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Przeciwko duchowej samotnoœci (XXIX)

Rodzina sercem nowej
ewangelizacji
Zarówno druga po³owa XX wieku, jak i nastêpuj¹ce po niej
nowe tysi¹clecie ukazuj¹ „inn¹ twarz” Europy. Dotyczy to
zw³aszcza rozumienia religii oraz praktykowania wiary.
Postêpuj¹ca w zawrotnym tempie laicyzacja, relatywizm
oraz liberalne rozumienie wolnoœci staj¹ siê wyraŸnym niebezpieczeñstwem dla wspó³czesnych spo³eczeñstw. Przestrzega³ o tym bardzo jasno Jan Pawe³ II w Adhortacji apostolskiej
Christifideles laici, m.in. pisz¹c: „Zjawisko sekularyzmu jest
dziœ naprawdê spraw¹ powa¿n¹. Dotyczy ono nie tylko jednostek, ale w pewnym sensie tak¿e ca³ych wspólnot. Ju¿
Sobór zwraca³ uwagê na to, ¿e „liczniejsze masy praktycznie
odchodz¹ od religii”. Ja sam niejednokrotnie przypomina³em
o zjawisku dechrystianizacji, które wystêpuje w narodach
o dawnej tradycji chrzeœcijañskiej i domaga siê bezzw³ocznie nowej ewangelizacji” (nr 4).
Nowa ewangelizacja, to przede wszystkim absolutna wiernoœæ Chrystusowej Ewangelii, która rozpoczyna siê u progu
ka¿dego ¿ycia, a mianowicie w naszych rodzinach. Z tego
faktu wyp³ywa wiêc wielka troska Koœcio³a o ka¿d¹ rodzinê,
o jej przysz³oœæ i mog¹ce wystêpowaæ dla niej zagro¿enia.
Dlatego w kontekœcie wspó³czesnych przemian spo³ecznych,
to w³aœnie rodzina staje siê sercem nowej ewangelizacji,
poniewa¿ jej wartoœæ jest dla wszystkich niezast¹piona. Ona jest
pierwsz¹ szko³¹ ¿ycia i jedn¹ z najbardziej podstawowych
si³ w rozszerzaniu Ewangelii i w ¿yciu Koœcio³a.
Jak¿e na duchu podnosi cz³owieka widok setek m³odych
ma³¿eñstw z dzieæmi, które pielgrzymuj¹c nie tylko dziêkuj¹
Bogu za dar ¿ycia i mi³oœci, ale nade wszystko s¹ ¿ywym
œwiadectwem prze¿ywania w³asnej wiary. Takie rodziny, mimo
swoich ró¿nych trudnoœci i k³opotów, zawsze bêd¹ stanowi³y
cenne duchowe bogactwo. St¹d te¿ „w obecnym momencie historycznym, gdy rodzina jest przedmiotem ataków ze strony
licznych si³, które chcia³yby j¹ zniszczyæ lub przynajmniej
zniekszta³ciæ, Koœció³ jest œwiadom tego, ¿e dobro spo³eczeñstwa i jego w³asne, zwi¹zane jest z dobrem rodziny, czuje
silniej i w sposób bardziej wi¹¿¹cy swoje pos³annictwo
g³oszenia wszystkim zamys³u Bo¿ego dotycz¹cego ma³¿eñstwa i rodziny, zapewniaj¹c im pe³n¹ ¿ywotnoœæ, rozwój ludzki
ichrzeœcijañskiorazprzyczyniaj¹csiêwtensposóbdoodnowyspo³eczeñstwa i Ludu Bo¿ego” (Jan Pawe³ II, Familiaris consortio, nr 3).
Trzeba nam œmielej i odwa¿niej, w tych trudnych czasach
wolnoœci, uwra¿liwiaæ siebie na istotne elementy kszta³tuj¹ce dobr¹ chrzeœcijañsk¹ rodzinê, a mianowicie: na odpowiedzialne rodzicielstwo, w³aœciwie rozumian¹ mi³oœæ,
potrzebê wspólnej modlitwy, pog³êbianie wiedzy religijnej,
umiejêtnoœæ dialogu i poszanowania pogl¹dów, potrzebê
czytania Biblii, czy te¿ umiejêtnoœæ dzielenia siê wiar¹ bez
zbytecznego narzucania siê i natrêctwa. Dziœ bowiem potrzeba w rodzinie prawdziwych œwiadków ani¿eli mêdrców, bo
i œwiat bardziej wierzy czynom ni¿ s³owom, poniewa¿ te
ostatnie mog¹ okazaæ siê puste i nieu¿yteczne.
o. Eligiusz Dymowski OFM
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Wrzeœniowy smak pio³unu
Z pani¹ Waleri¹ Iwankiewicz-Grynkiewicz, sybiraczk¹, autork¹ zbioru pt. „Wiersze ze stepu”, mieszkank¹ Azorów, rozmawia Andrzej Stoch.
