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G³os Anio³a

PO PROSTU BYÆ
Witaj ... K³aniam  siê nisko w nowym

roku ... 2000. Jak siê masz? Bo ja ca³kiem
nie�le. Zastanawiam siê jak Ci napisaæ o
Roku Jubileuszowym ... tyle siê o tym
mówi, s³yszy ... a jednak ja trochê siê nie-
pokojê, czy znów nie umknie Tobie to, co
najwa¿niejsze. Nie mam zamiaru wyk³adaæ
tu punkt po punkcie ca³¹ symbolikê, cele,
�ród³a .... nie, nie! To znajdziesz w wielu
miejscach, bardziej do tego przeznaczo-
nych, ni¿ te kilka linijek  naszych prywat-
nych pogaduszek. Zawsze tak jest, ¿e po-
gaduszki te schodz¹ na powa¿ne tematy
- mo¿e to moja wina, w koñcu jestem Anio-
³em, ale uwierz mi, ¿e to nie wynika ze z³o-
�liwo�ci, ale po prostu z troski o Twoje ¿y-
cie - i to ziemskie, i to wieczne.

Có¿ ... zabrzmia³o to jak usprawie-
dliwienie. Odpu�æ mi i tym razem, ¿e znów
bêdê Ciê zmusza³ do zrobienia czego� wiê-
cej. Moje ¿ycie - mimo nieustannej obec-
no�ci Boga - smutnieje bez Twojego, prze-
znaczonego dla mnie, u�miechu. Je�li mi
nie wybaczysz i nie bêdziesz siê u�miecha³
do mnie, to ja wtedy poszarzejê jako anio³.
Naprawdê.

Wracam jednak do jubileuszowych
przemy�leñ. Wiesz - pomy�la³em sobie, ¿e
chyba najwa¿niejszym jest fakt, ¿e zaist-
nia³ ROK £ASKI OD PANA! Rozumiesz,
co kryje siê za tymi s³owami? Przyjrzyjmy
siê im dok³adniej. S¹ to s³owa z Pisma
�wiêtego - z Ksiêgi Proroka Izajasza,
brzmi¹ dok³adnie tak: Duch Pana Boga
nade mn¹, bo Pan mnie nama�ci³. Pos³a³
mnie, by g³osiæ dobr¹ nowinê ubogim, by
opatrywaæ rany serc z³amanych, by zapo-
wiadaæ wyzwolenie jeñcom i wiê�niom swo-
bodê; aby obwieszczaæ rok ³aski Pañskiej...
(Iz 61, 12)

Oczywi�cie w pierwszym rzêdzie te
s³owa odnosz¹ siê do Jezusa, ale na mocy
Twojego usynowienia w Bogu, tak¿e i do
Ciebie - to Ty w³a�nie jeste� powo³any, by
g³osiæ dobr¹ nowinê, by opatrywaæ rany
serc z³amanych ... Ty masz obwieszczaæ rok
³aski od Pana. Có¿ to oznacza? Ano do-
k³adnie to, o czym piszê - masz po prostu
byæ chrze�cijaninem, wyznawc¹ Jezusa
Chrystusa - Boga, Odkupiciela �wiata i
Odkupiciela cz³owieka, Jezusa, który zo-
sta³ pos³any, gdy¿ Bóg umi³owa³ �wiat, Je-
zusa który zosta³ zabity i który powsta³ z
martwych. A tak naprawdê to zawsze cho-
dzi o mi³o�æ, gdy¿ Bóg jest Mi³o�ci¹ ... ot,
i wszystko. Proste s³owo - ale kryj¹ce g³ê-
biê i przepa�æ ¿ycia, konkretnych czynów,
s³ów, my�li. Wiêc jak - bêdziesz obwiesz-
cza³ ROK £ASKI? Jak siê do tego zabraæ?
Zacznij, kochany, ¿yæ mi³o�ci¹, pojedna-
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Bie¿¹cy numer zawiera teksty  zwi¹-
zane z wydarzeniami, których byli�my
�wiadkami w ostatnich dniach roku 1999
i pocz¹tków 2000 roku.

W dniu 19. grudnia Toruñ z Byd-
goszcz¹ po³¹czy³ ³añcuch pojednania. Re-
lacje z tego jednocz¹cego spotkania miast
zamie�ci³o wiele gazet i ³adnie opisa³ je red.
M.W. w �Niedzieli Gnie�nieñskiej� (nr 2/
2000). Artyku³ �Ma³ej� jest wartym odno-
towania dopowiedzeniem do tematu.

Po raz siódmy go�cili�my na piêciu
Mszach �w. �¯ywy ¯³óbek�. Z postaciami
��wiêtej Rodziny� toczy siê rozmowa mie-
si¹ca. Warto dodaæ, ¿e Msze �w. �Paster-
ki� transmitowane by³y  w sieci interneto-
wej. O tym napisali�my w innym miejscu
naszej gazety. Czy¿ mog³o nie byæ �¯ywe-
go ¯³óbka� w wigiliê  III tysi¹clecia?

Paula pisze o Europejskim Spotka-
niu M³odych �Taize� w Warszawie.

W sta³ych dzia³ach �Na o�cie¿� jest
jak zwykle wiele ciekawych tekstów. War-
to choæby zwróciæ uwagê na �parafialny re-
jestr wydarzeñ roku 1999�. Mog³o ich byæ
wiêcej?

Mi³ej lektury. Przed nami d³ugi kar-
nawa³. Do Popielca daleko, a wiêc szam-
pañskiej zabawy.

FRED

Mo¿na nie czytaæ
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niem, pokojem ... wiesz - od tego trzeba
zacz¹æ - pojednaæ siê z Bogiem, z sob¹ sa-
mym, z innymi. Wiele razy patrzy³em na tê
wasz¹ dekoracjê w ko�ciele ... wiesz, o to
chodzi w³a�nie, by z malutkich ogniw, co-
dziennych malutkich mi³o�ci, tworzyæ ³añ-
cuch. Mo¿e Tobie kojarzy siê on z niewo-
l¹, przymusem ...  ale popatrz - on ³¹czy
pracê wielu, wielu ludzi. Niech wiêc i Cie-
bie z innymi i z Panem Bogiem ³¹cz¹ ³añ-
cuchy - mi³o�ci, zrobione z zaufania, po-
jednania, zrobione z zatracenia siebie w
Sercu Boga. Niech Ci nie przyjdzie do g³o-
wy kleiæ ich ze strachu czy nienawi�ci -
mo¿e wyjd¹ i ³adne, ale za ciê¿kie i nie
ud�wigniesz. Chcia³bym aby� by³ ¿ywym
s³owem Boga na ziemi ... aby� g³osi³ sob¹,
¿e Pan przychodzi z ³ask¹ do ka¿dego ... a
Ty tylko i a¿ jeste� potwierdzeniem Jego
mi³o�ci. Chcia³bym aby� zawsze sta³ przed
Bogiem taki jak przed stajenk¹ - zachwy-
cony, zauroczony, z b³yszcz¹cymi oczyma.
Zachowaj w sobie ten zachwyt, nie straæ go
w zabieganiu - to wa¿ne - naprawdê! Gdy
widzê Ciê takiego, wiem, ¿e sobie pora-
dzisz, choæby nie wiem co siê dzia³o i ser-
ce mi ro�nie i skrzyd³a, i wiem, ¿e po to
w³a�nie jestem Twoim Anio³em, by razem
z Tob¹ stawaæ przed Bogiem i cieszyæ siê
jak ma³y dzieciak tym, ¿e On po prostu jest.
Dziêkujê Ci,  ¿e znów mog³em siê niejako
odrodziæ i poja�nia³o mi moje anielskie
¿ycie. Jeste� dla mnie jak gwiazda betle-
jemska ... a je¿eli dla mnie to i dla innych.
Nie zapominaj o tym. Prowad� innych do
Malutkiego Jezusa - i wiesz co, nie martw
siê je�li nie od razu zobacz¹, uwierz¹, je�li
mo¿e Ciebie wy�miej¹ - daj im czas. Mu-
sz¹ nasyciæ siê Bo¿ym blaskiem i w nim
dopiero ujrz¹ Prawdê, przys³oniêt¹ mizer-
no�ci¹ i ubóstwem stajni, siana, zwierz¹t
... na to trzeba czasu. Ty przyprowadzaj - a
resztê zostaw Panu Bogu i anio³om - aby-
�my nie byli bezrobotni!

Trzymaj siê! Nie zapomnij, ¿e jeste�
wybrany, by nie�æ dobra nowinê i obwiesz-
czaæ Rok £aski ... hm .... niech Ciê Pan
umacnia i strze¿e, niech rozpromieni Swo-
je Oblicze nad Tob¹. Jestem i czuwam nad
Twoimi krokami. Nie lêkaj siê! Bóg trzy-
ma Ciê w swojej d³oni.

TWÓJ ANIO£ M

PS. Jak Ci idzie czytanie Pisma �wiêtego?
.Nie leniuchuj! Napisz co� do mnie! CZE-
KAM!



Rozmowa miesi¹ca

URZECZYWISTNIONA PAMI¥TKA
 z postaciami �wiêtej Rodziny w ¯ywym ¯³óbku: Bo¿en¹, Kasi¹, Piotrem i Karolem  rozmawiaj¹ Mietek i KfAD

Kiedy dowiedzieli�cie siê, ¿e macie byæ
�wiêt¹ rodzin¹ w "¯ywym ¯³óbku?

Tydzieñ przed wigili¹, na "op³atku" Oazy
Rodzin w lu�nej rozmowie ks. Krzysztof
powiedzia³: "O, jaka piêkna Maryja." Ja
trochê niefrasobliwie powiedzia³em: "Taka
trochê stara", bo Maryjê kojarzy³em jako
bardzo m³od¹ osobê, dwudziestki na pew-
no nie mia³a. Moja ¿ona Bo¿enka dwu-
dziestkê dawno przekroczy³a. Bo¿enka
wziê³a tê informacjê sobie do serca i za-
czê³a rozwa¿aæ ten projekt. Przed wigili¹
dzwoni ks. Krzysztof z propozycj¹ aby�my
byli �wiêt¹ rodzin¹ w "¯ywym ¯³óbku".
Czy siê zgadzamy? Po namy�le zgodzili-
�my siê.

A przygotowanie strojów? Jak z tym by³o?

By³em na rozmowie z ks. Krzysztofem.
Stroje przygotowa³a nam studentka Asia.
My mieli�my na nogi w³o¿yæ sanda³y i z
r¹k zdj¹æ zegarki, aby przybli¿yæ siê tro-
chê wygl¹dem do ludzi ¿yj¹cych dwa ty-
si¹ce lat temu.

Tak jak zawsze, bo to ju¿ siódmy "¯ywy
¯³óbek w naszej parafii,...

...musieli�my przygotowaæ czytania na
Msze �wiête. Nasz syn Karol szczê�liwie
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by³ zdrowy.

Kto wpad³ na pomys³ aby Kasia by³a anio³-
kiem?

Nale¿y do rodziny, wiêc chcia³a byæ z nami.

Kasiu, podoba³o ci siê w ¿³óbku?

Tak.

A co najbardziej ci siê podoba³o?

Zwierzêta.

A anio³ki te¿ ci siê podoba³y?

