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OBJAWIENIA
NIEPOKALANEJ
DZIEWICY
W LOURDES
Dnia 11 lutego ca∏y KoÊció∏ obchodzi
wspomnienie Objawienia Niepokalanej
Dziewicy w Lourdes, ustanowione przez
papie˝a Pius X w 1907 r.
Gdy 11 lutego 1858 r. czternastoletnia Bernadetta
Soubirous zacz´∏a opowiadaç, ˝e w grocie widzia∏a
jakàÊ Panià, nadzwyczaj pi´knà i z ró˝aƒcem w r´ku,
nikt jej nie wierzy∏. Poniewa˝ jednak widzenia zacz´∏y si´ powtarzaç, przybywali wraz z dziewczynkà do groty ludzie ubo˝szy, zauwa˝yli rzecz niezwyk∏à: dziewczynka w czasie wizji jakby si´ przemienia∏a i wpada∏a w zachwyt. Ludzi wcià˝ przybywa∏o. W Grocie Massabielskiej Bernadetta mia∏a osiemnaÊcie objawieƒ i za ka˝dym razem Pi´kna Pani
wzywa∏a ludzi do pokuty i do poprawy ˝ycia, wed∏ug Bo˝ych przykazaƒ.
Bernadetta tak opisuje pierwsze spotkanie z niezwyk∏à Panià: „Ujrza∏am Pi´knà Panià, nie wy˝szà
ode mnie, która mnie pozdrowi∏a lekkim pochyleniem g∏owy, równoczeÊnie oddali∏a nieco od siebie
wyciàgni´te ramiona, otwierajàc d∏onie (...) Z Jej prawego ramienia zwisa∏ ró˝aniec. Ogarnà∏ mnie strach.
Cofn´∏am si´. Przetar∏am kilka razy oczy: sàdzi∏am,
˝e si´ myl´. Podniós∏szy oczy zobaczy∏am, ˝e Pani
z wielkim wdzi´kiem uÊmiecha si´ do mnie i zdaje
si´ mnie zach´caç, bym si´ do niej zbli˝y∏a, lecz jeszcze si´ ba∏am. (...) Wtedy przysz∏o mi na myÊl, by si´
modliç. W∏o˝y∏am r´k´ do kieszeni. Wzi´∏am ró˝aniec, który nosz´ zazwyczaj przy sobie. (...) Pani
tymczasem sta∏a obok i zwróci∏a si´ do mnie. Teraz
wielki ró˝aniec trzyma∏a w d∏oni. Prze˝egna∏a si´ jak
do modlitwy. (...) Mia∏a bia∏à sukni´, si´gajàcà a˝ do
stóp, których tylko koƒce by∏o widaç. Bia∏y welon,
okrywajàcy g∏ow´, sp∏ywa∏ po plecach i ramionach,
prawie a˝ do do∏u sukni. Na ka˝dej stopie widzia∏am z∏otà ró˝´. Pas sukni by∏ niebieski i zwisa∏ poza
kolana. ¸aƒcuszek koronki by∏ ˝ó∏ty, paciorki bia∏e
(...) Pani by∏a ˝yjàca, bardzo m∏oda i otoczona Êwia-

t∏em. Gdy skoƒczy∏am ró˝aniec, pozdrowi∏a mnie,
uÊmiechajàc si´. Cofn´∏a si´ do niszy i nagle znik∏a”.
Podczas drugiego objawienia Pani poprosi∏a Bernadett´, aby przychodzi∏a na to miejsce przez 15 dni,
a nast´pnie doda∏a: „Obiecuj´ uczyniç ci´ szcz´Êliwà
nie na tym Êwiecie, lecz na tamtym”.
W trakcie nast´pnych objawieƒ pi´kna Pani wyjawi∏a Bernadetcie trzy sekrety dotyczàce jej osobiÊcie.
Po pierwsze, ˝e zostanie kiedyÊ zakonnicà, po drugie, ˝e umrze m∏odo i po trzecie, ˝e zostanie Êwi´tà.
Nast´pnie wskaza∏a na miejsce w grocie, skàd wytrysn´∏o êród∏o o leczniczych w∏aÊciwoÊciach.
Wyrazi∏a te˝ ˝yczenie, aby wybudowano w miejscu objawieƒ kaplic´ i odprawiano nabo˝eƒstwa
i procesj´ ku Jej czci. Obieca∏a rozdawaç wiele nadzwyczajnych ∏ask tym wszystkim, którzy b´dà przyDokoƒczenie na str. 2

mog´ widzieç. Gdy ju˝ si´ z Nià narozmawia∏am
o tym wszystkim, co mi le˝a∏o na sercu, wyj´∏am
ró˝aniec...”.
W pewnym momencie Bernadetta zapyta∏a:
„O Pani, czy nie by∏abyÊ tak ∏askawa powiedzieç mi,
kim jesteÊ? W odpowiedzi Pani sk∏oni∏a g∏ow´
i uÊmiechn´∏a si´. Wreszcie wyjawi∏a: Jestem Niepokalane Pocz´cie”.
Ostatni raz Bernadetta widzia∏a Maryj´ 16 lipca
1858 r.
Pani rzek∏a do niej: „˚egnaj, do zobaczenia
w szcz´Êciu przysz∏ego ˝ycia”. Bernadetta Soubirous, po ci´˝kiej chorobie, zmar∏a 16 kwietnia 1879 r.,
w wieku 35 lat.
Od kilkudziesi´ciu ju˝ lat w dniu 11 lutego obchodzony jest Âwiatowy Dzieƒ Chorego. W dniu tym
w wi´kszych sanktuariach maryjnych gromadzà si´
na modlitwie chorzy, polecajàc krzy˝ swojego ˝ycia
Bogu, przez najlepszà z Matek, Maryj´.
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chodziç tu modliç si´. Trzykrotnie wezwa∏a do pokuty i nawrócenia oraz do modlitwy za grzeszników, a zw∏aszcza do modlitwy ró˝aƒcowej.
Pytana kilkakrotnie o swoje imi´, dopiero podczas szesnastego objawienia wyjawi∏a je. Bernadetta
napisze o tym, b´dàc ju˝ zakonnicà:
„Kiedy przysz∏am do groty, by∏a ju˝ tam ∏agodna,
uÊmiechni´ta i patrzàca na t∏um, jak patrzy kochajàca matka na swe dzieci. Gdy ukl´k∏am przed Nià,
przeprasza∏am Jà, ˝e przychodz´ tak póêno. Ona
zaÊ, zawsze dobra dla mnie, skinieniem g∏owy da∏a
mi znaç, ˝e nie potrzebuj´ si´ usprawiedliwiaç.
Wówczas wyrazi∏am Jej wszystkie swe uczucia mi∏oÊci, szacunku oraz niezmiernà radoÊç z tego, ˝e Jà

ks. Miros∏aw Kurkiewicz sdb
proboszcz

ROZWA˚AJMY S¸OWA
OJCA ÂWI¢TEGO JANA PAW¸A II
„Starajmy si´ odnaleêç pe∏ne znaczenie i wartoÊç prawdy: prawda,
która wyzwala - wolnoÊç przez
prawd´. Nigdy poza prawdà. Poza
prawdà wolnoÊç nie jest wolnoÊcià.
Jest pozorem. Jest nawet zniewoleniem. [...]”.
To jest perspektywa naszych czasów. Pomi´dzy wolnoÊcià, do której Chrystus nas wyzwoli∏
i stale wyzwala, a odejÊciem od Chrystusa w imi´
tak cz´sto bardzo g∏oÊno propagowanej wolnoÊci.
[...]. Mówi si´ „klerykalizm”, „antyklerykalizm”,
a na dnie chodzi o to jedno: wolnoÊç, do której
Chrystus nas wyzwoli∏, czy te˝ wolnoÊç od Chrystusa? To sà te dwie drogi, którymi idzie i pójdzie
na pewno Europa. Europa ma szczególne zwiàzki
z Chrystusem; tu si´ zacz´∏a ewangelizacja, ale tu
tak˝e zrodzi∏y si´ i stale rodzà ró˝ne postaci odchodzenia od Chrystusa. I przed nami równie˝
otwiera si´ ta dwoistoÊç, ten rozstaj. WolnoÊç, do
której Chrystus nas wyzwala [...] Albo te˝ wolnoÊç od Chrystusa.
Olsztyn 6 czerwca 1991.
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FELIETONIK O Z¸UDZENIACH

GESTY LITURGICZNE

„DziÊ cz∏owiek tak cz´sto nie wie, co nosi w sobie, w g∏´bi swej duszy, swego serca.
Jak cz´sto jest niepewny sensu swego ˝ycia
na tej ziemi. Ogarnia go zwàtpienie, które
przeradza si´ w rozpacz”. - Jan Pawe∏ II.

Konstytucja o liturgii i rozporzàdzenia wykonawcze Stolicy Apostolskiej podkreÊlajà, ˝e wspólne
czynnoÊci, gesty oraz przybieranie w∏aÊciwej postawy winno byç zachowane przez wszystkich uczestników liturgii. Sà one wyrazem wspólnoty i jednoÊci
zgromadzenia liturgicznego. Wyra˝ajà bowiem myÊl
i nastawienie ducha uczestników i wywierajà na nie
wp∏yw. Nale˝y zatem dà˝yç do tego, by czynna postawa wiernych w liturgii rzeczywiÊcie by∏a obrazem jednoÊci w Chrystusie.

