
prawia³ siê normalny oddech, mog³em nor-
malnie je�æ, siedzieæ i chodziæ. Pielêgniarki,
które dokonywa³y codziennych zmian opa-
trunku równie¿ mówi³y, ¿e rana siê oczysz-
cza, ¿e nastêpuje gojenie i to w sposób bar-
dzo widoczny.

Kiedy po wyj�ciu ze szpitala zacz¹³em
wszystko analizowaæ dok³adnie i po kolei,
poszczególne fakty zaczê³y uk³adaæ siê w
jaki� logiczny porz¹dek, którym bez w¹tpie-
nia kto� "kierowa³".

Mianowicie:
1. Gdyby nie przebyty w czerwcu zawa³

serca, nigdy nie podj¹³bym zapewne le-
czenia choroby nowotworowej, a jak ju¿,
to by³oby na pewno za pó�no.

2. Odwlekanie mojego leczenia przez kli-
nikê w Gdañsku (do dnia dzisiejszego
czekam na lampy).

3. Musia³em trafiæ w³a�nie do Centrum
Onkologii w Bydgoszczy, gdzie Pani dr
Zió³kowska podejmuje jedynie s³uszn¹
decyzjê, dodam odwa¿n¹ jednak z odro-
bin¹ niedowierzania.

4. O tym, ¿e by³a to boska interwencja (w
moim oczywi�cie odczuciu) niech za-
�wiadczy równie¿ wypis ze szpitala, w
którym w epikryzie lekarze pisz¹
"...Mimo zaawansowanego i rozleg³ego
stanu miejscowego - owrzodzenia na
skórze podbrzusza z ciekn¹c¹ i cuch-
n¹c¹ tre�ci¹ ropn¹ i krwist¹ podjêto pró-
bê leczenia promieniami...". Zatem sami
lekarze do koñca nie wierzyli w powo-
dzenie swoich dzia³añ.

5. Gdy zjawi³em siê w RCO po trzech ty-
godniach na kontrolê u Pani dr Zió³kow-
skiej z chorej w dniu opuszczania szpi-
tala rany o powierzchni 23cm x 20cm
jest goj¹ca siê, us³ana strupami ranka
o powierzchni 6cm x 4cm.

6. Dzisiaj tj. 9 lutego 2005 roku miejsce
choroby, to zaledwie maleñka czê�æ
goj¹cej siê ogromnej kiedy� rany. Nie ma
¿adnych bole�ci, paprania siê rany, czy
innych dolegliwo�ci.

Wszystko, co spisa³em na tych kartkach
papieru jest tym, co zapamiêta³em i prze¿y-
³em. Nie ma w tym zeznaniu pisemnym ani
krzty nieprawdy, wymys³u, czy mojej fanta-
zji. Do oceny Ojca i osób kompetentnych po-
zostawiam interpretacjê tego zapisu i danie
lub nie danie wiary moim s³owom.

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze Dziewica

MAREK BLECH

Brusy, 6.12.2004 r.



Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
WIELKANOCNA

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW
1 - Jednostka masy równa 100 kilogramom; 2 -
Model budowli; 3 - Mi³o�nik sztuki; 4 - Nadzor-
ca zapisuj¹cy wykonan¹ pracê w folwarkach; 5
- Ma³e pomieszczenie gospodarcze; 6 - Uk³a-
danie kart; 7 - P³o¿¹ca siê krzewinka; 8 - Sta-
tek kosmiczny; 9 - Gwintowany trzpieñ wkrêca-
ny w otwór rury; 10 - Kwiat jako ciêty stosowa-
ny do bukietów; 11 - Niewielkie wzniesienie te-
renu; 12 - Na dzia³ce tunel z pn¹czami; 13 -
Podnieta, impuls nerwów podany do mózgu; 14
- Okr¹g³y paciorek; 15 - Spec od ³¹czenia me-
talu; 16 - Kompletny brak logiki w dzia³aniu; 17
- P³yn wlewany do baku; 18 - Kwit do apteki; 19
- Papierowy pieni¹dz; 20 - Szlachetne u Ko-
chanowskiego; 21 - Rzucany przez lekkoatle-
tê; 22 - Pierwsza polska królowa; 23 - Pajêczy-
na dla muchy.

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te z wy-
ró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, które nale-
¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub w³o¿yæ do
skrzynki �Poczty parafialnej� do 17 kwietnia
2005 r. Losujemy nagrodê niespodziankê. Ha-
s³o uzupe³nianki z poprzedniego wydania
brzmia³o: WIELKI POST TO CZAS POKUTY.

Nagrodê otrzymuje  Klaudia Walczak zam.
w Bydgoszczy, przy ul. Sucharskkiego 4. Gra-
tulujemy. Nagrodê mo¿na odebraæ w zakrystii.
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Listy, listy, listy ...   Listy, listy, listy ...

BRAK MI ...
(...) Czytam �Na o�cie¿� do�æ solidnie.

Le¿¹ przede mn¹ 3 ostatnie numery.
Ostatni lutowy dotar³ do mnie przedwczo-

raj (piêkna ok³adka). W nim te¿ przejmuj¹cy
jest tekst �Bilans krzywd� z cyklu �Tato po-
wiedzia³�. - �Jaki bowiem sens ma niena-
wi�æ?� - mówi - pisze Tato. (�) Bardzo po-
doba mi siê pomys³ rozmowy z sumieniem.
Od czego zale¿y, ¿e je mamy? Bo sumienie

11111 KKKKK WWWWW AAAAA LLLLL

22222 MMMMM AAAAA TTTTT AAAAA

33333 KKKKK OOOOO EEEEE RRRRR

44444 KKKKK AAAAA WWWWW YYYYY

55555 KKKKK OOOOO KKKKK AAAAA

66666 PPPPP AAAAA NNNNN SSSSS

77777 BBBBB LLLLL CCCCC ZZZZZ

88888 RRRRR AAAAA TTTTT AAAAA

99999 WWWWW KKKKK KKKKK AAAAA

0101010101 GGGGG EEEEE RRRRR AAAAA

1111111111 PPPPP AAAAA EEEEE KKKKK

2121212121 PPPPP EEEEE LLLLL AAAAA

3131313131 BBBBB OOOOO EEEEE CCCCC

4141414141 KKKKK OOOOO IIIII KKKKK

5151515151 SSSSS PPPPP CCCCC ZZZZZ

6161616161 BBBBB EEEEE NNNNN SSSSS

7171717171 BBBBB EEEEE NNNNN AAAAA

8181818181 RRRRR EEEEE TTTTT AAAAA

9191919191 BBBBB AAAAA OOOOO TTTTT

0202020202 ZZZZZ DDDDD IIIII EEEEE

1212121212 OOOOO SSSSS EEEEE PPPPP

2222222222 RRRRR YYYYY ZZZZZ AAAAA

3232323232 PPPPP UUUUU KKKKK AAAAA

Misterium w Dolinie �mierci

PI¥TE SPOTKANIE
POCZ¥TEK

W roku 2001 kilka osób postanowi³o stwo-
rzyæ w Bydgoszczy niezwyk³e widowisko
sakralne - Misterium Mêki Pañskiej. Jako
miejsce tego przedstawienia wybrano teren
przy Fordoñskiej Dolinie �mierci. Zaledwie
kilka osób ze swym entuzjazmem zarazi³o
dalszych 50 osób, g³ównie studentów z na-
szego DA �Martyria�, a tak¿e kilkana�cie
osób z poszczególnych wspólnot z parafii.
To oni przekonali ks. Krzysztofa o potrzebie,
jak i mo¿liwo�ci pokazania takiego dzie³a.
By³y to osoby, które zamieni³y w czyn my�li
sprzed kilku lat ks. Zygmunta Trybowskiego
(o czym czytali�my w poprzednim wydaniu
�Na o�cie¿�, przyp. red.).

