


Minê³o ju¿ 13 lat jak ukaza³o siê pierwsze
wydanie �Na o�cie¿�. Ile ich jeszcze bêdzie -
któ¿ to wie?

Cieszmy siê, bo ju¿ prawie Wielkanoc.
Dlaczego nazywamy ten dzieñ Wielk¹ Noc¹?
Dzieñ ten, to dzieñ zmartwychwstania Jezu-
sa i zajmuje pierwsze miejsce w �rankingu� dni
roku ko�cielnego i nazwany jest Niedziel¹
Zmartwychwstania Pañskiego. Rosjanie
ka¿d¹ niedzielê nazywaj¹ zmartwychwstaniem
(waskresjenie). Spróbujmy poszukaæ �wiad-
ków zmartwychwstania. Jest ich wielu, s¹
wrêcz niepoliczeni. Najbli¿szym nam bêdzie
s³uga Bo¿y Jan Pawe³ II. Kiedy ogl¹da³em film
o Nim, który niedawno wszed³ na ekrany - by³o
widaæ, jak Jan Pawe³ II rozmawia³ z Jezusem,
uzgadnia³ praktycznie ka¿dy swój ruch, ka¿-
de dzia³anie, bo Bóg by³ dla Niego �Szefem�.
Tak¹ postaw¹ dowiód³, ¿e nie móg³ rozmawiaæ
z Kim�, Kto nie ¿yje?!

Na ok³adce tego wydania mamy innego
��wiadka�. Jest to kopia fragmentu wizerun-
ku, jaki powsta³ na �Ca³unie Turyñskim�. O
Ca³unie napisano ju¿ wiele, zaprzêgniête zo-
sta³y najnowsze wspó³czesne narzêdzia, aby
wyja�niæ mechanizm jego powstania i co?
Okazuje siê, ¿e jest to niemy �wiadek Wiel-
kiej Nocy. I zmartwychwstanie nast¹pi³o mimo
wszystko, mimo zabicia Jezusa i �plotek�, ¿e
Jego uczniowie wykradli cia³o z grobu, mimo
zmagañ najbli¿szych Jezusowi, którzy musieli
u¿ywaæ palców aby uwierzyæ. �Zmartwych-
wstanie mimo wszystko� - to temat przewod-
ni, który  wybra³a redakcja do niniejszego wy-
dania. Warto o tym poczytaæ.

Rozmowa miesi¹ca jest z Rafa³em Ziêb¹
- �Pi³atem� z Misterium Mêki Pañskiej, które
odbywa siê w naszej Dolinie �mierci. Jest ona
osobistym �wiadectwem �Pi³ata�, bo wyst¹pie-
nie w tej roli, w piêciu kolejnych Misteriach,
da³o naszemu Rozmówcy wiele okazji do prze-
my�leñ.

Koñcz¹ siê ju¿ dni Wielkiego Postu i æwi-
czeñ duchowych. Pomaga³y nam w tym wy-
darzenia w parafii: Drogi krzy¿owe, które sz³y
w Dolinê �mierci, Gorzkie ¯ale - wy�piewy-
wane w ka¿d¹ niedzielê Postu, rekolekcje.
Jest �lad tych wydarzeñ i zmagañ. Pojawi³a
siê te¿ strona dla dzieci �Takie misie�. Mo¿e
spodoba siê nie tylko dzieciom.

Id¹ Dni Wielkiego Tygodnia i Wielkanoc.
Wszystkim ¿yczê dostrze¿enia zwyciêstwa
¯ycia nad �mierci¹ - zmartwychwstania.

 FRED

Mo¿na nie czytaæ
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Rdzeñ wiary ...
Zmartwychwstanie Chrystusa jest hi-

storycznym faktem, popartym �wiadec-
twem wielu naocznych, wiarygodnych
�wiadków. To dlatego stanowi ono rdzeñ
wiary chrze�cijañskiej. To dlatego wy-
ra¿a podstawow¹ w chrze�cijañstwie
prawdê. To dlatego jest najwa¿niejszym
kryterium prawdziwo�ci wiary chrze�ci-
jañskiej. Tylko zmartwychwsta³y Chry-
stus jest gwarantem naszego przysz³e-
go zmartwychwstania, o którym nas za-
pewni³, gdy przy wskrzeszeniu £azarza
powiedzia³: �Ja jestem zmartwychwsta-
niem i ¿yciem. Kto we Mnie wierzy, to
choæby umar³, ¿yæ bêdzie� (J11,25).
(ks. bp Stanis³aw Wielgus).

Wielkanoc, przypominaj¹ca ka¿dego
roku fakt zmartwychwstania Chrystusa,
jest sta³ym przypomnieniem dla ka¿de-
go cz³owieka, ¿e jest Bóg ¿ywy, praw-
dziwy, kochaj¹cy nas, czekaj¹cy na
nawrócenie naszych serc, gotuj¹cy nam
wieczne, niewyobra¿alne, szczê�cie w
zmartwychwsta³ym, cudownym, prze-
mienionym ciele i w cudownym nieda-
j¹cym siê wyobraziæ �wiecie, w którym
dane nam bêd¹ nareszcie te wszystkie
warto�ci, za którymi przez ca³e ¿ycie
têsknimy.

Dana nam bêdzie pe³na sprawiedli-
wo�æ, której brak nam w naszym obec-
nym �wiecie, w którym mocniejsi uci-
skaj¹ i prze�laduj¹ s³abszych, w którym
tylu ludzi cierpi niewinnie, w którym jest
tylu chorych, niepe³nosprawnych, od-
rzuconych, skrzywdzonych, samotnych
i zrozpaczonych.

Dana nam bêdzie nie zafa³szowana
niczym prawda, której tak ma³o w na-
szym zak³amanym, pe³nym oszustw,
zdrady i intryg �wiecie.

Proboszczowskie
zamyslenia

W NUMERZE:
 Wyj�cie i powrót z pustyni (str. 7)
Zmartwychwstanie mimo wszystko (str. 9)
Takie misie (str. 13)
Ksi¹dz Melchisedec odpowiada (str. 19)
W NASTÊPNYCH NUMERACH:
Po Misterium i Wielkanocy
¯ycie w maju
Na str. 1 ok³adki, twarz Chrystusa, a p³ótna �Ca-
³unu Turyñskiego�, a namalowana przez Piotra
Zaporowicza w czasie czuwania przy Grobie
Pañskim w nocy Wielkiego Pi¹tku roku 2005 w
naszym ko�ciele , fot. Mieczys³aw Paw³owski

Dana nam bêdzie wieczna, niczym
niezak³ócona mi³o�æ, której wszyscy i
ponad wszystko pragniemy.

Dany nam bêdzie wreszcie prawdzi-
wy pokój, którego tak bardzo brakuje w
naszym �wiecie, targanym nieustanny-
mi wojnami, nienawi�ci¹, okrucieñ-
stwem, terroryzmem, przemoc¹, na³o-
gami i wo³aj¹cymi o pomstê do nieba
zboczeniami i grzechami ludzkimi.

Spe³ni siê wówczas to, o co prosimy
w codziennej modlitwie, wo³aj¹c do
Boga: Przyjd� Królestwo Twoje. Króle-
stwo pokoju, a nie wojny; królestwo
mi³o�ci, a nie nienawi�ci; królestwo
¿ycia, a nie �mierci. Spragnieni jeste-
�my tego Bo¿ego królestwa, gdzie bê-
dzie wieczny pokój, sprawiedliwo�æ i
mi³o�æ; gdzie bêdzie panowaæ wieczne
szczê�cie nas zatopionych na zawsze
w ¿ywym Bogu, który jest Mi³o�ci¹ i nie-
wyobra¿alnym na tym �wiecie Szczê-
�ciem.

Niech nasze codzienne ¿ycie,
nasza praca, nasza zabawa, nasz
ka¿dy czyn, ka¿de s³owo i ka¿da
my�l przygotowuj¹ nas do tego
szczê�cia. Niech nasza g³êboka
wiara w Zmartwychwstanie Chry-
stusa, Gwaranta naszego zmar-
twychwstania, pomaga nam prze-
zwyciê¿yæ wszelkie ¿yciowe z³o,
wszelki niepokój i wszelkie zagro-
¿enie. Niech daje nam rado�æ,
optymizm i niewzruszon¹ niczym
nadziejê na wieczne ¿ycie z Bo-
giem nas i naszych najbli¿szych.

KS. PROBOSZCZ JAN

Chrystus Zmartwychwsta³!
�Nie zna �mierci Pan ¯ywota, chocia¿ przeszed³

przez jej wrota�. Niech ta my�l zawarta w wielka-
nocnej pie�ni bêdzie g³osem nadziei w Roku Na-
dziei. Na �wiêta zmartwychwstania Pañskiego Ka-
p³anom,Parafianom, Czytelnikom i Sympatykom
wiele rado�ci paschalnej

¿yczy Kolegium redakcyjne �Na o�cie¿�



Rozmowa miesi¹ca

IDEA£Y I SPOSÓB NA ¯YCIE
z Rafa³em Ziêb¹ - misteryjnym �Pi³atem� rozmawia Mieczys³aw Paw³owski

Pretorium - miejsce rezydowania preto-
ra, zwykle, podwy¿szenie w kszta³cie
pó³kolistym, na którym stawiano ozdob-
ne krzes³o - podobne do naszego tabo-
retu - i z tego krzes³a by³y wydawane wy-
roki przez pretora. Miesi³o siê np. w zam-
ku warownym, pa³acu królewskim, czy
by³o wydzielonym miejscem w rezyden-
cji króla. Na Misterium Mêki Pañskiej w
Dolinie �mierci pretorium jest najwiêk-
szym obiektem na planie. Jak czu³e� siê
jako w³a�ciciel tego miejsca?
My�lê, ¿e to jest bardzo dobre miejsce. Pi³at
mia³ w³adzê, a ten pa³ac pokazuje w³a�nie
tê w³adzê. Tak to odbiera³em przez te piêæ
lat.

Proces Jezusa by³ zdominowany politycz-
nie.
Zgadza siê.

Z jednej strony przez w³adzê religijn¹, a z
drugiej okupacyjn¹ - Pi³at wystêpowa³
jako namiestnik Cezara.
Pi³at nie chcia³ mieæ ¿adnych problemów,
tylko porz¹dek, ¿eby nie by³o ¿adnych skarg,
¿adnych ekscesów. Chcia³ mieæ spokojny
¿ywot, ¿eby wszystko by³o dograne i dopiê-
te, bez ¿adnych wyskoków.

Jak zaczê³a siê Twoja przygoda z Miste-
rium?
Organizowano pierwsze Misterium. Szuka-
no kogo� do roli Pi³ata i zaproponowano mi
tê rolê. Stwierdzono bowiem, ¿e moje gesty
s¹ bardzo naturalne. W tej roli wystêpowa-
³em przez piêæ lat.

Co by³o podstawow¹ trudno�ci¹, by do-
brze odegraæ rolê?
Pierwsze misteria by³y z mikrofonami na
¿ywo. Trzeba by³o, prócz gestów, umieæ w
sposób niewidoczny pos³ugiwaæ siê mikro-
fonem.

Które Misteria by³y �na ¿ywo�?
Z pewno�ci¹ by³o pierwsze i drugie. Teleporty
po¿yczali�my z Opery. Potem by³y mikrofo-
ny bezprzewodowe, ale by³y problemy z za-
siêgiem.

W nastêpnych by³o to nagranie w studio?
Tak, a zadaniem aktorów by³o odegranie
tego, co wcze�niej sami - w wiêkszo�ci sami
- nagrali. Maj¹c nagrane w³asne g³osy na
planie ju¿ �tylko� akcentowali to, co mieli do
przekazania, czyli odbywa³o siê dopasowa-
nie gestów do g³osów.

Misterium z samej nazwy jest tajemnic¹.
Czy mia³e� okazjê jej do�wiadczyæ?
Przez piêæ lat, z roku na rok, cz³owiek do-
wiadywa³ siê coraz wiêcej i wchodzi³ g³êbiej.
To tak jak z ksi¹¿k¹, im dalej czytasz tym
wiêcej wiesz, choæ ci¹gle wiele jeszcze jest
przede mn¹ do odkrycia. Pierwszy i drugi rok
to by³o tak trochê �z biegu�. Potem zastana-
wia³em siê czy warto dalej, ale da³em siê
namówiæ. I chyba to pokazuje wszystkim
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[ci¹g dalszy  na str. 4]

znany tekst Pi³ata: �Có¿ to jest prawda?�.
Rozwa¿ania na temat prawdy, na temat w³a-
dzy, na temat Jezusa.

To by³ temat ostatniego Misterium
To wszystko tak siê kumulowa³o i rok temu
ta rola by³a wyra�na, bo Misterium by³o z
punktu widzenia Pi³ata.

Wydarzenia wielkich dni - od Niedzieli
Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania
by³y przedstawiane od strony Pi³ata.
Tak, by pokazaæ jak on to prze¿ywa³, jego
dylematy i wewnêtrzne rozterki. Mnie to po-
kaza³o jakby wspó³czesno�æ - my�lê, ¿e ka¿-
dy z nas ma podobne dylematy, takie jakie
on mia³ wtedy.

Przez piêæ ods³on Misterium mia³e� oka-
zjê do ró¿nych przemy�leñ. Z czym �mo-
cowa³e�� siê najbardziej?
My�lê, ¿e zdecydowanie by³o to pi¹te Miste-
rium, aczkolwiek takie najtrudniejsze by³y do
prze¿ycia pierwsze Misteria. Trzeba siê by³o
tekstu nauczyæ na pamiêæ, odegraæ postaæ
na scenie, kontrolowaæ co siê dzieje na pla-
nie. Dodatkowo by³y, o czym ju¿ mówi³em,
problemy techniczne. Trzeba by³o uwa¿aæ by
mikrofon mia³ zasiêg, ¿ebym by³ s³yszalny i
nie odchodzi³ poza zasiêg dzia³ania mikro-
fonu.

A w nastêpnych misteriach?
Pó�niej to ju¿ by³o bardziej profesjonalne.
Moim zdaniem, nie wiem jak inni aktorzy, ale
ja mia³em wiêcej czasu, ¿eby skupiæ siê na
samym tek�cie, na samej roli i pokazaniu
tego, wed³ug mnie, w sposób jak najbardziej
przejrzysty, naturalny i najbardziej prawdo-
podobny.

Jak czuje siê cz³owiek - namiestnik Ce-
zara - patrz¹cy prosto w oczy Jezusowi?
O ... ho, ho, ho ...

Pi³at spotyka siê z Jezusem kilka razy �

Pi³at jako cz³owiek ma tê w³adzê, mimo, ¿e
jak mówi Jezus, w³adza ta zosta³a mu dana
z góry, i ¿e sam jej sobie nie da³. Z drugiej
strony jest Pi³at - w³adza, która ma �si³ê ra-
¿enia�, gdy pokazuje Jezusowi, to, ¿e ma
w³adzê decydowania o losie drugiego cz³o-
wieka, ¿e mo¿e Go - Jezusa ukrzy¿owaæ,
lub te¿ mo¿e Go uwolniæ. Patrz¹c na Jezu-
sa, my�lê, ¿e dzisiaj w XXI wieku mieliby-
�my podobny problem. Jezus przyszed³by do
nas dzisiaj, ubrany w jeansy, przyjecha³ na
motorze zamiast osio³ka, czy jaki� tam au-
tem - �gruchocikiem�.

By³by trudno rozpoznawalny?
Tak, bo taki kto�, kto mówi, ¿e jest Mesja-
szem, królem ¿ydowskim i ¿e �wi¹tyniê od-
buduje w trzy dni, to te¿ by�my Mu nie uwie-
rzyli. W³adza wziê³aby Go w obroty, by³aby
jaka� �komisja �ledcza� �

Spróbujmy prze�ledziæ wybrane s³owa,
które wypowiada Pi³at. Cytowa³e� ju¿
�Có¿ to jest prawda?� i co wysz³o Ci z
analizy tych s³ów?
Och ... (ciê¿kie westchnienie) Z roku na rok
s³owa: �Có¿ to jest prawda?� ja jako ja, czyli
Rafa³ Ziêba prze¿ywa³em inaczej i g³êbiej.
Tekst ten za ka¿dym razem mocno prze¿y-
wa³em, bo chcia³em skorzystaæ z okazji i
prze¿yæ go tak by to nie by³a rutyna, odkle-
panie, ale dla mnie samego okazja do szu-
kania. Zawsze mówiê sobie, ¿e Pan Bóg
przychodzi, bierze za r¹czkê i mówi: - Za-
bieraj zabawki, idziemy do innej piaskowni-
cy. Nigdy nie mo¿emy byæ pewni tego co
bêdzie nastêpnego dnia i nigdy nie mo¿emy
byæ pewni naszej dzisiejszej wiedzy i �wia-
domo�ci.

Czy ten tekst nie powinien byæ inaczej
sformu³owany i zamiast: �Có¿ to jest
prawda?� nie nale¿a³o zapytaæ: Kto to jest
Prawda?
Kto jest Prawd¹? Analizuj¹c Pi³ata mia³ on
w³asne rozterki, jego kobieta mia³a wizje i
mówi³a mu o tym, a jemu zale¿a³o, ¿eby mieæ
spokojne ¿ycie, ¿eby w spokoju, z ni¹ u boku,
jako� to prze¿yæ, ¿eby to jako� przesz³o. On
mia³ pytania do siebie o jego idea³y i sposób
na ¿ycie i zosta³ z w¹tpliwo�ciami.

To, co mówi³ Pi³at sk³ada³o siê niejako z
dwóch czê�ci, z czê�ci nazwanej pytania-
mi i z czê�ci nazwanej stwierdzeniami. Z
tych pytañ jeszcze jest to: �Czy Ty jeste�
Królem?� Po co pyta? Nie wiedzia³?
Wiedzia³, ale chyba my - wszyscy ludzie -
takie pytania mamy. Ja sam to wiem po so-
bie, ¿e potrafiê sobie wszystko elegancko
wyt³umaczyæ. Czasem sobie co� mówiê, ale
chcê us³yszeæ jeszcze gdzie� potwierdzenie
tego, ¿eby samego siebie wyt³umaczyæ, na-
wet je�li my�lê �le. Ale je�li mi kto� powie to
jeszcze prosto w oczy, ¿e tak w³a�nie jest,
to uznajê jako prawdê, jako potwierdzenie
w³asnych my�li.
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[ci¹g dalszy ze str. 3]

IDEA£Y I SPOSÓB NA ¯YCIE

[ci¹g dalszy na str. 5]

Inne pytanie: �Czy nie wiesz, ¿e mam w³a-
dzê?�
Ja my�lê, ¿e Pi³at chcia³ Go naprawdê pu-
�ciæ, mo¿e nie za wszelk¹ cenê, ale uwolniæ
i prowadzi³ rozmowê tak, by to Barabasz
zosta³ skazany a nie Jezus. Mia³ �wiado-
mo�æ, ¿e Jezus jest Kim� innym i ta �wiado-
mo�æ bardzo mocno, wrêcz bezczelnie do
niego dochodzi³a. Czu³, ¿e Jezus jest kim�
wyj¹tkowym, i próbowa³ Go uwolniæ, bo wi-
dzia³, ¿e nic gro�nego nie zrobi³. Ta rozmo-
wa, to z jednej strony pokazanie w³adzy jako
sprzyjaj¹cej, chêtnej do pomocy cz³owieko-
wi, a z drugiej strony pokazanie, tak po ludz-
ku, ¿e to �ja mam w³adzê i mogê skazaæ Ciê
na krzy¿, albo mogê Ciê uwolniæ.�

Tak jak Pi³at stawia³ sobie pytania, które
tutaj w czê�ci przytoczyli�my, tak te¿ sam
sobie odpowiada³ i np. mówi³ w chwili
kiedy rozpoczê³o siê ju¿ realizowanie
podjêtej przez niego decyzji: - �Ecce
homo.�
Prze¿ywa³ bardzo mocno i my�lê, ¿e i my na
co dzieñ co� mocno prze¿ywaj¹c gadamy do
samych siebie.

A czy �Ecce homo� to by³ odruch jego
serca na widok skatowanego Jezusa czy
co� innego?
On zobaczy³ Go skatowanego i sz³o za nim
to przekonanie, ¿e to by³ normalny cz³owiek,
który nikogo nie zabi³, nie zrobi³ nikomu
krzywdy, nie dokona³ rozboju. Mia³ z pewno-
�ci¹ w¹tpliwo�ci, czy wypu�ciæ kogo�, kto by³
o wiele gorsze czyny oskar¿ony.

A ten odruch desperacji, ¿e �Ja nie znaj-
dujê w Nim winy�, co znaczy?
To pokazuje jego zagmatwanie i mocne wci¹-
gniêcie w relacje, w uk³ady...

Czy to nie by³ strach?
To by³ strach. On mia³ wcze�niej jakie� uk³a-
dy, jakie� kontakty i ¿eby mieæ spokój, oni
kazali mu skazaæ Jezusa, a on mia³ we-
wnêtrzne rozdarcie, bo wed³ug niego Jezus
by³ niewinny.

Kiedy Pi³at mówi, ¿e Jezus jest niewinny,
natychmiast ¯ydzi znajduj¹ odpowied�:
�Nie jeste� przyjacielem Cezara�. Mamy
donie�æ jak ty siê sprawujesz na tej pla-
cówce?
Tak i to s¹ te uk³ady ... uk³adziki. Jak porów-
nujê tê sytuacjê do czasów wspó³czesnych
to widaæ to np. w aferach pañstwowych i to
jest porównywalne i namacalne.