A dlaczego felietonik o z∏udzeniach? Dlatego, ˝e
lata, w których przysz∏o nam ˝yç mamià nas z∏udzeniami, ka˝dego dnia ulegamy z∏udzeniom, stajà si´
one cz´sto dla nas rzeczywistoÊcià i prawdà.
Ostatnie czasy przynios∏y nam szeroko rozumianà wolnoÊç: wolnoÊç w ˝yciu osobistym, rodzinnym,
spo∏ecznym, a tak˝e w naszej wierze.
Czy rzeczywiÊcie wolnoÊç? Czy potrafimy z niej
korzystaç w sposób dobry i w∏aÊciwy? Czy niew∏aÊciwie pojmowana wolnoÊç nie staje si´ chaosem,
swawolà, manipulacjà, które prowadzà do agresji,
cwaniactwa i w∏aÊnie zniewolenia?
Bo oto pojawiajà si´ g∏osy: Bóg - tak, ale tylko taki,
który odpowiada cz∏owiekowi, podobny do niego;
cz∏owiek postanawia akceptowaç w Bogu tylko i jedynie tyle, ile mu odpowiada. Ale przecie˝ prawda
naszej wiary opiera si´ na prawdzie objawionej
przez Boga i nie mo˝emy stwarzaç sobie swojego
w∏asnego nowego boga. Chrystus powiedzia∏:

Postawa stojàca
Postawa stojàca jest wyrazem
uszanowania. Tak jest rozumiana
wsz´dzie. W ca∏ym Êwiecie na widok osób wysoko postawionych
przybiera si´ postaw´ stojàcà. Podczas liturgii postawa stojàca jest zewn´trznym znakiem g∏´bokiego
uszanowania dla Boga, jako najwy˝szego Pana.
Postaw´ stojàcà przybierajà tak˝e
osoby poÊredniczàce mi´dzy dwiema stronami (np. adwokat czy pe∏nomocnik). W szczególny sposób
przystoi ona liturgowi, jako poÊrednikowi mi´dzy spo∏ecznoÊcià wiernych, a Bogiem.
Dlatego liturg stojàco czyta s∏owo Bo˝e i odmawia
modlitwy. Stoi przy wszystkich prawie czynnoÊciach liturgicznych.
Stanie jest w liturgii postawà zasadniczà. Oznacza
ona aktywnà postaw´ cz∏owieka w czynnoÊciach liturgicznych i gotowoÊç do czynu w ogóle. Oznacza
te˝ dzi´kczynienie i oczekiwanie zmartwychwstania. Dlatego w staro˝ytnoÊci chrzeÊcijaƒskiej postawa ta by∏a nakazana w niedziele i w okresie wielkanocnym, poniewa˝ dni te by∏y obchodami zmartwychwstania Chrystusa. Dzie∏o zbawcze Jezusa
Zmartwychwsta∏ego obecne jest w ka˝dej Mszy Êw.
W postawie stojàcej Ojcowie KoÊcio∏a widzieli
wyraz Êwi´tej wolnoÊci dzieci Bo˝ych, otrzymanej na
chrzcie Êw. Chrystus swojà ∏askà uwolni∏ cz∏owieka
od grzechu i Êmierci wiecznej, dlatego nie jest on niewolnikiem, ale
z ufnoÊcià uczestniczy w godnoÊci
dziecka Bo˝ego i trwa przed Bogiem w g∏´bokiej czci.

„Do ka˝dego, kto si´ przyzna do Mnie przed
ludêmi, przyznam si´ i Ja przed moim Ojcem, który
jest w niebie. Lecz kto si´ mnie zaprze przed ludêmi,
tego zapr´ si´ i Ja przed moim Ojcem, który jest
w niebie” (Mt 10,32-33).
Prawdy objawione przez Boga sà niezmienne
i niepodwa˝alne, jednoznaczne i nieomylne i powinniÊmy kierowaç si´ nimi na swojej drodze do poznania prawdy. ChrzeÊcijanin to ten, kto swoje ˝ycie
prze˝ywa naÊladujàc Jezusa, a nie dopasowujàc Go
do swoich wizji, swoich poglàdów i swojego „chciejstwa”. Nie ∏udêmy si´, ˝e nasze przeró˝ne cz∏owiecze prawdy sà prawdami. Dogmaty naszej wiary sà
nam dane, ˝ebyÊmy nie pogubili si´ w drodze do
prawdy i ˝eby z∏udzenia nie przys∏oni∏y nam rzeczywistoÊci.
Alicja Na∏´cz

Postawa kl´czàca
Kl´czenie jako d∏u˝sza postawa
modlitewna oraz jako gest przejÊciowy (przykl´kanie) zaczerpni´to ze staro˝ytnych zwyczajów poDokoƒczenie na str. 4
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wielbienia w znaczeniu pierwotnym.
W tym znaczeniu wesz∏o do Mszy Êw.
Takie znaczenie ma ono równie˝
dzisiaj.
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gaƒskich. U pogan oznacza∏o ono g∏´bokà czeÊç lub
pokut´. Kl´kali oni w swoich Êwiàtyniach, przed statuà bóstwa, przed ubóstwianym panujàcym lub jego
popiersiem.
U chrzeÊcijan kl´kanie jako gest liturgiczny, pierwotnie oznacza∏o uwielbienie dla Boga. W III w.
utraci∏o ten charakter. W IV wieku w liturgii kl´ka∏o
si´ przed Êwi´tymi przedmiotami i osobami. By∏ to
zatem gest uszanowania.
Kl´kanie oznacza∏o tak˝e postaw´ pokutnà
i b∏agalnà. Od XI w. w zwiàzku z rozwojem kultu eucharystycznego kl´kanie zdoby∏o znowu charakter

Pok∏on
Pok∏on, wzgl´dnie uk∏on, w liturgiach wschodnich jest cz´sto stosowanym znakiem g∏´bokiego szacunku
i uwielbienia. W liturgii rzymskiej pok∏on oznacza zarówno szacunek jak
i usposobienie pokutne.

(Ks. Tarsycjusz Sinka CM,
„Zarys liturgiki”)

SEN KSI¢DZA BOSKO - DWIE KOLUMNY
waszej wi´kszej korzyÊci duchowej. Sen ten
mia∏em kilka dni temu.

Sen
Wyobraêcie sobie, ˝e znaleêliÊcie si´ ze mnà na
brzegu morza, lub jeszcze lepiej na odosobnionej samotnej skale. Jedyny làd, przez was dostrzegalny, to
ten pod waszymi stopami. Ca∏a przestrzeƒ wodna
usiana niezliczonà liczbà okr´tów stojàcych w szyku
bojowym. Ich dzioby mia∏y zakoƒczenia ostre jak
w∏ócznia, zdolne w razie ataku przebiç na wylot i kompletnie zniszczyç statki wroga. Okr´ty te by∏y wyposa˝one w armaty. Na pok∏adach znajdowa∏o si´ mnóstwo karabinów, materia∏ów wybuchowych i innej
broni ró˝nego rodzaju, a tak˝e ksià˝ki.
Okr´ty te atakowa∏y inne statki o wiele wi´ksze
i wy˝sze ni˝ one same. Próbowa∏y one zniszczyç nieprzyjaciela, podpaliç lub w jakikolwiek sposób go
os∏abiç.

¸ódê Papie˝a
Eskort´ majestatycznego i w pe∏ni wyposa˝onego
okr´tu Papieskiego stanowi∏y mniejsze statki, które za
pomocà sygna∏ów otrzymywa∏y rozkazy z niego i wykonywa∏y manewry, broniàc si´ przed naporem nieprzyjacielskiej floty.

Dwie kolumny
Na Êrodku bezbrze˝nego oceanu wyrasta∏y nagle
dwie kolumny w bliskiej odleg∏oÊci od siebie. Na
wierzcho∏ku jednej z nich widnia∏ posàg Niepokalanej
Dziewicy. U jej stóp jaÊnia∏ transparent z napisem: Auxilium Christianorum - Wspomo˝enie Wiernych. Na
drugiej kolumnie wi´kszej i wy˝szej pojawi∏a si´
ogromnych rozmiarów monstrancja z NajÊwi´tszà
Hostià. Poni˝ej mo˝na by∏o czytaç proporcjonalny do
tej kolumny napis: Salus credentium - Zbawienie
wierzàcych.

„Chc´ opowiedzieç wam sen. To prawda,
˝e ten, który Êni, nie rozumuje. A ja, który
gotów by∏bym przyznaç si´ wobec was do
swoich grzechów, gdyby nie obawa, ˝e wszyscy pouciekacie, a dom na mnie si´ zawali,
chc´ si´ wam zwierzyç z tego widzenia dla
4

Najwy˝szym dowódcà tego du˝ego okr´tu by∏ Ojciec Êw., Namiestnik Jezusa Chrystusa na ziemi, widzàc wÊciek∏y atak wrogów i niebezpieczeƒstwo stàd
p∏ynàce dla swoich wiernych, postanowi∏ zebraç kolo
siebie kapitanów mniejszych okr´tów celem podj´cia
decyzji.

st´pcy. Przeciwnicy zaczynajà traciç odwag´. Nowy
Papie˝ po rozgromieniu wroga i przezwyci´˝eniu
wszystkich przeszkód wprowadza swój okr´t mi´dzy
dwie kolumny i zatrzymuje go mi´dzy nimi. Cumuje
statek z jednej strony przy kolumnie z NajÊwi´tszym
Sakramentem a z drugiej z NajÊw. Niepokalanie Pocz´tà Dziewicà Wspomo˝ycielkà.

Zebranie kardyna∏ów

Zakoƒczenie bitwy

Wszyscy kapitanowie znaleêli si´ na pok∏adzie papieskiego okr´tu, skupieni wokó∏ osoby Papie˝a. Zaledwie si´ rozpocz´∏o spotkanie, a tu zerwa∏ si´ gwa∏towny sztorm, wi´c dowódcy szybko przemieÊcili si´
na swoje statki, by nimi dowodziç z bliska.
Nasta∏ okres krótkiego spokoju. Papie˝ po raz drugi
zgromadzi∏ kapitanów na flagowym okr´cie, kontynuujàcym swój kurs. Znowu burza na morzu rozp´ta∏a
si´ na nowo.
Papie˝ stanà∏ przy sterze i ze wszystkich sil próbuje
utrzymaç posuwanie si´ statku w kierunku owych
dwóch kolumn, z których wierzcho∏ka zwisa∏y kotwice
i du˝e haki umocowane na stalowych ∏aƒcuchach.

Nast´puje nieprawdopodobny chaos i wstrzàs.
Wszystkie okr´ty, które dotychczas walczy∏y przeciw
Papie˝owi, uciekajà w bez∏adzie i pop∏ochu. Wpadajà
na siebie i rozbijajàc si´ na kawa∏ki, wzajemnie si´ topià. Kilka mniejszych statków towarzyszàcych okr´towi papieskiemu i walczàcych po jego stronie, wzi´∏y
zdecydowany kurs w kierunku dwóch kolumn.
W czasie bitwy wiele statków, wycofawszy si´
z obawy przed niebezpieczeƒstwem, ostro˝nie obserwowa∏o z daleka rozwój wypadków. Wraki rozbitych
okr´tów nieprzyjacielskich zgin´∏y w odm´tach oceanu. Statki, trzymajàce si´ dotàd na uboczu, szybko pop∏yn´∏y ku owej bramie z dwóch kolumn, a dotar∏szy
tam, zakotwiczy∏y si´ przy nich. Pozosta∏y tam bezpieczne razem z g∏ównym okr´tem papieskim. Na morzu zapanowa∏ wielki spokój.

Sternik ∏odzi Piotrowej

Bitwa
Wszystkie okr´ty nieprzyjaciela rozpocz´∏y atak.
Próbowa∏y na ka˝dy mo˝liwy sposób przyhamowaç
i zatopiç statek Papie˝a: jedne czyni∏y to przy pomocy
pism i ksià˝ek lub innych materia∏ów zapalnych, których mieli pe∏no do dyspozycji, inni uruchomili strzelby, karabiny i moêdzierze. Bitwa rozszala∏a si´ na dobre. Dzioby nieprzyjacielskich statków uderza∏y gwa∏townie w burty przeciwników, lecz ich wÊciek∏e zap´dy nie przynosi∏y skutków. Marnowali tylko czas
i amunicj´. Wielki okr´t Papie˝a p∏ynà∏ bezpiecznie
i spokojnie. Z up∏ywem czasu bardzo silne i zmasowane ataki wrogów spowodowa∏y du˝e i g∏´bokie wyrwy
w jego bokach. Lecz delikatny wiatr, p∏ynàcy od
dwóch kolumn, natychmiast te szkody usunà∏.