Tak, wszystkie, a najbardziej ten, co �pie-
wa³.

Co was zaskoczy³o w szopie? Jak to by³o?

Piotr: Podra¿nia³y mnie np. drobiny kurzu
unosz¹ce siê z siana, za� akcja liturgiczna
znana nam by³a dobrze i tu nie by³o pro-
blemów.

Jak czuje siê �wiêta rodzina, uczestnicz¹c
w Eucharystii, wiedz¹c, ¿e tam siê co� dzie-
je, a tu dylemat, co zrobiæ?

Nie wiadomo jak tu klêkn¹æ, czy frontem
do o³tarza? Nie widzia³em o³tarza, tylko
�cianê szopy w tym miejscu, ale tak klêka-
³em. Dla mnie by³ to dylemat. Ks. Krzysz-
tof powinien zrobiæ nam szkolenie w tej
sprawie.

By³a pierwsza i druga pasterka i powrót
do domu. Jaki by³ ten powrót?

Jestem ogromnie wdziêczny ks. Krzyszto-
fowi, który mimo zmêczenia, zawióz³ nas
do mamy na Okole, to jest szesna�cie kilo-
metrów. By³o to o trzeciej w nocy. Wielka
cze�æ i chwa³a mu za to.

Tak dla jasno�ci, jeste�cie oczywi�cie tu-
tejszymi parafianami.

Tak, z krwi i ko�ci i dobrze nam tu siê
mieszka. Bo¿enka mia³a krótk¹ noc, bo o
szóstej ju¿ obudzi³o j¹ dziecko, a i Kasia
chcia³a dowiedzieæ siê jak to by³o. Ja sobie
pospa³em do po³udnia.

Bo¿enka: Mnie do podjêcia siê zadania
wyst¹pienia w "¯ywym ¯³óbku" zmobili-
zowa³a postawa ks. Krzysztofa. On tak wie-
le robi dla ludzi, dla naszej parafii, ¿e nie
chcia³am mu odmówiæ. Nie mia³abym su-
mienia. Jeste�my w Oazie Rodzin, mamy
dawaæ �wiadectwo, wiêc przyjêli�my to
obci¹¿enie i zmêczenie. Nie jeste�my tacy
odwa¿ni, dlatego du¿o nas to kosztowa³o.

A sprawa prowiantu u mamy?

Karol jest karmiony piersi¹. Ba³am siê jego
p³aczu w �rodku nocy. Reflektory. Nie mo-
g³am go przecie¿ tak po prostu tam karmiæ.

�Bo¿e Narodzenie to pami¹tka, która siê
urzeczywistnia� - powiedzia³ ks. abp Hen-
ryk Muszyñski na op³atku w Bydgoskim
KIK-u . W naszej parafii jest to bardzo czy-
telne. Jak to wygl¹da waszymi oczami?
Pami¹tka, która staje siê czym� prawdzi-
wym. Gdy uczestniczy³em w ofierze Mszy
�w., patrzy³em na was - �wiêt¹ rodzinê, na
anio³ów i pasterzy prze¿ywa³em to urze-
czywistnienie. W ¿³obie le¿a³o dziecko, ten
najwiêkszy dar. Jak to prze¿yli�cie?

W my�lach starali�my siê wczuæ w rolê
�wiêtej Rodziny. Zastanawia³em siê jak za-
chowywa³ siê �wiêty Józef. Przede wszyst-
kim stara³em siê jednak wewnêtrznie do-



brze prze¿yæ t¹ Pasterkê, a potem kolejn¹
Eucharystiê. Chrystus na pewno urodzi³ siê
dwa tysi¹ce lat temu, a teraz ma siê naro-
dziæ w naszych sercach, mamy byæ ci¹gle
przygotowani na powtórne Jego przyj�cie.
To nie tylko czas paruzji, lecz równie¿ na-
sza �mieræ, której chwili nie znamy.

 Prze¿yciem by³a wizyta Trzech Króli przy-
nosz¹cych dary. Karolowi bardzo podoba-
³y siê prezenty. Ks. Krzysztof prosi³: Tylko
pamiêtajcie o moim ró¿añcu". Ró¿aniec ten
by³ w szkatule i bardzo podoba³ siê Karo-
lowi, a dla ks. Krzysztofa jest szczególnie
cenny.

Bo¿ena: W mojej pamiêci pozostanie ju¿
samo wej�cie procesyjne do ko�cio³a. T³um
ludzi rozsuniêty przez marsza³ków i szep-
ty: "O Jezusek, jaki fajny, ¿ywy, to nie lal-
ka". Gdy to s³ysza³am, dziwi³am siê swe-
mu wyró¿nieniu. Gdy sta³am przy ¿³obie
równie¿ to czu³am. Nie stara³am siê graæ,
by³am sob¹.

Jeden z pasterzy poda³ Jezuskowi laskê i
Jezusek bawi³ siê ni¹. Jak wygl¹da³ wasz
powrót do rzeczywisto�ci.

S¹siedzi dziwili siê, w sklepie pytaj¹ siê czy
to maleñstwo by³o Jezuskiem.

Jest i m³odzie¿, która mówi na mój widok:
"O Matko Bosko."

Na ile to wydarzenie zostawi w was �lad,
czy zostan¹ tylko zdjêcia i wspomnienia?

Chcia³abym byæ tak pe³na mi³o�ci i pokory
jak Maryja. My�la³am o tym w ko�ciele i
ca³y czas o tym my�lê. Nie bêdzie ³atwo mi
J¹ na�ladowaæ. Gdy dzisiaj rano zdenerwo-
wa³am siê, m¹¿ powiedzia³: - Gdzie ta two-
ja Maryja?

Pasterka by³a transmitowana przez inter-
net, a wiêc praktycznie na ca³y �wiat.

Nie wiedzieli�my o tym i to dobrze. Do-
wiedzia³em siê dopiero w czasie Pasterki.

Czy z waszej perspektywy, taka akcja pa-
rafialna ma jaki� wp³yw na parafian?

Ogromny. Ludzie identyfikuj¹ siê z t¹ pa-
rafi¹. Kto� pyta³ kogo�, czy wie gdzie tam
w Fordonie jest "¯ywy ¯³óbek" Jak to
gdzie? W mojej parafii. - pad³a odpowied�.
Gdy powiedzia³em w pracy, ¿e bêdziemy
�wiêt¹ Rodzin¹ w "¯³óbku", koledzy wy-
ra¿ali swoje obawy o dziecko, ¿e jest prze-
cie¿ malutkie, jak wytrzyma. Po �wiêtach
pytali jak by³o, jak dali�my sobie radê. Z
poprzednich lat pamiêtam jakim prze¿y-
ciem dla nas by³ "¯ywy ̄ ³óbek". Chodzili-
�my z Kasi¹. W poprzedniej parafii tego
nie by³o, tylko jakie� figurki gipsowe, ki-
waj¹cy anio³ek, czy murzynek, teraz chyba
zlikwidowany, aby nie uw³aczaæ innym na-

cjom. Zainteresowanie "¯ywym ̄ ³óbkiem"
by³o du¿e. Na Pasterce o godz. 22.00 ko-
�ció³ pêka³ w szwach, by³o du¿o m³odzie-
¿y. O godz. 24.00 by³o znacznie mniej, ale
te¿ t³ok by³ olbrzymi, lecz dla nas ju¿ swo-
bodniej, bo wiadomo jak bêdzie, co bêdzie-
my czytali.

Czy w szopie jest cieplej ni¿ w ko�ciele?

Tak. Maj¹ tu znaczenie reflektory.

Czy by³o co� nadzwyczajnego?

Gdy ksi¹dz Krzysztof przynagla³ nas do
wyj�cia z ko�cio³a, to zwierzêta odzywa³y
siê: - Nieeeeeeeeee. Dobrze im by³o z nami.
Ile godzin zajê³o wam to wszystko?

Nie wiemy, ale w wigiliê byli�my od pó³
dziewi¹tej wieczorem do trzeciej rano. To
jest rezygnacja ze �wi¹t prze¿ywanych w
domu z rodzin¹.

Serdecznie dziêkujemy za rozmowê. Bóg
zap³aæ.

Od redakcji: Rozmowê przeprowadzono
8. stycznia  2000 r.  i tekst nie jest autory-
zowany.
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S£OWNIK
- PRZEWODNIK (9)

STANOWISKA W HIERARCHII
DUCHOWNYCH

DIECEZJALNYCH (CD.)

TYTULARNY (³ac. titulus - tytu³) - biskup
posiadaj¹cy godno�æ i tytu³, ale nie posiada-
j¹cy w³asnej diecezji.
ARCYBISKUP (gr. arche + ³ac. episkopos
- nadzór pocz¹tek) - biskup bêd¹cy ordyna-
riuszem w³asnej diecezji i stoj¹cy dodatko-
wo na czele metropolii
LEGAT APOSTOLSKI (³ac. legate - wy-
s³aæ) - duchowny wys³any przez papie¿a do
danego kraju, reprezentuj¹cy tam go i pe³-
ni¹cy zlecone mu zadania. W danym kraju
mo¿e byæ równie¿ legat tytularny. Jest to do-
zgonny reprezentant papie¿a. W Polsce do-
zgonnie tytu³ ten posiada zawsze zwierzch-
nik archidiecezji gnie�nieñskiej.
DELEGAT APOSTOLSKI - przedstawiciel
papie¿a przy Ko�ciele lokalnym lub przy tym-
czasowej placówce dyplomatycznej nie pe³-
ni¹cy jednak funkcji dyplomatycznej.
NUNCJUSZ APOSTOLSKI (³ac. nuntius-
pos³any) - przedstawiciel papie¿a, którego
g³ównym zadaniem jest utrzymywanie sto-
sunków dyplomatycznych Stolicy Apostol-
skiej z danym krajem.
PAPIE¯ (³ac. pappa - ojciec) - namiestnik
Jezusa Chrystusa na ziemi, nastêpca �wiête-
go Piotra posiadaj¹cy najwy¿sz¹ w³adzê w
ca³ym Ko�ciele. Papie¿ jest ka¿dorazowo pry-
masem W³och, biskupem Rzymu i suweren-
nym w³adc¹ Watykanu.

STANOWISKA
WIELOZNACZNE

ASYSTENT (³ac. assisto - towarzyszê) - kle-
ryk, diakon lub kap³an asystuj¹cy celebran-
sowi podczas zgromadzenia liturgicznego;
kap³an bior¹cy udzia³ w Mszy Pontyfikalnej;
kap³an opiekuj¹cy siê ruchem czy wspólnot¹
ludzi �wieckich, b¹d� wydawnictwem kato-
lickim dbaj¹cy o przygotowanie duchowe tej
grupy i czuwaj¹cy nad zachowaniem w ich
postêpowaniu doktryny wiary i zgodno�ci
z nauk¹ Ko�cio³a
PREFEKT (³ac. prefectus - zwierzchnik)
- kap³an ucz¹cy religii w szkole; sprawuj¹cy
opiekê nad alumnami w seminarium; prze³o-
¿ony kongregacji Kurii Rzymskiej
REKTOR (³ac. rector - prze³o¿ony)  - prze-
³o¿ony szko³y wy¿szej; prze³o¿ony semina-
rium duchownego; kap³an zarz¹dzaj¹cy ko-
�cio³em nieparafialnym (cdn)

opracowa³  KfAD
Materia³y �ród³owe:
S³ownik chrze�cijanina � symbole, pojêcia,
zwroty, nazwy � pochodzenie i znaczenie� Pra-
ca zbiorowa. Wyd. Ksiê¿a Redemptory�ci
� Warszawa 1997 r.

