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WIELKANOC 
- Święto Zmartwychwstania

Wielkanoc  jest  najstarszym  świętem 
chrześcijańskim, a od siedemnastu wieków obchodzonym 
w  pierwszą  niedzielę  po  pierwszej  wiosennej  pełni 
księżyca. Mieści się w przedziale czasowym pomiędzy 22 
marca  i  25  kwietnia  ale  nie  ma  stałej  daty,  dlatego 
określane  jest  jako  święto  ruchome.  Jak  w  większości 
świąt, tak i w tym przeplatają się wątki i symbole różnych 
epok i kultur, pogańskie, antyczne i chrześcijańskie. Widać 
to już w samej nazwie świąt, różnej w różnych kulturach.

Wielka Noc, Wielki Dzień, Zmartwychwstanie, 
Pascha czy Easter? Dlaczego Wielka Noc?

Nazwę tego święta, najbardziej typową dla ludów 
słowiańskich,  przyjęliśmy  od  Czechów  wraz  z 
chrześcijaństwem,  a  nawiązuje  ona  do  cudu 
zmartwychwstania, który nastąpił nocą. Zapisy w Nowym 
Testamencie świadczą, że gdy Maria Magdalena przybyła 
do  grobu  Jezusa,  świat  jeszcze  pogrążony  był  w 
ciemnościach, a kamień zasłaniający wejście do grobu już 
był  odsunięty.  Można  by  też  domniemywać,  że  użyto 
przenośni,  porównując  życie  Chrystusa  do  światła 
oświecającego ludzkość, a śmierć do nocy, która je zgasiła. 
W niektórych językach słowiańskich święto określa się jako 
Wielki  Dzień,  w  i  innych  przyjęto  nazwę 
Zmartwychwstanie.
Na świecie  znane jest też  jako Pascha,  od hebrajskiego 
Pesach, wiosennego Święta Przaśników upamiętniającego 
wyjście Żydów z Egiptu, obchodzonego w pełnię księżyca, 
w  czasie  którego  na  ofiarę  przeznaczano  jednoroczne 
baranki.
Jako Hebrajczyk, obchodził to święto Chrystus, na nie wraz 
z uczniami przybył do Jerozolimy i święto Pesach stało się 
tłem  męki,  śmierci  i  zmartwychwstania  Jezusa.
Czas  w  którym  zdarzenia  miały  miejsce,  zespolił  się  z 
czasem równonocy wiosennej i pierwszej wiosennej pełni 
księżyca. 

We  wszystkich  cywilizacjach  święta  wiązały  się 
cyklem księżycowym, na nim opierał się kalendarz lunarny 
i podział roku na miesiące, zaczynające się od nowiu. Kult 
księżyca należy do najstarszych na świecie, rytuały z nim 
związane wplatały się w kanwę kolejnych wierzeń i religii a 
jego  fazy  wytyczały  większość  wydarzeń.  Nadejście 
wiosny,  zwycięsko  obejmującej  panowanie  nad  ziemią, 
świętowane było od wieków we wszystkich kulturach jako 
najważniejszy  okres  dla  rolnictwa,  od  którego  zależał 
całoroczny byt.
W uroczystościach związanych z nimi występowało wiele 
magicznych  rytuałów  mających  zapewnić  urodzaj  i 
powodzenie  w  całym  nowym  roku.  Odradzanie  się 
przyrody przypisywano siłom nadprzyrodzonym mającym 
władzę  nad  życiem  i  śmiercią.  W  większości  obrzędów 
wątki  życia  i  śmierci  są  nieodłącznie  zespolone,  a  w 
obchodach świąt wiosennych przewijają się elementy silnie 
rozpowszechnionego kultu zmarłych,  w którym szacunek 
dla śmierci  i  zmarłych mieszał  się  z  lękiem, i  w którym 
zawiera  się  wiara  w  nieśmiertelność  duszy  i 
zmartwychwstanie  ciała.  Święta  zmarłych  obchodzono 
kilkakrotnie w ciągu roku. Słowianie obchodzili je podczas 
letniego i zimowego przesilenia oraz w czasie równonocny 
wiosennej  i  jesiennej.  Czas  Świąt  Wielkanocnych 

upamiętniających  zmartwychwstanie  Chrystusa  przypada 
na czas świąt wiosennych i jednego ze świąt zmarłych. 

Idea zmartwychwstania i życia wiecznego to stały 
motyw  występujący  w  wierzeniach  wszystkich  kultur, 
niezależnie  od  epoki  i  miejsca  na  Ziemi.  Trudno 
jednoznacznie  stwierdzić,  czy  jego  praźródłem  była 
wiedza,  czy  chęć  zapanowania  nad  lękiem  przed 
nieuniknioną  śmiercią,  dyktowana  instynktem 
samozachowawczym.  Ale  jest  wszechobecnym  wątkiem, 
który  spotkać  można  w  wierzeniach  egipskich  (Ozyrys, 
balsamowanie zwłok), perskich i babilońskich, islamskich i 
w  judaizmie  (sąd  ostateczny),  w  mitologii  staroirańskiej 
(Zaratusztra), greckiej (Adonis, Attis), hinduizmie (Rama, 
Kriszna),  a  w  większości  łączony  jest  z  przesileniem 
wiosennym.  Równonoc  wiosenna  od  czasów pogańskich 
była symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad 
złem, w chrześcijaństwie ma podobny wymiar zwycięstwa 
Chrystusa  nad  szatanem,  zmartwychwstania  i  życia 
wiecznego nad śmiercią. 
W  świecie  antycznym  na  czas  równonocy  przypadała 
śmierć  Adonisa,  kochanka  Afrodyty,  który  zginął 
rozszarpany przez dzika. Zrozpaczona bogini wybłagała u 
Zeusa  by  mógł  wiosną  powracać  na  ziemię.  Ku  czci 
Adonisa  obchodzono  tygodniowe  święto  Adonie,  a  jego 
obchody, rozłożone w dniach na czas śmierci, opłakiwania i 
zmartwychwstania,  zdają  się  pierwowzorem  obchodów 
Świąt  Wielkanocnych.  Jednym  z  symboli  Adonii  były 
"ogródki Adonisa", naczynia w których wysiewano rośliny o 
szybkiej  wegetacji,  z  nich  wywodzi  się  wielkanocny 
zwyczaj wysiewania owsa czy rzeżuchy, w które wstawia 
się paschalnego baranka, symbol poświęcenia Chrystusa. 