Czy Pi³at wiedzia³ dlaczego Jezus musia³
zgin¹æ? Czy Pi³at móg³ wiedzieæ to, co
¯ydzi powiedzieli wprost o Jezusie - dla-
czego ma zgin¹æ: �Bo sam siebie uczyni³
Synem Bo¿ym�.
Tak mi siê wydaje, ¿e przeczuwa³ to, ¿e Je-
zus by³ zagro¿eniem dla kap³anów. I w jaki�
sposób by³ dla nich zagro¿eniem, bo tak na-
prawdê to oni ju¿ wcze�niej ustawili siê, g³o-
sili wielkie has³a, ale nie wprowadzali tych
tre�ci w ¿ycie. To przeczucie potwierdza frag-

ment dialogu pomiêdzy Pi³atem a Jezusem,
gdy Jezus przyznaje: �Jestem królem�. I wte-
dy Pi³at zw¹tpi³, bo do koñca nie wiedzia³ czy
ma do czynienia z kim� normalnym, czy z
kim�, kto faktycznie jest w innym systemie
warto�ci, w innym systemie mentalnymi i
nagle wszystko co wiedzia³ poddaje zw¹t-
pieniu.

I co mówi na koñcu Pi³at?
Nie jestem winien ...

Jest to niejako odsuniêcie siê od konse-
kwencji podjêtych decyzji, takie - <No to

ja tu r¹czki umywam, nie mam nic do
tego, nie jestem winien, róbta co chce-
ta>. Jak ten gest na Ciebie zadzia³a³? P³y-
nie woda, umywasz r¹czki �
To jest takie pój�cie na ³atwiznê - ja umy-
wam rêce od tego i to mnie nie obchodzi.
Mimo, ¿e to wewnêtrznie Pi³ata dotknê³o, ¿e
ten cz³owiek by³ niewinny, ¿e chc¹ go ska-
zaæ, ukrzy¿owaæ, ale uk³ady i to, w jaki spo-
sób ma dalej funkcjonowaæ w systemie w³a-
dzy� Najlepszym rozwi¹zaniem chyba bê-
dzie, kiedy stanê gdzie� na boku, umyjê rêce,
niech siê inni tym zajm¹, skoro tak uwa¿aj¹
i niech wybior¹. I wybrali.

Czy wspó³cze�nie s¹ �Pi³aci�?
Ha, ha, ha (�miech) Oczywi�cie. oczywi�cie.

Mo¿esz podaæ jakie� przyk³ady?
Wiem sam po sobie i my�lê, ¿e wiele osób
siê ze mn¹ zgodzi, ¿e ka¿dego dnia swoim
zachowaniem i swoim sposobem ¿ycia, po-
cz¹wszy od najbli¿szej rodziny, wobec przy-
jació³, obcych, ale bli�nich, braci, sióstr, ka¿-
dego dnia, skazujemy Jezusa na krzy¿ i mu-
simy siê nawracaæ. Sam po sobie wiem, ¿e
musimy siê nawracaæ i musimy walczyæ o
to, ¿eby prze¿yæ dzieñ d¹¿¹c do �wiêto�ci,
nie? (wzruszenie). I to jest du¿y dar i ³aska,
które uda³o siê mi otrzymaæ, czy wyszarp-
n¹æ wrêcz, z roli Pi³ata, graj¹c w Misterium.

Powtórz jeszcze raz tê my�l, ale  krócej.
My�lê, ¿e ka¿dego dnia skazujemy Chrystu-
sa na krzy¿ i ka¿dego dnia musimy walczyæ

o to, ¿eby Go przeprosiæ, by siê nawróciæ i
mieæ spokój sumienia, by walczyæ o ka¿dy
dzieñ i d¹¿yæ do �wiêto�ci.

Czy poza planem Misterium postaæ Pi³a-
ta przylgnê³a do Ciebie?
Dwa lata temu jechali�my do znajomego
ksiêdza pod Gdañsk. Ciemno ju¿ by³o, pó�-
na godzina, a tu i stoi jaki� ch³opak �na sto-
pa�, choæ ju¿ podje¿d¿ali�my do plebani, któ-
ra by³a wrêcz �za rogiem�. Zatrzymali�my siê,
a ch³opak podbieg³ do nas, bo szuka³ trans-
portu, by dojechaæ do swojej dziewczyny i
mówi do mnie: - �Ty jeste� Pi³at�. Wszyscy
zdêbieli�my, a on: �Ty gra³e� rolê Pi³ata�. Od-
powiedzia³em: - �Tak�. Ch³opak zosta³ z nami
u naszego znajomego ksiêdza i dopiero rano
pojecha³ dalej. Okaza³o siê pó�niej, ¿e on
gra³ jednego z ¿o³nierzy Pi³ata. Nie pamiê-
ta³, ¿e ja jestem Rafa³ Ziêba, tylko: �Ty je-
ste� Pi³at�, i to gdzie jak gdzie, ale pod sa-
mym Gdañskiem.

Wróæmy do pocz¹tku, trudno Ci by³o
wej�æ w postaæ Pi³ata?
Tak. Na pocz¹tku traktowa³em to wszystko
bardzo p³ytko, taka gra po prostu, bez wiêk-
szego wewnêtrznego prze¿ycia. Dopiero za
kolejnym razem by³o coraz g³êbiej. Patrz¹c
teraz z perspektywy na to �granie�, gdybym
gra³ tylko raz Pi³ata, to by³oby dla mnie cen-
ne, ten inny sposób prze¿ywania, ale gdy
piêæ lat - pod rz¹d - by³o mi dane graæ rolê
Pi³ata, to z roku na rok by³o coraz g³êbiej.

W grze aktorskiej jest sporo udawania.
Musia³e� udawaæ?
Mówili mi, ¿e gesty Pi³ata mam wrodzone �

Warto by³o graæ?
Tak. Warto by³o graæ dlatego, ¿e to pozwoli-
³o mi zbli¿yæ siê do wiary i trwania w wierze,
¿e mam �wiadomo�æ, ¿e ka¿dego dnia je-
stem Pi³atem. Ta rola Pi³ata mi to u�wiado-
mi³a.

W ¿yciu masz jak¹� w³adzê?
Tak, aczkolwiek ...

� musisz siê staraæ, ¿eby r¹k nie umy-
waæ, kiedy trzeba podejmowaæ decyzje?
Tak, szczególnie, kiedy te decyzje dotycz¹
drugiego cz³owieka. Mieæ w³adzê jest to bar-
dzo wymagaj¹ce zajêcie i nie jest to takie
hop-siup p³ytko traktowane dzia³anie.

Koñcz¹c w¹tek Pi³ata, czy wed³ug Ciebie
Pi³at móg³ zmieniæ bieg historii?
My�lê, ¿e nie ... i nie wa¿ne jakby chcia³, ale
nie by³o szans.

A czy Pi³at mo¿e byæ zbawiony?
My�lê, ¿e tak, ka¿dy mo¿e byæ zbawiony.

Bie¿¹ce wydanie �Na o�cie¿� ma temat
wiod¹cy: Zmartwychwstanie mimo
wszystko. Jak kojarzysz to has³o?
My�lê, ¿e Jezus, nie wa¿ne co by siê dzia³o,
ale ¿eby nam udowodniæ, jak bardzo nas
kocha, da³ siê ukrzy¿owaæ, ale z drugiej stro-
ny, ¿eby nam pokazaæ, ¿e jest Prawd¹, ¿e w
trzy dni odbudowa³ ��wi¹tyniê�, ¿e zmar-
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[ci¹g dalszy ze str. 4]

twychwsta³. Pomimo wszystkiego, co siê
dzia³o, jaki by³ szok, jak ludzie reagowali, jak
wielki chaos wkrad³ siê w niektóre sfery, to
On pokaza³ nam, ¿e istnieje co� dalej, ¿e jest
Zmartwychwstanie, i ¿e warto ten krzy¿ pod-
nie�æ, bo zmartwychwstanie jest do wziêcia
przez ka¿dego cz³owieka.

Jak prze¿ywasz Wielkanoc?
Wielkanoc z roku na rok to dla mnie co�
nowego. Z roku na rok Wielki Post jest dla
mnie czym� nowym i coraz g³êbszym, mo¿e
bardziej �wiadomym. Gdy by³em ma³ym ch³o-
pakiem to wiadomo - Wielkanoc to �migus-
dyngus, trzeba siê polaæ. Wa¿niejsze by³y
�wiêta Bo¿ego Narodzenia, bo to - prezen-
ty, to tak po ludzku. Z w³asnej perspektywy
coraz bardziej jest mi dane odkrywaæ tajem-
nicê cz³owieka w³a�nie przy Zmartwychwsta-
niu, czy Rezurekcji, bo to jest to CO�. Mam
�wiadomo�æ, ¿e mogê co� odkrywaæ.

Nied³ugo prze¿ywaæ bêdziemy czas
o�miu dni od Niedzieli Palmowej do Nie-
dzieli Zmartwychwstania. W którym z tych
o�miu dni najbardziej siê mocujesz?
Rezurekcja - to jest tajemnica. Bo trzeba w
nocy, czy nad ranem prze³amaæ siê - to za-
le¿y gdzie, w jakiej parafii jest ta Msza �wiê-
ta � Tajemnica, której ka¿dy z nas mo¿e
dotkn¹æ, spe³niaj¹c konkretne warunki.

Czyli poddaj¹c siê wierze?
Tak - wiara, choæ ma ona konkretne regu³y,
a one nie s¹ ³atwe i wymagaj¹ce. Ale do-
�wiadczenie jej Tajemnic jest do osi¹gniê-
cia.

Zdumiewa³o mnie wielokrotnie to, ¿e Ro-
sjanie, mimo zamieszania z powodu Re-
wolucji Pa�dziernikowej, nazywali i dalej
nazywaj¹ niedzielê �woskresenie� co
znaczy zmartwychwstanie. Oni, wg mnie,
bardziej precyzyjne nazwali ten dzieñ ni¿
Polacy, bo u nas niedziela oznacza nie
dzia³am, a u nich zmartwychwstanie.
W³a�nie ... to jest tajemnica ...

Ale zmartwychwstanie jest, bo grób Je-
zusa - jedyny na �wiecie - jest pusty. To

nie jest dowód?
Jedni powiedz¹ ¿e tak, a drudzy ¿e nie.

A Ca³un Turyñski - p³ótno - �wiadek, a któ-
re by zbadaæ zaprzêgniêto najbardziej
wyrafinowane wspó³cze�nie metody ba-
dawcze i, które potwierdzi³y wiele, i
wszystko wskazuje na to, ¿e jest to p³ót-
no, które otula³o Jezusa.
Tak.

A ju¿ w negatywowym obrazie Ca³unu
najbardziej zdumiewa to, ¿e jest to wier-
ny �lad wszystkich cierpieñ, biczowania.
Ca³un to tajemniczy �wiadek Zmartwych-
wstania. Ale zmartwychwstanie i tak po-
zostaje przedmiotem wiary, prawda?
Pozostaje przedmiotem wiary. Powiem z w³a-
snego do�wiadczenia mimo krótkiego ¿ycia,
¿e w ogóle nie przejmowa³em siê zagadnie-
niami wiary i Kim�, kto g³osi³ takie, a nie inne
rzeczy. To mnie nie interesowa³o, to mnie w
ogóle nie obchodzi³o. Ale by³ w ¿yciu raz,

drugi, trzeci, kiedy w jaki� sposób co� mnie
dotknê³o ... Ka¿dy z nas ma swoj¹ indywi-
dualn¹ drogê do Pana Boga. Jedni id¹ po
mniejszych kamyczkach, drudzy po wiêk-
szych, inni po g³azach, a inni musz¹ jeszcze
dalej skakaæ, albo jeszcze d³u¿ej czekaæ. Mi
by³o dane uzyskaæ odpowiedzi konkretne, na
konkretnie postawione pytania i do�wiadczy-
³em tego, ¿e to jest Prawd¹, ¿e warto w Nim
trwaæ, warto w Nim istnieæ. Ale oczywi�cie
szatan nie �pi i ka¿dego dnia Pi³atem siê jest.

Bêd¹c Pi³atem patrzy³e� z fotela na �Je-
rozolimê�, ogniska, gdzie� tam �Golgo-
tê�, o której mo¿e nie masz �wiadomo-
�ci, ¿e dokona siê na niej fina³ Twoich de-
cyzji, na rozgrywaj¹ce siê sceny, widzisz
wo³aj¹cy t³um �Ukrzy¿uj Go!�. Widzisz
skatowanego Jezusa i Jego drogê krzy-
¿ow¹. Jakie my�li Ci kr¹¿¹ po g³owie, gdy
obserwujesz te obrazy? Czy jest to rodzaj
seansu - jak w kinie? A mo¿e czujesz siê
jak na przedstawieniu, bo s¹ ludzie i to
kilka tysiêcy?
To jest dla mnie historia - dwa tysi¹ce lat
wstecz. I nie jest wa¿ne ile ksi¹¿ek, ile fil-
mów, ile razy Pismo �wiête przeczyta³em na

temat ka¿dego momentu i u³amka czasu dro-
gi krzy¿owej Jezusa. My�lê, ¿e za ka¿dym
razem jak do tego wracam, jak kolejny raz
czytam, ¿e On upad³, ¿e pomogli Mu, ¿e kto�
Go ¿a³owa³, ¿e kto� Go kopn¹³, za ka¿dym
razem gdy to czytam, nawet piêædziesi¹ty
czy setny raz, to - mo¿e siê mylê- ale za ka¿-
dym razem odkrywam co� nowego. Miste-
rium jest narzêdziem, ¿eby daæ ludziom
szansê do zrozumienia tych wydarzeñ. Mo¿e
zbyt mocne to s³owa, ale przynajmniej jest
�narzêdziem� - do pokazania, lub choæby do
przybli¿enia Jego drogi, do refleksji nad w³a-
snym ¿yciem. Bo to co dzia³o siê dwa tysi¹-
ce lat temu mo¿na spokojnie przenie�æ na
w czasy wspó³czesne i zobaczyæ oczami
wiary to, co siê dzieje dzi� ze mn¹, z nami.
Ludzie maj¹ te same zachowania, tak samo
reaguj¹, wrêcz te same s³owa wypowiadaj¹.
Widzimy gdzie� tam i swoje - w³asne zacho-
wanie. Dla mnie odgrywanie roli Pi³ata by³o
kolejnym etapem odkrywania i �to� ju¿ wiem.

Mo¿na pokusiæ siê o takie sformu³owa-
nie - �krzy¿owanie dzisiaj�?
Tak, jak najbardziej.

Jak wspó³cze�nie my�limy o zmartwych-
wstaniu i co jest dla Ciebie jego dowo-
dem?
My�lê, ¿e ka¿dy z nas indywidualnie odbie-
ra pojêcie zmartwychwstania, tak jak tajem-
nicê przeistoczenia op³atka w Cia³o Chrystu-
sa.

� czyli wtedy, gdy kap³an wypowiada
�Misterium fidei�.
Zgadza siê. Ka¿dy z nas rozumie to indywi-
dualnie. Moim zdaniem jest to dla ka¿dego
z nas czym� bardzo intymnym.

Czy dzisiaj jeste� w stanie stwierdziæ, ¿e
Zmartwychwstanie czy Wielkanoc jest
tym najwa¿niejszym dniem roku ko�ciel-
nego?
My�lê, ¿e tak. Jest mi dane bardziej �wiado-
mie to prze¿ywaæ. Z racji tego, ¿e z wiekiem
cz³owiek coraz g³êbiej co� odnajduje, zostaj¹
mu podrzucone drogowskazy. Samemu jest
ciê¿ko znale�æ drogê, ja odnajdujê te �cie¿-
ki, szczególnie w Wielkim Po�cie, który ma
zadanie przygotowaæ nas do prze¿ywania
Tajemnic. Z roku na rok, coraz bardziej �wia-
domie, prze¿ywam ten czas Zmartwychwsta-
nia i coraz wiêcej jest odpowiedzi na coraz
wiêcej pytañ.

Jak celebracja Wielkiego Tygodnia w na-
szej parafii wp³ywa na Twoje rozumienie
i do�wiadczenie wiary?
Dla mnie jest to Wielki Pi¹tek, do którego,
dzia³aj¹c w Duszpasterstwie Akademickim,
robi³em dekoracje, czasami do pó�nej nocy.
Ja jestem spoza Bydgoszczy, wiêc zawsze
w Wielki Pi¹tek wyje¿d¿a³em do rodziny i tam
ju¿ by³o zupe³nie inaczej. Ale ta Noc, z SMS-
ami nad ranem, z �Alleluja�, to nieustanny
kontakt duchowy - mimo dwustu kilometrów.
Dot¹d ani razu nie uda³o mi siê prze¿yæ Wiel-
kanocy - tu - w Bydgoszczy.

Co robisz w centrum Kultury Katolickiej
�Wiatrak�?

[dokoñczenie na str. 6]
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TAJEMNICY NIE POJ¥Æ ...
O ZMARTWYCHWSTANIU DZI�

[ci¹g dalszy ze str. 5]

Jest mi dane byæ odpowiedzialnym za im-
prezy, wydarzenia kulturalne: koncerty, któ-
re �Wiatrak� organizuje, obchody Dnia Pa-
pieskiego. Staramy siê, ¿eby to by³o w jak
najbardziej atrakcyjny sposób przedstawio-
ne i pokazane dla wszystkich mieszkañców
miasta, no i regionu, bo bardzo du¿o ludzi z
regionu z tego korzysta. �Wiatrak� jest dzi�
placówk¹, która w szybkim tempie siê roz-
wija, a �miem twierdziæ, ¿e jest to jeden z
najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê
o�rodków kultury w naszym regionie. Bywaj¹
sytuacje, ¿e ludzie z krañców Polski przy-
je¿d¿aj¹ i pytaj¹ siê - Jak robicie to, jak robi-
cie tamto? Zajmujê siê tym co lubiê i mam to
szczê�cie, ¿e mogê po³¹czyæ przyjemne z
po¿ytecznym, co� co  daje mi satysfakcjê,
gdzie nie ma miejsca na rutynê.

Nie ma nudy?
Oczywi�cie, jak to u cz³owieka bywa, przy-
chodzi czas zniechêcenia: �bo mi siê nie
chce�, ale to jest na tyle wymagaj¹ca praca,
¿e tu nie ma czasu na rutynê i to powiedze-
nie - �nie chce mi siê�.

Kto krêci �Wiatrakiem�? 1%? (podatku na
rzecz organizacji po¿ytku publicznego)

Ha, ha, ha ... Ten 1% jest bardzo wa¿nym
procentem �Wiatraka�.

A kto lub co krêci �Wiatrakiem�?
Duch �wiêty, wiara, papie¿ Jan Pawe³ II, któ-
ry jest dla nas m¹dro�ci¹, i którego s³owa
staramy siê wcielaæ w ¿ycie, i przek³adaæ na
to, by dzieci, m³odzie¿ i doro�li, którzy do nas
przychodz¹ wyszli zaszczepieni tymi ideami.

Czy z Twojego miejsca widaæ pokolenie

RAFA£ ZIÊBA
Pochodzi ze Szczecinka. Jest pracow-

nikiem Centrum Kultury Katolickiej �Wia-
trak� w Bydgoszczy. Odpowiada w �Wia-
traku� za organizacjê imprez kulturalnych.

Przez piêæ lat gra³ rolê Pi³ata na planie
Misterium Mêki Pañskiej w Dolinie �mier-
ci w Bydgoszczy. Ma w zwi¹zku z t¹ �przy-
god¹� wiele osobistych do�wiadczeñ
i refleksji.

Odpoczywa czynnie uprawiaj¹c sport.

JPII, czy to jest okre�lenie trochê na za-
pas?
Widaæ. Pokoleniem JPII s¹ Ci, którzy prze-
¿yli �wiadomie ca³y jego pontyfikat i �wiado-
mie jego nauczanie. M³odzi, którzy dzisiaj
okre�laj¹ siê pokoleniem JPII, maj¹ po sie-
demna�cie, osiemna�cie, dwadzie�cia, dwa-
dzie�cia parê lat, pamiêtaj¹ go jako starsze-
go ju¿ cz³owieka. Pamiêtamy jednak, ¿e do
koñca swego ¿ycia by³ dynamiczny, do koñ-
ca nas zaskakiwa³. Nie pamiêtamy wszyst-
kiego co by³o kiedy�, jakie warto�ci przeka-
zywa³, ale tego mo¿emy pos³uchaæ z p³yt,
obejrzeæ w telewizji czy w innych dokumen-
tach. Ja uwa¿am, ¿e wszyscy jeste�my po-
koleniem JPII.

Wszyscy? -  to chyba jest bardziej jako
marzenie.
Wszyscy, je¿eli tylko chcemy, je¿eli w jaki�
sposób dotknêli�my Jego tajemnicy i w jaki�
sposób chcemy tego dotkn¹æ. Bo tak ³atwo
jest powiedzieæ - jestem pokoleniem JPII.

W zachowaniu obecnego ojca �wiêtego
Benedykta XVI widaæ tak¹ my�l -  Ja nic

nowego nie bêdê wymy�la³, róbmy to, co
robi³ Jan Pawe³ II. Tak?
Tak. I moim zdaniem Duch �wiêty czuwa.
Ja nie orientujê siê w �tych tematach� i jest
to bardzo daleko poza mn¹. Ale na tyle, na
ile mnie to do�wiadczenie dotyka i daje do
zastanowienia, to kontynuuje to dzie³o.