Ma³y s³ownik zwrotów, pojêæ i symboli religij-
nych�  Mariana Ligenza WNK Warszawa
1997 r.

Narodzi³ siê nam dzi� Zbawiciel

To nie: "Jezus narodzi³ siê w Betlejem", ale:
"Jezus narodzi³ siê w Betlejem dla ciebie".
I nie : "aby nas zbawiæ od grzechu pierwo-
rodnego", ale: "aby ciebie zbawiæ". Od
wszystkiego: od ciebie samego, od �wiata,
od �mierci, od z³a. I dlatego zaufaj Mu bez-
granicznie. We wszystkim: w twoich k³opo-
tach ze �wiatem, w twoich k³opotach ze
sob¹ i z lud�mi.(ks. M. Maliñski "Aby nie
ustaæ w drodze")



Rozpocz¹³ siê ju¿ tak¿e rok 2000
(Jubileusz ropocz¹³ siê znacznie wcze�niej,
bo w noc wigilijn¹, kiedy to Ojciec �wiêty
Jan Pawe³ II otworzy³ Drzwi �wiête). Nie
spe³ni³y siê przepowiednie ró¿nych wizjo-
nerów, magów i wró¿ek, zapowiadaj¹cych
koniec �wiata lub ogromne katalizmy. Nie
potwierdzi³y siê tak¿e gro�by wielkich
szkód lub nawet klêsk (³¹cznie z konflikta-
mi nuklearnuymi), jakie mia³y byæ nastêp-
stwem tzw. "pluskwy milenijnej". Nie roz-
pocz¹³ siê  jeszcze ani XXI
wiek, ani trzecie tysi¹clecie,
chocia¿ zewsz¹d p³ynê³y ju¿
¿yczenia z tych okazji. Na
ten moment musimy jeszcze
poczekaæ niemal rok.  ̄ ycie
natomiast p³ynie dalej. Po-
wróæmy wiêc do naszych
rozwa¿añ o Roku Jubile-
uszowym, bo ten wymiar
roku 2000 jest najwa¿niej-
szy.  Nie magia, astrologia,
horoskopy, wró¿enie z kart,
ale Ten, od daty narodzin Którego liczymy
lata, miesi¹ce, dni - Jezus Chrystus. Ten -
dziêki Któremu mo¿emy w³a�nie �wiêtowaæ
ten rok.

Nieodzownym elementem Roku Ju-
bileuszowego jest jego symbol, pojawiaj¹-
cy siê  niemal wszêdzie, gdzie dzieje siê
cokolwiek zwi¹zanego z Jubileuszem. Mo¿-
na powiedzieæ, ¿e ten symbol sta³ siê ju¿
nierozerwaln¹ czê�ci¹ Roku �wiêtego.

Na symbol Roku 2000 zosta³ rozpi-

Jubileuszowy Rok 2000 (2)

SYMBOL WIELKIEGO JUBILEUSZU

W RZYMIE

Luty

2 �roda  - �wiêto Ofiarowania Pañskiego
Bazylika �w. Piotra Liturgia �wiat³a i Msza
�w. Jubileusz ¿ycia konsekrowanego

9 �roda - Wspomnienie �w. Marona; Ba-
zylika Matki Boskiej Wiêkszej Liturgia w
obrz¹dku - syroantiocheñskim (maronici)

11 pi¹tek - Wspomnienie Naj�wiêtszej Ma-
ryi Panny z Lourdes, Bazylika �w. Piotra
Sakrament namaszczenia chorych Jubileusz
chorych i pracowników s³u¿by zdrowia

12 sobota - V rocznica Encykliki Evange-
lium Vitae

18 pi¹tek - Wspomnienie b³. Jana - (Fra
Angelico); Bazylika S. Maria sopra Mine-
rva, Jubileusz artystów

20 niedziela - Jubileusz diakonów sta³ych

22 wtorek - �wiêto Katedry �w. Piotra
Aposto³a; Bazylika �w. Piotra   Msza �w.
Jubileusz Kurii Rzymskiej

25-27 pi¹tek - niedziela - Sympozjum na
temat realizacjiSoboru Watykañskiego II

W KONKATEDRZE W BYDGOSZCZY

Styczeñ

18 do 25. stycznia, 17.30 - codzienne Na-
bo¿eñstwa Ekumeniczne

25. stycznia, 18.00 - Jubileuszowa Cele-
bracja Ekumeniczna

Luty

11. lutego - Jubileuszowa Pielgrzymka
Chorych, 12.00 - Msza �w. i Sakrament Na-
maszczenia

14. lutego - 18.00 - Jubileuszowa modli-
twa dla osób przygotowuj¹cych siê do ma³-
¿eñstwa i wszystkich zakochanych

21 do 25 lutego - Jubileuszowe Piel-
grzymki Bierzmowanych, nabo¿eñstwa w
dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele
o godz. 18.00

Intencja ogólna: Aby chrze�cijañskie
wspólnoty by³y w³a�ciwym i sprzyjaj¹cym
�rodowiskiem dla wszystkich powo³añ do
szczególnej konsekracji.

Intencja misyjna: Aby pielgrzymi, którzy
bêd¹ nawiedzali Rzym, Jerozolimê i inne
o�rodki chrze�cijañskiej duchowo�ci, sta-
wali siê g³osicielami Ewangelii nadziei
w�ród ludzi naszych czasów.

OPRACOWALI: BOGDAN I KFAD

Kalendarium

2000sany konkurs, który wygra³a m³oda pla-
styczka w³oska Emanuela Rocchi, pocho-
dz¹ca z Umbrii. Nikomu dotychczas nie
znana  absolwentka Szko³y Sztuki Meda-
lierskiej przy Mennicy Pañstwowej w Rzy-
mie. Po wygraniu konkursu, osobi�cie mia-
³a mo¿liwo�æ zaprezentowania swojego
projektu Ojcu �wiêtemu.

Zgodnie z zamys³em autorki, logo
ma symbolizowaæ wiêzi  miêdzy wszystki-
mi lud�mi �wiata. W centrum znajduje siê

piêæ go³êbic symbolizuj¹-
cych pokój  i Ducha �wiê-
tego. Ka¿da z nich ma inny
kolor, a wszystkie razem s¹
po³¹czone, tworz¹c kulê
ziemsk¹. Z go³êbic wycho-
dz¹ promienie, które maj¹
kszta³t krzy¿¹. Kula ziem-
ska nak³adaj¹ca siê na
krzy¿ ma symbolizowaæ
zwi¹zek pomiêdzy Bogiem
a lud�mi. Ca³o�æ umiesz-
czona jest na niebieskim tle

przedstawiaj¹cym wszech�wiat. Wokó³ ry-
sunku umieszczony jest napis: IUBILA-
EUM A.D. 2000 - JUBILEUSZ ROKU
PAÑSKIEGO  2000. Pomiêdzy ramiona-
mi krzy¿a, na niebieskim tle, wkompono-
wane jest has³o Wielkiego Jubileuszu:
CHRISTUS - HERI - HODIE - SEMPER
(Chrystus - wczoraj - dzisiaj - zawsze).

BOGDAN
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Mini sonda

Czym jest dla mnie rok 2000?
W dzisiejszych czasach wiele osób jest

przekonanych, ¿e to w³a�nie w roku 2000 ma
nast¹piæ koniec �wiata. Ja jednak nie zgadzam
siê z tym twierdzeniem, bo ju¿ niejedna data
by³a wyznaczona, która mia³a oznaczaæ koniec
�wiata. �wiat trwa jednak nadal. I tym razem
znów tak bêdzie, bo ludzie nie znaj¹ dnia ani
godziny koñca �wiata i nikt tego nie wie. Wy-
daje mi siê, ¿e koniec �wiata jest dla wszyst-
kich ludzi w momencie ich �mierci.

Uwa¿am, ¿e ten jubileusz bêdzie du¿ym
wydarzeniem jedynie w trakcie witania Nowe-
go Roku, bo pó�niej bêd¹ to ju¿ zwyk³e codzien-
ne chwile, dni, miesi¹ce i lata. Agnieszka

Rok 2000 jest dla mnie nowym tysi¹cleciem, a
jaki on bêdzie to siê nied³ugo oka¿e. Patrycja

S¹dzê, ¿e bêdzie on taki jak ka¿dy poprzedni i
nic siê nie zmieni. Ania

Dla mnie rok 2000 jest jedn¹ wielk¹ niewiado-
m¹, bo wszyscy mówi¹, ¿e ma nast¹piæ koniec
�wiata. Karolina

Wydaje mi siê, ¿e bêdzie to rok prze³omowy
i zupe³nie inny ni¿ wszystkie. Chocia¿by ze
wzglêdu na okr¹g³¹ cyfrê, jak¹ jest 2000. Ewa

2000 rok jest dla mnie wielkim pocz¹tkiem
wszystkiego. Jednocze�nie nast¹pi³ i nowy rok
i pocz¹tek nowego wieku. Bêdzie na pewno wie-
le zmian, których nie by³o dotychczas. £ukasz

Czym jest dla mnie rok 2000? - Nowym Rokiem
podobnym do poprzednich, lecz  z bardziej ory-
ginaln¹ dat¹. Nie oczekujê po nim nadzwyczaj-
nych zmian, czy spe³nienia przepowiedni. ¯y-
cie bêdzie toczy³o siê dalej w okre�lonym tem-
pie i ramach. Sama data jest trochê fascynuj¹-
ca. Cieszê siê, ¿e bêdzie mi dane ¿yæ na prze³o-
mie tysi¹cleci. Irena

¯yjemy w szczególnym okresie historycznym.
Rok 2000 bêdzie wa¿nym czasem dla chrze�ci-
jañstwa, zw³aszcza dla Polaków, poniewa¿ to
nasz rodak - Ojciec �wiêty wprowadzi Ko�ció³
w nowe Tysi¹clecie. Oczekujê, ¿e skoñcz¹ siê
wojny i zapanuje pokój, o który tak gor¹co
modli siê i prosi Ojciec �wiêty, a miêdzy lud�-
mi bêdzie wiêcej mi³o�ci. NN

ZEBRA£Y AGNIESZKA I IRENA G.



