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Kochani Czytelnicy! Nowy
Rok sk∏ania nas wszyst-

kich do zadumy i do reflek-
sji. Ju˝ przesz∏o szeÊç mie-
si´cy jesteÊmy z Wami na ∏a-
mach tygodnika. Ka˝dego
miesiàca goÊcimy w coraz
wi´kszej liczbie waszych do-
mów i zak∏adów pracy.
Âwiadczy o tym tak˝e coraz
wi´ksza liczba rozchodzà-
cych si´ egzemplarzy. Cie-
szymy si´, ˝e jesteÊmy Wam
potrzebni. To daje nam si∏´
i energi´, aby pisaç coraz
ciekawiej, ukazujàc bogac-
two ˝ycia naszej diecezji –
Waszego ˝ycia. Wraz z tym
pierwszym numerem Roku
Paƒskiego 2005 uatrakcyj-
niamy nasze logo i szat´ gra-
ficznà. Dzi´kujemy za
wszystkie listy i cenne uwa-
gi. ˚yczymy sobie i Wam,
aby rok 2005 by∏ dla nas cza-
sem – kairosem – pog∏´bia-
nia naszego wn´trza i wzro-
stem chwa∏y Bo˝ej. �
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Pod telefonem dzieƒ i noc. Towarzyszà umierajàcym. Cz´sto bli˝si ni˝ ich
w∏asna rodzina. Walczà o ich ̋ ycie na równi z lekarzami. Nawet jak ju˝ nic

po ludzku nie mo˝na zrobiç. Stawkà w tej walce jest inne ˝ycie. Wieczne.
„Tego widoku nie zapomn´ nigdy. Kiedy wszed∏em na sal´, do ∏ó˝ka
banda˝ami by∏ przywiàzany ksiàdz… Krzycza∏. Próbowano go uspoko-
iç. Nie chcia∏ mnie widzieç… Alkoholizm dotyka ka˝dego – mówi ka-
pelan »psychiatryka« na Srebrzysku ks. Jan Tymiƒski, zmartwychwsta-
niec. Ró˝ni tu  trafiajà. Nawet tacy, których rodzina chce si´ ich pozbyç.
Wtedy najlepiej za∏atwiç »˝ó∏te papiery«. Tu cierpià nawet ludzie
z pierwszych stron gazet i telewizji – mówi. – Sam nie wiem, czy je-
stem tu przez przypadek. Nie jest prosto znaleêç ch´tnego do pracy
z takimi ludêmi. Nie mia∏em zast´pstwa od szeÊciu lat!”.
Niech ksiàdz uwa˝a! On gryzie! – taki okrzyk wyrwa∏ si´ raz z ust piel´-
gniarki, kiedy pochyla∏ si´, aby wyspowiadaç chorego. Raz by∏a tu na-
wet pi´kna dziewczyna. „Wszyscy w domu myÊleli, ˝e ona jest… – no

wie ksiàdz. A ona mia∏a guz na mózgu i ukrywa∏a
to przed rodzinà. Tu mo˝na si´ spodziewaç
wszystkiego”. W ˝yciu jest podobnie, ale ludzie
cz´sto o tym nie pami´tajà. A wystarczy jedna
chwila i nic ju˝ nie jest takie samo. 

Wi´cej na str. 4-5.

JAK TRWOGA, TO DO BOGA…?
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Kapelan 
„psychiatryka”
na Srebrzysku
odwiedza swoich
podopiecznych

Od czterech ju˝ lat ˝yjemy w trzecim
tysiàcleciu. Wielki Jubileusz 2000 lat
od Narodzenia Chrystusa przybli˝y∏
ludzkoÊci tajemnic´ Wcielenia:
„S∏owo sta∏o si´ Cia∏em 
i zmieszka∏o wÊród nas” (J 1,14). 

Bóg przyszed∏ do swego ludu,
sta∏ si´ jednym z nas, by dokonaç
dzie∏a odkupienia cz∏owieka.
PrzyjÊcie Boga do nas dokona-
∏o si´ w ciszy Nocy Betlejem-
skiej. Ubóstwo Rodziny Naza-
retaƒskiej to solidarnoÊç Bo-
ga-Cz∏owieka z cz∏owiekiem
borykajàcym si´ z biedà. Jezus
Chrystus sta∏ si´ podobny nam we
wszystkim oprócz grzechu. Wska-
za∏ nam nie tylko drog´ prowadzà-
cà do wolnoÊci od grzechu, ale wy-
posa˝y∏ nas w Êrodki, dzi´ki którym
mo˝emy si´gnàç po godnoÊç dzieci
Bo˝ych.

W czym wyra˝a si´ istota
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia? W
wielkoÊci cz∏owieka, którym ze-

chcia∏ byç Bóg. W czym jeszcze?
W uÊwi´caniu rodziny, w której
cz∏owiek przychodzi na Êwiat i
wzrasta w klimacie ciep∏a  rodzi-
cielskiej mi∏oÊci. Byç dobrym
cz∏owiekiem i ˝yç w szcz´Êliwej
rodzinie. Cz∏owiek tych dwóch ce-
lów nie osiàgnie w pe∏ni bez Bo-
ga, bo nie zrozumie siebie bez

Chrystusa. Niech radoÊç Bo˝ego
Narodzenia przepe∏nia nasze ser-
ca, a pokój ofiarowany ludziom
dobrej woli niech stanie si´ udzia-
∏em nas wszystkich.

Gdaƒsk, Bo˝e Narodzenie 2004
† TADEUSZ GOC¸OWSKI

Arcybiskup
Metropolita Gdaƒski

˚yczenia Arcybiskupa

Bóg i cz∏owiek 
w blaskach Bo˝ego Narodzenia
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Ksiàdz Arcybiskup podczas redakcyjnych odwiedzin
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GDAƒSK. Mimo wielu zaj´ç i cza-
sami kilkunastu wieczorów op∏atko-
wych dziennie, metropolita gdaƒski
abp Tadeusz Goc∏owski znalaz∏ czas
równie˝ i na spotkanie w gronie pra-
cowników naszej m∏odej redakcji.
Ka˝demu z osobna i wszystkim ra-
zem Metropolita gdaƒski ˝yczy∏ do-

brego pióra i ciekawych tematów,
które dotykajà problemów wspó∏-
czesnego chrzeÊcijanina. Atmosfera
przedÊwiàtecznego spotkania by∏a
na tyle mi∏a, ˝e Ksiàdz Arcybiskup
sp´dzi∏ w redakcji prawie dwie go-
dziny i gdyby nie obowiàzki, zosta∏-
by jeszcze d∏u˝ej. 