W  innych  językach  święto  nazwano  Ostern,  lub 
Easter (skojarzenie od wschód, w sensie wschodu światła 
po mrokach nocy),  choć  etymologię  tej  ostatniej  nazwy 
przypisuje się również imieniu Eostre (Ostara), celtyckiej i 
starogermańskiej  bogini  wiosny,  świtu  i  płodności, 
władającej  jednocześnie  światem  zmarłych.
Ostara  występowała  w  wierzeniach  słowiańskich  jako 
Pergrubia. Święto ku jej czci przypadało również w okresie 
Equinoxu  (równonocy  wiosennej),  zwierzęciem  jej 
poświęconym  był  zając,  symbol  płodności  a  darem 
ofiarnym  jajko,  symbol  odrodzenia  życia.
Legenda opowiada, że Ostara znalazła w śniegu rannego 
ptaka.  Aby  pomóc  mu  przetrwać  zimę,  zmieniła  go  w 
zająca.  Transformacja  nie  w  pełni  się  udała,  zającowi 
pozostała tęsknota za lataniem i zdolność znoszenia jajek, 
ale zdołał przeżyć zimę i z wdzięczności za ocalone życie 
ozdobił  zniesione jajka,  malując  je  na  kolorowo i  złożył 
bogini w ofierze. Bogini odwzajemniła się obdarowując go 
niezwykłą  szybkością  by  nie  tęsknił  za  skrzydłami,  a 
zdolność  znoszenia  jajek  ograniczyła.  Od tej  pory  zając 
znosi  jajka  tylko  raz  do  roku,  w  wigilię  pierwszej  pełni 
księżyca  po  wiosennym przesileniu,  ale  za  to  kolorowe.
W  dniach  święta  Ostary  pomalowane  kolorowym 
barwnikiem  jajka  ofiarowywano  sobie  z  życzeniami 
pomyślności. Jajko było też darem ofiarnym dla zmarłych, 
a zwyczaje ich barwienia wywodzą się ze starożytności. 

Święta  Wielkanocne  przejmując  tak  wiele  z 
dawnych wierzeń i zwyczajów nie bez podstaw nazywane 
są  świętami  wiosennymi.  Zmieniło  się  jednak  ich 
znaczenie.  Wiosenne  święta  od  zawsze  kojarzyły  się  z 
nowym  życiem  i  przesiąknięte  kultem  płodności  w 
obrządkach  zawierały  jego  elementy.  Wyrażały  radość 
życia doczesnego, jego żywiołowość i biologiczny wymiar.
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Wielkanoc tradycjom świąt wiosennych, obecnym 
w  kulturach  wszystkich  ludów  rolniczych,  nadała  nowy, 
ascetyczny wymiar,  pozbawiając  je  podłoża erotycznego, 
kierując w stronę duchową, przejmując część obrzędów ze 
świąt  zmarłych,  wplatając  w  nie  wątki  chrześcijańskie  i 
wzbogacając nowymi  zwyczajami,  kształtowanymi  przez 
kolejne wieki.
Święto  poprzedzane  wydłużającym  się  okresem 
wyrzeczeń, rozciągnięte w czasie, przesycone zadumą nad 
wartością  życia  i  jego  celem,  przybrało  formę  pokutną, 
jakby ludzka radość stanowiła zagrożenie dla dobra i życia 
wiecznego.  Z  czasem w efekcie  samowolnej  pobożności 
fanatyków ukształtowała się niemal pogarda dla (boskiego 
przecież)  daru  życia,  określanego  "marnością  nad 
marnościami" a trend do cierpiętnictwa jako jedynej drogi 
zbawienia  przesłonił  optymizm zwycięstwa nad śmiercią.
Dziś  obyczaje  złagodniały,  ale  warto  pamiętać,  że 
Wielkanoc to święto radości. 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

        11 luty 2011 r. to dzień obchodów Światowego Dnia 
Chorego.  Jest  to  szczególny  dzień  w  naszym  Domu. 
Przygotowana została uroczysta Msza Święta celebrowana 
przez Księdza Emeryta Infułata Zygmunta Żukowskiego. Po 
raz pierwszy gośćmi naszymi byli emerytowani pracownicy 
Domu, rodziny naszych mieszkańców, księża z ostrołęckich 
parafii, jak również przybyli nasze zaproszenie: 

Pan  Dariusz  Maciak  Przewodniczący  Rady  Miasta,  Pan 
Janusz  Kotowski  Prezydent  Miasta  Ostrołęki,  Pani 
Magdalena  Jaworowska  Przewodnicząca  Komisji  Rodziny 
Zdrowia  i  Polityki  Społecznej.  Po  wspólnej  modlitwie 
wszyscy  wysłuchali  i  obejrzeli  montaż  słowno-muzyczny 
poświęcony  „Pamięci  Jana  Pawła  II”  w  wykonaniu 
mieszkańców i pracowników.
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DZIEŃ KOBIET

8 marca to dzień w którym to Panowie pamiętali o 
tym  święcie.  Zorganizowali   na  świetlicy  przy  muzyce, 
herbacie, kawie i słodkim ciastku spotkanie upamiętniające 
to święto.  Ksiądz Kapelan Tadeusz Andryszewski otworzył 
to nasze spotkanie, Wiesław Kuskowski instruktor terapii 
zajęciowej wprowadził  wszystkie  Panie w wesoły nastrój 
proponując wysłuchanie muzycznych utworów. Do życzeń 
dołączył  Pan  Krzysztof  Pruszko  Przewodniczący  Rady 
Mieszkańców.  Byłyśmy  zabawiane  przez  naszych 
instruktorów  terapii  Jerzego  Nowosielskiego  i  Wiesława 
Kuskowskiego  utworami  muzycznymi.  Było  miło  i 
sympatycznie.

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

Na  zaproszenie  Rady  Mieszkańców  w  dniu 
24.03.2011r,  odbyło  się  zebranie  ogólne  Mieszkańców. 
Tematyka  zebrania  to  informacja  Rady  Mieszkańców  o 
swojej  pracy  w  2010r.,  udzielenie  Radzie  Mieszkańców 
Absolutorium, sprawy różne. 
Zebranie otworzył  Pan Krzysztof Pruszko Przewodniczący 
Rady Mieszkańców. Omówił działalność Rady Mieszkańców 
od grudnia 2009r. do marca 2011r. Podsumował działania 
terapii zajęciowej w celu organizowania wolnego czasu dla 
mieszkańców. Poprosił  wszystkich o udział w głosowaniu 
nad  udzieleniem  absolutorium,  za  udzieleniem 
opowiedziało  się  65  osób,  przeciwnych  było  0  osób  i 
wstrzymało się 1 osoba. Nie wzięło udziału w głosowaniu 
28  osób.  Rada  pozostała  w  tym  samym składzie.  Pani 
Dyrektor  Janina  Brzozowska  pogratulowała  Radzie 
Mieszkańców  dużego  poparcia  i  zaufania  mieszkańców 
oraz  podziękowała  za  całokształt  działalności  i  wsparcie 
pracowników  Domu  w  realizacji  zadań  na  rzecz 
mieszkańców.  W  punkcie  spraw  różnych  mieszkańcy 
zadawali pytania na tematy ich nurtujące. Na zakończenie 
Przewodniczący Rady Mieszkańców podziękował wszystkim 
obecnym za udział w zebraniu.