Jak wypoczywasz?
Czynnie. Zaraz idê na salê gimnastyczn¹
zagraæ w siatkówkê.

Na zakoñczenie mam pro�bê o pozdro-
wienie dla Czytelników �Na o�cie¿� od
�Pi³ata�.
Ha, ha, ha ... proszê bardzo, niech tak bê-
dzie.

Dziêkujê za tê rozmowê i to �wiadectwo.
�Bóg zap³aæ�.
Dziêkujê i �Bóg zap³aæ�.

Od redakcji:
Rozmowê z Rafa³em Ziêb¹ przeprowadzo-
no 23 marca 2006 w siedzibie CKK �Wia-
trak�.

Nasz Rozmówca przekaza³ Czytelnikom
s³owa nastêpuj¹cej tre�ci:

Dla Czytelników �Na o�cie¿�
pozdrowienia

Rafa³ Ziêba - �Pi³at�

 ZMARTWYCHWSTANIE. Tajemnica, któ-
rej poj¹æ nie sposób jako cz³owiekowi wie-
rz¹cemu, a medycznie i logicznie niemo¿li-
wa. Moja wiara daje mi pewno�æ, ¿e Jezus
powsta³ z martwych i to nie podlega dysku-
sji. Ten akt mi³o�ci po³¹czony nierozerwal-
nie z Mêk¹ Jezusa jest dla mnie, wierz¹ce-
go, czym� niepojêtym i nie zrozumia³ym, bo
w ludzkich kategoriach my�lowych, nie mie-
�ci siê i mie�ciæ siê nie mo¿e.

 Powstaje jednak pytanie: jak JA mogê
uto¿samiæ siê ze Zmartwychwstaniem?

Zastanowi³em siê nad tym nieco g³êbiej (bo
i czas ku temu odpowiedni) i doszed³em do
wniosku, ¿e JA jako cz³owiek mogê i powi-
nienem tak¿e zmartwychwstaæ tu i teraz! Jak
to mo¿liwe?

Nale¿a³o by wyj�æ chyba od tego, co spra-
wia, ¿e niejako umieramy dla Boga i dla ¿ycia
Bo¿ego. Nasz¹ �mieræ duchow¹ powoduj¹
nasze grzechy. Ka¿dy z nich jest jak gwó�d�
rozrywaj¹cy duszê i tworz¹cy roz³am pomiê-
dzy nami a Bogiem.

Zwyczajny ludzki oportunizm i czasem le-
nistwo powoduj¹ niczym nie uzasadniony
bunt wobec przykazañ i regu³ wiary. I w³a-
�nie w tym miejscu musimy zmartwychpow-

staæ! Musimy zrzuciæ z siebie okowy grze-
chu i naszych ludzkich przywar oraz u³om-
no�ci.

Powie kto�: �Tak. Walczê z tym jak lew,
ale niestety padam jak mucha�.

I tu pytania: Jak bardzo chcê zmartwych-
wstaæ ze swych niegodziwo�ci i jaka jest we

mnie si³a w d¹¿eniu ku Bogu? Jak bardzo
chcê pokonaæ �mieræ spowodowan¹ grze-
chem? Jak pomimo wszystko pragnê odmia-
ny swego ¿ycia i powrotu na drogê zbawie-
nia?

�Mimo wszystko�. Tego �mimo� jest w ¿yciu
a¿ nadto!

U�wiadommy sobie, ¿e chcemy i musimy
zmartwychwstaæ MIMO lenistwa, MIMO chê-
ci do wygodniejszego stylu ¿ycia, MIMO wro-
dzonemu oporowi wobec nakazów i przyka-
zañ, MIMO czemu� tak modnemu jak ¿ycie
bez wiary!

Tego �mimo� mo¿na by mno¿yæ i wyliczaæ.
Chcê tyko zapytaæ, czy czas Wielkiego Po-
stu przygotowa³ mnie do mego ma³ego wo-
bec Chrystusowego Zmartwychwstania?

Wydaje mi siê, ¿e powstawaæ z martwych,
musimy codziennie i nasze ma³e zmartwych-
wstanie jest naszym osobistym zwyciêstwem
nad �mierci¹ spowodowan¹ grzechem.

 Na zakoñczenie, pragnê ¿yczyæ wszyst-
kim Czytelnikom codziennego zwyciêstwa
nad grzechem i samym sob¹! Powstañmy
MIMO WSZYSTKO!

WOJCIECH
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WYJ�CIE I POWRÓT Z PUSTYNI
REKOLEKCYJNE PODRÓ¯E

W dniach od 12 do 15 marca br. odby-
wa³y siê w naszej �wi¹tyni parafialnej re-
kolekcje parafialne i studenckie. G³osi³ je
duszpasterz akademicki z Czêstochowy ks.
Andrzej Przybylski. Oto wybrane fragmen-
ty nauk.

PROPOZYCJA PUSTYNI
Rekolekcjonista zaproponowa³ nam

wyj�cie na pustyniê, aby�my dowiedzieli siê
czy nie jeste�my uzale¿nieni od rzeczy, któ-
re mog¹ nas tak zwi¹zaæ, ¿e nie widzimy
ani najbli¿szych, ani Boga. Wyj�cie na pu-
styniê pokazuje czy nie jeste�my uzale¿-
nieni, bo to utrudnia nam dostêp do Boga.
Na pustyni jest te¿ kuszenie diab³a. Gdy
nam czego� brakuje stajemy siê podatni
na jego kuszenie. Pustynia pokazuje nam,
czy nie jeste�my zbratani z grzechem, czy
nie odsuwamy Boga na margines. Grzech
odwraca nas od Boga i oddziela od ludzi.
Gdy nam czego� brakuje odzywa siê w nas
zwierzak, który siê w�cieka. Pustynia mówi
nam czy zamiast mi³o�ci i przebaczenia nie
jest od razu impuls.

Kiedy do�wiadczamy pustyni? Pustyni¹
mo¿e byæ czas rekolekcji, gdy wy³¹czamy
z ¿ycia to, co nie jest najwa¿niejsze. Je¿eli
nie zrobimy sobie porz¹dnego rachunku
sumienia, to bêd¹ nami rz¹dzi³y nasze ner-
wy, impulsy, a nie rozum. Co mi Pan Bóg
proponuje, po co jest mi potrzebny? Na
pustyni, gdy Jezus pokona³ ju¿ pokusy,
pojawili siê anio³owie i us³ugiwali Mu, co i
nam mo¿e siê przydarzyæ.

MODLITWA - MI£O�Æ DO BOGA
 Modlitwa jest rozmow¹ z Bogiem. Mo-

dlitwa jest mi³o�ci¹ Boga. �Spróbujcie roz-

grywaæ ¿ycie na modlitwie - zachêca³ re-
kolekcjonista. Wstañcie do niej ju¿ wcze-
�nie rano, bo modlitwa jest wa¿niejsza ni¿
sen. Ja, na tej porannej modlitwie proszê
Boga, aby wszed³ w moje ¿ycie, w moje
wszystkie spotkania. Jan Pawe³ II pisa³, ¿e
zanim spotka³ siê z kim�, to siê za niego
modli³, aby Bóg prowadzi³ go w tej rozmo-
wie.

POST - MI£O�Æ DO SIEBIE SAMEGO
To bardzo trudna sztuka mi³owaæ sie-

bie. S¹ dwie skrajno�ci: wywy¿szania sie-
bie i poni¿ania. Wywy¿szanie siebie jest
wtedy, gdy wszystko ma byæ tak jak ja chcê,
wszyscy maj¹ robiæ to, co ja chcê. Dopóki
my jeste�my na tronie i nawet Pan Bóg
musi nam us³ugiwaæ, zawsze bêdziemy
sfrustrowani, bo nawet nasze dzieci nie
przyjm¹ naszej recepty na ¿ycie. Jest to
obraz cz³owieka przed nawróceniem, gdzie
siebie stawia w centrum. Je¿eli nie dzieje
siê tak jakbym chcia³, jestem w�ciek³y i nie-
szczê�liwy, a inni ludzie s¹ �li.

Prawdziwa mi³o�æ samego siebie, za-
czyna siê od w³a�ciwego ustawienia siebie
wobec Boga i ludzi, dostrze¿enie ¿e Bóg
jest nade mn¹. To co� wa¿nego, zej�æ z
tego tronu w³adzy, rzuciæ siê w ramiona
Boga i powiedzieæ: Panie Bo¿e, to Ty wiesz,
co jest dla mnie dobre. Ty usi¹d� na tronie,
a ja bêdê Ci s³u¿y³. Dlaczego to jest takie
wa¿ne? Ta pokora? Bo cz³owiek wtedy wie,
¿e wszystko ma swój sens i wtedy mo¿e
ufaæ Panu Bogu.

Pierwsze co trzeba okre�liæ, to moje
miejsce wobec Pana Boga. Jak to jest? Czy
Pan Bóg ma spe³niaæ moje oczekiwania,
czy ja Jego? Przecie¿ nie chodzi o to,

¿ebym ja by³ zadowolony, lecz Bóg.
Jest to m¹dra mi³o�æ do siebie sa-
mego, bo �wiat nie bêdzie siê uk³a-
da³ wed³ug tego, co my chcemy. Do-
póki wszystko krêci siê wokó³ nas,
bêdziemy ci¹gle sfrustrowani.

Druga skrajno�æ to poni¿anie sie-
bie, ¿e nikt mnie nie kocha, ¿e nie
nadajê siê do mi³o�ci. Tutaj te¿ jest
wa¿na relacja do Boga. Kocham ciê
takim, jakim jeste�, starego, niedo-
³ê¿nego, chorego, kocham ciê w³a-
�nie takiego.

Znacie t¹ historiê �wiêtej Ma³go-
rzaty? Ma³gorzata urodzi³a siê krzy-
wa, garbata, kulawa. Bogaci rodzi-
ce zostawili j¹ miêdzy ¿ebrakami.
Ma³gorzata przyklêknê³a przed Pa-
nem Bogiem, pe³na nienawi�ci, ¿e jej
siê ¿ycie nie uda³o, ¿e jej ¿ycie jest
koszmarne, ¿e jest niezdrowa. Jak
ona mo¿e funkcjonowaæ? Dlaczego
Pan Bóg jej to uczyni³? Gdy tak na-
rzeka³a, us³ysza³a s³owa Jezusa:
Ma³gorzato, czy nie widzisz, ¿e tylko
Ja tak naprawdê ciê kocham? Przez
to, jaka jeste�, ludzie ciê nie kochaj¹,

nie jeste� dla nich wa¿na, a dla Mnie je-
ste� wa¿na, bo ja ciê kocham.

Po drugie, jestem ukochanym dziec-
kiem Pana Boga. Wa¿ne jest abym przyj-
mowa³ wszystko, co Pan Bóg mi daje z ak-
ceptacj¹. Najwiêksza �wiêto�æ Matki Bo¿ej
polega na Jej ustawicznym �Amen� wzglê-
dem tego, co dzia³o siê w Jej ¿yciu. �Amen�
w kontek�cie staro�ci, a nie: �Panie Bo¿e,
nie uda³a Ci siê ta staro�æ�. Choroba jest
prób¹ naszej mi³o�ci do siebie, bo ból cz³o-
wieka koncentruje na sobie i cz³owiek nie
umie wyj�æ poza siebie. Trudno uwierzyæ,
¿e moje cierpienie, choroba jest po co�.
Zdrowie jest bardzo wa¿ne, ale nie jest naj-
wa¿niejsze, bo nawet najzdrowsi kiedy�
umieraj¹. Najwa¿niejsze jest nasze zbawie-
nie, ¿ycie wieczne. Mówmy Bogu �Amen�.
Próbujmy czasem polubiæ swoje s³abo�ci,
pokochaæ siebie mimo niesprawno�ci, a nie
tylko wtedy gdy mo¿emy nabijaæ swoj¹ py-
chê. Gdyby� nie by³ potrzebny tutaj, to Bóg
zabra³by ciê do siebie. Mi³o�æ  do siebie
samego mierzy siê postem - jak termome-
trem.  M¹dra mi³o�æ do siebie, to mi³o�æ
wymagaj¹ca, taka, która nie pozwala so-
bie na wszystko, lecz odmawia sobie cze-
go� dla mojego dobra. Post to mi³o�æ do
siebie, je�li umiem dla w³asnego dobra, dla
mojego ¿ycia wiecznego, wyrzekaæ siê
przyjemno�ci, przyjmowaæ cierpienie. Nam
siê wydaje, ¿e Bóg powinien dla nas chcieæ
przyjemno�ci. M¹dra matka nie kupi loda
dziecku choremu na gard³o. M¹dra matka
powie mu: Nie. Uszczê�liwianie za wszel-
ka cenê nie jest dobre. Czasem trzeba po-
stawiæ wymagania, ¿eby kto� zobaczy³ jak
z nim jest �le, ¿e trzeba co� z tym zrobiæ.
¯ycie nie do koñca zale¿y od nas zale¿y,
to Bóg jest na tronie, a my jeste�my dziec-
kiem Bo¿ym.

JA£MU¯NA - MI£O�Æ DO BLI�NIEGO
Rekolekcjonista mówi³ jeszcze, ¿e ja³-

mu¿na jest miar¹ mi³o�ci bli�niego, ale nie
jako dawanie komu� starych ciuchów z sza-
fy, lecz dar z samego siebie na wzór Chry-
stusa, który przyszed³ aby s³u¿yæ.

opracowa³a IJP

Od autorki: Obszernie przytoczy³am s³owa Re-
kolekcjonisty dotycz¹ce mi³o�ci samego siebie,
bo chyba warto wzmocniæ swego ducha.
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DZIELMY SIÊ RADO�CI¥
TAJEMNICA �MIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA

Wspó³czesnego cz³owieka charaktery-
zuje jaki� dziwny stosunek do �mierci.
�mieræ, choæ nieuchronna, odsuwana
jest w ¿yciu indywidualnym poza zakres
problemów, którymi mo¿na siê intereso-
waæ.

O �mierci, po prostu, nie chce siê pamiê-
taæ, choæ prasa, radio i telewizja co dnia
donosz¹ nam i niej co dnia. To jednak nie u
nas, no, chyba ¿e dotknie kogo� bliskiego.
Wtedy od razu stawiamy pytania: Jak mog³o
do tego doj�æ? Dlaczego?

Ka¿dy jednak musi stan¹æ samotnie w
obliczu w³asnej �mierci, nawet wtedy, gdy bê-
dzie otoczony kochaj¹cymi go osobami. Tak
te¿ by³o kiedy� w Jerozolimie. Ten, który przy-
szed³ na �wiat, aby wyrwaæ ludzi spod pa-
nowania �mierci przyj¹³ wszystko co ludzkie,
tak¿e �mieræ. Prze¿ywa³ sw¹ samotno�æ w
chwili, kiedy uczniowie, na których obecno�æ
liczy³ posnêli zmêczeni. Prosi³ aby czuwali,
ale zabrak³o im si³ nawet na jedn¹ godzinê.
Zostawili Go samego.

On, Syn Bo¿y prze¿ywa³ samotno�æ w
obliczu t³umu, który kilka dni wcze�niej wo³a³:
�Hosanna�, a gdy odwróci³y siê sympatie
krzycza³: �Ukrzy¿uj Go�. Prze¿ywa³ samot-
no�æ w milczeniu, gdy uczeñ, który jeszcze
tak niedawno deklarowa³ swoj¹ lojalno�æ,
ucieka³, bo kobieta rozpozna³a w nim jedne-
go z tych, którzy z Nim chodzili. Wreszcie
trudna do zrozumienia samotno�æ Syna Bo-
¿ego w obliczu Ojca, która dramatycznie

brzmi wo³aniem: �Bo¿e mój, Bo¿e, czemu�
Mnie opu�ci³?� W taki sposób On, Bóg prze-
szed³ przez ciemn¹ noc samotno�ci.

Z tej nocy drogi na Golgotê, Mêki krzy¿o-
wej, bierze jednak pocz¹tek noc jasno�ci.
Dobitnie mówi¹ nam o tym s³owa orêdzia
wielkanocnego �O zaiste b³ogos³awiona ta
noc, jedyna jaka by³a godna poznaæ czas i
godzinê zmartwychwstania�. Tej w³a�nie
nocy, w Wielk¹ Sobotê, stajemy w obliczu
wydarzeñ, które ukaza³y przeznaczenie cz³o-
wieka. Kiedy przychodzimy tego wieczora i
uczestniczymy w Rezurekcji widzimy pusty
grób Chrystusa. To miejsce mówi nam o
Jego zwyciêstwie nad �mierci¹.

Przez wieki Ko�ció³ g³osi nam orêdzie
zmartwychwstania. Nasza wiara w to orêdzie
p³ynie ze �wiadectwa naocznych �wiadków,
którzy wtenczas widzieli nie tylko pusty grób,
ale widzieli Pana i s³yszeli Jego s³owa. Roz-
mawiali z Nim, nawet dotykali Jego przebi-
tego boku i r¹k. Dlatego Aposto³owie mieli
absolutn¹ pewno�æ, ¿e Chrystus zmartwych-
wsta³. Dlatego z tak¹ determinacj¹, pomimo
szykan, g³osili jego zmartwychwstanie a¿ po
krañce ziemi. Dlatego byli przekonani, ¿e On
jest i ¿yje. Jest w�ród nich.

My tak¿e, gdy zgromadzimy siê w noc
Wielkiej Soboty na Rezurekcji g³osimy, ¿e
Chrystus zmartwychwsta³ i ¿yje. Jest obec-
ny w�ród nas nie jako symbol, nie jako idea,
czy wspomnienie, ale jako Osoba. To ten
sam Chrystus, który dla naszego zbawienia

umar³ na krzy¿u i po trzech dniach zmar-
twychwsta³. Ten sam, który ³ama³ chleb przy
stole w Wielki czwartek, czy podczas wie-
czerzy w Emaus. ¯yje i jest obecny w�ród
nas tak, jak to wcze�niej zapowiedzia³:
�...gdzie dwaj albo trzej zebrani s¹ w imiê
Moje, tam Ja jestem po�ród nich� (Mt 18,20).
Zatem On jest z nami w Ko�ciele. Jest z
nami, gdy wspólnie siê modlimy, gdy okazu-
jemy pomoc potrzebuj¹cym, czy ¿yczliwo�æ
wobec siebie. Jest obecny w S³owie, które
czytamy podczas ka¿dej liturgii. Jest  w
szczególny sposób obecny w ka¿dej Eucha-
rystii, gdy¿ ka¿da Msza �wiêta uobecnia nam
odkupieñcz¹ Ofiarê Jego krzy¿owej �mier-
ci. Jest obecny po to, aby�my mieli zbawie-
nie.

Mieli zbawienie, bowiem udzia³ w Eucha-
rystii powoduje, ¿e nasze zmartwychwsta-
nie rozpoczyna siê ju¿ dzi�. ¯ycie wieczne
to nie kwestia obietnicy na przysz³o�æ, to nie
co� pozostaj¹cego w sferze nadziei. Eucha-
rystia rodzi w nas ¿ycie wieczne ju¿ dzi�, tu
i teraz. Przecie¿ Chrystus powiedzia³: �Kto
spo¿ywa Moje Cia³o (...) ma ¿ycie wieczne�
Nie mówi³ �bêdzie mia³�, ale �ma�.

Dzielmy siê razem t¹ rado�ci¹, gdy¿ Chry-
stus w �wiêta wielkanocne mówi nam: Nie
lêkaj siê! Zwyciê¿y³em wszystko.  Zmar-
twychwsta³em i jestem z tob¹. Jestem tu i
teraz i bêdê zawsze!

KFAD

CZY UWIERZY£E�?
DOCIEKANIE TAJEMNICY ZMARTWYCHWSTANIA

Czy wierzysz w Zmartwychwstanie Chry-
stusa? Po ludzku rzecz niemo¿liwa, by kto-
kolwiek móg³ po �mierci o w³asnych si³ach
ponownie powstaæ do ¿ycia. A jednak. W
Pi�mie �wiêtym �w. Piotr Aposto³ wo³a³, czy
wiecie co siê dzia³o ... To s³owa z jego kate-
chezy g³oszonej w Cezarei, w Palestynie, kil-
ka lat po zmartwychwstaniu Chrystusa - s³o-
wa naocznego �wiadka zmartwychwstania.
Takiego �wiadka, który móg³ powiedzieæ: - A
my jeste�my �wiadkami wszystkiego ... któ-
rzy�my z Nim jedli i pili po Jego zmartwych-
wstaniu.

Pamieæ ludzka o faktach, które niedawno
siê wydarzy³y jest bardzo krótka.

Czy to nie dziwne, ¿e wielu z nas dzisiaj
nie pamiêta o zmartwychwstaniu Chrystusa?
Wiemy, ¿e �podobno� co� takiego mia³o miej-
sce, ale to przecie¿ by³o tak dawno. Mo¿e
dziwne, a mo¿e i nie, bo to nie takie proste.

Fakt zmartwychwstania jest faktem nieza-
przeczalnym. Za�wiadczyli o tym Aposto³o-
wie - mê¿czy�ni pro�ci, ch³opi z Galilei, któ-
rzy z ca³¹ �wiadomo�ci¹ niebezpieczeñstwa
�mierci, ba, nawet w obliczu �mierci, �wiad-
czyli, ¿e On zmartwychwsta³ i ¿e to oni w³a-
�nie z �Nim jedli i pili po zmartwychwstaniu�.

