


Tematem wiod¹cym wydania jest has³o wg
s³ów poety Jerzego Lieberta Uczyniwszy na
wieki wybór, w ka¿dej chwili wybieraæ muszê.

Ka¿dy dzieñ naznaczony jest nowymi wy-
borami, nie tylko tymi do parlamentu i samo-
rz¹du. Wybieram pracê, pój�cie do ko�cio³a,
rozrywkê z rodzin¹, ogl¹danie telewizji. Czy
wszystko przynosi mi korzy�æ? A mo¿e trze-
ba by powtórzyæ za �w. Paw³em z Listu do
mieszkañców Koryntu: Wszystko mi wolno, ale
nie wszystko przynosi korzy�æ. Wszystko mi
wolno, ale ja niczemu nie oddam siê w niewo-
lê. (I Kor, 6, 2).

Wielu autorów tekstów pochyli³o siê nad
tre�ci¹ tych s³ów, a co z tego wynik³o trzeba
przeczytaæ.

Czytanie to dzi� bardzo trudne zajêcie,
bowiem wspó³cze�ni bardziej wol¹ ogl¹daæ ni¿
czytaæ. Warto jednak potrudziæ siê i przeczy-
taæ - wyj¹tkowo d³ug¹ - rozmowê miesi¹ca.
Jest ona z nasz¹ parafiank¹, lekarzem,  spe-
cjalist¹ z zakresu neurologii i psychiatrii.

W listopadzie nie zmala³o te¿ tempo wy-
darzeñ w naszej parafii. Ju¿ pierwszego dnia,
w Uroczysto�æ Wszystkich �wiêtych, po in-
tensywnie prze¿ytym dniu na odwiedzinach
cmentarzy, modlono siê na ró¿añcu za zamar-
³ych w Dolinie �mierci.

W niedzielê 5 listopada posz³a w tê sam¹
Dolinê szczególna grupa p¹tników, którym
towarzyszy³a symboliczna postaæ Chrystusa.
Dziêki pojawieniu siê tej Osoby narodzi³a siê,
jak my�lê, nowa tradycja. Po�wiêcono dwie
nowe Stacje Golgoty XX wieku. O tym mo¿na
przeczytaæ na ³amach tego wydania.

W naszym ko�ciele go�ci³a w kolejne nie-
dziele spora grupa �kwestarzy�: misjonarz z
Ukrainy, proboszcz buduj¹cy ko�ció³ i inni.
Daj¹c ró¿ne i czasami przejmuj¹ce �wiadec-
twa z ko�cielnej ambony, wprowadzali nas
w swój specyficzny �wiat, prosz¹c zwykle o
wsparcie duchowe i materialne.

W sobotê 11. listopada przypada³o �wiê-
to Niepodleg³o�ci. Modlili�my siê w naszej
parafii na Sumie (Msza �w. o 8.30) za Polskê
i Jej ró¿ne trudne sprawy, a po Mszy �w. 11.30
by³ "s³odki poczêstunek". Jako� nie uda³o mi
siê zauwa¿yæ wiêkszej ilo�ci wywieszonych
flag. Id¹c do ko�cio³a zauwa¿y³em ich zaled-
wie kilka. Nawet nasze administracje domów
"nie zadzia³a³y w tym temacie".

Koñczy siê kolejny Rok Ko�cielny i idzie
Adwent. My�lê, ¿e warto wykorzystaæ ten czas
na doroczny �rachunek sumienia�.

Do zobaczenia za  miesi¹c ... oby.
 FRED

 Nasze
�wiadectwo o Chrystusie

W drug¹ i czwart¹ niedzielê ka¿dego mie-
si¹ca, na Mszê �w. o 13.00 rodzice przy-
nosz¹ nowonarodzone dzieci do tutejszej
�wi¹tyni aby je ochrzciæ. Od tego sakra-
mentu chrze�cijañskiego wtajemniczenia
rozpoczyna siê w cz³owieku ¿ycie Bo¿e.
Chrzest udzielany w "Imiê Ojca i Syna i
Ducha �wiêtego" w duszy tych ludzi zazna-
cza niezniszczalne znamiê Bo¿ej obecno-
�ci.
Podczas liturgii tego sakramentu s³yszymy,
¿e Ko�ció³ posy³a nas, aby�my ¿yciem swo-
im �wiadczyli o Chrystusie, do którego na-
le¿ymy. Ten zasadniczy wybór drogi nasze-

Proboszczowskie
zamyslenia

W NUMERZE:
Tradycja Dróg Krzy¿owych (str. 10)

Misterium Drogi (str. 11)

�Takie misie� (str. 13)

Z³amane przykazanie (str. 19)

W NASTÊPNYCH NUMERACH:
O Miko³aju, Bo¿ym Narodzeniu i Nowym
Roku.

Nowe wydarzenia prafialne
Na str. 1 ok³adki - obelisk - centralne miejsce w For-
doñskiej Dolinie �mierci, fot. Mieczys³aw  Paw³owski

go ¿ycia wespó³ z Chrystusem, zapocz¹t-
kowany w Sakramencie Chrztu �w. musi-
my zatem stale potwierdzaæ i weryfikowaæ.
I jako doro�li uczniowie Jezusa wiemy, ¿e
w Imiê Pana ma rozpoczynaæ siê ka¿dy
nasz dzieñ ¿ycia, ka¿da nasza praca, ka¿-
dy nasz krok i etap tworzenia. Ze strony
cz³owieka potrzeba postawy gotowo�ci
podjêcia wspó³pracy z bo¿¹ ³ask¹, �wiad-
czenia o Chrystusie postaw¹ dobroci, ¿ycz-
liwo�ci, szlachetno�ci.
Przed nami Nowy Rok Liturgiczny z pierw-
szym jego okresem - Adwentem. Chrystus
czeka by w tym nowym czasie nasze wy-
bory ¿yciowe nie zawiod³y Jego Mi³o�ci.

 ks. proboszcz Jan

Pamiêtam s³owa pewnej m³odej dziew-
czyny: "Ja wiem, ¿e mam w domu piek³o, i
wiem, ¿e nie potrafiê tego zmieniæ. Tyle lat
próbowa³am� Ale nauczy³am siê i�æ da-
lej, g³êbiej, ponad alkoholowymi awantura-
mi. Czasem wychodzê, a czasem zostajê,
ale zawsze biorê do rêki mój du¿y krzy¿.
Nie my�lê o sobie, ale staram siê Jego po-
cieszyæ. Mo¿e to g³upio brzmi, ale w³a�nie
tak robiê! Pocieszam Chrystusa, bo On
cierpia³ o wiele bardziej".

Wsi¹d� do poci¹gu byle jakiego, nie
dbaj o baga¿, nie dbaj o bilet� - �piewa³a
Maryla Rodowicz. Nie chodzi o byle poci¹g
czy byle drogê do "byle daleko od domu";
nie o ucieczkê, lecz o pobiegniêcie w do-
brym, najlepszym kierunku.

Istniej¹ problemy, które jak trucizna
niszcz¹ rodziny, ale s¹ te¿ sekrety dzia³a-
j¹ce jak silne antidotum. Lubimy �w. Miko-
³aja, bo to taki go�æ, co po cichu sprawia
rado�æ. Ciche antidotum� Mo¿na rodzinê
uzdrowiæ� po cichu! Trzeba tylko wytrwa-
le "tabletki" cichego kochania podawaæ.
"Kropla dr¹¿y kamieñ". Niech dr¹¿y! Sk¹d
tylko nabraæ takich tabletek, takich dr¹¿¹-
cych kropel, sk¹d si³y na to wszystko�?
We� krzy¿ i wyp³yñ na g³êbiê!

Za�piewajmy razem:
Wszystko mogê w Tym, który mnie umac-
nia. Jezus umacnia mnie. To Jezus umac-
nia mnie.

o. £ukasz cMf, lucmf@interia.pl

Od  redakcji:

Autor pe³ni pos³ugê kapelana w hospicjum
dla dzieci. Tekst pochodzi z akcji �Dzielmy
siê s³owem� prowadzonej przez Dom Wy-
dawniczy  Rafael

�TABLETKI� CICHEGO KOCHANIA
ze ³zami piszê te s³owa �  ze ³zami.

� ¿eby do domu chcia³o siê wracaæ
� ¿eby przy stole ¿yczliwo�æ i u�miech
� ¿eby us³yszeæ "przepraszam,

mia³a� racjê".

Ale co robiæ, kiedy jest inaczej? "Pro-
szê ksiêdza, przez ca³e ¿ycie s³ysza³am,
¿e jestem do niczego, ¿e nikt mnie nie ze-
chce, ¿e skoñczê w burdelu, ¿e�". "Pro-
szê ksiêdza, bo ja taki g³upi jestem, wie
ksi¹dz, mama zawsze mi tak mówi³a". "Nie,
proszê ksiêdza, ja naprawdê tu nocujê, tu-
taj, to jest moja klatka!".

Co robiæ, kiedy ból, jaki sprawia otocze-
nie, staje siê nie do wytrzymania? Po pierw-
sze, szukaæ prawdy. Rodzice, niestety, nie
zawsze j¹ mówi¹. Prawdê o sobie nosisz
w sercu i w pragnieniu, by kto� dostrzeg³ w
tobie piêkno, dobroæ; by kto� powiedzia³,
¿e jeste� wa¿ny, potrzebny. Jeste� potrzeb-
na.

Byæ mo¿e od dzieciñstwa powtarzano
ci k³amstwa. Warto jednak ¿yæ, aby us³y-
szeæ w koñcu inne s³owa: Ukocha³em ciê
odwieczn¹ mi³o�ci¹ (Jr 31,3); Jeste� moim
umi³owanym dzieckiem (por. Oz 11,1-4).
Rodzice czêsto nie potrafi¹ kochaæ. Nie po-
trafi¹ mówiæ o mi³o�ci. Tak zostali wycho-
wani. Lecz ty nie ¿yjesz tylko dla rodziców.
Oni nie wiedz¹ o tobie wszystkiego, nie
znaj¹ twych najlepszych stron, a zdarza im
siê wytykaæ tylko te najgorsze. Twoje ¿ycie
ma rozwijaæ siê w wolno�ci i prawdzie! Nie
ogl¹daj siê na nikogo, tylko wyp³yñ na g³ê-
biê. Bez wzglêdu na twój wiek, miejsce w
rodzinie, sytuacjê wokó³ ciebie, po prostu
ze spokojnym sercem przytul siê do krzy-
¿a. Wyp³yñ na g³êbiê� Nie warto ¿yæ p³yt-
ko.

Mo¿na nie czytaæ  ...
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Rozmowa miesi¹ca

WYBÓR ... KA¯DEGO DNIA
z nasz¹ parafianka - Dominik¹ Skrok-Wolsk¹ rozmawiaj¹ Mieczys³aw i Irena Paw³owscy

[Irena i Mieczys³aw Paw³owscy]: Czym
zajmuje siê neurolog?
[Dominika Skrok-Wolska]: Neurolog zajmu-
je siê chorobami uk³adu nerwowego, tzw.
o�rodkowego i obwodowego. O�rodkowego
tzn. to co jest chore w mózgu, a obwodowe-
go, czyli nerwy obwodowe i po³¹czenia ner-
wów z miê�niami, czucie itd. Poniewa¿
czaszka i krêgos³up s¹ miejscami, gdzie ten
uk³ad nerwowy jest zamkniêty, w zwi¹zku z
tym po�rednio zajmujemy siê te¿ chorobami
czaszki i ca³ej g³owy oraz chorobami krêgo-
s³upa.

Czym zajmuje siê psychiatra?
Psychiatra zajmuje siê równie¿ mózgiem,
czyli tym co siê dzieje jakby w psychologii
mózgu. Jest to nie tylko kwestia tego co siê
dzieje w naszym my�leniu, ale zmiana tego
my�lenia i st¹d zmiany w zachowaniu cz³o-
wieka. Ma³e uszkodzenia mog¹ powodowaæ
choroby psychiatryczne, a wiêksze uszko-
dzenia powoduj¹ choroby neurologiczne.
Tak wiêc, je�li chodzi o mózg to te dwie dzie-
dziny zazêbiaj¹ siê. Neurologia zajmuje siê
mózgiem makroskopowo, a psychiatria mi-
kroskopowo.

Czym ró¿ni siê zajêcie psychologa od
psychiatry i czy wspó³pracuj¹ ze sob¹?
Psycholog zajmuje siê psychologi¹ cz³owie-
ka. Psycholog zajmuje siê te¿ osobami bio-
logicznie zdrowymi, u których wystêpuj¹ pro-
blemy natury psychologicznej. Próbuje je
rozpoznaæ i pomóc tym osobom. Wspó³pra-
cuje z psychiatr¹ w dziedzinie diagnozowa-
nia chorób psychicznych, a psychiatra zaj-
muje siê diagnozowaniem, czyli rozpozna-
waniem chorób psychicznych i prowadze-
niem leczenia tych chorób. Lekarstwa sto-
sowane przez psychiatrê nale¿¹ do �rodków
biologicznego leczenia, do którego nale¿¹
te¿ np. elektrowstrz¹sy (�miech!). Nie ma siê
co �miaæ, bo elektrowstrz¹sy nale¿¹ do wa¿-
nych form leczenia i przydatne s¹ tam, gdzie
leki nie wszystko potrafi¹ za³atwiæ. Psycho-
terapia obejmuje humanistyczn¹ czê�æ psy-
chiatrii, czyli leczenie za pomoc¹ wp³ywu na
psyche cz³owieka. T¹ czê�ci¹ leczenia zaj-
muj¹ siê zarówno psychologowie, jak i leka-
rze po specjalnym przeszkoleniu.

Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e psycholog
jest humanist¹, ale nie jest lekarzem.
Na pewno nie jest lekarzem.

Z którymi chorobami jest najwiêcej pro-
blemów?
Neurolog potrafi zlokalizowaæ i rozpoznaæ
chorobê, natomiast nie na wszystkie choro-
by ma lekarstwa. I to, ¿e uda siê za pomoc¹
badañ klinicznych zlokalizowaæ chorobê, np.
w którym miejscu dosz³o do zawa³u mózgu,
to jeszcze nie znaczy, ¿e tego cz³owieka
mo¿na wyleczyæ.

Ale obserwuje siê postêp w leczeniu?
Tak. Jest du¿y postêp w leczeniu. Tak¹ cho-
rob¹, wobec której kiedy� byli�my bezradni
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jest np. choroba Parkinsona, na któr¹ zna-
leziono leki, które znacznie przed³u¿aj¹ kom-
fort, jako�æ ¿ycia i d³ugo�æ ¿ycia. Inn¹ cho-
rob¹ jest padaczka, na któr¹ choruje 1% lud-
no�ci, a na któr¹ mamy dzi� takie leki, które
pozwalaj¹ pacjentowi funkcjonowaæ prawie
jak zdrowemu cz³owiekowi. W niewielkim
tylko stopniu go ograniczaj¹c. Kiedy� stoso-
wane leki dzia³a³y tak, ¿e "po drodze" co�
uszkadza³y, a teraz ju¿ mniej uszkadzaj¹,
wiêcej poprawiaj¹.

A inne choroby?
Wobec niektórych chorób medycyna jest
dalej bezsilna. Jest taka choroba jak Creuz-
felda-Jakoba powoduj¹ca zmiany mózgu -
g¹bczaste zmiêkczenie mózgu, której roz-
poznanie jest jednoznaczne z diagnoz¹, nie-
stety �mierteln¹. Ca³e szczê�cie, ¿e jest to
choroba bardzo rzadka. Natomiast wspo-
mniana choroba - padaczka, z racji swego
zasiêgu jest problemem spo³ecznym. Za�
najbardziej typowym rodzajem choroby, z po-
granicza psychiatrii i neurologii to jest cho-
roba Alzheimer'a, degeneracyjna z otêpie-
niem. Obserwujemy te¿ zjawisko przed³u¿a-
nia siê ¿ycia i zwi¹zane z nim starzenie siê
spo³eczeñstwa. To powoduje, ¿e procent lu-
dzi, którzy choruj¹ i wymagaj¹ opieki, czê-
sto 24-godzinnej jest coraz wiêkszym obci¹-
¿eniem dla ca³ego spo³eczeñstwa.

Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e choroba Alzha-
imera jest chorob¹ spo³eczn¹?
Tak. "Spo³eczno�æ" tej choroby wynika rów-
nie¿ z tego, ¿e ona dotyka przede wszyst-
kim chorego, ale tak naprawdê dotyka �ro-
dowisko, czyli opiekuna, najczê�ciej czlon-
ka rodziny lub kogo� innego. Osoba, która
jest chora jest "nieu¿yteczna" spo³ecznie, a
opiekun jest tak przy niej zaanga¿owany, ¿e
te¿ nie bierze pe³nego udzia³u w ¿yciu spo-
³ecznym.

Któr¹ z chorób warto jeszcze wymieniæ?
My�lê, ¿e jest ni¹ zawa³ mózgu. Kiedy� czy-
ni³ on z pacjenta inwalidê. Aktualnie zawa³
mózgu wcze�nie rozpoznany daje mniej po-
wik³añ. Dzi� neurolodzy robi¹ wszystko, by
na chorych na zawa³ mózgu reagowano tak
szybko jak na chorych z zawa³em serca.

Jakie s¹ zwiastuny udaru czy zawa³u
mózgu?
Najbardziej charakterystycznym zwiastunem
jest wyst¹pienie nag³ego os³abienia rêki lub
nogi lub jednej z tych czê�ci cia³a, po jednej
stronie. Czasem z tymi objawami wystêpuje
równie¿ zaburzenie mowy. Oznacza to, ¿e
albo cz³owiek nie rozumie co siê do niego
mówi, albo nie mo¿e mówiæ. Istotne jest to,
¿eby nie czekaæ i nie bagatelizowaæ tych
objawów, tylko jak najszybciej szukaæ facho-
wej pomocy i to koniecznie szpitalnej.

Które choroby z zakresu psychiatrii s¹
�najpopularniejsze�?
Zaczê³abym od tego, ¿e psychiatria potrafi
leczyæ, natomiast nie zawsze wiemy czy le-
czymy to co chcemy, czyli jest gorzej z dia-
gnoz¹, a ³atwiej z leczeniem. Oczywi�cie to
jest w wielkim skrócie. Kiedy� nie by³o w
ogóle leków psychiatrycznych, wiêc pacjen-
ci byli w domu, ale kiedy ju¿ siê nie da³o siê
z nimi wytrzymaæ, to chorzy "szli do zak³a-
du". Tak wygl¹da³o leczenie psychiatryczne
jeszcze przed piêædziesiêciu laty. Teraz s¹
leki psychotropowe. Osoby, mimo rozpozna-
nia choroby psychicznej, gdy s¹ leczone,
mog¹ pe³niæ normalne funkcje spo³eczne, co
kiedy� by³o praktycznie niemo¿liwe.

Mog¹ wykonywaæ jakie� zawody, tak?
Tak. Mog¹ pe³niæ funkcje rodzinne i zawo-
dowe.

Czy przy rozpoznaniu choroby psychicz-
nej stawia siê diagnozê warunkow¹ czy
bezwarunkow¹?
W zwi¹zku z chorobami psychicznymi istnie-
je problem tzw. "stygmatyzacji", czyli kiedy�
by³ to lêk przed tym, ¿eby opowiedzieæ, ¿e
dziadek, czy wujek byli chorzy psychicznie.
W tej chwili informowanie o tym jest bardzo
istotne, bo im wiêcej wiemy, im wcze�niej
rozpoznamy, im wcze�niej bêdziemy stoso-
waæ leczenie, np. farmakoterapiê, tym szyb-
ciej jeste�my w stanie wyleczyæ. Stosowana
w tych chorobach farmakoterapia zmienia
zaburzone drogi neuroprzeka�ników, i im
mniej szkód pozostanie, tym wcze�niej mo-
¿emy wróciæ do normalnego ¿ycia.

Co jest wa¿n¹ cech¹  chorób psychicz-
nych?
Choroby psychiczne w przeciwieñstwie do
grypy, która siê pojawia w ci¹gu dwóch dni,
rozwijaj¹ siê latami, np. przez dziesiêæ, czy
piêtna�cie lat. Bardzo m¹drym jest ten, kto
stawia rozpoznanie po piêtnastu latach. Nikt
jednak nie powinien siê baæ tego, by stawiaæ
diagnozê na takim etapie, na którym kontak-

[ci¹g dalszy  na str. 4]
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tuje siê z pacjentem i równie¿ tego by tê dia-
gnozê pó�niej zmieniæ. Mówi¹c krótko, np.
depresja wieku m³odzieñczego mo¿e przej�æ
w schizofreniê po kilku latach. Wtedy oka-
zuje siê, ¿e to co mia³o byæ depresj¹ - by³o
ju¿ objawami schizofrenii i nie mo¿na abso-
lutnie obwiniaæ tego, kto pierwszy rozpozna-
wa³, i ¿e �le rozpozna³.

Czyli lekarz musi mieæ odwagê?
Je¿eli lekarz ma dobry kontakt z pacjentem
i jest przekonany o tym jak¹ diagnozê sta-
wia, i gdy potrafi w jaki� sposób daæ pacjen-
towi nadziejê, mimo postawionej diagnozy,
to nie powinien baæ siê postawienia tej dia-
gnozy. S³ysza³am takie porównanie schizo-
frenii do cukrzycy. Mówi siê pacjentowi: Pan
ma cukrzycê, ale je¿eli bêdzie j¹ pan w³a-
�ciwie leczy³, to jest szansa, ¿e pan prze¿y-
je w miarê dobrym zdrowiu ile� tam lat. I tak
samo jest z chorobami psychicznymi, gdy
pan/i bêdzie siê stosowa³/a i w jaki� sposób
dyscyplinowa³a to jest szansa, ¿e mo¿emy
znacznie przed³u¿yæ okres dobrego funkcjo-
nowania, czy komfortu ¿yciowego.