KĄCIK PATRONA DOMU

W miesiącu lutym powstał pomysł, przy aktywnym 
zaangażowaniu  Pani  Dyrektor  Janiny  Brzozowskiej, 
urządzenia kącika Patrona Domu. Na lokalizację  wybrano 
holl  bloku  D  przy  mieszkaniu  księdza  Kapelana. 
Przeniesiono  tablicę  z  dotychczasowego  miejsca, 
przeniesiono również portrety Jana Pawła II i  Benedykta 
XVI  .  Całość  prac  wykonano we własnym zakresie  przy 
zaangażowaniu pracowników Domu. 
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TURNIEJ WARCABOWY W DPS

10-11.03.2011 r.  W naszym Domu, jak co roku 
przez  dwa  dni  trwały  rozgrywki  warcabowe,  które 
zorganizowała  Izabella  Żarnoch  instruktor  terapii 
zajęciowej.  Mieszkańcy  –  Panie  i  Panowie  rozgrywali 
między  sobą  partie  warcabowe,  aby  wyłonić  najlepszą 
warcabistę i warcabistę naszego Domu. W zawodach wzięli 
udział  Krystyna  Samełko,  Ewa  Kowalewska,  Halina 
Waśkiewicz,  Hanna  Poddębniak,  Barbara  Prusaczyk, 
Mieczysław Tański,  Ryszard Nakielski,  Stanisław Pupecki, 
Stanisław  Gwiazdowski,  Józef  Jaskólski,  Stanisław 
Sutkowski,  Tadeusz  Gadomski,  Aleksander  Smosarski, 
Andrzej  Bura,  Zygmunt  Mazurkiewicz,  Krzysztof  Nowicki, 
Waldemar Galewski.
Najlepszą  warcabistą  okazała  się  Ewa  Kowalewska 
zdobywając  – I  miejsce,  kolejno Krystyna Samełko – II 
miejsce,  Halina  Waśkiewicz  –  III  miejsce.  Najlepszym 
warcabistą został Mieczysław Tański zdobywając I miejsce, 
Stanisław Pupecki  –  II  miejsce,  Ryszard  Nakielski  –  III 
miejsce.

Turniej  odbywał  się  w  bardzo  przyjemnej  i  sportowej 
atmosferze.  Wszyscy  zawodnicy  zostali  poczęstowani 
ciastem,  kawą  i  herbatą,  o  co  zadbała  terapia 
gastronomiczna.  Na  zakończenie  rozgrywek  zawodnicy 
otrzymali nagrody i puchar przechodni, medale, czekolady 
i  upominki  wykonane w pracowniach terapii.  Serdecznie 
gratulujemy  zwycięzcom  Turnieju  oraz  pozostałym 
zawodnikom.

TURNIEJ WARCABOWY W ZAKRZEWIE
Najlepsi  warcabiści  i  szachista  z  naszego  Domu 

brali  udział  w  eliminacjach  do  Turnieju  Warcabowego  i 
Szachowego  w  Zakrzewie.  Pojechali  w  składzie  Andrzej 
Bura,  Mieczysław  Tański,  Zygmunt  Mazurkiewicz  i  Ewa 
Kowalewska.
I miejsce  zdobył Mieczysław Tański
VI  miejsce Zygmunt Mazurkiewicz
VIII miejsce Ewa Kowalewska
Andrzej Bura rozegrał symultanę szachową – dwie partie z 

których  jedną  zremisował  a  drugą  przegrał.  Mistrz 
szachowy  wyróżnił  Andrzeja  Burę.  Wyniki  końcowe 
eliminacji zostaną przysłane w kwietniu 2011 roku.

FINAŁ ELIMINACJI WARCABOWYCH 

W PŁOCKU

Dnia  9  kwietnia  2011  roku  zwycięzcy  eliminacji 
warcabowych  i  szachowych  w  Zakrzewie  Stanisław 
Pupecki,  Mieczysław  Tański  i  Andrzej  Bura  zostali 
zaproszeni na Otwarte Mistrzostwa Płocka w Szachach na 
2011  rok  pod  patronatem  Prezydenta  Miasta  Płocka 
Andrzeja  Nowakowskiego.  W  eliminacjach  w  Zakrzewie 
brało udział około 90 zawodników i zawodniczek. Do finału 
zakwalifikowało się 10 kobiet i 10 mężczyzn. Mistrzostwa 
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odbywały się w Zespole Placówek Nr 1 – Szkole Specjalnej 
w Płocku.

Nasi  zawodnicy  stoczyli  bardzo  trudne  i  na  wysokim 
poziomie  pojedynki,  zdobywając  wysokie  pozycje:  II 
miejsce  –  Stanisław  Pupecki,  III  miejsce  –  Mieczysław 
Tański.  Spośród szachistów zostało  wyróżnionych  dwóch 
zawodników,  w  tym  Andrzej  Bura.  Zwycięzcy  zawodów 
otrzymali  dyplomy  i  torby  podróżne.  Po  zakończonych 
rozgrywkach  wszyscy  uczestnicy  zostali  zaproszeni  na 
bardzo  pyszny  obiad  do  restauracji  „Piast”  w  Płocku. 
Wróciliśmy do naszego Domu wieczorem, ale było warto ! 
Gratulacje dla zwycięzców!

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO  W DPS

15-17.03.2011 r.  Po raz  kolejny  nasi  mieszkańcy 
walczyli  o  złoty  w Turnieju  tenisa  stołowego  w naszym 
Domu. Na rozgrywkach spotkali  się Stanisław Sutkowski, 
Zygmunt Mazurkiewicz, Waldemar Barszczewski, Jarosław 
Kulik,  Tomasz  Masny,  Jarosław  Rudnicki,  Andrzej  Bura, 
Ryszard Nakielski,  Stanisław Olender,  Zawody tyczyły się 
trzy  dni,  zawodnicy  wykazali  się  wspaniałą  techniką, 
umiejętnościami  i  sportową  postawą.  Organizatorem 
turnieju była Izabella Żarnoch instruktor terapii zajęciowej, 
zaś  w  roli  debiutującego  sędziego  Sebastian  Słomka 
również instruktor terapii zajęciowej. 