Ale zauwa¿my, ¿e jeden ze �wiadków, Jan
Ewangelista, który te¿ z Nim jad³ i pi³ po
zmartwychwstaniu, napisa³ znamienne s³o-

wa.  Gdy z Piotrem przyby³ do grobu, to naj-
pierw Piotr  wszed³ do grobu. Zobaczy³ le¿¹-
ce p³ótna, a zw³ok ju¿ nie by³o. Wówczas i
on wszed³ do �rodka �ujrza³ i uwierzy³�. Wa¿-
ne jest pierwsze s³owo �ujrza³�, ale jeszcze
wa¿niejsze drugie - �uwierzy³�. A wiêc wiara.
To jest co� o wiele wiêksze ni¿ ujrzenie, zo-
baczenie. Widzi siê w �wietle s³oñca, nato-
miast wierzyæ mo¿na tylko w �wietle Bo¿ym.
S³oñce siêga tylko ziemi, mo¿e i kosmosu.
Nie siêga jednak wnêtrza cz³owieka. �wia-
t³o wiary ogarnia za� ca³y �wiat, wieczno�æ i
rzeczywisto�æ nadprzyrodzon¹, oraz ca³e
wnêtrze cz³owieka. Ogarnia ca³e nasze ja,
dog³êbno�æ osoby ludzkiej.

Je�li w tym momencie pomy�la³e�, ¿e gdy
nie widzê oczami cia³a, to nie mam pewno-
�ci o istnieniu czegokolwiek, to zatrzyma³e�
siê tylko na cielesnej czê�ci cz³owieka. Za-
mkn¹³e� czê�æ psychiczn¹ i duchow¹. Od-
rzuci³e� o wiele wy¿sze �sk³adniki� naszego
istnienia. Zw³aszcza ten drugi, duchowy, jest
otwarty na widzenie w �wietle Bo¿ym.

Zmartwychwstania Pañskiego nie mo¿na
poj¹æ w pe³ni widzeniem oka cielesnego.
Musi byæ ono jeszcze widzeniem, które prze-
kracza cielesno�æ. Opieraj¹c siê tylko na
widzeniu naturalnym ³atwo zw¹tpiæ. Mo¿na
w koñcu przyj¹æ, ¿e siê nam przywidzia³o,
¿e byli�my zmêczeni, mo¿e nawet nie przy
zdrowych zmys³ach. Mo¿na zapomnieæ. Wi-

dzenie wiary siêga g³êbiej. Ono przecie¿
przychodzi od Boga i o�wieca ca³ego cz³o-
wieka, ukazuj¹c mu rzeczywisto�æ, która
przerasta do�wiadczenie zmys³ów.

To dlatego przy grobie Jezusa anio³owie
wyja�niali kobietom, dlaczego grób jest pu-
sty, gdy¿ one by³yby przekonane, ¿e jacy�
ludzie zabrali zw³oki. Rozum cz³owieka nie
siêgn¹³by faktu zmartwychwstania. Dlatego
sam Jezus po zmartwychwstaniu musia³
jeszcze tak d³ugo �o�wiecaæ� sw¹ obecno-
�ci¹ uczniów, a¿ poznali fakt zmartwychwsta-
nia.

Wielkanoc zatem to �wiêto wiary. Wiary,
poniewa¿ zdarzenie, które sta³o siê na tej
ziemi, jest faktem wykraczaj¹cym przede
wszystkim poza ziemiê, poza przestrzeñ,
czasowo�æ i doczesno�æ. By ten pozaziem-
ski wymiar dostrzec, trzeba �wiat³a Bo¿ego,
�wiat³a wiary. Wiara za� to z jednej strony
dar Bo¿y, z drugiej wielki wysi³ek ducha cz³o-
wieczego, mój, Twój, ka¿dego z nas.

Zatem ani propagand¹, ani reklam¹, ani
innym ludzkim zabiegiem nie da siê tego fak-
tu zobaczyæ. Nie zobaczymy go na siedz¹-
co, lecz na klêcz¹co. Nie w sensacji i ha³a-
sie, a w prostocie i ciszy. W modlitwie i wie-
rze. W wierze i modlitwie. To ca³a tajemnica
wiary w Zmartwychwstanie.

ADALBERT
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ZMARTWYCHWSTANIE MIMO WSZYSTKO
CUD MI£OSIERDZIA BO¯EGO WSKRZESZA

Pamiêtacie pierwszy przyjazd papie¿a
Jana Paw³a II do Polski? A Mszê �wiêt¹ na
Placu Zwyciêstwa w Warszawie? I te s³owa:
�Jako wasz rodak, syn polskiej ziemi, a za-
razem jako papie¿- pielgrzym witam Was
wszystkich!� Pamiêtacie, co to znaczy³o dla
nas uciemiê¿onych socjalizmem i marksi-
zmem? Co to znaczy³o dla nas Polaków, któ-
rym ju¿ w przedszkolu mówiono, ¿e Boga nie
ma, a id¹c do Duszpasterstwa Akademickie-
go mija³o siê po drodze �ledz¹c¹ nas �sukê�?
W czasie, kiedy mówiono, ¿e istnieje tylko
to, co widaæ i da siê zmierzyæ, Bóg okaza³
nam tak wielk¹ ³askê. Wychodzili�my z na-
szych domów, jechali�my wszêdzie tam
gdzie by³ Papie¿, i dziwili�my siê, ¿e jest nas
tak du¿o, bo mówiono nam (np. Mieczys³aw
Moczar na spotkaniu ze studentami w Po-
znaniu), ¿e wiara to zabobony i nie przystoi
inteligencji wierzyæ w Boga, czy i�æ w piel-
grzymce do Czêstochowy.

Gromadz¹c siê wokó³ Papie¿a, zobaczy-
li�my, ¿e Polska jest katolicka. Dzisiaj mówi
siê, ¿e 30% Polaków spotka³o siê wówczas
z Papie¿em, a reszta ogl¹da³a go w telewi-
zji. A on mówi³ s³owami ks. Piotra Skargi:
«Ten stary d¹b tak urós³, a wiatr go ¿aden
nie obali³, bo korzeñ jego jest Chrystus».

 W tej samej homilii Papie¿ powiedzia³, ¿e
�w³a�nie z naszego kraju, ze szczególn¹ po-
kor¹ i ze szczególnym przekonaniem trzeba
g³osiæ Chrystusa. ̄ e w³a�nie tu, na tej ziemi
trzeba stan¹æ, aby odczytaæ �wiadectwo
Krzy¿a Chrystusa i Jego Zmartwychwstania.
Ale, Umi³owani Rodacy -  powiedzia³ Papie¿,
je�li przyj¹æ to wszystko, co w tej chwili
o�mieli³em siê wypowiedzieæ - jakie¿ ogrom-
ne z tego rodz¹ siê zadania i zobowi¹zania!
Czy do nich naprawdê dorastamy?�

Ju¿ nastêpnego roku powsta³a �Solidar-
no�æ�. Posz³y w �wiat modlitwy polskich ro-
botników. W kilka lat pó�niej ¿ycie swoje
odda³, stoj¹cy po stronie prze�ladowanych
robotników, ks. Jerzy Popie³uszko. Run¹³
ciemiê¿¹cy nas system.

Czy dorastamy?... Czy stali�my siê wol-
ni?

Prawdziwe wyzwolenie pochodzi od Chry-
stusa. �piewali�my to gromko: �Ty wyzwoli-
³e� nas Panie, z kajdan i z samych siebie�.
Czy ju¿ naprawdê jeste�my wolni, czy wy-
zwalanie siê z grzechu nie jest dla cz³owie-
ka zadaniem do koñca ¿ycia?

W Ewangelii (J 8,31-42) Jezus mówi: «Je-
¿eli bêdziecie trwaæ w nauce mojej, stanie-
cie siê prawdziwie Moimi uczniami i pozna-
cie prawdê, a prawda was wyzwoli». Prze-
prowad�my my, Polacy, z Jezusem t¹ ewan-
geliczn¹ rozmowê. Co wiêc odpowiemy Je-
zusowi? Odpowiemy: Nie jeste�my poddani
w niczyj¹ niewolê. Jak¿e¿ Ty mo¿esz mó-
wiæ: �Wolni bêdziecie?� Odpowiedzia³ im Je-
zus: �Ka¿dy, kto pope³nia grzech, jest nie-
wolnikiem grzechu. Je¿eli wiêc Syn was wy-
zwoli, wówczas bêdziecie rzeczywi�cie wol-
ni. Wy czynicie to, co�cie s³yszeli od wasze-

go ojca�. W odpowiedzi rzekli do Niego: Oj-
cem naszym jest, no w³a�nie, co powie tu
Polak? Ojcem naszym jest Jan Pawe³ II, my
jeste�my �Pokolenie JPII�. Rzek³ do nich Je-
zus: Gdyby�cie byli dzieæmi Jana Paw³a II,
to by�cie pe³nili czyny Jana Paw³a II. «Wy
pe³nicie czyny ojca waszego». Rzekli do Nie-
go: «My�my siê nie narodzili z nierz¹du, jed-
nego mamy Ojca - Boga». Rzek³ do nich Je-
zus: «Gdyby Bóg by³ waszym ojcem, to i
Mnie by�cie mi³owali». Polak mo¿e powie-
dzieæ tak: My, Ciebie mi³ujemy, Panie, ale
nami nie rz¹dzi duch, lecz cia³o. Duch
wprawdzie ochoczy, ale brak silnej woli, sa-
mozaparcia. Jan Pawe³ II w adhortacji apo-
stolskiej �Ecclesia in Europa� pisze, ¿e �czy-
ny pozytywne s¹ owocem trudu, wytrwa³o-
�ci, znoszenia do�wiadczeñ, udrêki, ubó-
stwa, wierno�ci po�ród prze�ladowañ, mi³o-
�ci, wiary, pos³ugi". Jest to opis Ko�cio³a,
który nie tylko g³osi zbawienie, ale i nim ¿yje.

Dla duszy s³abej, pe³nej grzechu Jezus ma
zawsze nadziejê. W dzienniczku siostry Fau-
styny jest taki zapis: «Pisz, mów o Moim mi-
³osierdziu. Powiedz duszom, gdzie maj¹ szu-
kaæ pociech, to jest w trybunale mi³osierdzia,
tam s¹ najwiêksze cuda, które siê nieustan-
nie powtarzaj¹... wystarczy przyst¹piæ do
stóp zastêpcy Mojego z wiar¹ i powiedzieæ
mu nêdzê swoj¹, a cud mi³osierdzia Bo¿ego
oka¿e siê w ca³ej pe³ni. Choæby dusza by³a
jak trup rozk³adaj¹ca siê i choæby po ludzku
nie by³o ju¿ wskrzeszenia i wszystko by³o

stracone, nie tak jest po Bo¿emu, cud mi³o-
sierdzia Bo¿ego wskrzesza tê duszê w ca³ej
pe³ni.» (Dz. nr 1448)

Nasi przodkowie mówili «Bez Boga ani do
proga» i s³usznie, bo cz³owiek jest bezsilny
wobec swego grzechu i bez Boga umiera.
Zmartwychwstaniemy, mimo wszystko, je¿eli
bêdziemy wierzyæ w Chrystusa, je�li spe³ni
siê to zdanie, ¿e wiara ojców naszych jest
wiar¹ naszych dzieci.

«Czas ucieka, wieczno�æ czeka»

 Zobaczcie jak s³owa zachêty do pracy nad
zbawieniem z listu �w. Paw³a (Flp 2,12-16)
pasuj¹ do Jana Paw³a II:

�Umi³owani moi, zabiegajcie o w³asne zba-
wienie z boja�ni¹ i dr¿eniem, nie tylko w
mojej obecno�ci, lecz teraz jeszcze bardziej,
gdy mnie nie ma. Czyñcie wszystko bez
szemrañ i pow¹tpiewañ, aby�cie siê stali bez
zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci
Bo¿e. Trzymajcie siê mocno S³owa ¯ycia,
abym móg³ byæ dumny w dniu Chrystusa, ¿e
nie na pró¿no bieg³em i nie na pró¿no siê
trudzi³em.�

Jan Pawe³ II przyszed³ do nas jako ³aska
Pana do tysiêcznego pokolenia okazana
tym, którzy mi³uj¹ Boga i strzeg¹ Jego przy-
kazañ. (Wj 20,6) Jego pierwsza pielgrzym-
ka do kraju przypada³a w 900 rocznicê �mier-
ci �w. Stanis³awa. Nie zmarnujmy tego dzie-
dzictwa.

 IRENA PAW£OWSKA

Wielu z nas stawia sobie pytanie, kiedy
zostanie odpowiednio zagospodarowany
teren przy grobie �. p. ks. Zygmunta Try-
bowskiego. Zamierzali�my wykonaæ te pra-
ce w ubieg³ym roku.  Mia³o to byæ na
Wszystkich �wiêtych. Okaza³o siê jednak,
po za³atwieniu wszystkich formalno�ci, ¿e
fachowiec nie chcia³ ju¿ w drugiej po³owie
pa�dziernika podejmowaæ siê takiej pracy.
Od³o¿yli�my termin na wiosnê. Teraz czas
pomy�leæ o rozpoczêciu, tym bardziej, ¿e
chcemy, by na imieniny naszego pierwsze-
go ks. Proboszcza, czyli 2 maja, wszystko
by³o gotowe.

Grób, jak wiadomo, zostanie w tym miej-
scu na zawsze. My wiemy doskonale, jak
Droga nam osoba tu spoczywa. Czy jed-
nak  bêdzie tak zawsze?  Przysz³e pokole-
nia bêd¹ wiedzia³y, ¿e le¿y tu �jaki� ksi¹dz
Trybowski� i to wszystko. Dlatego, oprócz
zagospodarowania terenu wokó³ grobu,  za-
mierzamy przekazaæ informacjê na przy-
sz³o�æ. Na �cianie ko�cio³a, naprzeciw gro-
bu, ma byæ wmurowane spi¿owe epitafium
z odpowiednim tekstem i podobizn¹ ks.
Zygmunta. To po prostu nasza powinno�æ.
Wszyscy, którzy Go znali�my i kochali�my,

winni�my sp³aciæ Mu ten d³ug wdziêczno-
�ci. Dlatego te¿, wszyscy bêdziemy siê
sk³adali, na to, wcale nie tanie przecie¿,
dzie³o.

W jedn¹ z niedziel, po uprzednim og³o-
szeniu, bêdziemy zbierali podpisy wszyst-
kich chêtnych, którzy zadeklaruj¹ sumê,
jak¹ bêd¹ mogli ofiarowaæ. Ofiarodawcy
bêd¹ umieszczeni w naszej parafialnej Z³o-
tej Ksiêdze. My�lê, ¿e nie zabraknie tych,
którzy w³¹cz¹ siê solidarnie w to dzie³o.

Szczegó³y ju¿ nied³ugo zostan¹ podane.
Zastanówmy siê ju¿ dzi�, ile bêdziemy mo-
gli przekazaæ na tak zaszczytny cel, by pa-
miêæ po naszym Ukochanym Budowniczym
Parafii, a równie¿ i po nas, pozosta³a na
wieki.

Nasz pierwszy i wieloletni ksi¹dz Pro-
boszcz, Pra³at Zygmunt Trybowski z ca³e-
go serca sobie na to zas³u¿y³.

W uzgodnieniu z ks. Proboszczem
Janem Andrzejczakiem

Koordynator Sejmiku Parafialnego

KRZYSZTOF DRAPIEWSKI

PRZEKA¯MY NASTÊPCOM
MI£UJMY CZYNEM I PRAWD¥
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W Wielkim Po�cie studenci wysta-
wiali  trzy czê�ci sacronoweli na nie-
dzielnych Mszach �wiêtych, a Sacrono-
wela mówi³a du¿ymi literami.

TRZY POKUSY
W I czê�ci sacronoweli pokazano trzy

pokusy: nadmiern¹ troskê o swój wygl¹d;
drug¹ ¿eby siê maksymalnie zabawiæ, po-
imprezowaæ, zaszaleæ i trzeci¹: po¿¹dania.
Ta pokusa okaza³a siê skuteczna, by po-
konaæ ostatnie �wiat³o w cz³owieku. Cz³o-
wiek �wiat³a umie ¿yæ razem z innymi, a
bez �wiat³a Bo¿ego ogarniaj¹ go ciemno-
�ci i jest sam. Ksi¹¿ê ciemno�ci niszczy
�wiat³o i piêkno cz³owieka. Jednak to cz³o-
wiek wybiera: czy �wiat³o, czy ciemno�æ,
czy Bóg, czy szatan. Jest to wybór trudny,
bo szatan u¿ywa pokus, u¿ywa ludzi, któ-
rych ju¿ przeci¹gn¹³ na swoj¹ stronê, aby
tych, którzy jeszcze �wiat³o chroni¹ znisz-
czyæ.

LUDZKIE UPADKI
O II czê�ci mówi Iz-olda: - �Drug¹ czê�æ

Sacronoweli, któr¹ mogli�my zobaczyæ w
niedzielê 12 marca br. ukaza³a nam, ¿e
ka¿dy z nas upada, nawet ten, który wyda-
je siê jest najbli¿ej Boga. Grzech pierwo-
rodny bowiem ju¿ na zawsze zaszczepi³ w

cz³owieku d¹¿enie do upadku. Czasem,
kiedy z³o dotyka nas do tego stopnia, ¿e
nie potrafimy ju¿ otworzyæ siê na Boga i
drugiego cz³owieka, zak³adamy maski. Nie
pozwalamy Jezusowi, aby rozwi¹za³ nam
wiêzy grzechu i uwolni³ od tego ciê¿aru.

W³a�nie taki obraz mogli�my zobaczyæ
podczas tej czê�ci Sacronoweli. Mecha-
nicznie i automatycznie powtarzamy ruchy,
bo przecie¿ ka¿dy tak robi i dlaczego my
mamy postêpowaæ inaczej. Zak³adamy
wiêc maski, by nie pokazaæ swego praw-
dziwego oblicza. Pomimo tego, Pan Bóg
zawsze wyci¹ga do nas rêce i jest gotowy
nas przyj¹æ do swego serca, bo On jest
mi³o�ci¹ ...�

TYLKO JEZUS
Ostatnia czê�æ sacronoweli przedsta-

wia³a rezygnacjê z niedzielnej mszy �wiê-
tej na rzecz chodzenia po supermarketach,
pokazywa³a kradzie¿e i z³e odnoszenie siê
uczniów do nauczycieli, chodzenie do wró-
¿ek i czytanie horoskopów. Chrystus jed-
nak walczy o cz³owieka, wypêdza z³o, zdej-
muje maski. Ka¿dy, kto ma zdjêt¹ maskê
jest cz³owiekiem wolnym i szczê�liwym,
mo¿e nawi¹zywaæ kontakt z innymi. Dopie-
ro teraz powstaje wspó³dzia³anie miêdzy
lud�mi, nie ma przepychania i rywalizacji,
jest rado�æ tworzenia wspólnoty.

Ks. Andrzej Przybylski g³osi³ rekolekcje
dla studentów. Po obejrzeniu II czê�ci sa-
cronoweli, powiedzia³:

�Czy tak naprawdê zrozumieli�cie o co
chodzi diab³u w tym wszystkim? Czy o ja-
kie� wasze drobniutkie przewinienia i grze-
chy? Jemu chodzi tylko o jedno, o mi³o�æ.
Nawet nie o wiarê mu chodzi, bo wiarê ma.
O mi³o�æ mu chodzi i o to siê wkurza. Czy
wiecie, ¿e jeste�my obrazem Boga i to nie
dlatego, ¿e mamy wiêksz¹ pojemno�æ mó-
zgu. Jeste�my obrazem Boga, bo kochamy
i potrzebujemy mi³o�ci. Cz³owiek pe³en nie-
nawi�ci i agresji ma niewiele wspólnego z
Panem Bogiem.

Pierwsz¹ rzecz¹, w któr¹ chce uderzyæ
diabe³ jest mi³o�æ, ¿eby� nie kocha³ i nie ob-
darza³ nikogo mi³o�ci¹. Ale nie mo¿e nam
odebraæ pragnienia mi³o�ci, bo ka¿dy cz³o-
wiek na ziemi pragnie kochaæ i pragnie byæ
kochanym. W imiê tego pragnienia robimy
najg³upsze rzeczy. Ubieramy siê, ¿eby siê
podobaæ. Jednym z najwiêkszych naszych
problemów jest mi³o�æ, a gdy ju¿ j¹ mamy,
zastanawiamy siê, czy to jest to. Ka¿dy z nas
nosi w sobie pragnienie mi³o�ci i to jest naj-
wiêksze �wiat³o, które otrzymujemy od Je-
zusa. Co mo¿e zrobiæ diabe³? Mo¿e nam daæ
maskê mi³o�ci, zafa³szowaæ mi³o�æ.