Bursztynowe 
Mieczyki rozdane
WYRÓ˝NIENI ZA WRA˝LI-
WOÊÇ. Fundacja Herbu „ Janina”,
sopockie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepe∏nosprawnych
Intelektualnie „T́ czowy Dom”,
s∏upskie Stowarzyszenie Proeko-
logiczne „S∏upia”, Gdaƒski Komi-
tet Obywatelski i Fundacja Roz-
woju Uniwersytetu Gdaƒskiego
otrzyma∏y nagrod´ Bursztynowe-
go Mieczyka. Wyró˝nienia sà
przyznawane od 10 lat. „Wybiera-
my wra˝liwych ludzi, którzy dzia-
∏ajà na rzecz innych, poÊwi´cajà
swój czas i umiej´tnoÊci, wspie-
rajàc rozwój województwa” –
mówi∏ podczas uroczystoÊci 22
grudnia dyrektor Regionalnego
Centrum Informacji i Wspomaga-
nia Organizacji Pozarzàdowych
w Gdaƒsku Jerzy Boczoƒ. Funda-
cja Herbu „ Janina” dla Sierot
i Dzieci Pokrzywdzonych Losowo
z Gdaƒska otrzyma∏a nagrod´ za
integrowanie i w∏àczenie w dzia-
∏ania na rzecz innych wolontariu-
szy i spo∏ecznoÊci lokalnej. W cià-
gu dziesi´ciu lat nagrod´ Burszty-
nowego Mieczyka otrzyma∏o 38
organizacji, a ponad 100 zosta∏o
wyró˝nionych. 

Prze∏amaliÊmy si´ op∏atkiem

GDAƒSK. By∏y prezydent Lech
Wa∏´sa i – w imieniu uczelni – rek-
tor Politechniki Gdaƒskiej odebra-
li 22 grudnia honorowe wyró˝nie-
nia za zas∏ugi dla województwa
pomorskiego. Wyró˝nienia otrzy-
mali podczas sesji sejmiku pomor-
skiego. Majà one postaç specjal-
nego medalu i stanowià wyraz

uznania w∏adz dla wybitnych oso-
bowoÊci i instytucji regionu. Sa-
morzàd województwa wyró˝ni∏
prezydenta Lecha Wa∏´s´ i Poli-
technik´ Gdaƒskà, w stulecie jej
istnienia, za wk∏ad w rozwój Po-
morza. Medale zosta∏y wykonane
z czystego srebra przez Mennic´
Paƒstwowà. 

SOPOT. M∏odzie˝owa Placówka
Wychowawcza w Sopocie – Foto-
graficzna Pracownia Terapeutycz-
na „OTOFOTO” od po∏owy grud-
nia w Sali Herbowej sopockiego
Urz´du Miejskiego prezentowa∏a
wystaw´ ciekawych prac, wykona-
nych przez m∏odzie˝. Przygoto-
wania i kompozycje odbywa∏y si´
pod kierownictwem Marcina Bed-
narza, kierownika M∏odzie˝owej
Placówki Wychowawczej, oraz Jo-
anny Bober, instruktora pracowni

fotograficznej. Wystawie prac
m∏odzie˝y towarzyszy∏a prezenta-
cja zdj´ç pt. „Znaki Nadziei”, au-
torstwa Anny T. Pietraszek oraz
Piotra Wilczkowskiego. Zdj´cia
prezentujà miejsca realizacji dzie∏
Caritas w Afganistanie, Kongu
i Iraku. 

Odszed∏ dziekan
Wejherowa 
W WIEKU 72 LAT ZMAR∏ KS. BOGU-
S∏AW ˚URAWSKI, dziekan dekana-
tu wejherowskiego, proboszcz
parafii Trójcy PrzenajÊwi´tszej
w Wejherowie. UroczystoÊci po-
grzebowe trwa∏y dwa dni. Ks. ˚u-
rawski zosta∏ pochowany, zgodnie
ze swojà wolà, na cmentarzu
w Grudziàdzu, skàd pochodzi∏.
Zmar∏ nagle. Otrzyma∏ ostatnio
Medal Miasta Wejherowa jako wy-
ró˝nienie za ca∏okszta∏t pracy
spo∏ecznej i zaanga˝owanie na
rzecz upami´tnienia piaÊnickiej
nekropolii. Wówczas wypowie-
dzia∏ wa˝ne s∏owa, które warto
przypomnieç: „Naród, który traci
pami´ç, ginie”. Mówi∏ o setkach
i tysiàcach nieznanych ofiar, które
spoczywajà w PiaÊnicy, a którym
nale˝y si´ pami´ç. Zdaniem ksi´-
dza, który od çwierçwiecza zaj-
mowa∏ si´ badaniem sprawy pia-
Ênickiej, uda∏o si´ na razie ustaliç
nazwiska 12 tys. ofiar. 

LITWA. Âwiàteczne prezenty od
fundacji dobroczynnoÊci Atlas
i Caritas Archidiecezji Gdaƒskiej
dotar∏y na Litw´. Ponad 200 pa-
czek z ˝ywnoÊcià i s∏odyczami
dla polskich dzieci, uczàcych si´
w szkole w Egliszkach ko∏o Wil-
na, i ich nauczycieli zawieêli
osobiÊcie dyrektorzy Caritas. Ta
nie tylko s∏odka wizyta jest kon-
tynuacjà wsparcia udzielanego
Szkole Podstawowej w Eglisz-
kach przez obie organizacje.
Ostatecznym efektem dotych-
czasowej pomocy b´dzie w pe∏-
ni wyremontowany jeden
z czterech budynków szko∏y,
tzw. poczàtkówka. W budynku
tym pierwsze nauki pobierajà
pi´ciolatki. Dzi´ki remontowi

maluchy ju˝ wiosnà b´dà mog∏y
uczyç si´ w pi´knym, i, co wa˝-
ne, ciep∏ym pomieszczeniu. 

GDAƒSK. 6700 z∏ – tyle pieni´dzy
uda∏o si´ zebraç podczas licytacji na
antenie Radia Plus fotela Honorowe-
go Obywatela Miasta Gdaƒska, ks. in-
fu∏ata Stanis∏awa Bogdanowicza,
proboszcza bazyliki Mariackiej. Ca∏a
suma z licytacji przeznaczona zosta-
nie na dzie∏o Fundacji Nowego Ty-
siàclecia, która zajmuje si´ pomocà
uzdolnionej m∏odzie˝y, pochodzàcej
z biedniejszych Êrodowisk, najcz´-
Êciej wiejskich. Ks. Infu∏at jest nie tyl-
ko ksi´dzem, ale i pedagogiem, nic
wi´c dziwnego, ˝e ch´tnie pomaga
równie˝ m∏odym ludziom. Odpowie-
dzialny za Dzie∏o Nowego Tysiàclecia
ks. Miros∏aw Paracki powiedzia∏, ˝e
w tym roku dodatkowe pi´ç osób zo-
stanie obj´tych stypendiami. 

Otofoto

Paczki w Egliszkach

S∏odkie niespodzianki sprawi∏y
dzieciom z Egliszek ogromnà frajd´

Jedna z wystawionych prac

Wa∏´sa i Rachoƒ zrobili najwi´cej 

Fotel infu∏ata 
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W kazaniach albo podczas rekolekcji
mo˝emy us∏yszeç o p∏aszczu Maryi, pod
który mamy si´ chroniç, o szacie, którà
nas okrywa. Zazwyczaj rozumiemy to
symbolicznie. Tymczasem taki
prawdziwy i widzialny p∏aszcz mo˝emy
rzeczywiÊcie nosiç. Na jego codzienne
zak∏adanie zdecydowa∏a si´ cz´Êç
mieszkaƒców z Przejazdowa,
nale˝àcych do par. Matki Bo˝ej
Bolesnej w Gdaƒsku. 