Jakie s¹ podstawowe przyczyny czy
ewentualnie warunki �rodowiskowe, któ-
re sprzyjaj¹ powstawaniu chorób neuro-
logicznych, czy psychicznych?
Ca³y czas siê mówimy, ¿e neurologia to s¹
typowe biologiczne zachorowania, natomiast
choroby psychiczne maj¹ jakby potrójne
uwarunkowania, czyli po pierwsze to jakie�
predyspozycje genetyczne - jako zaprogra-
mowana wiêksza podatno�æ na wyst¹pienie
tego schorzenia, po drugie to wychowanie,
czyli zachowanie �rodowiska, i po trzecie to
uraz psychiczny, który wyzwala te predys-
pozycje do choroby psychicznej.

Gdy np. dochodzi do wypadków drogo-
wych to czasem s³yszymy informacjê, ¿e
uczestnikami zaj¹³ siê psycholog.
Tak, to prawda. Ale to jest tzw. psychotera-
pia krótkoterminowa i psycholog ma za za-
danie zapobiegniêciu wyst¹pienia choroby
psychicznej.

Jakie s¹ dzi� drogi awansu lekarza. Stu-
dent koñczy np. Collegium Medicum i co
dalej?
M³ody cz³owiek, gdy koñczy 6-letnie studia
otrzymuje dzi� dyplom, ale nie ma prawa do
wykonywania zawodu. Nie ma wiêc ¿adnych
uprawnieñ: nie mo¿e wypisaæ recepty, na-
wet dla siebie. Aby by³ samodzielnym musi
odbyæ sta¿ i zdaæ lekarski egzamin pañstwo-
wy, tzw. LEP. Jest egzamin testowy - jedna-
kowy dla ca³ej Polski. Po zdaniu LEP-u do-
staje mo¿liwo�æ wykonywania zawodu jako
lekarz bez specjalizacji.

Czy przynale¿no�æ do izby lekarskiej jest
obowi¹zkowa?
Tak, jest obowi¹zkowa, bowiem izby lekar-
skie kieruj¹ sta¿ami, egzaminami, wydaj¹
prawo wykonywania zawodu.

Wróæmy do m³odego lekarza, który zda³
LEP. Co dalej?

Teoretycznie mo¿e szukaæ pracy, je¿eli go
kto� przyjmie. Po LEP-ie lekarz musi zda-
waæ kolejny egzamin na rezydenturê lub spe-
cjalizacjê w jakiej� dziedzinie.

Co to jest rezydentura?
Rezydentura oznacza, ¿e, przez piêæ lat Mi-
nisterstwo Zdrowia p³aci za lekarza robi¹ce-
go specjalizacjê i przez te piêæ lat jest zobo-
wi¹zany j¹ zrobiæ.

Jak d³ugo trwa specjalizacja?
Najkrócej trwa specjalizacja lekarza rodzin-
nego - cztery lata, a wiêkszo�æ pozosta³ych
specjalizacji - trwa piêæ, a nawet, jak neuro-
chirurgia, sze�æ lat.

W tym momencie "jeste�my w domu", bo
wiemy, ¿e rozmawiamy ze specjalist¹
dwóch specjalno�ci. Ale zmieñmy temat.
W prasie oksfordzkiej znalaz³em Pani ar-
tyku³ o nadu¿ywaniu alkoholu, Czy rze-
czywi�cie Polacy nadu¿ywaj¹ alkohol?
Ja bym tê sprawê podzieli³a na kilka aspek-
tów. Po pierwsze - nie zawsze ilo�æ spo¿y-
wanego alkoholu przez dan¹ osobê równa
siê uzale¿nieniu od alkoholu. Wa¿ny jest
sposób w jaki siê go u¿ywa. Alkohol jest
jedn¹ z substancji psychoaktywnych, od któ-
rych nie tak ³atwo siê uzale¿niæ. Sk¹d wiêc
mamy tak du¿¹ ilo�æ alkoholików? Poniewa¿
du¿a czê�æ spo³eczeñstwa alkoholu u¿ywa
i ilo�æ osób nara¿onych na uzale¿nienie siê
od alkoholu jest te¿ du¿a. O wiele ³atwiej uza-
le¿niæ siê od innych �rodków, a naj³atwiej siê
uzale¿niæ od tytoniu i morfiny.

A co jest jakby najbardziej niepokoj¹ce
w tej chwili?
Zagro¿eniem podstawowym jest obni¿anie
siê granicy wieku, od którego zaczyna siê
spo¿ywaæ alkohol. Po drugie pije siê du¿o,
a po trzecie - do�æ regularnie.

Czy mo¿na odró¿niæ wp³yw na powsta-
nie tej choroby ró¿nych rodzajów trun-
ków?
Powiem swoje osobiste zdanie na podsta-
wie o�mioletniej pracy w oddziale leczenia
uzale¿nieñ. Decydenci bili na alarm z powo-
du za du¿ego spo¿ycia trunków wysokopro-
centowych. Przez ile� lat by³a walka o to, by
zmieniæ strukturê picia z wysoko procento-
wych na niskoprocentowe, w tym g³ównie
piwa i wina. W tej chwili, w�ród osób uza-
le¿nionych od alkoholu i ju¿ lecz¹cych siê
mamy do�æ du¿¹ grupê osób, które siê uza-
le¿ni³y pij¹c tylko piwo, które nigdy w ¿yciu,
albo sporadycznie siêga³y po alkohol typu
wódka. Wed³ug mnie piwo jest najbardziej
zdradliwym trunkiem. Gdy pytam pacjenta

czy on pije alkohol, to mówi: - Okazyjnie. Ale
gdy spytam, czy pije piwo, to mówi, ¿e oczy-
wi�cie, prawie codziennie. I pojawia siê uza-
le¿nienie nie tylko u osób trzydziesto- czter-
dziestoletnich, ale i u osób osiemnastolet-
nich. Trzeba mieæ �wiadomo�æ tego, ¿e piwo
jest alkoholem i pite codziennie czasem przy-
nosi wiêksz¹ szkodê ni¿ pó³ litra wódki wy-
pite raz na dwa tygodnie.

Jak wiêc reklamy piwa sprzyjaj¹ walce z
alkoholizmem?
To ju¿ by³o badane. Gdyby�my zrezygnowali
z dochodów, które nam daje przemys³ alko-
holowy, to by siê okaza³o, ¿e korzy�ci finan-
sowe dla spo³eczeñstwa s¹ du¿o wiêksze z
nie u¿ywania alkoholu. Do tego alkoholizm
jest wpisany w rejestr chorób spo³ecznych,
które wymagaj¹ bezp³atnego leczenia nawet
w sytuacji, gdy ta osoba nie jest ubezpie-
czona, podobnie jak inna z chorób - gru�li-
ca.

Czy jest przymus leczenia choroby alko-
holowej?
Jest czê�æ osób, które s¹ zg³oszone do le-
czenia przymusowego, ale musi byæ nakaz
s¹dowy leczenia odwykowego danej osoby.
Leczenie mo¿e byæ ambulatoryjne - w po-
radni i stacjonarne, czyli na oddziale. To jest
jednak po³owa sukcesu. Powiem na podsta-
wie do�wiadczenia z pracy na oddziale od-
wykowym, ¿e liczba osób wychodz¹cych z
oddzia³u i utrzymuj¹cych pó�niej abstynen-
cjê wynosi w Bydgoszczy od 40 do 50%,
podobnie jak w najlepszych o�rodkach w
Stanach Zjednoczonych. Natomiast nie jest
wa¿ne czy osoba by³a z przymusu, czy tzw.
dobrowolnie. Mówiê tzw., poniewa¿ w�ród
"dobrowolnych" s¹ osoby, którym szef w pra-
cy powiedzia³, ¿e nie wróc¹ do pracy jak nie
poddadz¹ siê leczeniu odwykowemu. S¹ te¿
osoby, którym ma³¿onka powiedzia³a, ¿e siê
rozwiedzie jak siê nie podda leczeniu odwy-
kowemu, albo matka powiedzia³a, ¿e wyrzuci
z domu jak ten kto� nie podda siê leczeniu
odwykowemu. Oporne jednostki, na które nic
nie dzia³a, czêsto staj¹ siê bezdomnymi.

Wróæmy do tre�ci artyku³u ...
By³y to badania wieloo�rodkowe, a ja tylko
czê�æ tych badañ wykona³am. To by³a pierw-
sza czê�æ opisu badañ prowadzonych pod
kierunkiem profesora Binkowskiego Instytutu
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest
takie przypuszczenie, ¿e osoby, które ³atwiej
uzale¿niaj¹ siê od alkoholu maj¹ inne po-
czucie smaku, obok czterech podstawo-
wych: s³onego, s³odkiego, kwa�neg i gorz-
kiego. I okazuje siê, ¿e istnieje pi¹ty smak,
czyli - glutaminian sodu. Badali�my wiêc
osoby uzale¿nione od alkoholu i okazuje siê,
¿e one inaczej odbieraj¹ smak, a dla czê�ci
z nich smak glutaminianu sodu jest mi³ym
smakiem. Badania nad alkoholizmem s¹
równie¿ badaniami nad predyspozycjami,
sk¹d koncepcja badania smaku.

Czy nie s¹ podatne na alkoholizm osoby
o s³abszej psychice?
To jest osobny problem. Spotka³am siê z tak¹
definicj¹, ¿e uzale¿nienie pojawia siê u osób,

WYBÓR ... KA¯DEGO DNIA

W leczeniu czegokolwiek s¹ ta-
kie cztery kroki: Najpierw u�wiada-
miamy sobie, ¿e co� jest nie tak. Po-
tem musimy doj�æ do tego co jest
nie tak. Potem musimy doj�æ do
tego, ¿e trzeba by co� z tym zrobiæ.
I potem dopiero szukamy osoby, któ-
ra nam w tym pomo¿e. I dopiero do-
chodzi do tego, ¿eby to zmieniæ.
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które maj¹ k³opoty z emocjami. Na bazie
kontaktów z osobami uzale¿nionymi od al-
koholu mogê powiedzieæ, ¿e oprócz osób, u
których wystêpowa³ tylko alkoholizm, bez do-
datkowych zaburzeñ psychicznych jest do�æ
du¿a grupa osób, g³ównie mê¿czyzn, ale te¿
kobiet, które maj¹ zaburzenia lêkowe. S¹ to
ró¿nego typu lêki. Okazuje siê, ¿e ch³opak
maj¹cy piêtna�cie lat, id¹cy na potañców-
kê, zaproszony przez kolegów na piwo, ma
pierwszy raz odwagê poprosiæ kole¿ankê do
tañca. Alkohol zmniejszy³ u niego poczucie
lêku, poczucie niepewno�ci, napiêcie i uak-
tywni³ t³umione poprzez lêk emocje. U¿ycie
alkoholu pozwala na zachowania, które s¹
dla tej osoby oczekiwane.

Zmieñmy temat. Co to jest depresja, np.
"jesienna"?
Jest to depresja sezonowa, czyli taka depre-
sja, która pojawia siê li tylko w okresie je-
sienno-zimowym. Nasilenie tej depresji zwi¹-
zane jest z okresem na�wietlania s³onecz-
nego. Gdy ekspozycja s³oneczna jest du¿a,
tj. wiosn¹ i latem to zwykle nie ma proble-
mów, ale kiedy ekspozycja s³oneczna siê
zmniejsza, pojawi siê szaruga jesienna to w
poradni na dwudziestu, trzydziestu pacjen-
tów prawie po³owa przychodzi z depresj¹ i
mówi, ¿e siê czuje gorzej, takie dni na jesie-
ni im dokuczaj¹. Tê depresjê mo¿na leczyæ
�wiat³em. Pacjenci przychodz¹ na fototera-
piê i s¹ na�wietlani od pó³ do dwóch godzin
i powracaj¹ do prawid³owego funkcjonowa-
nia.

Czy to jest meteocholik?
Nie, Mówimy o depresji jako chorobie, a nie,
¿e kto� siê trochê gorzej czuje. Osoba z cho-
rob¹ depresyjn¹ nie jest w stanie funkcjono-
waæ i wymaga intensywnego leczenia.

Czyli taki kto� nie mo¿e pracowaæ?
Nie mo¿e i wymaga nawet czasem hospita-
lizacji. Jest to cz³owiek, który ca³ymi dniami
le¿y w ³ó¿ku, nic nie robi i ma �wiadomo�æ
tego, ¿e nie chce siê z nikim kontaktowaæ.
To jest bardzo ciê¿ka choroba, która powo-
duje absencjê chorobow¹.

S³u¿ba Zdrowia od czasu do czasu straj-
kuje. Zwyk³emu �miertelnikowi trudno
zrozumieæ, ¿e lekarze, którzy s³u¿¹ lu-
dziom, wypowiadaj¹ t¹ s³u¿bê. Jakie s¹
tego przyczyny?
Nikt z nas nie jest niewolnikiem i my - leka-
rze te¿ mo¿emy wypowiedzieæ z³e warunki
pracy i p³acy. Powiem, ¿e na przestrzeni
mojej dwudziestoletniej pracy tak niskiej
mo¿liwo�ci nabywczej za pensjê nie by³o.
Na³o¿ono na nas obowi¹zek ustawicznego
kszta³cenia, z którym wi¹¿¹ siê dodatkowe
wydatki. Cz³owiek, który przez lata inwestu-
je w siebie, poszerza swoje umiejêtno�ci, a
nauka jest pewnego rodzaju inwestycj¹,
powinien po studiach mieæ �rodki na godzi-
we ¿ycie. Nie znam lekarza w tej chwili, któ-
ry by nie pracowa³ w dwóch, trzech miej-
scach i po to, by mu wystarcza³o na zwy-
czajne ¿ycie.

Czyli jest to niezdrowa "eksploatacja"
organizmu?
Oczywi�cie. Ostatnio mówi³o siê, ¿e lekarze
mog¹ sobie zarobiæ na dy¿urach. Nie wiem
czy kto� z was kiedykolwiek pracowa³ od go-

dziny ósmej rano, ca³¹ dobê i jeszcze na dru-
gi dzieñ pracowa³ do trzeciej, stanowi¹c ca³y
czas o ¿yciu ludzkim, nie bêd¹c w miêdzy-
czasie w domu, z dzieæmi? Lekarze tak pra-
cuj¹ regularnie sze�æ razy w miesi¹cu i jest
to jakie� zaburzenie, tak¿e ¿ycia rodzinne-
go.

Czy praca na dy¿urach jest waszym obo-
wi¹zkiem?
Gdy siê jest lekarzem w szpitalu, to dy¿ury
ca³odobowe s¹ obowi¹zkiem.

Czy trudno jest byæ neurologiem, psy-
chiatr¹?
My�lê, ¿e trudno byæ "fachowcem od cz³o-
wieka" jako takiego. Trudno�æ ta polega np.
na podejmowaniu decyzji. Czasem ³atwiej
podejmuje siê decyzje dotycz¹ce ciê¿kich
stanów zagro¿enia ¿ycia, takich jak: utrata
oddechu, kr¹¿enia, bo wiadomo, ¿e trzeba
udro¿niæ drogi oddechowe i przywróciæ kr¹-
¿enie. I ta walka jest bardzo konkretna, albo
wygramy albo j¹ przegramy. W przypadku
uzale¿nieñ lekarz powinien byæ bardziej oj-
cem, a w przypadku schizofrenii bardziej
matk¹, czyli otoczyæ opiek¹ i jakby pod¹¿aæ
za pacjentem, akceptuj¹c go takim jaki jest.
Tym siê ró¿ni mi³o�æ ojcowska od macierzyñ-
skiej, bardzo szeroko ujmuj¹c te zjawiska,
¿e mamusia akceptuje dziecko takim jaki
jest, a tatu� za to co dokona. W psychiatrii
obowi¹zuje ustawa o ochronie zdrowia psy-
chicznego, która w jaki� sposób precyzuje,
do którego momentu mo¿emy pod¹¿aæ za
pacjentem, a w którym momencie powinni-
�my ingerowaæ. Jest paragraf który mówi ,
¿e je�li choroba mo¿e spowodowaæ zagro-
¿enie ¿ycia i zdrowia pacjenta lub otocze-
nia, to wtedy mo¿emy leczyæ wbrew jego
woli.

Czy psychiatra ju¿ musi zajmowaæ siê
uzale¿nieniami od internetu, czy nie?
Psychiatra mo¿e uczestniczyæ w diagnozo-
waniu tego uzale¿nienia. W ka¿dym uzale¿-
nieniu wg mnie, wa¿ne by³oby, ¿eby stwier-
dziæ czy obok uzale¿nienia nie istnieje jaka�
inna choroba, np. zaburzenia lêkowe, które
mo¿na leczyæ farmakologicznie, a nie np.
piwem. S¹ dzi� ludzie, którzy siê nazywaj¹
terapeutami uzale¿nieñ. Mog¹ nimi byæ: psy-
cholodzy, psychiatrzy, albo osoby, które tyl-
ko siê specjalizuj¹ w takiej terapii. Je�li cho-
dzi o uzale¿nienie od internetu, to s¹ takie
grupy, które zajmuj¹ siê uzale¿nieniami tego
typu. Jest taka predyspozycja emocjonalno-
fizyczna do uzale¿niania siê i zdarza siê, ¿e
osoby, które by³y uzale¿nione od alkoholu w
wieku trzydziestu lat posz³y na terapiê od-
wykow¹ i siê od tego alkoholu uwolni³y, utrzy-
muj¹ abstynencjê (bo uzale¿nienie pozostaje
do koñca ¿ycia), ale wpadaj¹ w ró¿ne inne
formy uzale¿nieñ: pocz¹wszy od lekowych,
a skoñczywszy na takich jak seksoholizm,
zakupoholizm, pracoholizm, czy jaki� inny (-
)izm. Uzale¿nienie wystêpuje dalej gdy np.
tatu� przynosi pieni¹¿ki, nie pije, nie bardzo
mo¿na mu powiedzieæ, ¿e jest z³y, ale tak
jak wtedy kiedy pi³, tak te¿ i teraz nie ma

kontaktu z rodzin¹, bo jest pracoholikiem. Po
u�wiadomieniu mu uzale¿nienia i odpowied-
nim leczeniu, nagle rodzina - po wielu latach
- staje siê rodzin¹.

Ostatnio by³ g³o�ny przypadek pope³nie-
nia samobójstwa przez gimnazjalistkê.
Przy tej okazji widzia³em takie zdjêcie
m³odej osoby, która trzyma plakat z napi-
sem, ¿e Ani nie zabi³y dzia³ania kolegów,
ale zabi³a j¹ pornografia. Jak wspó³cze-
sny cz³owiek jest przygotowany na tego
typu zdarzenia ekstremalne?
Podpisujê siê pod tym plakatem obiema rê-
kami. Tydzieñ wcze�niej, przed t¹ tragedi¹
Ani, by³y w mediach "popularyzowane" na-
gie licealistki w internecie. Nie chcê broniæ
sprawców tragedii Ani, bo to jest tragedia,
ale "powtórzyli" jedynie to co widzieli w me-
diach.

Projekcja (przeniesienie, przyp. red.) za-
chowañ?
My�lê, ¿e tak. Skoro mog¹ byæ nagie lice-
alistki w internecie, to czemu nie mo¿e byæ
gimnazjalistek nagich? Nasze babcie, kiedy
by³a mowa o seksie, dba³y po to, by dzieci
wychodzi³y na ten czas z pokoju. W tej chwili
dzieci nara¿one s¹ na tre�ci zarezerwowa-
ne dla doros³ych wszêdzie, i w telewizji, i
przez prasê, i plakaty ...

Mówi siê o seksie jak o robieniu nale�ni-
ków ...
Tak. Doro�li uwa¿aj¹, ¿e skoro to jest w te-
lewizji to mog¹, i dzieci siê nie chroni. My-
�lê, ¿e nawet jest gorzej, bo mam wra¿enie,
¿e to na dzieci siê zrzuca odpowiedzialno�æ
za to co zrobi¹. Wyczyta³am kiedy�, ¿e dla
trzylatka podjêcie decyzji w co siê ubraæ, co
ma zje�æ, albo któr¹ zabawkê wybraæ jest
tak samo trudne jak dla doros³ego decyzja
wyboru domu, czy zmiany pracy. Dlaczego
pyta siê dzi� trzylatka, co chce zje�æ na �nia-
danko i dlaczego to dziecko, ju¿ w wieku
trzech lat, ma decydowaæ za mamusiê, ja-
kie chce spodenki, jakie buciki, jak¹ zabaw-
kê chce dostaæ od Miko³aja. Wszystko to
obci¹¿a dziecko niesamowicie.

Dziecko szybciej doro�leje?
Jest gorzej, musi za doros³ego decydowaæ.
My�lê, ¿e to jest dalszy aspekt tego, jak za-
reagowa³ tatu� jednego z tych gimnazjalistów
- kilkunastolatków, przynajmniej na podsta-
wie tego co pokazali w telewizji,: "To jest tyl-
ko zabawa". Dla mnie zostali skrzywdzeni
równie¿ ci ch³opcy.