W dniu 17 wrzeœnia mija 68 lat od napaœci Sowietów na
Rzeczpospolit¹. By³ to pocz¹tek w dziejach najwiêkszej eksterminacji Polaków. Poprzednie zsy³ki na Sybir dotyczy³y
osób podejmuj¹cych walkê z caratem. Tym razem tysi¹ce
mê¿czyzn wymordowano lub zamkniêto w ³agrach, a ludnoœæ
cywiln¹: kobiety, dzieci i starców wywieziono na wyniszczenie. W latach 1940-1941 z ziem polskich deportowano
od 1 miliona 200 tysiêcy (dane sowieckie) do 2 milionów
(dane polskie) ludzi. Nie wszystkim dane by³o wróciæ. Do dziœ
zbyt ma³o o tym siê mówi i w tej sprawie jeszcze mniej robi.
W ma³ym pokoiku pani Walerii czytam jej wiersze:
„Z³y los nas rzuci³ w stepy Kazachstanu, // Z³y los nas wygna³ na tu³aczkê w œwiat” („Do braci”, z: „Wiersze ze
stepu”, Kraków 2000, s. 20). Jej dziadek: zes³aniec Sybiru,
ojciec: wiêzieñ Archangielska, ona: zes³ana do Kazachstanu. Jej rodzina, tak jak inne, by³a polska i katolicka.
Za TO Polaków przeœladowano: jako panów, bur¿ujów,
element niebezpieczny. Polska, kresowa normalnoœæ?
A. S. Pani Walerio, jaki obraz ojczystych stron zabra³a
Pani, 17-letnia dziewczyna, na syberyjsk¹ zsy³kê?
W. I-G. Taki, jaki widzia³ Mickiewicz, a wraz z innymi
i ja, oczami pe³nymi ³ez. Przed wojn¹ mieszkaliœmy w Mo³odecznie. Tato by³ kolejarzem, do paŸdziernika 1939 by³
zawiadowc¹ stacji. Tê pañstwow¹ posadê dosta³, bo by³ legionist¹. Mama mia³a ma³y zak³ad krawiecki. Miasteczko
by³o „wojskowe”, bo stacjonowa³ tam garnizon, a w nim 86
pu³k artylerii lekkiej. Spo³eczeñstwo, czyli Polacy, Rusini
i ¯ydzi, wspó³¿y³o bardzo dobrze. W mojej klasie by³a jedna
¯ydówka, nie by³o ¿adnego nacjonalizmu. Wiem, ¿e póŸniej,
gdy przyszli Niemcy i wywieŸli ¯ydów, wszyscy wiedzieli
o ¿ydowskiej dziewczynce, któr¹ pop uratowa³; da³ j¹ na wieœ
do swojej rodziny p. Morozowych. Po wojnie rodzice odnaleŸli
j¹ i wyjechali do Izraela. Ona kilka lat temu zaprosi³a swych wybawców do Izraela, op³aci³a podró¿ i pobyt. Pisali o tym do mnie.
(Tu potoczy³a siê opowieœæ o patriotyzmie rodziny Walerii,
o harcerstwie jej i brata, o tragicznych losach ich pokolenia
i jej wysi³kach, aby zachowaæ to w pamiêci, o sk³adaniu przez
ni¹ wieñców w dniach œwi¹t 3.V. i 11. XI, i o obecnej sytuacji,
gdy ze wzglêdu na swe 86 lat, przesta³a byæ kierowniczk¹
Klubu Sybiraków).
Czy pamiêta Pani swojego katechetê i ówczesne ¿ycie
religijne?
G³ównym koœcio³em by³ koœció³ garnizonowy. W pamiêci
pozosta³ mi ks. Zawadzki, który opiekowa³ siê m³odzie¿¹
i pomaga³ biednym. By³ energiczny, bardzo lubiany, m³odzie¿
chêtnie garnê³a siê do niego, du¿o ludzi nawróci³o siê na katolicyzm. Wybudowa³ budynek, w którym odbywa³y siê
szopki, andrzejki, œpiewy. Gdy by³y jakieœ ciekawe okazje,
biegaliœmy tak¿e do cerkwi. Natomiast prawos³awni uczestniczyli w ¿yciu religijnym katolików.
cd. na s. 2
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PaŸdziernik przypomina nam modlitwê ró¿añcow¹. Wartoœæ
tej modlitwy ukaza³a sama Matka Bo¿a w objawieniach
w XIX i XX wieku. Do odmawiania Ró¿añca zachêca nas
Papie¿, nasi Biskupi i Kap³ani. Modlitw¹ ró¿añcow¹ chcemy
ratowaæ zagro¿one rodziny. Trzeba nam szukaæ Boga, Ojca
wszelkiego dobra i tego, co Bóg podsuwa jako „orê¿”
duchowej mocy. Pierwszym krokiem tego poszukiwania jest
modlitwa. Wspólna modlitwa, to droga do jednoœci i ciep³ej
atmosfery w rodzinie, któr¹ mo¿emy osi¹gaj¹c tak¿e przez
ró¿aniec. Rodzina, rodzice i dzieci, to Koœció³ domowy,
który nie mo¿e staæ siê muzeum. S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II
w Adhortacji Familiaris consortio pisze: „Przysz³oœæ ludzkoœci idzie przez rodzinê. Rodzina jest powo³ana, aby byæ
œwi¹tyni¹, to jest domem modlitwy, modlitwy, która staje siê
¿yciem, aby ca³e ¿ycie sta³o siê modlitw¹”. Pos³uchajmy
Ojca œw. i módlmy siê na ró¿añcu.