Ten p∏aszcz to w rzeczywistoÊci
karmelitaƒski szkaplerz. Dwa prosto-
kàtne p∏atki bràzowego sukna, po∏à-
czone dwiema tasiemkami. Na jed-
nej stronie wizerunek Matki Bo˝ej
Szkaplerznej, na drugiej NajÊwi´t-
szego Serca Pana Jezusa. Nosi si´ go
na szyi. Jedna cz´Êç spoczywa na
piersiach, a druga na plecach. 

Zdecydowali 

W kaplicy w Przejazdowie od
wrzeÊnia zosta∏y wprowadzone Êro-
dowe nabo˝eƒstwa do MB Nieustajà-
cej Pomocy. „Decyzja by∏a zwiàzana
ze szczególnymi ∏askami otrzymany-
mi przez jednà z mieszkanek tej
miejscowoÊci za poÊrednictwem Ma-
ryi” – mówi ks. Przemys∏aw Kalicki.
W tym roku w∏aÊnie w Êrody przypa-

da∏y wa˝ne Êwi´ta maryj-
ne – MB Ró˝aƒcowej, Bo-
lesnej czy Niepokalanego
Pocz´cia. „OdczytaliÊmy to
jako pewien znak. W ka˝-
dà Êrod´ w kaplicy spotkania ma tak-
˝e m∏odzie˝ przygotowujàca si´ do
bierzmowania. To wszystko wp∏yn´-
∏o na decyzj´ przy∏àczenia si´ do
bractwa karmelitaƒskiego szkaple-
rza” – dodaje ks. Kalicki. 

Kl´ka razem z bratem

Propozycja przy∏àczenia si´ do
bractwa wzbudzi∏a du˝e zaintere-

sowanie wÊród m∏odzie-
˝y i osób starszych. „Wy-
starczy∏o jedno kazanie,
by na przyj´cie szkaple-
rza zdecydowa∏o si´ po-

nad 100 osób” – podkreÊla ks. Kalic-
ki. „Ja ju˝ nie mia∏am medalika, ten
z I Komunii gdzieÊ zgubi∏am” – mó-
wi podczas uroczystoÊci przyj´cia
do bractwa jedna z mieszkanek
Przejazdowa. Poniewa˝ siostry kar-
melitanki ju˝ wielokrotnie modli∏y
si´ w ró˝nych intencjach za wspól-
not´ z Przejazdowa, teraz zosta∏y
poproszone o przygotowanie szka-
plerzy. Po otrzymaniu od ojców kar-

melitów specjalnego pozwolenia
kap∏an wprowadzi∏ do rodziny szka-
plerza dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych.
„Przyj´∏am szkaplerz, poniewa˝
chcia∏am si´ wi´cej modliç. Chcia-
∏am dobrze ˝yç. Wierz´, ˝e szka-
plerz mi pomo˝e o tym nie zapo-
mnieç” – mówi 12-letnia Kamila
Sampolska. Klaudia Bielecka, poma-
ga w modlitwie swojemu m∏odsze-
mu bratu. „Nasz Wojtek jeszcze nie
umie tej modlitwy, bo jest w pierw-
szej klasie, ale ja codziennie wie-
czorem kl´kam z nim i mu poma-
gam” – mówi Klaudia. 

ANDRZEJ URBAƒSKI
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WARTO ZNAÅ 
PRZYWILEJE 
SZKAPLERZA: 

–  Kto umrze nim odziany, nie zosta-
nie pot´piony. 
– Noszàcy szkaplerz i nale˝àcy do
bractwa, jeÊli nie grzeszy∏ nieczysto-
Êcià i praktykowa∏ wstrzemi´êliwoÊç
od mi´sa w Êrody i soboty bàdê odma-
wia∏ Ma∏e Oficjum lub Ró˝aniec, zo-
stanie wybawiony z czyÊçca w pierw-
szà sobot´ po Êmierci. 

■

Tak wyglàda
szkaplerz
karmelitaƒski

Bractwo z Przejazdowa

P∏aszcz ochronny na dzisiejsze czasy
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Kocha literatur´ pi´knà. Ch´tnie
s∏ucha muzyki powa˝nej. Jego
wielkà pasjà jest Gdaƒsk, a szcze-
gólnie odkrywanie dziejów Oliwy. 

Choç mieszka w Zurichu, cz´sto
wraca do Gdaƒska, nie tylko po to,
by spotkaç si´ z przyjació∏mi, ale tak-
˝e by wygrzebaç kolejne nieznane
materia∏y dotyczàce mi´dzy innymi
oliwskiego opactwa pocysterskiego. 

Znawcy tej cz´Êci Gdaƒska na
pewno zetkn´li si´ z opracowaniami
autorstwa ks. dra Zygmunta Iwickie-
go. Rozmawia∏em z nim, gdy promo-
wa∏ swojà kolejnà ksià˝k´ „Nekropo-
lia oliwska”. Jak kap∏an mieszkajàcy

od tylu lat w jednym z najbogat-
szych krajów Europy patrzy na ko-
Êció∏ w Polsce? „U nas kap∏ani ˝yjà
bardzo skromnie. Pensj´, na op∏a-
cenie mieszkania i na ˝ycie, otrzy-
mujà od rady parafialnej” – mówi ks.
Iwicki. Cz´sto s∏yszy si´, ˝e na Za-
chodzie nie chodzà do koÊcio∏a. Czy
tak jest w rzeczywistoÊci? „U nas pa-
rafie sà bardzo malutkie. Najwi´ksza
ma ok. 2500 wiernych. Tam, gdzie
pomagam, jest trzech kap∏anów
i siedmiu do pomocy – t∏umaczy ks.
Iwicki. – Co wa˝ne, koÊcio∏y sà od-
powiednie do wielkoÊci parafii. One
rzeczywiÊcie nie sà wype∏nione jak
w Polsce, ale czy same liczby nie

wprowadza jà
mylnego obrazu
KoÊcio∏a? ” – do-
daje. 

Ks. Iwicki opuszcza∏ Polsk´ na
poczàtku lat 70. „Wówczas nie by∏o
tyle z∏a, które si´ na ka˝dym kroku
szerzy – mówi z ˝alem. – Obecnie
trzeba wróciç do korzeni, do êró-
de∏, do Ewangelii. I to niezale˝nie
gdzie jesteÊmy, czy w Szwajcarii,
czy w Polsce”. Warto pami´taç o
tym, co mówi∏ niegdyÊ Êw. Pawe∏:
„Âmiej si´ ze Êmiejàcymi i p∏acz
z p∏aczàcymi”. „Trzeba byç obecnym
tam, gdzie jest cz∏owiek potrzebu-
jàcy” – zaznacza ks. Iwicki. AU

Cia∏em w Zurichu, sercem w Gdaƒsku

Âwiat wed∏ug ksi´dza Iwickiego
Ks. Zygmunt 

Iwicki
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Nie∏atwe ˝ycie szpitalnego kapelana

Jak trwoga, to d
W takim szpitalu 

trzeba mieç oczy

dooko∏a g∏owy.