Diabe³ jest ma³p¹ Boga zw³aszcza w mi-
³o�ci, wciska podróbê mi³o�ci. Bóg jest mi³o-
�ci¹, ale nie wszystko co nam siê wydaje mi-
³o�ci¹, ni¹ jest. Spotykam bardzo wielu m³o-

dych ludzi zranionych przez podróbê mi³o-
�ci, np. gdy kto� ci powie, ¿e kocha, wyko-
rzysta i zostawi.  Czasem spotykam dwoje
m³odych razem w ³ó¿ku w akademiku, ale
oni �lubu nie potrzebuj¹, bo sobie wierz¹, a
gdy spotkaj¹ kogo� lepszego, to po co byæ
zwi¹zanym? Czy tak da siê budowaæ rodzi-
nê? Mo¿na sobie kupiæ podrobione adida-
sy, czy jeansy, ale jak sobie dasz wcisn¹æ
podrobion¹ mi³o�æ, to strasznie boli.  I ju¿
wtedy nie wierzy siê w mi³o�æ, wtedy nie
potrafi siê kochaæ. Nie wszystko, co ci mówi
o mi³o�ci twoje cia³o, jest mi³o�ci¹.

Co zrobiæ, ¿eby siê nie daæ oszukaæ?
Matryc¹ na mi³o�æ jest mi³o�æ Chrystusa do
Ko�cio³a. Diabe³ wciska nam podrobion¹ mi-
³o�æ. Jest taka zasada w psychologii: Takim
siê stajesz na co siê patrzysz. Dzieci alko-
holików te¿ czêsto staj¹ siê alkoholikami. Jak
w mi³o�ci patrzysz siê na swoje popêdy, na
swoje cia³o, na swoj¹ fizjologiê, to takie co�
nazwiesz mi³o�ci¹. Je�li patrzysz na nagie
cia³a dziewcz¹t, to po¿¹danie bêdziesz na-
zywa³ mi³o�ci¹.

Jest jedno wyj�cie, patrzeæ jak kocha
Bóg. Trzeba spokornieæ i popatrzeæ na mi-
³o�æ Bo¿¹. Co to znaczy, ¿e Bóg jest mi³o-
�ci¹? Tak kochasz, jakiej mi³o�ci siê na-
uczysz. Jak bêdziesz patrzy³ na gazetki i stro-
ny anatomiczne, to mo¿esz siê na tym prze-
jechaæ. Mo¿e byæ mi³o�æ od diab³a i do dia-
b³a.

opracowa³a [IJP]

Do ka¿dej czê�ci ks. Krzysztof Buch-
holz robi³ wstêp.

Wprowadzaj¹c do III czê�ci sacronoweli
ks. Krzysztof mówi³: - �Mo¿na sprzedaæ nie-
dzielne �wiêtowanie i daæ siê omamiæ sza-
tanowi, ¿e wiêcej rado�ci bêdê mia³ z za-
kupów niedzielnych ni¿ z darów, które Bóg
mi ofiarowuje w czasie Eucharystii. Mo¿na
zgodziæ siê na to, ¿e to niewielka sprawa
komu� podwêdziæ parê groszy, wymusiæ
jaki� haracz, albo ukra�æ komórkê. Mo¿na
zgodziæ siê na to, ¿eby dzieci i m³odzie¿
na g³owy nauczycieli pakowa³y kub³y od
�mieci, by rodzicom, wychowawcom wcho-
dzi³y na g³owy i ich nie czci³y. Mo¿na siê
zgodziæ na to, by zdradzaæ swoj¹ ¿onê i
swojego mê¿a, bo dzisiaj wszyscy tak robi¹.
Mo¿na zgodziæ siê na to, ¿e bêdê gorliwiej
wczytywa³ siê w brukowce ni¿ w Pismo
�wiête i bardziej bêdê siê wpatrywa³ w kulê
ni¿ w Naj�wiêtszy Sakrament. Mo¿na. Cz³o-
wiek mo¿e du¿o z³ego. Cz³owiek mo¿e
Bogu powiedzieæ nie. Ale czy mu wolno? I
w imiê czego? A gdy nawet to zrobi, to Chry-
stus ma moc nad najwiêkszym z³em, nad
najwiêksz¹ s³abo�ci¹ i grzechem i dlatego
je¿eli wiesz, ¿e kto� potrzebuje wypêdze-
nia przez Chrystusa tego co z³e, to niech
siê tak stanie. A je¿eli jeste� blisko Chry-
stusa, to pamiêtaj, szatan jak lew kr¹¿y aby
po¿reæ tych, którzy chc¹ byæ lud�mi mi³o-
�ci. Ale Jezus wyzwala, wypêdza z³o, wy-
grywa z szatanem i wie co siê kryje w cz³o-
wieku.�            opracowa³a [IJP]

OBRAZOWANE MY�LI ...

PODRÓBA MI£O�CI

BY£O
5, 12, 19 marca - I, II i III czê�æ Sacronoweli

12 -15 marca  trwa³y Rekolekcje Akademic-
kie, które prowadzi³ ks. Andrzej Przybylski
duszpasterz akademicki z Czêstochowy.
(wiêcej - patrz obok)

24 - 26 marca Wyjazdowe Dni Skupienia

31. marca - Czuwanie Wielkopostne.

BÊDZIE
23 kwietnia br. Grupa Charytatywna �Agra-
vka� organizuje �Zaj¹czki� dla dzieci z For-
donu i domów Samotnej Matki.  Zbieramy:
s³odycze, zabawki, artyku³y papiernicze itp.
dla ubogich rodzin. Dary mo¿na sk³adaæ do
kartonów w ko�ciele i w kaplicy.

13. kwietnia w Wielki Czwartek prosimy od
rana o pomoc w budowaniu Ciemnicy i Gro-
bu Pañskiego. Po liturgii zapraszamy na �wiê-
towanie do sali DA.

14. kwietnia w Wielki Pi¹tek zapraszamy na
czuwanie przy Grobie Pañskim od 23:30 do
00:30 w ko�ciele.

5. do 7. maja 70 Ogólnopolska Pielgrzymka
Akademicka na Jasn¹ Górê. Cena: 25 z³. Za-
pisy w DA

Wiêcej o DA �Martyria�
http://www.martyria.lo.pl

BY£O
BÊDZIE

PONADTO
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CENTRUM KULTURY KATOLICKIEJ
ul. gen. M. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz,

tel. sekretariat: 323-48-10 fax 323-48-11 *
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, pedagog, psy-
chiatra, prawnik, logopeda, teolog (tak¿e
informacja nt. sekt).

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)

BG¯ SA
05 2030 0045 1110 0000 0056 1160

Nowe Drzwi
Fordoñska Spó³dzielnia Mieszkaniowa

przekaza³a na budowê 4 metalowe drzwi.
Wykuto otwory wentylacyjne oraz osadzono
kratki wentylacyjne w stropodachu.

Trwaj¹ prace porz¹dkowe oraz przygoto-
wania do stawiana �cianek dzia³owych i mon-
ta¿u instalacji wewn¹trz budynku.W marcu
na Fundusz Budowy Domu Jubileuszowego
wp³ynê³o 10 wp³at. Za wsparcie modlitewne i
materialne serdecznie dziêkujemy.

Dziêkujemy firmom i instytucjom, które w
ostatnim czasie zaanga¿owa³y siê w dzie³o
budowy: LECH, Firma "GOTOWSKI" - Bu-
downictwo Komunikacyjne i Przemys³o-
we, B-Act,  Fordoñska Spó³dzielnia Miesz-
kaniowa, Budopol, Atlas , Konsbud, Eko-
trade, Borg. (Kama)

1% do koñca kwietnia
Przypominamy, ¿e Fundacja "Wiatrak" ma

Status Organizacji Po¿ytku Publicznego

Od rana - POWITANIE pielgrzymów led-
nickich w recepcjach oraz NABO¯EÑSTWO
GETSEMANI: droga do siebie samego -
mo¿liwo�æ adoracji Naj�wiêtszego Sakra-
mentu w Namiocie Adoracji oraz okazja do
spowiedzi �Czy¿ nie mogli�cie nawet przez
jedn¹ godzinê czuwaæ ze mn¹?� (Mt 26,40)

12.00 - Anio³ Pañski * 15.00 - Koronka do
Bo¿ego Mi³osirdzia * 16.00 - Próba �piewów

Lednica 2006

PROGRAM SPOTKANIA

Duszpasterstwo Akademickie OO. Dominikanów;
61-716 Poznañ, ul. Ko�ciuszki 99; tel. (061) 852 31 34;
fax 851 04 36, e-mail: sekretariat@lednica2000.pl

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

i tañców lednickich (nauka nowych, przypo-
mnienie starych) * 17.00 - Rozpoczêcie Spo-
tkania Lednica 2000 powitanie i zawi¹zanie
wspólnoty wrêczenie stypendiów �Talenty
Lednickie� wprowadzenie relikwii �w. Woj-
ciecha * 18.30 - EUCHARYSTIA: droga do
drugiego cz³owieka przes³anie Ojca �wiête-
go Benedykta XVI * 21.30 - DROGA KRZY-
¯OWA (droga do Boga) towarzyszy³ nam bê-

dzie krzy¿, z którym Jan Pawe³ II odby³ swoj¹
ostatni¹ Drogê Krzy¿ow¹ w Wielki Pi¹tek
2005 r. oraz relikwie drzewa Krzy¿a �wiête-
go. * Nabo¿eñstwo uzdrowienia (stacja �Spo-
tkanie z Matk¹�) - aby leczyæ nasze s³abo�ci
ducha i cia³a na Pola Lednickie przybêdzie
MATKA BO¯A GIDELSKA - najmniejsza ko-
ronowana figurka MB (10 cm) www.gidle.do-
minikanie.pl * Ikona Chrystusa Przemienio-
nego (stacja ��w. Weronika ociera twarz
Chrystusowi�) * Adoracja Naj�wiêtszego
Sakramentu w ciszy, WYBÓR CHRYSTUSA
(stacja �Chrystus umiera na krzy¿u�). * 0.00
- B³ogos³awieñstwo na rozes³anie, Przej�cie
przez Bramê III Tysi¹clecia (stacja �Zmar-
twychwstanie�)

  Organizatorzy

i mo¿na przekazaæ na jej rzecz swój 1% po-
datku dochodowego.

Tylko do koñca kwietnia jest mo¿liwo�æ
rozliczenia PIT-ów, dlatego te¿ zapraszamy

od poniedzia³ku do pi¹tku od 17.00 do
19.00 (po wcze�niejszej rejestracji telefonicz-
nej 052 343 02 72 w godz. od 10.00 do 15.00)
do Klubu Integracji Spo³ecznej Wiatrak,

gdzie ksiêgowi bezp³atnie pomagaj¹ wype³-
niaæ PITy.

Przekazy s¹ dostêpne w oddzia³ach BG¯
lub w biurze "Wiatraka" przy ul. Bo³tucia 5.

(AB)

INFORMACJE
Centrum Kultury Katolickiej �Wiatrak� zapra-
sza do udzia³u w ogolnopolskich konkursach:
plastycznym pod has³em:  �M³odzi, przywróæ-
cie nam nadziejê� (dla m³odzie¿y i doros³ych),
�Co mo¿emy zrobiæ, ¿eby wszyscy ludzie na
�wiecie byli szczê�liwi?" (dla dzieci). Regu-
laminy konkursów w Biurze Wiatraka i na
stronie www.wiatrak.lo.pl

Olsza czarna
(³ac.: alnus gluti-
nosa) to drzewo
rozpowszechnio-
ne szczególnie
wzd³u¿ rzek i
strumieni oraz ro-

�lina wska�nikowa p³ytkich wód gruntowych.
Zwykle wyrasta do 25 m, ale znane s¹ oka-

zy osi¹gaj¹ce 40 m. Korona szeroko roz³o-
¿ona z konarami do�æ daleko i lu�no usta-
wionymi. Kwiaty rozwija olcha przed li�æmi,
dlatego wyró¿nia siê w�ród krajobrazu innych
drzew, jako ¿e kwiaty lub kotki mêskie maj¹
pocz¹tkowo barwê purpurow¹ i rozwijaj¹ siê
w grupach po dwa lub trzy, za� kotki ¿eñskie
zgrupowane od dwu do o�miu, zim¹ s¹ pur-
purowe, przy zakwitaniu zielone. Owocuj¹ce
kotki s¹ silnie zdrewnia³e, podobne do przed-

³u¿onych szyszeczek o ciemnym zabarwie-
niu. Drzewo zakwita w marcu - kwietniu. Szy-
szeczki pozostaj¹ ozdob¹ ro�liny przez ca³y
rok. ¯adne drzewo europejskie li�ciaste nie
posiada takiej ozdoby. Powszechno�æ wystê-
powania w naszym �rodowisku tego drzewa
dodaje elegancji otoczeniu. Kora okrywaj¹-
ca pieñ ma barwê brunatno szar¹, podzie-
lon¹ na pod³u¿ne lub kwadratowe p³aty. Pêdy
zielone lub jasno purpurowe, z wydatnymi po-
marañczowoczerwonymi przetchlinkami. Ta
ro�linna bi¿uteria okrywa siê z razu bardzo
delikatn¹ zieleni¹ li�ci, która siê rozrasta i
okrywa ca³o�æ zielonym, poszumnym p³asz-
czem listowia. Gdy Dobry Mistrz pozwoli³
mam ogl¹daæ kolejne cudo, którym ozdobi³
ziemiê, pewnie dla pobudzenia naszej cie-
kawo�ci, ukry³ w jego wnêtrzu dobro, by nam
niegodnym przydatne by³o (oto dobroæ Boga

w ka¿dym dziele). Kora i li�cie olszyny za-
wieraj¹ substancje lecz¹ce stany gor¹czko-
we w przeziêbieniach, reumatyzmie i poda-
grze.

Szyszeczki wchodz¹ w sk³ad mieszanek
zio³owych �ci¹gaj¹cych i antyseptycznych.
Odwar z kory barwi we³nê i bawe³nê na kolor
brunatny, a po dodaniu siarczanu ¿elaza na
niebieski. Barwniki otrzymywane z kory, w za-
le¿no�ci od zaprawy, barwi¹ skórê, we³nê, je-
dwab na kolor czarny, czerwony lub ¿ó³ty.
Korê stosuje siê do garbowania skór. Naciê-
te drewno barwi siê na kolor pomarañczowy.
Oprócz olszy czarnej wystêpuj¹ gatunki po-
krewne: olsza sercowata, olsza szara, olsza
zielona - krzew do 4 m wysoki. Szatê ro�linn¹
naszej parafii upiêkszaj¹ zwartymi grupami
lub samodzielnie olsza czarna i olsza szara.
Podziwiajmy je zanim znikn¹ z fordoñskiego
krajobrazu.

MAREK

�ród³o: Mowszowicz J.:  �Przewodnik do ozna-
czania krajowych ro�lin zielarskich�, PWRiL
Warszawa 1985 r.

DRZWI, PROCENT, KONKURSY
WIATRAKOWE NOWINY

OLSZA CZARNA
DRZEWA NASZEJ PARAFII
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BY£O
31.03. Uczestniczyli�my w Z³otowskich
Dniach M³odych, obchodzonych w tym roku
w duchu I rocznicy �mierci Jana Paw³a II

3.04. Msza �w. KWC w naszej parafii

BÊDZIE
9.04. Rozprowadzamy palmy wielkanocne

12.04. Msza �w. KWC i spotkanie odpowie-
dzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie w naszej die-
cezji -  o.o. jezuici

14.04. Droga Krzy¿owa w Dolinie �mierci i
czuwanie przy Grobie Pañskim

15. 04. Jutrznia w ko�ciele

15/16. 04. Jajo Oazowe

1. 05. Msza �w. KWC w naszej parafii

10. 05. Msza �w. KWC i spotkanie odpowie-
dzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie w naszej die-
cezji o.o. jezuici

27-28. 05. Spotkanie z Ojcem �wiêtym, Be-
nedyktem XVI w Krakowie

TRWA
Zapraszamy na spotkania w pi¹tki o 18.00
w auli domu katechetycznego i Eucharystiê
o 19.30 w kaplicy.

Przez abstynencjê wielu do trze�wo�ci
wszystkich!
Dopiero ¿ycie du¿ej czê�ci spo³eczeñstwa
wolnej od lêku, zak³amania, ulegania z³ym
obyczajom, mo¿e zaowocowaæ skuteczn¹
przemian¹ stylu ¿ycia ca³ego narodu i chrze-
�cijañskim poczuciem odpowiedzialno�ci za
¿ycie rodzinne i zaanga¿owanie spo³eczne.

Jakie s¹ formy dzia³ania - zadania KWC?
Podstawow¹ form¹ dzia³ania KWC jest �wia-
dectwo stylu ¿ycia jej cz³onków.
Inne formy dzia³ania cz³onków KWC to:

- spotkania modlitewne i formacyjne cz³on-
ków KWC,

- organizowanie pielgrzymek w intencjach
trudnych problemów spo³ecznych,

- organizowanie uroczysto�ci religijnych i

FORMY KWC
O KRUCJACIE WYZWOLENIA CZ£OWIEKA (4)

towarzyskich bez alkoholu (np. wesela,
Sylwester),

- praca w gminnych komisjach rozwi¹zy-
wania problemów alkoholowych,

- pomoc osobom uzale¿nionym,
- rekolekcje dla uzale¿nionych,
- praca profilaktyczna w�ród dzieci i m³o-

dzie¿y,
- parafialne rekolekcje wyzwolenia,
- m³odzie¿owe kluby bezalkoholowe,
- tworzenie o�rodków profilaktyczno-szko-

leniowych,
- diakonia ¿ycia wychowanie do czysto�ci

i mi³o�ci oraz obrony ¿ycia,
- i inne dzia³ania na polu zaanga¿owania

spo³ecznego. (cdn).

Fordoñska Dolina �mierci, uroczo po³o¿o-
na w strefie krawêdziowej Doliny Dolnej Wi-
s³y, jest nie tylko miejscem pamiêci z symbo-
licznymi grobami oraz góruj¹cym nad okolic¹
pomnikiem po�wiêconym ofiarom tragicznych
wydarzeñ z czasów II Wojny �wiatowej.
Swoj¹ wymow¹ sprzyja refleksji o cierpieniu,
przemijaniu, a jednocze�nie pamiêci o tych,
których ju¿ nie ma w�ród nas. A t¹ pamiêæ
nie tylko nale¿y kultywowaæ, ale ci¹gle wrêcz
przywo³ywaæ, jako
znak warto�ci nieprze-
mijaj¹cych, tak czêsto
obecnie negowanych.
Trudno znale�æ miej-
sce godniejsze do roz-
wa¿ania stacji Drogi
Krzy¿owej Jezusa
Chrystusa.

Od wielu lat Oaza
Rodzin, a obecnie ca³y
Ruch �wiat³o - ¯ycie,
w okresie Wielkiego
Postu, ma w naszej
parafii swój Dzieñ
Wspólnoty. Po³¹czony
on jest z Drog¹ Krzy-
¿ow¹, bêd¹c¹ nie tylko rozwa¿aniem mêki
Jezusa Chrystusa, ale i refleksj¹ nad rzeczy-
wisto�ci¹ wspó³czesnej rodziny, ma³¿eñstwa,
m³odzie¿y. W tym roku, w obliczu zbli¿aj¹cej
siê rocznicy �mierci Jana Paw³a II, rozwa¿a-
nia szczególnie mocno wspierane by³y Jego
bogatym nauczaniem, tak¿e we wspomnia-
nych wcze�niej kwestiach.

Niesprzyjaj¹ca pogoda (�nieg zalegaj¹cy
w Dolinie i momentami intensywnie deszcz
ze �niegiem) nie stanowi³a przeszkody dla
wielu rodzin (nawet z maleñkimi pociecha-
mi) i m³odzie¿y z ca³ej diecezji bydgoskiej w
przybyciu do fordoñskiej �wi¹tyni.

Spotkanie Ruchu �wiat³o - ¯ycie rozpo-
czê³o siê Eucharysti¹, w trakcie której zbie-
rano ofiary na budowê kolejnej stacji Fordoñ-
skiej Drogi Krzy¿owej. Po mszy �w. uformu-
³owa³a siê procesja, za krzy¿em zmierzaj¹ca

DZIEÑ WSPÓLNOTY
OAZOWA DROGA KRZY¯OWA

ku Dolinie �mierci, by w stru¿kach wody z
topniej¹cego �niegu, przy padaj¹cym desz-
czu i ch³odnym wietrze, w³¹czyæ siê w cier-
pienie Jezusa. Pogoda (tradycyjnie daj¹ca siê
we znaki podczas fordoñskich dróg krzy¿o-
wych, jakby swoim stanem chcia³a wprowa-
dziæ w nastrój zadumy) przypomina o ludz-
kich s³abo�ciach i przyzwyczajeniu do wygo-
dy. Kiedy przemoczone nogi cierp³y z ch³o-
du, a ca³e cia³o przenika³y chwilami dreszcze

zimna, tak po ludzku, stawa³y siê zapewne
dla ka¿dego uczestnika swoist¹ namiastk¹
krzy¿a. Jednak¿e nieporównywalnego z krzy-
¿em Chrystusa, poza ogromem cierpienia fi-
zycznego, obarczonego tak¿e ciê¿arem na-
szych win i grzechów. Nie tylko tych minio-
nych, ale tak¿e tych, które jeszcze wielokrot-
nie stan¹ siê naszym udzia³em, jako znak
naszej s³abo�ci i niemocy.

Na zakoñczenie Drogi Krzy¿owej, na pla-
cu u podnó¿a Pomnika, nast¹pi³o tradycyjne
ju¿ ³amanie siê chlebem, konsekrowanym w
trakcie Eucharystii. Mia³o ono znamiona uczty
mi³o�ci, mi³o�ci za wzglêdu na Boga i dla
Boga. A kês chleba, od³amany z wielkiego
bochna, wniós³ w przemarzniête i zmoczone
cia³a powiew ciep³a, otuchy i nadziei.