Tajemnica Trójcy �wiêtej stanowi³a
od pocz¹tków chrze�cijañstwa, przyczynê
wielu dociekañ i przemy�leñ, prób wyja-
�nieñ i porównañ. Jednak¿e nigdy do koñ-
ca nie mo¿e byæ pojêta ludzkim umys³em.
Aby chocia¿ czê�ciowo przybli¿yæ jej istotê
mo¿na pos³u¿yæ siê pewnym porównaniem.
A porównanie to i okoliczno�ci jego po-
wstania przytoczê za tomem I "Wielkiej
Nowenny". W³a�nie tê ksi¹¿kê - modlitew-
nik, wydan¹ przez Samarytañski Ruch
Maryi - JEDNO�Æ P³omienia Mi³o�ci Nie-
pokalanego Serca Maryi, mo¿na by³o na-
byæ niedawno w naszej parafii, gdy go�ci-
li�my przedstawicieli tego ruchu. Otó¿ w
tym tomie, przytoczona jest historyjka opo-
wiadaj¹ca o zdarzeniu, jakie spotka³o �w.
Augustyna, wielkiego filozofa i teologa
chrze�cijañstwa. �wiêty Augustyn przecha-
dzaj¹c siê nad morzem spotka³ ch³opca
przelewaj¹cego wodê z morza do ma³ego
do³eczka. Na stwierdzenie �w. Augustyna,
¿e nie jest mo¿liwe by przela³ wodê z mo-
rza do do³eczka, us³ysza³ odpowied�: "Prê-
dzej ja to morze przelejê do tego do³ecz-
ka, ni¿ ty swoim ma³ym rozumem zg³êbisz
ogrom Tajemnicy Trójcy Przenaj�wiêtszej"
- i ch³opiec znik³. "To w³a�nie woda jest
najdoskonalszym odbiciem Trójcy Przenaj-
�wiêtszej (...). Wystêpuje ona bowiem w
trzech stanach skupienia, jakby w trzech
osobach. Jednak natura wszystkich trzech
stanów skupienia jest taka sama: H2O. Owe
trzy "osoby" to: woda w stanie p³ynnym,
woda w stanie sta³ym (lód) oraz woda w
stanie lotnym (para) - Natura tych wszyst-

Trójca �wiêta (2)

TRZY STANY ...
kich trzech stanów jest zawsze jedna i ta
sama: H2O. Jak dzia³anie tej samej natury
wody w ró¿nych jej stanach jest ró¿ne, tak
dzia³anie zawsze jednej i tej samej Natury
Boga, w ró¿nych Jego Osobach, objawia
siê nam te¿ w ró¿ny sposób. Tak wiêc: BÓG
OJCIEC objawia siê jako STWÓRCA
wszelkiego stworzenia Nieba i Ziemi; SYN

BO¯Y objawia siê jako ODKUPICIEL
cz³owieka, który przez grzech niepos³u-
szeñstwa Bogu wpad³ w niewolê szatana;
DUCH �WIÊTY objawia siê jako U�WIÊ-
CICIEL wszystkiego (...)".

Dla precyzyjnego sformu³owania do-
gmatu Trójcy �wiêtej Ko�ció³ musia³ roz-
win¹æ i uszczegó³owiæ terminologiê. U¿y-
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wa siê wiêc miêdzy innymi nastêpuj¹cych
okre�leñ: "substancja", "osoba", "relacja".
Pojêciem "substancja" (czêsto u¿ywa siê
zamiennie tak¿e "istota" lub "natura")  Ko-
�ció³ pos³uguje siê do okre�lenia jedno�ci
Trójcy w Boskim Bycie. Pojêciem "osoba"
- Ojca, Syna i Ducha �wiêtego, w tym czym
rzeczywi�cie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Na-
tomiast pojêcia "relacja" dla okre�lenia fak-
tu, ¿e rozró¿nienie Osób Boskich  opiera
siê na Ich wzajemnym odniesieniu do sie-
bie (KKK 251-252).

Rozpoczêli�my dzisiejsze rozwa¿ania
przytoczeniem historyjki ze �w. Augusty-
nem. Zakoñczmy wiêc tak¿e, tym razem
jego s³owami o Trójcy �wiêtej z traktatu
"De doctrina christiana" (O nauce chrze-
�cijañskiej): "Najw³a�ciwiej jest wyraziæ
siê, ¿e Trójca ta, to jeden Bóg, a z Niego,
przez Niego i w Nim wszystko. Tak wiêc
s¹ Ojciec i Syn, i Duch �wiêty, a ka¿dy z
nich to Bóg, a wszyscy razem to jeden Bóg,
gdy ka¿dy z nich jest pe³n¹ substancj¹ i
wszyscy razem stanowi¹ jedn¹ i tê sam¹
substancjê. Ojciec nie jest Synem ani Du-
chem �wiêtym, Syn nie jest Ojcem ani Du-
chem �wiêtym, Duch �wiêty nie jest Oj-
cem ani Synem, lecz Ojciec jest tylko Oj-
cem, Syn tylko Synem, a Duch �wiêty tyl-
ko Duchem �wiêtym. Wszystkim Trzem
przys³uguje ta sama wiekuisto�æ, ta sama
niezmienno�æ, ten sam majestat, ta sama
potêga. W Ojcu jedno�æ, w Synu równo�æ,
w Duchu �wiêtym zgodno�æ jedno�ci i rów-
no�ci, a Trzej razem stanowi¹ jedno�æ ze
wzglêdu na Ojca, równo�æ ze wzglêdu na
Syna, zjednoczenie harmonijne wszystkie-
go przez Ducha �wiêtego".

BOGDAN

Pasterka w internecie

WWW.DARWAL.COM.PL
Dziêki grupie zapaleñców, dobrodzie-

jów i innych pomocników zmaterializowa³
siê pewien pomys³. Otó¿, wykorzystuj¹c
serwer firmy Darwal Technika mo¿na by³o
obejrzeæ w internecie transmisjê Mszy �w.
- Pasterek z Ko�cio³a Matki Bo¿ej Królo-
wej Mêczenników w Bydgoszczy.

Transmisja cieszy³a siê du¿ym zain-
teresowaniem internautów (ludzi korzysta-
j¹cych z internetu).

W dniach od 22 do 25 grudnia 1999
ww. serwer zanotowa³ 50.533 zapytañ.

Szczyt ruchu przypad³ 25. grudnia,
w godz.od 0.00 - 1.00 i osi¹gn¹³ wielko�æ
25% ruchu w stosunku do okresu 4 dni.

Na odwiedziny z³o¿y³y siê wizyty
osób z ró¿nych domen (krajów).

Rozk³ad ruchu u³o¿y³ siê nastêpuj¹-
co: Polska - 82,5% (ogó³u zapytañ), niezi-
dentyfikowane - 8,8%, USA 6,0%, Niem-

W�ród autorów prawid³owych odpowiedzi
w losowaniu szczê�cie u�miechnê³o siê do
Anny Sieñskiej, zam. przy ul. Thomee 1.
Autorka  otrzymuje p³ytê CD z kolêdami.
Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

Konkurs dla M³odych Czytelników

ZAMIESZANIE

W Roku Jubileuszowym 2000 ZAKON
KARMELITÓW BOSYCH zaprasza m³o-
dzie¿ mêsk¹ na:
REKOLEKCJE ZAMKNIÊTE
DO GORZÊDZIEJA
1 do 5 lutego 2000 r.
W Trzecie Tysi¹clecie Chrze�cijañstwa ...
ze �wiêt¹ Teres¹ od Jezusa - Doktorem
Ko�cio³a

7 do 11 lutego 2000 r.
ze �wiêtym Janem od Krzy¿a - Doktorem
Ko�cio³a
Dom Rekolekcyjny Karmelitów Bosych
Gorzêdziej,   83-120 SUBKOWY
tel. (0 58) 53 68 434; 0 604 423 120
(Dojazd z Tczewa do Gorzêdzieja autobu-
sem PKS w kierunku na Ma³y Garc).

Zg³oszenia i informacje:
O. Arkadiusz Maria Stawski OCD
ul. Li�ciasta 9,   91-357 £ÓD�
tel./fax (0 42) 650 70 66; 0 603 501 613
karmel@karmel.org.pl; www.karmel.org.pl

Rekolekcje i dni skupienia

ZE �WIÊTYMI KARMELU
W TRZECIE TYSI¥CLECIE

CHRZE�CIJAÑSTWA

cy - 1,2%, Kanada - 1,2%, Norwegia -
0,1%, Francja 0,1%, Islandia 0,1%.

Nadal mo¿na obejrzeæ, pod tytu³o-
wym adresem, galeriê zdjêæ z tego wyda-
rzenia. A zatem - Prze¿yjmy to jeszcze raz
jak mawia³ znany redeaktor sportowy - Jan
Ciszewski.

KEFIR



Okres Bo¿ego
Narodzenia to
miêdzy innymi
czas spotkañ

op³atkowych. S¹ one nie tylko bogate w tra-
dycje, ale przede wszystkim nios¹ ze sob¹
najszczytniejsze tre�ci. Tak¿e Oaza Rodzin,
w ostatni¹ sobotê przed Bo¿ym Narodze-
niem, organizuje swoje spotkanie op³atko-
we. Zanim to jednak nast¹pi, ka¿dy kr¹g
ma przydzielone zadanie - jeden zajmuje
siê opraw¹ Eucharystii, inny przygotowa-
niem sali,  nastêpny sprz¹taniem itd. Ka¿-
da rodzina zabiera na spotkanie poczêstu-
nek dla siebie i najbli¿szego s¹siada przy
stole.

Spotkanie rozpoczyna Eucharystia,
w krórej uczestnicz¹ ca³e rodziny. Nastêp-
nie wszyscy udaj¹ siê do salek katechetycz-
nych. Jedna sala jest przygotowana dla ro-
dziców, druga dla dzieci. Choinka i sto³y
nakryte obrusami �wiadcz¹ o �wi¹tecznym
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Z ¿ycia Oazy Rodzin (2)

OAZOWY OP£ATEK
nastroju. Na pocz¹tek rozlega siê �piew
kolêd, po nich czytane jest S³owo Bo¿e.
Potem nastêpuj¹ ¿yczenia i ³amanie siê ca-
³ej wspólnoty op³atkiem. Wreszcie wszy-
scy siadaj¹ do sto³u. Przy kawie lub her-
batce trwaj¹ rozmowy, dzielenie siê swo-
imi rado�ciami i troskami, przygotowaniem
do Bo¿ego Narodzenia, które przeplatane
s¹ �piewaniem kolêd. W spotkaniu uczest-
nicz¹ tak¿e kap³ani, którzy s¹ obecni w pa-
rafii, albo przynajmniej  niektórzy z nich.

W tym czasie do dzieci, zgromadzo-
nych w sali obok,  przybywa �wiêty Miko-
³aj (jeden z rodziców) i obdarowuje je drob-
nymi prezentami (przygotowanymi wcze-
�niej przez rodziców). Oczywi�cie, by do-
staæ podarek, nale¿y udzieliæ Miko³ajowi
wyczerpuj¹cych odpowiedzi na jego pyta-
nia, powiedzieæ wierszyk lub za�piewaæ
piosenkê.

BOGDAN

A mój tato powiedzia³ ...

TYDZIEÑ NIE WYSTARCZY
Pomy�la³em sobie, ¿e Tydzieñ mo-

dlitw o jedno�æ chrze�cijan bêdzie dobr¹
okazj¹ by Tata powspomina³ jak dawniej
funkcjonowa³y obok siebie ró¿ne wyzna-
nia i religie.

Z tego, co pamiêtam, obok katoli-
ków w Bydgoszczy najliczniejszych wy-
znawców mia³y zbory protestanckie i gmi-
ny ¿ydowskie. Najwiêksze zbory by³y przy
pl. Wolno�ci i przy pl. Ko�cieleckich. Bó¿-
nica mie�ci³a siê przy ul. Pod Blankami.
Dzi� jej ju¿ nie ma, gdy¿ ten budynek dzia-
³a³ niemieckim okupantom bardzo na ner-
wy.