Cz∏owiek nie jest w stanie

„upilnowaç” podopiecznych. 

tekst
KS. S∏AWOMIR CZALEJ

Pewien schizofrenik szeÊç
razy próbowa∏ pope∏niç
samobójstwo. Za szóstym
mu si´ uda∏o… Ks. Jan

prze˝ywa wewn´trzne rozterki.
Rozwa˝a na przyk∏ad, czy mo˝e
osob´ chorà psychicznie wyspo-
wiadaç. Zawsze jest pytanie o jej
stan ÊwiadomoÊci. Bo w koƒcu ja-
kie sà tu kryteria spowiedzi…?
Kieruj´ si´ kap∏aƒskà intuicjà i ra-
dà Êp. biskupa Jana Pietraszki
z Krakowa, który poleci∏ mi, aby
takie sytuacje traktowaç jako
„ostateczne”. 

Chrystus 
jest w ka˝dym z nich

A przecie˝ ci ludzie Pana Bo-
ga bardzo pragnà. Majà z Nim ja-
kàÊ szczególnà relacj´. Pami´-
tam, ˝e pewnego razu jedna oso-
ba wyj´∏a z ust Komuni´ Êwi´tà.
Schowa∏a jà po Mszy w szufla-
dzie. Zapyta∏em: co ty robisz?!
Ano, chc´ wieczorem pomodliç
si´ przed Panem Bogiem – odpo-
wiedzia∏a. Powiem ksi´dzu, ˝e
odnajduj´ w nich Chrystusa. Na-
wet jak leci Êlina z ust i przez
moment waham si´, czy nale˝y
tej Komunii udzieliç, to wtedy
uÊwiadamiam sobie, ˝e prze-
cie˝ przede mnà stoi sam Chry-
stus… A tym wszystkim, którzy
majà wàtpliwoÊci „aborcyjne”,
z ch´cià „pokaza∏bym” 30-letnià
kobiet´, która biega po koryta-
rzu i krzyczy: Czy Pan Bóg mi

wybaczy?! Usun´∏a
p∏ód, i to nie jeden raz.
Cz´sto problem psychi-
ki ludzkiej to problem
sumienia. 

Kapelan 
dla wszystkich

Prosz´ sobie wyobraziç, ˝e
le˝a∏a tu na okulistyce muzu∏-
manka z Gdyni – mówi ksiàdz
Tadeusz Rozalik, salezjanin. –
Potrzebowa∏a rozmowy. Nieza-
le˝nie od wyznania cz∏owiek
w cierpieniu potrzebuje bli-
skoÊci innego cz∏owieka. Taka
jest moja rola. Wejherowskim

szpitalem opiekujemy
si´ od chwili jego po-
wstania. Najpierw pra-
cowa∏ w nim ks. Ma-
rian JuraÊ, mój kolega,

a po jego Êmierci ju˝ ja. Ks. Ta-
deusz mieszka tu˝ obok szpi-
tala, w tym samym bloku co le-
karze. – Nawet gdy jad´ cza-
sem na sobot´ i niedziel´ do
mojej salezjaƒskiej wspólnoty
w Rumi, to ktoÊ tu musi za
mnie byç. Inaczej dyrekcja nie
puÊci. Kaplica mieÊci si´ w naj-
wi´kszej sali wyk∏adowej. Cza-
sem, gdy jest jakieÊ sympo-
zjum, trzeba tylko przesunàç
o∏tarz. Na Msze Êwi´te przy-

chodzà cz´sto byli pacjenci
oraz ludzie z miasta. 

Niezatarte wra˝enie w mojej
pos∏udze zostawiajà spowiedzi.
Co to sà za spowiedzi… Po kil-
kudziesi´ciu latach… Podbudo-
wa∏em si´ ostatnio Êmiercià o.
Potrykusa – franciszkanina.
Zmar∏ niedawno. Jakie on cier-
pia∏ m´ki… Umiera∏ z ca∏à Êwia-
domoÊcià. 

Ale sà te˝ sytuacje radosne.
Kiedy przywieêli tu Micha∏a
z uszkodzonym kr´gos∏upem,
myÊla∏em, ˝e b´dzie ca∏e ˝ycie
przykuty do ∏ó˝ka. To by∏o w Bo-
˝e Narodzenie. Nie by∏ w stanie
nawet prze∏amaç si´ op∏atkiem.
Dzisiaj jest wysportowanym
m´˝czyznà. S∏u˝y w Marynarce
Wojennej! W samym 2003 r. roz-
da∏em 50 000 Komunii Êwi´tych!
Udzieli∏em te˝ kilku chrztów
dzieciom z zagro˝eniem ˝ycia.
Kiedy trwa operacja i coÊ idzie
„nie tak”, wtedy lekarze mnie
wo∏ajà na sal´ operacyjnà.
Wk∏adam wszystko, co trzeba,
mask´ te˝, i udzielam namasz-
czenia. 

W przypadku zagro˝enia ˝y-
cia nie tylko si´ spowiada czy
namaszcza, ale tak˝e… udziela
Êlubu! Âlub – trzy lata temu –
mia∏ byç na Wielkanoc. Niedo-
sz∏y pan m∏ody dosta∏ jednak
perforacji jelit. Jak wieêli go na
sal´ operacyjnà, jego narzeczo-
na sz∏a za nim i p∏aka∏a. Wie
ksiàdz, co tu si´ dzia∏o?! Telefo-
ny si´ grza∏y! – mówi ks. Roza-
lik. – Licencj´ na Êlub dosta∏em
telefonicznie, jedna kobieta za-
∏atwi∏a w trybie ekspresowym
papiery. Âlub odby∏ si´ na sali
operacyjnej, a Êwiadkami by∏y
piel´gniarki… Na szcz´Êcie
prze˝y∏. Obràczki za∏o˝yli sobie
ju˝ po wszystkim w koÊciele. 

Twarz po Êmierci, czyli…
powiew piek∏a

W czasie obiadu wezwano
mnie do umierajàcego cz∏owieka.

Ks. Tadeusz
Rozalik 
na stanowisku
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Przebieg∏em myÊlà po tych
wszystkich, których rano odwie-
dzi∏em. Nie by∏o na salach ˝ad-
nych ci´˝kich przypadków soma-
tycznych. No, ale jak si´ okaza∏o,
by∏ przypadek duchowy… Wbie-
g∏em zziajany na sal´ i szybko
wyciàgnà∏em oleje Êwi´te. Spoj-
rza∏em i mówi´: Przecie˝ ten
cz∏owiek nie ˝yje! Tak, nie ˝yje –
odpowiedzia∏y jednym tchem je-
go dwie córki, które teraz zoba-
czy∏em. Zaczà∏em od-
mawiaç za zmar∏ego
„Wieczny odpoczynek”.
Popatrzy∏em na jego
twarz i przerazi∏em si´.
Naprawd´ widzia∏em
ju˝ niejednà twarz. Ale

to by∏ widok nie do opisania! Nie-
domkni´te oczy wyra˝a∏y niewy-
powiedziane przera˝enie. Wysta-
jàce z niedomkni´tych ust z´by
jakby chcia∏y w tym nieludzkim
przera˝eniu krzyczeç o ratunek.
Nie boj´ si´ widoku cia∏a, ale
wtedy zrobi∏o mi si´… Nie zapo-
mn´ tego – mówi kapelan Akade-
mii Medycznej w Gdaƒsku, ks.
Eugeniusz LeÊniak, pallotyn. – Ta-
to wczeÊniej nie pojedna∏ si´