TEKST I FOTO BOGDAN

 KMM - Zmartwychwstanie jest dla mnie
narodzeniem siê do ¿ycia wiecznego.
ALOIW - Zmartwychwstanie oznacza
przej�cie ze �mierci do ¿ycia. Jest dowodem
na ¿ycie wieczne.
S.S. - Jest przyk³adem na to, ¿e czeka nas
nowe ¿ycie.
Asia - Jest dowodem ogromnej mi³o�ci i
otwarciem dla mnie Bramy Nieba.

pyta³a ASIA

SONDA
CZYM DLA CIEBIE JEST
ZMARTWYCHWSTANIE?

Zapraszamy na now¹ stronê!
Forum Oazowe Diecezji Bydgoskiej

www.oazabydgoska.xt.pl
Zajrzyj na nasz¹ stronê:

http://www.bydgoszcz.oaza.pl/mbkrm

Mo¿e nawet bardziej ni¿ kiedy-
kolwiek dot¹d, Ko�ció³ w Polsce po-
trzebuje wiary, nadziei i mi³o�ci m³o-
dych ludzi, którzy staraj¹ siê budowaæ
swoje ¿ycie w oparciu o S³owo Bo¿e,
o liturgiê i udzia³ w ¿yciu rodzimej pa-
rafii. (...)

Prawdziwie Bo¿a by³a my�l ks.
Blachnickiego, by ten Ruch zwi¹za-
ny by³ z parafi¹.

(Jan Pawe³ II)

W Oazie
M³odzie¿y



�W jednym z domów dziecka w War-
szawie dzieci wywiesi³y taki wielki napis:
�My walczymy z misiami�. Kto� zapyta³: Jak
to? Dzieci walcz¹ z misiami? Przecie¿ mi-
sie to s¹ takie fajne zwierz¹tka. Kto� te
dzieci zapyta³: - Co to znaczy, ¿e wy wal-
czycie z misiami? A jedno dziecko wsta³o i
powiedzia³o: No z takimi, ¿e �mi sie� nie
chce, �mi sie� nie podoba, �mi sie� nudzi.
Zobaczcie, mama mówi; pomó¿ mi sprz¹t-
n¹æ mieszkanie, a tu od razu: - �Mi sie� nie
chce. Spróbuj siê uczyæ, a tu od razu taki
misiu: �Mi sie� nie chce uczyæ. To pójd� siê
pomodliæ: �Mi sie� nie podoba, �mi sie� nu-
dzi. Zobaczcie, s¹ takie z³e misie, którym
dajemy rêkê i pozwalamy sob¹ kierowaæ i
tak nas te misie prowadz¹. Mo¿e by�my
co� fajnego zrobili, ale taki misiu nas do-
padnie i zaraz mówimy: �Mi sie� nie chce
i�æ, �mi sie� nie chce modliæ. I tak jest, ¿e
mo¿emy niestety daæ rêkê misiom, a te z³e
misie pewnie nas w niedobre miejsce po-
prowadz¹.

Druga rzecz, gdy siê nie widzi, co bê-
dzie w przysz³o�ci, to trzeba podaæ rêkê
komu� drugiemu, zaufaæ komu�, ale trze-
ba wiedzieæ, komu mo¿na zaufaæ.

Komu mo¿na zaufaæ? Dziecko: Rodzi-
com. No w³a�nie, trzeba zaufaæ rodzicom,
bo niekiedy tak jest, zw³aszcza w szko³ach,
¿e s³uchamy np. kolegów, którzy namawiaj¹
nas do z³ego. Czasem nie chcemy czego�
robiæ, ale kolega powie: No, co Ty, stary,
tego nie zrobisz? I dlatego czasem daje-
my rêkê takim innym ludziom, którzy nie
zawsze dobrze nam podpowiadaj¹.

Aposto³owie dali siê poprowadziæ Jezu-
sowi. W ¿yciu wa¿ne jest, aby  Jezusowi
daæ rêkê i powiedzieæ: Jezu, prowad� mnie.
A Pan Jezus, aby�my za Nim szli, daje nam
wa¿ne narzêdzie, wa¿ny znak - to jest
krzy¿. Czemu my robimy na sobie znak

O jednej nauce rekolekcyjnej

NIEDOBRE �MISIE�
krzy¿a: W imiê Ojca i Syna i Ducha �wiê-
tego? Co oznacza? Dlaczego ja stukam siê
w g³owê? Bo wtedy proszê Pana Jezusa,
¿eby w mojej g³owie by³y dobre pomys³y,
dobre my�li (wiecie, ¿e czasem w g³owie
s¹ takie dziwne misie). Potem, w znaku
krzy¿a, dotykamy serca. Dlaczego? Bo
serce jest znakiem mi³o�ci, a my czasem
dajemy siê ponie�æ z³o�ci. Jak dotykamy
serca, to prosimy Pana Jezusa: Panie Jezu,
spraw, ¿eby w moim sercu nie by³o gnie-
wu, z³o�ci, takich z³ych emocji. No i potem
dotykamy ramion, mówi¹c: i Ducha �wiê-
tego. Dlaczego dotykamy r¹k, tym znakiem
krzy¿a? Ch³opiec: ̄ eby �le nie czyniæ. W³a-
�nie! Do czego s¹ rêce? Mo¿na je wyci¹-
gn¹æ na zgodê, a mo¿na komu� pokazaæ
figê. Mo¿n¹ rêkê wyci¹gn¹æ na: Cze�æ!, a
mo¿na kogo� strzeliæ w g³ówkê. Zobacz-
cie, je¿eli znak krzy¿a robimy na rêkach,
to mówimy Panu Jezusowi: Panie Jezu,
spraw, ¿eby te moje rêce by³y dobre, spraw,
¿eby moje rêce nie robi³y z³ych rzeczy. Dla-
tego uwa¿ajmy, komu dajemy rêkê, ¿eby
nie daæ rêki naszym misiom. Dlatego uwa-
¿ajcie, ile tych misiów bêdzie dzisiaj i w
Wielkim Po�cie. Ile razy rodzice us³yszeli
od swoich dzieci: �mi sie� nie chce, �mi sie�
nudzi, �mi sie� nie podoba. Kiedy Was cza-
sem takie z³e misie bêd¹ dopadaæ, to pa-
miêtajcie, ¿e Jezus daje nam znak krzy¿a.
Zróbcie na sobie ten znak, prze¿egnajcie
siê: W imiê Ojca i Syna i Ducha �wiêtego,
prosz¹c Pana Jezusa, ¿eby nie by³o g³u-
pich my�li w g³owie, z³ych emocji, odruchów
gniewu w sercu, ¿eby wasze rêce by³y do
pomocy, a nie do tego, ¿eby co� ci¹gle
komu� zabieraæ, dokuczaæ, szturchaæ.

¯yczê, ¿eby Was nie z³apa³y misie.
Szczê�æ Bo¿e!"

Ks. Andrzej Przybylski - rekolekcjoni-
sta; spisa³a (IP)

Kochane Dzieci
Ju¿ trzyna�cie lat ukazuje siê nasz mie-

siêcznik parafialny �Na o�cie¿�, ale dot¹d
nie by³ specjalnej strony dla Was. Ukazuje
siê od jakiego� czasu �Uzupe³nianka�, ale
sama rozrywka to za ma³o.

Redakcja postanowi³a wiêc przygoto-
waæ pierwsz¹ - ca³kowicie Wasz¹ stronê -
w miesiêczniku. Strona ta bêdzie nazywa-
³a siê �Takie misie�. My�limy, ¿e spodoba
siê Wam i zaczniecie przysy³aæ do redak-
cji swoje pomys³y, aby by³a coraz ³adniej-
sza. W przygotowaniu tej strony pomaga³a
nam �Ma³a�, która narysowa³a misie; Joan-
na, która opracowa³a rebus i logogryf. Po-
móg³ ks. Andrzej który mówi³ do Was o -
�misiach� (�mi sie� nie chce; �mi sie� nie
podoba ...).

Redakcja

Takie MISIE

Wpisz has³a do logogryfu:
[1] Ostatnia ... [2] Dzieñ �mierci Pana Jezu-
sa. [3] Rozpoczyna Triduum Paschalne. [4]
Symbol Niedzieli Palmowej [5]  Symbol ¿ycia
[6] Msza �w. [7] Zanoszona do ko�cio³a w
Wielk¹ Sobotê [8] Ostatni dzieñ Triduum
Paschalnego [9] Np. �w. Antoniego.

Podaj has³o - rozwi¹zanie do 7. maja 2006r.
- bêdzie losowanie nagrody. Nadsy³aj¹c
rozwi¹zanie nie zapomnij podaæ swojego
adresu i koniecznie napisz ile masz lat.

Rozwi¹¿ rebus - nagroda niespodzianka
czeka na Ciebie. Termin nadsy³ania rozwi¹-
zañ do 7. maja 2006 r.

Rebus

Co bêdê robi³ w maju?
Majowe zadanie domowe

Pewnie nikt z Was nie lubi robiæ zadañ
domowych, a traktuje je jako szkolny obo-
wi¹zek. No mo¿e s¹ tacy co jednak lubi¹?

Ale nasze �Majowe zadanie domowe� bê-
dzie inne. Bêdzie polega³o na tym, aby�cie
pomy�la³y i przys³a³y do redakcji Wasze po-
mys³y - co bêdziecie robiæ w maju.

W ka¿dej parafii w maju jest bardzo du¿o
wydarzeñ. Bêdzie I Komunia �w., bêd¹ na-
bo¿eñstwa majowe, bêdzie Fordoñski Fe-

styn Maryjny i pewnie znów przyjad¹ znako-
mici go�cie i bêdzie dobra zabawa.

A mo¿e jeszcze co� innego bêdzie siê
dzia³o? To co bêdziecie robiæ opiszcie, albo
narysujcie, albo zróbcie fotografiê.

Autorów prac nagrodzimy - nagrodami -
niespodziankami. Przysy³ajcie Wasze �zada-
nia domowe� na adres redakcji.

¯yczymy powodzenia
Redakcja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rusz g³ow¹
Ju¿ za kilka dni bêd¹ �wiêta Wielka-

nocne. Zapewne przygotowujecie siê do
nich. Na dobry pocz¹tek mam dla Was za-
danka z nagrodami i nie dajcie siê misiom.

A�KA

Logogryf �wi¹teczny
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Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
4/2006

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW
[1] Wywóz towarów za granicê [2] Ro�lina
na li�cie przyprawowe [3] Zagroda dla owiec
[4] Ozdoba sufitu [5] Rodzaj pastylek [6]
Dodatkowe obja�nienie do tekstu [7] Przy-
gotowuje pracê szwaczce [8] W du¿ych au-
tach za szoferk¹ [9] Automatyczne pianino
[10] Pro�ba o otwarcie drzwi [11] Utrzymuje
siê tylko z pracy najemnej [12] Cz³owiek w
nic nie wierz¹cy [13] Polak starej daty [14]
Adam - ksi¹¿ê i kardyna³, Prymas Polski [15]
Ro�nie nam w si³owni [16] Dochodzimy do
niej dziêki cywilizacji [17] Pojemnik na p³yny
[18] Gromada, rozwydrzona zgraja [19]
Przeszkody z drutu kolczastego [20] Ko-
nieczne do spe³nienia w umowie [21] Alf z
serialu telewizyjnego

Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu.
Te z wyró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie,
które nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub
w³o¿yæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do
2. KWIETNIA 2006 r. Losujemy nagrodê nie-
spodziankê.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o: �POST TO CZAS POKUTY�.
Nagrodê otrzymuje Ania Wojtkowska zam.
w Zielonce, przy ul. Powstañców 14, Gra-
tulujemy. Nagrodê wy�lemy poczt¹. Prosimy
PT Autorów rozwi¹zañ o podawanie wieku.

11111 EEEEE KKKKK RRRRR TTTTT

22222 WWWWW AAAAA YYYYY NNNNN

33333 KKKKK OOOOO RRRRR AAAAA

44444 KKKKK AAAAA OOOOO NNNNN

55555 DDDDD RRRRR TTTTT YYYYY

66666 PPPPP RRRRR IIIII SSSSS

77777 KKKKK RRRRR CCCCC ZZZZZ

88888 NNNNN AAAAA PPPPP AAAAA

99999 PPPPP IIIII LLLLL AAAAA

0101010101 PPPPP UUUUU IIIII EEEEE

1111111111 NNNNN AAAAA TTTTT AAAAA

2121212121 AAAAA TTTTT TTTTT AAAAA

3131313131 SSSSS AAAAA TTTTT AAAAA

4141414141 SSSSS AAAAA HHHHH AAAAA

5151515151 MMMMM IIIII EEEEE ÑÑÑÑÑ

6161616161 KKKKK UUUUU RRRRR AAAAA

7171717171 BBBBB UUUUU KKKKK AAAAA

8181818181 CCCCC ZZZZZ DDDDD AAAAA

9191919191 ZZZZZ AAAAA KKKKK IIIII

0202020202 WWWWW AAAAA KKKKK IIIII

1212121212 KKKKK OOOOO TTTTT AAAAA

26 marca 2006 r. Eucharystiê u�wietni³
Zespó³ �Kairos� z parafii pw. Podwy¿szenia
Krzy¿a �wiêtego w Grudzi¹dzu. Przyjecha-
³o trzydzie�ci osób. �piewano i grano na
skrzypcach, klarnecie, flecie, gitarze. Kon-
cert mia³ has³o: �B¹d� uwielbiony Chrystu-
sie umêczony�. Kto zna lepiej umêczenie
Jezusa Chrystusa ni¿ pacjenci z chorobami
onkologicznymi? Dobrze, ¿e s¹ takie wystê-
py, które odprê¿aj¹ ich sko³atane nerwy.

2 kwietnia 2006 r., w Centrum Onkologii,
obchodzono pierwsz¹ rocznicê �mierci Jana
Paw³a II pod has³em �Pro� Boga za nami�.
Eucharystiê animowa³a Schola �Alegria�
Siostr Nazaretanek licz¹ca trzydzie�ci dziew-
cz¹t z Bydgoszczy.

Po Eucharystii, Schola, pod kierownic-
twem siostry Terezjany, wykona³a koncert pt:
�My te¿ chcemy byæ w domu Ojca i Matki�.
Chorzy obecni na koncercie otrzymali obraz-
ki i pocztówki z piêknymi modlitwami Jana
Paw³a II.

Ks. Arkadiusz jest bardzo wdziêczny
wszystkim, którzy razem z nim troszcz¹ siê
o chorych. Prosi, by w ramach czynienia
mi³osierdzia, czy zado�æuczynienia za swo-
je grzechy, przyj�æ czasem do kaplicy w

CZYNIÆ MI£OSIERDZIE
NIOS¥ RADO�Æ CHORYM

Centrum Onkologii przed Msz¹ �wiêt¹ i us³u-
¿yæ chorym. Centrum Onkologii znajduje siê
na terenie naszej parafii . Z Osiedla �Przyle-
sie� jest to zaledwie kwadrans drogi pieszo.

23 kwietnia br. bêdzie odpust w szpital-
nej kaplicy. Módlmy siê za chorych, bo czas
pobytu na leczeniu w Centrum Onkologii jest
dla chorych ciê¿k¹ prób¹ ¿ycia i wiary.

IJP,
fot Archiwum ks. Arkadiusza

Moja Pascha
Rozumienie Paschy przez wielu ludzi wie-

rz¹cych jest niewystarczaj¹ce i ubogie...
Zmartwychwstanie Pana Jezusa oznacza
tyle, ¿e podobnie jak On, tak i my zmartwych-
wstaniemy kiedy�, po �mierci. Niewielu jed-
nak zastanawia siê nad w³asn¹ �mierci¹ i
¿yciem pozagrobowym. Ludzie ulegaj¹ ilu-
zji, ¿e te 70 - 80 lat, jakie maj¹ do prze¿ycia
tutaj, na ziemi, to wieczno�æ. Tymczasem
pasch¹ mo¿e byæ ka¿dy mój dzieñ nazna-
czony zwyczajnymi obowi¹zkami, trudno-
�ciami, k³opotami. Je¿eli dziêki ³asce Boga
pokonam szemranie, narzekanie, u¿alanie
siê nad sob¹, porównywanie siê z innymi
lud�mi i w tej zwyczajno�ci ¿ycia zacznê
dostrzegaæ piêkno ¿ycia i dobro wokó³ mnie,
to zmartwychwsta³em! Pasch¹ mo¿e byæ
ka¿de trudne do�wiadczenie, konflikt, z³ama-
na relacja, choroba fizyczna, zraniona mi-
³o�æ, podwa¿ony szacunek - sytuacje, z któ-
rych mogê wyj�æ dwojako. Mogê pogr¹¿yæ
siê w rozpaczy, lêku, z³ym my�leniu o sobie,
gniewie, poczuciu winy, uwierzyæ, ¿e jestem
do niczego i do niczego siê nie nadajê. Mogê

tak¿e dziêki ³asce Boga zaakceptowaæ
¿yciow¹ przegran¹, przyj¹æ to, co nie jest po
mojej my�li, zgodziæ siê na co�, czego nie
mogê zmieniæ, przebaczyæ tym, którzy mnie
skrzywdzili, zranili, odtr¹cili czy poni¿yli.

Wszystko to dziêki ³asce Boga... Bo Je-
zus zmartwychwsta³y mo¿e daæ nam nowe
serce, które zdolne bêdzie kochaæ, nowe
oczy, którymi bêdê móg³ patrzeæ na  �wiat,
na ¿ycie, oczy, którymi bêdê móg³ dostrzec
wszêdzie - nawet w do�wiadczeniu cierpie-
nia - obecno�æ Boga i Jego mi³o�æ do nas.
Przez mêkê, krzy¿ i zmartwychwstanie Je-
zus Chrystus nada³ sens ka¿demu trudne-
mu wydarzeniu w ¿yciu cz³owieka, które jest
rodzajem �mierci (³¹cznie z grzechem) i uka-
za³ wyj�cie, ocalenie, ratunek, �wiat³o, nowe
¿ycie. Wszak On Jezus Chrystus jest praw-
dziwie Panem i Zbawicielem cz³owieka.

KRYSTYNA SOBCZYK

Tekst udostêpniony w akcji �Dzielmy sie s³owem�
przez Dom Wydawniczy �Rafael�, (patrz str. 7)
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CENTRUM ONKOLOGII
im. prof. Franciszka £ukaszczyka

w  Bydgoszczy, ul. Romanowskiej 2
Kaplica szpitalna

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 MB
Nieustaj¹cej Pomocy - w ka¿d¹ sobotê
przed Msz¹ �w. o 11.00;  RÓ¯ANIEC 19.00
- (codziennie odmawiany przez pacjentów);
inne okresowe.
ks. Arkadiusz D¹browski SDB (kapelan),

tel. 344-73-96, centrala 343-73-00

Redakcyjne spotkania

W�RÓD MEDIÓW PARAFIALNYCH

Asystencja to uczestniczenie we Mszy �w.
ze �zdrowym� spojrzeniem na chorych: np.
wentylacja, podprowadzanie do Komunii, po-
danie wody, czy odprowadzenie na oddzia³.

Równie¿ gdy kap³an jest sam przy o³tarzu
asystencja jest potrzebna, np. czytanie, po-
danie czego�. Nie bójcie siê! Kto ma trochê
lito�ci dla chorego niech wygospodaruje
czas, choæby raz w tygodniu. Ks. Arkadiusz
i chorzy na pewno siê uciesz¹.

ASYSTENCJA

Salus aegroti
suprema lex esto!

�Niechaj zdrowie chorego
bêdzie najwy¿szym prawem�

Regionalny Zespó³
Opieki Paliatywnej

DOM SUE RYDER
w Bydgoszczy

ul. Wilhelma Roentgena 3
85-796 Bydgoszcz

KAPLICA
pw. �w. Brata Alberta Chmielowskiego

POS£UGA DUSZPASTERSKA
(odwiedziny chorych, rozmowy z pacjenta-
mi i ich bliskimi itp.) trwa ka¿dego dnia od
9.00 do 15.00 (oprócz poniedzia³ku) i na
ka¿de wezwanie.
 MSZA �W. sprawowana jest w kaplicy �w.
Alberta w ka¿d¹ �rodê o 10.30 i w ka¿d¹
niedzielê o 14.15. ks. Wojciech Retman
(kapelan), tel. 329 00 95 (centrala RZOP
-DSR) oraz  323-48-46.

DOM
SUE RYDER
W BYDGOSZCZY

Tomków dostatek
14 marca wieczorem �silna grupa� pod

dowództwem ks. dra Mariusza Kuciñskiego
, wraz z red. naczelnym �Przewodnika Kato-
lickiego� Adamem Gajewskim i przedstawi-
cielami Stowarzyszenia Dziennikarzy Kato-
lickich i Pism Parafialnych zapocz¹tkowa³a
odwiedziny redakcji pras parafialnych. Na
pierwszy ogieñ posz³a Redakcja miesiêcz-
nika  �Vox Cordis� z parafii pw. Naj�wiêtsze-
go Serca Pana Jezusa w Solcu Kujawskim.