Katolicy niemieccy uczêszczali w cza-
sie wojny  do ko�cio³a na Starym Rynku.
To pod tym w³a�nie ko�cio³em dokonano
egzekucji 9 i 10 wrze�nia. A rozebrano go,
jak mówi legenda, ze wzglêdu na odcisk
d³oni zastrzelonego kap³ana. Nie mo¿na
by³o tego �ladu usun¹æ.

 A wierni poszczególnych religii? Ot,
¿yli sobie spokojnie po s¹siedzku, nie wcho-
dz¹c sobie w drogê. Czasem pod�miewano
siê ze strojów Starozakonnych, ich jarmu-
³ek i pejsów korkoci¹gami sp³ywaj¹cych po
twarzy. Ogólnie jednak nikogo nie dziwi³ i
nie z³o�ci³ Szabat i wszyscy ¿yli sobie w³a-
snym ¿yciem. Ewangelicy - Niemcy, bo tych
by³a zdecydowana wiêkszo�æ, zawsze by-
wali trochê wynio�li i butni. Ale to wynika-
³o z ogólnoniemieckiej buty tamtych cza-

sów. Jednak i z nimi na ogó³ ¿y³o siê w zgo-
dzie i harmonii. Tak by³o przez wiele lat.
Dopiero II wojna �wiatowa przewróci³a ten
porz¹dek ¿ycia. ¯ydów niszczono bezlito-
�nie, a katolików - Polaków traktowano jak
podludzi bez prawa do normalnego ¿ycia.
Synagogê zburzono, a ̄ ydów zabito lub wy-
wieziono do obozów zag³ady. Dziêkowaæ
Bogu, ¿e Polakom zezwolono na praktyki
religijne. Ko�cio³y sta³y siê miejscem bier-
nego oporu. Nie wolno by³o u¿ywaæ jêzyka
polskiego.

Po wojnie, praktycznie pozostali tyl-
ko katolicy, a i ci nie mieli ³atwego ¿ycia.
Wszechobecna propaganda mówi³a, ¿e "re-
ligia to opium dla mas" i ¿e Boga trzeba
na zawsze wyrwaæ z serc Polaków.

Nie da siê zniszczyæ wielowiekowej
wiary i tradycji. G³osiciele tych idei pop³y-
nêli jak rw¹ca rzeka, a wiara i ko�cio³y
pozosta³y.

Dzi� sprawa ekumenizmu i szerokie-
go pojednania jest mocno podkre�lana
zw³aszcza przez naszego Ojca �wiêtego.
Nie s¹ to tylko s³owa. Ekumeniczne spo-
tkania i liturgie sa ¿ywym przyk³adem jak
wielk¹ wagê przywi¹zuje Jan Pawe³ II do
zjednoczenia chrze�cijan w �wiecie.

Chrze�cijan s¹ miliony, a Chrystus
powiedzia³ "aby�my byli jedno" - Módlmy
siê o to w Tygodniu modlitw o jedno�æ.

WOJCIECH

W dniu 21 grudnia prze¿yli�my ko-
lejny, ostatni ju¿ w tym roku Parafialny Dzieñ
Fatimski. Ten grudniowy Dzieñ sta³ siê ju¿
tradycyjnie dla Czcicieli Fatimskiej Pani spo-
tkaniem op³atkowym.

Po Mszy �w. i Ró¿añcu Fatimskim
spotkali�my siê w salce Domu Katechetycz-
nego. W ciszy i skupieniu wys³uchali�my
s³ów wprowadzaj¹cych s. Ireny, oraz Urszuli
i ks. Krzysztofa, naszego przewodnika ducho-
wego.

Po odczytaniu przez brata marsza³ka urywka
Ewangelii o Narodzeniu Pañskim nast¹pi³
moment dzielenia siê op³atkiem i sk³adania
sobie szczerych i serdecznych ¿yczeñ, pro-
sz¹c jednoczenie o darowanie sobie wzajem-
nie wszelkich urazów.

Podczas tych ¿yczeñ zdarzy³a siê rzecz
nie przewidziana. Oko³o godz. 21.00 us³ysze-
li�my szum i otwar³y siê drzwi do salki. Uj-
rzeli�my dziwnych go�ci. Byli to harcerze ze
�wiat³em Betlejemskim, które dotar³o do na-
szej parafii. Taka, a nie inna by³a widocznie
wola naszej patronki - Matki Bo¿ej, aby �wia-
t³o z miejsca, gdzie prawie 2000 lat temu na-
rodzi³ siê Jej Syn przyby³o do parafii i zosta-
³o powitane najpierw przez Jej czcicieli. By³
to naprawdê wzruszaj¹cy moment, który nie-
jednemu wycisn¹³ ³zê z oczu. Go�ci jak przy-
sta³o, zgodnie ze staropolskim zwyczajem nie
odes³ali�my z pustymi rêkoma. Zostali obda-
rowani s³odko�ciami. Na po¿egnanie wspól-
nym �piewem z³o¿yli�my im ¿yczenia, aby
przez rêce Maryi sp³ynê³o dla nich wiele zdro-
wia, szczê�cia i b³ogos³awieñstwa.

Oby to �wiat³o, które dane by³o nam
powitaæ prowadzi³o nas i roz�wietla³o wszyst-
kie mroki przez ca³y Jubileuszowy Rok �wiê-
ty AD 2000 i jeszcze d³u¿ej.

UCZESTNIK

�Dêbowy� op³atek

SPOTKANIE
ZE �WIAT£EM



Nie wiem doprawdy czy powinnam o
tym pisaæ, ale wiem te¿, ¿e sprawa ta nie
da mi spokoju, wiêc: "0 Panie daj mi od-
wagê, abym zmieni³/a to co zmieniæ mo¿-
na". A my�lê, ¿e "to" w³a�nie przy odrobi-
nie zaanga¿owania wszystkich uczestników
niedzielnych Mszy �wiêtych i przy pomo-
cy (nie takiej ci¹g³ej, aby�my mogli us³y-
szeæ i swój g³os) pani organistki - zmieniæ
mo¿na.

Jak piêknie �wi¹tynia nasza parafial-
na rozbrzmiewa³a �piewem podczas Kon-
certu po³¹czonych chórów ko�cielnych Ar-
chidiecezji Gnie�nieñskiej ...  Kto by³ i s³y-
sza³ zapewne to potwierdzi. Na co dzieñ
jednak mury naszego ko�cio³a nie trzês¹ siê
od gromkiego �piewu. �piewamy tak strasz-
nie s³abiutko, cichutko, cieniutko... nawet
kolêdy.

Dlaczego tak jest? Dlaczego nie �pie-
wamy Panu jak nale¿y? Dlaczego nam siê
nie chce �piewaæ? Jest mo¿e jaka� przyczy-
na, ¿e nam siê nie chce chcieæ? Brakuje
mo¿e zachêty, dyrygenta aby rozwi¹za³y siê
nasze usta i obudzi³y drzemi¹ce dusze?

Uczy³ mnie kiedy� religii ksi¹dz, któ-
ry z³o�ci³ siê gdy nie chcia³o nam siê �pie-
waæ i mówi³: - Co to, trzy dni nic nie jedli-
�cie?.

Zada³am tyle pytañ, na które sama nie
znam odpowiedzi. Wiem jednak, ¿e kto
�piewa modli siê podwójnie i dwa razy
mo¿e ofiarowaæ Bogu swoje szczê�cie i
rado�æ, powiedzieæ o obecnych biedach i
trwogach i cichych têsknotach do tego co
jeszcze przed nami.

�piewajmy wiêc najserdeczniej jak
umiemy na chwalê Bo¿¹ i ku pokrzepieniu
serc naszych.

GABLA

Cz³owiek na mojej drodze

ZDUSZONY
�PIEW
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kultury materialnej ze Szlaku Piastowskie-
go. S¹ to Katedra Gnie�nieñska, Stary Ry-
nek w Poznaniu, Katedra Poznañska, Bi-
skupin (na zdjêciu), Mysia Wie¿a w Krusz-
wicy, ko�ció³ NMP na Ostrowie Tumskim

w Poznaniu, Pa³ac My�liwski Radziwi³³ów
w Antoninie (na zdjêciu poni¿ej)
i wiele innych - ogó³em 34 obiekty. Obec-
nie koñczymy prace nad miniaturami Ope-
ry Poznañskej i Pa³acu w Lubostroniu. Wy-
konawc¹ tych obiektów jest pan Rafa³ Mat-
czuk z Poznania, który zajmuje siê mode-
larstwem. Obiekty wykonane s¹ w skali
1:20, czyli w dwudziestokrotnym pomniej-
szeniu. Wykonano je z plastiku. Obiekty s¹
wiêc wodoodporne, mrozoodporne. Do-
dam, ¿e obiekty takie jak: Stary Rynek w
Poznaniu, Katedra Gnie�nieñska i wiele
innych s¹ wieczorami pod�wietlane. Widaæ
wtedy ca³e piêkno witra¿y.

Jakie s¹ plany na najbli¿sz¹ przysz³o�æ?
Docelowo Skansen Miniatur ma zaj-

mowaæ obszar oko³o 23 hektarów na tere-
nie starej ¿wirowni w dolinie rzeki G³ów-
nej.

Proszê podaæ jeszcze, kiedy i jak d³ugo
obiekt jest otwarty?

Skansen czynny jest ca³y rok od godz.
8.00 do 20.00 (oprócz poniedzia³ków), tel.
Pobiedziska (061) 8177-822.

Dziêkujê za informacje.
ROZMAWIA£ I FOTOGRAFOWA£ FRED

Od autora:
Rozmowê przeprowadzono 3. sierp-

nia 1999 roku w Skansenie. Dodam jesz-
cze, ¿e na ulotce, któr¹ mo¿na otrzymaæ na
miejscu, Urz¹d Miasta i Gminy w Pobie-
dziskach dodatkowo informuje, co docelo-
wo bêdzie w Skansenie. Skansen bêdzie-
sk³ada³ siê bêdzie z czterech stref.

Pierwsz¹ stref¹ bêdzie Skansen Park
z wyspami na wodzie, zawieraj¹cy makiety

-  miniatury obiektów historycznych i
wspó³czesnych w swoim obecnym stanie
wraz z najbli¿szym otoczeniem. Wysepki
bêd¹ po³¹czone mostkami, w�ród których
bêd¹ równie¿ miniatury istniej¹cych obiek-
tów.

Drug¹ stref¹ bêdzie strefa dydaktyki
i inwestycji towarzysz¹cych. Bêd¹ to eks-
pozycje przedstawiaj¹ce dawne i wspó³cze-
sne obyczaje i obrzêdy. Uzupe³nieniem tej

strefy bêd¹ punkty informacyjne i ma³ej ga-
stronomii, zaplecze sanitarne i techniczne.

Trzecia strefa to inwestycje komercyj-
ne takie jak: motele, hotele, obiekty han-
dlowe, gastronomiczne, pola campingowe
itp. Planowana jest równie¿ budowa stacji
paliw.

Czwarta strefa to zespó³ parkingów
na 430 miejsc postojowych.