z Bogiem? – zapyta∏a
niemal b∏agalnym g∏o-
sem jedna z córek. –
Niestety, nie – odpowie-
dzia∏em. – Ale co si´ tak
nagle sta∏o? Przecie˝
jeszcze rano nic nie

wskazywa∏o na to, aby móg∏
umrzeç – zapyta∏em. – Nic nie
wskazywa∏o nawet kilkanaÊcie
minut temu – odpowiedzia∏a cór-
ka. – Gdy przysz∏yÊmy w odwie-
dziny, przez ca∏y czas ˝artowa∏y-
Êmy z tatà. Jak zawsze opowiada∏
swoje dowcipy. Nagle coÊ Êcisn´-
∏o go w klatce piersiowej.
Ogromny ból! Zanim przybieg∏ le-
karz, by∏o ju˝ po wszystkim. Wie
ksiàdz co…? Ja t´ twarz widz´
do dzisiaj. 

Lekarze i piel´gniarki

Nie chc´ mówiç o swojej
pracy kapelana. Podziwiam leka-
rzy i piel´gniarki, tutaj, tych
z Akademii – mówi ks. Euge-
niusz. – To sà ludzie o wysokiej
moralnoÊci i brzydzà si´ czymÊ
takim jak branie pieni´dzy. ˚yjà
z marnej pensji, a ˝yç muszà
i kszta∏ciç si´ te˝. No i pracujà
w jednej lub dwóch przychod-
niach. Nadganiajà te˝ nockami.
Dla mnie to pewnego rodzaju
m´czennicy. Wie ksiàdz, co mo-
gà media?! Jak uderzajà w leka-
rzy, to tym samym uderzajà
w pacjenta! To podwa˝a zaufa-
nie, rodzi w cz∏owieku l´k. Pew-
nie, ˝e zdarza si´ ∏apówa. Ale
tak˝e pacjent ma prawo do nie-
ograniczonego niszczenia leka-
rzy! To jest absurd. Jak nie b´-
dzie wspó∏pracy i zaufania to…
Raz wszed∏em na sal´ i by∏ ob-
chód. Przeprosi∏em. Wtedy or-
dynator powiedzia∏ wobec ca∏ej
Êwity: „Nie, prosz´ ksi´dza! To
my poczekamy. Pan Jezus jest
wa˝niejszy”. Tak samo piel´-
gniarki. Majà w sobie naturalnà
dobroç. Nie pytajà, skàd pacjent
jest. Sà dla niego. Wiadomo,
w jakich warunkach si´ u nas
pracuje i leczy. Dostaje zwykle
najbardziej piel´gniarka, i to za
nic. Sam widzia∏em, jak idzie
w kàt i p∏acze. Potem wraca
i pracuje jakby nigdy nic. Niech
lepiej ksiàdz o tym napisze,
a nie o mnie… ■
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POS¸UGUJÑ CHORYM
W archidiecezji gdaƒskiej w szpita-
lach pos∏ugujà kap∏ani diecezjalni
i zakonni: ks. Eugeniusz LeÊniak, ks.
W∏adys∏aw Wieczorek, ks. Józef Pi-
tuch, ks. Zbigniew K∏usek, ks. Tade-
usz Mika, ks. Janusz Wojnicki, ks.
Piotr Wróbel, ks. Jan Tymiƒski, ks.
Krzysztof Kulczycki, ks. Stanis∏aw
Âwierczek, ks. Janusz Pijanowski, ks.
Micha∏ ¸ukasik, ks. Tomasz Joƒca,
ks. Jan Kaczkowski, ks. Stanis∏aw
Du∏ak, ks. Tadeusz Caba∏a, ks. Tade-
usz Rozalik. Pami´tajmy o nich
w modlitwie. 

■

pelana

do Boga…?

Ksiàdz 
z Panem Jezusem
jest cz´stym
goÊciem
w szpitalu

Sonda

DOBRZE, ˚E JESTEÂ, 

KAPELANIE

DR MED. DARIUSZ BABIƒSKI,
OTOLARYNGOLOG

Kapelan da-
je ludziom pe-
wien dystans
do choroby, do
sytuacji, w ja-
kiej si´ znaleê-
li. Pomaga nam
w efektywnej walce z choro-
bà. Daje nadziej´, a tym sa-
mym odsuwa l´k. Daje inny
punkt odniesienia: religi´
i Pana Boga. 

ZOFIA WASZYƒSKA, 
PIEL´GNIARKA

Niesie cho-
rym S∏owo Bo-
˝e. Niekiedy
nawraca. Nie-
stety. Jak trwo-
ga, to do Bo-
ga… Taka jest
prawda o cz∏owieku. 

ANDRZEJ STECKI, 
CHORY NA NOWOTWÓR

Jestem za-
dowolony, ˝e
sà. Kapelanem
powinien byç
starszy wie-
kiem kap∏an,
który coÊ ju˝
w ˝yciu prze˝y∏. 
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Spiéwóme 
kaszëbsczi kòlãde

Kaszubskie
kol´dowanie
w Wejherowie
Mimo i˝ przedÊwiàteczny sza∏
trwa∏ w pe∏ni, w Muzeum Muzyki
i PiÊmiennictwa w Wejherowie
zgromadzi∏o si´ wielu mi∏oÊni-
ków muzyki, by wys∏uchaç kon-
certu „Spiéwóme kaszëbsczi
kòlãde”, który odby∏ si´ w ra-
mach cyklu „Spotkania z muzykà
Kaszub”. 

„To nie mia∏
byç tylko kon-
cert, ale ro-
dzinne, domo-

we kol´dowanie” – powiedzia∏a
Witos∏awa Franckowska, pomy-
s∏odawczyni tych˝e spotkaƒ. Dla-
tego w∏aÊnie g∏ównym wykonaw-
cà by∏a muzykujàca rodzina Sze-
flerów. „Kol´dowanie gdzieÊ zani-
ka w naszych domach, dlatego
wybraliÊmy do naszego repertu-
aru bliskie nam kaszubskie kol´dy
i pastora∏ki autorstwa mi´dzy in-
nymi Jana Trepczyka, ks. Francisz-
ka Gruczy czy ks. Antoniego Pe-
pliƒskiego. ChcieliÊmy przybli˝yç
niezwyk∏y klimat tych Êwiàt w tra-
dycji praojców” – dodaje pani
Franckowska. 

Nie-Kaszubi 
po kaszubsku…

Jak mówi dyrektor muzeum
Bogus∏aw Breza, muzyka nie zna
granic. Zdarza si´ tak, ˝e kaszub-
skoj´zyczne teksty wykonujà nie-
-Kaszubi. Ten cykl spotkaƒ ma na
celu prezentacj´ najciekawszych
osiàgni´ç muzycznych Kaszub,
a mo˝e przy okazji uda si´ obaliç
powiedzenie, ˝e Pomorze i Kaszu-
by nie Êpiewajà. 