Ksiàdz Bosko wyjaÊnia
W tym momencie ks. Bosko spyta∏ ks. Rua: «o myÊlisz o tym opowiadaniu? Ksiàdz Rua odpowiedzia∏:
„Wydaje mi si´, ˝e okr´t Papie˝a mo˝e oznaczaç
KoÊció∏, którego on jest zwierzchnikiem, a statki mniejsze, ludzie i morze - to Êwiat. Obroƒcy du˝ego okr´tu,
to wierni serdecznie przywiàzani do stolicy Apostolskiej. Jej wrogowie próbujà unicestwiç jà za wszelkà cen´. Kolumny na oceanie, to nabo˝eƒstwo do Matki
NajÊwi´tszej i NajÊwi´tszego Sakramentu” Ksiàdz Rua
nie wspomnia∏ o Papie˝u, który upad∏ i zmar∏.
Ksiàdz Bosko równie˝ milcza∏ na ten temat. Doda∏
tylko: „Masz racj´! Powinienem wyjaÊniç jeszcze jedno
zjawisko. Okr´ty wroga - to symbol przeÊladowaƒ.
Zbli˝ajà si´ bardzo trudne momenty dla KoÊcio∏a. Dotychczasowe jego walki sà niczym w porównaniu
z tym, co go czeka. Wrogie okr´ty symbolizowa∏y przeÊladowców, którzy próbujà zatopiç statek papieski. Sà
tylko dwa sposoby, by móg∏ si´ uratowaç w tym wielkim dramacie:
NABO˚E¡STWO DO NAJÂWI¢TSZEJ MARYI
WSPOMO˚YCIELKI WIERNYCH i CZ¢STA KOMUNIA ÂWI¢TA. Nale˝y do∏o˝yç maksymalnych
wysi∏ków, by te dwie praktyki realizowaç wsz´dzie
i w ˝yciu wszystkich”.
Ksiàdz Bosko nie da∏ ˝adnych innych wyjaÊnieƒ.

Zniszczenie wroga
W mi´dzyczasie armaty atakujàcych rozpadajà si´
z hukiem, karabiny i inna broƒ milknà, a dzioby okr´tów ∏amià si´ w kawa∏ki. Pot´˝ne cielska statków osuwajà si´ w rozszala∏à toƒ i ginà. Nieprzyjaciel nieprzytomny z wÊciek∏oÊci walczy wr´cz pi´Êciami, bluêni
i przeklina.
Nagle Papie˝ pada ci´˝ko ranny. Jego podw∏adni
biegnà mu na pomoc i podnoszà go. Papie˝ po raz drugi doznaje powa˝nego zranienia, osuwa si´ z nóg
i umiera. Krzyk zwyci´stwa i radoÊci wstrzàsa szeregami nieprzyjació∏. Z ich okr´tów p∏ynà w przestrzeƒ
ohydne szyderstwa.
BezpoÊrednio po Êmierci Ojca Êw. nowy Papie˝ zajmuje jego miejsce przy sterze ∏odzi KoÊcio∏a. Dowódcy
poszczególnych okr´tów zebrali si´ b∏yskawicznie i tak
szybko obrali nowego Papie˝a, ˝e wiadomoÊç o Êmierci Zmar∏ego zbieg∏a si´ z wieÊcià o wyborze jego na-

Ks. Ryszard Ukleja SDB,
„Triumf KoÊcio∏a wg wizji Êw. Jana Bosko”,
wyd. Arka, Wroc∏aw 2009
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niem, a jednoczeÊnie radoÊcià, którà prze˝ywa wraz
ze swoim m´˝em, który dzi´ki niej doÊwiadcza daru
ojcostwa. To w takich chwilach obojgu rodzicom
uruchamia si´ gotowoÊç na mi∏oÊç do tej maleƒkiej
istoty. Najwa˝niejszà rolà jakà mo˝e spe∏niç kobieta
to rola matki, która wychowuje swoje dzieci na
uczciwych ludzi, prawych obywateli i szlachetnych
partnerów. Bo to ona w g∏ównej mierze kszta∏tuje
osobowoÊç dziecka i wp∏ywa na to jakim b´dzie
cz∏owiekiem w doros∏ym ˝yciu. W oczach matki
dziecko jest zawsze najpi´kniejsze. Wychowanie to
trudna sztuka. Na wychowanie sk∏adajà si´ chwile
radosne, ale tak˝e smutki, nieprzespane noce, rozterki. Lecz jaka jest wielka radoÊç obserwowania dziecka od noworodka zale˝nego ca∏kowicie od nas do
wyrastajàcego póêniej m∏odego, wspania∏ego, odpowiedzialnego cz∏owieka. Prawdziwa matka kocha
swoje dzieci, cierpi ich cierpieniem i gotowa jest za
nie si´ poÊwi´ciç. Macierzyƒstwo wi´c jest wielkim
wyzwaniem dla kobiety, gdy˝ Êwiat post´puje tak
szybko, matka wprowadzajàc w ˝ycie musi uczyç je
rzeczy, które dla niej samej sà cz´sto nowe. Mama to
s∏owo oznacz mi∏oÊç, mi∏oÊç prawdziwà, która nie
zdradza, to s∏owo oznacza wiernoÊç, wielkà ofiar´.
Z tymi s∏owami zwiàzane sà wspomnienia, nasze
pierwsze radoÊci i troski, marzenia i t´sknoty. Ka˝dy
w swym sercu chowa wdzi´cznoÊç za to, ˝e mama
da∏a nam najwi´kszy skarb-˝ycie. Tylko ona potrafi
cieszyç si´ z najmniejszego nawet sukcesu, to ona jedyna za swój wysi∏ek i poÊwi´cenie nie oczekuje zap∏aty. Matka ta, która uczy∏a nas pacierza, niosàca
ukojenie i dajàca màdre rady. Ona musi byç dost´pna, stabilna, musi dawaç poczucie bezpieczeƒstwa
i akceptacji, bo dzieciƒstwo powinno byç okresem
beztroskim i szcz´Êliwym. Od niej zale˝y przysz∏e
˝ycie dziecka i jego miejsce w Êwiecie. Je˝eli mi´dzy
dzieckiem a matkà istnia∏a i istnieje dobra relacja to
b´dzie mog∏a liczyç na wsparcie i pomocnà d∏oƒ od
dzieci kiedy przyjdzie taka pora. Bo dla ka˝dej matki
ogromnym wzruszeniem jest radoÊç spe∏niona, której doÊwiadcza trzymajàc na kolanach wnuka,
wnuczk´ czujàc si´ potrzebna i niezastàpiona. Trzeba prosiç w modlitwie, abyÊmy od NajÊwi´tszej Maryji Panny uczyli si´ kochaç swoje dzieci , jak darzyç
ich mi∏oÊcià, która jest pot´˝na czysta.
Zita Giwojno

Macierzyƒstwo

Bóg obdarzy∏ kobiet´ tak wielkim powo∏aniem jakim jest macierzyƒstwo. Kobieta przez dar p∏odnoÊci
zosta∏a zaproszona do wspó∏dzia∏ania z Bogiem
w stworzeniu nowego istnienia ludzkiego. Dar bycia
matkà wymaga od kobiety ogromnej ofiary, poÊwi´cenia, to jest wielka ˝yciowa misja. Macierzyƒstwo to
pi´kne niepoj´te, ale trudne wyzwanie. Dziecko to
ogromna odpowiedzialnoÊç kobiety i m´˝czyzny za
powo∏anie ˝ycia. Nie pojawia si´ nagle w ˝yciu kobiety, lecz jego przyjÊcie poprzedzone jest wielkim
przygotowaniem. Wielka radoÊç macierzyƒstwa zaczyna si´ w chwili gdy ju˝ jesteÊmy Êwiadomi i odczuwamy pierwsze ruchy budujàcego si´ ˝ycia. To
w∏aÊnie macierzyƒstwo wpisane jest w natur´ kobiety. Dla ka˝dej kobiety bycie matkà jest wielkim zada-
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Medycyna rozrodu, leczenie niep∏odnoÊci to bardzo wysublimowana dziedzina wiedzy medycznej.
Zaczà∏em jà zg∏´biaç i uczy∏em si´ patrzeç na ten
problem oczami pacjentów. Zobaczy∏em, jakim dramatem jest dla ma∏˝eƒstwa brak potomstwa. Psychik´ ludzi, którzy nie mogà mieç dzieci, porównuje si´
do psychiki ludzi cierpiàcych na chorob´ nowotworowà. Czujà si´ oni inwalidami spo∏ecznymi, rodzin-