Wstêga Czasu - jak przewiduj¹ go-
spodarze - bêdzie to g³ówna droga zwie-
dzania Skansenu, a która bêdzie bieg³a
w�ród obiektów ustawionych chronologicz-
nie, tak jak powstawa³y. Spe³nienie tej wi-
zji bêdzie realizowane etapowo i tak te¿
udostêpniane zwiedzaj¹cym. (ceny biletów
aktualne dnia 3 sierpnia 1999 roku: nor-
malny 3,00, ulgowy (dzieci i m³odzie¿) -
2,00, grupowy - 2,00; dodatkowe op³aty za
filmowanie lub fotografowanie - 2,00.

Warto wiêc zrobiæ krótk¹ przerwê
w podró¿y i odbyæ podró¿ znacznie d³u¿-
sz¹ po Skansenie.

Jad¹c z Bydgoszczy do Poznania dro-
g¹ krajow¹ nr 5, po miniêciu Gniezna i Po-
biedzisk mo¿na zauwa¿yæ du¿¹ reklamê
z napisem �SKANSEN MINIATUR NA
SZLAKU PIASTOWSKIM�.

Có¿ to takiego zapyta³em osobê pe³ni¹c¹
dy¿ur:

Skansen Miniatur powsta³ w roku
1998 w 950. rocznicê powstania Pobiedzisk.
Obecnie zajmuje obszar oko³o 0,5 ha, na
którym znajduj¹ siê miniatury obiektów

Na wycieczkowym szlaku

SKANSEN MINIATUR
NA SZLAKU PIASTOWSKIM



Ka¿dego roku nim ¿acy wyjad¹ na
�wiêta Bo¿ego Narodzenia do swoich ro-
dzinnych domów, zbieraj¹ siê na wspólnej
Wigilii akademickiej organizowanej przez
Duszpasterstwo Akademickie "Martyria".

W tym roku spotkali�my siê wszyscy
15 grudnia w ch³odny adwentowy wieczór.
Nasz¹ Wigiliê rozpoczêli�my od odczyta-
nia fragmentu Pisma �wiêtego, mówi¹ce-
go o Narodzeniu Chrystusa. Pó�niej wys³u-
chali�my fragmentu Orêdzia Jana Paw³a II
na �wiatowy Dzieñ M³odzie¿y. Nastêpnie
za�piewali�my, i¿ Ten, na Którego czeka-
my, w³a�nie siê narodzi³ "w�ród nocnej ci-
szy" W koñcu nadszed³ czas dzielenia siê
"bia³ym chlebem" i sob¹. Czas otwarcia siê
na drugiego, czasami nieznanego cz³owie-
ka. Sk³adali�my sobie ¿yczenia. Poniewa¿
rodzina studencka jest bardzo du¿a i licz-
nie przyby³a by �wiêtowaæ Wigiliê Bo¿ego
Narodzenia, czas sk³adania ¿yczeñ by³ do�æ
d³ugi.

Kiedy ju¿ wszyscy podzielili siê
op³atkiem, zasiedli�my do wspólnej wiecze-

Studencka Wigilia

DZIELIÆ SIÊ CHLEBEM I ...

Wokó³ ¯ywego ¯³óbka  1999

PASTERSKIM OKIEM
WIDZIANE ...

rzy. Na naszym stole znalaz³y siê wspania-
³e potrawy wigilijne. Jak w ubieg³ych la-
tach wszystkie dania przygotowali studen-
ci. Siedz¹c przy stole zastawionym wspa-
nia³ymi daniami, nie zapomnieli�my, ¿e Wi-
gilia ma g³êbszy wymiar. Przede wszystkim
wspominamy Narodzenie Jezusa, spotyka-
my siê z drugim cz³owiekiem przekazuj¹c
mu rado�æ p³yn¹c¹ z faktu, ¿e w Betlejem
narodzi³ siê Zbawiciel. Jest to czas od³o¿e-
nia na bok zmartwieñ, czas radowania siê z
tego, ¿e Bóg rodzi siê w moim sercu.

Dlatego te¿ na wigilijnym stole nie
mo¿e zabrakn¹æ dodatkowego nakrycia,
bêd¹cego wyrazem gotowo�ci przyjêcia
drugiego cz³owieka, dzielenia siê z nim
"chlebem i rado�ci¹". Na naszej akademic-
kiej wieczerzy nie zabrak³o go�ci,  przyby-
li do nas studenci z Duszpasterstwa Aka-
demickiego Stryszek, wraz ze swoim dusz-
pasterzem. My�lê, i¿ dziêki naszej otwar-
to�ci czuli siê jak u siebie w domu.

Przyby³ do nas tak¿e go�æ specjalny,
�w. Miko³aj prosto z Laponii. Ka¿dy otrzy-

ma³ prezent. Z tego wynika, ¿e wszyscy byli
grzeczni, to dobrze, oby w przysz³ym roku
te¿ tak by³o.

Nasze �wiêtowanie zakoñczy³a Msza
roratnia. W kazaniu ksi¹dz mówi³ o tym ¿e
ka¿dy z nas jest wezwany do tego by "da-
waæ nowe ¿ycie". Zwi¹zane jest to z wysi³-
kiem, bólem na, który musimy siê zdobyæ,
by "rodziæ dobro". ¯eby tak by³o musimy
staraæ siê odpowiadaæ na wolê Boga jak
Maryja. Nie mo¿emy uciekaæ tylko dlate-
go, ¿e boli. Powinni�my pamiêtaæ, ¿e to co
dobre w bólach siê rodzi. Jednak ból ro-
dzenia zawsze ukoronowany jest rado�ci¹
nowego ¿ycia. Bóg pomo¿e nam znie�æ
trud, musimy jednak odpowiedzieæ pozy-
tywnie na jego ciche zaproszenie do "da-
wania nowego ¿ycia". Nasza zgoda wystar-
czy by dokona³ siê w nas cud poczêcia.
Przyk³adem ma byæ dla nas Maryja. Wpa-
truj¹c siê w Ni¹ mamy nieustannie odpo-
wiadaæ Bogu, tak, jak Ona "Niech mi siê
stanie wed³ug s³owa Twego". Eucharystia
zakoñczy³a nasze wspólne bycie ze sob¹.
Da³a nam wskazówkê, co zrobiæ by Bóg
narodzi³ siê nie tylko w ¿³obie, ale tak¿e w
naszych sercach.

 ANIA
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Ka¿dego roku w czasie �wi¹t Bo¿e-
go Narodzenia w naszych �wi¹tyniach po-
jawiaj¹ siê szopki symbolizuj¹ce miejsce,
w którym narodzi³ siê Jezus. Te budowle
wzruszaj¹ niejednego cz³owieka, o¿ywia-
j¹c w nim tajemnicê mi³o�ci Boga. Wszy-
scy staramy siê wyobraziæ sobie tamto wiel-
kie, radosne wydarzenie. W naszym ko�cie-
le obraz sprzed 2000 tysiêcy lat staje siê
czym� rzeczywistym. Drogi czytelniku je-
¿eli w �wiêta Bo¿ego Narodzenia nie by-
³e� w ko�ciele pod wezwaniem Matki Bo-
¿ej Królowej Mêczenników w Bydgoszczy,
zastanawiasz siê zapewne jak to mo¿liwe.
Odpowiem. Mo¿na obraz sprzed tak wielu
lat o¿ywiæ. Ka¿dego roku przed oczyma
ludzi zgromadzonych w ko�ciele staje au-
tentyczna �wiêta Rodzina, najprawdziwsi
Anio³owie, pasterze, nie brakuje zwierz¹t.

2000 lat temu Anio³ pasterzom mó-
wi³, Chrystus siê wam narodzi³.  Oni us³y-
szawszy tê radosn¹ nowinê, Bie¿eli do Be-
tlejem skwapliwie, znale�li Dzieciê w ¿³o-
bie, Maryjê z Józefem.

Mnie nie ukaza³ siê Anio³, wystarczy-
³o, by w moim sercu za�wieci³a Gwiazda
Betlejemska. Jej �wiat³o by³o tak silne, ¿e
nie mog³am nie pój�æ przywitaæ Nowona-

rodzonego. Gwiazda zaprowadzi³a mnie do
ubogiej szopki pokrytej s³om¹. Zapewne za-
pytasz s³owami kolêdy: Pasterze mili, co-
�cie widzieli? Ja widzia³am wiele i tym
chcia³abym siê z wami podzieliæ. Nigdy nie
my�la³am, ¿e w takiej nêdznej szopie mo¿e
byæ tak ciep³o. Nie, nie ma tam grzejnika.
Jest ciep³o, bo ciep³e s¹ serca wszystkich
przyby³ych witaj¹cych Jezusa. Atmosfera
jest rodzinna. Tam: Anieli graj¹, króle wi-
taj¹, pasterze �piewaj¹, bydlêta klêkaj¹,
cuda, cuda og³aszaj¹.

Bycie pasterzem nie ogranicza siê jed-
nak do �piewania i pilnowania zwierz¹t -
chocia¿ to te¿ jest bardzo wa¿ne. Nie mo¿-
na pozwoliæ by zwierzêta za mocno  ha³a-
sowa³y, i obudzi³y �pi¹ce Dzieci¹tko. Wa¿-
ne jest by przed udaniem siê do stajenki
szepn¹æ zwierzêtom, co maj¹ robiæ. Wystar-
czy powiedzieæ np. : Osio³ z wo³em niech
chuchaj¹  i Dzieci¹tko ogrzewaj¹,  by nie
by³o zimno temu, Panu dzisiaj zrodzone-
mu.

Po takich s³owach zwierzêta stan¹ na
wysoko�ci zadania. Niekiedy pasterz musi
podaæ Maleñstwu co� do zabawy.

Rado�ci¹, któr¹ przepe³nione s¹ na-
sze pasterskie serca musimy siê dzieliæ, dla-

tego, �piewaj¹c:
Do szopy do szopy wszyscy, kto ogrzaæ

pragnie rêce, z darami, z darami, z dara-
mi, by odtaja³o serce, zapraszali�my wszyst-
kich do radowania siê wspólnie z nami, do
wpatrywania siê w ¿³óbek, który o¿ywia ta-
jemnicê mi³o�ci Boga. Sk³adali�my Bogu
ofiarê z naszych serc, by w nich znalaz³ so-
bie ciep³e mieszkanko.

 Kiedy stoi siê blisko ¿³óbka ma siê
wra¿enie i¿: �wiat jest piêkny od Panienki,
Od Dzieci¹tka od stajenki.

 �wiat jest rzeczywi�cie tak piêkny
pod jednym warunkiem. Pisa³ o tym Adam
Mickiewicz:

Wierzysz, ¿e siê Bóg zrodzi³
w betlejemskim ¿³obie,

Lecz biada ci, je¿eli nie
 zrodzi³ siê w tobie.

Ka¿dy pasterz musi o tym pamiêtaæ i
przygotowaæ w sercu miejsce dla Stwórcy.
Jest to bardzo wa¿ne, by Bo¿e Narodzenie
by³o pe³ne i wla³o w serce rado�æ, któr¹
mo¿na siê dzieliæ z innymi. Nastêpne �wiêta
Bo¿ego Narodzenia za rok. Pasterski strój
powêdrowa³ do szafy. W sercu pozosta³ jed-
nak ¿³óbek, który nie jest pusty, jest w nim
Ma³y Jezus, o którego trzeba dbaæ tak samo
jak w lichej stajence. ̄ yczê wszystkim, tak
po pastersku, by rado�æ Bo¿ego Narodze-
nia w was trwa³a i umacniana by³a przez
Jezusa, Który znalaz³ miejsce w waszych
sercach.