BART∏OMIEJ MUƒSKI

G O Â å G D A ¡ S K I

Jeszcze w latach 70. mówiono o nich,
˝e sà wariatami albo chorymi
psychicznie. Z roku na rok jest ich
coraz wi´cej. W ca∏ej Polsce wcià˝
powstajà nowe kluby. 

Najstarszy – Gdaƒski Klub Mor-
sów – obchodzi w∏aÊnie swe 30-le-
cie. Nale˝y do niego oko∏o 200 osób.
Jak co roku 1 stycznia pojawiajà si´
na pla˝y w Jelitkowie w strojach syl-
westrowych, by zanurzyç si´ w zim-
nych wodach Ba∏tyku. 

Jedni dostajà g´siej skórki, i sà to
najcz´Êciej obserwatorzy zmagaƒ
morsów. Ci natomiast, któ-
rzy decydujà si´ na wejÊcie
do wody przy kilkustop-
niowym mrozie, mówià, ̋ e
to kapitalny relaks. W Nowy Rok gru-
pa zapaleƒców, z prezesem Gdaƒ-
skiego Klubu Morsów Lechem Szy-

maniukiem na czele, pojawia si´ na
pla˝y w Jelitkowie. Ci, którzy sà po
raz pierwszy, przechodzà tzw.
chrzest. „Wcale nie jest ∏atwo zanu-
rzyç si´ po raz pierwszy – mówi Zo-
fia Tamborek z Suchanina, która prze-
˝y∏a to dwa lata temu. – Potem jest
ju˝ wspaniale” – dodaje. 

Prezes gdaƒskich mor-
sów ma dla tych, którzy
zaczynajà przygod´ z zim-

nymi kàpielami, kilka za-
sadniczych rad. „Na po-
czàtku nale˝y zrobiç roz-

grzewk´, pogimnastykowaç si´
w ciep∏ym dresie, pobiegaç. Po pro-
stu rozgrzaç ca∏y organizm. Potem,
rozbierajàc si´, nie warto myÊleç, ˝e
jest zimno. Wbiegamy do wody, za-
nurzajàc si´ powoli. Nie zapomnijmy
ochlapaç ca∏ego cia∏a od do∏u do gó-
ry. I po kilkunastosekundowej kàpie-
li wyskakujemy z wody” – podpowia-
da Lech Szymaniuk. Zaraz potem na-
le˝y jeszcze  przeprowadziç krótkà
gimnastyk´, wytrzeç si´ r´cznikiem,
ubraç i ogrzaç. 

Uwaga nadciÊnieniowcy! 

Warto wiedzieç, ˝e przy wcho-
dzeniu do wody w sposób szczegól-
ny powinny uwa˝aç osoby chore na
serce i nadciÊnienie. „WÊród morsów
majàcych kopoty z ciÊnieniem ten

problem przesta∏ istnieç
po 2–3 latach. Poza tym
cz∏owiek czuje si´ lepiej
pod ka˝dym wzgl´dem,

tak˝e psychicznie. Polecam szczegól-
nie pracownikom umys∏owym. Po ca-
∏odziennej intensywnej pracy wej-
Êcie do wody relaksuje jak kilkugo-
dzinny sen” – mówi Lech Szymaniuk. 

ANDRZEJ URBAƒSKI

Morsy z Gdaƒska

W zdrowym ciele zdrowy duch
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WA˝NE DLA PIERWSZAKA: 
Pierwszy raz wystarczy kilkunastosekun-
dowa kàpiel. Gimnastyka, kàpiel i gimna-
styka po kàpieli powinny trwaç oko∏o 20
min. Kàpiele zimnowodne hartujà orga-
nizm i uodparniajà. Przezi´bienie u morsa
trwa krócej ni˝ u przeci´tnego cz∏owieka. 

ZOFIA TAMBOREK z Gdaƒska Suchanina,
emerytka (sta˝ 2-letni): Pieszo id´ oko∏o
30 min. na pla˝´. Po drodze odmawiam
Ró˝aniec i Koronk´ do Mi∏osierdzia Bo˝e-
go. Po kàpieli czuj´ si´ jak nowo narodzo-
na. To hartuje cia∏o i ducha. 
KRYSTYNA WISTEROWICZ z Sopotu,
pracownik naukowo-dydaktyczny Akade-
mii Medycznej (sta˝ 15-letni): Jest to nie-
samowite uczucie. Odm∏adza, dodaje
energii i relaksuje. Cz∏owiek czuje si´
o wiele m∏odszy, ma wi´cej energii. 
JAN KLAJN, maratoƒczyk z Gdaƒska:
Morsowanie dodaje mi pozytywnej ener-
gii. Dzi´ki kàpieli nast´puje odkwaszenie,
które pojawia si´ przy intensywnym wysi∏-
ku. Po wejÊciu do zimnej wody moje mi´-
Ênie szybciej si´ regenerujà.

■

Gdaƒski Klub Morsów za∏o˝y∏a grupa le-
karzy, dziennikarzy i nauczycieli w 1975 r.
Obecnie ok. 80 proc. morsów to pracow-
nicy umys∏owi. Ok. 20 proc. to kobiety. 

■

Bez dreszczy
i z poczuciem 
humoru
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Najpierw 
ma∏a rozgrzewka

Muzykujàca
rodzina
Szeflerów
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Dr Aleksandra Gabrysiak, przez wielu
nazywana Doktor Olà, zosta∏a og∏oszona
patronkà Êrodowisk medycznych
archidiecezji gdaƒskiej. W uroczystej Mszy
Êw., odprawionej z tej okazji w katedrze
oliwskiej, uczestniczyli lekarze, piel´gniarki
i farmaceuci. 

By∏a wierna swoim przekona-
niom a˝ po m´czeƒskà Êmierç 6 lute-
go 1993 r. w Elblàgu. Zosta∏a zamor-
dowana przez swojego podopiecz-
nego. „Swoim krótkim ˝yciem, do-
tkni´tym od dzieciƒstwa cierpieniem
i fizycznym kalectwem, w czasach
ogo∏oconych z mi∏osierdzia i mi∏oÊci
bliêniego, pe∏nych pogardy i lekce-
wa˝enia ludzkiego ˝ycia, ludzkiej
godnoÊci – potrafi∏a si´ przeciwsta-
wiç z∏u, poni˝eniu i cierpieniu. Czy-
ni∏a dobro i pociàga∏a za sobà in-
nych” – to Êwiadectwo prof. Jerzego
Rogulskiego z ksià˝ki „Dr Ola, lekarz
cia∏a i duszy”, autorstwa prof. Gra˝y-
ny Âwiàteckiej. 

Bohaterka ksià˝ki chyba nie do
koƒca pasuje do naszych czasów.
Profesor Âwiàtecka zna∏a jà dobrze.
By∏a jej przyjació∏kà. „Ksià˝ka jest
Êwiadectwem wielu ludzi, którym
Ola pomaga∏a, z którymi by∏a na co
dzieƒ. To ca∏y chór ludzi chorych,

cierpiàcych, potrzebujàcych pomocy
i wsparcia. Uzale˝nionych od narko-
tyków, samotnych matek, ludzi bied-
nych i nieszcz´Êliwych, którzy s∏awià
Ol´ za jej serce” – podkreÊla prof.
Âwiàtecka. 