Podczas  rozgrywek  sportowcy  mogli  poczęstować  się 
ciastem,  kawą  i  herbatą.  Złoty  medal  zawodów  zdobył 
Tomasz Masny, srebrny – Stanisław Sutkowski a brązowy – 
Zygmunt  Mazurkiewicz.  Po  zakończonych  meczach  i 
wyłonieniu  zwycięzców  zawodnicy  otrzymali  nagrody- 
puchar przechodni, medale, dyplomy, upominki wykonane 
w pracowniach terapii zajęciowej oraz czekolady. Uroczyste 
wręczenie  nagród  odbyło  się  w  towarzystwie  Dyrekcji 
Domu  oraz  terapeutów.  Gratulacje,  życzymy  wielu 
sportowych sukcesów tenisistom.

ZAWODY WĘDKARSKIE
Po  raz  pierwszy  nasza  sekcja  wędkarska 

uczestniczyła  w  „Otwartych  Zawodach  Spławikowych  o 
Puchar  Wiceprezesa  Koła  nr  72  EREGOPA”  w  kategorii 
emeryci i renciści. 
Zawody  odbyły  się  w   dniu  10.04.2011r.  Byliśmy  w 
miejscowości  Szymony  na  Mazurach.  Na  tą  wyprawę  z 
chęcią pojechali  Waldemar Barszczewski, Joanna Gniado, 
Krystyna  Samełko  i  Tomasz  Masny.  Opiekował  się  nimi 
Wiesław Kuskowski. W zawodach pierwsze miejsce zajęła 
Joanna Gniado. Gratulujemy !
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OGÓLNOPOLSKIE OBCHODY ROCZNICY 
SMOLEŃSKIEJ

Centralnym  punktem  kościelnych  obchodów  1 
rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem była  Msza Święta 10 
kwietnia  o  godzinie  13  w  archikatedrze  warszawskiej. 
Uczestniczyły w niej rodziny tragicznie zmarłych oraz, na 
zaproszenie przewodniczącego Episkopatu Polski, biskupi z 
całej  Polski.  Obecni  byli  też  przedstawiciele  władz 
państwowych  i  samorządowych  oraz  korpusu 
dyplomatycznego.  Odbyło  się  również  poranne 
nabożeństwo ekumeniczne na płycie Lotniska Wojskowego 
z udziałem wyłącznie rodzin osób tragicznie zmarłych w 
katastrofie.  Tego  samego  dnia  o  godzinie  10.00  Mszę 
Świętą  w  intencji  zmarłej  Pary  Prezydenckiej  oraz 
wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej odprawił kardynał 
Stanisław Dziwisz w katedrze wawelskiej. 
W  katedrze  polowej  w  Warszawie  odprawiona  została 
Msza  Święta  za  tragicznie  zmarłego  Biskupa  Tadeusza 
Płoskiego  i  wszystkich  wojskowych,  którzy  zginęli  w 
katastrofie.  Ponadto  w  kościele  akademickim  pod 
wezwaniem Świętej Anny w Warszawie przygotowany jest 
pomnik – epitafium upamiętniający ofiary katastrofy pod 
Smoleńskiem.  Jego  projekt  opracował  Łukasz  Krupski, 
student  ASP,  syn  zmarłego  w  katastrofie  lotniczej  Śp. 
Janusza Krupskiego, znanego jako Szefa Urzędu do spraw 
Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych.  Pomnik  ten 
zostanie zainstalowany w kaplicy Matki Bożej Loretańskiej, 
tam  gdzie  znajduje  się  epitafium  katyńskie  oraz  krzyż, 
przeniesiony we wrześniu spod Pałacu Prezydenckiego. 

W  naszym  mieście  te  wydarzenia  zostały 
upamiętnione  w  dniu  7.04.2011r.  W  imieniu  Samorządu 
Ostrołęki  -  Janusz  Kotowski  Prezydent  Miasta  zaprosił 
przedstawicieli  instytucji,  stowarzyszeń,  związków  na 
uroczystości  związane  ze  zbliżającą  się  rocznicą  tego 
tragicznego  wydarzenia.  O  godzinie  12.00  została 
odprawiona  Msza  Święta  pod  przewodnictwem  Jego 
Ekscelencji  Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego w 
Kościele  Farnym  pod  wezwaniem  Nawiedzenia 
Najświętszej  Marii  Panny.  Uczestnicy  nabożeństwa 
przemaszerowali ulicami miasta z zapalonymi 96 zniczami 
symbolizującymi osoby poległe w katastrofie lotniczej do 
Skweru  im.  Prezydenta  Lecha  Kaczyńskiego.  Następnie 
rozpoczął  się  apel  poległych  przy  Pomniku  Żołnierzy 
Wyklętych.  Uczestnicy  uroczystości  z  godnością  uczcili 
pamięć  poległych,  odpowiadając  na  wezwanie   „Zginęli 
śmiercią tragiczną”. 

BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II

Wiadomość  o  beatyfikacji  Jana  Pawła  II  jest 
niezwykle  radosna.  To  wielka  rzecz,  że  beatyfikacja 
odbędzie  się  w  święto  Bożego  Miłosierdzia.  On  bardzo 
kochał  to  święto.  Bardzo  wiele  dla  niego  uczynił.- 
powiedział  abp  Stanisław  Nowak  metropolita 
częstochowski, wychowanek, uczeń i współpracownik Jana 
Pawła  II.  „Byłem  świadkiem  pierwszych  zmagań  Jana 
Pawła  II,  jeszcze  jako  biskupa  krakowskiego,  o  święto 
Bożego  Miłosierdzia”-  dodał  abp  Nowak  
Zapytany  o  beatyfikację  Jana  Pawła  II  abp  Nowak 
podkreślił,  że  „Benedykt  XVI  z  wielką  mądrością 
odpowiedział  na  wołanie  ludzkości  „Santo  Subito”.  
Zdaniem metropolity częstochowskiego „obok św. Faustyny 
Kowalskiej,  bł.  ks. Michała Sopoćki w wyjątkowy sposób 
Jan  Paweł  II  jest  świadkiem  Miłosierdzia  Bożego.  On 
przecież umierał w święto Miłosierdzia Bożego”- Jan Paweł 
II przez akt beatyfikacji staje się szczególnym znakiem dla 
wszystkich.  Promieniował  na  wszystkich  swoim 
przepięknym  wnętrzem,  dobrocią.  Jan  Paweł  II  kochał 
wszystkich.  Jest  on szczególnym znakiem dla  młodzieży. 
Jest  to  przyjaciel  młodych-  zaznaczył  abp  Nowak.  