A dlaczego zostali skrzywdzeni?
Je¿eli ten rodzic mówi, ¿e to jest tylko zaba-
wa, to co temu dziecku zostanie w g³owie?
Gdy dziecko ukradnie co� w sklepie, to mu
siê mówi: - "S³uchaj, nie kradnie siê. Jest to
norma przyjêta przez nas wszystkich. Ja ro-
zumiem, ¿e chcia³e� to mieæ, ale w naszym
�wiecie rozwi¹zuje siê to w sposób inny, bo
albo musisz na to zarobiæ, albo poprosiæ ro-
dzica ¿eby ci na to da³, albo z tego zrezy-
gnowaæ." To s¹ trzy formy i dok³adnie to
samo powinno siê powiedzieæ tym ch³opcom
na temat tego co zrobili i oni powinni to us³y-
szeæ. Oni us³yszeli tylko to, ¿e przyjecha³ do
nich minister Giertych i powiedzia³, ¿e do

[ci¹g dalszy  na str. 6]

Rozmowa biesiadników
- Jak chcesz jeszcze piæ, a nie mo¿esz ju¿
mówiæ, to kiwnij tylko g³ow¹.
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obozu ich wsadzi. Oni nie dostali pomocy,
nie dostali wyja�nienia sytuacji, zostali ob-
ci¹¿eni do koñca ¿ycia tym, ¿e dziewczynka
- ich kole¿anka z klasy odebra³a sobie ¿ycie
z ich powodu. Ja nie wiem czy im kto� po-
mo¿e? Mog¹ pozostaæ, z tego powodu, oka-
leczonymi lud�mi do koñca ¿ycia.

Rozumiem, ¿e robienie obozów dla takiej
niesfornej m³odzie¿y to jest kiepskie wyj-
�cie?
Nie wiem. Ostatnio czyta³am ten projekt i
okaza³o siê, ¿e media znowu narozrabia³y.
"Nag³o�ni³y" jeden z elementów tego projektu
- izolowanie. W tym projekcie jest mnóstwo
innych propozycji dzia³añ, form przej�cio-
wych, a umieszczanie w izolacji jest form¹
ostateczn¹, której bêdzie wymaga³o mo¿e
dziesiêæ czy dwadzie�cia m³odych ludzi w
Polsce. Media jak to media, tego co jest nor-
malne nie pokazuj¹, natomiast pokazuj¹ ja-
kie� ekstremum. Dzia³ania s¹ niezbêdne a,
jak ju¿ powiedzia³am, przerzucamy odpowie-
dzialno�æ z rodziców na dzieci. Gdy dzieci
nie wiedz¹ od pocz¹tku jak siê zachowaæ,
to od tego jeste�my my - doro�li, ¿eby je tego
uczyæ na ka¿dym etapie, w ka¿dym miejscu.

Warto teraz postawiæ pytanie o kondycjê
wspó³czesnych Polaków. Po 50 latach
komunizmu, nadszed³ "nieszczêsny dar
wolno�ci" jak mówi³ ks. Józef Tischner.
Dzi� mo¿na wszystko. Bêd¹c jednak lud�-
mi musimy na nowo zintegrowaæ siê jako
osoby, by byæ ca³o�ci¹. Jakie s¹ przyczy-
ny, które tê integracjê utrudniaj¹ lub na-
wet udaremniaj¹?
Paradoksalnie, w jaki� sposób, okres wspó³-
czesnego kapitalizmu, opar³ niestety niektó-
re "rzeczy" na okresie komunizmu. Nawi¹-
za³abym tu do ilo�ci wolnego czasu spêdza-
nego przez rodziców z dzieæmi. Wywalczyli-
�my, ¿e kobieta mo¿e pracowaæ. I to mia³o
byæ dobro, a okaza³o siê z³em koniecznym,
bo mê¿czyzna sam domu utrzymaæ nie móg³.
W tej chwili jak ju¿ kto� pracuje, to rzadko
siê zdarza, ¿eby pracowa³ osiem godzin i o
tym siê g³o�no nie mówi. Je¿eli to nawet jest
formalnie na papierze, to ja mam pacjentki,
które mówi¹, ¿e pracodawcy wymagaj¹ od
nich dziewiêæ, dziesiêæ, dwana�cie godzin
pracy dziennie z sobotami i czasem niedzie-
lami w³¹cznie, mimo, ¿e w dokumentacji jest,
¿e one pracuj¹ osiem godzin dziennie. I po-
wiedzcie mi, kiedy ta mama ma mieæ kon-
takt z dzieckiem? Nawet trudno mówiæ, ¿eby
ulica wychowywa³a, bo tej ulicy de facto te¿
nie ma. Kiedy� na tej ulicy by³y dzieci star-
sze, m³odsze i one jakie� swoje regu³y mia-
³y. W tej chwili dziecko nawet nie ma tej ulicy
tylko telewizor, komputer i internet do pomo-
cy - wirtualn¹ (nieprawdziw¹) rzeczywisto�æ.

Mamy listopad, w którym zwykle czê�ciej
siê mówi o �mierci. Czy dzi� ludzie bar-
dziej boj¹ siê �mierci ni¿ np. dwadzie�cia
lat temu?
Dwadzie�cia lat temu nale¿a³am do grupy
ludzi, dla których �mieræ by³a ma³o istotna,
nawet je¿eli kto� umiera³ w moim otoczeniu.

Mogê powiedzieæ, ¿e stosunek do �mierci
jakby nie istnieje, tzn. zmieni³ siê tak diame-
tralnie, ¿e gdy �piewamy "od nag³ej a nie
spodziewanej �mierci zachowaj nas Panie",
to w zasadzie ka¿dy, z kim rozmawiam,
chcia³by mieæ nag³¹ a niespodziewan¹
�mieræ, ¿eby nie musia³ siê do niej przygoto-
wywaæ. My to �piewamy w ko�ciele, ale tego
nie chcemy absolutnie. Ma³o znam osób ta-
kich, które by powiedzia³y, ¿e chcia³yby mieæ
przed �mierci¹ czas na uporz¹dkowanie
swoich spraw. W naszej kulturze lekarz nie
ma obowi¹zku mówiæ pacjentowi ile ¿ycia mu
zosta³o. Oczywi�cie, ¿e to jest okropne, ale
ja sobie nie wyobra¿am, abym mog³a powie-
dzieæ pacjentowi ile mu ¿ycia pozosta³o, bo
tego na sto procent nie wiem nigdy. Niemniej
jednak wydaje mi siê, ¿e to "tchórzostwo"
lekarzy jest tak du¿e, ¿e zamiast pacjentowi
- mówi siê o tym rodzinie.

Mówi siê, ¿e nie nale¿y odbieraæ cz³owie-
kowi nadziei.
Ale nadziei na co?

Nie wiem.
W³a�nie, i my�lê, ¿e to siê zmieni. Uwa¿am
te¿, ¿e pacjent ma prawo wspó³decydowaæ
o tym co on zrobi przed �mierci¹, bo my nie
wiemy jakie on ma sprawy do za³atwienia.
Mo¿e s¹ to sprawy bardzo wa¿ne, np. ma
nie�lubn¹ córkê, której nie widzia³ dwadzie-
�cia lat i chce i ma prawo do niej pojechaæ.

Nie ka¿dy pacjent jest w stanie tê wiado-
mo�æ przyj¹æ?
Kto mnie upowa¿ni³ do tego, ¿ebym ja oce-
ni³a czy on jest w stanie przyj¹æ t¹ wiado-
mo�æ, czy nie jest? Mo¿e siê mylê, mo¿e mi
siê wydaje, ¿e on nie jest w stanie, a on jest
mocniejszy ni¿ mi siê wydawa³o. Taki przy-
k³ad z ksi¹¿ki o ks. Miko³aju Ziaji. Jako m³o-
dy ksi¹dz mia³ pod opiek¹ dwie osoby: brata
zakonnego, który mia³ du¿o lat i by³ chory i
ojca przeora. Oboje byli w stanie terminal-
nym. Mówi³, ¿e nie móg³ zrozumieæ tego, gdy
ten brat potrafi³ siê piêknie pogodziæ z t¹
�mierci¹ i zdumiewa³ go tym pogodzeniem.
Ten drugi ksi¹dz, wykszta³cony, z doktora-
tem odrzuca³ ten temat i przy nim nie wolno
by³o mówiæ o �mierci.

Kiedy� nie unikano mówienia o �mierci.
Moja mama pojecha³a na po¿egnanie z
ojcem, który przed �mierci¹ wszystkich
wezwa³ do siebie, rozmawia³ z nimi i siê
¿egna³. My wnuki, te¿ byli�my po¿egnaæ
siê z dziadkiem.
Jest akcja "rodziæ po ludzku". Ja dzi�, po la-
tach praktyki lekarskiej, mogê powiedzieæ,
¿e by³am przy zgonie wielu osób i powinni-
�my zacz¹æ walczyæ o "umieranie po ludz-
ku". S¹ sytuacje - stany chorych, kiedy jedy-
ne co jeste�my w stanie zrobiæ - uruchamia-
j¹c nie wiem jak¹ nowoczesn¹ aparaturê
medyczn¹, przed³u¿yæ ¿ycie o tydzieñ.

Nadszed³ czas, by porozmawiaæ o tema-
cie wiod¹cym wydania. Obecnie jest to
my�l Jerzego Liberta: "Uczyniwszy na
wieki wybór, w ka¿dej chwili wybieraæ
muszê". Wybieramy pracê, wybieramy
ma³¿onka, wybieramy przebaczenie, na
Lednicy m³odzi wybieraj¹ Chrystusa na
Króla. Wybory zwykle s¹ trudne, i te wy-
bory lekarskie, o których mówili�my, wy-
bory dzieci, które w wieku trzech lat maj¹
podj¹æ decyzjê co bêd¹ jad³y na �niada-
nie lub w co siê ubior¹. Czy jeste�my
�wiadomi, ¿e co chwilê co� wybieramy?
My�lê, ¿e wiele z tych wyborów jest tylko w
naszej pod�wiadomo�ci. Wiele rzeczy wy-
bieramy nie u¿ywaj¹c �wiadomo�ci. My�lê,
¿e te wybory �wiadome - dokonuj¹ siê co-
dziennie i to w ró¿nych aspektach. W pyta-
niu jest o wyborach wielkich jak: wybór za-
wodu, ma³¿onka - takich strategicznych, któ-
re dokonuj¹ siê w d³u¿szym czasie i my siê
do tych wyborów przygotowujemy. Nawi¹zu-
j¹c do wyborów do samorz¹du, to bez wzglê-
du na to czy pójdziemy czy nie - to te¿ bê-
dzie wybór. Wyborem jest zarówno podjêcie
dzia³ania jak i nie podjêcie dzia³ania. Wszyst-
ko jest wyborem.

Czyta³am w pewnej ksi¹¿ce, ¿e a¿ 75%
ludzi ¿yje odruchami.
S¹ to tzw. automatyzmy ruchowe i automa-
tyzmy my�lowe. Je�li chodzi o automatyzmy
ruchowe to profesor Mazur dawa³ taki przy-
k³ad. Jak jedziemy samochodem i mamy
swoj¹ trasê do pracy, to gdy którego� dnia
postanowimy, ¿e przed prac¹ wst¹pimy na
pocztê, a wsiadaj¹c do samochodu o tym
zapomnimy, to odruchowo pojedziemy t¹
tras¹, któr¹ zawsze jedziemy, czyli to jest au-
tomatyzm ruchowy. Ten automatyzm rucho-
wy siê wykszta³ca. Je�li mama nauczy dziec-
ko, ¿e myje siê rêce po u¿yciu ubikacji, to
ono bêdzie my³o te rêce nawet nie my�l¹c o
tym.

Albo nie wyjdzie z domu bez wyczyszczo-
nych butów i dzieje siê to przez odpo-
wiednie wychowanie.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e te wyczyszczone buty
bêd¹ sporem w ma³¿eñstwie. ¯ona powie,
¿e wa¿ne dla mê¿a s¹ b³yszcz¹ce buty, a o
innych rzeczach, które s¹ dla niej bardziej
istotne nie pamiêta. M¹¿ mo¿e siê jednak
uprzeæ i powiedzieæ, ¿e te buty s¹ tak wa¿-
ne i nie wie o czym ona z nim dyskutuje. Ale
mo¿e kto� nagle odkryæ, ¿e rodzic wpoi³ mu

WYBÓR ... KA¯DEGO DNIA
[ci¹g dalszy  ze str. 5]

DOMINIKA
SKROK-WOLSKA

Lek. med. Dominika Skrok-Wolska
jest absolwentk¹ Akademii Medycznej w
Krakowie (obecnie Colegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloñskiego) i specja-
list¹ z zakresu neurologii i psychiatrii. Z
urodzenia jest krakowiank¹, a z za-
mieszkania bydgoszczank¹. Jest matk¹
czwroga dzieci. Lubi je�dziæ samocho-
dem. W razie potrzeby mog³aby prowa-
dziæ taksówkê. Gdy bêdzie na emerytu-
rze wróci do koronek i haftów.

W razie potrzeby s³u¿y pomoc¹
w prywatnym gabinecie lekarskim czyn-
nym w czwartki od 16.00 do 18.00.

(tel. kom. +48 695 596 865)
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czyszczenie butów, a nie wpoi³ mu rzeczy
daleko wa¿niejszych, jak np. tego, ¿e trzeba
¿onie, czy dzieciom powiedzieæ: "Do widze-
nia". Cz³owiek nabywa pewne automatyzmy
i mówi np. sobie, ¿e mamy trzeba s³uchaæ i
gdy nawet ma czterdzie�ci lat i mama mówi,
¿e w tej koszuli jest mu nie do twarzy, na-
tychmiast zmienia na inn¹, bo mama wie
najlepiej. Jest te¿ i tzw. spowied� dziecka w
wieku piêædziesiêciu lat. Ksiê¿a to potwier-
dzaj¹ i mówi¹, ¿e przychodzi piêædziesiêcio-
letni mê¿czyzna do konfesjona³u i mówi: -
Paciorka nie mówi³em, mamy nie s³ucha³em
i nie by³em jeden raz w niedzielê na mszy
�wiêtej. Zapytany o jakie� inne grzechy,
mówi, ¿e wiêcej ju¿ nic nie robi³ - tak siê na-
uczy³. Te wybory musz¹ dojrzewaæ razem z
cz³owiekiem.

A który moment jest w ¿yciu najwa¿niej-
szy?
Najtrudniejszy jest wiek dojrzewania obci¹-
¿ony ró¿nymi rzeczami. Jest on zdominowa-
ny wszystkim, tylko nie prac¹ nad sob¹ sa-
mym. Bo trzeba: pilnowaæ ocen, byæ grzecz-
nym wobec nauczycieli itd. Potem cz³owiek
dojrzewa dalej i dokonuje wyborów ju¿ doj-
rza³ych. Na przyk³ad trzydziestoletni mê¿czy-
zna musi podejmowaæ wybory doros³ego
mê¿czyzny, a nie synka mamusi.

Co to s¹ automatyzmy my�lowe?
Automatyzmy my�lowe to np. odgadywanie
intencji. Gdy m¹¿ przyjdzie po pracy i mówi:
"Kochanie, Dzieñ dobry, jak ³adnie dzisiaj
wygl¹dasz" - ¿ona my�li: "Musia³ co� prze-
skrobaæ, skoro jest dla mnie taki uprzejmy."

W teologii moralnej takie odgadywanie
intencji nazywa siê pomówieniem.
... a w psychoterapii automatyzmem my�lo-
wym i nad tym trzeba pracowaæ.

Jak wyj�æ z tych automatyzmów?
W leczeniu czegokolwiek s¹ takie cztery kro-
ki: Najpierw u�wiadamiamy sobie, ¿e co� jest
nie tak. Potem musimy doj�æ do tego co jest
nie tak. Potem musimy doj�æ do tego, ¿e trze-
ba by co� z tym zrobiæ. I potem dopiero szu-
kamy osoby, która nam w tym pomo¿e. I do-
piero dochodzi do tego, ¿eby to zmieniæ.

A sami nie mo¿emy tego zrobiæ?
Mo¿emy i to bêdzie pomoc nasza - we-
wnêtrzna, pomoc naszego sumienia. Cho-
dzi³o jednak o to, ¿e s¹ takie etapy terapii.
Nawi¹zuj¹c do sytuacji braci studenckiej,
która pi³a, pije i piæ bêdzie, istotnym jest to
czy pije ona dzieñ przed egzaminem, czy pije
po egzaminie i to nawet gdy wypije tyle samo.
Je¿eli ju¿ pije przed egzaminem, nie dbaj¹c
o konsekwencje tego picia to wtedy picie sta-
je siê wa¿niejsze od wszystkich innych
aspektów ¿ycia i zaczyna siê problem.

Czy spowied� jest "zabiegiem" terapeu-
tycznym?
Kiedy� spowied� by³a g³ównie dzia³aniem
terapeutycznym. Sposób i rodzaj spowiedzi
zmieni³ siê na przestrzeni dziejów i w tej chwi-
li spowied� mo¿e byæ dzia³aniem terapeu-
tycznym, ale nie takie jest jej podstawowe
zadanie. Obecnie ksi¹dz, a ksiê¿a coraz wiê-
cej ucz¹ siê o psychologii, o psychiatrii i o
problemach psychicznych, mo¿e oddzieliæ to
co jest spowiedzi¹ od tego co jest terapi¹ i

skierowaæ takiego penitenta na terapiê. I jest
odwrotnie, ¿e to psychiatra nie powinien
wykraczaæ poza pewne sprawy. Ja te¿ czê-
sto rozdzielam terapiê i mówiê, a tutaj mó-
wiê np. - Proszê pani, ta sprawa wkracza w
teren duchowo�ci i to powinna pani z ksiê-
dzem omówiæ. Czyli jest wspó³praca.

Zmieñmy temat. Któr¹ jest nasza parafia
w Pani ¿yciu?
Pierwsza moja parafia to parafia Mariacka
w Krakowie. Wyros³am w rodzinie, w której
pój�cie do ko�cio³a nigdy nie by³o traktowa-
ne jako obowi¹zek.

Co tu zadzia³a³o?
Okaza³o siê, ¿e by³am szczê�ciar¹, a wtedy
mi siê to wydawa³o norm¹. Moja mama i tato
chodzili do ko�cio³a nie tylko w obowi¹zuj¹-
ce �wiêta, ale równie¿ w dni powszednie.
Zawsze byli na rekolekcjach, które te¿ so-
bie wybierali, bo w Krakowie by³a taka mo¿-
liwo�æ. W otoczeniu dziesiêciu minut drogi
mia³am dwana�cie ko�cio³ów. Potem by³y pa-
rafie: Matki Bo¿ej z Lourdes, parafia �w. Pio-
tra i Paw³a w Krakowie. Potem by³y parafie
w Karlinie, w �wieradowie Zdroju, Obecnie
jest to jest siódma moja parafia. ¯y³am wiêc
w kilku parafiach i w trzech diecezjach: kra-
kowskiej, koszaliñsko-ko³obrzeskiej i wro-
c³awskiej. Teraz bêd¹c w jednej parafii trzy
razy zmieni³am diecezje. Najpierw by³a to
diecezja che³miñska (dzi� pelpliñska), potem
gnie�nieñska, a aktualnie bydgoska.

Jakiego pytania nie postawili�my?
Nie by³o pytania jakimi zasadami siê kieru-
jê, a mam dwie zasady. Jako lekarz mam
zasadê, ¿e gdy pochylam siê nad pacjen-
tem, to staram siê tak do niego podej�æ, jak
oczekiwa³abym aby lekarz podszed³ do mo-
jego taty, mamy, brata, czy do moich najbli¿-
szych: dziecka, mê¿a. Tak¹ zasadê próbujê
stosowaæ, choæ nie zawsze mi siê to udaje,
bo zmêczenie, tempo, brak czasu itp. A dru-
ga to ta, ¿e gdy rano wstanê, to ¿ebym nie
wstydzi³a siê spojrzeæ w lustro.

Zdarza ci siê bywaæ na pogrzebach. Ja-
kie s³owa wypowiadaj¹ kaznodzieje?
Dziwi¹ mi siê kole¿anki, ¿e chodzê na po-
grzeby mimo, ¿e ma³o mam tu krewnych.
Pój�cie na pogrzeb traktujê jako ostatni¹

pos³ugê dla zmar³ego gdy go zna³am, lub
wyraz wspó³czucia rodzinie, je¿eli znam ro-
dzinê. Je�li chodzi o kaznodziejê nie powi-
nien przekazywaæ tre�ci nieprawdziwych.
Je�li chodzi o �mieræ samobójców, my�lê,
¿e Ko�ció³ tu zrobi³ ju¿ bardzo du¿o. Znam
czasy, kiedy samobójców nie chowano na
cmentarzu tylko pod p³otem i traktowa³o siê
ich jako zbrodniarzy, prawie na równi z tymi,
którzy zabili kogo�. Dzi�, zarówno wiedza
duchowa jak i medyczna wskazuj¹ na to, ¿e
co najmniej 90% samobójstw pojawia siê u
osób chorych psychicznie, a tylko 10% po-
jawia siê u osób w takim a nie innym stanie
psychicznym. Bardzo rzadko ludzie pope³-
niaj¹ samobójstwo z poczucia krzywdy, a
du¿o czê�ciej z poczucia winy. Zakres g³ê-
bokiej depresji z my�lami samobójczymi, to
jest taki kr¹g my�li: - Jestem nic nie wart, nic
nie zrobiê, nie zarabiam na rodzinê, jestem
dla rodziny obci¹¿eniem i w zasadzie oni le-
piej na tym wyjd¹ gdy ja umrê. I tu nie ma
poczucia krzywdy tylko winy. U wiêkszo�ci
samobójców, starszych osób kr¹g my�li wy-
gl¹da tak: - Dzieci mnie nie potrzebuj¹, je-
stem dla nich ciê¿arem, po co ja mam ¿yæ,
jak umrê to bêdzie pokój dla wnuka. I to jest
my�lenie depresyjne.