Niezwyczajna
w zwyczajnoÊci

By∏a zwyczajna, mo˝e dlatego
wielu nie zauwa˝a∏o jej niezwy-
k∏oÊci. Cz´sto bywa, ˝e dopiero
po Êmierci odkrywa si´ wyjàtko-
woÊç takich osób. „OczywiÊcie by-
∏a zwyk∏ym cz∏owiekiem, ale wy-
ró˝nia∏o jà to, ˝e jej pomoc dla
drugiego nacechowana
by∏a prawdziwà, odda-
nà mi∏oÊcià” – zaznacza
prof. Âwiàtecka. Prof.
Irena Jab∏oƒska-Ka-
szewska zna∏a jà jesz-
cze jako studentk´.
„Mieszka∏a w mojej dzielnicy we
Wrzeszczu. Choç sama by∏a po-
wa˝nie chora, przesz∏a wiele za-
biegów, podj´∏a studia, a ostatecz-
nie sta∏a si´ dla lekarzy wzorem
ofiarnej pracy” – mówi. 

Lek. med. Miros∏aw Pietrzak,
choç osobiÊcie jej nie zna∏, po prze-
czytaniu ksià˝ki o dr Oli nie mia∏ wàt-
pliwoÊci, ˝e by∏a wyjàtkowa. „Ta po-

staç zafascynowa∏a
mnie od poczàtku.
Medycyna i przedsta-
wiciele Êrodowisk me-
dycznych muszà wró-
ciç do korzeni. W∏a-

Ênie ta osoba przypomina nam
wszystkim o naszym prawdziwym
powo∏aniu, zgodnym z przysi´gà Hi-
pokratesa, w s∏u˝bie cywilizacji ˝y-
cia” – podkreÊla M. Pietrzak. 

Âwi´ci na nasze czasy 

W uroczystoÊci wzià∏ udzia∏ tak-
˝e brat dr Aleksandry Gabrysiak. „Je-

stem szcz´Êliwy, ˝e pasja mojej sio-
stry b´dzie realizowana przez tysià-
ce sióstr, lekarzy, po∏o˝nych, pracow-
ników s∏u˝by zdrowia. To wielki
dzieƒ dla tego, co Ola robi∏a przez
ca∏e swoje ˝ycie” – stwierdzi∏, nie
bez wzruszenia, Maciej Gabrysiak.
DziÊ, gdy o s∏u˝bie zdrowia mówi si´
bardzo ró˝nie, takie wzory post´po-
wania pokazujà, ˝e nie dla wszyst-
kich liczà si´ jedynie pieniàdze. W ta-
kich dobrych lekarzy wierzy∏ i wierzy
ks. Jerzy Kownacki, który uwa˝a, ˝e
ludzie podobni do dr Oli ˝ywcem
mogà byç wzi´ci do nieba. 

ANDRZEJ URBAƒSKI

Doktor Ola patronkà gdaƒskich medyków

Misterium inquitatis lekarza cia∏a i duszy
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Rozmowa z ojcem Remigiuszem Rec∏awem, jezuità

Jezuici i reklama
DziÊ, gdy reklama wciska si´

praktycznie wsz´dzie, czy
tego chcemy, czy te˝ nie, warto
zadaç sobie kilka pytaƒ. Czy
potrafimy obejÊç si´ bez rekla-
my? A mo˝e jesteÊmy ju˝ tak
do niej przyzwyczajeni, ˝e nie
mo˝emy bez niej ˝yç? Mimo
wszystko nie chcia∏bym, ˝eby
moje dzieci zamiast dzieci´-
cych piosenek podÊpiewywa∏y
sobie fragment melodyjnej re-
klamy proszku Ixi lub batonika
„Fiku-Miku”. Warto wi´c oddaç
g∏os specjaliÊcie, ojcu REMI-
GIUSZOWI REC∏AWOWI, jezu-
icie, który próbowa∏ odpowie-
dzieç mi´dzy innymi na pyta-
nie: Czy reklama mo˝e byç

Êwi´ta? Spotkanie odby∏o si´
w szkole jezuitów w Gdyni. 

ANDRZEJ URBAƒSKI: – Czy reklama
mo˝e byç Êwi´ta? 

O. REMIGIUSZ REC∏AW: – Nie wydaje
mi si´. Za∏o˝eniem reklamy jest wy-
wieranie wp∏ywu, które jest sprzecz-
ne ze s∏owami Jezusa. On daje wol-
noÊç, a reklama zniewolenie. Sku-
teczna reklama zmierza do maksy-
malnego ograniczenia wolnoÊci, za-
manipulowania cz∏owiekiem, tak by
jak najwi´cej sprzedaç. 

Czy nale˝y wi´c reklamowaç 
Bibli´, rekolekcje, Msze Êw. z
udzia∏em ciekawego goÊcia? 

– Tak. Wtedy mamy inny cel.
Chcemy przyciàgnàç ludzi. 

Czyli cel uÊwi´ca Êrodki? 

– OczywiÊcie nie, nigdy. JeÊli ro-
bi´ reklam´ na poziomie niskim, ki-
czowatà, nieprofesjonalnà, to ona
nie manipuluje cz∏owiekiem, tak jak
robi to reklama profesjonalna. 

Kiedy reklama mo˝e byç niebez-
pieczna? 

– Gdy osoba reklamujàca
wie o kupujàcym jak najwi´cej.
Dlatego w reklamie dzia∏ajà
sztaby wyspecjalizowanych pro-
fesjonalistów. Sà zatrudniani

psychologowie, socjologowie
itd. Dzisiaj do najniebezpiecz-
niejszych nale˝à reklamy inter-
netowe. Tych w Polsce na szcz´-
Êcie jeszcze nie ma tak du˝o jak
na Zachodzie. Ale to kwestia
czasu. Wtedy mo˝na byç Êledzo-
nym non stop przez reklamo-
dawc´. 

Czy nale˝y baç si´ reklamy, czy
mo˝e lepiej poznaç jej mechani-
zmy dzia∏ania? 

– Przed reklamà mo˝na si´
broniç, uczàc si´ reklamy. Jest
to jedyna najskuteczniejsza me-
toda. Przed reklamà si´ nie
ucieknie. ■

UroczystoÊç og∏oszenia
dr Aleksandry Gabrysiak
patronkà Êrodowisk
medycznych
archidiecezji gdaƒskiej
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Dà˝enie do Êwi´toÊci w∏asnej
i w rodzinie powinno
dokonywaç si´
w codziennoÊci. Tak jak
w Nazarecie. Bo co si´ tam
dzia∏o? Pranie, sprzàtanie,
ciesielka... 

ZwyczajnoÊç jest drogà
do Êwi´toÊci. Tak uwa˝ajà
cz∏onkowie Ruchu Rodzin
Nazaretaƒskich.

Ruch ten, za∏o˝ony
w 1985 r. przez ks. Tade-
usza Dajczera i popularny
na ca∏ym Êwiecie, skupia
w naszej diecezji oko∏o 200
osób. W parafiach, gdzie sà
grupy RRN, odbywajà si´
cotygodniowe spotkania
formacyjne. S∏u˝à one te-
mu, by przez modlitw´ od-
krywaç mi∏oÊç i trosk´ Pana
Boga oraz prawd´ o cz∏o-
wieku. Ludzie skupieni
w Ruchu nie szukajà hero-
icznych czynów, ale w zwy-
k∏ej codziennoÊci trzymajà
si´ r´ki Boga. „Staramy si´
ukszta∏towaç w sobie po-
stawy wdzi´cznoÊci i poko-
ry” – mówi Anna Biliƒska,
animator diecezjalny.