Kiedy w 1993 r. rozpoczà∏em prac´ w klinice
leczenia niep∏odnoÊci ma∏˝eƒskiej, tym problemem zajmowa∏o si´ w Polsce nie wi´cej ni˝
15 - 20 lekarzy. Zapotrzebowanie by∏o ogromne, sàdzi∏em wi´c, ˝e zaczà∏em pracowaç
w presti˝owej w instytucji, bardzo potrzebnej
i bardzo pomocnej dla drugiego cz∏owieka.
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jako ktoÊ, kto pomaga
drugiej istocie na kuli
ziemskiej - istocie, która
cierpi.
Szybko awansowa∏em
i zdobywa∏em s∏aw´.
Szczerze wierzy∏em, ˝e
robi∏em coÊ dobrego i potrzebnego. Czynnik materialny i presti˝ oraz
ÊwiadomoÊç, ˝e ma si´ 47
lat i zdoby∏o si´ wszystko - pociàga∏y, by nadal si´
rozwijaç w tym kierunku. By∏em w otoczeniu ludzi,
którzy robià program in vitro, lub tych, którzy chcà
mieç wykonany program in vitro, bo cierpià z powodu niep∏odnoÊci. Na co dzieƒ czyta∏em dziesiàtki artyku∏ów i ksià˝ek na temat leczenia niep∏odnoÊci
i mo˝liwoÊci u˝ycia tego programu. Choç pochodzi∏em z rodziny katolickiej, to zagadnienie istnienia
i dzia∏ania Boga nie mia∏o dla mnie znaczenia; ˝y∏em
zgodnie z tradycjà, nie zag∏´biajàc si´ w jej sens...
By∏ poczàtek 2007 roku. Wraca∏em do domu ze
swojà ˝onà po wczasach na S∏owacji. Poczu∏em, ˝e
dzieje si´ ze mnà coÊ, czego po ludzku nie potrafi´
nazwaç. Czu∏em, ˝e zaczynam postrzegaç ˝ycie zupe∏nie inaczej, ˝e ono zaczyna we mnie t´tniç. Zobaczy∏em to ˝ycie i swojà prac´ przez pryzmat dwóch
koron drzew: jedna jest zielona, pe∏na liÊci, ˝ywa - to
te dzieci, którym si´ daje szans´ w programie in vitro,
a drugie drzewo - suche, bez liÊci - to te dzieci, którym si´ szansy na dalsze ˝ycie po prostu nie da∏o...
Taki jest program in vitro! Zawsze wiedzia∏em, ˝e ileÊ
istnieƒ ludzkich musi zginàç w trakcie realizacji in vitro, ale tego wieczoru otworzy∏y si´ moje oczy i zaczà∏em to widzieç przez pryzmat t´tniàcego ˝ycia.
Po kilku dniach otwieram gazet´ - i co widz´?
WÊród 10 tys. wyrazów na szpalcie gazety zaledwie
trzy dotyczy∏y ˝ycia - a ja widzia∏em w∏aÊnie je i wed∏ug
mnie one Êwieci∏y. Czu∏em, ˝e to
nie jest iluzja ani przypadek,
czu∏em dzia∏anie Si∏y Nadprzyrodzonej.
Potem przysz∏a wiosna i na
naszym osiedlu zazieleni∏ si´
trawnik. Kiedy mia∏em przejÊç
z jednego chodnika na drugi, ba∏em si´ stanàç na trawie. ¸apa∏em si´ na tym! Ba∏em si´ zniszczyç ˝ycie, które mo˝e byç ukryte pomi´dzy êdêb∏ami trawy a przecie˝ w programie in vitro
niszczy∏em ˝ycie przez ca∏y czas!
W tym okresie, gdy doznawa∏em tego wszystkiego, pewnego
dnia ojciec Pio stanà∏ przede mnà
jak ˝ywy.
Ciàg dalszy na str. 8

nymi. Unikajà tematu,
a zw∏aszcza pytaƒ: „czy
ju˝ jesteÊ w cià˝y?»,
„a dlaczego jeszcze nie
pojawi∏o si´ u was dziecko?»... Nie chcà tego s∏yszeç. P∏aczà gdzieÊ tam
w zaciszu swojej sypialni, cierpià z tego powodu... Niesienie pomocy
tym ludziom wymaga
zaanga˝owania przez 365 dni w roku, bez dni wolnych, bez wytchnienia. Nikt, kto nie chce si´ poÊwi´ciç, kto nie chce pomagaç drugiemu cz∏owiekowi, nie
mo˝e w tym zawodzie pracowaç.
Ja sam zawsze stara∏em si´ pracowaç z mi∏oÊcià,
z uczciwoÊcià i z serdecznoÊcià; zdobywa∏em zaufanie pacjentów. Wiedzia∏em, ˝e to wszystko jest niezb´dne w procesie leczenia, niezale˝nie od sposobu,
jakiego si´ u˝ywa. Bo przecie˝ mia∏em do czynienia
z ˝ywymi ludêmi - którzy p∏aczà, którzy cierpià
z powodu choroby - cierpià i fizycznie, i psychicznie.
Przy tym pracowa∏em z medycznà fachowoÊcià - bo
to by∏o konieczne, ˝eby wygraç z niep∏odnoÊcià.
Praca w klinice programu in vitro wiàza∏a si´ z obcowaniem z ludêmi na ca∏ym Êwiecie, bo przecie˝ niep∏odnoÊç jest wsz´dzie. Zjazdy, kongresy, sympozja
pozwala∏y na wymian´ informacji, ale tak˝e po prostu
poznaç ca∏y Êwiat. Praca w takiej klinice to tak˝e olbrzymie pieniàdze. Obrzydliwie olbrzymie pieniàdze.
Ludzie oddajà wszystko, ˝eby doprowadziç do pocz´cia dziecka. Przez kilkanaÊcie lat zarabiajà, by potem wydaç wszystko: sprzedajà samochód, mieszkanie, zapo˝yczajà si´ - ˝eby tylko wygraç ze swojà chorobà, ˝eby tylko w rodzinie pojawi∏o si´ to upragnione maleƒstwo.
Otrzymywa∏em codziennie kilka, póêniej kilkanaÊcie telefonów. Kiedy si´ uda∏o,
ludzie byli szcz´Êliwi; kiedy si´
nie udawa∏o, pacjenci przyje˝d˝ali powtórnie. Zaczà∏em sobie
uÊwiadamiaç, ˝e potrafi´ z nimi
rozmawiaç, ˝e mi ufajà. Oprócz
telefonów przychodzi∏o du˝o listów, w których pacjenci pisali
o narodzinach dziecka, o wyglàdzie tego dziecka, o kolorze jego
w∏osów, oczu... Przysy∏ali zdj´cia
tych dzieci... Nieraz ca∏e rodziny
przyje˝d˝a∏y po dwóch czy trzech
latach z bukietem kwiatów, ˝eby
pokazaç to dziecko i podzi´kowaç. Jak mog∏em nie wierzyç
w to, co robi∏em? Jak mog∏em nie
wierzyç, ˝e jestem potrzebny?
Czu∏em si´ bardzo dowartoÊciowany jako cz∏owiek, jako lekarz,
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wiadanie, ale w tym samochodzie siedzia∏a oprócz
mnie moja ˝ona i nasza kole˝anka ginekolog.
PojechaliÊmy na Jasnà Gór´ do kaplicy Matki Bo˝ej
Cz´stochowskiej. Uklàk∏em. Nie mia∏o dla mnie znaczenia to, ˝e przychodzà i odchodzà ludzie, ˝e widzi
mnie 1000 osób. Nie wiem, ile czasu si´ modli∏em. ¸zy
kapa∏y ciurkiem... Podnios∏em g∏ow´ i uÊwiadomi∏em
sobie, ˝e kl´cz´ przed filarem, na którym wisi obraz
syna marnotrawnego, przyjmowanego przez ojca
w progi domu. Nie ukrywam, ˝e uÊmiechnà∏em si´
przez ∏zy, bo to dla mnie by∏ nast´pny znak od Pana
Boga - ˝e On mnie po prostu przyjmuje, pomimo mej
przesz∏oÊci, kiedy to posi∏kowa∏em si´ narz´dziem
„˝ycie za ˝ycie” - programem in vitro...
Z Cz´stochowy pojechaliÊmy na kilka dni do Zakliczyna - do klasztoru, gdzie prze∏o˝onà jest siostra
Cecylia. Rozmowy z nià du˝o mi da∏y; ju˝ i tak by∏em pewien, ˝e nie b´d´ w programie in vitro, ale
ona jakoÊ umocni∏a moje zaufanie do Pana Boga. Da∏a mi mi´dzy innymi na po˝egnanie takà ksià˝k´ Êw.
Josemarii Escrivy: „Droga. Bruzda. Kuênia” i powiedzia∏a: „Czytaj codziennie jeden fragment z tej ksià˝ki i rób tak, jak przeczyta∏eÊ». Dla mnie to by∏y znaki
na co dzieƒ. Czyta∏em i szed∏em, i robi∏em coÊ, czyta∏em i szed∏em, i robi∏em coÊ. To by∏o realne, ˝ywe doÊwiadczenie Pana Boga, którego nie widzia∏em,
ale którego s∏ysza∏em.
31 marca z∏o˝y∏em wypowiedzenie w swojej klinice i powiedzia∏em, ˝e ju˝ nie b´d´ pracowaç przy
metodzie in vitro. W∏aÊciciel powiedzia∏ mi wówczas
tak: „Niejeden profesor w Polsce chcia∏by mieç Twoje nazwisko. Osiemdziesiàt procent wszystkich pacjentek, które przyje˝d˝ajà do nas do Bia∏egostoku,
przyje˝d˝a do Ciebie. Co Ty robisz?» W tym momencie ca∏kowicie zaufa∏em Bogu, zrezygnowa∏em z pracy w tej klinice, z tych wielkich comiesi´cznych pensji, za które mo˝na by∏o co miesiàc kupiç nowy dobry samochód. Zdjà∏em fartuch, zostawi∏em swoje
atrybuty lekarza i powiedzia∏em, ˝e lekarzem nigdy
wi´cej nie b´d´, nie chc´ byç - bo nie chc´ niszczyç
˝ycia. Przez 16 lat leczy∏em niep∏odnoÊç, zajmowa∏em si´ bardzo wysublimowanà dziedzinà medycyny i nie potrafi∏bym leczyç niczego innego.
PojechaliÊmy z ˝onà na pielgrzymk´ do Izraela.
Ziemia Âwi´ta - piàta Ewangelia - by∏a dla mnie niezmiernie pomocna. Chodzi∏em po Êladach Âwi´tej
Rodziny. ByliÊmy tam trzy tygodnie z dwoma kap∏anami. Tym ksi´˝om, a szczególnie jednemu z nich,
opowiada∏em to wszystko, co tutaj. SiedzieliÊmy, ja
p∏aka∏em i on p∏aka∏, a potem odprawia∏ Msz´ Âw.
I dzi´ki temu, czujàc namacalnie obecnoÊç Pana
Boga, przyjmowa∏em Komuni´ Êw. i mia∏em si∏´ planowaç, co ze sobà zrobiç. Zaufa∏em Panu Bogu
i pozwoli∏em Mu, by mnie prowadzi∏.