PASTERZ (DEBIUTANT)



W ostatnich dniach roku 1999 by³am na
Europejskim Spotkaniu M³odych Taize w War-
szawie. Przede wszystkim niesamowita sprawa
- tak wielu ludzi, z ró¿nych krajów, mówi¹cych
ró¿nymi jêzykami, ale o tym samym. Ka¿dy z
nas szuka³ tego samego w ¿yciu, miewa³ po-
dobne problemy w domu, w�ród znajomych ...
Szok!

Nigdy nie podejrzewa³am, ¿e znaj¹c tyl-
ko dwa jêzyki (polski i angielski) mo¿na doga-
daæ siê z tak wieloma narodami. Najtrudniej
by³o z Brazylijczykiem (z pochodzenia), miesz-
kaj¹cym we W³oszech, mówi¹cym (oprócz w³o-
skiego) tylko po portugalsku.

A wszyscy S³owianie to jedna rodzina,
starszy czy m³odszy ... my mówili�my po pol-
sku (Litwini z regu³y te¿), a np. S³owacy po swo-
jemu i doskonale siê rozumieli�my. Z Czecha-
mi wystarczy³o zamiast "sz" i "cz" u¿ywaæ "si"
i "ci", przyspieszyæ tempo mówienia i te¿ ka¿-
dy wiedzia³ o co chodzi ...
Francuzów (nawet jak mó-
wili biegle po angielsku)
trudno by³o zrozumieæ ze
wzglêdu na inny akcent i
nie wymawianie literki
"h". Poza tym oni chyba
nie lubi¹ uczyæ siê innych
jêzyków. Za to W³osi s¹
bardzo otwarci, szczerzy,
weseli i energiczni (Au-
striacy te¿, ale nie maj¹ ta-
kich du¿ych ³adnych czar-
nych oczu...). Jak w autobusie czy na przystan-
ku s³ychaæ by³o �piew, to wiadomo, ¿e albo W³o-
chów albo Francuzów.

Du¿o czasu spêdza³y�my w autobusie
(Asia, Anita, Agnieszka i ja), bo mieszka³y�my
25 km od Agrykoli (miejsca spotkañ) w Legio-
nowie. W tamtejszej parafii �w. Jana Kantego
odbywa³y siê rano Msze �w. i spotkania w gru-
pach miêdzynarodowych. Msza by³a 2x d³u¿-
sza ni¿ normalnie (bez kazania!), bo Ewange-
lia, modlitwa wiernych i "og³oszenia drobne"
by³y zawsze conajmniej w trzech jêzykach. "Oj-
cze Nasz" ka¿dy mówi³ po swojemu (istna wie-
¿a Babel), ale fajnie brzmia³o i (co ciekawe)
wszyscy równo koñczyli.

Podczas spotkañ miêdzynarodowych
zespo³ów odpowiadali�my na refleksyjne pyta-
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Europejskie Spotkanie M³odych w Warszawie

SK¥D JESTE�CIE?
nia u³o¿one przez brata Rogera. W naszej gru-
pie by³o 4 Francuzow (m.in. nasz prowadz¹cy
David - z akcentem na ostatni¹ sylabê), dwie
Bia³orusinki i 7 Polek. Z Francuzami dogady-
wa³y�my siê po angielsku, potem jedna Polka
t³umaczy³a na polski dla tych, które nie umia³y
angielskiego, druga z angielskiego na rosyjski
(dla Bia³orusinek), a David dla reszty Francu-
zów na francuski. Dziêki temu czas naszych roz-
wa¿añ koñczy³ siê ju¿ po pierwszym pytaniu ...
Jedna Polka na pytanie "Do kogo siê modlisz?'
powiedzia³a: - I pray to Holy Ghost (zamiast
Holy Spirit). David nie zrozumia³ intencji i za-
cz¹³ siê �miaæ: - Uhuuu...uhuuuu... ghosts, gho-
sts... uhuuuu, ale zaraz wyt³umaczy³y�my mu,
¿e po polsku duch to nie tylko zjawa ...

Popo³udniami i wieczorami spotykali-
�my siê na Agrykoli. By³o 5 ogromnych namio-
tów i tylko w jednym nie mówi³o siê po polsku.
Raz posz³y�my zobaczyæ z jakich krajów s¹ tam
ludzie. Podesz³y�my do jednych, co siê tak sym-
patycznie u�miechali i pytamy - Hello, where
are you from? (Cze�æ, sk¹d jeste�cie?)  Na to
oni - My? Z Sieradza!

Pod koniec dowiedzia³y�my siê, ¿e na
"Karty darmowych przejazdów komunikacj¹
miejsk¹" , które otrzyma³ ka¿dy uczestnik mo¿-
na równie¿ wchodziæ do wa¿niejszych obiek-
tów kulturalnych. Postanowi³y�my, ¿e wjedzie-
my chocia¿ na wie¿ê Pa³acu Kultury. Mg³a by³a
taka, ¿e sam budynek by³o widaæ tylko do po-
lowy, ale to nic. Jest godzina 12:09. Wchodzi-
my, a stra¿nicy do nas:  - O 12-tej zerwa³a siê
winda, bo od rana przejecha³o ni¹ ok. 15 tys.
osób, a to jest norma kilkuletnia. Zapraszamy
w poniedzia³ek.

Có¿ by³o robiæ? Posz³y�my do £azienek,
a tam Chopin mimo mrozu i o�nie¿onych d³oni
wytrwale siedzia³ pod wierzb¹ i gra³. Prócz tego
mnóstwo pawi chodzi³o dumnie po �niegu.

Brat Roger ca³y czas otoczony by³
dzieæmi. U�miecha³ siê do nich, g³aska³ po
g³ówkach i b³ogos³awi³ je - zupe³nie jak Pan
Jezus (co opisuje Ewangelia).

Nowy Rok obchodzili�my kilka razy (co
godzinê jeden) pocz¹wszy od tego z Armeñczy-
kami o 23:00.

Szkoda, ¿e tak rzadko zdarza siê tego typu
spotkanie w Polsce.

PAULA

Od autorki: Serdecznie dziêkujê ks. Marcinowi
(CM) - duszpasterzowi z DA �Stryszek� - za
opiekê oraz wielkie i dobre serce.  Bóg zap³aæ.

Brat Roger
�  Bóg niestrudzenie nas szuka nawet wtedy,
kiedy nie jeste�my tego �wiadomi.

� Aby przygotowywaæ pokój i pojednanie miê-
dzy narodami, trzeba zacz¹æ wewn¹trz ka¿de-
go z nas.

� ... ¿yjmy w prostocie, z nadziej¹, w wolno�ci
i w pokoju. I Bóg, ponad naszymi oczekiwa-
niami, obdaruje nas zadziwieniem. Jakim? Za-
dziwieniem rado�ci¹.

� Nasze ¿ycie nie jest poddane jakiemu� fatali-
zmowi lub �lepemu przeznaczeniu, jest bowiem
odpowiedzi¹ na Bo¿e wezwanie, Bóg zachêca
nas, by�my stawali siê twórcami. I oto, kiedy
zaufamy Bogu, mo¿emy tworzyæ nawet wtedy,
kiedy pojawiaj¹ siê trudno�ci.

� To, czego w Ewangelii nie rozumiesz, rozu-
miej¹ inni i rozja�ni¹ twoj¹ drogê. Nie pozwól
wiêc, ¿eby obumar³a nadzieja.

(S³owa brata Rogera wypowiedziane w War-
szawie 28, 29, 31. grudnia 1999 r.)

ks. kard. Józef Glemp
Witam serdecznie m³odych ludzi, którzy

tak licznie przybyli ze Wschodu i z Zachodu, z
Pó³nocy i z Po³udnia Europy, a tak¿e z innych
kontynentów. (...)

Pozdrawiam serdecznie brata Rogera i
braci ze Wspólnoty Taizé i dziêkujê im, ¿e wy-
brali Warszawê jako kolejny etap 'Pielgrzymki
Zaufania Przez Ziemiê'. Ju¿ od lat Wspólnota z
Taizé pod¹¿a jej szlakiem z tylu m³odymi Pola-
kami z wzajemnym zaufaniem. To, co mnie w
Taizé uderza, to otwarto�æ Wspólnoty i jej sze-
rokie horyzonty. Pozwalaj¹ one m³odym lu-
dziom otworzyæ siê na Boga, spotkaæ Go w ci-
szy, a tak¿e w braciach, niezale¿nie od ich na-
rodowo�ci, wyznania, rasy i kultury. (...)Tego-
roczne Spotkanie M³odych odbywa siê w hi-
storycznym momencie. Wkraczamy w Wielki
Jubileusz  Chrze�cijañstwa. W tê szczególn¹
noc, która nas wprowadzi w rok 2000, m³odzi
ludzie z ca³ej Europy bêd¹ siê modliæ w War-
szawie o pokój na �wiecie. Proszê Boga, by ten
Jubileusz by³ dla ka¿dego z Was rokiem pojed-
nania, rokiem przebaczenia. I aby�cie wszyscy
odkryli w Chrystusie zadziwienie rado�ci¹.

(S³owa Prymasa wypowiedziane w War-
szawie  29. grudnia 1999 r.)

****
Od redakcji: Cytaty i zdjêcia pochodz¹ ze stro-
ny internetowej - http://www.taize.fr/pl/, pra-
wa autorskie: Ateliers et Presses de Taizé, 1999
71250 The Taizé Community, France.
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28. grudnia
Tego wieczoru pozdrawiamy m³odych

z Pó³nocy i Po³udnia Europy: z Finlandii, Szwe-
cji, Norwegii, Danii, Portugalii, Malty i W³och.
Pozdrawiamy równie¿ tych, którzy przyjechali
z Brazylii, Chile, Kolumbii, Haiti, Meksyku,
Republiki Dominikany, Porto Rico.

29. grudnia
Pozdrawiamy m³odych Rosjan, miesz-

kañców Syberii, Bia³orusinów, Ukraiñców oraz
tych, którzy przyjechali z Czadu, Kenii, Afryki
Po³udniowej, Kamerunu, Kongo-Kinszasa,
Togo, Tanzanii, Burkina-Fasso. Pozdrawiamy
Nuncjusza Apostolskiego, bpa Kazimierza Ro-
maniuka, biskupów z Polski, Litwy, Francji, In-
dii, ksiê¿y prawos³awnych z Warszawy i ojca
Walentyna z Moskwy, biskupów Ko�cio³a
Ewangelickiego, Reformowanego i Metody-
stycznego z Polski. Pozdrawiamy Pani¹ Mar-
sza³ek Senatu, Pana Marsza³ka Sejmu, Mini-
stra do spraw integracji europejskiej, Prezyden-
ta Warszawy, Ambasadora Francji, pozdrawia-
my tak¿e pana Jerzego Buzka, premiera Pol-
ski.

