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stwo w Bydgoszczy skupia kilkadzie-
si4t os6b, kt6re regularnie uczestniczq
w spotkaniach formacyjnych oraz ka-

Bdinymi drogami do serca
Ojciec Norbert Frejek powiedziai,

ie rekolekcje dla teigrupy os6b maj4
by6 okazja do poszukiwania wielu
form aktywno6ci w codziennym 2y-
ciu Ko6ciota. -OsobytyjAcew takich
zwi4zkach nie uczestnicz4 w iyciu sa-
kamentalnl.rn Chcemyodpowiedziet
sobie na pytanie, w jaki spos6btepary
mog4 bra6 udzial w iyciu wsp6lnoty,
jak4 jest Kosci6l -podkre{it. lezuira,
kt6ry prowadzi we Wroclawiu dusz-
pasterstwo zwi4zk6w ni€sakrrmental-
nych, dodal, ie o pewnych sposobach
takiego uczestnictwa przyponinal i pi-
sal ni€usrannie Jan Pawel II. - \vi€c
kiedyta gl6wnaafteria jesrzapchana,
musimy przeszczepiaa inne tyh kr6re
bgdq trarsportowaly krew i tlen do ser
ca, aby ono bilo. Tych dr6gjestwiele.
To modlitwa, czytanie Pisma Swigte-
go, praca charytatywna, po6wi9canie
sig dla innych oraz chrzescijrnskie
wychowywanie dzieci - stwierdzit.

Ojciec Frejek uwata, ie rekolekcje
maj4 ,,pom6c sie odnaleZi". - Oso,
by, kt6re uczestnicz4 w tych spotka-
niach, pomimo skomplikowaiego
iyciorysu musz4 odnalei6 siebie jako
dziecko Bosa. Orldzie Ewangelii jest
skierowane do wszystkich ludzi. Do
tych iyj4ctch rr pierwszyn natzefi
stwie, irL i w ponownym zwiqzku
- zalcoiczyt.

Nie odeszli od Boga
Dla Jolanty oraz Ryszarda Seidel

rekolekcje sq czasem szczeg6lnyrn.
Mationkowie twaiaj4, i.e duszpa-
sterstwo jest wyrainA trosk4 ze stro-
ny KoSciota. - Dzi€ki rekolekcion na,
sza grupa wci4i sig rozrasta. Zyiemy
w sroni€, w kt6rym pogl9biamy nasze
wiar9 oraz wiedzg religijnq. Jesresmy
osobami wierz4cymi bez wzsl9du na
sltuacjq, w k6rej si€ znaletli6rny. Na-
sze drogi nie odeszly od Boga i wciq;
odczuwamy potrzebg bycia w KoSciele
- powiedzieli. Krystyna oraz Boguslaw
Milen naleiq do bydgoskiego dusz
pasterstwa od pi9ciu tat. Ono nam
pomaga. W nim uspokajamy nasze
my51i. l3rwiej nam sie tyie, sporykajqc
sig z osobami, kt6rych dotyka ten sam
problem, czujemy, te iesresmy blitej
Boga. Kaidezbliienie podczasducho-

wej Komunii jesr dla nas ogromnym
przeiyciem podkre6lili.

Spotkania odblwaly sig w koScie-
le Sw. Andizeja Boboli, przy kt6rym
dziala iedyne w diecezji duszpaster
stwo zwiEzk6w niesakramentalnych.
- Najwainiejsze jest to, ie ze srrony
Ko6ciola zostala wyci4gnigta dlofi.
nyszyscy dobrze wi€my, jak skompli
kowane i zloione s4 losy niekt6rych
os6b. Dlatego Ko6ci6l daleki jest od
potqpiania ludzi, kt6rzy iryj4 w po-
nownych zwiqzkach i sprowadzania
ich do iedneso rnianownila powie-
dziatopiekun duszpasterstwa orazsu-
perior bydgoskiego domu jezuit6w,
ojciec Mieczyslaw l-usiak.

Marcin Jauenbowski

Sprostowanie
Na lamach 14. numeru ,, Pr2ewodn ilc Ka-
l0lickiego" w tekdcie,,Wyrohi€ni" pojawil
siQ btqd. Wsrdd osdb, kl6re zostaly wyrO/
nl0ne pap eskimi medalami,,Benenerenli",
znalada sit Danuta Siewkoltsl€, ktdra jest
maflq szesciorqa, a nie plQciorga d2eci.
Cdrl€ nalomiast posluguje w Zoroma-
dzeniu Sl6st Sacrd Coeur Za pomylkQ

pEepmszamy.
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