Czy psychiatra musi mieæ klucz do serca
cz³owieka?
Po pierwsze nie powinno siê tak bardzo od-
dzielaæ lekarza psychiatry od innego specja-
listy - lekarza, bo wtedy jakby zwalniamy in-
nych lekarzy z pewnych dzia³añ. My�lê, ¿e
klucz do cz³owieka jest w Ewangelii, czyli
akceptacja cz³owieka, bez wzglêdu na to kim
jest i z czym do nas przychodzi. Po prostu
nale¿y s³uchaæ i jeszcze raz s³uchaæ drugie-
go cz³owieka. Wtedy mo¿emy us³yszeæ to
czego on oczekuje. Natomiast gdy my wie-
my lepiej, to mo¿e rzeczywi�cie przez kom-
puter bêdzie lepiej leczyæ cz³owieka?

Jak Pani wypoczywa?
Je�li czas pozwala, lubiê kontakt z przy-
rod¹. Wierzê, ¿e na emeryturze bêdê mo-
g³a zaj¹æ siê na nowo moim hobby - koron-
kami klockowymi i haftami.

Serdecznie dziêkujemy za rozmowê i to
lekarskie i naszej parafianki �wiadectwo.
I ja dziêkujê.

Od redakcji:
Rozmowê przeprowadzono  12. listopada
2006 roku. Nasza rozmówczyni przekaza³a
PT Czytelnikom nastêpuj¹ce pozdrowienie:

¯yczê wszystkim Czytelnikom �Na
o�cie¿�, aby mieli odwagê chrze�cijani-
na i cywiln¹ do podejmowania decyzji na
miarê swojej dojrza³o�ci biologicznej,
spo³ecznej i emocjonalnej�.
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W sobotê 2 czerwca 2007 roku spotyka-
my siê nad brzegami jeziora Lednica na XI
Ogólnopolskim Apelu Tysi¹clecia.

Spotykamy siê, aby wybraæ Chrystusa jako
warto�æ najwy¿sz¹ i ¿yciow¹ opcjê funda-
mentaln¹ oraz aby wyraziæ apostolsk¹ goto-
wo�æ g³oszenia Chrystusa s³owami �wiête-
go Jacka: po�lij nas!

W 2007 roku przypada 750-lecie �mierci
�wiêtego Jacka, wielkiego aposto³a, który
zaanga¿owa³ siê w dzie³o nowej ewangeli-
zacji na terenie Rzeczypospolitej i o�cien-
nych krajów s³owiañskich. Jego misja pog³ê-
bi³a chrze�cijañstwo w Polsce i zanios³a je
do krajów s¹siednich.

Pragniemy, aby nabo¿eñstwo lednickie
obficie czerpa³o z bogactwa jego osoby i
osobowo�ci, aby wielka decyzja apostolska
wyra¿ona s³owami: po�lij nas! udzieli³a siê
m³odym Polakom, dziewczêtom i ch³opcom,
i przemieni³a obraz naszej Ojczyzny i nas
samych. Po dziesiêciu ju¿ spotkaniach, pod-
czas których dojrzewali�my do wyboru Chry-
stusa, nadszed³ czas, aby wybór prze³o¿yæ
na czyn apostolski, na entuzjazm niesienia
Chrystusa naszym braciom i siostrom.

ZAPAMIÊTAJ
¯yciorys �wiêtego Jacka i jego pasja zdo-

bywania serc ludzkich dla Chrystusa s¹
kanw¹ przygotowañ atrakcyjnego spotkania
lednickiego. Sta³¹ inspiracj¹ jest dla nas
duchowa obecno�æ Ojca �wiêtego Jana
Paw³a II, który od pocz¹tku by³ osobi�cie
zaanga¿owany w dzie³o Lednicy, popiera³ je
i b³ogos³awi³.

Przyjed� nad Lednicê, aby zrobiæ krok do
przodu w rozwoju w³asnego cz³owieczeñ-
stwa i zaanga¿owania w chrze�cijañstwo.
Tym krokiem do przodu jest przej�cie od
osobistego wyboru Chrystusa do decyzji
aktywnego g³oszenia Chrystusa innym. W
tym dziele g³oszenia Chrystusa i budowania
Królestwa Bo¿ego nie mo¿e nikogo zabrak-
n¹æ! Zostañ aposto³em Chrystusa! Przepu�æ
przez siebie promieniowanie Bo¿ej energii i
³aski!

Jan W. Góra OP

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

�Uczyniwszy na wieki wybór, w ka¿dej
chwili wybieraæ muszê� (J.Liebert)

S³ysz¹c to zdanie, wrêcz odruchowo
marszczymy brwi, wykrzywiaj¹c wyraz twa-
rzy. Ogarnia nas uczucie, jakby na g³owê
w³a�nie zwali³o siê nam co� ciê¿kiego.

Sk¹d w nas ta antypatia? Przecie¿ w
¿yciu codziennym podejmujemy mnóstwo
decyzji, które poci¹gaj¹ za sob¹ dalsze
konsekwencje! Czy w³a�nie tych kolejnych,
pocz¹tkowo jakby spowitych zas³on¹ obo-
wi¹zków tak siê boimy, bo wewnêtrznie
czujemy, ¿e im nie sprostamy?

U nas, w Ruchu �wiat³o-¯ycie, w pew-
nym momencie ka¿dy staje przed decyzj¹
oficjalnego przyjêcia Jezusa jako osobiste-
go Pana i Zbawiciela. Wypowiada wtedy
krótkie, proste s³owa: Jezu, b¹d� moim Pa-
nem i Zbawicielem.

To przyk³ad, mog¹cy mieæ miejsce pod-
czas rekolekcji oazowych. Lecz czy ka¿dy
z nas robi¹c znak krzy¿a, przychodz¹c w
niedzielê na Mszê �wiêt¹ czy kupuj¹c ka-
tolick¹ prasê nie wyznaje tej samej praw-
dy?

Po uznaniu Jezusa za swego Zbawcê
delikwent wraca do swojego M2 dumny i
pe³en rado�ci. Oczy b³yszcz¹ce jak cenne
szmaragdy, a u�miech z daleka rozpromie-
nia oblicze. Mija tydzieñ, miesi¹c, rok, dwa
lata, piêæ lat. U�miech traci szczery, weso-
³y wyraz. Oczy jako� bledn¹, coraz czê�ciej
zamiast nieba, zaczynaj¹ odbijaæ siê w nich
barwy szarych chodników. Czy co� siê
zmieni³o?

Nasz osobnik tak samo wygl¹da, tyle
samo wa¿y, ma tê sam¹ pracê i to samo
mieszkanie.

A jednak siê zmieni³. T³umaczy sobie
wtedy: dojrza³em, sta³em siê powa¿ny, roz-
s¹dny i odpowiedzialny, ¿ycie idzie na-
przód, i ja taki sam, jak dawniej ju¿ nie
bêdê.

Chyba jednak niezupe³nie. Przyzwycza-
ili�my siê do wygodnego mniemania, ¿e wy-
powiedziane przez nas s³owa, automatycz-
nie stwarzaj¹ rzeczywisto�æ. Ale s³owa, to
nie zaklêcia! Niekiedy trzeba do nich do³o-
¿yæ szczyptê wyobra�ni i wysi³ku. Powiem
Jezusowi, ¿e Jest moim Panem i mniemam,
¿e w zamian za ten wielkoduszny gest On
na ca³ej �cie¿ce mojego ¿ycia porozsypu-
je barwne ró¿e i wonne fio³ki. Ja zadowo-
lony bêdê spacerowa³ miêdzy nimi, upaja-
j¹c siê wyj¹tkowo piêkn¹ woni¹.

To mniej wiêcej tak, jakby�my za³o¿yli:
dzi� kupiê samochód, a on ju¿ do koñca
¿ycia bêdzie mnie wozi³. Mniejsza o prawo
jazdy, benzynê, oleje, przegl¹dy. Zepsu³
siê?

A my�la³em, ¿e bêdzie d³u¿ej dzia³a³.
Spotykaj¹c takiego kierowcê, pomy�leliby-
�my: szaleniec, niespe³na rozumu!

Byæ mo¿e i tak, ale czy to nie zarazem
duchowy obraz nas samych - ludzi, którzy

B¥D� MOIM PANEM ...
O STAWIANIU CZO£A WYZWANIOM
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Koordynatorzy ambasad lednickich
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zbyt czêsto nie zdaj¹ sobie sprawy z od-
powiedzialno�ci w³asnych wyborów? Mó-
wi¹c, ¿e ona ich przyt³acza - ignoruj¹ j¹.

Pozwalamy daæ siê opanowaæ z³udzeniu,
¿e ¿ycie nas przerasta, ¿e jego tempo jest
zbyt szybkie, wyzwania zbyt du¿e. Sytuacje
niesprzyjaj¹ce, czasu brak - jak nic poma-

gaj¹ zgnu�nieæ.
Pismo �wiête mówi na ten temat: �A

któ¿ zwyciê¿a �wiat, je�li nie ten, kto wie-
rzy?� (1J 5,5) Jezus chorym, którzy do Nie-
go przychodzili po uzdrowienie odpowiada³:
�Twoja wiara ciê uzdrowi³a, id� w pokoju!�
(£k 7,50 b).

Czy potrafimy wierzyæ - tak po prostu i
bezwarunkowo? Bo Jak mo¿emy chcieæ
kszta³towaæ nasze ¿ycie odwa¿nie i piêk-
nie, skoro tak ma³o w nas ¿ywej wiary? Jak
mo¿emy tworzyæ warto�ciowy �wiat, skoro
w niego nie wierzymy? Jak zaufaæ drugie-
mu cz³owiekowi, skoro wierzyæ nawet w³a-
snym s³owom nie umiemy? Bo je�li by³oby
inaczej - szanowaliby�my i wype³niali gor-
liwie, bez oci¹gania wszelkie postanowie-
nia oraz zobowi¹zania. Byæ mo¿e wówczas
odkryliby�my tak¿e, ¿e to daje szczê�cie.
Nie ucieczka od odpowiedzialno�ci, któr¹
niczym cz³owiek wykreowany w filozofii E.
Fromma tak lubimy - lecz w³a�nie odwa¿-
ne stawianie czo³a wyzwaniom.

Przyjrzyjmy siê gestom, które wykonu-
jemy - aby�my byli �wiadomi, co znacz¹.
Ws³uchajmy siê w S³owo Pisma, w siebie,
w nasze sumienie. Odkryjemy byæ mo¿e,
¿e umiemy postrzegaæ swoje wybory ju¿ nie
z rozgoryczeniem, ale z nadziej¹.

[Kris]
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BY£O
29.10. Szko³a Animatora; oo. Jezuici

5.11. Msza �w. KWC w naszej parafii

8.11. Msza �w. KWC i spotkanie odpowie-
dzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie Diecezji
Bydgoskiej; oo. Jezuici

18.11. Dzieñ Wspólnoty Diakonii Diecezjal-
nych w Inowroc³awiu

19.11. kolejne spotkanie Szko³y Animato-
ra; oo. Jezuici

TRWA
SPOTKANIA w pi¹tki o godz. 18.00 w auli
Domu Parafialnego i EUCHARYSTIA o
godz. 19.30 w kaplicy. ZAPRASZAMY!

BÊDZIE
4.12. Msza �w. w intencji osób uzale¿nio-
nych, wspó³uzale¿nionych, w ró¿ny sposób
zniewolonych oraz wszystkich, którym bli-
skie jest dzie³o Krucjaty Wyzwolenia Cz³o-
wieka

8.12. Uroczysto�æ Patronalna Ruchu �wia-
t³o-¯ycie

10-14.12. Parafialne Rekolekcje Adwento-
we - S³owo Bo¿e bêdzie g³osi³ ks. Zdzis³aw
Haenel.

13.12. Msza �w. KWC i spotkanie odpo-
wiedzialnych Ruchu �wiat³o-¯ycie Diece-
zji Bydgoskiej; oo. Jezuici

Dzi� odpowied� na pierwsze skierowane
do nas pytanie. Autorce dziêkujemy i zachê-
camy innych do zadawania kolejnych pytañ.
Na pewno ¿adne nie pozostanie bez odpo-
wiedzi. Przypominamy: pytania z dopiskiem
�Oazowe puzzle� mo¿na wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej�.

Na stronie oazowej wielokrotnie pojawia
siê okre�lenie: diakonia. Proszê o wyja�nie-
nie tego s³owa (czy to spotkania, którym
przewodniczy ks. Diakon?) Monika

S³owo DIAKONIA (gr. s³u¿ba) w Ko�ciele
Katolickim dotyczy ró¿nych form dzia³alno-
�ci. Diakonia to równie¿ jeden z charyzma-
tów Ruchu �wiat³o-¯ycie. Jest to s³u¿ba po-
dejmowana w oparciu o otrzymane dary
Ducha �wiêtego, maj¹ca na celu budowa-
nie wspólnoty. Mianem Diakonii Ruchu �wia-
t³o-¯ycie okre�la siê osoby podejmuj¹ce
pos³ugê w Ruchu.

Ze wzglêdu na teren dzia³ania wyró¿nia
siê diakonie centralne, filialne, diecezjalne,

PIERWSZE PYTANIE
OAZOWE PUZZLE (4)

Zajrzyj na nasz¹ stronê:
www.bydgoszcz.oaza.pl/mbkrm

Forum Oazowe Diecezji Bydgoskiej
www.oazabydgoska.xt.pl

W Oazie
M³odzie¿y

Wolno�æ cz³owieka
polega na tym,

¿e cz³owiek
czyni dar  z siebie,
¿e posiada siebie
w dawaniu siebie.

Ks. F. Blachnicki

rejonowe i parafialne. Na ka¿dym szczeblu
terytorialnym istnieje wiele ró¿norodnych dia-
konii. W obliczu potrzeb w Ruchu ukszta³to-
wa³y siê nastêpuj¹ce Diakonie: Jedno�ci,
Modlitwy, Ewangelizacji, Komunikowania
Spo³ecznego, Moderacji, Oaz Rekolekcyj-
nych, Wyzwolenia, ¯ycia, Liturgiczna, Mu-
zyczna, Mi³osierdzia, S³owa, Deuterokate-
chumenatu, Wychowawcza i inne.

Diakonie skupiaj¹ osoby ró¿nych stanów.
Co pewien czas odbywaj¹ siê spotkania po-
szczególnych diakonii, zarówno formacyjne
jak i organizacyjne. Nie przewodniczy im ks.
diakon (choæ mo¿e tak siê zdarzyæ), lecz
animator danej diakonii.

W roku Wielkiego Jubileuszu 2000 Kon-
ferencja Episkopatu Polski powo³a³a stowa-
rzyszenie "Diakonia Ruchu �wiat³o-¯ycie".
Jest ono prawn¹ form¹ organizacji diakonii
Ruchu powo³an¹ w tym celu, aby Ruch �wia-
t³o-¯ycie móg³ lepiej s³u¿yæ swoim charyzma-
tem budowaniu Ko�cio³a i pe³nieniu jego misji
w �wiecie.

(K)
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CZY WY WIECIE, ̄ E JESTE�CIE �WI¥-
TYNI¥?

Jak to mo¿liwe, ¿e Bóg, który (przek³ada-
j¹c na nasze czasy i nasze w nich my�lenie)
�ka¿e� nam chodziæ do ko�cio³a, w Ewange-
lii wypêdza ¯ydów ze �wi¹tyni? Przecie¿ to
jest nielogiczne, nienormalne, istna schizo-
frenia.

Wed³ug mentalno�ci naszych czasów
chce On, aby za wszelk¹ cenê chrze�cija-
nie wype³niali swój obowi¹zek niedzielnej
eucharystii i corocznej spowiedzi, ¿eby by³o
zaliczone. By³oby dobrze, gdyby jak najwiê-
cej ludzi nawraca³o siê na wiarê w Chrystu-
sa, byle by tylko opowiadali siê za tym, ¿e
s¹ chrze�cijanami.

W takim razie Jezus powinien pomóc
¯ydom, stoj¹c przy ich stoiskach z byd³em,
barankami, go³êbiami i mo¿e sprawiæ jesz-
cze jaki� cud, by towar siê lepiej sprzeda-
wa³. Wtedy znalaz³by na pewno �wiernych�
wiernych.

Rozwijaj¹c jednak tê �wspania³¹ my�l g³ê-
bokiego prze¿ywania wiary�, Pan Bóg chce,
aby jak najwiêcej ludzi oddawa³o mu pust¹
cze�æ i sk³ada³o t³uste ofiary na rêce Jego
kap³anów. Id¹c dalej w tym �rozumowaniu�
(zreszt¹ najprostsz¹ drog¹) chodzi o to, ¿e
�K�o�ció³ to tylko �k�o�ció³. W wolnym t³uma-
czeniu: �K�o�ció³ zosta³ wymy�lony po to, by
ksiê¿a mogli siê najwiêcej nachapaæ (tu:
wzbogaciæ).

BZDURA!!! Nie o to chodzi!!!
<<Czy nie wiecie ¿e�cie �wi¹tyni¹ Boga i

¿e Duch Bo¿y mieszka w was?>> (1Kor
3;16) - jest napisane gdzie indziej. Chrystus
nie przyszed³ po to, aby zadbaæ o budynki

CZY WY WIECIE, ¯E ...
(J 2, 13-22)

swojego Taty. Przyszed³ zadbaæ o �dom Ojca
swego�, którym ty jeste�, ja jestem (my je-
ste�my). Nie przyszed³ zburzyæ �wi¹tyni swo-
jego Cia³a i w trzy dni j¹ odbudowaæ, by po-
kazaæ swoj¹ moc i potêgê zmartwychwsta-
nia. Przyszed³ odbudowaæ, by daæ godno�æ
cz³owiekowi, któr¹ on zatraci³.

Zobaczmy, ¿e Chrystus jest w stanie wy-
pêdziæ z nas wszystko to, co nie pozwala
nam byæ mieszkaniem Jego Ojca. <<Gorli-
wo�æ o dom Twój po¿era Mnie>> (J 2;17b).
Zauwa¿my ile w tych czynach Jezusa mi³o-
�ci do nas. Radujmy siê z niesamowitej dy-
namiki tej mi³o�ci Chrystusa, któr¹ widaæ
chocia¿by w rozwa¿anym ewangelicznym
przyk³adzie.

BÓG NAS KOCHA, BO SAM JEST MI£O-
�CI¥!!! Bóg nas kocha mi³o�ci¹ dynamiczn¹,
niezmierzon¹, nieskoñczon¹, bezgraniczn¹.
Dlatego uwielbiajmy Ojca, ¿e pos³a³ Syna
Swojego, by uczyni³ z nas �wi¹tyniê Bo¿¹.
Uwielbiajmy Syna Bo¿ego za to, ¿e zgodzi³
siê tê �wi¹tyniê uczyniæ godn¹ dla przeby-
wania w niej Boga. Uwielbiajmy Ducha za
to, ¿e w nas mieszka i uzdalnia nas do otwie-
rania drzwi naszej �wi¹tyni Chrystusowi, a
przez Niego Bogu Ojcu. Amen.

moralista



O mojej parafii (27)

TRADYCJA DRÓG KRZY¯OWYCH

Od samego pocz¹tku powstania parafii
równolegle z budow¹ fizyczn¹ trwa³a budo-
wa duchowa parafii. Ta duchowa budowa
pozwala³a na spajanie siê nowo przyby³ych
wiernych w jeden wielki organizm wspólno-
ty. Zaczê³y te¿ powstawaæ pierwsze zrêby
tradycji parafialnych.

Ukochane miejsce i pierwsza  Droga
Jednym z najbardziej "ukochanych"

miejsc przez ks. Trybowskiego by³a od po-
cz¹tku Dolina �mierci. Tote¿ nic dziwnego,
¿e ju¿ w dniu 7 listopada 1983 roku wyru-
szy³a w to miejsce I Parafialna Droga Krzy-
¿owa, któr¹ osobi�cie poprowadzi³. By³o to,
jak siê pó�niej okaza³o, nabo¿eñstwo o hi-
storycznym znaczeniu, bo pierwsze legalne
w tym miejscu.

Od pocz¹tku ks. Proboszcz przyk³ada³ do
jego oprawy du¿¹ wagê zapraszaj¹c do
udzia³u w nim znakomitych i znanych kap³a-
nów, oraz zachowa³ tradycjê nielegalnych
spotkañ modlitewnych, któr¹ wypracowali
bydgoszczanie prowadz¹c je w pierwsz¹ nie-
dzielê po Dniu Zadusznym (nie po Wszyst-
kich �wiêtych, jak dzi� niektórzy sugeruj¹).

Czas kolejnych Dróg
Oto kilka uwag, jak to wygl¹da³o w pierw-

szym dziesiêcioleciu parafii.
II Parafialn¹  Drogê Krzy¿ow¹ prowadzi³ i

kazanie okoliczno�ciowe przy pomniku wy-
g³osi³ ks. dziekan Henryk Mross z Osielska.

Rok 1985 - nabo¿eñstwo prowadzi³ i Mszê
�w. z kazaniem przy pomniku odprawi³ Wi-
kariusz Generalny Diecezji Che³miñskiej ks.
infu³at Roman Górski z Pelplina.

W roku 1986 Mszê �w. z kazaniem cele-
browa³ i nabo¿eñstwu przewodniczy³ wyk³a-

dowca Seminarium Duchownego z Pelplina
ks. dr Jerzy Buxakowski.