Nabo¿eñstwa ró¿añcowe w naszej œwi¹tyni bêd¹ odprawiane: w dni powszednie o godz. 17:45; a w niedziele
o godz. 19. Prowadziæ je bêd¹: w poniedzia³ki – Franciszkañski Zakon Œwieckich; we wtorki – Liturgiczna
S³u¿ba O³tarza; w œrody – Dzieci; w czwartki – Ko³o Przyjació³ Radia Maryja; w pi¹tki – Ró¿e ¯ywego Ró¿añca;
w soboty – Akcja Katolicka; w niedziele – kap³ani.
1.10. – Œroda. Rozpoczêcie trzydniowego nabo¿eñstwa,
które przygotuje nas do uroczystoœci œw. Franciszka z Asy¿u.
Z tej racji w czasie Mszy œw. o godz. 18:30 bêd¹ okolicznoœciowe kazania, które wyg³osi o. Bogdan Reczek.
2. 10. – Czwartek. O godz. 9 pójdziemy z pierwszo pi¹tkow¹
Komuni¹ œw. do chorych naszej parafii.
3.10. – Pierwszy Pi¹tek. O godz. 15 nabo¿eñstwo „Godzina
Mi³osierdzia”; o godz. 16:30 spowiedŸ œw. dzieci i m³odzie¿y
naszej parafii; o godz. 17 Msza œw. dla nich, a o 17:45
nabo¿eñstwo ró¿añcowe. O godz. 18:30 Msza œw. w intencji
Misji œw. i misjonarzy. W wigiliê uroczystoœci œw. Franciszka, po Mszy œw. wieczornej, wspomnienie b³ogos³awionej œmierci œw. Franciszka, tak zwany „Transitus”, które
poprowadzi Franciszkañski Zakon Œwiecki.
4.10. – Sobota: Uroczystoœæ Œwiêtego Ojca Franciszka.
Msze œw. w naszej œwi¹tyni bêd¹ sprawowane o godz. 6:30;
7; 7:30; 8 i 9; o godz. 17. Msza œw. w intencji Ko³a przyjació³
Radia Maryja; o godz. 17:45 nabo¿eñstwo ró¿añcowe;
o godz. 18:30 uroczysta Msza œw. odpustowa. Ponadto
zapraszamy do naszej œwi¹tyni na godz. 21. na wspóln¹ modlitwê o rych³¹ beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.
12.10. – Niedziela We wszystkich œwi¹tyniach naszej
Ojczyzny, a szczególnie Archidiecezji Krakowskiej, bêdziemy prze¿ywaæ „VIII dzieñ Papieski” – jako wyraz wdziêcznoœci Bogu, za pontyfikat Jana Paw³a, pod has³em: „Jan
Pawe³ II, wychowawca m³odzie¿y”. O godz. 18. Msza œw.
w intencji Ró¿ ¯ywego Ró¿añca.
19.10 – Niedziela Misyjna w naszych franciszkañskich
œwi¹tyniach modlimy siê w intencji Misji œw. i Misjonarzy.
26.10. – Niedziela: O godz. 16. Msza œw. w intencji Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich; o godz. 18 Msza œw., a po niej
spotkanie Franciszkañskiej grypy pielgrzymkowej „Siódemki”.
31.10. – Pi¹tek: Zakoñczenie nabo¿eñstw ró¿añcowych.

Gdy bolszewicy wywozili ludzi z tego terenu, wywieŸli
tak¿e popa z rodzin¹, jednak ludzie starali siê u w³adz i wypuszczono go, ale gdy wróci³ ju¿ nie by³ popem.
Dlaczego was wywieŸli? Krawcow¹ z trojgiem dzieci?
Ojciec by³ ¿o³nierzem, legionist¹, dwukrotnie by³ ranny,
wiêc od razu zosta³ aresztowany, a u dziadków by³ „dworek”
to by³a pewna kwalifikacja do wywózki. W pierwszej wywózce Polaków, w lutym 1940-ego wywieŸli leœników, gajowych i osadników. Widocznie chcieli zapobiec powstaniu
polskiej partyzantki. Druga wywózka w kwietniu objê³a
rodziny inteligenckie, z ksiêdzem, popem, w tym tak¿e i nas.
Poniewa¿ mê¿czyŸni byli na wojnie, wywo¿ono kobiety,
dzieci, dziadków. Do nas, jak i do innych przyszli o œwicie.