Ta duchowoÊç
jest potrzebna
wszystkim, któ-
rzy doÊwiadcza-
jà, jak trudno
w dzisiejszym
Êwiecie ˝yç au-
tentycznie wiarà. Uczy
otwieraç si´ na Boga, by po-
zwoliç Mu dzia∏aç i prze-
mieniaç wn´trze cz∏owieka.
Jest przy tym szczególnie
trudna dla m´˝czyzn.
„S∏ownictwo u˝ywane
w Ruchu budzi∏o we mnie
opory – mówi Kazimierz Bi-
liƒski. – Jak silny m´˝czyzna
mo˝e byç naczyniem glinia-
nym? M´˝czyênie trudniej
jest si´ prze∏amaç i mówiç

o swoich upad-
kach i niedosko-
na∏oÊciach. I to
jeszcze w obec-
noÊci kobiet. Ale
tu odkrywamy
o sobie prawd´ przed Bo-
giem. Wiele zawdzi´czam
kierownictwu duchowemu
– dodaje. – Dzi´ki niemu
poznaj´, ̋ e nie ma przypad-
ków. Wszystko, czego do-
Êwiadczam w ˝yciu, jest Bo-
˝ym darem”.

Choç nazwa sugeruje
ruch rodzinny, to na spotka-

nia przychodzi wiele
osób samotnych lub
takich, które póêniej
starajà si´ prze∏o˝yç

na realia swojej
rodziny to, czego
d o Ê w i a d c z y ∏ y
w grupie. W∏asne

spotkania ma tak˝e
m∏odzie˝. „UÊwiadomi∏em
sobie, ˝e jestem s∏aby z na-
tury – mówi maturzysta
Adam Popio∏kiewicz. –
Mam dwie drogi: albo b´d´
si´ sam borykaç z ˝yciem,
albo zawierz´ si´ Jezusowi.
Ty to zrób za mnie – modl´
si´, i to daje niesamowite
rezultaty!”.

RRN rozwija si´ nie tyl-
ko dzi´ki popularnoÊci
ksià˝ki ks. Dajczera „Roz-

wa˝ania o wie-
rze”. Wielu chrze-
Êcijan odczuwa
„g∏ód duchowo-
Êci”. „Prowadz´
indywidualne roz-

mowy z cz∏onkami Ruchu –
mówi ks. Adam Zelewski,
moderator diecezjalny. –
Czasami te rozmowy pro-
wadzà do podj´cia kierow-
nictwa duchowego. Nie
mo˝na odmówiç pomocy
duchowej osobom otwar-
tym na wiar´ i Boga”. 

W RRN w sposób szcze-
gólny akcentuje si´ naÊla-
dowanie Jezusa w Jego po-
korze i ubóstwie, praktyko-
wanym w sensie ducho-
wym. Szczególnym rysem
tej duchowoÊci jest maryj-
noÊç. Matka Bo˝a jest dla
cz∏onków Ruchu Matkà Ko-
Êcio∏a, dlatego zawierzajà
si´ Jej na wzór Êw. Jana
Aposto∏a. Droga do Êwi´to-
Êci wypracowana w Ruchu
opiera si´ na duchowoÊci
Êw. Jana od Krzy˝a, Êw. Te-
resy z Avilla, Êw. Teresy od
Dzieciàtka Jezus i Êw. Mak-
symiliana Kolbego. Wzo-
rem do naÊladowania jest
dla cz∏onków wspólnoty
Âwi´ta Rodzina ˝yjàca
w Nazarecie. 

MAGDALENA BOREK
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Przez zwyczajnoÊç do Boga

Jak rodzina z Nazaretu
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Ka˝dego roku
cz∏onkowie RRN
udajà si´
na Jasnà Gór´
do swojej Mamy

Bogumi∏a i jej 12-letnia
córka czekajà, a˝ kolejka
do konfesjona∏u stopnieje.
Kiedy podchodzà bli˝ej, ks.
Wies∏aw zaprasza Mart´
do zakrystii. 

Tam dziewczynka mo-
˝e si´ spokojnie spowia-
daç. To specjalny sakra-
ment pokuty – spowiedê
obrazkowa.

„Marta ma zaburzenia
mowy, d∏ugo szuka∏am
dla niej spowiednika.
Dwa lata temu zacz´∏am
uczestniczyç we Mszach
Êw. w sanktuarium Matki
Bo˝ej Brzemiennej w Ma-
temblewie. Tam spotka-
∏am ks. Wies∏awa Wi-
Êniewskiego – opowiada
Bogumi∏a Janczukowicz.
– Poprosi∏am go o po-
moc. Zgodzi∏ si´”.

Mama zacz´∏a rysowaç
obrazki prezentujàce naj-
cz´Êciej spotykane u dzie-
ci grzechy, jak dokuczanie
rodzeƒstwu, niepos∏u-
szeƒstwo, k∏amstwo. Trafi-
∏y one do segregatora, s∏u-
˝àcego Marcie do przepro-
wadzania rachunku sumie-
nia. „Du˝e znaczenie ma
praca rodziców
z dzieckiem, to
oni sà gwaran-
tem dobrego ra-
chunku sumienia
Marty – stwier-

dza ks. Wies∏aw. – Sà z nià
na tyle blisko, ˝e potrafià
jej pomóc”.

Marta umie rozpozna-
waç proste grzechy. Nato-
miast uczynek taki jak z∏o-
ÊliwoÊç jest ju˝ dla niej po-
j´ciem abstrakcyjnym.
„Córka ma zaburzonà pa-
mi´ç operacyjnà. Jednak˝e
percepcja wzrokowa jest
u niej bardzo rozwini´ta,
wi´c najlepiej t∏umaczenia
podpieraç obrazkami –
mówi pani Janczukowicz.
– Wtedy szybciej przyswa-
ja wiedz´”.

Spowiadajàc Mart´, ks.
WiÊniewski zadaje na po-
czàtku pytanie: Co zrobi-
∏aÊ? Wtedy Marta wskazu-
je konkretne obrazki. Cza-
sami spowiednik zadaje
te˝ pytania pomocnicze.
„Spowiedê obrazkowa to
taki sam j´zyk jak angiel-
ski czy esperanto – stwier-
dza ks. Wies∏aw. – Wa˝ne
jest, by dziecko mia∏o
mo˝liwoÊç przystàpienia
do sakramentu pokuty”.

Wraz z dorastaniem
segregator b´dzie zwi´k-
sza∏ swà obj´toÊç. Na pew-
no b´dà pomocne napisy

pod obrazkami,
gdy˝ Marta co-
raz bardziej roz-
wija umiej´tnoÊç
czytania.

JAKUB GILEWICZ

Nietypowy sakrament 

Z segregatorem
do konfesjona∏u

W ten sposób
Marta
przeprowadza
rachunek
sumienia
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