V Parafialn¹ Drogê Krzy¿ow¹ z Msz¹ �w.
w Dolinie �mierci w roku 1987 poprowadzi³
ks. Zygmunt Labuda z Pelplina.

Rok 1988 to pierwsza oprawa liturgicz-
na, Drogi Krzy¿owej przygotowana przez na-
sze Duszpasterstwo Akademickie "Martyria",
a prowadzi³ j¹ ks. infu³at Stanis³aw Grunt z
Pelplina, by³y proboszcz go�cinnej dla ks.
Trybowskiego parafii �w. Miko³aja w Fordo-
nie. Po powrocie Mszy �w. przewodniczy³
wice rektor Seminarium Duchownego w Pel-
plinie ks. Edward Zawiszewski.

Rok 1989 - Nabo¿eñstwo z Msz¹ �w. pro-
wadzi³ jak w 1984 roku, ks. kanonik Henryk
Mross.

W roku 1990 nabo¿eñstwo poprowadzi³ i
po zakoñczeniu okoliczno�ciowe kazanie
wyg³osi³ dziekan z Gruczna, ks. Franciszek
Kamecki.

W roku 1991 nabo¿eñstwo prowadzi³ i
Mszê �w. celebrowa³ ks. Tomasz Cyl.

Rok 1992 - X Drogê Krzy¿ow¹ prowadzi-
li: wikariusz parafii �w. Mateusza ks. Grze-
gorz Nowak wspólnie z ks. Krzysztofem Bu-
chholzem.

Wreszcie w jubileuszowym, bo X roku
parafii Droga Krzy¿owa i Msza �w. polowa
w Dolinie �mierci odprawiana w intencji
wszystkich ofiar II wojny �wiatowej to praca
proboszcza bazyliki �w. Wincentego a Pau-
lo ks. Antoniego Strycharza.

Tak przedstawia³a siê tradycja Drogi Krzy-
¿owej prowadzonej w Dolinie �mierci pod
duszpastersk¹ opiek¹ naszej parafii w I dzie-
siêcioleciu jej istnienia. W ka¿dym z tych
nabo¿eñstw bra³o udzia³ od kilku do nawet
kilkunastu tysiêcy wiernych, zarówno z na-
szej parafii, jak i z Bydgoszczy, a nawet z
odleg³ych stron Polski. W wiêkszo�ci go�æ-
mi przyjezdnymi byli ¿yj¹cy jeszcze cz³onko-
wie rodzin ofiar tego miejsca. Dzi� niestety
cz³onków rodzin jest coraz mniej, co nie zna-
czy, ¿e nie nale¿y pamiêtaæ o tradycji mo-
dlitw w tym miejscu. S³u¿yæ ma temu budo-
wana Golgota Bydgoska XX wieku. (cdn)

 KfAD

JEST CZAS ...
RÓ¯ANIEC

W FORDOÑSKIEJ DOLINIE
Zgodnie z komunikatem z "Parafialnych

og³oszeñ duszpasterskich" wieczorem,
pierwszego listopada AD 2006 po godzi-
nie 20.30 kilkudziesiêcioosobowa grupa
parafian, wyruszy³a w Dolinê �mierci, aby
modliæ siê na ró¿añcu za zmar³ych. Mo-
dlitwê rozpoczêto przy grobie pierwszego
proboszcza, �p. ks. Zygmunta Tybowskie-
go.

Rozwa¿ane Tajemnice Ró¿añcowe,
przygotowane przez studentów z DA "Mar-
tyria", by³y przystankami na chwilê reflek-
sji. Po drodze s³ychaæ by³o wezwania "Po-
zdrowienia Anielskiego". Szczególnie
wpada³ w uszy ostatni jego fragment "�
módl siê za nami grzesznymi teraz i w
godzinê �mierci naszej." Koñcz¹c "Po-
zdrowienie" wypowiadano s³owo "Amen"
- niech siê stanie. Sama prawda.

Kiedy koñczy³a siê ostatnia z rozwa¿a-
nych Tajemnic grupa p¹tników dosz³a do
obelisku, bêd¹cego centralnym miejscem
w Dolinie �mierci, w którego skale wyryto
nastêpuj¹ce s³owa "Miejsce masowych
straceñ Polaków pomordowanych przez
faszystów hitlerowskich w roku 1939.
Cze�æ ich pamiêci".

Po koñcowych modlitwach zap³onê³y
przyniesione w rêkach modl¹cych siê zni-
cze roz�wietlaj¹c mrok listopadowego
wieczoru.

Na zakoñczenie kilka s³ów refleksji. Nie
sta³o siê tego wieczoru nic nadzwyczaj-
nego. Ludzie nie pierwszy raz szli ku Do-
linie i modlili siê. Mijali po drodze stoj¹ce
krzy¿e - stacje Golgoty XX wieku, symbo-
liczne pomniki postaci skazanych id¹cych
na �mieræ i inne znane miejsca. Buty stu-
ka³y o brukowan¹ nawierzchniê drogi wio-
d¹cej przez Dolinê. Wokó³ obelisku, na be-
tonowych p³ytach i krzy¿ach symbolicz-
nych mogi³ (miejscu pochówku pomordo-
wanych) pali³y siê znicze.

Ale by³o co�, co zdumiewa³o. Mimo
bardzo brzydkiej pogody, zimna i padaj¹-
cego deszczu kilkadziesi¹t osób - w wiêk-
szo�ci m³odych - nie ogrzewa³o siê cie-
p³em w³asnego mieszkania, a przysz³o na
modlitwê. Dokona³o wyboru. Bo jak mówi
Kohelet � "Wszystko ma swój czas i jest
wyznaczona godzina na wszystkie spra-
wy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas
umierania, ..." (Koh 3, 1n). Nie wiemy ile
czasu i obrotów zegara do koñca ¿ycia
nam pozosta³o. Ci którzy przyszli na mo-
dlitwê wybrali, bo jest czas �

Marcin Fordoñski
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5.11.2006 - Droga Krzy¿owa w Dolinie �mierci, fot. M. Paw³owski



BY£O
Od 22. do 25. pa�dziernika trwa³y Rekolek-
cje Akademickie. Tegorocznym rekolekcjo-
nist¹ by³ ks. Miros³aw Maliñski - duszpasterz
akademicki z Wroc³awia. Æwiczenia na temat
�Boga humory na amory� trwa³y przez trzy
kolejne wieczory w kaplicy.  Tematyka dni by³a
nastêpuj¹ca: �Meandry kociej ³apy�, �O czym
marzy dziewczyna, gdy do ma³¿eñstwa doj-
rzewaæ zaczyna�; �Dziecko, ojciec, matka, w
sumie wielka gratka�.

1. listopada o 20.30, przy grobie �p. ks. Zyg-
munta Trybowskiego, rozpoczê³a siê modli-
twa Ró¿añcowa, której uczestnicy skierowali
siê ku Fordoñskiej Dolinie �mierci. Mimo nie-
sprzyjaj¹cej aury w modlitwie wziê³o udzia³
kilkadziesi¹t osób. Przy obelisku w Dolinie
z³o¿ono zapalone znicze. (wiêcej na str. 10)

5. listopada o 15.15 posz³a tradycyjna Dro-
ga Krzy¿owa w Dolinê �mierci (patrz obok).

15. listopada, w ramach Tygodnia Kultury
Chrze�cijañskiej go�ci³ w DA �Martyria bene-
dyktyn o. Leon Knabit z Tyñca pod Krakowem.
Oj dzia³o siê ....

BÊDZIE
20. listopada Pielgrzymka Maturzystów na
Jasn¹ Górê.

30. listopada, o 20:00 w Auli Domu Parafial-
nego - Andrzejki.

Oczywi�cie bêd¹ te¿ �Miko³ajki�

na bie¿¹co zagl¹daj:
www.martyria.lo.pl

Dwudziesty czwarty raz w historii pa-
rafii posz³a po kamiennej drodze ku
"Fordoñskiej Dolinie �mierci" kilkuset-
osobowa grupa parafian i go�ci. Ta li-
stopadowa modlitwa - "Droga Krzy¿o-
wa" ma o wiele d³u¿sz¹ tradycjê, ale nie
o tym warto napisaæ.

Ró¿ni³a siê ona od wielu dotychczaso-
wych tym, ¿e w czasie jej trwania zosta³y
po�wiêcone kolejne dwie Stacje Golgoty
XX wieku, której budowa jeszcze trwa.

PRZED WYRUSZENIEM
W ko�ciele parafialnym pw. MB Królo-

wej Mêczenników o 15.15 przed prezbite-
rium pojawi³ siê du¿y drewniany krzy¿ i ta-
jemnicza dekoracja, której zwykle na roz-
poczêcie Drogi nie by³o. Po s³owach powi-
tania uczestników przez ks. Krzysztofa Bu-
chholza w prezbiterium pojawi³ siê mê¿czy-
zna w sile wieku i zaj¹³ miejsce przy wspo-
mnianej dekoracji. By³o to, jak okaza³o siê,
symboliczne przedstawienie Ogrodu Oliw-
nego, miejsca, z którego rozpoczê³a siê
droga Chrystusa na Kalwariê. Nie trwa³o
d³ugo, kiedy w prezbiterium zjawi³a siê dru-
ga postaæ - Z³ego (z d³ugim czarnym sza-
lem), zadaniem Z³ego, jak znamy z histo-
rii, by³o odwiedzienie Jezusa od decyzji od-
kupieñczej �mierci na krzy¿u. Ale wspomo-
¿enie anio³a (ubranego w bia³¹ szatê), któ-
ry pojawi³ siê tak¿e, pozwoli³o przyj¹æ Je-
zusowi na ramiona krzy¿ i wyruszyæ w ostat-
ni¹ drogê. I tak te¿ siê sta³o.  Symboliczny
i zarazem prawdziwy (obecny Duchem)
Chrystus, wspomagany rêkami wspó³cze-
snych "Cyrenejczyków" (uczestników Dro-
gi Krzy¿owej) wyruszy³ w ostatni¹ drogê
nios¹c krzy¿.

Z PO�WIÊCENIEM
Na znanej trasie przez Dolinê oznaczo-

no poszczególne przystanki - stacje Drogi
- mniejszymi drewnianymi krzy¿ami, które
pó�niej by³y zabierane przez osoby uczest-
nicz¹ce w nabo¿eñstwie i niesione a¿ do
ko�cio³a. W niektórych miejscach stacje
Drogi "oznaczone" by³y tak¿e postawiony-
mi ju¿ Stacjami Golgoty XX wieku. Za krzy-
¿em porusza³o siê kilkaset osób. I tak przy-
stanek za przystankiem, rozwa¿anie, za
rozwa¿aniem up³ywa³ czas drogi.

Kiedy grupa modl¹cych siê osi¹gnê³a
VIII stacjê "Jezus pociesza p³acz¹ce nie-
wiasty" i IX "Jezus upada pod krzy¿em po
raz trzeci" przyszed³ czas na po�wiêcenie
tych "przystanków".

Po wypowiedzeniu formu³ specjalnych
modlitw ks. Jan Andrzejczak, proboszcz i
zarazem dziekan Dekanatu V - Fordon po-
�wiêci³ krzy¿e stacji. W ten sposób liczba
gotowych stacji Golgoty powiêkszy³a siê do
dziewiêciu.

Jednak uczestników drogi czeka³y jesz-
cze inne "niespodzianki". Po wyruszeniu ze

MISTERIUM DROGI
stacji XI Jezus zosta³ skrêpowany powro-
zem i wraz z krzy¿em doszed³ do Stacji XII.
Tu w asy�cie podszed³ pod pomnik z tabli-
cami pomordowanych Polaków i rozpostar³-
szy rêce sta³ d³ugo bez ruchu.

W ten sposób mo¿na by³o odczuæ czê�æ
tych wra¿eñ, które czekaj¹ w najbli¿szych
latach uczestników Drogi, bowiem Stacja
XII "�mieræ Jezusa na krzy¿u" jest zapla-
nowana jako najbardziej monumentalna
czê�æ Golgoty XX wieku. Tworzy j¹ �ciana
o wymiarach 6 na 12 metrów sk³adaj¹ca
siê z nieogarnionej liczby ma³ych krzy¿y i
nazwana przez autora Golgoty - Jacka Ku-
cabê z Tarnowa - "Drog¹ do nieba". Sym-
boliczno�æ Stacji podkre�lali jeszcze ci
uczestnicy Drogi, którzy nie�li drewniane
krzy¿e - oznaczenia poszczególnych sta-
cji, zabrane w momencie ich mijania.

Schodz¹c do Stacji XIII i XIV, przy krzy-
¿u nie by³o ju¿ "Jezusa", i nie�li go uczest-
nicy Drogi. W ten sposób symbolicznie
pokazana zosta³a rola chrze�cijan, aby po-
nie�æ dalej krzy¿ Jezusa.

Kiedy nabo¿eñstwo Drogi zbli¿a³o siê do
koñca i jego uczestnicy znale�li siê w ko-
�ciele, osoby nios¹ce krzy¿e, tj. du¿y krzy¿
i trzyna�cie mniejszych drewnianych krzy-
¿y z³o¿yli je przed o³tarzem. Nie trwa³o d³u-
go, kiedy w prezbiterium pojawi³a siê sym-
boliczna postaæ Jezusa, który uprzedzi³ ich
w drodze na spotkanie.

Rozwa¿ania na Drogê przygotowali stu-
denci z Duszpasterstwa Akademickiego
"faraDA" przy parafii Opatrzno�ci Bo¿ej w
Bydgoszczy pod opiek¹ ks. Wenacjusza
Zmudy, wspomagani przez studentów z DA
"Martyria". Trasê Drogi Krzy¿owej "ubez-
pieczali" panowie z Parafialnej Stra¿y Mar-
sza³kowskiej". Nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿o-
wej zakoñczy³a Eucharystia.

Tak pe³nej symboliki Drogi Krzy¿owej w
Dolinie �mierci jeszcze nie prze¿ywa³em,
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a jestem parafianinem od dwudziestu ju¿
lat. Mo¿na powiedzieæ, ¿e narodzi³a siê tra-
dycja Misterium Drogi Krzy¿owej, id¹c
któr¹, wspó³cze�ni wyznawcy mogli spo-
tkaæ Jezusa, z Nim nie�æ swoje krzy¿e i
wspó³cierpieæ.

EPILOG
I na zakoñczenie jedna obserwacja. Tej

niedzieli od rana pada³o i nie zanosi³o siê
na lepsz¹ pogodê. Kiedy zbli¿a³ siê czas
nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej, tj. oko³o
15.00 pojawi³y siê na niebie spore przerwy
w chmurach. A kiedy zaczê³a siê Droga
Krzy¿owa w Dolinie �mierci - nie pada³o, a
przez porozrywane chmury przebija³o siê
zachodz¹ce s³oñce. Szczególny by³ mo-
ment, kiedy ks. Proboszcz �wiêci³ VIII Sta-
cjê Golgoty, a metalowy krzy¿ Stacji zmie-
ni³ kolor na z³oty.

I jak tu nie dziêkowaæ Bogu za dary: Do-
liny �mierci, Golgoty XX wieku, modl¹cych
siê ludzi i tych co tê Drogê i rozwa¿ania do
niej przygotowali. Trzeba powtórzyæ za
Wieszczem: "Czego chcesz od nas Panie
za Twej hojne dary?"

FRED
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FUNDACJA �WIATRAK�
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).

fax +48 (52) 32 34 811;
fax2mail +48 52 552 42 43

wsparcie: MultiFax

Konta bankowe:
Fundacja Wiatrak BG¯ SA

05 2030 0045 1110 0000 0056 1160

CKK Wiatrak PKO BP II o/Bydgoszcz

22 1020 1475 0000 8002 0065 8161

Fundusz Budowy
Domu Jubileuszowego (konto budowy)

Bank Pocztowy I O/Bydgoszcz
06 1320 1117 2045 5859 2000 0001

W niedzielê 29 pa�dziernika odby³ siê I
(pierwszy)  Dzieñ Rodziny, który up³yn¹³ pod
has³em �Przez dziurkê od klucza - Podgl¹-
daj¹c �wiêtych�.

Po Mszy �wiêtej dzieciêcej zaprosili�my
rodziców wraz z dzieæmi do Auli Domu Pa-
rafialnego. Czas ten mia³ byæ alternatyw¹ dla
Halloween, nawi¹zaniem do Dnia Wszyst-
kich �wiêtych.

Na zaproszenie odpowiedzia³o siedem
rodzin, na które czeka³o wiele atrakcji. Miê-
dzy innymi: zabawy z chust¹ animacyjn¹,
nauka piosenek zwi¹zanych z postaciami
�wiêtych.

PIERWSZA NIEDZIELA ...
DLA DZIECI I RODZICÓW W WIATRAKU

FUNDACJA �WIATRAK�
(w internecie)

www.wiatrak.lo.pl
ckk@wiatrak.lo.pl

NA BUDOWIE DOMU

Na budowie Domu Jubileuszowego
trwaj¹ prace murarskie, elewacyjne zwi¹za-
ne z ociepleniem budynku oraz monta¿ in-
stalacji. Na Fundusz Budowy Domu Jubile-
uszowego w pa�dzierniku wp³ynê³o 5 wp³at.

Serdeczne Bóg zap³aæ sk³adamy wszyst-
kim, którzy swoj¹ modlitw¹, postem i ofiar¹
materialn¹ wspomagaj¹ dzie³o budowy.

W zwi¹zku ze �rodkami otrzymanymi
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego rozstrzygniêto procedury przetargo-
we i aktualnie na budowie pracuj¹ nastêpu-
j¹ce firmy: KLIMAT SOLEC, Sp. z o.o.; TE-
LARM, Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
ALFA Sp. z o.o.; ATEL BUD i DOMPOL Sp.
z o.o. Nazdór inwestorski sprawuje EURO-
INWEST TDI z Bydgoszczy.

 Informujemy o zmianie numeru konta
Funduszu Budowy Domu Jubileuszowego:
Bank Pocztowy I o/Bydgoszcz 06 1320 1117
2045 5859 2000 0001. Ka¿dy, kto chce wes-
przeæ dzie³o budowy mo¿e wp³aciæ pieni¹-
dze na powy¿sze konto z dopiskiem "Daro-
wizna na Fundusz Budowy Domu Jubile-
uszowego".

Dziêkujemy firmom i instytucjom, które
w ostatnim czasie zaanga¿owa³y siê w dzie-
³o budowy: Firma "GOTOWSKI" - Budow-
nictwo Komunikacyjne i Przemys³owe,
Fabryka Ceramiki Budowlanej "Wac³aw
Jopek", Firma MAKTRONIK, Atlas, LECH,
Budopol, Ekotrade, Fordoñska Spó³dziel-
nia Mieszkaniowa, Urz¹d Miasta Byd-
goszczy. (Jacek Jêdrzejczak)

Uczestnicy spotkania musieli zastanowiæ
siê jakie cechy posiada cz³owiek �wiêty.
Nastêpnie zostali podzieleni na trzy grupy,
w których przygotowali przedstawienie o
�wiêtym. Wa¿ne by³o, ¿eby ka¿dy mia³ wy-
znaczon¹ rolê. Najwiêksz¹ atrakcjê wzbu-
dzi³ wystêp grupy przedstawiaj¹cej wydarze-
nie z ¿ycia �w. Filipa z Nero z powodu nie-
zapomnianej roli osio³ka, w którego wcieli³
siê jeden z GPS-ów.

Mamy nadziejê, ¿e praca w rodzinnym
gronie przyczyni³a siê do lepszego pozna-
nia swoich dzieci, odkrycia talentów drzemi¹-
cych w tacie albo mamie.

W organizacjê Dnia Rodziny zaanga¿o-
wa³y siê GPS-y, czyli wolontariusze "Wiatra-
ka". Ju¿ kilka tygodni wcze�niej zaczê³y wy-
my�laæ zabawy, rozwieszaæ plakaty. Podczas
spotkania bra³y czynny udzia³ prowadz¹c gry
integracyjne, dekoruj¹c salê.

Ma³gorzata Grajewska

BY£O
29 pa�dziernika br. po Mszy �w. dla dzieci
o godz. 11.30 w auli Domu Parafialnego
odby³o siê pierwsze spotkanie pt. �Dzieñ
Rodziny� - czas dla  rodziców i dzieci, które
up³ynê³o pod has³em �Przez dziurkê od klu-
cza - podgl¹daj¹c �wiêtych�. (wiêcej obok)

Od 1 do 8. listopada, korzystaj¹c z interne-
tu mo¿na by³o zapaliæ symboliczny znicz na
grobie papie¿a Jana Paw³a II. Do 15. listo-
pada zapalono 2025 zniczy.

BÊDZIE
1. grudnia odbêd¹ siê kolejne urodziny
�Wiatraka�. Go�ciem specjalnym bêdzie
�Trzecia Godzina Dnia�.