Po raz pierwszy w Bydgoszczy powsta³o
dzie³o, które obejrza³o oko³o 1000 widzów,
g³ównie mieszkañców Fordonu. Aktorzy -
amatorzy, dziêki wykonanej w³asnorêcznie
prostej scenografii przybli¿yli nam naj-
wiêksz¹ tajemnicê Ko�cio³a g³oszon¹ od
2000 lat.

Po wystawieniu Misterium by³o ju¿ wia-
domo, ¿e dzie³o to musi byæ kontynuowane.

CI¥G DALSZY
Drugie Misterium po³o¿y³o nacisk na dia-

log pokoleñ. Pomys³odawcy postanowili uka-
zywaæ Mêkê i Zmartwychwstanie Jezusa
przez pryzmat innych wydarzeñ i ludzi. Zbun-
towany wnuczek i t³umacz¹cy mu wszystko
dziadek pomagali wprowadziæ przyby³ych w
sens naszego ¿ycia i prawdê o Zmartwych-
wstaniu Jezusa i naszym zmartwychwstaniu
na koñcu dziejów.

W to dzie³o zaanga¿owanych by³o ju¿
oko³o 100 osób, a samych aktorów oko³o 70.
Graj¹cy poszczególne postaci ubrani byli w
specjalnie przygotowane stroje. Postarano
siê o nowe elementy dekoracji i scenografii,
co znacznie wzmocni³o prze¿ycie tego wy-
darzenia dla prawie 3000 �widzów� nie tylko
z naszej parafii, czy Fordonu, ale ca³ej Byd-
goszczy.

PRZY �WIAT£ACH
G³ówn¹ postaci¹ III Misterium w 2003

roku by³a Maryja, która ukaza³a nam mêkê
Swego Syna przez pryzmat swych uczuæ.
Pierwszy raz Misterium by³o pokazane o
zmroku. Nie tylko d�wiêk, ale i gra �wiate³

pomog³y widzom wej�æ w atmosferê przej-
muj¹cych scen. W to dzie³o zaanga¿owa-
nych by³o ju¿ oko³o 150 osób, a dziêki hoj-
no�ci parafian (przeprowadzonej zbiórki do
puszek) mo¿na by³o znacznie rozbudowaæ
scenografiê i wzbogaciæ j¹ o nowe elemen-
ty. Oko³o 5000 uczestników Misterium przy-
jecha³o z Bydgoszczy i okolic.

HISTORIA ZDRADY
To has³o przewodnie IV Misterium. Dwaj

uczniowie Jezusa - Piotr i Judasz mieli takie
same mo¿liwo�ci poznania Jego nauki. Obaj
w pewnym momencie zdradzili Mistrza. Ich
dalsze drogi po podobnym czynie okaza³y
siê ró¿ne. Piotr ¿a³uj¹c za swój czyn zosta³
przygarniêty przez Jezusa. Judasz zdradzi³
z chêci zysku i pozyskania w³adzy. Nie po-
trafi³ okazaæ skruchy i wróciæ do Jezusa, co
przynios³o dla niego tragiczne skutki.

W to dzie³o zaanga¿owa³o siê ponad 200
osób, w tym 140 bezpo�rednio graj¹cych ak-
torów. Byli to ludzie z wielu wspólnot naszej
parafii. Powsta³a nowa scena symbolizuj¹-
ca �wi¹tyniê, rozbudowano znacznie tak
zwane �miasteczko ¿ydowskie� obok �wi¹-
tyni i wprowadzono wiele nowych w¹tków.
To wszystko sprawi³o, ¿e nikt z ponad 7 ty-
siêcy osób z Fordonu, Bydgoszczy, a nawet
i dalszych okolic nie ¿a³owa³, ¿e przyby³ na
ten wieczór Niedzieli Palmowej do Doliny
�mierci.

V MISTERIUM
�Poznacie prawdê, a prawda was wyzwo-

li� - czytamy w Ewangelii. Jednak zaraz po
tym stwierdzeniu pada pytanie - �Có¿ to jest
prawda?� I to pytanie sta³o siê my�l¹ prze-
wodni¹ tegorocznego Misterium. Pierwszy
raz Misterium odbêdzie siê dwukrotnie: o
16.00, by daæ szansê tym, których g³osy do
nas dochodzi³y, a którym trudno z ró¿nych
miejsc dotrzeæ do naszej Doliny �mierci wie-
czorem. Druga ods³ona ju¿ przy �wiat³ach,
jak w poprzednich latach bêdzie mia³a miej-
sce o 19.30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chêt-
nych, by z nami spêdzili te oko³o 100 minut
swojego czasu.

WASZ OBSERWATOR

to wra¿liwo�æ. Ta definicja najbardziej mi od-
powiada. Jeden rodzi siê z wra¿liwo�ci¹, dru-
gi jakby nie. (�)

Wnikliwie przeczyta³am �Pok³osie kolêdo-
we� Jak¿e mi brak tego w naszym ko�ciele,
nie mówi¹c o tak licznie dzia³aj¹cych grupach
apostolskich. (�)

Pozdrawiam
£UCJA



Ludzie z pomnika (84)

Urodzi³ siê w dniu 2 kwietnia 1895 roku w
Milejovie (Rumunia). By³ synem mistrza rze�-
nickiego Ernesta i Marty z domu Kõboltz.
Przodkowie ojca Miko³aja byli poddanymi
Cesarza Monarchii Austrowêgierskiej.

Miko³aj uczêszcza³ w rodzinnej miejsco-
wo�ci do Szko³y Ludowej z jêzykiem niemiec-
kim. Nie wiadomo, czy ukoñczy³ t¹ szko³ê,
bowiem rodzice przeprowadzili siê do Pozna-
nia i byæ mo¿e ukoñczy³ sw¹ edukacjê do-
piero w Poznaniu. W 1906 roku wst¹pi³ w
Poznaniu do rocznej klasy przygotowawczej
w Gimnazjum im. Fryderyka Wilhelma, które
ukoñczy³ egzaminem dojrza³o�ci w 1915 roku.
Ucz¹c siê w Gimnazjum pobiera³ równolegle
w zak³adzie ojca naukê zawodu rze�nika i w
kwietniu 1916 roku zda³ egzamin na czelad-
nika.