To  był  człowiek  wielkiej  wiary.  Każda  komórka  jego 
jestestwa  tchnęła  wiarą-  podkreślił  hierarcha.  
On bardzo kochał Maryję. Jej wypowiedział swoje „Totus 
tuus”.  13  maja  podczas  zamachu  niejako  na  nowo  się 
narodził. Sam przecież o tym mówił, że kto inny strzelał a 
kto  inny  kule  nosił.  Jego  osobiste  wydarzenia  z  życia 
związane  są  z  majem-  powiedział  metropolita 
częstochowski.  
Jan Paweł II zostawił szczególne ślady dla Częstochowy i 
Jasnej  Góry  podczas  swoich  pielgrzymek  do  Ojczyzny- 
Zostawił tutaj przecież różaniec i pas z własną krwią po 
zamachu. Nadał  temu miastu imię „dobrego miasta”.  To 
jest jakieś wielkie zobowiązanie dla nas, dla Częstochowy. 
Jasną  Górę  wymienił  w  swojej  encyklice  „Redemptoris 
Mater”. A to jest rzecz wielka i wyjątkowa- powiedział abp 
Nowak.

„Bardzo się cieszę z tego niezwykle szybkiego zakończenia 
procesu  beatyfikacyjnego  naszego  umiłowanego  papieża 
Jana Pawła II. Choć oficjalna beatyfikacja nastąpi 1 maja, 
to  już  dziś  wiadomo,  że  właśnie  spełnia  się  pragnienie 
milionów ludzi, wyrażane już na pogrzebie Jana Pawła II 
wołaniem „Santo subito” – powiedział  prymas Polski abp 
Józef  Kowalczyk.  
„Znałem dobrze Jana Pawła II, znał go również doskonale 
obecny  papież  Benedykt  XVI.  Od  początku  byłem 
przekonany, że obcuję z człowiekiem świętym. Benedykt 
XVI również miał zapewne takie przekonanie, mówiąc w 
homilii pogrzebowej o tym, że papież „spogląda na nas z 
Domu  Ojca”.  –  stwierdził  abp  Kowalczyk.  
Dodał  również,  że  oficjalna  beatyfikacja  jest 
potwierdzeniem  przekonań  tych  wszystkich,  którzy  Jana 
Pawła II spotkali  na swojej drodze i byli świadkami jego 
życia.  
„Świętości  nie  da  się  ukryć.  Świętość  promieniuje, 
zachwyca, pociąga ludzi. Jan Paweł II jest świętym, jest w 
Domu Ojca – to nasze przekonanie znajduje potwierdzenie 
w  akcie  beatyfikacji.  Jego  życie  –  nie  waham się  tego 
powiedzieć  –  zmieniło  losy  Europy  i  świata,  zmieniło 
również  losy  Polski.  To  jest  bardzo  ważne,  ale  równie 
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ważne  jest  to,  jak  dzięki  niemu  zmieniały  się  losy 
pojedynczych ludzi, którzy od niego uczyli się otwartości, 
odpowiedzialności,  godnego  przyjmowania  cierpienia,  a 
przede  wszystkim  naprawdę  głębokiej  modlitwy”  – 
podkreślił  Prymas.  

Wspominając  Jana  Pawła  II  metropolita  gnieźnieński 
przywołał  jego  ostatnią  pielgrzymkę  do  Ojczyzny  i 
niezwykle  długą  modlitwę  w  ciszy  wawelskiej  katedrze. 
Telewizje po raz pierwszy i jedyny transmitowały wówczas 
tak długą, ponad półgodzinną ciszę. „Nie mieliśmy wtedy 
wątpliwości,  że  ten  człowiek  rzeczywiście  rozmawia  z 
Bogiem. Takie przykłady można by mnożyć, a każdy z nas 
ma swoje, prywatne doświadczenie z Janem Pawłem II, 
choćby nigdy nie spotkał go na żywo” – powiedział abp 
Kowalczyk.  

Dodał również, że "nie sposób wymieniać w tej chwili, na 
gorąco, wszystkich zasług Jana Pawła II. Przyjdzie na to 
czas  podczas  uroczystości  beatyfikacji  1  maja".  
„Mam nadzieję, że dzień ten będzie dla nas prawdziwym 
świętem. To będzie doskonała okazja,  żeby doświadczyć 
prawdy, że Bóg istnieje, że kocha, że czyni w życiu ludzi 
prawdziwe  cuda.  Niech  zabiją  mocniej  nasze  serca  – 
przecież  jesteśmy  naocznymi  świadkami  jego  świętości! 
Dziękujmy  Bogu  za  tę  wielką  łaskę  i  prośmy  Go,  by 
przykład  Jana  Pawła  II  pozwalał  i  nam  nawracać  się  i 
wytrwale  dążyć  do  świętości.  Sam  Jan  Paweł  II  mówił 
kiedyś, że święci są po to, by niepokoić – niech i on nas 
teraz niepokoi, niech nie pozwoli trwać w życiu byle jakim, 
niech prowokuje nas do zdobywania własnej świętości” – 
powiedział abp Kowalczyk.
Beatyfikacja Jana Pawła II będzie miała sens, jeśli zmieni 
coś w postawie samych Polaków – uważa abp Stanisław 
Gądecki. „Przy całej tej sprawie musimy patrzeć nie tyle na 
zewnętrzne  wyrazy,  które  oznaczają  beatyfikację  i 
kanonizację Jana Pawła II, ale raczej co my z tym faktem 
zrobimy.  Gdyby  tu  chodziło  tylko  o  fajerwerki,  to  nie 
miałoby  najmniejszego  sensu”  –  podkreślił 
wiceprzewodniczący  Episkopatu  Polski.  
Abp Gądecki nie ukrywał w rozmowie z dziennikarzami, że 
ogłoszenie beatyfikacji Karola Wojtyły jest dla niego wielką 
radością.  „To jest  radość  dla  całego świata”  – zauważył 
metropolita  poznański.  

„Podpisanie  przez  Papieża  Benedykta  XVI  dekretu 
beatyfikacyjnego jest dla mnie powodem do refleksji nad 
wiarą ludu Bożego, która łączy się z magisterium Kościoła. 
Dziś  doszło  do  pięknej  konkluzji  całego  procesu,  który 
rozpoczął się wołaniem „Santo subito”, a znajduje swoje 
dopełnienie  w  podpisaniu  dekretu  beatyfikacyjnego”  – 
zauważył  abp  Gądecki.  