Z okazji 50-lecia Jasnogórskich �lubów Na-
rodu Polskiego CKK �Wiatrak� w Bydgosz-
czy, og³osi³o Ogólnopolski Konkurs Plastycz-
ny dla uczniów szkó³ podstawowych, gimna-
zjów i uczniów szkó³ �rednich na Komiks pod
has³em: Historia z³o¿enia Jasnogórskich
�lubów Narodu Polskiego 26 sierpnia
1956 roku Prace bêd¹ oceniane w nastê-
puj¹cych kategoriach wiekowych: * od 7 do
9 lat * od 10 do 12 lat * od 13 do 15 lat * od
16 do 19 lat * dzieci i m³odzie¿ niepe³no-
sprawna. Termin nadsy³ania prac up³ywa w
dniu 22 grudnia 2006 roku. Decyduje data
stempla pocztowego. Rozwi¹zanie konkur-
su i wrêczenie nagród nast¹pi dnia 13 stycz-
nia 2007 r.
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Cztery sztachety
Dziadek, poproszony przez babciê o kupno bieli-
zny osobistej. Na pytanie ekspedientki, jaki kolor,
wzór, krój, rozmiar wzruszy³ ramionami i zanosi³o
sie, ¿e wyjdzie bez towaru. Jednak po chwili za-
stanowienia powiedzia³ do obs³ugi: - Jak ¿ona su-
szy majtki to zajmuj¹ jakie� 4 sztachety w p³ocie.
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Moi Drodzy!
Witajcie!
Spotykamy siê w listopadzie. Jest to piêk-

ny miesi¹c, choæ trochê smutny. Dni s¹ krót-
kie, a noce d³ugie. Prawie ka¿dego dnia nie-
bo bywa zachmurzone.

Listopad zacz¹³ siê Uroczysto�ci¹
Wszystkich �wiêtych. 2 listopada by³ Dzieñ
Zaduszny. Pewnie ka¿dy z nas ma kogo�,
kto ju¿ odszed³. Je�li to mo¿liwe, pomódlcie
siê za ich dusze.

Do zobaczenia w kolejnym wydaniu.
JOASIA

Wpiszcie has³a do logogryfu:
[1] Przez 3 dni przebywa³ we wnêtrzu ryby
[2] Przydomek Judasza, który zdradzi³ Je-
zusa [3] Imiê pierwszej kobiety [4] Ojciec
w Niebie [5] Rzeka, w której Jezus zosta³
ochrzczony.
Rozwi¹¿cie rebus i logogryf - nagroda nie-
spodzianka czeka na Was. Termin nadsy-
³ania rozwi¹zañ do 10. grudnia 2006 r.
Prawid³owe rozwi¹zanie rebusu brzmia³o:
�Ró¿aniec�, a logogryfu �Mowiê prawdê�.
Nikt nie nades³a³ rozwi¹zania, a nagrody
czekaj¹. Ale sobie �Misie� poszala³y.
Nadsy³aj¹c rozwi¹zanie nie zapomnijcie
podaæ swojego adresu i koniecznie napisz-
cie ile macie lat.

Mam dla Was nowe zadania z nagro-
dami i nie dajcie siê misiom.     (A�ka)

Logogryf listopadowy

Przys³uga
Anto� od kilku miesiêcy wcale nie by³

grzecznym ch³opcem. A wobec Grze�ka za-
chowywa³ siê szczególnie �le.

- Po¿ycz temperówkê - zwróci³ siê do kole-
gi. - Zaraz ci po¿yczê, tylko skoñczê ostrzyæ
- odpar³ Grze�. - Teraz! - krzykn¹³ Anto�. -
Spieszy mi siê! - mówi¹c to wyrwa³ koledze
temperówkê z r¹k.

Takie MISIE

Tekst pochodzi z akcji �Dzielmy siê s³owem� pro-
wadzonej przez Dom Wydawniczy Rafael

Grze� nic nie powiedzia³, tylko oczy mu
posmutnia³y.

Antek zatemperowa³ kredki i o³ówki, a po-
tem niby niechc¹cy str¹ci³ temperówkê z
³awki. Grze� popatrzy³, westchn¹³ i schyli³ siê,
aby j¹ podnie�æ.

- Pewnie my�lisz, ¿e specjalnie zrzuci³em
- szuka³ zaczepki Antek. - Nic takiego nie po-
wiedzia³em - odpar³ Grze�. - Ale tak my�lisz.
- Nie mo¿esz wiedzieæ, o czym my�lê. Zreszt¹
daj spokój - zniecierpliwi³ siê ch³opiec. - Chcê
wiedzieæ, czy uwa¿asz, ¿e specjalnie zrzuci-
³em temperówkê. - A ja nie chcê z tob¹ o tym
rozmawiaæ - odpowiedzia³ Grze� spokojnie.

Antek popatrzy³ na kolegê, gro�nie zmarsz-
czy³ brwi, z³apa³ za piórnik le¿¹cy na ³awce i
wyrzuci³ go przez otwarte okno.

- Co ty wyprawiasz? - zdziwi³ siê Grzesiek.
- Wyrzuci³em twój piórnik przez okno - za-
�mia³ siê Antek. - Nie widzisz? - Widzê - od-
par³ ch³opiec - ale nie rozumiem dlaczego? -
Nie rozumiesz, bo jeste� g³upi - kpi³ Anto�. -
Nie obra¿aj mnie - zdecydowanie powiedzia³
Grze�. - Bêdê robi³, co mi siê podoba - Antek
obróci³ siê na piêcie i odszed³.

* * *
Ch³opiec le¿a³ na tapczanie i s³ucha³ mu-

zyki, gdy do pokoju wszed³ tato. Wygl¹da³ na
bardzo zdenerwowanego, bo nawet nie zdj¹³
butów i p³aszcza.

- Przyjd� szybko do kuchni - zwróci³ siê do
syna. - Musimy powa¿nie porozmawiaæ.

Anto� nie mia³ nic przeciwko temu, aby roz-
mowa toczy³a siê w kuchni. Wiedzia³, ¿e
mama na pewno na³o¿y tatusiowi obiad i oj-
ciec odzyska humor.

Nie pomyli³ siê, ale tylko w kwestii obiadu.
Mama sta³a obok i za³amywa³a rêce.

- Co siê sta³o? - dopytywa³a widz¹c smutn¹
i pochmurn¹ minê tatusia. - Nasz syn znêca
siê nad Grzesiem - rzek³ ojciec powa¿nie i
spojrza³ Antkowi prosto w oczy. - Jak to znê-
ca siê nad Grzesiem?! - nie mog³a uwierzyæ
mama. - Antek? To niemo¿liwe. - Owszem,
mo¿liwe - stwierdzi³ tato. - Co masz na swoje
usprawiedliwienie? - zwróci³ siê do syna.

Antek poczu³, ¿e czerwieni siê ze wstydu.
Nigdy nie podejrzewa³by Grze�ka o to, ¿e
naskar¿y na niego. A jednak!

- To, to ... - duka³ Anto�. - To wszystko przez
lekcjê religii - wyrzuci³ z siebie. - Przez lekcjê
religii?! - mama zrobi³a siê blada. - Ania nic
nie wspomina³a o lekcji religii - odpar³ ojciec
po chwili zastanowienia.

A wiêc to Ania naskar¿y³a - pomy�la³ Anto�.
- No tak, by³a �wiadkiem tych zdarzeñ!

- Na lekcji religii Pani katechetka opowia-
da³a o wybaczeniu - zacz¹³ mówiæ ch³opiec.
- No wiecie, ¿e trzeba drugiemu cz³owiekowi
wybaczaæ. Nawet zacytowa³a takie s³owa...
Poczekajcie, zaraz wam przeczytam, bo one
s¹ w ksi¹¿ce... - przerwa³ Anto� i pobieg³ po
podrêcznik religii. Po chwili sta³ przed rodzi-
cami z otwart¹ ksi¹¿k¹. - "Panie, ile razy mam
przebaczyæ, je�li mój brat wykroczy przeciw-
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ko mnie? Czy a¿ siedem razy?" Jezus mu
odrzek³: "Nie mówiê ci, ¿e a¿ siedem razy,
lecz a¿ siedemdziesi¹t siedem razy" (Mt 18,
21-22) - przeczyta³ Anto�. - Pani nam t³uma-
czy³a, ¿e nie chodzi o liczbê, ale o to, ¿e za-
wsze musimy byæ gotowi, aby wybaczyæ dru-
giej osobie - mówi³ ch³opiec. - No i ja chcia-
³em Grze�ka sprawdziæ...

- Jak to sprawdziæ? - ojciec badawczo wpa-
trywa³ siê w oczy syna. - No bo Grzesiek jest
taki bardzo dobry - t³umaczy³ Anto�. - Zawsze
stara siê byæ dobry dla innych. Wiêc ja sobie
pomy�la³em, ¿e najpierw to mu tak dokuczê,
ze sto razy, a potem go przeproszê i... - I w
ten sposób sprawdzisz, czy Grze� ci wyba-
czy, tak?

Antek kiwn¹³ potakuj¹co g³ow¹.
- Synku! - zawo³a³a mama. - Nie wolno ro-

biæ takich rzeczy! Nie nale¿y nikogo spraw-
dzaæ! - No ale przecie¿, gdyby mi przeba-
czy³, to w ten sposób odda³bym mu przys³u-
gê - powiedzia³ pewniej ju¿ Anto�. - Móg³by
wówczas byæ dumny z siebie, ¿e jest dobrym
uczniem Pana Jezusa.

- A nie przysz³o ci do g³owy, aby samemu
staraæ siê byæ dobrym uczniem Pana Jezu-
sa? - spyta³ tatu�.

Antkowi wydawa³o siê, ¿e zrozumia³, i¿ po-
pe³ni³ b³¹d.

- Zaraz pójdê do Grzesia i za wszystko go
przeproszê - obieca³. - Nie bêdê nadal go
sprawdza³. - Spójrz - rzek³ tato - na tê pó³kê -
wskaza³ zielon¹, star¹ pó³kê wisz¹c¹ nad zle-
wem. - Zdejmij j¹ - poleci³. - Mama ju¿ dawno
prosi³a mnie, abym j¹ rozebra³ i zniós³ do piw-
nicy. By³a wiele razy naprawiana. - Widzê -
roze�mia³ siê Anto�. - Pe³no w niej gwo�dzi.

- Owszem - rzek³ ojciec. - Wyobra� sobie,
¿e ka¿dy gwó�d� to rana, któr¹ zada³e� Grze-
siowi swoim nieodpowiednim zachowaniem.
- Dobrze tato. - Teraz chcesz i�æ przeprosiæ
kolegê, tak? Wbi³e� mu gwo�dzie w serce,
tak jak ja w tê pó³kê - stwierdzi³ tato. - Prze-
praszaj¹c wyci¹gnê gwo�dzie z jego serca -
odpar³ Anto�. - To wyci¹gnij najpierw z tej sta-
rej pó³ki.

Anto� wzi¹³ obcêgi i powoli powyci¹ga³
gwo�dzie.

- Tato, ale ona jest dziurawa jak sito! - za-
wo³a³ patrz¹c na �lady po gwo�dziach. - Czy
serce Grzesia te¿ tak bêdzie wygl¹da³o? -
spyta³ nie�mia³o. - Tak, synu - rzek³ tato. -
Zrób wiêc wszystko, aby rany w sercu Grze-
sia jak najszybciej siê zabli�ni³y - doda³.

Anto� spu�ci³ g³owê. Teraz zrozumia³
wszystko o wiele dok³adniej. Podziêkowa³ ta-
cie i wyszed³ z domu. Dzieñ by³ ch³odny i
deszczowy. Anto� skierowa³ swe kroki w stro-
nê domu Grze�ka i pomy�la³, ¿e dobrze siê
sta³o, i¿ Ania naskar¿y³a na niego, bo prze-
cie¿ gdyby tego nie zrobi³a, ran w sercu Grze-
sia by³oby z pewno�ci¹ znacznie wiêcej.

BEATA ANDRZEJCZUK

Rebus listopadowy
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CENTRUM ONKOLOGII
im. prof. Franciszka £ukaszczyka

w  Bydgoszczy, ul. Romanowskiej 2
Kaplica szpitalna

pw. Chrystusa Mi³osiernego
(otwarta od 8.00 do 17.00)

MSZE �W.: Msze �w.: 11.00 (w soboty, nie-
dziele, �wiêta); 15.00 (od wtorku do pi¹tku)
* WIZYTA na oddzia³ach codziennie od 8.30
do 13.00 * SPOWIED� na oddzia³ach (na
ka¿de ¿yczenie) i od 13.30 do 15.00 w ka-
plicy. * SAKRAMENT CHORYCH na ka¿de
¿yczenie oraz w I (pierwsz¹) �rodê miesi¹-
ca w kaplicy. * NABO¯EÑSTWA: Koronka
do Mi³osierdzia Bo¿ego o 14.50; Nowen-
na do MB Nieustaj¹cej Pomocy - w ka¿d¹
�rodê po Mszy �w. Nowenna do �w. Ojca
Pio we wtorki po Mszy �w. (z uca³owaniem
relikwii) w kaplicy.

ks. Marcin Puziak (kapelan), tel. 052 374-
33-08 (w Centrum Onkologii) (13.30-15.00)
w parafii 052 323-48-41, po 16.00

Asystencja to uczestniczenie we Mszy �w.
ze "zdrowym" spojrzeniem na chorych: np.
wentylacja, podprowadzanie do Komunii,
podanie wody.

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. Kapelan 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

(odpust w kaplicy 16. czerwca)

POS£UGA DUSZPASTERSKA
(odwiedziny chorych, rozmowy z pacjentami
i ich bliskimi itp.) trwa ka¿dego dnia od 9.00
do 15.00 (oprócz poniedzia³ku) i na ka¿de we-
zwanie. MSZA �W. sprawowana jest w ka-
plicy �w. Alberta w ka¿d¹ �rodê o 11.00 (po
niej Nabo¿eñstwo do MB Nieustaj¹cej Pomo-
cy) i w ka¿d¹ niedzielê o 14.15. ks. Wojciech
Retman  (kapelan), tel. 052 329 00 95 (cen-
trala RZOP-DSR) oraz  052-323-48-46.

DOM
SUE RYDER
W BYDGOSZCZY

W pogodny, s³oneczny dzieñ, 29 pa�-
dziernika 2006 roku odby³ siê w Domu Sue
Ryder w Bydgoszczy kolejny Dzieñ Skupie-
nia.

Idea tych dni zrodzi³a siê podczas ubie-
g³orocznej II Kampanii spo³eczno - medial-
nej "Hospicjum to te¿ ¿ycie" prowadzonej
w pa�dzierniku i listopadzie przez Funda-
cjê Hospicyjn¹ w Gdañsku. Dzieñ ten ma
zawieraæ w sobie elementy liturgiczne, in-
formacyjne i edukacyjne, g³ównie porusza-
j¹ce tematykê duchowo�ci hospicyjnej. Ma
byæ to nowy impuls dla hospicjów poprzez
wizytê innego duchownego i nowy sposób
prowadzenia zajêæ. Liturgia ma staæ siê po-
³¹czeniem modlitwy i rozwa¿ania na temat
opieki duchowej w hospicjum.

Postanowili�my zaprosiæ jako grono ho-
spicyjne Krajowego Duszpasterza Hospi-
cjów ks. dra Piotra Krakowiaka, dyrektora
Hospicjum Pallottinum w Gdañsku, oraz
kieruj¹cego ca³¹ kampani¹ spo³eczno - me-
dialn¹, aby poprowadzi³ w Domu Sue Ry-
der taki Dzieñ Skupienia. Zacz¹³ siê on uro-
czyst¹ Msz¹ �wiêt¹ celebrowan¹ w kapli-
cy hospicyjnej wg formularza Brata Alberta
Chmielowskiego przez ks. Piotra Krakowia-
ka i ks. Wojciecha Retmana za wszystkich
chorych, pracowników naszego Domu i ich
rodziny, wolontariuszy,  dobroczyñców na-
szego o�rodka, pracowników Domu Sue
Ryder oraz zmar³ych pacjentów.

DZIEÑ SKUPIENIA
W HOSPICJUM

Po skoñczonej Eucharystii uczestnicy
Liturgii przeszli do Centrum Dziennego,
gdzie Krajowy Duszpasterz omawia³ cele,
zadania i rolê III Kampanii Hospicyjnej. W
tym roku g³ównym tematem kampanii jest
¿a³oba. W trakcie wyst¹pienia ks. Piotr
omawia³ równie¿ wiele inicjatyw hospicyj-
nych o wymiarze ogólnopolskim b¹d� re-
gionalnym: Pola Nadziei, powstanie porta-
lu ogólnego o hospicjach, wspó³praca ze
szko³ami, inicjatywy zwi¹zane z kampani¹,
koncerty. W kolejnym wyk³adzie zaprezen-
towa³ duchowe i religijne aspekty opieki nad
pacjentem. W trakcie prezentacji jak i po
nich odby³a siê o¿ywiona dyskusja, wymia-
na my�li i pogl¹dów. Zaczerpnêli�my wiele
z bogatego do�wiadczenia ks. Piotra, ale
przede wszystkim z jego osobistego �wia-
dectwa i refleksji jakie nam przekazywa³ ze
swoich spotkañ i rozmów z chorymi.

"Umacniali�my" nasz¹ duszê, umys³, a¿
w koñcu przyszed³ czas na wzmocnienie
cia³a. Zjedli�my poczêstunek i wzorem pa-
tronki naszego Domu - Lady Sue wraz z
ks. Piotrem udali�my siê do naszych cho-
rych.

My�lê, ¿e Dzieñ Skupienia pomo¿e nam
jeszcze pe³niej odczytywaæ i ws³uchiwaæ siê
w potrzeby naszych podopiecznych.

KS. WOJCIECH
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Jedno wiem i innych objawieñ
Nie potrzeba oczom i uszom -

Uczyniwszy na wieki wybór,
W ka¿dej chwili wybieraæ muszê.

Jerzy Liebert (1904 - 1931)



Dla (nie tylko starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
11/2006

(opracowa³ KfAD)

ZNACZENIE WYRAZÓW
[1] Psotna zabawa [2] Wêdrowiec z pleca-
kiem [3] Antonim p³ycizny [4] Towar za to-
war [5] Tunel pod wzniesieniem terenu [6]
Stacja kolejowa, lub autobusowa [7] Jarzy-
na [8] Czê�æ ubioru z nogawkami [9] Meta-
lowy szczelny czajnik [10] Ulga dla chorej
rêki [11] Szablon do seryjnej produkcji [12]
Rzecz oddana na przechowanie [13] Nie
znosi towarzystwa innych osób [14] Obcho-
dzi imieniny 6 listopada [15] D³ugo�æ, sze-
roko�æ, wysoko�æ, czy g³êboko�æ [16] £owi
ryby na przynêtê [17] Znawca ro�lin [18] Ar-
cydzie³o, rzecz wielkiej warto�ci [19] 3600
sekund [20] W�ród zió³ i przypraw kuchen-
nych [21] Cienka kie³basa.

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
12. listopada 2006 r. Losujemy nagrodê nie-
spodziankê. PT Autorów rozwi¹zañ prosimy
o podawanie wieku.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o: �TYLKO W PRAWDZIE JEST
¯YCIE�.

Nagrodê otrzymuje Benedykt Szmyt, zam.
w Bydgoszczy, przy ul. Konf. Barskich 4.
Gratulujemy. Nagroda do odebrania w zakry-
stii.

Mahonia pospolita (Mahonia aquifo-
lium) - mo¿e i chcia³aby ta ro�lina byæ drze-
wem o szumnych konarach, mo¿e chcia³a-
by rodziæ dorodne owoce pe³ne ¿yciodaj-
nego nektaru, mo¿e ... a jest krzewin¹.
Krzewin¹ zawsze zielon¹, której ojczyzn¹
jest zachodnia czê�æ Ameryki Pó³nocnej.

 W roku 1823, jak podaj¹ �ród³a zosta³a
przywieziona do Italii. T¹ drog¹ zawêdro-
wa³a do naszych ogródków, parków i na
skwery. Sta³o siê to wszystko, to znaczy
wêdrówka mahonii, za spraw¹ jej eleganc-
kiej urody, ca³ego wygl¹du ro�liny.

Dorasta ten szeroko roz³o¿ysty krzew do
oko³o 1m wysoko�ci, li�cie ciekawego po-
kroju zakoñczone "pazurkami", skórzaste,
po³yskliwe, niby lakierowane, wierzchem
barwy ciemnej zieleni, jesieni¹ czerwieni¹
i purpur¹ zdobione, spodem jasnozielone.
Kwitnie te¿ strojnie, kwiatami prosto wznie-
sionymi ¿ó³to z³oci�cie, czerwonawo nabie-
g³ymi, zebranymi w wiechowate grona.

Z owych kwiatów tworz¹ siê jagody (nie-
jadalne) niebieskie, oszronione nalotem,
pe³ne purpurowo czerwonego soku. Prefe-
ruje dla swego wzrostu miejsca pó³ cieni-
ste, a gleby próchnicze. W�ród szaty ro-
�linnej stanowi ozdobê, jak subtelny doda-
tek jubilerski do eleganckiej kreacji. Dlate-
go te¿ stroi siê mahoni¹ groby, ale te¿ robi
siê adwentowe wieñce i Bo¿onarodzenio-
we stroiki. Strojny krzew nale¿y do rodziny
berberysowatych.

Oprócz mahonii pospolitej mo¿na spo-
tkaæ w naszym najbli¿szym otoczeniu kilka
odmian bardzo dekoracyjnych krzewów z
Dalekiego Wschodu i Ameryki Pó³nocnej.
S¹ to: mahonia pe³zaj¹ca (mahonia repens)
z Kalifornii i Nowego Meksyku, mahonia
japoñska (mahonia japonica), mahonia
paprociolistna (mahonia lomarifolia) z Chin,
która kwitnie równie¿ zim¹, oraz mahonia
Beala (mahonia bealii), której ojczyzn¹ s¹
niebotyczne Himalaje.