Po  zdaniu matury zosta³ wcielony do ar-
mii niemieckiej i przez 28 miesiêcy (z 2 mie-
siêczn¹ przerw¹ na pobyt w szpitalu) prze-
bywa³ na froncie I wojny �wiatowej.

Po zwolnieniu z wojska w styczniu 1919
roku wróci³ do Poznania i zaraz przyst¹pi³ do
Powstania Wielkopolskiego, po jego zakoñ-
czeniu 26. kwietnia 1919 roku wróci³ do domu.
Wtedy to zapisa³ siê na roczny kurs handlo-
wy na Uniwersytecie Poznañskim. Nastêp-
nie wst¹pi³ jako ochotnik do Wojska Polskie-
go  W okresie od lipca do pa�dziernika 1920
roku uczestniczy³ w wojnie polsko-bolszewic-
kiej  Zamierza³ po�wiêciæ siê s³u¿bie wojsko-
wej, ale odniesione rany prawej d³oni unie-
mo¿liwi³y mu kontynuowanie tego zamiaru.
Wróci³ do Poznania, gdzie przy pomocy ojca

MIKO£AJ
SEMRAU

W dniu 24 wrze�nia 1983 na teren przy-
sz³ej budowy ko�ciola przyby³o czterech mê¿-
czyzn. Weszli do istniej¹cej ju¿ salki, w któ-
rej dzieñ wcze�niej Zak³ad Energetyczny
wykona³ tymczasowe przy³¹cze elektryczne.
W�ród nich by³ ks. Zygmunt Trybowski, który
mówi³ o swych planach, pokazywa³ barako-
wóz i zgromadzone drewniane dr¹gi, z któ-
rych zamierza³ wykonaæ prowizoryczn¹ ka-
plicê. Na pytanie kiedy bêdzie po�wiêcenie
placu budowy odpowiedzia³ krótko: - 7. pa�-
dziernika ks. bp Marian Przykucki przybêdzie
po�wiêciæ plac i nie mo¿e byæ placu pod bu-
dowê ko�cio³a bez krzy¿a! Zrobi³a sie cisza.

Z czego jednak wykonaæ krzy¿? Zadecy-
dowano, ¿e z ¿erdzi które s¹ na placu wyko-
na siê szkielet i obije p³yt¹ pil�niow¹. Jeden
z mê¿czyzn zaoferowa³ siê po¿yczyæ pi³ê tar-
czow¹, inni udali siê po p³yty i trochê cemen-
tu. Od 1. pa�dziernika ruszy³a praca przy
wykonaniu krzy¿a. Ciêto drewno na listwy,
zbijano i obijano p³yt¹. Na koniec ca³¹ kon-
strukcjê pomalowano bia³¹ farb¹ i 4. pa�dzier-
nika ustawiono na placu krzy¿ o wymiarach
oko³o 50 na 70 cm i wysoko�ci oko³o 3,5
metra nad ziemiê. W ten sposób wykonano
pierwsze dzie³o, które wskazywa³o, gdzie
bêdzie przysz³y dom modlitwy.

Warto te¿ dodaæ, ¿e wspomniany �bia³y
krzy¿� sta³ na placu przez kilka lat, a¿ do wy-
budowania plebanii (w miejscu dzisiejszego
placu przed ni¹). Przed krzy¿em parafianie
urz¹dzili ma³y ogródek ozdabiaj¹c go kwia-
tami. (cdn)

KFAD

Od autora:  Gdyby, po lekturze kolejnego od-
cinka, kto� chcia³ co� dopowiedzieæ do opisy-
wanych zdarzeñ, bardzo proszê o kontakt.

O mojej parafii (10)

BIA£Y KRZY¯

otworzy³ w³asny zak³ad  rze�nicki.
W roku 1924 ju¿ ¿onaty z Teres¹ z domu

Voss przyby³ do Bydgoszczy. Tu naby³ dom
przy ul. Stawowej i zacz¹³ organizowaæ siat-
kê dostawców rze�ników z powiatów: bydgo-
skiego, che³miñskiego, toruñskiego i szubiñ-
skiego, by otworzyæ hurtowniê miêsa i wê-
dlin. Wyroby jako swoje rozprowadza³ w du-
¿ych sklepach. Zaopatrywa³ te¿ wojsko, Po-
licjê i inne s³u¿by w Bydgoszczy. Wyroby
kupowali te¿ handlowcy z Wolnego Miasta
Gdañska i Marynarka Polska w Gdyni.

W roku 1932 Semrau posiada³ swój w³a-
sny transport. W latach trzydziestych otwie-
ra³ w³asne sklepy rze�nickie. Wiadomo, ¿e
mia³ dwa takie w Bydgoszczy oraz w Unis³a-
wiu, Che³m¿y i Kcyni.

Po wkroczeniu do Bydgoszczy wojsk nie-
mieckich i objêciu miasta przez niemieck¹
administracjê wstrzymano Semrauowi zezwo-
lenie na prowadzenie handlu. Obiecywano,
¿e to tylko tymczasowe, a gdy bêdzie zaopa-
trywa³ Niemców zezwolenie dostanie.

W miêdzyczasie Semrau wstawi³ siê u
w³adz niemieckich za aresztowan¹  kilka dni
wcze�niej Stanis³aw¹ Koszcz¹b, ¿on¹ zna-
nego bydgoskiego kupca. Semrauowie byli
bowiem obecni na przyjêciu przy ul. Koronow-
skiej w dniu, w którym Stanis³awa rzekomo
strzela³a do Niemców. Semrau liczy³ na au-
striackie pochodzenie i nie wierzy³, ¿eby
Niemcy mieli wyrz¹dziæ mu jak¹kolwiek
krzywdê.

Po przybyciu do siedziby Gestapo zosta³
wys³uchany i po spisaniu protoko³u zwolnio-
ny do domu. Mówi³ te¿, ¿e porusza³ sprawê
wznowienia zezwolenia na handel, któr¹ obie-
cano za³atwiæ pozytywnie. Powiedziano mu,
¿e sprawdz¹ i powiadomi¹ go o wynikach  Z
jego relacji wynika³o, ¿e nawet byli zadowo-
leni, ¿e chce odnowiæ zezwolenie, bo prze-
cie¿ ka¿dy musi pracowaæ dla dobra Niemiec.

W dniu 26 pa�dziernika funkcjonariusze
SS przybyli do domu. Wypytywali go o pro-
wadzenie handlu zarzucaj¹c jednak zdradê
Niemiec w zwi¹zku z przedwojenn¹ dzia³al-
no�ci¹ handlow¹ na rzecz wrogiego Niem-
com Wojska Polskiego. W tych okoliczno-
�ciach doszli do wniosku, ¿e musz¹ go za-
braæ z sob¹, by spisaæ protokó³ i ustaliæ szcze-
gó³y.