Prze˝y∏em wtedy duchowy wstrzàs. Zrozumia∏em, ˝e musz´ zmieniç swoje ˝ycie. Potem przychodzi∏ jeszcze wielokrotnie, ale ju˝ w czasie snów. By∏o
w nich wyjàtkowe uczucie realnoÊci tego, co si´ dzieje ze mnà. Ojciec Pio pokazywa∏ mi, co mam robiç,
zupe∏nie si´ ze mnà nie patyczkujàc. Dawa∏ mi wolnà wol´, ale by∏ strasznie twardy.
W∏aÊnie wtedy zaczà∏em czytaç ksià˝ki o ojcu Pio.
Przeczyta∏em je wszystkie jednym tchem. Dowiedzia∏em si´, ˝e Êw. Franciszek te˝ nie móg∏ stanàç na trawniku, bo nie chcia∏ zniszczyç ˝ycia! Mia∏em przekonanie, ˝e to Pan Bóg mnie dotknà∏, i by∏em bardzo szcz´Êliwy, ˝e tak si´ sta∏o. Tylko nie wiedzia∏em, co zrobiç,
by nie zmarnowaç tej wyjàtkowej szansy, ˝eby pójÊç
za wolà Pana Boga, za tym, co mi On wyznacza...
Pewnej nocy obudzi∏em si´ bez przyczyny i nagle
us∏ysza∏em: „Ufaj Jezusowi”. Choç g∏os by∏ nieziemski, by∏ bardzo realny; us∏ysza∏em te s∏owa wyraênie,
powtórzone trzy razy. Usiad∏em na ∏ó˝ku w Êrodku
nocy - ale nie by∏em przera˝ony, raczej ciekawi∏o
mnie, co to takiego. I w pewnym momencie odczu∏em, ze to ucho, którym to s∏ysza∏em, zacz´∏o mnie
bardzo mocno boleç. Ból ten trwa∏ ze 40 sekund. Póêniej, kiedy wàtpi∏em w to wszystko, co prze˝ywa∏em, ten fizyczny ból ucha, który czu∏em absolutnie
na jawie, Êwiadczy∏ o tym, ˝e to nie by∏a jakaÊ iluzja,
lecz pe∏na prawdziwoÊç.
Kiedy zaczà∏em dostrzegaç te znaki i prze˝ywaç
dotkni´cie Boga, poszed∏em do szefa, w∏aÊciciela kliniki programu in vitro i powiedzia∏em: „Nie mog´
u Ciebie pracowaç. Nie mog´ pracowaç w programie
in vitro. Nie potrafi´ pracowaç przy ˝yciu i je niechcàcy niszczyç”. Nie chcia∏em mu mówiç o swoich
odczuciach, bo prawdopodobnie by mnie wyÊmia∏.
On odpowiedzia∏, ze pewnie jestem zm´czony i kaza∏ mi gdzieÊ wyjechaç i odpoczàç. Ucieszy∏em si´,
˝e mog´ wypoczàç sobie poza urlopem. By∏em pewny, ˝e nie b´d´ móg∏ kontynuowaç tej pracy, ale
chcia∏em nabraç do tego dystansu i zdecydowaç, jakie mogà byç moje dalsze kroki, kiedy ju˝ opuszcz´
t´ klinik´ programu in vitro.
PojechaliÊmy z ˝onà jeszcze raz na S∏owacj´. Pewnego wieczoru, oko∏o godziny osiemnastej, wyjechaliÊmy z hotelu do koÊcio∏a, który znajdowa∏ si´ w odleg∏oÊci 16 - 17 km. By∏ tam jeden ksiàdz na szeÊç koÊcio∏ów, który codziennie odprawia∏ Msz´ w innej
Êwiàtyni. WiedzieliÊmy ju˝, w którym koÊciele b´dzie, tylko nie wiedzieliÊmy, gdzie ten koÊció∏ jest.
By∏a prawie szósta wieczorem - ciemno, mg∏a, jecha∏em 30 km/h. Nagle przyklei∏ si´ do mojej szyby go∏àb, bia∏y go∏àb, który nas prowadziç z 500 m - do zakr´tu, w który trzeba by∏o skr´ciç, by trafiç do tego
koÊcio∏a. Gdybym sam tylko widzia∏ tego go∏´bia,
prawdopodobnie nikt by mi nie uwierzy∏ w to opo-
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innych. Taki oÊrodek nie b´dzie gorszy od Êrodków,
od klinik programu in vitro.
I uda∏o si´! 1 stycznia 2009 otworzyliÊmy NaProMedic´ w Bia∏ymstoku - w mieÊcie, gdzie w tej chwili sà cztery oÊrodki programu in vitro; w którym
przysz∏o na Êwiat pierwsze dziecko in vitro; w którym nie tak dawno zosta∏ beatyfikowany ks. Micha∏
Sopoçko.
Nie jest mi ∏atwo, bo id´ pod pràd w Bia∏ymstoku,
w którym z pi´tnastu profesorów pracuje w programie in vitro; ka˝dy z tych profesorów mnie zna i pami´ta, jakie mia∏em wyniki; byç mo˝e dlatego nie
bardzo wiedzà, czy mo˝na mnie ugryêç, czy nie
mo˝na. MyÊl´, ze Pan Bóg prowadzi to wszystko tak,
˝e mnie nie ruszajà - przynajmniej do czasu.
OdnieÊliÊmy ju˝ pierwsze sukcesy. Przychodzà
pacjentki na przyk∏ad po dwóch nieudanych próbach in vitro i u nas, po samych tylko obserwacjach
modelu Creightona, dochodzi do pocz´cia. Profesor
Hilgers, twórca naprotechnologii, pokazywa∏ jej skutecznoÊç za pomocà przyj´tych w nauce narz´dzi
i poj´ç. Na przyk∏ad w Holandii skutecznoÊç programu in vitro na przestrzeni pó∏tora roku leczenia, wynosi 62%. JednoczeÊnie skutecznoÊç przy u˝yciu naprotechnologii do dwóch lat leczenia wynosi 80%.
Z tych dwóch rozwiàzaƒ tylko naprotechnologia daje gwarancj´ szacunku dla ka˝dego istnienia ludzkiego i zachowuje pe∏nà godnoÊç przysz∏ych mamy taty
i dziecka. Program in vitro takich gwarancji nie daje.
Naprotechnologia jest metodà szanujàcà ca∏kowicie natur´, umo˝liwiajàcà ma∏˝eƒstwu doprowadzenie do cià˝y w domu. Naprotechnologia jest sto razy
taƒszà metodà ni˝ program in vitro. Nie jest ona metodà alternatywnà - to jest jedyna mo˝liwa metoda
leczenia niep∏odnoÊci na ca∏ym Êwiecie. Wiem na
pewno, ˝e w∏aÊnie tego chce Pan Bóg - i niczego innego. Widz´ te˝, jak dzia∏a metoda; widz´, ˝e jest
skuteczna; widz´, ˝e jest coraz wi´cej pacjentów.
Na co dzieƒ mówi´ swoim pacjentkom o aspektach biologii i etyki. Bardzo ∏atwo wy∏apuj´ wÊród
nich osoby, które te˝ dozna∏y dotkni´cia Pana Boga.
To widaç po ich twarzach. Takim pacjentkom mo˝na
mówiç wi´cej - ich si´ od razu rozumie. Ale generalnie Êwiat nie chce zrozumieç, ˝e w sprawach ˝ycia
i Êmierci, w sprawach pocz´cia i leczenia niep∏odnoÊci to Pan Bóg ma decydujàce zdanie.
Nie mo˝na pomagaç innym, niszczàc ˝ycie ludzkie. Nie mo˝na znaleêç szcz´Êcia, idàc po trupach.
Nie mo˝na byç wierzàcym w Boga, dawc´ ˝ycia
i jednoczeÊnie przyczyniaç si´ do Êmierci cz∏owieka,
stworzonego na jego obraz i podobieƒstwo. Musimy
dokonaç jednoznacznego wyboru - i w dziedzinie
leczenia niep∏odnoÊci takim wyborem, zgodnym
z wolà Boga, jest naprotechnologia.

Jesienià zadzwoni∏a do mnie kole˝anka ginekolog
- ta sama, która by∏a z nami na S∏owacji i która tak˝e
widzia∏a go∏´bia. Zapyta∏a mnie, czy wiem, co to jest
naprotechnologia. OczywiÊcie nie wiedzia∏em, ale
powiedzia∏em jej, ˝e jeÊli to nie jest brzydkie s∏owo,
to b´d´ szuka∏, co to takiego jest ta naprotechnologia.
Okaza∏o si´, ˝e jest to dziedzina, która pomaga leczyç niep∏odnoÊç, która walczy z niep∏odnoÊcià
u ma∏˝eƒstw potrzebujàcych tej pomocy. Dziedzina
naukowa - nie jakaÊ wyssana z palca, lecz prawdziwa medycyna. Poczu∏em si´ szcz´Êliwy, bo okaza∏o
si´, ˝e mog´ ca∏à swojà zdobytà wiedz´ i doÊwiadczenie zastosowaç w praktyce. To nie by∏à sztuka zdjàç fartuch i wszystko rzuciç, ratujàc swojà dusz´.
Przypuszczam, ˝e Pan Bóg kiedyÊ by mnie zapyta∏
„Co z Twoimi talentami? Nie spo˝ytkowa∏eÊ ich dla
dobra innych?»... Zaniedbanie to te˝ jest grzech...
W 2008 roku prof. Hilgers, twórca naprotechnologii, organizowa∏ zjazd naprotechnologów w Rzymie.
Namówi∏em kolegów z Bia∏egostoku, pojechaliÊmy
do Rzymu i tam na tych wyk∏adach przekona∏em si´,
˝e warto si´ zajàç tà dziedzinà nauki, ˝e jest to absolutnie naukowe podejÊcie, w którym si´ stosuje
wszystkie wspó∏czesne narz´dzia: diagnozowanie,
poczàwszy od badania nasienia, wywiad, badanie kobiety, ultrasonografi´, badania hormonalne, laparoskopi´, histeroskopi´ i inne - w przede wszystkim jest
to metoda, która nie zapomnia∏a o naturze kobiety.
Profesor Hilgers zaproponowa∏ klucz, dzi´ki któremu mo˝na odczytaç wiele nieprawid∏owych zjawisk zachodzàcych w organizmie kobiety, by potem
wprowadzaç leczenie, nadzorujàc dalej cykl. I kiedy
po zabiegach leczniczych cykl wraca do normy,
p∏odnoÊç kobiety wraca do normy - i dochodzi do
naturalnego pocz´cia oraz cià˝y.
Pierwsze dziecko w programie in vitro urodzi∏o
si´ w 1987 roku. W tym w∏aÊnie roku Hilgers zaczà∏
swoje badania i wtedy te˝ pojawi∏ si´ wyraz „naprotechnologia». Pan Bóg da∏ dwa sposoby, jak post´powaç w razie niep∏odnoÊci - cz∏owiek wybra∏ in vitro.
Ale Hilgers powiedzia∏ uparcie: „Nie, ja nie b´d´ robi∏ programu in vitro». I opracowa∏ naprotechnologi´. Jan Pawe∏ II, b´dàc w tym czasie papie˝em, pomaga∏ Hilgersowi. Co roku wypisywa∏ mu czek na
kilkanaÊcie czy kilkadziesiàt tysi´cy dolarów i pomaga∏ temu lekarzowi, bo on nie mia∏ z czego ˝yç.
Uzmys∏owi∏em sobie, ˝e Pan Bóg podsuwa mi
konkretne zadanie. Móg∏bym pracowaç w ma∏ym
gabinecie ginekologicznym i uprawiaç naprotechnologi´ w zaciszu. Nikt by jednak wtedy o tym nie wiedzia∏ oprócz moich pacjentek. A ja poczu∏em, ˝e powinienem coÊ zrobiç, by naprotechnologia by∏a metodà pozytywnie postrzeganà przez ca∏e spo∏eczeƒstwo. Pojawi∏ si´ wi´c pomys∏ na za∏o˝enie oÊrodka,
który b´dzie wyposa˝ony w takie narz´dzia, jak ultrasonografy i laboratorium analityczne, w którym
b´dzie mo˝liwoÊç badania hormonów oraz wiele