Z odleg³ych krain przywêdrowa³ ten krzew
do naszej parafii, by cieszyæ swym wygl¹-
dem i stroiæ barwnymi plamami otoczenie,
zw³aszcza teraz, gdy z³oto jesieni zmieni
siê w barwy szaro-bure, nim �nieg je bia³¹
szat¹ pokryje, a i spod �niegu ¿yw¹ barw¹
cieszyæ bêdzie.

Stworzy³ Bóg krzewinê, da³ jej piêkno,
uzna³, ¿e tak ma zostaæ, kaza³ nazwaæ j¹
mahoni¹. My j¹ podziwiamy.

MAREK

Opracowano na podstawie:
Bolliger, Erben, Grau, Heubl - Leksykon
Przyrodniczy - Krzewy; przek³ad i adapta-
cja: W. Matuszkiewicz, �wiat Ksi¹¿ki.

¯YWOTNIK ZACHODNI
DRZEWA I KRZEWY NASZEJ PARAFII
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DORABIANIE KLUCZY
patentowe * podklamkowe * samochodowe *

Gerda * przerabianie wk³adek
(przy dorobieniu 15 kluczy - 1 wk³adka GRATIS)

NAPRAWA OBUWIA
OSTRZENIE NARZÊDZI

DOMOWYCH
no¿yczki  * no¿e  * sekatory

SPRZEDA¯
zamków * k³ódek * akcesoriów elektrycznych

*  baterii (wymiana baterii w zegarkach)

ZAPRASZAMY
od poniedzia³ku do pi¹tku

13.30 - 18.00;

w soboty 9.00 do 13.30

85-796 Bydgoszcz
ul. £ochowskiego 4

(klatka druga przy Agencji PKO BP)

tel. kom. 0 501 404 302

CZY TO GRZECH?
Spowiada siê starszy ju¿ pan. Wymienia
grzechy i mówi:
- W czasie stanu wojennego ukrywa³em
dzia³acza opozycji na strychu ... - To bar-
dzo dobry, chwalebny uczynek! - powiada
spowiednik - Ale on mi p³aci³ za ka¿dy dzieñ
25 z³otych - odpowiada penitent. - No có¿,
¿ywi³e� go, a on siê na to godzi³. To ¿aden
grzech - tlumaczy spowiednik. - Zgoda, ale
czy ja nie powinienem mu powiedzieæ, ¿e
stan wojenny ju¿ siê dawno skoñczy³?

11111 SSSSS WWWWW LLLLL AAAAA

22222 TTTTT UUUUU TTTTT AAAAA

33333 GGGGG £££££ NNNNN AAAAA

44444 WWWWW YYYYY NNNNN AAAAA

55555 PPPPP RRRRR OOOOO PPPPP

66666 DDDDD WWWWW EEEEE CCCCC

77777 WWWWW AAAAA WWWWW OOOOO

88888 SSSSS PPPPP IIIII EEEEE

99999 SSSSS AAAAA AAAAA RRRRR

0101010101 TTTTT EEEEE AAAAA KKKKK

1111111111 WWWWW ZZZZZ IIIII KKKKK

2121212121 DDDDD EEEEE YYYYY TTTTT

3131313131 OOOOO DDDDD EEEEE KKKKK

4141414141 LLLLL EEEEE RRRRR DDDDD

5151515151 WWWWW YYYYY RRRRR YYYYY

6161616161 WWWWW ÊÊÊÊÊ RRRRR ZZZZZ

7171717171 BBBBB OOOOO IIIII KKKKK

8181818181 KKKKK LLLLL OOOOO TTTTT

9191919191 GGGGG OOOOO NNNNN AAAAA

0202020202 SSSSS ZZZZZ IIIII AAAAA

1212121212 KKKKK AAAAA OOOOO SSSSS



Ludzie z pomnika (101)

Urodzi³ siê w dniu 8 stycznia 1897 roku
w Chwa³kowie powiat �rem. By³ synem or-
ganisty, a zarazem zarz¹dcy dóbr parafii
Chwa³kowo, Franciszka i Antoniny z domu
Baraniak. Szko³ê Powszechn¹ ukoñczy³ w
swej rodzinnej  miejscowo�ci. Po jej ukoñ-
czeniu w 1911 roku przygotowywa³ go do
matury gimnazjalnej pracuj¹cy w parafii ks.
Kazimierz Echaust. Kap³an ten prócz obo-
wi¹zków duszpasterskich by³ okrêgowym
mê¿em zaufania  Towarzystwa Czytelni
Ludowych. W 1916 roku przyst¹pi³ do eg-
zaminu jako ekstern, ale g³ówny egzami-
nator orzek³, ¿e za ma³o zna historiê Pañ-
stwa Pruskiego. Dalsz¹ naukê przerwa³o
mu powo³anie do armii niemieckiej, w któ-
rej s³u¿y³ od 15 marca 1917 roku do 11 li-
stopada 1918 roku. Po demobilizacji przy-
by³ do Poznania i natychmiast wst¹pi³ do
tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Z tej
racji od pierwszych dni bra³ udzia³ w Po-
wstaniu Wielkopolskim. W armii powstañ-
czej s³u¿y³ do 10 czerwca 1919 roku.

Po zakoñczeniu walk powstañczych
uczêszcza³ na roczny kurs nauczycielski,
na który zapisa³ siê od 12 sierpnia 1919
roku. Zda³ na nim w dniu 2 wrze�nia 1919
roku egzamin maturalny, ale kurs jako ca-
³o�æ ukoñczy³ w dniu 10 lutego 1920 roku.

Jako prymusa ukoñczenia kursu odde-
legowano go natychmiast do pracy o�wia-
towej na Warmii. Od 25 lutego 1920 roku
by³ nauczycielem szkó³ polskich w Sztumie
i Ko³ozêbie. Równolegle pracowa³ spo³ecz-
nie w Warmiñskim Komitecie Plebiscyto-
wym.

FRANCISZEK
WOJCIECHOWSKI

Po powrocie z terenów plebiscytowych
powierzono mu obowi¹zki kierownika szkó³
powszechnych. Najpierw pracowa³ jeden
rok w Wieleniu, a w roku szkolnym 1921/
22 kierowa³ szko³¹ w Rosku powiat Czarn-
ków. Pracuj¹c na stanowiskach kierowni-
czych studiowa³ równolegle na Studium
Wychowania Fizycznego przy Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Poznañskiego.
Po skoñczeniu trzech trymestrów i zdaniu
egzaminu uzyska³ dyplom uprawniaj¹cy go
do nauczania wychowania fizycznego w
szko³ach realnych i gimnazjach. W roku
szkolnym 1922/23 pracowa³ jako nauczy-
ciel w Publicznej Szkole Powszechnej w
Czarnkowie, a w latach 1923/25 w Pañ-
stwowym Gimnazjum Humanistycznym w
Szamotu³ach. W tym samym czasie ukoñ-
czy³ kilka kursów wakacyjnych, które da³y
mu uprawnienia komendanta szkolnych
hufców Przysposobienia Wojskowego. Z
tak¹ przesz³o�ci¹ z³o¿y³ wniosek do w³adz
o�wiatowych o przeniesienie go i usamo-
dzielnienie na stanowisku nauczycielskim
w wiêkszym mie�cie. We wniosku wymie-
ni³ Poznañ, lub Bydgoszcz. Ówczesny miej-
scowy inspektor szkolny po wizytacji w
Szamotu³ach wystawi³ mu opiniê nauczy-
ciela sumiennego i oddanego, o wysokiej
kulturze s³u¿bowej i nienagannym zacho-
waniu poza s³u¿bowym.

Z dniem 1 wrze�nia 1925 roku zosta³
przeniesiony na etat nauczyciela gimnasty-
ki i æwiczeñ cielesnych  w Pañstwowym
Gimnazjum Humanistycznym  w Bydgosz-
czy, przy ulicy Grodzkiej. Szkole tej pozo-
sta³ wierny ju¿ do koñca okresu miêdzy-
wojennego.

Prowadzi³  w niej zajêcia z Przysposo-
bienia Woskowego i Przysposobienia Spor-
towego. Sprawowa³ te¿ ró¿ne funkcje spo-
³eczne. By³ komendantem Hufca Szkolne-
go Ko³a Przysposobienia Wojskowego,
przewodnicz¹cym Szkolnego Ko³a Sporto-
wego i wieloletnim opiekunem prê¿nie dzia-
³aj¹cej gimnazjalnej dru¿yny harcerskiej.

Wojciechowski jako nauczyciel kontrak-
towy uczy³ te¿ w innych szko³ach bydgo-
skich: Pañstwowej �redniej Szkole Rolni-
czej i Pañstwowym Liceum Pedagogicz-
nym.

Aresztowany przez Gestapo w swym
mieszkaniu przy Placu Ko�cieleckich w
dniu 14 pa�dziernika razem z przebywaj¹-
cym u niego starszym koleg¹, nauczycie-
lem w stanie spoczynku, Janem Wielebiñ-
skim zosta³ doprowadzony do obozu dla
internowanych Polaków w koszarach 15
PAL-u przy ulicy Gdañskiej. Rozstrzelany
w Dolinie �mierci pod Fordonem w du¿ej
grupie nauczycieli bydgoskich w dniu 1 li-
stopada 1939 roku. Pozostawi³ ¿onê Hele-
nê i dwoje dzieci: Adama (1929) i Katarzy-
nê (1937). Córka Katarzyna, dzi� emeryt-
ka, by³a wieloletni¹ nauczycielk¹ w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Chojnicach.

opracowa³ KFAD
Materia³ �ród³owy:
Kronika Bydgoska Tom XV - TMMB 1993; Rela-
cja córki Katarzyny z Chojnic

JAK¥
WYBRAÆ DROGÊ

W listopadowe dni kieruj¹ sie nasze
my�li w stronê przemijania ¿ycia. Sprzyja
temu obumieranie przyrody, a tak¿e Uro-
czysto�æ Wszystkich �wiêtych, Dzieñ Za-
duszny, odwiedzanie cmentarzy. Ile¿ to
razy, stoj¹c nad mogi³¹, nachodzi nas my�l
o przeznaczeniu cz³owieka. Niektórzy szu-
kaj¹ odpowiedzi w gwiazdach, horosko-
pach, u wró¿ek. Inni wierz¹ w �zrz¹dzenie
�lepego losu�, a jeszcze inni w Bo¿e prze-
znaczenie, od którego i tak nie ma uciecz-
ki.

Zastanówmy siê, co nam, wierz¹cym, Pi-
smo �wiête mówi o przeznaczeniu. �wiêty
Jan mówi: �W Nim (w Chrystusie) Bóg wy-
bra³ nas przed za³o¿eniem �wiata, aby�my
byli �wiêci i nieskalani przed Jego obli-
czem� (J 1,4), oraz dalej: �Stworzy³ nas po
to, by�my istnieli ku chwale Jego majesta-
tu� (J1,12).

Nasz Wielki Rodak, S³uga Bo¿y Jan
Pawe³ II  podczas katechezy Adwentowej
w dniu 8 grudnia 1998 roku powiedzia³: �W
Chrystusie Bóg powo³uje nas, aby�my piel-
grzymuj¹c tu, na ziemi, byli znakiem �wiê-
to�ci, mi³o�ci i chwa³y Bo¿ej�. Jednak Bóg
stwarzaj¹c nas da³ nam woln¹ wolê. On nas
do niczego nie zmusza, a wybór nale¿y tyl-
ko do nas. Dlatego osi¹gniêcie celu nasze-
go powo³ania bez naszego udzia³u jest nie-
mo¿liwe.

Ka¿dy z nas wie doskonale, ¿e planuj¹c
podró¿, czy inn¹ �wyprawê� w nieznane
musimy  dokonaæ odpowiedniego przygo-
towania. Musimy mieæ do dyspozycji po-
trzebne pomoce jak: przewodniki, mapy itp.
Jezus Chrystus zostawi³ nam w Swej na-
uce tak¹ swego rodzaju mapê, aby�my
mogli wybraæ w³a�ciw¹ drogê naszej piel-
grzymki. T¹ "map¹" jest fragment Ewange-
lii, który znany jest jako �Kazanie na Gó-
rze�, lub jako �Osiem b³ogos³awieñstw�.
Jezus wskazuje sposoby osi¹gniêcia �wiê-
to�ci w naszym ¿yciu, Proponuje by byæ
�ubogim w duchu�, �cichym�, �mi³osiernym�,
�czystego serca�, �³akn¹cym i pragn¹cym
sprawiedliwo�ci� ... Taka postawa gwaran-
tuje nam Bo¿e b³ogos³awieñstwo i drogê
do �wiêto�ci. Taki wybór jest w³a�ciwy i
zgodny z pragnieniem Boga. Wybieraj¹c
zawsze pamiêtajmy jakie motto ¿yciowe
mia³ ¿ydowski pisarz Szo³em  Alejchem:
�Cz³owiek zawsze jest tym, kim pragnie
byæ�.

Karmelita, b³ogos³awiony Ojciec Alfons
Mazurek, którego relikwie mamy w naszej
parafii, pisa³ do wspó³braci: �U�wiêcajmy
siê wzajemnie wszyscy: kap³ani i �wieccy,
m³odzi i starzy, rodzice i dzieci. Gdy zabrak-
nie �wiêtych w narodzie, robi siê ciemno w
g³owach ludzkich i ludzie nie widz¹ dróg,
którymi nale¿y kroczyæ�.

Oby nikt z nas nie zagubi³ siê i oby�my,
poprzez wzajemne u�wiêcanie siê, potra-
fili wêdrowaæ w³a�ciw¹ drog¹.

KfAD
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Kompendium (12)

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Z KANCELARII PARAFIALNEJ

20 pa�dziernika 2006
Kacper Andrzej Mazur

ur. 11.01.2006
21 pa�dziernika 2006

Patryk Golimowski
ur. 27.07.2006

22 pa�dziernika 2006
Sebastian �cis³owski

ur. 08.07.2006
Karol Pawe³ Warsiñski

ur. 19.07.2006
Igor Jaros³aw Mazur

ur. 18.09.2006
Maksymilian Tomasz Kaniewski

ur. 19.08.2006
5 listopada 2006

Zofia Daria Wi�niewska
ur. 15.09.2006

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

DZIA£ DRUGI
WYZNANIE WIARY CHRZE�CIJAÑSKIEJ (5)

WIERZÊ
39. Tylko Bóg JEST?

Podczas gdy wszystkie stworzenia otrzyma³y od Niego to wszystko,
czym s¹ i co posiadaj¹, Bóg jest pe³ni¹ Bytu i wszelkiej doskona³o�ci.
On jest �TYM, KTÓRY JEST�, bez pocz¹tku i bez koñca. Jezus obja-
wi³, ¿e tak¿e On nosi imiê Boskie: �JA JESTEM� (J 8,28).

40. Jakie znaczenie ma objawienie imienia Boga?

Objawiaj¹c swoje imiê, Bóg pozwala poznaæ bogactwo zawarte w
swojej niezg³êbionej tajemnicy: On sam jest Tym, od zawsze i na za-
wsze, który przekracza �wiat i historiê. On uczyni³ niebo i ziemiê. On
jest Bogiem wiernym, który jest zawsze przy swoim ludzie, aby go
zbawiæ. On jest w najwy¿szym stopniu �wiêty, �bogaty w mi³osierdzie�
(Ef 2,4), zawsze gotowy przebaczaæ. Jest Bytem duchowym, trans-
cendentnym, wszechmocnym, wiecznym, osobowym, doskona³ym.
Jest Prawd¹ i Mi³o�ci¹.

Bóg jest Bytem nieskoñczenie doskona³ym, którym jest Trójca �wiêta
(�w. Turybiusz z Mongrovejo). (cdn)

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

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

14 pa�dziernika 2006
S³awomir Witomski

Anna Pater
Tomasz Ony�ko

Joanna Rydlewska
20 pa�dziernika 2006
Piotr £ukasz Warcho³

Magdalena Mazur
21 pa�dziernika 2006
Marcin Sebastian Sala
Anna Maria Witkowska

Przemys³aw Andrzej Krzysztoforski
Beata Katarzyna W³odarczyk

28 pa�dziernika 2006
Pawe³ Wojciech Barbara
Agnieszka Dawidowicz

Pawe³ Micha³ Korpowski
Patrycja Dominika Studziñska

Marcin Janusz Majchrzak
Justyna Magdalena Wi�niewska

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ
i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

Zbigniew Ryszard Arcimowicz
ur. 02.11.1942 zm. 21.10.2006

Monika �nieciñska
ur. 29.03.1933 zm. 21.10.2006

Maria Kempiñska
ur. 05.11.1911 zm. 25.10.2006

Jerzy Piotr Borysewicz
ur. 02.01.1945 zm. 02.11.2006

Teresa Sobczak
ur. 10.09.1924 zm. 04.11.2006

Halina �ciesiñska
ur. 15.06.1951 zm. 06.11.2006

Z ksi¹g parafialnych
wg stanu w dniu 13.11.2006

spisa³ Krzysztof D.

SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest
przy udziale wspólnoty parafial-
nej w czasie niedzielnej Mszy �w.
o 13.00. Dziecko zg³aszaj¹ ro-
dzice w Biurze Parafialnym po-
daj¹c kandydatów na chrzest-
nych, tj. osoby ochrzczone,
bierzmowane, praktykuj¹ce, ma-
j¹ce ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹
w ma³¿eñstwie musi to byæ zwi¹-
zek sakramentalny). Zg³aszaj¹c
dziecko do Chrztu �w. trzeba
przedstawiæ odpis skrócony aktu
urodzenia dziecka z USC. Kate-
cheza odbywa siê zawsze przed
Chrztem �w. w sobotê po Mszy
�w. o 18.30. Najbli¿sze terminy
Chrztu �w.:  26 listopada, 10 i
25 grudnia br.

SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹-
zek ma³¿eñski powinny zg³osiæ
siê do Biura Parafialnego celem
ustalenia terminu �lubu i spisa-
nia protoko³u na  3 miesi¹ce
przed �lubem.

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

INFORMACJE

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

Tylko Bóg JEST! Tylko Bóg ma ¯ycie w sobie. Moje ¿ycie jest
przemijaj¹ce i jest mi podarowane od dnia mego urodzenia do chwili
mej �mierci. Bóg jednak pragnie abym i ja mia³a ¿ycie wieczne: "K³a-
dê przed wami ¿ycie i �mieræ... wybierajcie wiêc ¿ycie..." (Pwt 30,19).
Wybór ten nie jest prosty, bo "ka¿dy, kto pope³nia grzech jest niewol-
nikiem grzechu" (J 8.35). A któ¿ z nas nie jest grzesznikiem? Bêd¹c
niewolnikiem grzechu nie podejmujemy decyzji z pe³n¹ za nie odpo-
wiedzialno�ci¹, lecz postêpujemy pod wp³ywem strachu, przyzwycza-
jeñ, ¿¹dz, wygody, namiêtno�ci, na³ogów. Podobno a¿ 75 % ludzi kie-
ruje siê odruchami. Jednak Bóg jest zawsze przy nas, aby nas zba-
wiæ. W sakramencie pojednania Jezus jest gotowy uwolniæ nas od
ka¿dego naszego grzechu: "Ku wolno�ci wyswobodzi³ nas Chrystus."
(Ga 5.1) Jako ludzie wolni mo¿emy prawdziwie odpowiadaæ za swe
decyzje. "Je¿eli wiêc Syn was wyzwoli, wówczas bêdziecie rzeczywi-
�cie wolni." (J8,36)

Bóg jest "transcendentny". Transcendentny oznacza: wykracza-
j¹cy poza zasiêg do�wiadczenia, przekraczaj¹cy granice �wiadomo-
�ci i poznania. Gdy moja córka uczy³a siê "Ontologii" z ksi¹¿ki W³ady-
s³awa Stró¿ewskiego, czyta³am j¹ wraz z ni¹, bo jak¿e inna to ontolo-
gia od tej, której uczy³am siê kiedy�. Jest w niej pojêcie "skoku ku
transcendencji" Karla Jaspersa. Na czym to polega? Aby wykonaæ
skok ku transcendencji trzeba porzuciæ wszelk¹ dotychczasow¹ wie-
dzê o danym bycie i pozwoliæ mu przemówiæ. Trzeba przyj¹æ postawê
ws³uchiwania siê w to co ma do powiedzenia, wychwytywaæ sygna³y,
"które wskazuj¹, ostrzegaj¹ i wyjawiaj¹ to, co jest. Jest to jedyna dro-
ga wej�cia na g³êbiê, droga nie tylko rozpoznania, ale i przemiany
mojego stosunku do �wiata i przemiany mnie samego. Zamiast zapa-
dania siê w otch³añ, otwieram siê na transcendencjê, ze wszystkich
�róde³ wychodzi mi naprzeciw byt." Chcê tu dodaæ Drogi Czytelniku,
¿e mimo i¿ masz imiê i nazwisko i jeste� bardzo konkretnym cz³owie-
kiem, te¿ jeste� transcendentny. Któ¿ mo¿e poznaæ Ciebie, Twoje my�li,
Tw¹ �wiadomo�æ? Wszelka wiedza innych o Tobie zawsze bêdzie
niepe³na, zawsze bêdzie Ciê redukowa³a. Wy³ania siê tutaj koniecz-
no�æ wielkiego szacunku dla prawdy poznawanego bytu. Wchodzimy
w przestrzeñ nie poznawaln¹ do koñca, nie nazwan¹, transcendentn¹.