Miko³aj Semrau do domu ju¿ nie powróci³,
a ¿ona zosta³a powiadomiona, ¿e zmar³ w 7.
listopada 1939 roku w szpitalu, gdzie skiero-
wa³o go Gestapo, poniewa¿ w czasie �ledz-
twa zachorowa³ na zapalenie p³uc, a ¿e by³
aresztantem w �ledztwie, pogrzeb odbêdzie
siê na koszt w³adz niemieckich. Nie podano
jednak miejsca pochówku.

Po wojnie, podczas ekshumacji w Dolinie
�mierci w Fordonie znajomi i syn rozpoznali
jego zw³oki. Prawdopodobnie dzieñ �mierci
podany przez Gestapo by³ dniem rozstrzela-
nia.

Miko³aj Semrau zostawi³ ¿onê Teresê, oraz
osieroci³ dwoje dzieci Miko³aja i Elizê - bli�-
niêta urodzone w 1931 roku. Eliza ¿yje jesz-
cze zamieszkuj¹c u dalszych krewnych w
Rzêczkowie w powiecie toruñskim, która
wspominaj¹c feralny dzieñ pisze: - �Pamiê-
tam, jak zabrano ojca. Nic w zasadzie nie
wskazywa³o, ¿e go wiêcej nie zobaczymy. Nie
zna³am jêzyka niemieckiego, wiêc nie wiem
o czym rozmawiali. Od mamy wiem, ¿e pytali
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o kontakty ojca z Wojskiem Polskim i Pola-
kami. Jednak wszystko odbywa³o siê grzecz-
nie, bez krzyku i u¿ywania si³y. Nikt z nas nie
po¿egna³ siê z ojcem, bo te¿ nie zdawa³ so-
bie sprawy z tego, ¿e go wiêcej nie zobaczy.
Wprawdzie ojciec rozmawia³ z mam¹, na
prze³omie wrze�nia, pa�dziernika, ¿e zamie-
rza udaæ siê do w³adz po zezwolenie na han-
del, ale mama mu odradza³a. My�leli�my jed-
nak, ¿e sprawa ucichnie. By³y przecie¿ cza-
sy pokoju, a przed wojn¹ wiele Niemców tak-
¿e handlowa³o z Polakami�.

opracowa³ KFAD

Od autora: Powy¿sze opracowano na podsta-
wie wyja�nieñ córki. Dziêkujê za pomoc pañstwu
�ciesiñskich z Wa³dowa Królewskiego, którzy
wskazali adres do Rzêczkowa, oraz za pomoc
w kontaktach z córk¹ bohatera.
Dnia 6 czerwca br. CKK �Wiatrak� otworzy³o
ksiêgê �Martyrologium Bydgoszczan XX wieku�.
Kartki ksiêgi s¹ ju¿ powoli zapisywane. Mo¿e to
ty zape³nisz je wspomnieniem, �wiadectwem?



Dobroczynne zio³a (24)

RZEPIK POSPOLITY
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

26 lutego 2005
Aniela Kozakiewicz

ur. 17.04.2002
Gabriel Piotr Guta³a

ur. 18.05.2004
Tymoteusz W³adys³aw Schmidt

ur. 26.01.2005
27 lutego 2005
Agata Matelska
ur. 06.11.2004

Oliwer Jakub Stefañski
ur. 27.12.2004
5 marca 2005

Magdalena Szreder
ur. 29.09.2000

Monika Szreder
ur. 08.09.1998
13 marca 2005

Olimpia Bobrowska
ur. 9.10.2004

Marek Micha³ Michalski
ur. 23.10.2004

INFORMACJE
SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w cza-
sie niedzielnej Mszy �w. o 13.00.
Dziecko zg³aszaj¹ rodzice w Biurze
Parafialnym podaj¹c kandydatów na
chrzestnych, tj. osoby ochrzczone,
bierzmowane, praktykuj¹ce, maj¹ce
ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹ w ma³-
¿eñstwie musi to byæ zwi¹zek sakra-
mentalny). Zg³aszaj¹c do Chrztu �w.
trzeba przedstawiæ odpis skrócony
aktu urodzenia dziecka z USC. Ka-
techeza odbywa siê zawsze przed
Chrztem �w. w sobotê po Mszy �w.
o 18.30. Najbli¿sze terminy Chrztu
�w.: 27 marca, oraz 10 i 24 kwiet-
nia 2005 r.

SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek
ma³¿eñski powinny zg³osiæ siê do
Biura Parafialnego celem ustalenia
terminu �lubu i spisania protoko³u na
3 miesi¹ce przed �lubem.
POGRZEB
Przy zg³oszeniu pogrzebu nale¿y
przed³o¿yæ odpis aktu zgonu
z USC.

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

Rzepik pospolity - (Agrimonia
eupatoria L.) - jest to ro�lina przy-
pisana do bylin z rodziny ró¿owa-
tych, zadomowiona w Europie,
pó³nocnej Azji i Ameryce Pó³noc-
nej.

Kwitnie od czerwca do sierpnia
na krzaczastych zboczach, w wid-
nych lasach, na ³¹kach i miedzach,
od nizin po pogórze.

Rzepik ma ³odygi proste, wznie-
sione, wysoko�æ 30 - 100 cm, s³a-
bo rozga³êzione i ulistnione. Li�cie
s¹ przerywano-pierzaste, barwy
ciemno¿ó³tej. Zakwita w lu�nych
gronach na wierzcho³kach ³odyg.
Zbiera siê kwitn¹ce ziele (górne
czê�ci ro�liny d³ugo�ci oko³o 25 cm
przed zawi¹zaniem owoców) od
czerwca do sierpnia, a nastêpnie
suszy w zacienionych, przewiew-
nych miejscach.

Ziele ma s³aby zapach aroma-
tyczny i cierpko - gorzki smak.
Zawiera garbniki pirokatechinowe
od 2 do 5%, olejek eteryczny, zwi¹-
zek gorczycowy, flawonidy (kwer-
cetyna), witaminy, cholinê, sole
mineralne (krzemionka), kwasy
organiczne, fitosterol. Dzia³a
³agodnie �ci¹gaj¹co na b³onê �lu-
zow¹ przewodu pokarmowego,
zmniejsza stany zapalne. Pobudza
w¹trobê, wp³ywaj¹c znacz¹co na
objêto�æ wytwarzanej ¿ó³ci, u³a-
twiaj¹c jej przep³yw w dwunastni-
cy. Jednocze�nie chroni mi¹¿sz

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

Z ksi¹g parafialnych wybra³ Krzysztof D.
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Maria Piskorek
ur. 6.08.1942 zm. 4.02.2005

Arkadiusz Stanis³aw Wieloszyñski
ur. 17.10.1947 zm. 5.02.2005

Jacek Sulski
ur. 15.11.1966 zm. 12.02.2005

w¹troby i zapobiega nadmiernemu
st³uszczeniu. Zwiêksza te¿ nie-
znacznie ilo�æ soku ¿o³¹dkowego.
Zewnêtrznie wyci¹gi zio³a przy-
spieszaj¹ gojenie otaræ i skale-
czeñ. Stosuje siê ten lek ro�linny
w nie¿ycie ¿o³¹dka i jelit, braku
apetytu, wzdêciach, bólach prze-
wodu pokarmowego, os³abieniu
czynno�ci w¹troby, zastoju ¿ó³ci,
atonii pêcherzyka ¿ó³ciowego. Ze-
wnêtrznie leczy drobne uszkodze-
nia skóry, wypryski, owrzodzenia
¿ylakowe, zapalenia jamy ustnej i
gard³a.