W bardzo mi³ej atmosferze, przy kawie i
cie�cie, zapoznali�my siê z ekip¹ redak-
cyjn¹, ich prac¹, problemami i rado�ciami w
wydawaniu periodyku. Gazeta jest m³oda,

czteroletnia, a �rednia wieku redaktorów to
21 lat. Tomków jest 33%. Redaktor naczel-
ny Tomek oraz Magda s¹ po studiach teolo-
gicznych, dwóch Tomków komputerowców,
katechetka, czworo licealistów - oto twórcy
miesiêcznika parafialnego. Oprócz tego
sprawowali równie¿ patronat medialny i byli
fundatorami nagrody w konkursie �Kolêd i
pastora³ek� w Szkole Podstawowej nr 4.
Wszystko, co mi³e, szybko siê koñczy, na-
sza wizyta równie¿.

Po wspólnym zdjêciu nast¹pi³o mi³e po-
¿egnanie i wrócili�my do Bydgoszczy.

Laborantka,student  ...
Ks dr Mariusz Kuciñski, wraz z przedsta-

wicielami Stowarzyszenia Dziennikarzy Ka-
tolickich i Pism Parafialnych odwiedzi³
27 marca br. Redakcjê �Na skraju� w fordoñ-
skiej parafii pw. �w. £ukasza Ewangelisty.

Laborantka weterynaryjna, student, rad-
ny to trzy filary gazety parafialnej. Naczelny
redaktor to proboszcz - ks. Miros³aw Pstr¹-
gowski.

Pani Ma³gosia (laborantka) opowiedzia³a
o historii powstawania periodyku. Pan Micha³
(student) - o swojej pracy komputerowego
sk³adania, a pan S³awek o wspó³pracy z pa-
rafianami. Pomoc¹ w redagowaniu pisma

s³u¿¹ liderzy wspólnot parafialnych. �Na
skraju� ukazuje siê od Adwentu roku 1998.
Oprócz tego, wydawany jest równie¿ kalen-
darz i trzy razy w roku �List do parafian�.
Ksi¹dz Proboszcz zapozna³ nas z ró¿nymi
inicjatywami i programami duszpasterskimi
organizowanymi w parafii, m.in. kolonii w
górach, mszy �w. do¿ynkowej, planowanym
festynie w dniu 21 maja br. Bardzo mi³a wi-
zyta zosta³a uwieczniona pami¹tkowym zdjê-
ciem.

 Terminy spotkañ w nastêpnych Redak-
cjach s¹ ju¿ ustalone.

redakcje odwiedza³ MARS

13 lat �Na o�cie¿�
Ju¿ XIII lat minê³o jak 4. kwietnia 1993

roku ukaza³o siê pierwsze wydanie miesiêcz-
nika parafialnego �Na o�cie¿�. W tym czasie
ukaza³o siê 136 wydañ.

Najpierw by³y to egzemplarze powielane
na kserografie, bez fotografii, pó�niej czar-
no-bia³e, ale ju¿ z pojedyñczymi fotograma-
mi, a dzi� z kolorowymi ok³adkami.

Pracami nad miesiêcznikiem kieruje kil-
kuosobowe Kolegium redakcyjne maj¹c do
pomocy kilkunastu sta³ych wspó³pracowni-
ków, tj. pisz¹cych teksty, fotografuj¹cych, czy
jeszcze inaczej pomagaj¹cych.

Na co dzieñ - miesiêcznik wspó³pracuje
z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Prasy
Parafialnej w Warszawie oraz jest cz³onkiem
Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich
i Pism Parafialnych dzia³aj¹cego na terenie
Diecezji Bydgoskiej.

Asystentem ko�cielnym pisma jest
ks.  Krzysztof Buchholz, za� dzi� wspó³pra-
cuj¹ i pomagaj¹ - ks. proboszcz Jan Andrzej-
czak, ks. Arkadiusz D¹browski (SDB) - ka-
pelan Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz
ks. Wojciech Retman - kapelan Hospicjum
�Dom Sue Ryder� w Bydgoszczy.

Do grona sta³ych wspó³pracownikow
nale¿¹ te¿ przedstawiciele grup i wspólnot
dzia³aj¹cych w parafii, m.in.: CKK �Wiatrak�,
Oazy M³odzie¿y, DA �Martyria.

Nie by³o by naszego miesiêcznika, gdyby
nie wiele oddanych, nieodp³atnie po�wiêca-
j¹cych swój czas osób.

Trzyna�cie lat to do�æ d³ugi okres. Nie-
którzy redaktorzy pisma ju¿ dzi� nie ¿yj¹.
Wszystkich dzi� ogarniam pamiêci¹

FRED



Ludzie z pomnika (96)

Urodzi³a siê w dniu 4 czerwca 1897 roku
w Wiêcborku powiat Sêpólno Krajeñskie.
Ojciec jej by³ urzêdnikiem w administracji
miejskiej, a matka Helena miejscow¹ aku-
szerk¹. Wykszta³cenie powszechne zdoby-
wa³a w miejscowym Wiêcborku, a potem
rozpoczê³a naukê w Pañstwowym Semina-
rium Nauczycielskim ¯eñskim w Lesznie,
gdzie w dniu 28 wrze�nia 1916 roku zda³a
egzamin dojrza³o�ci.

W latach 1916 do 1919 pracowa³a jako
nauczyciel tymczasowy w wiejskich szko³ach
w powiecie czarnkowskim. Jej placówkami
kolejno by³y szko³y w miejscowo�ciach: Lu-
busza, Mi³kowo i Góra. Tam da³a siê poznaæ
jako zdolna nauczycielka, zw³aszcza znako-
mita nauczycielka matematyki. Dlatego te¿
ukoñczy³a kurs przygotowawczy do nauki
tego przedmiotu, a w 1919 roku zda³a egza-
min praktyczny z zawodu.

W roku 1920 w bli¿ej nieznanych okolicz-
no�ciach przyby³a do Fordonu i tu zamiesz-
ka³a. Od wrze�nia tego¿ roku podjê³a pracê
nauczycielsk¹ w Publicznej Szkole Po-
wszechnej w Fordonie. Tu równie¿ da³a siê
poznaæ jako znakomity pedagog, Rozalia
kocha³a swój zawód, kocha³a dzieci i jako
jedna z niewielu w tym czasie nauczycieli w
tej szkole by³a zawsze bezstronna w ocenie
postêpów w nauce. W³adze szkolne za jej

ROZALIA PACH

O mojej parafii (22)

BUDOWANIE, BUDOWANIE, BUDOWANIE ...
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wk³ad od wrze�nia 1924 roku zatrudni³y j¹
na sta³ej posadzie nauczyciela. W szkole tej
pracowa³a do wybuchu II wojny �wiatowej.

Oprócz pracy w szkole Rozalia bra³a te¿
czynny udzia³ w pracach spo³ecznych. Pro-
wadzi³a �wietlicê dla dzieci i m³odzie¿y za-
niedbanej. Do �wietlicy jednakowy wstêp
mia³a m³odzie¿ polska, jak i mniejszo�ci na-
rodowych z Fordonu, któr¹ stanowi³y dzieci
z rodzin niemieckich i ¿ydowskich. Przycho-
dz¹cej m³odzie¿y udziela³a bezp³atnie pomo-
cy w nauce z przedmiotów, z którymi kto�
mia³ k³opoty. Takie postêpowanie nie wszyst-
kim siê podoba³o.

Anga¿owa³a siê te¿ w dzia³alno�æ Towa-
rzystwa Gimnastycznego "Sokó³ Fordon"
By³a inicjatork¹ fundacji sztandaru dla Towa-
rzystwa, który po�wiêcony zosta³ w dniu 24
czerwca 1924 roku. W dniu 22 wrze�nia
1929 roku, kiedy przy Towarzystwie powsta³o
samodzielne gniazdo ¿eñskie �Soko³a� wst¹-
pi³a w jego szeregi.

W roku 1931 Rozalia Pach mia³a zatarg
z szanowanym obywatelem Fordonu, by³ym
Powstañcem Wielkopolskim odznaczonym
za walki wyzwoleñcze przez genera³a Do-
wbór Mu�nickiego, Józefem Wyrobkiem. W
dniu 26.01.1931 jecha³a wraz z innymi auto-
busem linii Stefana Niewiteckiego do Byd-
goszczy. Na nabrze¿u przy ulicy Portowej
autobus ten stoczy³ siê do Brdy. Zginê³o
wówczas 9 pasa¿erów. W�ród nich by³a
¿ona, lub córka Józefa - Monika Wyrobek.
Rozalia Pach w ostatniej chwili, jako ostat-
nia podobno wyskoczy³a z autobusu dozna-
j¹c niewielkich pot³uczeñ. Wyrobek oskar-
¿y³ j¹ o to, ¿e ratuj¹c siê popchnê³a wewn¹trz
pojazdu Monikê Wyrobek, a ta upadaj¹c nie
zd¹¿y³a siê wyratowaæ. S¹d jednak rozpa-
truj¹c sprawê uniewinni³ Rozaliê od stawia-
nych jej zarzutów.

W dniu 9 pa�dziernika 1939 roku Rozalia
Pach powiedzia³a publicznie w rozmowie z
kilkoma lud�mi, w tym i wobec miejscowych
Niemców, ¿e egzekucja pod ko�cio³em �w.
Miko³aja w dniu 2 pa�dziernika 1939 roku,
wobec t³umu zgromadzonych tam przez w³a-
dze mieszkañców miasta, by³a po prostu
zbrodni¹. Ci ludzie w jej oczach byli niewin-
ni. Prawdopodobnie to zawa¿y³o, ¿e ju¿ 12
pa�dziernika zosta³a aresztowana i osadzo-
na w miejscowym wiêzieniu. Przewieziono
j¹ na dalsze przes³uchania do siedziby Ge-
stapo w Bydgoszczy, a w dniu 25 pa�dzier-
nika zosta³a rozstrzelana w Dolinie �mierci.

opracowa³ KFAD

Materia³y �ród³owe:
Kronika ZNP; Kronika Bydgoska Tom XV,
TMMB Bydgoszcz 1993, Relacja nie¿yj¹ce-
go ju¿ dzi� by³ego ucznia i mieszkañca For-
donu W³adys³awa Gutowskiego.

Po przeprowadzce do murowanej kapli-
cy przerwa w pracach budowlanych nie trwa-
³a d³ugo. Ju¿ po Trzech Królach ruszy³y dal-
sze prace. Powierzchniê prezbiterium wy³o-
¿ono dywanow¹ wyk³adzin¹ i wykonano �sto-

pieñ komunijny�. Wykonano du¿y drewnia-
ny krzy¿, który 24 lutego 1985 r. zawis³ na
przedniej �cianie prezbiterium. Krzy¿ ten s³u-
¿y nam do dzi� i jest niesiony przez uczest-
ników Drogi Krzy¿owej w Dolinie �mierci.

W dniu 3 marca elektrycy pod³¹czyli
o�wietlenie konfesjona³ów. Rozpoczê³o siê
te¿ wycinanie kilkunastu drzewek w lesie,
wytyczanie i asfaltowanie alejek procesyj-
nych, które oddano do u¿ytku 31 marca 1985
roku. Umo¿liwi³o to swobodne doj�cie do ka-
plicy, a w razie potrzeby i dojazd samocho-
dem. Ciep³e przedwio�nie umo¿liwi³o mon-
ta¿ rynien na budynku, oraz pomalowanie
drzwi wej�ciowych, co zosta³o ukoñczone 9
kwietnia.

W dwa dni pó�niej stolarze rozpoczêli
prace przy wykonywaniu drewnianych ³awek.
Wstawiane one by³y sukcesywnie w miejsce
ró¿nego typu krzese³ pojedynczych, oraz
rzêdów siedzeñ, które ks. Proboszcz otrzy-
ma³ z demonta¿u wyposa¿enia kina �Robot-
nik� w Fordonie. Marzec i kwiecieñ 1985 roku

by³ to czas zakupów. Najpierw zosta³ (po
cenie z³omu) zakupiony silos do cementu,
który nape³niono lu�nym cementem, a tak-
¿e stal zbrojeniowa i deski szalunkowe.

Sukcesywnie rozbierano �betlejemkê�,
któr¹ ks. Proboszcz podarowa³ ks. Edmun-
dowi Sikorskiemu z parafii �w. Mateusza.
Nasz podarunek pe³ni³ tam ró¿ne role a¿ do
oko³o 2000 roku.

Na pusty teren budowy obiektów parafial-
nych plebanii i domu katechetycznego we-
szli geodeci. Wykopy pod fundamenty roz-
poczê³y siê w dniu 14 kwietnia 1985 r. W
gotowe ju¿ wykopy wchodzi³y zaraz bryga-
dy cie�li i zbrojarzy wykonuj¹c szalunki i uk³a-
daj¹c zbrojenie pod fundamenty. Za nimi
posuwali siê murarze wykonuj¹c ³awy, a na-
stêpnie �ciany fundamentowe piwnic do tak
zwanego punktu zerowego. We wrze�niu
1985 roku strop piwnic zosta³ przykryty p³y-
tami betonowymi. Równie¿ we wrze�niu
(22.09) na teren budowy dotar³a pierwsza
partia (1000 sztuk) ceg³y kratówki i tyle¿
samo bloczków wapiennych.

W dniu 2 listopada 1985 r. na naro¿ach
przysz³ych budynków murarze u³o¿yli pierw-
sze ceg³y. Od tego czasu z dnia na dzieñ
wielki kompleks  budowlany przybiera³ real-
ne kszta³ty. (cdn.)

KFAD

Od autora:
Wspominam o krzes³ach z kina �Robotnik�. Krze-
s³a te by³y ju¿ w �betlejemce� i stamt¹d zosta³y
przeniesione do murowanej kaplicy. Gdy zosta-
³y z niej wystawione by³y kilka razy u¿yte pod-
czas Fordoñskich Festynów Maryjnych. Praw-
dopodobnie w 2001 roku zosta³y zabrane przez
ludzi z Zarz¹du Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej i zosta³y pociête na opa³ z przezna-
czeniem ludzi dla samotnych starszych potrze-
buj¹cych takiego wsparcia.



Kompendium (6)

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

12 marca 2006
Julia Aniela Abramczyk

ur. 28.12.2005
Oliwia B³a¿ejczyk

ur. 05.02.2006
Miko³aj Rafa³ Kachelski

ur. 25.11.2005
18 marca 2006

Oskar Miko³aj Semeniuk
ur. 27.11.2005

26 marca  2006
Oliwier Darian �ledziñski

ur. 19.11.2005
Julita Tarañczuk
ur. 06.06.2005

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

Redakcja �Na o�cie¿� postanowi³a przybli¿yæ Czytelnikowi wszyst-
kie podstawowe prawdy wiary zawarte w Kompendium Katechizmu
Ko�cio³a Katolickiego. Oto kolejna czê�æ

Rozdzia³ trzeci

CZ£OWIEK ODPOWIADA BOGU; WIERZÊ (CD)

27. Co oznacza w praktyce wierzyæ w Boga?

Oznacza przylgn¹æ osobowo do Boga przez ca³kowite powierze-
nie siê Mu i uznaæ ca³¹ prawdê, któr¹ On objawi³, poniewa¿ Bóg
jest Prawd¹. Oznacza wierzyæ w jednego Boga w trzech Osobach:
Ojca, Syna i Ducha �wiêtego.

28. Jakie s¹ charakterystyczne cechy wiary?

Wiara jest bezinteresownym darem Boga, dostêpnym dla wszyst-
kich, którzy o niego pokornie prosz¹, i cnot¹ nadprzyrodzon¹, ko-
nieczn¹ do zbawienia. Akt wiary jest aktem ludzkim, to jest aktem
rozumu, przyjmui¹cego za prawdê Bo¿¹ z nakazu woli, poruszo-
nej ³ask¹ przez Boga. Wiara jest ponadto pewna, poniewa¿ opie-
ra siê na samym s³owie Boga, dzia³a "przez mi³o�æ" (Ga 5,6), i
znajduje siê w ci¹g³ym wzro�cie, w szczególno�ci dziêki s³ucha-
niu s³owa Bo¿ego i modlitwie. Wiara pozwala nam w sposób uprze-
dzaj¹cy doznawaæ rado�ci niebieskiej.

29. Dlaczego nie ma sprzeczno�ci miêdzy wiar¹ i rozumem?

Chocia¿ wiara przewy¿sza rozum, to jednak nigdy nie mo¿e mieæ
miejsca niezgodno�æ miêdzy wiar¹ i rozumem, poniewa¿ i wiara, i
rozum pochodz¹ od Boga. Ten sam Bóg udziela cz³owiekowi wia-
ry i daje �wiat³o rozumu.

Zrozum, aby� uwierzy³: uwierz, aby� g³êbiej zrozumia³
(�w. Augustyn). (cdn)

�ród³o: �Kompendium Ko�cio³a Katolickiego�, Jedno�æ, Kielce 2005

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu
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Nie by³o za�lubin

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

INFORMACJE
SAKRAMENT
CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w
czasie niedzielnej Mszy �w. o
13.00. Dziecko zg³aszaj¹ rodzice
w Biurze Parafialnym podaj¹c kan-
dydatów na chrzestnych, tj. osoby
ochrzczone, bierzmowane, prakty-
kuj¹ce, maj¹ce ukoñczone 16 lat
(je¿eli ¿yj¹ w ma³¿eñstwie musi to
byæ zwi¹zek sakramentalny). Zg³a-
szaj¹c dziecko do Chrztu �w. trze-
ba 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.:
16 i 23 kwietnia oraz 14. maja br.

SAKRAMENT
MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek
ma³¿eñski powinny zg³osiæ siê do
Biura Parafialnego celem ustale-
nia terminu �lubu i spisania proto-
ko³u na  3 miesi¹ce przed �lubem.

POGRZEB
Przy zg³oszeniu nale¿y przed³o¿yæ
odpis aktu zgonu z USC.

SPROSTOWANIE
W rubryce �Zmarli� w wydaniu
2/135 (luty 2006) wkrad³ siê b³¹d
w pisowni nazwiska �p. IRENY
JAWORSKIEJ, a nie jak napisa-
no IRENA JARKOWSKA. Za po-
my³kê przepraszamy.

REDAKCJA

Stanis³aw Feliks Ciaciuch
ur. 27.04.1927  zm. 11.03.2006

Bogdan Pankanin
ur. 10.10.1949  zm. 18.03.2006

Rudolf Walter Sonczek
ur.09.02.1917  zm. 19.03.2006

Maria Alicja B¹kowska
ur. 20.10.1955  zm. 27.03.2006

Jan Jagodziñski
ur. 17.06.1927  zm. 22.03.2006

Z ksi¹g parafialnych
wg stanu w dniu 28.03.2006

spisa³ Krzysztof D.

Co oznacza dla mnie
tre�æ przytoczonych tu punktów Kompendium Katechizmu Ko-
�cio³a Katolickiego (KKKK)?

Wiara oznacza przylgniêcie osobowe do Boga. Przylgniêcie oso-
bowe do Boga pokaza³ nam Jan Pawe³ II. Kto go uczy³ jak byæ papie-
¿em, jak byæ odpowiedzialnym za ca³y �wiat? Jan Pawe³ II zgina³ ko-
lana i powierza³ siê Bogu. Prosi³ równie¿ nas o modlitwê: Nie zosta-
wiajcie mnie samego, módlcie siê ze mn¹. Przypomina mi to pro�bê
Jezusa w ogrójcu: Czuwajcie ze Mn¹ (Mt 26,38). W obu tych wypo-
wiedziach widaæ przyjêcie zadania, które przekracza ludzkie si³y i pro�-
bê o pomoc modlitewn¹. Wiara jest darem Boga, ale jest równie¿ za-
daniem: K³adê przed wami ¿ycie i �mieræ, b³ogos³awieñstwo i prze-
kleñstwo. Wybierajcie wiêc ¿ycie. (Pwt 30,19). Okazuje siê, ¿e wybór
¿ycia i zdrowia idzie w kontrze do moich zachcianek. K³ania siê zda-
nie: - Duch wprawdzie ochoczy, ale cia³o s³abe (Mt 26,41).

Widzê równie¿ zapis, który znam na pamiêæ od I komunii �w.: wia-
ra jest konieczna do zbawienia. Jestem cz³owiekiem tej ziemi, pe³nym
grzechów i dziêki wierze w Jezusa Chrystusa klêkam u kratek konfe-
sjona³u, by pozbyæ siê ci¹¿¹cego mnie i moim bliskim balastu.

Nieraz s³yszê takie zdanie, ¿e kto� nie otrzyma³ ³aski wiary i co on
za to mo¿e? W punkcie 28 KKKK napisano, ¿e wiara jest darem Boga
dostêpnym dla wszystkich, którzy o niego pokornie prosz¹. Szkopu³ w
tym, aby chcieæ, bo niestety wiara stawia wymagania, a có¿ nam ma-
lutkim tak wysoko, do Boga podskakiwaæ i my�leæ o rozmowie z Nim.
Teraz w mediach i ksi¹¿kach mówi¹ i pisz¹, ¿e cz³owiekiem rz¹dzi
seks, zniewolenie, po¿¹dania, ¿e cz³owiek jest niewolnikiem tego
wszystkiego i bli¿ej mu do zwierzêcia ni¿ do Boga. Co prawda, ju¿ �w.
Pawe³ mówi³: Nie rozumiem bowiem tego, co czyniê, bo nie czyniê
tego, co chcê, ale to czego nienawidzê - to w³a�nie czyniê. (Rz 7,15).