Nie pozwolono wiele zabraæ. Kazali braæ ciep³¹ odzie¿
i jedzenie. Pod konwojem furmank¹ zawieŸli nas: mamê,
brata Janka, Olka i mnie na stacjê. Poci¹g ³adowano 3 dni.
Choæ uzbrojeni krasnoarmiejcy nie dopuszczali do wagonów, zbiera³a siê wokó³ chmara ludzi. Pozostaj¹cy donosili
brakuj¹ce rzeczy: prymus, kaszê, coœ z odzienia. Gdy d³ugi
na 70 wagonów towarowych poci¹g ruszy³, w wagonach
zaœpiewaliœmy Nie rzucim ziemi, a pozostaj¹cy wyci¹gnêli
spod p³aszczy krzy¿e lub œwiête obrazy i p³acz¹c ¿egnali nas,
choæ zaraz wpadli na nich so³daci na koniach i bij¹c nahajkami, rozpêdzali naszych krewnych i s¹siadów.
Dziœ Polacy czasem jad¹ poci¹giem na wczasy. Proszê
im powiedzieæ jak was wieziono?
Wagony by³y towarowe, zaplombowane, pod œcian¹ prycze dla 40-stu osób, w pod³odze otwór do za³atwiania potrzeb
fizjologicznych. Ciasnota, smród, choroby. Raz na dobê
dawali wiadro wody i wodnist¹ zupê, przewa¿nie z ryb.
Blacha, co przykrywa³a dziurê w pod³odze strasznie siê
t³uk³a, wiêc na ni¹ k³adliœmy walizki. Ale wnet w transporcie
zapanowa³a biegunka, bo dawali nam wodê z parowozu, nie
zdatn¹ do picia. By³a z nami pani, ¿ona jakiegoœ dygnitarza
(prezydenta?) Gdañska z czworgiem dzieci. Chcia³a z nimi
jechaæ jej s³u¿¹ca, ale nie wpuszczono jej, bo nie by³a na
liœcie. Wiêc ta dziewczyna znalaz³a gdzieœ wiadro, nape³ni³a
wod¹ i udaj¹c zes³an¹, wesz³a do wagonu i z nami pojecha³a.
Te dzieci umiera³y po drodze. Pierwszy odszed³ Wojtuœ,
który by³ w beciku. Z ka¿dego wagonu wyrzucano trupy na
nasyp. Zajmowa³y siê nimi dzikie zwierzêta. Po tygodniu
zmar³a 3-letnia Marysia, potem, w ko³chozie zmar³a 10-letnia El¿unia. Zosta³a 12-letnia Jadzia.
... i spoczê³a na tamtejszym cmentarzu?
Wówczas nie by³o tam cmentarza, chowano w stepie. Nie
by³o drzewa, nie robiono trumien, ani krzy¿y. Mocne wichry
burany miota³y piachem, znika³ œlad grobu i pamiêæ, kto
gdzie by³ pochowany. Jeœli w zimie zmarzliny nie wybrano
doœæ g³êboko, przychodzi³y wilki i rozgrzebywa³y grób. Gdy
zmar³ ktoœ z Polaków prosili mnie i kole¿anki, a my kopa³yœmy do³y. Zmar³ego zawijano tylko w przeœcierad³o. Raz
wieczorem zakopa³yœmy zmar³ego, a nam ju¿ brak³o si³.
Przysz³yœmy rano dosypaæ mogi³ê, a tu wilki obgryza³y
zw³oki i musia³yœmy zbieraæ koœci po stepie.
Transport by³ pierwszym etapem waszej „drogi krzy¿owej”. A potem?
WieŸli nas trzy tygodnie, przez szpary ogl¹daliœmy Ural.
Za Omskiem zaczêto odczepiaæ po 5 wagonów. Nasze pozosta³y na stacji Szczerbakty i po wy³adowaniu rozwo¿ono
ludzi w ró¿nych kierunkach. £adowano po piêæ rodzin, dzieci
ma³e i baga¿e na traktory lub furmanki ci¹gniête przez wo³y.
Nas powieziono wo³ami 15 km do wioski Kuskuduk. Przyjechaliœmy w nocy i umieszczono nas w du¿ym baraku. Na
drugi dzieñ okaza³o siê, ¿e jest to biuro. Wyprowadzono nas
na zewn¹trz i kazano szukaæ sobie miejsca. Nie by³o to ³atwe.
cd. na s. 3
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Wrzeœniowy smak pio³unu dc zes. 1
Dzieñ wczeœniej w wiosce by³o zebranie i zapowiedziano,
¿e przywioz¹ bur¿ujów, kapitalistów, wyzyskiwaczy, wiêc
zbieg³a siê ca³a wioska, by nas ogl¹daæ. Pozostawiono nas
samych sobie, bez ¿adnych œrodków, ¿adnej pomocy i musieliœmy sobie radziæ. Mama uprosi³a jednego z tubylców
i przyj¹³ nas do swojej ziemlanki. By³ to wielki dó³ wykopany
w stepie, nakryty dachem. Po pewnym czasie, gdyœmy siê
zaprzyjaŸnili, okaza³o siê, ¿e dla gospodarza jest to kolejne
miejsce zes³ania. Ostatnio wysiedlono go, bo oœmieli³ siê
mieæ dwie krowy, a wolno by³o mieæ tylko jedn¹. Tubylców
by³o tam niewielu, sami zes³añcy ró¿nych narodowoœci.