  (IJP)

12 listopada 2006
Oliwia Anna Kondracka

ur. 22.08.2006
Patryk Jan Ró¿ycki

ur. 28.08.2006
Beata Stasiñska
ur. 21.04.2005

Ewa Dra¿niewska
ur. 14.05.2006

Miko³aj Dawid Bielski
ur. 24.12.2005
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S³odkie podkowy
W sobotê 11. listopada br. podczas Mszy �w. o 11.30 zgromadzi³y siê
dzieci, by wspominaæ �w. Marcina (te¿ patrona Bydgoszczy) i modliæ
siê za Ojczyznê w Dniu Niepodleg³o�ci. Mszy �w. przewodniczy³ ks.
Dariusz Weso³ek. Podczas kazania wa¿nym rekwizytem by³o krzes³o.
Wiele natrudzili siê m³odzi parafianie, by odgadn¹æ do czego ten me-
bel s³u¿y i ile dobra przynosi, podobnie jak �w. Marcin. Wspomnienie
�w. Marcina sta³o siê tradycj¹ pieczenia rogali, tzw. �Marcinków�, które
jak g³osi legenda, pojawia³y siê na �ladach kopyt konia, którym wêdro-
wa³ �w. Marcin, st¹d ich nazwa - �s³odka podkowa�.



29. pa�dziernika na wszystkich Mszach �w. odczytano okoliczno-
�ciowy list ks. bpa ordynariusza Jana Tyrawy dotycz¹cy duchowego
i materialnego wsparcia budowy Seminarium Duchownego w Byd-
goszczy. By³a te¿ okazja do z³o¿enia ofiar na ten cel. * Po Mszy �w. o
18.30 wyst¹pi³ w naszej �wi¹tyni zespó³ muzyczny �Collegium Voca-
le� z muzyk¹ renesansow¹.
31. pa�dziernika o 19.30 w parafialnej kaplicy odprawiono Mszê �w.
w jêzyku ³aciñskim. Ks. Dariusz zaprasza na Mszê �w. w jêzyku ³aciñ-
skim w ka¿dy, pierwszy wtorek miesi¹ca.
1. listopada, w Uroczysto�æ Wszystkich �wiêtych o 12.00, a 2. li-
stopada w Dniu Zadusznym o 14.00 na Cmentarzu Komunalnym
przy ul. Wi�lanej odprawione zosta³y Msze �w. z procesj¹ za zmar-
³ych. * W parafii, w Dniu Zadusznym, sz³a procesja ¿a³obna po Mszach
�w. o 8.30 i 18.30.
4. listopada o 11.00 w parafialnej kaplicy odprawiona zosta³a Msza
�w. dla cz³onków Wspólnoty Grupa Wsparcia dla osób w ¿a³obie.
5. listopada na wszystkich Mszach �w. kazania g³osi³ ks. Miros³aw
Pstr¹gowski - proboszcz parafii pw. �w. £ukasza. Powsta³a 14 lat
temu parafia z mozo³em buduje ko�ció³ i inne obiekty parafialne. Po
Mszach �w. mo¿na by³o wesprzeæ dzie³o budowy, otrzymuj¹c pami¹t-
kow¹ �cegie³kê�. * W Dolinê �mierci posz³a XXIV tradycyjna i para-
fialna Droga Krzy¿owa. Po�wiêcono dwie nowe Stacje Golgoty XX
wieku. (str. 11).
7. listopada o 19.00 w Auli Domu Parafialnego odby³ siê wyk³ad do-
tycz¹cy Doliny �mierci wyg³oszony przez Prezydenta Bydgoszczy.
Spotkanie zorganizowa³o Stowarzyszenie Golgoty XX wieku, a któ-
remu przewodniczy³ ks. Proboszcz. Spotkanie trwa³o ponad dwie
godziny i tematycznie daleko wybiega³o poza g³ówny w¹tek wyk³adu,
co spowodowa³a m.in. o¿ywiona dyskusja wielu osób z Prelegentem.
W spotkaniu bra³o udzia³ kilkudziesiêciu uczestników.
11. listopada w �wiêto Niepodleg³o�ci i dniu modlitw za Ojczyznê,
a tak¿e wspomnienie �w. Marcina po Mszy �w. o 11.30 - smacznymi
rogalami zosta³y obdarowane dzieci. Rogale ufundowa³a Piekarnia i
Cukiernia �GALLA� z Fordonu.
12. listopada na Mszach �w. kazania g³osi³ o. Stanis³aw - kapucyn,
pracuj¹cy na codzieñ w Kijowie na Ukrainie. Zbiera³ te¿ ofiary na
potrzeby tamtejszej wspólnoty.
28. listopada o 19.00 odbêdzie siê spotkanie Sejmiku Parafialnego
na plebanii.
3. grudnia rozpoczyna siê adwent. RORATY dla doros³ych w dni
powszednie o 7.00, a dla dzieci od poniedzia³ku do pi¹tku o 17.00.
12. grudnia rozpoczn¹ siê Rekolekcje Adwentowe, które poprowa-
dzi ks. Zdzis³aw Haenel.
18 listopada o 18.00   w ramach XXV Tygodnia Kultury Chrze�cijañ-
skie i w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê uroczysto�ci¹ �w. Cecylii patronki
chórów i muzyki ko�cielnej  odbêdzie w naszej parafii siê uroczysty
koncert. Po³¹czone chóry (ponad 300) �piewaków z chórów bydgo-
skich, oraz z Che³mna i Solca Kujawskiego wraz z orkiestr¹   symfo-
niczn¹ Zespo³u Szkó³ Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskie-
go w Bydgoszczy wykonaj¹ wielki repertuar chóralny. Po koncercie
odbêdzie siê Msza �w. z udzia³em zespo³ów.
Poradnictwo Rodzinne pe³ni dy¿ury w ka¿dy czwartek od 17.30 do
18.30 w Biurze Parafialnym.
Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w kaplicy w pi¹tki 9.00-16.00.
W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca prowadzona jest przez ró¿ne
wspólnoty modlitwa �Ró¿añcowe Jerycho�.
Inne og³oszenia na stronach DA �Martyria� i Fundacji �Wiatrak�
Biuro Parafialne czynne jest w dni robocze (od poniedzia³ku do pi¹t-
ku) od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 17.00.
Transmisja nabo¿eñstw z ko�cio³a w niedzielê i �wiêta ze strony
internetowej www.mbkm.pl; s¹ tam te¿ og³oszenia duszpasterskie.

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

POZIOMO:
1A Warzywo bogate w ¿elazo 1J Nie dopieczone ciasto 2G Angielskie
piwo 3A Ma okre�lone stê¿enie 3J Dywersyjne zniszczenie 4G Mia-
sto na Mazurach 5A W dwuboju razem z rwaniem 5J Brawa jako po-
dziêkowanie 6F Deficyt w kasie 7A Pañstwo z Bawari¹ 7K Niemiecki
Marcin 8F Organ dowodzenia 9A Odcinek mostu 9J Odraza do dal-
szego dzia³ania 10G Spodnia czê�æ naczynia 11A Gatunek pustyn-
nych gryzoni 11J Smakowity przysmak 12G Dziewczynka z Asem 13A
S³uga dla rycerza 13J Utwór z ariami.

PIONOWO:
A1 S³odki lek na kaszel A9 Wiano panny m³odej B5 M¹¿ dla klaczy C1
Fronton budynku C9 Pok³ad kopaliny D5 Inaczej bark E1 �rodek do
u¿y�niania gleby E9 Skarbiec z ba�ni F5 Nasz rozum G1 Cztery damy
w kartach G8 Niebieski zwierzyniec H6 Trzpieñ do ³¹czenia blach J1
L¹dowanie po skoku J8 Skafander Eskimosa K5 Typ nadwozia sa-
mochodu L1 Izolowany przewód L9 Stawiany przed rzutnikiem M5
Miejsce zamieszkania N1 Kwiat symbol S³oñca N9 Zawsze kocha swoje
dziecko O5 Drwina, ironia P1 Ma³e kleszcze P9 Manna

Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg podanego szyfru. Poszczególne
wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy
podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(3P, 7F, 11D 13B 9L) (3D, 9G) (1C, 5M,
9E, 7D, 5J) (3E, 11M, 3L, 6K, 3A, 5F) (1A, 5A, 13D, 1F, 3E) (,) (6M,
1N, 13K, 3N, 4G, 13A, 10J) (5F, 11A, 9F, 2A, 8F, 1B) (3E, 4N, 5L, 9D)
(8K, 3B, 12C, 2P) (.) (13M, 4A) (6O, 8B, 3E, 9J, 11M) (3E, 2A, 3L, 4C,
7M)].
Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 10. grudnia 2006 roku. Rozwi¹zanie krzy-
¿ówki  z poprzedniego wydania brzmia³o: �CHRYSTUS TO PRAWDA
I ¯YCIE, A MARYJA TO DROGOWSKAZ DO PRAWDY� (Powy¿sze
s³owa to cytat z kazania wyg³oszonego we Lwowie z okazji uroczysto-
�ci ku czci Królowej Polski jakie w dniu 3 maja 1937 roku mówi³ ks. dr
Alojzy Jougan - Cenzor Kurii Metropolitarnej we Lwowie).
Nagrodê otrzymuje Zbigniew Bielawski, zam. w Bydgoszczy przy
ul. Kleina 7. Gratulujemy. Nagroda od odebrania w zakrystii.

ZNACZENIE WYRAZÓW

KRZY¯ÓWKA  LISTOPADOWA
OPRACOWA£ RASKE WIDIP

MSZE �WIÊTE W NASZYM KO�CIELE:
w dni powszednie: 7.00 8.30 17.00(*) 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  autorom tekstów i korespondentom za listy. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku
17. listopada 2006 r. Nastêpne wydanie �Na o�cie¿� planowane jest  17. grudnia 2006 r.

TELEFONY
323-48-33 ks. proboszcz Jan Andrzejczak, 323-48-35 Biuro Parafialne
323-48-45 ks. Krzysztof Buchholz; 323-48-42 ks. Krzysztof Danowski
323-48-41 ks. Marcin Puziak; 323-48-46 ks. Wojciech Retman
323-48-43 ks. Dariusz Weso³ek; 323-48-44 ks. Zbigniew Zimniewicz

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
parafialnej: www.mbkm.pl) * Materia³ów nie zamówionych redakcja
nie zwraca. Zastrzega siê równie¿ prawo do zmiany tytu³ów, skrótów i
redakcji materia³ów * Wydawca: Rzymskokatolicka Parafia Matki
Boskiej Królowej Mêczenników w Bydgoszczy.
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Z£AMANE PRZYKAZANIE
medytacje o wyborach

Po raz pierwszy serce ma³ego cz³owiecz-
ka zaczyna biæ w 21. dniu od poczêcia. W
chwilê pó�niej, w czwartym tygodniu ci¹¿y
to samo dziecko mierzy ju¿ ponad pó³ cen-
tymetra. Ma wyra�nie wyodrêbnion¹ g³ów-
kê, tu³ów i zawi¹zki górnych koñczyn. W szó-
stym tygodniu jego mózg pracuje ju¿ na tyle
sprawnie, ¿e mo¿emy zarejestrowaæ wysy-
³ane przez niego fale elektromagnetyczne ...

Pozwól mi mówiæ Mamo...
Zaczyna siê niewinnie... Od odpowiedzi

na anons prasowy: "bezbolesne wywo³ywa-
nie miesi¹czki", "ginekolog-wszystkie zabie-
gi-dyskretnie". Pó�niej jest ju¿ bardziej dra-
matycznie... "To co zrobi³am jest okropne",
"zabi³am", "b³agam o przebaczenie". G³osów
rozpaczy utrzymanych w podobnym tonie
jest mnóstwo na powstaj¹cych jak grzyby po
deszczu internetowych forach samopomo-
cy dla matek, które dopu�ci³y siê aborcji.
Je¿eli wiêc przerwanie ci¹¿y jest jedynie ru-
tynowym zabiegiem medycznym, jak próbuj¹
nam wmówiæ zwolennicy aborcji, to sk¹d ten
kac moralny? Mo¿e st¹d, ¿e naszego sumie-
nia nie da siê oszukaæ? Usuniêcie ci¹¿y za-
wsze bêdzie przez nie rozpoznawane jako
zabójstwo...

Zanim wiêc w³¹czymy siê do sporu o pra-
wo do przerywania ci¹¿y - staj¹c po jednej
lub po drugiej stronie - koniecznie musimy
u�wiadomiæ sobie fakt, ¿e wojna miêdzy
zwolennikami i przeciwnikami aborcji tak
naprawdê toczy siê nie o to, kiedy zaczyna
siê ¿ycie cz³owieka ale o to, czy mo¿na je
legalnie zabiæ, czy nie, a je¿eli tak, to kiedy?
Sk¹d ta teza? G³os Ko�cio³a przypominaj¹-
cy, ¿e ¿ycie zaczyna siê ju¿ w chwili poczê-
cia obecnie wspó³brzmi ju¿ zupe³nie zgod-
nie z g³osem nauki. Nie sposób bowiem usta-
liæ, mimo wysi³ków podejmowanych przez le-
karzy, bioetyków i filozofów innej, logicznej
granicy wyznaczaj¹cej nasz pocz¹tek jako
cz³owieka. Chyba, ¿e za taki pocz¹tek uznaæ
poród - od tego sposobu my�lenia od¿egnuj¹
siê ju¿ na szczê�cie nawet najbardziej za-
gorzali zwolennicy przerywania ci¹¿y.

Sk¹d zatem nieustanne kontrowersje
wokó³ tematu aborcji? Sk¹d pokusa, by na-
sze prawo do wolno�ci przedk³adaæ nad pra-
wo innych do ¿ycia? By to prawo czyniæ
wreszcie prawem powszechnie obowi¹zuj¹-
cym? Profesor Bernard Nathanson swego
czasu jeden z najwiêkszych zwolenników
aborcji, który osobi�cie przeprowadzi³ 75000
zabiegów - obecnie, po wielkim nawróceniu
gorliwy katolik i obroñca ¿ycia - do dzisiaj
nie potrafi tego zrozumieæ. W jednym z wy-
wiadów zapytywa³ sam siebie: "Dlaczego nie
potrafili�my dostrzec zak³amanej etyki i nie-
godziwo�ci praktykuj¹cych lekarzy, po³¹cze-
nia tej ewidentnej chciwo�ci z pozbawion¹
wy¿szych uczuæ motywacj¹: beznadziejnej
g³upoty samego przedsiêwziêcia z têpot¹
uczestnicz¹cych w nim ludzi; wszystkich
wskazówek etycznych z niemoralno�ci¹ sa-
mego aktu?!"

"Czy poca³unek jest grzechem?"
ARTUR

Tak postawione pytanie �wiadczy o du¿ej
wra¿liwo�ci sumienia i pewnym wyczuciu, ¿e
ten wymiar aktywno�ci cz³owieka wi¹¿e siê
z aspektem moralnym, a wiêc z naszymi re-
lacjami z Bogiem i z drugim cz³owiekiem. I
tak rzeczywi�cie jest! Poca³unek jest rzeczy-
wisto�ci¹ bardzo dynamiczn¹ i obejmuje ca³¹
osobê. Pismo �w. przekazuje nam dwa frag-
menty, które pozwalaj¹ nam zrozumieæ ten
aspekt ludzkiego zachowania. Jednym punk-
tem odniesienia jest moment, kiedy Judasz
poca³unkiem wydaje Chrystusa ("...Judaszu,
poca³unkiem zdradzasz Syna Cz³owiecze-
go?" £k. 2, 48); a drugim fragment mówi¹cy
o wizycie Jezusa w domu faryzeusza, do któ-
rego przychodzi tak¿e kobieta grzeszna, któ-
ra "... z p³aczem stan¹wszy u Jego stóp,
zaczê³a oblewaæ je ³zami i wycieraæ w³osa-

mi. Ca³owa³a Jego stopy, i skrapia³a olejkiem"
£k. 7, 38. Ten czyn zosta³ przez Jezusa wy-
ra�nie pochwalony; "... Nie powita³e� mnie
poca³unkiem, a ona, odk¹d wesz³a, nie prze-
staje ca³owaæ moich stóp (£k. 7, 45).

Poca³unek mo¿e byæ wiêc wyrazem mi³o-
�ci Boga i cz³owieka ("...bo wiele umi³owa-
³a." w. 47); wyrazem blisko�ci, oddania czci
(np.: poca³unek relikwii), wspólnoty, jedno-
�ci, ¿yczliwo�ci, sympatii, wspó³czucia, soli-
darno�ci w wierze, w rado�ci i cierpieniu,
albo wyrazem zdrady, zak³amania, uzale¿-
nienia, zniewolenia, egoizmu. Je¿eli bêdzie-
my uczciwi wzglêdem siebie, to bêdziemy
wiedzieli, kiedy przez poca³unek i w poca-
³unku  otwieramy siê na Boga i drugiego cz³o-
wieka, a kiedy jest to wyrazem naszej zdra-
dy i niszczenia naszych relacji z  Panem
i bliskimi.

Od redakcji:   Masz pytanie? - napisz!

ksi¹dz  MELCHISEDEC      odpowiada

Niezale¿nie jednak od tego w jakim kra-
ju przyjdzie nam ¿yæ, a tak¿e od regulacji
prawnych, które w tym kraju bêd¹ obowi¹-
zywaæ, jako ludzie wierz¹cy musimy byæ
�wiadomi, ¿e nasza decyzja o aborcji stoi
przede wszystkim w jawnej sprzeczno�ci z
prawem moralnym, które w naszym sumie-
niu powinno mieæ pierwszeñstwo nad ka¿-
dym innym. Kanon 2270. Katechizmu Ko-
�cio³a Katolickiego mówi bowiem wyra�nie,
i¿ �¿ycie ludzkie od chwili poczêcia powinno
byæ szanowane i chronione w sposób abso-
lutny. Ju¿ od pierwszej chwili swego istnie-
nia istota ludzka powinna mieæ przyznane
prawa osoby, w�ród nich nienaruszalne pra-
wo ka¿dej niewinnej istoty do ¿ycia.�

Z³amanie przykazania "Nie zabijaj" po-
ci¹ga w tym przypadku oprócz obci¹¿enia
sumienia osób uczestnicz¹cych w aborcji
grzechem ciê¿kim tak¿e karê kanoniczn¹ w
postaci ekskomuniki - czyli karê wy³¹czenia
ze wspólnoty Ko�cio³a. Nie oznacza to by-
najmniej, ¿e dla takich osób nie ma ju¿ szans
na pojednanie z Bogiem. Mówi o tym wprost
w Evangelium Vitae Jan Pawe³ II, zwraca-
j¹c siê w szczególny sposób do kobiet, któ-
re przerwa³y ci¹¿ê: "(...) Nie nie traæcie na-
dziei. Starajcie siê raczej zrozumieæ to do-
�wiadczenie i zinterpretowaæ je w prawdzie.
Z pokor¹ i ufno�ci¹ otwórzcie siê - je�li tego
jeszcze nie uczyni³y�cie - na pokutê: Ojciec
wszelkiego mi³osierdzia czeka na was, by
ofiarowaæ wam swoje przebaczenie i pokój
w sakramencie pojednania." Choæ w �wie-
tle Bo¿ego mi³osierdzia ka¿dy ma szansê na
uzyskanie przebaczenia, trzeba pamiêtaæ, ¿e
nie wszyscy kap³ani mog¹ wspomnian¹ karê
z ¿a³uj¹cego za grzechy penitenta zdj¹æ.

Jezuita, o. Dariusz Kowalczyk, wyj¹t-
kow¹ surowo�æ z jak¹ Ko�ció³ karze za abor-

cjê t³umaczy w sposób nastêpuj¹cy: �Mor-
derstwo osoby narodzonej jest oceniane ne-
gatywnie zasadniczo przez wszystkich. Ina-
czej z aborcj¹ ... St¹d potrzeba specjalnej
sankcji, by podkre�liæ: `usuniecie ci¹¿y` to
zabicie cz³owieka.�

Obawy Ko�cio³a s¹ uzasadnione. W roku
1975 niemieckie czasopismo "Stern" opubli-
kowa³o na ok³adce twarze kobiet - pocz¹w-
szy od znanych aktorek, a skoñczywszy na
zwyk³ych gospodyniach domowych, które
bez skrêpowania zdecydowa³y siê przyznaæ
do aborcji. Kobiety te w nastêpstwie swej
manifestacji spotyka³y siê raczej z po-
wszechnym szacunkiem i podziwem ni¿ z
ostracyzmem. By³ to zreszt¹ jeden z wielu
kamyków, który wywo³a³ lawinê doprowadza-
j¹c w efekcie do legalizacji przerywania ci¹-
¿y w RFN ju¿ rok pó�niej. Znak równo�ci
miêdzy zabójstwem a aborcj¹ zosta³ skutecz-
nie zatarty - zwolennicy przerywania ci¹¿y
mogli odtr¹biæ swoje kolejne zwyciêstwo.

Dla odmiany bohaterskiej postawie �wiê-
tej Ko�cio³a Gianny Berety Molla zmar³ej w
roku 1962 r., która zdecydowa³a siê urodziæ
swoje czwarte dziecko, mimo, i¿ wiedzia³a,
¿e w zamian za nie bêdzie musia³a oddaæ
swoje ¿ycie, towarzyszy³o i towarzyszy, czê-
sto nadal,  nawet dzisiaj, zdziwienie i brak
zrozumienia dla jej wyboru.

A przecie¿ w ka¿dej, nawet najtrudniej-
szej sytuacji Pan Bóg daje nam wybór... Za-
wsze mo¿emy wybraæ ¿ycie ale te¿ mo¿emy
wybraæ �mieræ - tym bardziej bolesn¹, im
bardziej jeste�my �wiadomi tego, i¿ wraz z
naszym nienarodzonym dzieckiem umiera
jaka� cz¹stka nas samych...

(dam)
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