Trzeba jednak uwierzyæ w zawarty w cz³owieku obraz podobieñ-
stwa Bo¿ego i podtrzymywaæ jego si³y duchowe. Mówi¹c: wierzê w to
co mówisz, ¿e naprawdê pragniesz dobra, wierzê, ¿e pójdziesz w³a-
�ciw¹ drog¹ - wierzê w dobr¹ wolê cz³owieka i wspieram j¹. Mo¿e to
w³a�nie znaczy, ¿e wiara dzia³a poprzez mi³o�æ?

IRENA PAW£OWSKA

ADORACJA
przy GROBIE PAÑSKIM

(pocz¹tek w Wielki Pi¹tek 14. kwietnia o 22.30)
22.30-23.30 Zespó³ Muzyczny �Antidotum�, Podwórkowe Kó³ka

Ró¿añcowe Dzieci

23.30-0.30 DA �Martyria�, CKK �Wiatrak�, KSMA �Pokolenie�

0.30-1.30 Oaza M³odzie¿y

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

2.30-3.30 Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej

3.30-4.30 Grupa Parafialna Czcicieli MB Fatimskiej �D¹b�,
Poradnictwo Rodzinne, Redakcja �Na o�cie¿�

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

5.30-6.30 PO Akcji Katolickiej, Ko³o Przyjació³ Radia Maryja,

6.30-7.30 Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii, PKS �Wiatrak�,

7.30-8.00 Jutrznia - Oaza M³odzie¿y,

8.00-9.00 Stowarzyszenie Muzyczne �Fordonia�

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

Uwaga: Powy¿szy harmonogram dotyczy g³ównie wspólnot przygotowu-
j¹cych adoracjê pod wzglêdem liturgicznym. Parafianie nie bêd¹cy cz³on-
kami ww. wspólnot mog¹ uczestniczyæ w adoracji, wed³ug w³asnych mo¿-
liwo�ci i potrzeb duchowych.



20. marca w uroczysto�æ �w. Józefa o 8.00 i 18.00 odmówiono Ró¿a-
niec z Litani¹ do �w. Józefa  w intencji ojców i rodzin.

20 do 22. marca rekolekcje dla dzieci ze Szko³y Podstawowej Nr 66.

25. marca o 10.00 zosta³a odprawiona Msza �w. z intencj¹ podjêcia
Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego. Ró¿aniec odmówiono o 8.00
i 18.00, a o 21.00 odprawiono nabo¿eñstwo Maryjne w ko�ciele.

26 marca o  14.15 w naszym ko�ciele odprawiona zosta³a Msza �w.,
a po niej nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej w Dolinie �mierci dla wspól-
noty Ko�cio³a Domowego i Oazy M³odzie¿y.

Od 27 do 29. marca rekolekcje m³odzie¿y z Gimnazjum Nr 5.

2. kwietnia, podczas Mszy �w. o 10.00, w pierwsz¹ rocznicê �mierci
S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II liturgiê u�wietnili arty�ci z Opery Lubel-
skiej. Po Mszy �w. wspólnie z artystami od�piewano �Barkê� i odby³
siê okoliczno�ciowy koncert. * O 19.45 wyruszy³a do Doliny �mierci
Droga Krzy¿owa, po której  o 21.00 by³ Apel Jasnogórski i odprawiono
Mszê �w. w intencji �p. papie¿a Jana Paw³a II, a o 21.37 (w godzinie
�mierci Papie¿a) rozdzwoni³y siê parafialne dzwony. * Rozpoczê³y siê
rekolekcje dla m³odzie¿y Liceum Nr XV, które trwa³y do 5. kwietnia.

9. kwietnia 16.00 i 19.30 odbêdzie siê VI Misterium Mêki Pañskiej
w Dolinie �mierci pod has³em �Bóg, Honor, Ojczyzna�.

12. kwietnia odbêdzie siê parafialna spowied� wielkanocna w godzi-
nach od 8.30 do 11.00 i od 15.30 do 20.00.

23 kwietnia przypada Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego. Jeste�my za-
proszeni na odpust w kaplicy Centrum Onkologii w Bydgoszczy o 11.00.

2. maja modlitwa przy grobie �p. ks. Zygmunta (w dniu imienin) po
wieczornej Mszy �w.

13-14. maja X (dziesi¹ty) Fordoñski Festyn Maryjny.

Nabo¿eñstwa Majowe w ko�ciele o 18.00 i przy figurze o 21.00

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

Transmisja nabo¿eñstw z ko�cio³a parafialnego w niedzielê i �wiêta  z
parafialnej strony internetowej www.mbkm.pl
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 czwartek o 8.00 w kaplicy.

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

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

Informacje CKK �Wiatrak� i DA �Martyria� wewn¹trz wydania.
Og³oszenia duszpasterskie w internecie: www.mbkm.pl

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO: 1A Zupe³na b³ahostka, drobnostka 2H O�cie¿nica
bardziej swojsko 3A Montowane na podwoziu 4H Numer obuwia
5A Nasz kraj rodzinny 6J Urwisty brzeg potoku 7A Mieszkanka
Hellady 8J Do samochodu, lub paznokci 9A Kijek do pn¹cej fasoli
10G Weso³e miasteczko 11A Uczulenie 12G Zabawka ze sznurka
13A Krêci go te¿ 1% naszego podatku 14G Wielki w¹¿ znad Ama-
zonki.
PIONOWO: A1 Wystêpuje, gdy kasa na minusie A9 £ódka dla
rozbitka B5 Buzek, Wenderlich, lub Stuhr D7 Juliusz, s³ynny w³adca
Rzymu E1 Przeciwieñstwo goryczy E11 Ona nie przyjdzie do Ma-
hometa G5 O d�wiêk szersza od oktawy G10 Przyrz¹d do podpie-
rania siê H1 Skandal na szerok¹ skalê J6 Wagon dla VIP-ów K1
Prymitywne zamkniêcie furtki K12 Rodzaj fryzury L8 Taka sama
jak orygina³ M1 O krok przed seniorkami O8 D�wignia handlu

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA
WIELKANOCNA

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

(*) - odprawia sie od poniedzia³ku do pi¹tku

Dziêkujemy  korespondentom i autorom tekstów, listy  i pozdrowienia. Sk³ad
ukoñczono i oddano do druku  7. kwietnia 2006 r. Nastêpne wydanie �Na
o�cie¿� planowane jest  14. maja 2006 r.

TELEFONY
323-48-33 ks. proboszcz Jan Andrzejczak, 323-48-35 Biuro Parafialne
323-48-42 ks. Krzysztof Danowski;  323-48-43 ks. Dariusz Weso³ek
323-48-44 ks. Zbigniew Zimniewicz; 323-48-45 ks. Krzysztof Buchholz
323-48-46 ks. Wojciech Retman

Miesiêcznik �Na o�cie¿� Redaguje kolegium, ks. Krzysztof Buch-
holz (asystent ko�cielny) * Adres: ul. Bo³tucia 5,  85-791 Bydgoszcz;
naosc@naosc.lo.pl * http://www.naosc.lo.pl  (równie¿ na stronie para-
fialnej: www.mbkm.pl) * Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwra-
ca. Zastrzega siê równie¿ prawo do zmiany tytu³ów, skrótów i redakcji
materia³ów * Wydawca: Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Kró-
lowej Mêczenników w Bydgoszczy.
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Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg podanego szyfru. Poszcze-
gólne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wy-
starczy podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(D9, L2, G8, B7, F1, D3,
B9, C5, K1 A13, J6, A9, M10, G5, L11, N8) (B5, D8, E7, M2, E1,
J14) (D13, J9) (A3, F11, C7) (N6, J4, A1, K5, G12, C1) (B11,
H10, N14, F5, M4) (C13) (H2, L6, H7, A12) (M6, K4, C11, K3, D5,
(F7, D3, G3, E1, A9, E5)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres
redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 7 maja
2006 roku.
Rozwi¹zanie krzy¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �WIEL-
KI POST TO CZAS WYCISZENIA I ZASTANOWIENIA SIÊ NAD
NASZYM ¯YCIEM�. Nagrodê otrzymuje Katarzyna Bielawska,
zam. w Bydgoszczy przy ul. Kleina 7. Gratulujemy. Nagroda cze-
ka w zakrystii.
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TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK (13 kwietnia) 18.30 - Msza �w. Wieczerzy Pañ-
skiej. Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w Ciemnicy do 24.00.

WIELKI PI¥TEK (14 kwietnia) - obowi¹zuje post �cis³y (ilo�ciowy
i jako�ciowy). Chorych, którzy zostan¹ zg³oszeni odwiedz¹ kap³ani z
Komuni¹ �w. w godzinach przedpo³udniowych. * 14.30 - Droga Krzy-
¿owa w Dolinie �mierci (pocz¹tek w ko�ciele) * 18.30 - Liturgia Mêki
Pañskiej, po liturgii - Gorzkie ̄ ale (trzy czê�ci) * Adoracja Grobu Pañ-
skiego (patrz str. 17).

WIELKA SOBOTA (15 kwietnia) - 8.00 po�wiêcenie wody * Od 8.00
do 19.00 co godzinê b³ogos³awienie pokarmów. * 22.00 Msza �w. Wi-
gilii Paschalnej (przynosimy �wiece). Na zakoñczenie Procesja Rezu-
rekcyjna * W Wielk¹ Sobotê przychodzimy na liturgiê ze �wiecami.
W niedzielê Zmartwychwstania nie ma Mszy �w. o 7.00.
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REZUREKCJA I SZUKANIE ZAJ¥CA
MOJE �WIÊTA WIELKANOCNE

�wiêta Zmartwychwstania Pañskiego
by³y dla mnie, jak tylko siêgam pamiêci¹,
zawsze czym� piêknym, ciekawym
i zarazem tajemniczym.

Dziwne mo¿e, ale jako� pamiêtam je bar-
dziej, ni¿ Bo¿e Narodzenie. Mo¿e robi³y to
przygotowania, mo¿e wiosenna, czêsto cie-
p³a ju¿ aura? Sama nie wiem.

Przed �wiêtami zawsze w domu by³o spo-
ro przygotowania. Z dziecinnych lat jako� nie
bardzo pamiêtam obchody liturgiczne Wiel-
kiego Tygodnia, mo¿e za wyj¹tkiem soboty i
Wielkiego Pi¹tku.

W Wielki Pi¹tek najczê�ciej ojciec, a gdy
go nie by³o to mama rano wstawa³a, bra³a
ga³¹zki i uderza³a ka¿dego - jeszcze �pi¹-
cego - po nogach. By³y to tak zwane �Bo¿e
rany� Wypowiadano s³owa �Jezus jest dzi�
biczowany, poczuj i ty Bo¿e rany�. Te ude-
rzenia nie by³y wcale takie lekkie, bo pamiê-
tam, ¿e czasem ³ydki piek³y przez pó³ dnia.
W sobotê  szli�my do ko�cio³a ze �wiêconk¹
i do Grobu Pana Jezusa. To by³o przejmuj¹-
ce.

Gdy by³am ju¿ trochê starsza, to zawsze
chcia³am nie�æ koszyczek z po�wiêconymi
wiktua³ami. Wydawa³o mi siê wtedy, ¿e nio-
sê co� bardzo cennego. Po po³udniu, a w³a-
�ciwie ju¿ pod wieczór czêsto odwiedzali�my
okoliczne ko�cio³y. Mia³o to dwojakie znacze-
nie: modlili�my siê i ogl¹dali�my dekoracje.
Jedne by³y piêkne, inne takie bardziej zwy-
czajne, choæ dla mnie wszystkie by³y ³adne.
To pewnie by³o tak, jak i dzi�. Te¿ odwiedza-
my z rodzin¹ inne ko�cio³y, te¿ s¹ piêkne
Groby Pañskie i dekoracje, jak choæby u nas,
co roku inne. Jednak w wielu bydgoskich ko-
�cio³ach  s¹ w zasadzie co roku takie same.

�wiêconk¹ dzielili�my siê i sk³adali�my
sobie wzajemnie ¿yczenia dopiero w Nie-
dzielê Zmartwychwstania. Ró¿nie z tym by³o.
Najczê�ciej dopiero wtedy, gdy przyszli�my
rano z ko�cio³a. Ale pamiêtam te¿ i inne ter-
miny, jak np. kiedy tata wraca³ ze s³u¿by, albo
raniutko, przed jego wyj�ciem z domu na
s³u¿bê, bo tato, jako ¿o³nierz zawodowy, czê-
sto mia³ przed �wiêtami, jak i w same �wiêta
s³u¿by. W tamtych czasach �wiêta, to okres
wzmo¿onej czujno�ci w wojsku.

Jak ju¿ by³am trochê starsza, szli�my do
ko�cio³a na Rezurekcjê, przewa¿nie na 6.00
rano. Dla mnie by³o to, a jest i tak do dzi� -
ogromne prze¿ycie. Piêkne radosne �piewy,
procesja, która sz³a wówczas a¿ trzy razy
dooko³a ko�cio³a. Zawsze chcia³am i�æ bli-
sko czo³a procesji, by patrzeæ na krzy¿ oto-
czony czerwon¹ stu³¹ i na figurê zmartwych-
wsta³ego Chrystusa. Ta ca³a liturgia by³a d³u-
ga, prawie dwie godziny.

Po przyj�ciu z ko�cio³a ka¿dy by³ g³odny i
nastêpowa³ czas �niadania wielkanocnego
spo¿ywanego w spokoju, ale i rado�ci. Na
pocz¹tku jedzenia by³a modlitwa, potem
�wiêconka i dalsze frykasy. Stó³ by³ udeko-
rowany zawsze czym� zielonym, przewa¿-
nie z ga³¹zkami bukszpanu. Obowi¹zkowo
na stole by³ bia³y baranek, choæ tworzywo
by³o ró¿ne: z cukru, mas³a, marcepan, ale

by³y i sztuczne, które sta³y d³ugo po �wiê-
tach. �niadanie przeci¹ga³o siê prawie do
obiadu. Gdy ju¿ siê najedli�my, to wtedy my
- dzieci, wyruszali�my na poszukiwania �za-
j¹ca�. Rodzice zawsze gdzie� je poukrywali.
By³y to s³odycze i pomarañcze, wtedy czê-
sto trudne do kupienia (tak, tak, kto wtedy
¿y³ - ten pamiêta). Rado�ci by³o co nie mia-
ra.

Dalsza czê�æ pierwszego dnia �wi¹t to
obiad i po obiedzie - obowi¹zkowy spacer.
Wieczorem czêsto przychodzili jacy� znajo-
mi rodziców.

Drugie �wiêto, czyli Poniedzia³ek Wielka-
nocny by³ te¿ radosny, ale trzeba by³o uwa-
¿aæ, bo by³ to przecie¿ ��migus-dyngus�.
Choæ muszê przyznaæ, nie odczu³am nigdy
specjalnego oblania wod¹. Czasem trochê
po plecach wody polecia³o, ale z umiarem.
Czêstsze by³y wizyty w domu ch³opaków z
dyngusem. Niektórzy smagali mocno. Takim
�delegatom�, a by³o nieraz kilka grup, mama
zawsze dawa³a jajka, ciasto, czy po kawa³-
ku wêdliny. Oczywi�cie nale¿a³o i�æ do ko-
�cio³a. Drugi dzieñ �wi¹t by³ w naszym domu
dniem wizyt. Wtedy udawali�my siê wszy-
scy do krewnych, czy znajomych. Gdy by³
planowany wyjazd do rodziców taty, czy
mamy, to wyruszali�my ju¿ rano, a wracali-
�my czêsto pó�no wieczorem.

Dzi� �wiêta spêdzamy mniej wiêcej tak
samo. Ró¿nic¹ jest pewnie tylko codzienna
obecno�æ w ko�ciele w dniach Triduum. Ta
piêkna i przejmuj¹ca liturgia zawsze mnie
wzrusza. Szczególnie piêkne s¹; obrzêd ob-
mycia nóg w Wielki Czwartek, Adoracja Krzy-
¿a a pó�niej Jezusa w Grobie, procesja �wia-
t³a do ciemnego ko�cio³a, liturgia Wielkiej So-
boty i nocna Rezurekcja. Muszê przyznaæ,
¿e dla mnie �ranna�. Rezurekcja by³a jaka�
inna. Pewnie to przyzwyczajenie.

Zmienili�my te¿ dzielenie siê �wiêconk¹.
Przychodz¹c z ko�cio³a w nocy sk³adamy so-
bie ¿yczenia przy �wiêconce i rozpoczyna-
my �wiêta. Spacer, odwiedziny znajomych
czy rodziny pozosta³y tak, jak w mym domu
rodzinnym przed laty.

Na koniec tych wspomnieñ powiem mo¿e
jeszcze tylko to, ¿e jestem niezmiernie szczê-
�liwa, ¿e nale¿ê do takiej parafii - jak nasza.
Czas Triduum jest zawsze piêknie przygo-
towany i bogato wype³niony. Mo¿liwo�æ ca-
³odobowej adoracji Grobu Pañskiego stano-
wi¹ wielkie bogactwo duchowego wzmocnie-
nia. Przepiêkne, ka¿dego roku inne, s¹ re-
fleksyjne dekoracje.

Wspomnienia Pani Hanny, od kilkunastu
lat - naszej parafianki

przygotowa³ KFAD
Od autora: Imiê bohaterki zmienione

ksi¹dz  MELCHISEDEC      odpowiada
Tekst zas³yszanej rozmowy wprawi³

mnie w zak³opotanie. Jedna z parafianek
pyta³a pana ko�cielnego - �O ktorej bê-
dzie w ko�ciele sakrament �wiêcenia jaj?�

Dlaczego �sakrament� �wiêcenia jaj?
S³awek

Wszyscy wiemy, ¿e w Ko�ciele s¹ sakra-
menty. Nie wszyscy ju¿ wiedz¹, ¿e sakramen-
tem dla nas sta³ siê Chrystus, ¿e jest nim Ko-
�ció³, ale te¿ ¿e jest nim .... ka¿dy cz³owiek!
Tak, cz³owiek jest sakramentem Pana Boga i
Ko�ció³ ma mi swoj¹ moc¹ zawart¹ w sakra-
mentach pomóc coraz bardziej nim siê sta-
waæ. Sakramenty pomagaj¹ mi wej�æ w oso-
bisty kontakt z Bogiem; ale te¿ sakramenty
�pomagaj¹� Panu Bogu �dotkn¹æ� mnie bar-
dzo intymnie i osobi�cie o ile w ten sposób je
traktujê, je¿eli w ten sposób do nich podcho-
dzê. To nic innego, jak taka �randka�, nie w
�ciemno� jednak, ale ze �wiat³o�ci¹ i z praw-
dziw¹ Mi³o�ci¹, choæ nie wszystko bêdzie dla
mnie oczywiste i jasne, bo te spotkania, i �do-
tkniêcia� wi¹¿e siê z tajemnic¹, która rozgry-
wa siê miedzy Bogiem i cz³owiekiem w cza-
sie.

To wi¹¿e siê z wej�ciem w dialog z Bogiem
i z odpowiedzialno�ci¹ za jako�æ prowadze-
nia tego dialogu. Nie nale¿y wiêc traktowaæ
sakramentów instrumentalnie, ale jako mo¿-
liwo�æ wej�cia w g³êbsze relacje z Bogiem,
jak równie¿ tak¿e z drugim cz³owiekiem, by
w ten sposób coraz bardziej budowaæ Ko�ció³
samemu siê u�wiêcaj¹c.

Obok sakramentów s¹ w Ko�ciele sakra-
mentalia, które stanowi¹ jeden z wa¿nych
kontekstów owocnego celebrowania sakra-
mentów i u�wiêcania ró¿nych okoliczno�ci
¿ycia. S¹ w�ród nich ró¿nego rodzaju b³ogo-
s³awieñstwa (osób, posi³ków, przedmiotów,
miejsc). Chodzi o uwielbienie Boga, oddanie
Mu czci, podziêkowanie za Jego dary (por.
KKK 1671).

Dzi� jest bardzo powszechne traktowanie
sakramentów i sakramentaliów magicznie i
mieszanie ich znaczenia. S¹dz¹c po ilo�ci
osób obecnych w �rodê Popielcow¹ na
Mszach �w. z obrzêdem posypania g³ów po-
pio³em mo¿na doj�æ do wniosku, ¿e jest ten
obrzêd taktowany jako swoisty �sakrament�!
To samo dotyczy obrzêdu po�wiecenia po-
karmów na stó³ wielkanocny. Mo¿na nie byæ
u spowiedzi, mo¿na nie byæ na Mszy w Nie-
dzielê Zmartwychwstania Pañskiego i w na-
stêpne niedziele, mo¿na ..., ale pokarmy na
stó³ wielkanocny musz¹ byæ po�wiecone! W
takim podej�ciu nie ma �wiadomo�ci czym
s¹ sakramenty, czym jest Ko�ció³, kim ja je-
stem i po co ¿yjê ... . Nie stawiam siebie na
p³aszczy�nie relacji wiary, nadziei i mi³o�ci z
Bogiem i z drugim cz³owiekiem, ale zaczy-
nam traktowaæ te rzeczywisto�ci i relacje na
sposób magiczny!. Nie o to chodzi³o Chry-
stusowi, gdy umiera³ na krzy¿u, gdy powsta-
wa³ z martwych, gdy wstêpowa³ do nieba, gdy
posy³a³ swego ... .

Od redakcji:  Masz pytanie? - napisz!.