Lek. med. Tadeusz Wasilewski, Bia∏ystok
(Mi∏ujcie si´, 1/2010)
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SENS STAROÂCI
Od pewnego czasu zastanawiam si´ nad sensem
staroÊci. Poszukuj´ odpowiedzi na pytanie „dlaczego ka˝dy cz∏owiek inaczej ten ostatni etap ˝ycia
prze˝ywa”? Je˝eli wszystko pok∏ada si´ w wierze
i mi∏oÊci Bo˝ej odpowiedê jest prosta. Mam pe∏nà
ÊwiadomoÊç, ˝e zbyt m∏oda jestem ˝eby to pojàç
umys∏em, ale jeÊli si´ widzi najbli˝szych, którzy
w staroÊç wchodzà z cierpieniem lub z pe∏nà nieÊwiadomoÊcià to poszukuje si´ tego wszystkiego
sensu.
Mam dziadka, który wiele lat temu wygra∏ z rakiem. Kiedy w ostatniej chorobie mija∏y mu kolejne nieprzespane noce zaczà∏ podsumowywaç swoje ˝ycie. Bardzo si´ ba∏, ˝e
to ju˝ kres jego ziemskiego ˝ycia.
Gdy si´ z nim rozmawia∏o to mia∏am wra˝enie jakby chcia∏ nadrobiç
wszystkie jeszcze nieodbyte rozmowy. By∏ niebywale otwarty i pe∏en
nadziei ˝e zdà˝y z czasem. Wiele
màdroÊci potrafi przekazaç przy
bardzo prostych rozmowach, których w ˝adnych ksi´gach si´ nie odczyta. Najbardziej uj´∏y mnie jego s∏owa, kiedy powiedzia∏: „nie chc´ jeszcze odchodziç, przecie˝ ˝ycie
jest takie pi´kne”. Mam nadziej´, ˝e jego nauki w odpowiednim momencie mojego ˝ycia przypomn´,
aby nie zap∏akaç nad swojà staroÊcià a tylko jà prze˝ywaç pomyÊlnie. Kocham odwiedzaç moich dziadków, bo u nich czas si´ zatrzymuje, ma inne tempo
i pomimo ich walki z chorobami, zmartwieniami,
cierpieniem zawsze jest w nich tyle spokoju. Wiem,
˝e ka˝dy swój dzieƒ powierzyli Bogu i stàd czerpià
si∏´.
Zastanawiam si´ nad staroÊcià prze˝ywanà przez
osoby, które sà nieÊwiadome ka˝dego dnia, tego
gdzie sà i tego jaki nasta∏ dzieƒ. Jak taki czas staroÊci

WIARA UCZONYCH
Straszny dziÊ ziàb na dworze. Po ca∏ym dniu
biegania po mieÊcie i za∏atwiania ró˝nych
spraw, wchodz´ do kawiarni na ma∏à kaw´, aby
si´ troch´ ogrzaç i odpoczàç.
Przy stoliku obok rozbawione m´sko-damskie towarzystwo, tak mniej wi´cej w moim wieku. Chyba
coÊ Êwi´tujà, Êmiejà si´, ˝artujà na ró˝ne tematy. Gdy
rozmowa schodzi na temat religii - zaczynam si´
przys∏uchiwaç:
- ja to w zasadzie nie wierz´ - mówi jeden z rozmówców - czasami pójd´ do koÊcio∏a (na Êwi´ta
- Êmiech) ze dwie zdrowaÊki odmówi´ (Êmiech).

zrozumieç? Czy to te˝ jest czas pomyÊlnoÊci? Mo˝e
ten stan zdrowia jest przyk∏adem, w∏àczenia si´
w ofiar´ Syna Bo˝ego. Jak to jest ˝e niektórzy odchodzà stàd we Ênie a inni w nieopisanym cierpieniu?
Dlaczego ten ostatni etap ˝ycia, w którym dojrzewamy do wyznawanej wiary tak ró˝nie prze˝ywamy?
Chcia∏abym choç troch´ pojàç sens staroÊci. Wiemy,
˝e nic si´ nie dzieje bez przyczyny. Jakie Bóg nam da∏
˝ycie takie powinniÊmy przyjàç z pokorà.
Wiem, ˝e zbyt wczeÊnie dla mnie aby zrozumieç tà
staroÊç obdarzonà ∏aska Pana. Chcia∏abym tak dla
siebie choç troch´ jà pojàç, tylko
po to aby nie zatrwa˝aç si´ gdy
przyjdà ci´˝sze dni dla moich
dziadków. Sàdz´, ˝e warto d∏u˝ej
zatrzymaç si´ przy temacie staroÊci. Mo˝e ten czas ˝ycia cz∏owieka jest taki bo dojrzewamy wiarà
do niego. WczeÊniej byÊmy si´
roz˝alali, bali si´ jej i szukali sposobu aby jej uniknàç.
Pozwólcie, ˝e zakoƒcz´ ten artyku∏ s∏owami Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II skierowanymi do ludzi starszych:
„Drodzy ludzie starzy, trapieni
przez k∏opoty ze zdrowiem lub problemy innego rodzaju, jestem ca∏ym sercem z wami. Kiedy Bóg przyzwala, abyÊmy cierpieli z powodu choroby, samotnoÊci lub z innych przyczyn zwiàzanych z podesz∏ym wiekiem, zawsze obdarza nas te˝ ∏askà i mocà,
byÊmy z jeszcze wi´kszà mi∏oÊcià w∏àczali si´ w ofiar´ Jego Syna i g∏´biej uczestniczyli w realizacji Jego
zbawczego zamys∏u. Mo˝emy byç pewni, ˝e On jest
Ojcem bogatym w mi∏oÊç i mi∏osierdzie!”.
Pozostawiajàc ten temat do rozwa˝aƒ przede
wszystkim m∏odym. To oni powinni najbardziej
zrozumieç i uszanowaç staroÊç i ludzi jà prze˝ywajàcych.
Ma∏gorzata Okulewicz
- Mo˝e tam i coÊ jest - w∏àcza si´ drugi.
- Ale kto to mo˝e wiedzieç - dodaje trzeci.
I tak panowie mówià, Êmiejà si´. Przyglàdam si´
im dyskretnie, eleganccy panowie - a takie androny
plotà. Pami´tam swojà pierwszà prac´ w Poznaniu
na oddziale kardiologicznym (by∏o to jeszcze w czasach komunizmu) jak lekarze cz´sto prosili o przywo∏anie ksi´dza dla umierajàcego pacjenta, albo takie twierdzenie: „lekarz leczy a Pan Bóg uzdrawia”.
Cz´sto te˝ widzia∏am tych lekarzy na mszy Êw.
u Franciszkanów. Dla cz∏owieka najwi´kszym nieszcz´Êciem jest utrata wiary w Boga, - myÊla∏am
przys∏uchujàc si´ ˝artom na temat wiary i religii dochodzàcych od sàsiedniego stolika.
Wybitny uczony Alexis Carrel Laureat Nagrody
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Nobla w dziedzinie medycyny nawróci∏ si´, gdy na
w∏asne oczy zobaczy∏ cud uzdrowienia swojej pacjentki, która umiera∏a na gruêlic´ otrzewnej. Alexis
by∏ przekonany, ˝e uzdrowienia spowodowane sà
si∏à sugestii, która emanuje z rozmodlonego t∏umu
wiernych i ˝e sà to uzdrowienia ze schorzeƒ urojonych a nie organicznych. „Gdyby istnia∏ Bóg to cuda
sà mo˝liwe, twierdzi∏ Carrel, ale poniewa˝ Bóg nie
istnieje, to naukowe badania w przysz∏oÊci wyjaÊnià
równie˝ tego rodzaju przypadki”. Carrel by∏ pewny,
˝e cuda to absurd. Przypadek sprawi∏, ˝e poproszono, aby by∏ obecny jako lekarz przy 21-letniej dziewczynie, którà w stanie agonalnym z powodu gruêlicy otrzewnej przywieziono do groty objawieƒ
w Lurds. Nie wierzy∏, ale bardzo wspó∏czu∏ tej
dziewczynie, widzia∏ jej cierpienie, bada∏ jà, widzia∏,
˝e umiera. To wspó∏czucie przerodzi∏o si´ u niego
w modlitw´ o cud, aby on odzyska∏ wiar´, a dziewczyna, aby nie cierpia∏a. Na jego oczach w czasie
mszy Êw. ustàpi∏y wszystkie objawy choroby.
Dziewczyna odzyska∏a zdrowie, kiedy tylko pokropiono jà wodà z cudownego êróde∏ka. To co Carrel
uwa˝a∏ za absurd, sta∏o si´ rzeczywistoÊcià: wszystkie jego dotychczasowe teorie rozsypa∏y si´. By∏a to
dla niego wielka lekcja pokory. Ju˝ nie patrzy∏ z politowaniem na modlàcych si´ pielgrzymów. Zrozumia∏, ˝e najwi´kszym skarbem dla cz∏owieka jest
wiara w Boga, który w Jezusie Chrystusie sta∏ si´
cz∏owiekiem. O dar wiary trzeba si´ modliç codziennie. Carrel uwierzy∏.
Wielu z nas zastanawia si´ czy np. fizyk kwantowy badajàcy tajemnic´ powstawania wszechÊwiata
znajduje dodatkowe dowody na istnienie Boga. Profesor Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz kierownik Zak∏adu Fizyki Kwantowej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu twierdzi, ˝e nie da si´
wszystkiego wyjaÊniç w ramach nauki, chocia˝ nauka zajmuje si´ tylko relacjami zachodzàcymi w naturze, w badaniach kosmologii kwantowej, istniejà
takie granice, wobec których nauka jest bezradna.
Tak jest mi´dzy innymi w przypadku kwantowych
zjawisk bezprzyczynowych. Do takich zjawisk zaliczamy chocia˝by rozpad jàder pierwiastków promieniotwórczych. To dostarcza argumentów z tym,
˝e istnieje rzeczywistoÊç, której nie obejmujà badania
naukowe. Taka obserwacja naprowadza na Êwiat
metafizyki a nawet teologii - uwa˝a prof. Jacyna
- Onyszkiewicz.
Na obecnym etapie badaƒ naukowych w dziedzinie fizyki potrzebna naprawd´ du˝a wiara, aby byç
ateistà - tak na pytanie czy osiàgni´cia naukowe mogà s∏u˝yç jako argument przeciw wierze i religii odpowiada prof. Henryk Szyd∏owski równie˝ fizyk.
Zastanawiam si´, dlaczego ludzie tak lekko
i z niedowierzaniem podchodzà do spraw wiary.
Z czego to wynika: z lenistwa, wygodnictwa. Gdyby

któryÊ z nich zada∏ sobie trud i si´gnà∏ po powa˝niejszà lektur´ pewnie nie musia∏abym s∏uchaç takich
g∏upawych rozmów.
Halina Kramarczyk
Czaplinek, dn. 14.02.2011 r.
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Stàd moja wiara
Stàd moja wiara w Jezusa dobrego,
który mi∏oÊcià lud ogarnia ca∏y.
Gdy ˝y∏, to za nim podà˝a∏y t∏umy
ludzi co ufnoÊç w Nim pok∏ada∏y.
Tak mówi do nas Pismo Âwi´te,
s∏owami Boga, Pana Nieba, Ziemi.
Daje nam obraz Jego Mi∏osierdzia,
które roztacza nad dzieçmi swojemu.
Choçbym si´ nie wiem jak bardzo zapar∏a
mówiàc; ˝e przecie˝ Êwiat z materii powsta∏.
Skàd ta materia? - pyta dusza harda.
Nie zna spokoju, kto Boga nie pozna∏.
Patrz´ na Êwiat i rozwa˝am w duszy,
wspominam wiosn´ jak kwiatem si´ Êciele.
Jak pe∏ne zbo˝a, - latem pola strojne.
Jak zima pod Êniegiem wypoczywa wiele.
Im g∏´biej si´ tak cz∏owiek zastanawia
- powie to nawet fizyk kwantowy,
˝e nie mo˝liwe, by bez woli bo˝ej,
powsta∏ Êwiat pi´kny i tak kolorowy.