Przywieziono tam Gruzinów i Czeczeñców. Oni, z ciep³ego
kraju nie mogli siê przystosowaæ i od mrozów licznie umierali, 30% lub wiêcej. Razu jednego na pocz¹tku kwietnia
zamarz³y dzieci. Zerwa³a siê burza œnie¿na i zasypa³a dzieci
z I-III klasy id¹ce do szko³y. Znaleziono je, gdy staja³ œnieg.
Warunki by³y bardzo trudne. Wokó³ step, po którym przetaczaj¹ siê bardzo silne wiatry, burze piaskowe lub œnie¿ne,
brak drzew. Zima trwa³a prawie 8 miesiêcy i by³y 3 miesi¹ce
ciep³a, a mimo to ros³a tam pszenica, proso, arbuzy.
A jednak prze¿yliœcie. Jak dawaliœcie sobie radê?
Aby prze¿yæ, najpierw sprzedawaliœmy, co siê tylko da³o,
ale na d³ugo tego nie starczy³o. Zbieraliœmy k³osy, aby z nich
mieæ trochê ziarna. Mama chodzi³a do ruskich mleæ na ¿arnach, do m¹ki dodawa³a otr¹b i robi³a placki. Oczywiœcie,
szukaliœmy pracy, ale by³o o ni¹ bardzo trudno. Chodziliœmy
w step z kijem i butelk¹ wody polowaæ na sus³y. Do nory la³o
siê wodê, a w wyp³oszone sus³y wali³o siê kijem. By³o trochê
miêsa i t³uszczu. Zanim wybuch³a wojna niemieckosowiecka funkcjonowa³a poczta. Wys³aliœmy listy, przysz³a
odpowiedŸ nie podpisana: „trzymajcie siê, bêd¹ wielkie
zmiany” – ten list chodzi³ z r¹k do r¹k i bardzo podnosi³ na
duchu; to by³o lepsze lekarstwo. Przysz³y te¿ 2 paczki: kasza
i myd³o. PóŸniej, gdy wybuch³a wojna poczta zamar³a,
mê¿czyzn wziêto do wojska, ale przysz³o zezwolenie z NKWD
i z prac¹ by³o trochê ³atwiej. Mia³am 15 lat i dosta³am pracê
w ko³chozie. Zwo³ano zebranie – kazano je robiæ z byle
powodu i pos³ano mnie oraz inne dziewczyny oraæ wo³ami.
Mnie, oczywiœcie nieœwiadomej, przypad³ najgorszy, m³ody
wó³, którego trzeba by³o ujarzmiæ. Z trudem go zaprzêg³am
i zaczê³am oraæ. Inni ju¿ daleko, a „mój” wó³ poci¹gn¹³ trochê, pad³ i toczy z pyska pianê. By³am przera¿ona, bo za
utratê wo³u grozi³o wiêzienie. Wo³am Marusiê. Przybieg³a,
wziê³a ogon wo³u i obur¹cz krêci³a w jedn¹ stronê jak korb¹.
Wó³ wsta³ i ora³am dalej, ale wnet wó³ znów siê po³o¿y³.
Krêcê ogonem, a wó³ nic. Znów Marusia pomaga. Trzeba
by³o skrêcaæ ogon nie przy koñcu, lecz blisko tu³owia, bo
tylko wtedy wo³u bola³o. W ko³chozie hodowano te¿ owce
i od wiosny pas³y siê w stepie, a nam kazano ³opatami ci¹æ
pozostawiony gnój. Ciêliœmy w kostki, które na wietrze
wysycha³y. To by³ opa³ na zimê. £opaty siê têpi³y, ostrzy³ je stary
dziadek. Od tej roboty by³y odciski na d³oniach. By³y robaki
i smród, od którego wymiotowa³o siê ¿ó³ci¹. Ja po wymiotach
pad³am na piach, mia³am ból brzucha. Dali mi piæ herbatê
z pio³unu, po³o¿yli na wóz i wo³ami powieŸli do szpitala, na
tê stacjê, na któr¹ nas przywieŸli. Wo³y sz³y 15 km spacerkiem, bo te¿ by³y g³odne. Tam zaprzyjaŸni³am siê z m³od¹
lekark¹. Jelena Niko³ajewna polubi³a mnie i zosta³am – sprz¹ta³am, karmi³am chorych.