Wiceprzewodniczący Episkopatu Polski zapowiedział, że na 
pewno uda się na uroczystości beatyfikacyjne. „Dziś trzeba 
zachęcić wszystkich Polaków do wyjazdu do Rzymu. Jeśli 
trzy miliony ludzi przeszło przed trumną Jana Pawła II po 
jego śmierci, teraz chyba znacznie więcej ludzi zgromadzi 
się  w  Rzymie,  ponieważ  radość  bardziej  pobudza  niż 
smutek”  –  powiedział  abp  Gądecki.  
Metropolita  poznański  przypomniał,  że  w  archidiecezji 
poznańskiej dwa kościoły w budowie oczekują na nadanie 
wezwanie Jana Pawła II – w Poznaniu i w Kościanie. W 
stolicy  Wielkopolski  powstaje  świątynia  –  wotum 

wdzięczności  za  pontyfikat  Jana  Pawła  II,  która  będzie 
nosić w przyszłości imię Jana Pawła II.
1 maja odbędzie się beatyfikacja Jana Pawła II - ogłosił 
Watykan  wraz  z  publikacją  dekretu  o  uznaniu  cudu  za 
wstawiennictwem  polskiego  papieża.  Za  cud  uznano 
niewytłumaczalne całkowite ustąpienia choroby Parkinsona 
u  francuskiej  zakonnicy.  Benedykt  XVI  będzie  osobiście 
przewodniczył  beatyfikacji  na  Placu  św.  Piotra.  27-letni 
pontyfikat  polskiego  papieża  przeszedł  do  historii  jako 
przełomowy dla Kościoła i losów milionów ludzi. 

Opublikowanie dekretu w sprawie cudu , który dokonał się 
za wstawiennictwem Jana Pawła II, oznacza koniec jego 
procesu  beatyfikacyjnego–  Bardzo  się  cieszę  z  tego 
niezwykle szybkiego zakończenia procesu beatyfikacyjnego  
naszego umiłowanego papieża Jana Pawła II – powiedział 
prymas Polski abp Józef Kowalczyk po ogłoszeniu terminu 
beatyfikacji  polskiego  papieża.  –Właśnie  spełnia  się  
pragnienie milionów ludzi, wyrażane już na pogrzebie Jana  
Pawła II wołaniami „Santo subito” – dodał prymas.
Uroczystość  wyniesienia  Jana  Pawła  II  na  ołtarze 
przypadnie  w  Niedzielę  Miłosierdzia  Bożego,  święta 
ustanowionego przez papieża Polaka.
Będzie to  pierwsza beatyfikacja,  jakiej  dokona Benedykt 
XVI.  Stanowi  jednocześnie  odstępstwo  od  zasady 
wprowadzonej przez obecnego papieża, który na początku 
pontyfikatu zrezygnował z przewodniczenia uroczystościom 
beatyfikacyjnym, powierzając to zadanie swym delegatom 
i  dokonuje  wyłącznie  kanonizacji.  
Postulator zakończonego procesu beatyfikacyjnego, ksiądz 
Sławomir  Oder  powiedział,  że  już  teraz  można  zacząć 
czekać  na  cud,  wymagany  do  następnego  kroku,  jakim 
byłaby  kanonizacja  Jana  Pawła  II.  
Tłumacząc aspekty proceduralne procesu beatyfikacyjnego 
ksiądz  Oder  podkreślił:„zakończył  się  właściwie  drugi  z 
procesów”. – Pierwszy proces został zamknięty 19 grudnia  
2009 roku wraz z aprobatą ze strony Ojca Świętego dla  
publikacji dekretu o heroiczności cnót Jana Pawła II. Teraz  
natomiast  cieszymy  się  z  tego,  że  papież  zaaprobował  
publikację  dekretu  uznającego  cud  za  wstawiennictwem 
Jana Pawła II. Oznacza to zakończeniem procesu z punktu 
widzenia kanonicznego.
Trumna  ze  szczątkami  Jana  Pawła  II  zostanie  po 
beatyfikacji  przeniesiona,  zgodnie  z  przepisami 
kanonicznymi,  z  Grot  Watykańskich  do bazyliki  świętego 
Piotra. Na marmurowej płycie nagrobnej pojawi się napis 
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„Beatus  Ioannes  Paulus  II”.  
Na zlecenie "Wiadomości" TVP1, TNS OBOP zadał Polakom 
pytanie, czy wybierają się na beatyfikacje Jana Pawła II do 
Rzymu?  Co  ósmy  badany  odpowiedział  tak,  a  to 
oznaczałoby,  że do Watykanu pojechałoby ponad 4 mln 
osób!
 Jan  Paweł  II  zmarł  2  kwietnia  2005  roku.  Podczas 
ceremonii pogrzebowej w Rzymie, zgromadzeni na Placu 
Świętego  Piotra  wznosili  transparenty  z  napisem „Santo 
subito”,  czyli  „Święty  natychmiast”.  

Proces  beatyfikacyjny  Jana  Pawła  II 
Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się niedługo 
po  jego  śmierci,  w  czerwcu  2005  roku,  dzięki  decyzji 
Benedykta  XVI.  Papież  skorzystał  z  przysługującego  mu 
prawa  i  uchylił  regułę  5  lat,  które  muszą  upłynąć  od 
śmierci  kandydata  na  ołtarze.  

Do  beatyfikacji  wybrano  trudny,  jak  się  podkreśla, 
przypadek  niewytłumaczalnego  z  medycznego  punktu 
widzenia całkowitego ustąpienia objawów zaawansowanej 
choroby Parkinsona u francuskiej zakonnicy Marie Simon-
Pierre. Dwa miesiące po śmierci Jana Pawła II modliła się 
ona do niego z całą swą wspólnotą zakonną. 
Dokumentację w sprawie cudu zaaprobowały na przełomie 
listopada  i  grudnia  komisje  lekarzy  i  teologów  w 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. We wtorek cud został 
uznany przez komisję kardynałów. Dekret w tej sprawie z 
prośbą  o  jego  aprobatę  został  przekazany  Benedyktowi 
XVI wyjątkowo szybko,  zaledwie trzy dni  po głosowaniu 
kardynałów. 