Halina Kramarczyk
Czaplinek, dn. 14.02.2011 r.

Moja wiara
Dlaczego wierz´ w Boga Wszechmocnego?!
Czy to tradycja w mojej rodzinie,
w której czytano cz´sto Pismo Âwi´te
mówiàc: - z nim wiara nasza nie zginie.
P∏omieƒ migoce w naftowej lampie,
nad Pismem Âwi´tym ojciec pochylony,
z powaga czyta: powoli, przej´ty
Pisma Âwi´tego przewracajàc strony.
Nad kuchnià mama stoi zas∏uchana,
gotujàc nam wieczorna potraw´,
z ró˝aƒcem w r´ku babcia pochylona
siada zm´czona na ∏aw´.
Dzieci w kàciku siedzà wyciszone,
niby si´ bawià, lecz s∏uchajà pilnie.
S∏owa wcià˝ p∏ynà melodià wieczornà
o dobrym Bogu i innej krainie.
Cz´sty to widok by∏ w domu moim.
DoroÊli z ró˝aƒcem si´ nie rozstawali
i nasze ma∏e dzieci´ce r´ce
te˝ do modlitwy pobo˝nej sk∏adali.
Tak ja wspominam lata co min´∏y,
gdy innà miarà ka˝dy czas swój mierzy∏,
na miar´ Boga, wartoÊci prawdziwych.
Lud chcia∏ ˝yç z Bogiem, tylko Jemu wierzy∏.
Halina Kramarczyk
Czaplinek, 14.02.2011 r.
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DANE KOL¢DOWE
Czaplinek
Ulica

Spokojna
Dworcowa
Kolejowa
P∏awieƒska
Czarnkowskiego
D∏ugosza
Paska
Poznaƒska
Pilska
Wasznika
S∏oneczna
M∏yƒska
Grunwaldzka
Warmiƒska
Szczecinecka
Tartaczna
˚u∏awska
Kaszubska
Toruƒska
Pomorska
Mazurska
Chrobrego
Rzeczna
Polna
Rynek
Bydgoska
KoÊciuszki
Staszica
˚eromskiego
Mickiewicza
Kochanowskiego
Jeziorna
Dàbrowskiego
Zbo˝owa
Studzienna
Bema
Ceglana
Kamienna
Z∏ocieniecka
Komunalna
Rzeênicka
Ogrodowa
Wàska
Kr´ta

IloÊç
IloÊç
przyrodzin
j´tych
11
38
1
81
42
17
15
19
3
27
25
11
25
30
31
12
5
13
15
12
3
28
8
19
23
7
49
39
70
67
327
30
18
9
14
40
3
8
13
2
30
3
11
17

7
33
1
64
36
10
13
15
3
26
20
9
23
27
26
11
4
13
12
9
3
26
7
14
17
6
37
31
64
64
277
26
12
8
11
33
3
5
11
2
24
1
9
12

IloÊç
nieprzyj´tych

Procent

4
5
0
17
6
7
2
4
0
1
5
2
2
3
5
1
1
0
3
3
0
2
1
5
5
1
12
8
6
3
50
4
6
1
3
7
0
3
2
6
0
2
2
5

63,30%
86,80%
100,00%
79,00%
85,70%
58,80%
86,60%
78,90%
100,00%
96,30%
80,00%
81,80%
92,00%
90,00%
83,80%
91,60%
80,00%
100,00%
80,00%
75,00%
100,00%
92,80%
87,50%
73,50%
73,90%
85,70%
75,50%
79,40%
91,40%
95,50%
84,70%
86,60%
66,60%
88,80%
78,50%
82,50%
100,00%
62,50%
84,60%
100,00%
80,00%
33,33%
81,80%
70,50%

Górna
Moniuszki
Apteczna
Jagielloƒska
D∏uga
Sikorskiego
LeÊników
Akacjowa
Brzozowa
Jarz´binowa
Lipowa
Wiejska
Pi´ciu Stawów
Drahimska
Wa∏ecka
OGÓ¸EM

29
40
45
25
95
205
103
4
7
10
15
4
4
136
335
2328

19
34
32
14
76
149
86
4
5
9
14
4
4
116
271
1902

10
6
13
11
19
56
17
0
2
1
1
0
0
20
64
426

65,50%
85,00%
71,10%
56,00%
80,00%
72,60%
83,40%
100,00%
71,40%
90,00%
93,30%
100,00%
100,00%
85,20%
76,30%
81,70%

IloÊç
nieprzyj´tych

Procent

4
8
0
3
1
1
0
1
1
5
1
25

92,00%
72,00%
100,00%
91,00%
96,00%
94,00%
100,00%
91,00%
92,00%
77,00%
94,00%
88,90%

Wioski
Ulica

Ko∏omàt
Karsno
Cichorzecze
¸àka
P∏awno
Psie G∏owy
Zdziersko
¸azice
We∏nica
Piekary
Niwka
OGÓ¸EM

IloÊç
IloÊç
rodzin przyj´tych
52
29
3
33
27
18
1
11
13
22
17
226

48
21
3
30
26
17
1
10
12
17
16
201

Podsumowanie
CA¸OÂå

13

2554

2103

451

82,30%

FOTOKRONIKA
Dzieƒ Babci
i Dziadka
Babcia jest jak dobra wró˝ka
co otwiera bajkom drzwi,
bo gdy k∏adzie nas do ∏ó˝ka
potem mamy pi´kne sny.
Babcia wszystko robi dla nas,
z jej pomocy ka˝dy rad,
babcia strasznie jest kochana
wi´c niech ˝yje nam sto lat!
Dzisiaj mamy Êwi´to Dziadka,
okazja niezwykle rzadka.
Ja dziadziusia kocham szczerze,
w jego s∏owa zawsze wierz´.
Mój dziadek ma swoje zdanie,
budzi we mnie zaufanie.
To naprawd´ trzeba przyznaç,
dziadek fajny jest m´˝czyzna.
Kiedy dzieƒ dziadka zaÊwita,
wiàzankà kwiatów go witam.
Bàdê zdrowy dziadku kochany
i bàdê zawsze razem z nami!
W dniach 25.01-28.01.2011r. w przedszkolu Sióstr Salezjanek odby∏ si´ dzieƒ babci i dziadka. Dzieci z wielkà radoÊcià mia∏y
zaszczyt zaprosiç swoje kochane babcie
i dziadków na uroczystoÊç przygotowanà
w∏aÊnie dla nich.
Grupy 3,4 i 5-latków przedstawi∏y jase∏ka
aby przybli˝yç tak wielki cud jakim by∏o
przyjÊcie na Êwiat Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nie zabrak∏o równie˝ wierszyków,
piosenek i prezencików dla przyby∏ych goÊci.
Grupa 6-latków przygotowa∏a misyjne
przedstawienie bo˝onarodzeniowe pod tytu∏em „Gwiazda». Dzieci wcieli∏y si´ w role
Afrykaƒczyków, Eskimosów, Chiƒczyków
oraz Indian aby pokazaç, ˝e pomimo ró˝nego koloru skóry i j´zyka jakim si´ pos∏ugujà
majà wspólny cel. Zmierzajà powitaç i z∏o˝yç pok∏on narodzonemu Królowi.
Mali „aktorzy” nie ukrywali swojej radoÊci i szcz´Êcia z obecnoÊci przez nich tak kochanych babç i dziadków!
Anna Tynna
Sylwia Ciemiecka
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Hej kol´da, kol´da
W sobot´ 29 stycznie 2011r. na naszej salezjaƒskiej plebani odby∏o si´ Êwiàteczne spotkanie
ró˝nych grup parafialnych, dzia∏ajàcych przy
naszej parafii. Wszystko przygotowali Wspó∏pracownicy Salezjaƒscy z panià przewodniczàcà
Stanis∏awà Chamarczuk i wiceprzewodniczàcà
Marià Dybowskà, aby wspólnie si´ spotkaç, pomodliç, wyÊpiewaç kol´dy Bo˝ej Dziecinie i radowaç si´ w duchu ksi´dza Jana Bosko. Panie
upiek∏y ciasto, przynios∏y ró˝ne owoce, pi´knie
udekorowa∏y sto∏y i zadba∏y aby ka˝dy mia∏
tekst kol´d. Radosny Êpiew kol´d scala∏ ca∏à
wspólnot´, otwiera∏ na mi∏oÊç i dalszà wzajemnà
wspó∏prac´ i realizacj´ podj´tych zadaƒ z pracà
z m∏odzie˝à. Mi∏a , serdeczna atmosfera, zrozumienie i wzajemna pomoc ubogaca∏y ca∏e spotkanie. Nad ca∏oÊcià czuwa∏ ksiàdz proboszcz
i dyrektor Miros∏aw Kurkiewicz sdb. Jak uczy∏
nasz za∏o˝yciel, ˝e ka˝dy Wspó∏pracownik
otwiera si´ na pomoc w wype∏nianiu dzie∏ mi∏osierdzia wobec bliêniego, a zw∏aszcza trudnej
m∏odzie˝y. W niedziel´ z inicjatywy Wspó∏pracowników Salezjaƒskich odby∏ si´ w naszym
wieczerniku Êpiew kol´d, w którym uczestniczy∏a ca∏a parafia. Mo˝na by∏o us∏yszeç wszystkie
znane i nieznane kol´dy i wspólnie wyÊpiewaç
Panu Bogu chwa∏´ za Jego dobrodziejstwa. Warto wspieraç siebie i wzajemnie ubogacaç jeden
drugiego, gdy˝ co dobre i pi´kne zawsze buduje,
dodaje si∏ i otwiera si´ na dzia∏anie bliêniego. Zapraszamy do dalszej wspó∏pracy na rzecz naszej
ca∏ej parafii i czaplineckiej gminy.