Mama by³a krawcow¹, wiêc mog³a komuœ coœ uszyæ. Z worków szy³a kurtki pikowane we³n¹ owcz¹. My te¿ chodzi³yœmy w takich kurtkach. Polki ratowa³a robota na drutach,
robi³y swetry, czapki i szale, ku niezadowoleniu miejscowego naczalnika. „Nasza baba ostatni¹ kuricê zaniesie
Poljakom. Tych Poljakow i czort nie bierjot. Wy wsie padochniocie!” – czêsto powtarza³.
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Gdy wybuch³a wojna sowiecko-niemiecka musia³o siê
coœ zmieniæ!?
Tak, po pakcie Majski-Sikorski nasta³a „odwil¿”. Mama
kaza³a mi chodziæ na stacjê, bo mo¿e tato przyjedzie. Rzeczywiœcie, tato nas odnalaz³. Ja go nie pozna³am, by³ ca³y
zaroœniêty, ale on pozna³ mnie. Z nim przenieœliœmy siê do
znajomych w „miasteczku” Szczerbakty. Z ich pomoc¹ tato
dosta³ pracê w m³ynie. £adowa³ worki zbo¿a do wagonów,
zabezpiecza³ nas, abyœmy z g³odu nie zmarli. Zarobi³ worek
m¹ki, z niej mama piek³a lepioszki, czyli podp³omyki. W tym
miasteczku tylko szpital i NKWD mia³y domy drewniane,
reszta to by³y ziemlanki. Przy stacji by³ ma³y ryneczek, na
nim kwit³ handel zamienny. W zimie „kupowa³o siê” mleko
zamarzniête, zawiniête w gazetê. By³ te¿ sklep, ale w nim nie
by³o nic: ani chleba, ani myd³a, ani ig³y; tylko wisia³y skóry
z lisów. Nie by³o lekarstw, leczyliœmy siê pio³unem. Rós³ na
2 metry, a gdy kwit³, pe³no py³ku by³o w nosie i w gardle.
Ojciec nie by³ d³ugo z nami: zd¹¿y³ zg³osiæ siê do wojska,
do armii Andersa. Zabra³ z sob¹ kilku ch³opaków, Polaków.
P³aka³, gdy go nie przyjêli. Wiêc poradzono mu by siê ogoli³
i uj¹³ sobie lat, co nie by³o trudne, bo ruscy zabierali Polakom
wszystkie dokumenty. Tak zrobi³, zasalutowa³, zosta³ przyjêty z radoœci¹: „takich nam potrzeba”, i z Andersem
przeszed³ ca³y szlak II Korpusu. Walczy³ pod Monte Cassino,
by³ sanitariuszem.
Maj¹c wokó³ tyle œmierci i tragedii, pamiêtaliœcie
o Panu Bogu?
W pracy ca³y czas modliliœmy siê: Matko Boska nie opuszczaj nas, daj si³ê. Nie by³o koœcio³ów, nie wolno by³o mieæ
ksi¹¿eczek do nabo¿eñstwa, dewocjonaliów, ani œwiêtych
obrazów. Ksiê¿a w razie z³apania byli aresztowani. Nie
wolno by³o obchodziæ œwi¹t. Nasza gospodyni jednak mia³a
schowany obraz Matki Boskiej. Mama opowiada³a gospodarzom o ¿yciu i o wierze w Polsce. Raz stara babcia da³a
nam po jajeczku – wiedzia³a, ¿e jest Wielkanoc. Natomiast
obchodzono œwiêto Rewolucji PaŸdziernikowej. Z tej okazji
przywieziono i rozdzielono beczkê wódki oraz landrynki.
Miejscowi czekali na tê chwilê ca³¹ noc. Mimo tego ucisku,
modliliœmy siê ¿arliwie. Mieliœmy ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa. Wychodziliœmy z nimi w step i tam z nich œpiewaliœmy
pieœni nabo¿ne. Modliliœmy siê, aby Niemcy przyszli, i o nasz
powrót. Prosi³am Matkê Bo¿¹, ¿ebyœmy wrócili do Polski, to
bêdê ulice zamiataæ, byleby tylko wróciæ. I sta³ siê cud,
uwa¿am to za cud, ¿e uda³o nam siê wróciæ. Tu, teraz, nie
potrafiê modliæ siê tak ¿arliwie, jak tam.
Pomyœla³em o dzisiejszej m³odzie¿y, której nie chce siê
chodziæ do koœcio³a!
Tam m³odzie¿ zwo³ywano na obowi¹zkowe zebrania i ¿¹dano, aby donosi³a na doros³ych: kto narzeka na rz¹d, kto nie
lubi Stalina. Gdy mia³a przyjechaæ córka studiuj¹ca na
uniwersytecie w A³ma-Acie, gospodyni ostrzeg³a nas, ¿e
przy niej mamy trzymaæ jêzyk za zêbami i nie narzekaæ. Nas
m³odych wzywali do NKWD, aby podpisaæ wspó³pracê
i donosiæ, co mówi¹ Polacy o Stalinie i rz¹dzie. Kilku ch³opaków, mieli po 15 lat, zmówili siê, ¿e uciekn¹ do Iraku, bo
najbli¿ej. Z³apali ich i nie wiadomo gdzie wywieziono.