Receptury:
Napar z ziela rzepiku: 1-2 ³y¿ki

ziela zalaæ 2 szklankami wrz¹cej
wody i naparzaæ pod przykryciem
15 min. Odstawiæ na 15 min i prze-
cedziæ. Piæ 1/3 - 1/2 szklanki 2 - 3
razy dziennie na pó³ godziny przed
posi³kami jako �rodek poprawiaj¹-
cy trawienie.

Odwar z ziela rzepiku: 2 ³y¿ki
ziela zalaæ 1 szklank¹ ciep³ej wody
i ³agodnie gotowaæ pod przykry-
ciem 5 - 7 min. Odstawiæ na 15
min. i przecedziæ.

Stosowaæ zewnêtrznie do ok³a-
dów, irygacji i do p³ukania.

Zio³a regeneruj¹ce w¹trobê: zie-
le rzepiku - 50g, ziele krwawnika -
50g korzeñ mniszka - 50g, ziele
dziurawca - 25g, kwiat kasztanow-
ca 25g ziele glistnika, 25g.

Zalaæ 2 ³y¿kami zió³ 2 szklanka-
mi wrz¹cej wody i naparzaæ pod
przykryciem 30 min. Odstawiæ na
10 min i przecedziæ. Piæ 3 -4 razy
dziennie po pó³ szklanki miêdzy
posi³kami.

MAREK

�ród³a:
- O¿arowski A., Jaroniewski W.:

Ro�liny lecznicze i ich praktyczne
zastosowanie - IWZZ Warszawa
1987 r.

- O¿arowski A.: Zio³olecznictwo -
poradnik dla lekarzy - Warszawa
PZWL 1980r.;

Od autora: Surowiec ro�linny nale-
¿y zbieraæ ze stanowisk oddalonych
od szos, dróg, wysypisk �mieci, za-
k³adów przemys³owych i tym podob-
nych miejsc - ma leczyæ, a nie truæ.

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

nie zg³oszono

Jan Strzelewicz
ur. 14.05.1940 zm. 15.02.2005

Leokadia Zofia Tyl
ur. 09.12.1915 zm. 21.02.2005

Henryka Rumanik
ur. 25.10.1950 zm. 21.02.2005

Eugenia Maria Szymczak
ur. 06.09.1951 zm. 21.02.2005

Leszek Andrzej Witkowski
ur. 04.06.1960 zm. 26.02.2005
Feliks Cyganek ur. 07.06.1946

zm. 01.03.2005
Józef Henryk Kaczmarek

ur. 19.03.1944 zm. 02.03.2005

ADORACJA przy GROBIE PAÑSKIM
(pocz¹tek w Wielki Pi¹tek 25. marca o 22.30)

22.30-23.30 Schola �Samemu Bogu�, Podwórkowe Kó³ka Ró�añcowe

23.30-0.30 DA �Martyria�, CKK �Wiatrak�, KSMA  �Pokolenie�, Pod-
czas czuwania Muzyczne Misterium Mêki Pañskiej w wy-
konaniu zespo³u muzyki dawnej ILLO TEMPORE.

0.30-1.30 Oaza M³odzie¿y

1.30-2.30 Krêgi Domowego Ko�cio³a - Oazy Rodzin,

2.30-3.30 Wspólnoty Neokatechumenalne,

3.30-4.30 Grupa Parafialna �D¹b�, Poradnictwo Rodzinne, Redak-
cja i Ko³o Foto �Na o�cie¿�,

4.30-5.30 Wspólnota ¯ywego Ró¿añca i Stowarzyszenia Wspiera-
nia Powo³añ Kap³añskich,

5.30-6.30 P.O. Akcji Katolickiej, Ko³o Przyjació³ Radia Maryja,

6.30-7.30 Parafialny Zespó³ �Caritas�, Nadzwyczajni Szafarze Eu-
charystii, PKS �Wiatrak�,

7.30-8.00 Jutrznia - Oaza M³odzie¿y,

8.30-9.00 Chór �Fordonia�

Stra¿ Marsza³kowska, �¿o³nierze� z Misterium, ministranci, lektorzy i ko-
�cielni czuwaj¹ wed³ug odrêbnego planu.

Uwaga: Powy¿szy plan dotyczy jedynie wspólnot przygotowuj¹cych Ad-
oracjê, co nie oznacza, ¿e inni parafianie nie mog¹ w tych godzinach
uczestniczyæ w Adoracji.

TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK (24 marca): 18.30 - Msza �w. Wieczerzy Pañskiej.
Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w Ciemnicy do 24.00.

WIELKI PI¥TEK (25 marca) - obowi¹zuje post �cis³y (ilo�ciowy
i jako�ciowy) * 9.00 - Droga Krzy¿owa w ko�ciele * 14.30 - Droga Krzy¿o-
wa w Dolinie �mierci (pocz¹tek w ko�ciele) * 18.30 - Liturgia Mêki Pañ-
skiej, po liturgii - Gorzkie ¯ale (trzy czê�ci) * Adoracja Grobu Pañskiego
(parafialne grupy czuwaj¹ wg  planu obok).

WIELKA SOBOTA (26 marca) - 8.00 po�wiêcenie wody * Od 8.00 do
19.00 co godzinê b³ogos³awienie pokarmów na stó³ wielkanocny. * 22.00
Msza �w. Wigilii Paschalnej (przynosimy �wiece). Na zakoñczenie Pro-
cesja Rezurekcyjna * W Wielk¹ Sobotê przychodzimy na liturgiê ze �wie-
cami. W niedzielê Zmartwychwstanie nie ma Mszy �w. o 7.00.



20 lutego ks. bp Jan Tyrawa ustanowi³ czterech naszych parafian nad-
zwyczajnymi szafarzami Eucharystii. Do³¹czyli oni do grupy szafarzy ju¿
pos³uguj¹cych w naszej wspólnocie. Obejmijmy ich pos³ugê modlitw¹ *
Rozpoczê³y siê Rekolekcje akademickie. Rekolekcje prowadzi³ ks. Ja-
cek Rogalski - duszpasterz akademicki z Poznania.

