
W Bydgoszczy (od 10 do 12 kwietnia) odbywafy sie rekotekcie
dla maliefstw niesakramentalnych. Przy kosciele oo. Jezuitriw
dziafa iedyne w diecezli duszpasterstwo zwiazk6w niesakramen-
talnych. Naleia do niego osoby lozwiedzione, ktdle po\.rt6rnie
zafoiyly rodziny. lch opiekunem jest o. Mieczysfaw Lusiak SJ.
Rekolekclonista oparl swoie nauki na rozwaianiach ks. J6zefa
Tischnera pochodzacych z ksieiki ,,przekonad pana Boga".

T,k dumaczy ojciec rusi,k, reko-
I lekcje pozwolily zarrzymai sie
I wok6l rych pyrai iprobJem6w,

v ktore doryczq malzeristw niesa
kramentalnych, czyli os6b bgdqcych
w Ko6ciele, ale nie mog4cych zawrzet
ponownego Slubu ko6cielnego. - Chca
porn6c im odnaleia si€ w Kosciele, bo
nie powinni si9 czu6 wyobcowani. Te
rekolekcje s4 takie wielkim apelem
do tych os6b, aby spr6bowaly swoi4
sytuacjg przeiywai w duchu wiary,
przetama6 b6l, Zal czy bunt, jaki ro-
dzi ich s).tuacja.

Zdaniem jezuity, duszpasterstwo
zwi4zk6w niesakramentalnych zo-
stalo nam ,,dane w spu6ciznie przez
Jana Pa\.la II". - To, co Papiet na
pisal w swojej adhortacji "Fimiliaris
consorcio", byio istotnyrn impulsem
do rozwini€cia rych duszpasterstw
w Koicj€le. Ze skiw Ojca Smqtego
przebiiala troska o ro, teby ci ludzie
wiedzieli, iimog4wzrastadw wierze.
Jest tak;e bardzo watn€, abysmy byli
(wradomi. ie czEsrou4ainie ra nrepra-
wr dlowa sltuaqa powtornego z wiszku
matieiskiego doprowadza wieh lu-
dzi do mocnej i aurentycznej, szczerej
za;ylo6ci z Panem Bogi€m.

Jolanta Seidel dowiedziala sig o re-
kolekcjach dla malieistw niesakra-
mentalnych z prasy, cztery lata temu.

-Bardzomnie toucieszylo, poniewa2
ciegle czuliimy sig odsunigci gdzreri
na ubocze dzialalno6ci Koscrola. Re-
kolekcjonista zachqcat, aby srworzyd
tak4 stal4 grup€. Pami€ram, ie byi
we mnie jaki6 op6r - wsr/dzilan si9
swoiej sytuacji. Poprzez sporkania zy-
skatarn jednah wigksz4 odwagg n6-
wienia o tych problemach w najblii
szym Srodowisku. Dzigki remu dajg
Swiadecrwo - podkeslila.

Razem z ni4 do duszpasterstwa na-
leiy m4z - Rysza.d Seidel. -.2 praw
ozrw4 nrecrerpxwoscr? czekamy na
nasze comiesi€cznesporkania, bo spo-
tykany siQ w gronie os6b, k6re maj4
podobne problerny ze swoim iyciem
religijnym. cdyby nie to, ie ieste-
5rny w ,,nieprawidtowej sytuacji", to
bylbyn zapewne takin ,,zirnnym ka
tolikieln" jak inni. A rak, poslgbia-
j4c wigt z Bogiem i nasze wzajenne
relacje malienskie, dajemy przyklad
rnnym - pnyzn l.

Na comiesigczne sporkania w tak
zwanel rnalej grupie przychodzi kil-
kana6cie par. Opi6cz tego w pierw-
sz4 niedziell miesi4ca j€st odprawiana
specjalna Msza 5w. dla malZeisrw nie-
sakramentalnych. Uczesrniczyw ni€j
regularnie od 50 do 70 os6b.

Mdcin Jazembowski
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