Wreszcie przyszed³ koniec wojny i od¿y³a nadzieja na
powrót?
Po wojnie, aby wyjechaæ z wioski, albo z Kazachstanu
trzeba by³o mieæ zaproszenie oraz zgodê z miejsca pracy
i z NKWD. Gdy ciotka przys³a³a nam zaproszenie, mamie
w pracy odmówiono zwolnienia, bo p³an zerwiotsja. W takiej
sytuacji odmawia³o równie¿ NKWD. Znajoma sekretarka
z NKWD, ryzykuj¹c wiele, podsunê³a komandirowi nasz¹
proœbê tak, ¿e ten dok³adnie nie sprawdzaj¹c, przypieczêtowa³ zgodê na nasz wyjazd.
cd. na s. 4
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Wrzeœniowy smak pio³unu dc ze s. 1
Nie daj¹c nic po sobie poznaæ, byliœmy w pracy, a wieczorem chy³kiem wsiedliœmy do poci¹gu. Przez Omsk dotarliœmy do Moskwy i tam w t³umie pasa¿erów, na dworcowej
posadzce czekaliœmy na poci¹g do Miñska. Cywile czekali
po kilka dni, bo sz³y tylko poci¹gi z wojskiem. Tam, w Moskwie, ukradli nam worek z sucharami i byliœmy g³odni, wiêc
z kole¿ank¹ wysz³yœmy do miasta w poszukiwaniu ¿ywnoœci.
Znalaz³yœmy sklep: na wystawie szynki, kie³basy, salcesony.
Mia³yœmy trochê rubli, wiêc zachcia³o siê nam, choæ odrobinê, kupiæ, na spróbowanie. Okaza³o siê jednak, ¿e wêdliny,
jeœli s¹, to s¹ tylko na „ta³ony” dla wojskowych, a na wystawie by³y piêknie wykonane atrapy wêdlin z drewna.
W Miñsku spotkaliœmy znajomego maszynistê, który
prowadzi³ poci¹g z wêglem, wiêc jad¹c 100 km na otwartej
wêglarce, pokryci czarnym py³em, dotarliœmy do Mo³odeczna. Poniewa¿ nasz dom by³ zbombardowany, zg³osiliœmy siê do Pañstwowego Urzêdu Repatriacji (PUR-u), na
wyjazd do Polski. Transport by³ do Legnicy, ale my wysiedliœmy na ostatniej „polskiej” stacji w Zb¹szyniu. Stamt¹d
wujek zabra³ nas do Bielska-Bia³ej. Wujek by³ wojskowym
i za³atwi³ nam obiady ze sto³ówki wojskowej. Ja znalaz³am
pracê w PURze, a po jego likwidacji w Starostwie Powiatowym.
Z Bo¿¹ pomoc¹ wymknêliœcie siê ca³o z „imperium z³a”,
ale nawet w tym piekle kwit³o dobro!?
Ludzie byli tam dobrzy, sami nie wiele mieli, a dzielili siê
z nami, bo nikt nie wie, co go czeka, niezbadane s¹ wyroki
boskie. Wokó³ nas na „nieludzkiej ziemi” masowo ginêli
ludzie na tyfus, malariê, ¿ó³taczkê tylko dlatego, ¿e byli Polakami. Nas Bóg ocali³, przez pomoc dobrych ludzi. Gdy
znalaz³am siê w szpitalu, mnie i dwie Polki zatrudni³a m³oda
lekarka, by³o nam lepiej i dlatego przetrwa³yœmy. To „piek³o”
by³o pe³ne dobrych ludzi. Pomog³a nam Matka Boska Ostrobramska. Ca³y czas modliliœmy siê gor¹co o cud powrotu do
Polski, i dla nas ten cud siê sta³. Nie rozumiem, dlaczego tak
wielu Polaków pozostawiono ich losowi na Syberii, w Kazachstanie. Dlaczego pozwolono im odczuæ odrzucenie, a
niektórym zamkniêto drogê powrotu? Wiem, ¿e mam za co
dziêkowaæ Bogu i dlatego staram siê pomagaæ innym,
zw³aszcza tym, przez których przeszed³ walec systemu
sowieckiego. Bez wahania przyjê³abym przybyszów ze
Wschodu. Piszê wiersze, które nie docieraj¹ do ludzi. Widzê
zamieranie pamiêci narodu. Robiê, co mogê, by nie zapomniano ofiary cierpienia i ofiary ¿ycia setek tysiêcy naszych
rodaków, ofiar Golgoty Wschodu.
Gorzkie to s³owa, niech bêd¹ uzdrawiaj¹ce jak stepowy
pio³un. Co Pani chce powiedzieæ mieszkañcom Azorów?