Droga  Jana  Pawła  II  do  świętości 
Papież Polak zasiadał na Stolicy Piotrowej ponad 26 lat. 
Był  pierwszym od  ponad  450.  lat  biskupem Rzymu nie 
pochodzącym  z  Włoch.  Jego  pontyfikat,  trzeci  pod 
względem długości w dziejach, wywarł szczególny wpływ 
na losy  Kościoła  katolickiego i  całego świata.  Nazywany 
papieżem pielgrzymem, Jan Paweł II odbył 104 podróże 
zagraniczne,  odwiedzając  129  krajów.  Spotykał  się  z 
ludźmi cierpiącymi głód i nędzę materialną i niestrudzenie 
docierał wszędzie tam, gdzie było łamane prawo człowieka 
do  wolności  i  godnego  życia.  Nie  wahał  się  zajmować 
stanowiska w sprawie konfliktów politycznych i  trudnych 
problemów  społecznych.  
Nazywany „Najwyższym Budowniczym Mostów”, Jan Paweł 
II  zaangażował  się  w  działania  na  rzecz  porozumienia 
między  wyznawcami  chrześcijaństwa,  judaizmu  oraz 
islamu. Był  pierwszym papieżem, który odwiedził  kościół 
protestancki  oraz  synagogę,  a  także  rozpoczął  publiczny 
dialog  głowy  Kościoła  katolickiego  z  muzułmanami.  
Papież  apelował  i  z  determinacją  upominał  się  o  prawa 
człowieka i pokój na świecie, także podczas wystąpień na 
forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 
1979 i 1995 roku. Jan Paweł II wezwał wówczas narody, 
by  podjęły  „ryzyko  solidarności,  a  tym  samym  ryzyko 
pokoju”. 
Jan  Paweł  II  doprowadził  do  trwałego  pogodzenia  z 
kościołem  ormiańskim,  po  1500  latach  sporu  na  temat 
natury  Chrystusa.  Patriarcha  tego  kościoła,  katolikos 
Karekin  I  złożył  papieżowi  wizytę  w  Rzymie.  W  Roku 
Jubileuszowym 2000 roku zwrócił się z historyczną prośbą 
o  przebaczenie  za  błędy  Kościoła.  
W 1981 roku, kiedy papież ocalał po nieudanym zamachu 

na  jego  życie,  dał  osobiste  świadectwo,  że  można 
przebaczyć  nawet  wrogowi.  W  pierwszym  publicznym 
przemówieniu  po  zamachu,  papież  przebaczył 
zamachowcowi Ali Agcy.
 Z inicjatywy Jana Pawła II, podczas jego pontyfikatu, kilka 
razy w Asyżu we Włoszech gromadzili się przedstawiciele 
największych religii, aby modlić się o pokój na świecie.
 Jan  Paweł  II  był  pierwszym  papieżem,  który  zwołał  i 
przewodniczył 19. spotkaniom młodzieży z całego świata, 
widząc w ludziach młodych tych, którzy mogą zbudować 
światowy pokój.
 Jan Paweł  II  przewodniczył  blisko 200.  uroczystościom 
beatyfikacyjnym  i  kanonizacyjnym.  Zwołał  14  synodów 
biskupów,  mianował  232.  kardynałów,  wśród  nich  10. 
Polaków. Był autorem ponad 100. dokumentów, w tym 14. 
encyklik. 
W trakcie pontyfikatu Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki 
zagraniczne, w trakcie których odwiedził  135 krajów. Do 
tego trzeba dodać jeszcze 145 podróży na terenie Włoch i 
odwiedziny  w 301 rzymskich  parafiach.  W sumie  Papież 
przebył ponad 1,6 mln kilometrów.  A to  odpowiada 40-
krotnemu okrążeniu Ziemi lub czterem lotom na Księżyc.

Przybyli do naszego Domu

         Mirosław Palczewski - Zespół Mieszkalny bloku „F”
Regina Nowacka        - Zespół Mieszkalny bloku  „B”

   Stanisław Kłos           - Zespół Mieszkalny bloku „C”.

Kolumna Religijna

Zmarli od lutego do 12 kwietnia 2011r.

Bałazy Krzysztof  Blok „C”
Fidura Jan            Blok „F”
Chrostowska Jadwiga Blok „F”.

            

Pokój  ich  duszom …

OGŁOSZENIA
Wnioski, pomysły  dotyczące pisma „NASZA GAZETKA“ 

prosimy zgłaszać:
-osobiście w redakcji do Instruktorów terapii

Anny Cićkowskiej i Sebastiana Słomki
-pisemnie na adres redakcji:

Dom Pomocy Społecznej
Ul. Rolna 27

07-410 Ostrołęka
-pocztą elektroniczną na adres

e-mail:dpsost@op.pl
„Nasza Gazetka“ powstała w pracownii terapii 

informatycznej

Dziękują Redakcja i Współpracownicy Redakcji 
Mieszkańcy i Pracownicy.