27 lutego przygotowano wystawê rekwizytów u¿ywanych w Misterium
Mêki Pañskiej w Dolinie �mierci. Organizatorzy zbierali ofiary na ten cel.
* O 18.30 studenci z DA �MArtyria wystawili I czê�æ Sacronoweli.

1 marca rozpocz¹³ dzia³alno�æ Klub Integracji Spo³ecznej �Wiatrak�, z
siedzib¹ w Fordoñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Kleeberga 2.
Klub �wiadczy pomoc bezrobotnym, a specjali�ci z zakresu psychologii,
socjologii, pedagogiki i doradztwa zawodowego prowadz¹ warsztaty i
konsultacje indywidualne.

13 marca o 14.00 odby³a siê Droga Krzy¿owa przygotowana przez Ko-
�ció³ Domowy i Oazê M³odzie¿y, poprzedzona Msz¹ �w. * 15.00 w ko-
�ciele pw. �wiêtej Trójcy w Bydgoszczy odby³ siê Dzieñ Skupienia dla
pracowników mediów. * O 19.30 w ko�ciele odby³ sie koncert zespo³ów
Acris i ....

20 marca - Niedziela Palmmowa - Msza �w. Suma z procesj¹ z palmami
o 8.15. Rekolekcje parafialne w tym roku g³osi ks. dr Krzysztof Lewan-
dowski, Rektor Seminarium Duchownego w Toruniu, by³y wikariusz na-
szej parafii. Nauki rekolekcyjne w poniedzia³ek i wtorek o 10.00 i 18.30,
a w �rodê o 10.00, 15.30 i 18.30 * W Dolinie Smierci o 16.00 i 19.30
wystawione zostanie V Misterium Mêki Pañskiej. * Ks. Proboszcz ze
wspólnotami przeprowadza akcjê charytatywn¹ pod has³em �Kilogram
dla potrzebuj¹cych�.  Do koszy w kruchcie ko�cio³a zbierane bêd¹ dary:
m¹ka, kasza, cukier, ry¿, makaron, olej, konserwy, s³odycze itp. Nie zbie-
ramy pieniêdzy!  Dary bêd¹ przed �wiêtami dostarczone potrzebuj¹cm.

23 marca spowied� z udzia³em zaproszonych kap³anów od 8.30 do 11.00
i od 15.30 do 20.00. Kartki do spowiedzi mo¿na odbieraæ w zakrystii i
biurze parafialnym po ka¿dej Mszy �wiêtej. W czasie liturgii Triduum
Paschalnego nie bêdzie ju¿ okazji do spowiedzi.

Od zakoñczenia Liturgii Wielkiego Czwartku, w Wielki Pi¹tek oraz w
Wielk¹ Sobotê (po ka¿dym �wiêceniu pokarmów) przed ko�cio³em i w
sklepiku bêdzie mo¿na zakupiæ Chlebki �w. Antoniego.

3 kwietnia w niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego zostan¹ obdarowane dzieci z
bydgoskich szpitali, z Domu Samotnej Matki oraz dzieci
z parafii. Prosimy o zbiórkê s³odyczy, które mo¿na sk³adaæ do kartonu w
ko�ciele b¹d� w biurze �Wiatraka�.

Parafialny Zespó³ �Caritas� pe³ni dy¿ur w ka¿d¹ �rodê od 17.00 do 19.00
w Domu Parafialnym.

Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego codziennie w kaplicy o 15.00 oraz Msza
�w. o 15.30 od pn. do pt. Godzinki o Mi³osierdziu Bo¿ym w ka¿dy czwar-
tek o 8.00 w kaplicy.

Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w kaplicy w pi¹tki od 9.00 do 18.00.

W pierwszy pi¹tek miesi¹ca po Ró¿añcu o 16.30 spotykaj¹ siê Podwór-
kowe Kó³ka Ró¿añcowe Dzieci.

W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca prowadzona jest przez ró¿ne wspól-
noty modlitwa ró¿añcowa �Jerycho�.

Program Adoracji przy Grobie i Triduum Paschalnego na str. 17.

Og³oszenia i inne aktualno�ci parafialne (w tym transmisja nabo¿eñstw
z ko�cio³a parafialnego w niedzielê i �wiêta) znajduj¹ siê w internecie na
stronie: www.mbkm.gniezno.opoka.org.pl.

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO: 1F Ciastko na t³usty czwartek; 2A W alfabecie Morse'a obok kropek; 3E
Na koñcu odejmowania; 4A Silny gwa³towny wiatr; 5E Styl p³ywacki podobny do del-
fina; 6A Czarna koniczynka na karcie; 7F Dowódca Kozaków Zaporoskich; 8A Psz-
czela larwa; 9D Kraina Polski jak Zespó³ z Karolina; 10A Dawny pieni¹dz zwany czer-
wonym z³otym; 11D �Imiê� okre�lonej rzeczy; 12G Imiê cesarza na Zje�dzie Gnie�-
nieñskim; 13A Obywatel z Genewy; 14G Pêtla przy kowbojskim siodle; 15A Pozorna
�mieræ; 16G Waluta z Jugos³awii; 17A Instrument Jankiela; 18F Pada zwykle na przed-
ostatni¹ sylabê; 19A Dla Polski odby³ siê w 966 roku; 20F Karna cela w wiêzieniu;
21A Azjatka z Szanghaju.
PIONOWO: A1 ¯a³osny g³os psa; A3 Tytu³owany obywatel ziemski; B6 Faza pracy
serca; C1 Zajêcia prowadzone w klasach; C13 Mo¿e byæ nieufno�ci, np. dla rz¹du;
D6 Ch³opski wóz konny; D11 Amerykañski kuzyn naszego ¿ubra; E2 Rezydencja na
Placu Czerwonym; E8 Bawe³na z apteki; E13 Namiot azjatyckich koczowników; F1
Mo¿e byæ wieczne, lub gêsie; F17 Boska... konieczna do zbawienia; G5 Rytm nasze-
go serca; G11 Mglista tkanina; G16 P³yta z kilku warstw drewna; H1 Grosze z waluty
Unii Europejskiej; H9 Skrzydlate m³yny; J5 Sk³adowisko starych rupieci; J16 Ojczy-
zna Jana Sebastiana Bacha; K9 Stworzy³a rodzinê Dulskich; L1 Bicie braw; L16
Odbicie pi³ki serwisowej na korcie.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA �WI¥TECZNA
OPRACOWA£ RASKE WIDIP

MSZE �WIÊTE W NASZYM KO�CIELE:
w dni powszednie: 7.00 8.30 15.30 18.30

w niedziele i �wiêta:
7.00 8.30 10.00 11.30 13.00 17.00 18.30

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szyfru. Poszczególne wyrazy
has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy podaæ samo has³o. Oto
szyfr: [(H3, D18, B15) (D17, F3, E13) (J9, L8, G6) (G18, B2, F9, H5, G3, L3) (,) (K9,
D13, C16, D6, H11, C5) (E5, H7, E3, G17, C21) (D15) (D17, G6, A10, F11, F2, C6,
F19, B13) (D9, A20, H14, F17) (B6, L6, G16, B7, K14, D11, B17) (F1, C14, B11,
G20, L12, K20, L1)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do
skrzynki �Poczty parafialnej� do 17 kwietnia 2005 roku. Rozwi¹zanie krzy¿ówki
z poprzedniego wydania brzmia³o: �WIELKI POST TO CZAS WYBACZANIA
I PRZEBACZNIA�. Nagrodê otrzymuje El¿bieta Wilk, zam. w Bydgoszczy, przy
ul. Albrychta 2. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

Dziêkujemy  korespondentom i autorom tekstów, oraz za nades³ane listy, za ¿yczenia
�wi¹teczne. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  18. marca 2005 r. Nastêpne wydanie
�Na o�cie¿� planowane jest  24. kwietnia 2005 r.