Mojej rodzinie uda³o siê powróciæ. Ci, co do dzisiaj pozostaj¹ w Sybirze s¹ ju¿ starzy, i mo¿e chcieliby byæ pochowani po ludzku w swoim kraju. Oni na pewno têskni¹. Czuj¹
siê zapomniani. Ofiar Katynia i innych obozów œmierci,
a tak¿e martwych ofiar Sybiru i tych jeszcze ¿ywych, oraz
nas, dotycz¹ s³owa Adama Mickiewicza: Jeœli my zapomnimy o nich, to niech Bóg zapomni o nas! Wiêc nie zapomnijcie o nich i Wy, proszê!

Dy¿ury biblioteki
Biblioteka parafialna zaprasza czytelników we wszystkie wtorki
oraz drugie i czwarte niedziele miesi¹ca w godzinach 16-18.30.
Dy¿ury Akcji Katolickiej s¹ pe³nione w ka¿dy poniedzia³ek, w pokoiku ko³o kancelarii parafialnej, w godzinach
16-17. S¹ one okazj¹ do zapoznania siê z celami i formami
dzia³ania Akcji. Mo¿na te¿ skontaktowaæ siê z redakcj¹
„Naszej Wspólnoty”.

Matka Bo¿a Katyñska
Otulona zimowym p³aszczem
z zap³akan¹ twarz¹
idzie Mater Dolorosa
z Dobr¹ Nowin¹
do dzieci
z przestrzelon¹ g³ow¹
którym
wschodnie poranki
rozœcieli³y dywany
do Ziemi Obiecanej
o. Eligiusz Dymowski OFM

K¹cik chorych

Jeœli Twoje cierpienie jest zbyt
ciê¿kie – Chrystus z Tob¹ je znosi
„Ludzie starzy, cierpi¹cy pomagaj¹ m¹drzej patrzeæ na
ziemskie wydarzenia, poniewa¿ dziêki ¿yciowym doœwiadczeniom zyskali wiedzê i dojrza³oœæ. S¹ stra¿nikami pamiêci
zbiorowej, a wiêc maj¹ szczególny tytu³, aby byæ wyrazicielami wspólnych idea³ów i wartoœci, które s¹ podstaw¹
i regu³¹ ¿ycia spo³ecznego”. To s³owa Ojca œw. Jana Paw³a
II, który w specjalnym liœcie ukazuje wielkie dobra, jakie ten
okres ¿ycia niesie z sob¹. W ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca kap³ani id¹ z pos³ug¹ sakramentaln¹ do 80 chorych
naszej parafii. Zazwyczaj s¹ to ludzie starsi, inwalidzi obarczeni ró¿nymi chorobami, które uniemo¿liwiaj¹ normalne
¿ycie i funkcjonowanie. W dniu 24 sierpnia 2008 r. w sposób
szczególny modliliœmy siê w intencji p. Anny Bróg, która
ukoñczy³a 100 lat ¿ycia. Czcigodnej Jubilatce ¿yczymy
zdrowia, b³ogos³awieñstwa Bo¿ego na dalsze lata ¿ycia.
Na ten miesi¹c przygotowa³em wypowiedzi Ojca œw. Jana
Paw³a II skierowane do chorych i starych w ró¿nych okolicznoœciach w czasie jego podró¿y po œwiecie:
„Podnieœcie siê na duchu! Cierpienie przemija, znoszenie
go jest powodem do zas³ugi przed Bogiem i braæmi.
W waszych cierpieniach o¿ywiaj¹ na nowo i trwaj¹ nadal
Jego cierpienia tak, ¿e wartoœæ sp³ywaj¹ca ku nam z Krwi
Chrystusa trwa i wzrasta poprzez wasze cierpienia.
Oto, bracia, punkt docelowy naszych rozwa¿añ: Cierpicie
nie na pró¿no. To nie jest p³acz, który ginie w wietrze pustyni,
to nie jest okrucieñstwo œlepe i niewyt³umaczalne, bo Ewangelia wyjaœnia je i interpretuje. Cierpienie jest bezpoœrednim
udzia³em w zbawczej Ofierze Chrystusa i jako takie spe³nia
wielk¹ rolê w ¿yciu Koœcio³a.
Wasze powo³anie do cierpienia wymaga silnej wiary i cierpliwoœci. Tak, to znaczy, ¿e zostaliœcie powo³ani do tego, by
kochaæ bardziej ni¿ inni. Wy macie wiêksze niejako prawo
do mi³oœci Chrystusa... Niech to bêdzie dla was pociech¹, nie
tylko pociech¹ zdawkow¹, bo naprawdê trudno jest znaleŸæ
zdawkow¹ pociechê do ludzkiego cierpienia – ona nawet
mo¿e byæ bolesna i obraŸliwa. To jest taka pociecha, o której
Chrystus mówi³ wtedy, gdy powiedzia³ Aposto³om: «Dam
wam nowego Pocieszyciela». To jest pociecha w Duchu
Œwiêtym. On jest pocieszycielem dusz. B¹dŸcie wy, s³abi i po
ludzku bezradni, Ÿród³em si³y waszego Brata i waszego Ojca,
który trwa przy was modlitw¹ i sercem”.
o. Bogdan Reczek OFM