10

mailto:dpsost@op.pl


HOROSKOP KWIECIEŃ 2011

BARAN 21.03-20.04
Miłość:  Na  początku miesiąc,  pary z  pod tego znaku będą 
miały małe problemy, ale już od połowy miesiąca otrzymają 
szanse,  aby  odnaleźć  równowagę  i  zgodność.
Praca: Przyjmij pomocną dłoń od osób, które współpracują z 
Tobą niekoniecznie w zawodowym zespole. Nie spodziewasz 
się ile mogą wnieść one pozytywnych rozwiązań. Przełożeni 
zaakceptują takie podejście do sprawy.
Zdrowie: Może pojawić się pewna sprzeczność między twoim 
organizmem i środowiskiem. Przede wszystkim między 12 i 20 
uważasz na to, aby się zanadto nie przemęczać. 
BYK 21.04-21.05
Miłość: Jeśli  jesteś wolny to nie będziesz narzekać na brak 
okazji  i  przygód,  ale  będziesz  musiał  uważać,  aby  nie 
przeoczyć okazji najważniejszych, które przedstawią się pod 
koniec miesiąca.
Praca: Niebo będzie nieść wiele nowości przede wszystkim w 
dziedzinie finansowej i zawodowej.
Zdrowie:  Miesiąc  będzie  sprzyjać  podejmowaniu  nowych 
działań  prozdrowotnych.  Nie  rezygnuj  z  nowej  dyscypliny 
sportowej, nawet jeśli wydaje Ci się, że nie dasz sobie rady. 
BLIŹNIĘTA 22.05-22.06 
Miłość: Ten miesiąc będzie potrzebny, aby uniknąć krytykę i 
postarać się zrozumieć wymagania partnera, jeżeli nawet nie 
zbiegają  się  z  twoimi.  Pamiętaj,  że  jesteście  parą.
Praca: Będziesz mieć ochotę na chwilę oderwać się od tego 
nad  czym  codziennie  pracujesz.  Przed  Tobą  zmiany  pod 
koniec miesiąca.
Zdrowie: Gwiazdy zapowiadają tężyznę fizyczną, ale możliwe 
są też podrażnienia skóry. Możliwe bóle w kościach i nawroty 
chorób przewlekłych. 
RAK 23.06-22.07
Miłość: Jeśli przebywasz w związku uważaj na nadużywanie 
swojej  władzy  i  na  nadmierny  brak  zaufania.  Mimo  to 
wszystko powinno się układać dobrze.
Praca: Ten miesiąc będzie dla ciebie miesiącem wypełnionym 
trudnościami,  ponieważ  będzie  ci  brakować  okazji,  aby 
ujawnić twoje zalety.
Zdrowie:  Będziesz cierpieć na pewne fizyczne przypadłości, 
które  mogą  okazać  się  problemami  ze  stawami, 
wypadnięciem  dysku  bądź  zerwaniem  ścięgna.  Staraj  się 
odpocząć. 
 LEW 23.07-23.08 
Miłość: Staraj się być bardziej obiektywny w ocenie działań, 
aby móc dostrzec popełniane przez siebie błędy. Unikniesz w 
ten  sposób  niepotrzebnych  problemów  i  konfliktów.
Praca: Okres odpoczynku mógłby być bardzo powabny, ale 
mogłaby  wymknąć  ci  się  wspaniała  okazja.  Twoje  wysiłki 
będą hojnie wynagrodzone.
Zdrowie:  Rozpoczniesz  miesiąc  w  postaci  nie  właściwej. 
Będziesz czuć zmęczony i osłabiony. Zastosuj lekką dietę i pij 
napary malwy, aby leczyć zapalenia. 
 PANNA 24.08-23.09 
Miłość: Podczas pierwszej połowy miesiąca będziesz dążył do 
osiągnięcia  większej  niezależności.  Zechcesz  przewidzieć 
drogę  Twojego  życia,  analizując  ludzi,  którzy  Cię  otaczają.
Praca:  Będziesz  musiał  liczyć  się  z  nieprzewidzianymi 
wcześniej wydatkami. Bądź cierpliwy, ponieważ po pewnym 
czasie  nastąpią  pozytywne  dla  Ciebie  zmiany.
Zdrowie: Będziesz musiał zwrócić na swoje drowie znacznie 
większa uwagę niż dotychczas,  ponieważ Gwiazdy mówią o 
jakiś  niespodziewanych  wypadkach  losowych.  Możliwe 
problemy z tarczycą. 
 

WAGA 24.09-23.10 
Miłość:  Będziesz  starać  się  wyeliminować  powtarzające  się 
sytuacje.  Nareszcie  uświadomisz  sobie  dlaczego  Twoje 
stosunki uczuciowe i interpersonalne wyglądają w ten a nie 
inny sposób.
Praca:  Bardzo  dobry  miesiąc  dla  akordów.  Będziesz  mógł 
rzeczywiście spotkać osoby ważne dla twojego zawodu, które 
pozwolą  ci  na  powolne,  ale  ciągłe  wspinanie  się 
profesjonalne.
Zdrowie:  Okres bardzo delikatny dla oczu,  którym będziesz 
musiał udzielić szczególnej uwagi, ewentualnie zarezerwować 
kontrolę zapobiegawczą u okulisty. 
 SKORPION 24.10-22.11 
Miłość:  Osoby  pozostające  w  stałych  związkach  mogą  się 
spodziewać  przejściowych  trudności  zwłaszcza  na  początku 
miesiąca.  Wszystko  przez  Wasz  upór.
Praca: Atmosfera w pracy wydaje ci  się nieprzyjazna,  stres 
uczyni cię bojowym w stosunku do kolegów i wszystko będzie 
wydawać  się  ciężkie.  Od  16  nowina  przewróci  sytuację.
Zdrowie:  Będzie  chwila idealna,  aby rozpocząć nowa dietę, 
zwłaszcza  taką,  która  zadba  o  Twoje  nerki.  Zwróć  więcej 
uwagi na swój układ krążenia. 
 STRZELEC 23.11-20.12
Miłość:  Koniec  tego miesiąca będzie  interesujący,  ponieważ 
otrzymasz  wesołe  wiadomości  z  kręgu  rodzinnego.
Praca:  Jeśli  uprawiasz  wolny  zawód  będziesz  bardzo 
szczęśliwy  w  połowie  miesiąc,  w  tym  okresie  odniesiesz 
sukces i uda Ci się uzdrowić finanse i uregulować swoje długi.
Zdrowie:  Będą  dolegać  ci  częste  bóle  głowy  ,  będziesz 
potrzebować większego odpoczynku i  przede wszystkim nie 
przesadzać z alkoholem. 
KOZIOROŻEC 22.12-20.01
Miłość:  Rozpoczniesz  miesiąc  z  wielką  energią,  łaskawości 
gwiazd,  które  będą  wpływać  pozytywnie  na  Twoje  losy 
otrzymasz  jasność  umysłu  i  wyjątkową  wyobraźnię.
Praca: Niebo pomoże Ci umocnić swoją pozycję zawodową. 
Jeśli  Twoim marzeniem jest  własna  działalność  i  praca  na 
własną  rękę  nadszedł  czas  by  spróbować  swoich  sił.
Zdrowie: Mógłbyś być zmuszony przerwać aktywność fizyczną 
przez  problemy  dotyczące  pracy,  gwiazdy  radzą  ci  na 
ponowne  podjęcie  aktywności  fizycznej  zaledwie  będzie  to 
możliwe, aby zapobiec przybraniu na wadze. 
WODNIK 21.01-19.02
Miłość:  Około  19  gwiazdy  będą  sprzyjać  relacji  waszego 
związku,  wyjaśnisz  niedawno zaistniałe  sprzeczki  i  będziesz 
bardziej  do  dyspozycji  w  stosunku  do  partnera.
Praca: Jeśli szukasz innej pracy będziesz miał okazję znaleźć 
zajęcie  zgodne  z  Twoimi  oczekiwaniami  finansowymi.
Zdrowie: Niedoskonała kondycja i znużenie mogą przyczynić 
się do nadwrażliwości i zbędnych nerwów.  
RYBY 20.02-20.03
Miłość:  Jeśli  jesteś  singlem  koniec  miesiąca  przyniesie  Ci 
nieoczekiwane  szczęście.  Na  horyzoncie  pojawi  się  pełna 
entuzjazmu znajomość, która sprawi, że nareszcie staniesz się 
pogodnym człowiekiem.
Praca:  W  tym  miesiącu  będziesz  na  topie.  Zdobędziesz 
szacunek  kolegów  i  przełożonych,  którzy  powierzą  Ci 
odpowiedzialne obowiązki.
Zdrowie: Będziesz odkrywać w sobie nowe pokłady energii, 
które jeszcze nigdy się nie ujawniły. Poznasz granice swojej 
wytrzymałości. 
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