TELEFONY
346-76-25 ks. proboszcz Jan Andrzejczak, Biuro Parafialne
346-76-26 ks. Z. Zimniewicz, ks. Krzysztof Danowski; 343-19-39 - ks. W. Retman
348-51-28 ks. Edward Wasilewski, 344-62-41 ks. Dariusz Weso³ek

346-31-94 ks. Krzysztof Buchholz (DA �Martyria�)

Miesiêcznik �Na o�cie¿� Redaguje kolegium, ks. Krzysztof Buch-
holz (asystent ko�cielny) * Adres: ul. Bo³tucia 5,  85-791 Bydgoszcz; naosc@na-
osc.lo.pl * http://www.naosc.lo.pl  (równie¿ na stronie parafialnej: www.mbkm.gnie-
zno.opoka.org.pl) * Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega
siê równie¿ prawo do zmiany tytu³ów, skrótów i redakcji materia³ów * Wydawca:
Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Królowej Mêczenników w Bydgoszczy.
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�wiêto ku czci Matki Bo¿ej ma bardzo sta-
re tradycje i nierozerwalnie ³¹czy siê z Rzy-
mem. £¹czy siê tak¿e z jednym z najstarszych
ko�cio³ów w dziejach chrze�cijañstwa za-
chodniego, oraz wprost legendarnym, ale
prawdziwym, bo udokumentowanym wyda-
rzeniem.

PLANY LIBERIUSZA
Papie¿  Liberiusz obejmuj¹c urz¹d na Sto-

licy Apostolskiej w 352 roku od samego po-
cz¹tku nosi³ siê z zamiarem wybudowania w
Rzymie okaza³ego, jak na tamte czasy, ko-
�cio³a. Na ten cel potrzebne by³y jednak
znaczne fundusze, których nie by³o w skarb-
cu papieskim. W Rzymie ¿y³ jednak bardzo
znany i mo¿ny patrycjusz, niejaki Jan Gio-
vanni, który wraz z ¿on¹ bêd¹c w podesz³ym
ju¿ wieku zamierza³ swój maj¹tek przezna-
czyæ na jaki� zbo¿ny cel. Liberiusz nawi¹za³
z nim kontakt namawiaj¹c go, aby by³ funda-
torem ko�cio³a, wed³ug jego zamierzenia.
Mieszczanin wyrazi³ zgodê na taki zamiar bez
sprzeciwu. Pozosta³o tylko ustaliæ miejsce
budowy przysz³ej �wi¹tyni. Rych³o okaza³o siê
jednak, ¿e bynajmniej nie by³o to prost¹
spraw¹. Papie¿ korzystaj¹c z rad swoich do-
radców zamierza³ wybraæ miejsce, które oni
wska¿¹, ale ka¿dy z nich upiera³ siê przy in-
nym umiejscowieniu przysz³ej �wi¹tyni. W tej
sytuacji papie¿ wiele modli³ siê do Matki Bo-
¿ej o wskazanie mu rozwi¹zania sprawy.

SIERPNIOWY �NIEG W RZYMIE
W nocy, z 4 na 5 sierpnia 352 roku wspo-

mniany ju¿ Giovanni mia³ niezwyk³y sen. Uka-
za³a mu siê Matka Bo¿a polecaj¹ca powia-
domiæ papie¿a, aby razem zbudowali �wi¹-
tyniê w miejscu, w którym rano zobacz¹
�nieg. Po przebudzeniu sen ten wydawa³ siê
dziwny, bowiem w Rzymie �nieg zimowy na-
le¿y do rzadko�ci, a przecie¿ by³ �rodek lata.
Uda³ siê jednak do Liberiusza opowiadaj¹c
mu o zdarzeniu. Oboje zdziwili siê bardzo,
gdy¿ papie¿ po nocnym pacierzu i pro�bie
kierowanej do Matki Bo¿ej mia³ podobny sen.
Wyszli razem do miasta w poszukiwaniu ta-
kiego miejsca. Bardzo zdziwieni stanêli na
wzgórzu Eskwilin, dzi� w samym centrum
Rzymu, blisko g³ównego dworca kolejowego,
gdzie wielu mieszkañców miasta podziwia³o
niezwyk³e zjawisko. Razem upadaj¹c na ko-
lana odmówili w tym miejscu modlitwê dziêk-
czynn¹. Sprawa umiejscowienia �wi¹tyni by³a
rozwi¹zana przez sam¹ Matkê Bo¿¹. Uwie-
rzyli, ¿e Ona sama Sobie wybra³a to miejsce.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wygl¹da to na le-
gendê, ale jak zapisa³ w swych notatkach kro-
nikarz Fra Bartolomeo da Trento znajduj¹-
cych siê dzi� w zbiorach Watykanu, rzeczy-
wi�cie, nad ranem w dniu 5 sierpnia roku 352
na wzgórzu eskwiliñskim w Rzymie by³ �nieg,
którego w innych miejscach nie by³o. Przy-
by³y papie¿ Liberiusz wraz z znanym patry-
cjuszem po zobaczeniu zjawiska orzek³, ¿e
dzieñ ten zezwala nazywaæ Dniem Matki
Bo¿ej �nie¿nej.

BAZYLIKA LIBERIUSZA
Wspomniany papie¿ po modlitwie osobi-

�cie nakre�li³ na �niegu plan przysz³ej budo-

�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (23)

MATKI BO¯EJ �NIE¯NEJ
wy ko�cio³a. Wkrótce te¿ ruszy³a budowa. Na
niewielkim wzgórzu wzniesiono �wi¹tyniê ku
czci Naj�wiêtszej Maryi Panny. Jej po�wiê-
cenie odby³o siê w dniu 5 sierpnia 358 roku
przez samego papie¿a Liberiusza. Pewnie
dlatego zaczêto j¹ nazywaæ Bazylik¹ Libe-
riusza.

Nie zachowa³y siê do dzi� jej plany, ani
inne wzmianki o jej wielko�ci. Zapewne by³a
niewielka, jednak na pewno najstarsza ma-
ryjna �wi¹tynia w Rzymie. Jako taka istnia³a
nieca³e 100 lat i uleg³a przebudowie.