ks. Jaros∏aw sdb

Zaczà∏ od Bacha
W dniu 5 lutego 2011 roku w godzinach
wieczornych w naszym koÊciele mia∏o miejsce niezwyk∏e wydarzenie kulturalne. Po
raz piàty odby∏ si´ Koncert Noworoczny,
który zorganizowa∏a gmina Czaplinek.
W tym roku koncert odby∏ si´ pod has∏em
„Zacznij od Bacha», poniewa˝ wraz z Filharmonià Koszaliƒska pod dyrekcjà S∏awomira
Chrzanowskiego wystàpi∏ znany muzyk instrumentalista, piosenkarz i kompozytor
Zbigniew Wodecki.
Choç koncert mia∏ si´ zaczàç o godzinie
18, wielu ludzi przysz∏o na Msz´ Âwi´tà,
prze∏o˝onà wyjàtkowo z tej okazji na godzin´ 16, i po niej pozosta∏o na swoich miejscach. DoÊç szybko ca∏y budynek koÊcio∏a
wype∏nia∏ si´ ludêmi, którzy spragnieni muzyki na wysokim poziomie ch´tnie przybyli
pomimo deszczowej pogody.

Koncert rozpocz´∏a uwertura w wykonaniu Filharmonii,
po niej pojawi∏ si´ Zbigniew Wodecki, który zebra∏ ju˝ na
wejÊciu goràce oklaski. Konferansjerem w trakcie koncertu
by∏ Andrzej Zborowski, który wprowadza∏ do muzyki ciekawie i z ˝artem. W trakcie koncertu mo˝na by∏o nie tylko us∏yszeç pi´knà gr´ orkiestry, ale równie˝ stwierdziç, ˝e Zbi-

16

gniew Wodecki jest rzeczywiÊcie jednym
z najwybitniejszych ludzi muzyki w Polsce.
Jego pi´kny Êpiew, gra na skrzypcach oraz
tràbce mog∏y niejednà osob´ przyprawiç
o dreszcze. Zaprezentowa∏ zarówno swoje
utwory jak i dzie∏a wielkich kompozytorów. Ludzie wype∏nili ca∏y KoÊció∏ po empory, i entuzjastycznie reagowali na przedstawione dzie∏a. Po zakoƒczonym koncercie
zaproszeni goÊcie udali si´ na Bal Seniora.
Mamy nadziej´, ˝e wspó∏praca gminy i parafii b´dzie przynosiç wiele pozytywnych
kulturalnych prze˝yç dla mieszkaƒców
Gminy, a Zbigniew Wodecki jeszcze przyb´dzie pokazaç nam t´ cz´Êç swojego repertuaru, której z powodu ograniczeƒ czasowych na tym koncercie nie pokaza∏.

Rafa∏ Chabowski
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SANTO SUBITO
- Pielgrzymka
na UroczystoÊç
Beatyfikacji Ojca Âw.
Jana Paw∏a II
- 6 dni autokarem
TERMIN: 29.04 - 04.05.2011 r.
CENA: 1500 z∏/os.
Dzieƒ 1 POLSKA - W¸OCHY
O wyznaczonej godzinie (oko∏o 4 rano), po Mszy Âw. spotykamy si´ na wyznaczonym parkingu (Czaplinek) skàd wyruszymy w drog´ w kierunku W∏och. Ca∏odzienny przejazd autokarem. W póênych godzinach wieczornych dotrzemy do
Hotelu na nocleg tranzytowy. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzieƒ 2 ORVIETO
Rano, po Êniadaniu wyruszymy w dalszà drog´ w kierunku
Rzymu. W godzinach popo∏udniowych dotrzemy do Orvieto,
miasta cudu eucharystycznego. Nawiedzimy wspania∏à Katedr´. Nast´pnie udamy si´ na nocleg i obiadokolacj´ do Hotelu znajdujàcego si´ w okolicach Rzymu.

Dzieƒ 6 W¸OCHY - POLSKA
Rano, po Êniadaniu wyjedziemy w drog´ powrotnà w kierunku Polski. Przyjazd do Czaplinka w bardzo póênych godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
Y Przejazd komfortowym autokarem:
klimatyzacja, barek, dvd, wc.

Dzieƒ 3 WATYKAN

Y 5 noclegów w hotelach **/***

WczeÊnie rano przejedziemy do Watykanu. Weêmiemy
udzia∏ we Mszy Âwi´tej Beatyfikacyjnej Jana Paw∏a II. Po zakoƒczonych uroczystoÊciach, w godzinach po∏udniowych
w miar´ mo˝liwoÊci udamy si´ na zwiedzanie cz´Êci klasycznej Rzymu. Zobaczymy Koloseum, Forum Romanum oraz
Kapitol. Wieczorem przejedziemy do hotelu. Obiadokolacja,
Nocleg.

Y Wy˝ywienie 2 x dziennie (5 Êniadaƒ,
5 obiadokolacji);

Dzieƒ 4 RZYM, WATYKAN

Y Podatek Vat.

Rano, po Êniadaniu przejedziemy do Rymu gdzie weêmiemy udzia∏ we Mszy Êw. dzi´kczynnej za Beatyfikacj´. Nast´pnie w miar´ mo˝liwoÊci nawiedzimy Bazylik´ Âw. Piotra oraz
udamy si´ do Grobu Ojca Âw. Nast´pnie zobaczymy tak˝e
Bazylik´ Âw. Jana na Lateranie. W miar´ mo˝liwoÊci nawiedzimy tak˝e Bazylik´ Âw. Paw∏a za Murami. Msza Âw. Wieczorem przejazd do hotelu. Obiadokolacja, Nocleg.

Y Ubezpieczenie NW + KL;
Y Opieka doÊwiadczonego pilota;

CENA NIE ZAWIERA:
Biletów wst´pu do zwiedzanych obiektów, wjazdów do
miast, przewodników lokalnych, s∏uchawek, pamiàtkowego
certyfikatu (koszt oko∏o 50 euro/osoby), napojów do obiadokolacji.
5% wartoÊci ka˝dej rezerwacji zostanie przekazane na
centrum im. Jana Paw∏a II w Krakowie - ¸agiewnikach.

Dzieƒ 5 ASY˚
Rano, po Êniadaniu przejedziemy do Asy˝u, miasta Êw.
Franciszka. Nawiedzimy Bazylik´ Górnà i Dolnà wraz z Kryptà Êw. Franciszka. Zobaczymy tak˝e bazylik´ Santa Maria
degli Angeli wraz z Porcunkulà. Popo∏udniu przejedziemy na
nocleg tranzytowy. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
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B.P. ORLANDO TRAVEL ZASTRZEGA SOBIE
MO˚LIWOÂå ZMIANY KOLEJNOÂCI
ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW.

Pomimo obcià˝enia licznymi problemami neurologicznymi Zosia dobrze rozwija si´ psychicznie i intelektualnie, jest
bardzo pogodna i rozgadana. Problemem jest jednak jej rozwój ruchowy. Parali˝ poni˝ej pasa sprawia, ˝e nie porusza
si´ samodzielnie.
Aby móc w przysz∏oÊci samodzielnie i sprawnie poruszaç
si´ na wózku inwalidzkim lub za pomocà specjalnych aparatów, a tak˝e byç zdolna do samoobs∏ugi, Zosieƒka wymaga
regularnej i intensywnej rehabilitacji, a tak˝e zaopatrzenia
w sprz´t ortopedyczny i rehabilitacyjny.

Podaruj 1%
to tak
niewiele...

JeÊli chcesz pomóc w leczeniu
i rehabilitacji ma∏ej Zosi Okulewicz,
podaruj nam 1% Twojego podatku.
W tym celu w formularzu
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38
lub PIT-28 wpisz:

Zwracamy si´ z proÊbà o pomoc
w leczeniu i rehabilitacji ma∏ej Zosi
Okulewicz poprzez przekazanie
1 procent podatku.

Dok∏adna nazwa:
„KIWANIS INTERNATIONAL KLUB
CZAPLINEK”
Nr KRS: 0000207446
Obliczona kwota 1% podatku

Dopisek: Dla Zosi

Zosia urodzi∏a si´ z zespo∏em wad wrodzonych, do których nale˝à przepuklina oponowo rdzeniowa, du˝e wodog∏owie, zespó∏ Arnolda-Chiariego typu II oraz agenezja cia∏a
modzelowatego. Nast´pstwem tych wad jest pora˝enie koƒczyn dolnych, ca∏kowita dysplazja stawów biodrowych,
zniekszta∏cenia stóp, p´cherz neurogenny, padaczka, oraz
cz´Êciowy zanik nerwów wzrokowych. Od urodzenia Zosia
przesz∏a ju˝ cztery operacje i w przysz∏oÊci czekajà jà kolejne. Przez ca∏e swoje ˝ycie b´dzie zale˝na od prawid∏owego
dzia∏ania zastawki, regulujàcej ciÊnienie wewnàtrzczaszkowe, oraz nara˝ona na cz´ste infekcje dróg moczowych.
O b e c n i e Z o s i a znajduje si´ pod sta∏à kontrolà licznych
specjalistów: neurologa, neurochirurga, chirurga, ortopedy,
urologa, nefrologa, okulisty, psychologa dzieci´cego i logopedy. Poradnie specjalistyczne i oÊrodki rehabilitacyjne, do
których ucz´szczamy znajdujà si´ w Szczecinie i Poznaniu
i wià˝à si´ z cz´stymi i kosztownymi dojazdami.

Dzi´kujemy za okazane serce
i zapraszamy na stron´
internetowà Zosi:
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www.zosia-okulewicz.pl
Ma∏gorzata i Pawe∏ Okulewicz
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W NASZEJ
WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
Sakrament chrztu przyj´li:

Amelia Sielatycka
Do wiecznoÊci odeszli:

Jozef Hancewicz
Mieczys∏aw Makowiak
Zofia Kocan
Aleksander Dobosz
- Wieczny odpoczynek racz im daç Panie...

UWAGA!!!
Zach´camy wszystkich
do w∏àczania si´ w tworzenie
naszego pisma parafialnego, podzielmy si´ ze sobà
dobrem serc i umys∏ów,
refleksjà o KoÊciele,
o parafii i ˝yciu spo∏ecznym.
Oczekujemy na wasze pomys∏y i sugestie
oraz Êwiadectwa!
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