BAZYLIKA MATKI BO¯EJ WIÊKSZEJ
W roku 431, za panowania papie¿a Cele-

styna I (422-432) zosta³ zwo³any  Sobór w
Efezie. Na tym Soborze, oprócz wielu innych
spraw, zosta³ og³oszony dogmat o Bo¿ym
Macierzyñstwie Maryi  By³o to znamienne i
oczekiwane od dawna przez Ojców ko�cio³a
posuniêcie. Uczestnik tego Soboru, pó�niej-
szy nastêpca Celestyna I, papie¿, �w. Syk-
stus III (432-440) postanowi³ upamiêtniæ to
wydarzenie. Rozpocz¹³ przebudowê Bazyli-
ki Liberiusza, pierwszego maryjnego ko�cio-
³a w mie�cie. Sykstus III  doprowadzi³ budo-
wê do ogólnych zarysów i kszta³tów, choæ w
pe³ni jej nie ukoñczy³. Za jego panowania
�wi¹tynia ta otrzyma³a miano Bazyliki Matki
Bo¿ej od ¯³óbka, poniewa¿ umieszczono w
niej sprowadzone z Betlejem relikwie ¯³óbka
Jezusa. Ten szczegó³ mia³ byæ namacalnym
dowodem upamiêtniaj¹cym og³oszenie w
Efezie dogmatu Bogarodzicy. Wkrótce jed-
nak, ze wzglêdu na pami¹tkê niezwyk³ych
pocz¹tków otrzyma³a tytu³ Matki Bo¿ej �nie-
¿nej, a w miarê powstawania coraz wiêcej
�wi¹tyñ maryjnych nadano jej ze wzglêdu na
wielko�æ tytu³ Matki Bo¿ej Wiêkszej - Santa
Maria Maggiore.

Kolejni papie¿e jeszcze przez wiele lat
rozbudowywali i upiêkszali wspomnian¹ ba-
zylikê, która dzi� posiada wymiary: 85,5 me-
tra d³ugo�ci, 30 metrów (z kaplicami) szero-

ko�ci, a jej nawa ma 18,4 metra wysoko�ci..
W jej wnêtrzu znajduje siê 36 wspania³ych
mozaik -  z Starego Testamentu przedstawia-
j¹ce sceny z ¿ycia: Abrahama, Izaaka, Jaku-
ba, Moj¿esza i Jozuego, oraz z Nowego Te-
stamentu: Zwiastowanie Maryi, rze� niewini¹-
tek z Betlejem i Ofiarowanie w �wi¹tyni. W
absydzie umieszczono wspania³¹ mozaikê
posiadaj¹c¹ swoist¹ wymowê - Maryja zasia-
daj¹ca na tronie razem z Jezusem.

ZNACZENIE BAZYLIKI DLA KO�CIO£A
Wspomniana Bazylika w ci¹gu wieków cie-

szy³a siê wielk¹ s³aw¹ w Ko�ciele. Czêstym
go�ciem w niej modl¹cym siê by³ �w. Hiero-
nim, którego cia³o zosta³o tu po �mierci z³o-
¿one. Ta �wi¹tynia by³a prawie przez ca³y
czas pontyfikatu rezydencj¹ papie¿a Marci-
na V (1417-1431).  W jej podziemiach znaj-
duj¹ siê groby papie¿y: Honoriusza III (1216-
1227), Miko³aja IV (1288-1292), �w. Piusa V
(1566-1572), Sykstusa V (1585-1590),Kle-
mensa VIII (1592-1605),  Paw³a V (1605-
1621)  i Klemensa IX (1667-1669). Wiele
godzin na modlitwie przed podjêciem ka¿dej
wa¿nej decyzji spêdzili przy relikwiach ̄ ³óbka
papie¿e: �w. Leon I Wielki (440-461) i �w.
Grzegorz I Wielki (590-604).

W Bazylice tej, w o³tarzu kaplicy paulinów
znajduje siê najwiêkszy skarb - cudowny ob-
raz Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem. Dzieci¹tko
Jezus trzyma ksiêgê Ewangelii. Maryja trzy-
ma Dzieciê na lewym rêku obejmuj¹c Go
praw¹ opatrzon¹ pier�cieniem na palcu. Ma-
ryja posiada te¿ naszyjnik z kosztownym krzy-
¿em. Obraz typowo bizantyjski, o czym
�wiadcz¹ greckie litery, pochodzi prawdopo-
dobnie z XII wieku i jest darem papie¿a Eu-
geniusza III (1145-1153). Jednak istniej¹
przes³anki, ¿e zosta³ namalowany ju¿ w IX
wieku. Lud rzymski nazywa go powszechnie
Solus Populi Romani  - Ocalenie Ludu Rzym-
skiego. Obraz ten wiele razy, niczym arkê
przymierza obnoszono po ulicach Rzymu w
trudnych dla miasta chwilach dziejowych,
uzyskuj¹c pomoc Bogarodzicy.

�WIÊTO MATKI BO¯EJ �NIE¯NEJ
Dzieñ 5 sierpnia by³ dla Rzymu og³oszony

Dniem MB �nie¿nej, jak ju¿  wspomniano
przez papie¿a Liberiusza w 352, a �wiêtem
dla miasta w 458, w chwili po�wiêcenia ko-
�cio³a. Dla ca³ego Ko�cio³a �wiêto to og³osi³
w zwi¹zku z 1300 rocznic¹ po�wiêcenia pa-
pie¿ Pius V w 1568 roku. �wiêto powy¿sze
ma nam przypominaæ, ¿e Matka Bo¿a daje
nam widoczne znaki, ¿e sama wybiera miej-
sce i czas, aby nam pomagaæ, a my musimy
je z wiar¹ odczytaæ. Na to wskazuje nam rów-
nie¿ piêkny zwyczaj kultywowany w wspo-
mnianej bazylice. Podczas uroczystej Mszy
�w. na g³ówny o³tarz spada deszcz bia³ych
p³atków ró¿ i ja�minu, niby ów �nieg na wzgó-
rze Eskwilin. P³atki te symbolizuj¹ niewinno�æ
Bogarodzicy, jak i mnóstwo ³ask p³yn¹cych
przez Jej rêce.

KFAD
Materia³y �ród³owe:
Gryczyñski M.: �wiêta tygodnia - Matka Bo¿a
�nie¿na�, Przewodnik Katolicki nr 31/2003; Ury-
ga J.: Matka Bo¿a �nie¿na Matk¹ od ¯³óbka
zwana, �ród³o nr 31/2001;
Na fot. Matka Bo¿a �nie¿na w ko�ciele na Gó-
rze Iglicznej, Archidiecezja Wroc³awska (wize-
runek koronowany w roku 1983 przez papie¿a
Jana Paw³a II we Wroc³awiu).

19 Na o�cie¿ (3/2005)