30. grudnia
Co wieczór pozdrawiamy narody obec-

ne na spotkaniu europejskim. Dzisiaj pozdra-
wiamy m³odych z Bo�ni-Hercegowiny, Estonii,
£otwy, Litwy, Chorwacji, Republiki Czeskiej,
Albanii, S³owacji i Turcji. Pozdrawiamy tak¿e
m³odych Koreañczyków, Filipiñczyków, Japoñ-
czyków, przyby³ych specjalnie na spotkanie,
Hindusów, Indonezyjczyków, m³odych z Ma-
lezji, Singapuru, Mianmar, Chin, Australii
i Nowej Zelandii.

31. grudnia
Dzi� wieczorem chcieliby�my wyraziæ

nasz¹ wdziêczno�æ wszystkim rodzinom, które
przyjê³y m³odych w swoich domach. Pozdra-
wiamy m³odych, którzy przyjechali ze Stanów
Zjednoczonych, z Jugos³awii, ze S³owenii,
Rumunii, Republiki Macedoñskiej, Wêgier,
Bu³garii i z Polski. Pozdrawiamy tak¿e wszyst-
kich, którzy mówi¹ po niemiecku, angielsku,
francusku i holendersku.

Od redakcji: Cytaty i zdjêcie pochodz¹ ze strony in-
ternetowej - http://www.taize.fr/pl/, prawa autorskie:
Ateliers et Presses de Taizé, 1999 71250 The Taizé
Community, France.

Taize w Warszawie

WITAJCIE U NAS

W "Wiatraku" ¿ycie siê krêci - zajê-
cia sta³e odbywaj¹ siê raczej bez zak³óceñ.
Og³osili wyniki konkursu - plastycznego i
literackiego. Prac nadesz³o bardzo du¿o, ale
jako� poradzili sobie i uda³o im siê przy-
znaæ nagrody - choæ to wcale ³atwe nie by³o,
bo prace dzieci zawsze s¹ pe³ne uroku
i trudno je oceniæ.

23 stycznia zaprasza na swój koncert
kolêdowy schola "SOLI DEO" - warto po-
s³uchaæ jak piêknie �piewaj¹.

W czasie ferii zapraszaj¹ do �wietli-
cy - od 31 stycznia do 5 lutego w godzi-
nach 8.00 - 16.00. dzieciaki musz¹ zabraæ
ze sob¹ tylko drugie �niadanie, chyba, ze
bêd¹ potrzebne bilety autobusowe - bo z
tego co wiem, planuj¹ jakie� wyjazdy, wy-
cieczki, filmy i zabawy.

No, to pozdrawiam w Nowym Roku,
¿ycz¹c dobrych dni.

¯YCZLIWA

Centrum Kultury Katolickiej

W I A T R A K
ul. gen. M. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz,
tel/fax  346-31-90, wiatrak@by.onet.pl.
Biuro czynne od pn do pt (10.00-18.00) *
Poradnia Wsparcia i Pomocy Psychologicz-
nej PRZYSTAÑ  - telefon zaufania
346-71-78 (pn - pt 17.00-20.00) * Punkt In-
formacjyjny o Sektach i Nowych Ruchach
Religijnych (przy wspó³pracy z DA �Marty-
ria�) kontakt: tel. 346-31-90, 346-31-94 * Nr
konta bankowego: PKO BP II O/Bydgoszcz
Nr 10201475-711153-270-1

W�ród wielu spotkañ op³atkowych,
odby³o siê tak¿e op³atkowe spotkanie Pa-
rafialnego Klubu Sportowego "WIA-
TRAK", który powsta³ w ostatnich miesi¹-
cach 1999 roku. Mia³o ono miejsce 20 grud-
nia, po wieczornej Mszy �w., sprawowanej
m.in. w intencji cz³onków i sympatyków
Klubu. Do tradycji spotkañ op³atkowych
nale¿y �piewanie kolêd, czytanie Pisma �w.
oraz dzielenie siê op³atkiem. Podobnie by³o
i w tym przypadku. Potem przy piêknie
przygotowanym i udekorowanym stole (to
zas³uga m³odzie¿y studenckiej zaanga¿o-
wanej w dzie³o klubowe) trwa³y rozmowy
i �piewanie kolêd. Atrakcj¹ spotkania oka-
za³y siê wspomnienia Pana  Leszka, repre-
zentanta Polski w lekkiej atletyce sprzed
wielu lat. Jego ciekawe opowie�ci dotyka-
³y bowiem nie tylko wyczynów sportowych,
ale tak¿e trudno�ci z jakimi spotykali siê
sportowcy, którzy chodzili do ko�cio³a
podczas zgrupowañ, b¹d� wyjazdów zagra-
nicznych.

Wprawdzie przy stole wolnych
miejsc by³o wiele, mamy jednak nadziejê,
¿e w przysz³o�ci bêdzie inaczej. Klub po-
wsta³ niedawno i nie jest na razie zbyt licz-
ny.  S¹dzimy jednak, ¿e na nastêpnych spo-
tkaniach tego typu bêdziemy mieæ proble-
my z pomieszczeniem wszystkich w sali,
czego tak¿e sobie ¿yczyli�my. Kolejny raz
wiêc zwracamy siê z apelem do parafian, o
aktywne w³¹czenie siê w nasze dzie³o -
kszta³towania postaw ludzkich tak¿e przez
sport.

BOGDAN

Uprzejmie donoszê, ¿e ...

24, 25, 26 grudnia 1999 r. oraz 6 stycznia 2000
tworzyli�my  ̄ ywy ̄ ³óbek.

Za to wyzwolenie w tylu ludziach nadziei,
za to, ¿e przyja�niej spojrz¹ na Ko�ció³,
niech Bóg wam b³ogos³awi w Nowym
Roku - ks. Krzysztof

28. grudnia do 2.01.2000 by³ wyjazd na Euro-
pejskie Spotkanie M³odych do Warszawy.
Od 10 do 11 stycznia trwa³a kolêda w aka-
demikach ATR Od 17 do 18. stycznia bê-
dzie kolêda w akademikach AM.
19 stycznia - Msza �w. w intencji sesji -
godz. 20.00 w kaplicy; od tego dnia codzie-
nie modlitwa za zdaj¹cych egzaminy
o godz. 21.00 w kaplicy.

21 stycznia - bal karnawa³owy - BAL
PIERWSZYCH WIEKÓW - mile widzia-
ni: chrze�cijanie, ̄ ydzi, Grecy, Rzymianie,
lwy i co tam jeszcze przyjdzie komu do g³o-
wy; pocz¹tek - godz. 20.00 w auli domu
katechetycznego; wstêp - 7 z³. lub co� do
jedzenia za tê sumkê. PRZEBRANIA
OBOWI¥ZKOWE.

Punkt Informacji o Sektach i Nowych
Ruchach religijnych - dy¿ur przy telefo-
nie 346 71 78 w ka¿dy czwartek od 19.00
do 20.00.

PRZYGOTOWA£A MA£A

Op³atek w PKS-ie

Wiele jest miejsc

Informujemy
zawiadamiamy

Bóg nigdy nie stawia
nam wymagañ ponad
si³y. Sam daje si³y do
dokonania tego, czego
od nas oczekuje.

Jan Pawe³ II



17 GRUDNIA 1999 przed po³udniem

Telefon w "Wiatraku" rozgrzany do czer-
wono�ci ( zreszt¹ nie tylko dzisiaj, tak jest
od paru dni). Na parterze w domu kateche-
tycznym ro�nie góra worków z ³añcuchem
choinkowym. Pytamy siê nawzajem, czy
starczy nam do Torunia ... chyba tak, choæ
jeszcze dok³adnie nie wiemy, ile tego jest.
Sytuacje s¹ zadziwiaj¹ce - siedzi ze mn¹ w
biurze nauczycielka z Zespo³u
Szkó³ Samochodowych .... ch³o-
paki zrobili ok. 6 km. £añcucha!
¯e te¿ im siê chcia³o ... robili w
domu, na lekcjach, zespo³owo i
indywidualnie. Przychodz¹ dzie-
ciaki ze SP 17 ... ka¿dy d�wiga
worek, a z nimi ekipa reporterów
z Telewizji Polskiej. Za chwilê
podje¿d¿a kolejny samochód i
kolejne worki wêdruj¹ "za kratê".
W biurze telefon za telefonem -
wiêkszo�æ dotyczy ³añcucha ...
mo¿e by ten dzieñ siê skoñczy³?

17 GRUDNIA 1999 - po po³u-
dniu

Worków przybywa. Nie wiemy, czy zmiesz-
cz¹ siê na korytarzu. Tomek próbuje to ja-
ko� policzyæ ... ustalamy zadania na jutro i
na niedzielê - wielki fina³. Znaj¹c ¿ycie -
co� nas zaskoczy. Zobaczymy tylko co  .....

17 GRUDNIA  1999 - ok. 24.00

Jestem w Radiu Plus - prowadzimy "Aka-
demick¹ 12". Mówimy o ¿ywej Szopce, o
Bo¿ym Narodzeniu i oczywi�cie o £añcu-
chu. Dzwoni Ks. Krzysztof Buchholz z naj-
nowszymi wiadomo�ciami - spokojnie star-
czy do Torunia - jest ok. 80 km. Hm ... robi
siê gor¹co. Przecie¿ to jeszcze nie wszyst-
ko.

18 GRUDNIA - godziny przedpo³udniowe

Samochody z ³añcuchami podje¿d¿aj¹ na-
dal. Siedzê na wyk³adach i my�lê o tym, co
dzieje siê w Fordonie ... zasypa³o ich? Czas
siê wlecze niemi³osiernie.

18 GRUDNIA 1999 - wieczór

Drukujemy podziêkowania, listy szkó³ (jest
ich 42 z Bydgoszczy i okolic), wiadomo�ci
dla mediów. Mamy 82 km. £añcucha ...
potrzebowali�my 13 km ... ale siê namno-
¿y³o! Ostatnie zabiegi "kosmetyczne" - koñ-
czymy o 2.00  - zaczê³a siê niedziela. Trud-
no sobie ten dzieñ wyobraziæ. Spekuluje-
my, czy bêdzie pada³o, czy mróz przyjdzie
... lepiej mróz ni¿ deszcz! Jak nam ten pa-
pier namoknie, to co my z tym zrobimy?

Ostatnie ustalenia i wytyczne ... i dobranoc.
Noc krótka. Bardzo krótka.

19 GRUDNIA 1999 -  godz. 9.00

Pogoda niczego sobie. Trochê wieje. Stu-
denci z "Martyrii" przyszli. Dzielimy ³añ-
cuchy na ³adne i kolorowe oraz na te moc-
niejsze. Kolorowe ³adujemy na "mój" sa-
mochód - te  po po³¹czeniu pojad¹ na Stary

Rynek - bêdziemy je rozdawaæ. Reszta wê-
druje na pozosta³e samochody z firm
"Borg" i "Exmot".

19 GRUDNIA 1999 - godz. 9.30

Narada. Wszyscy podzieleni s¹ na grupy 3
- 4  osobowe. Szefowie grup dostaj¹ opis
trasy, sznurek i nó¿, zszywacze i dwa kar-
toniki zszywek - wiadomo - ³añcuch bêdzie
siê rwa³, trzeba to jako� ³¹czyæ. Musimy
zd¹¿yæ do 12.00, ka¿da grupa ma do roz-
ci¹gniêcia ok. 2 km. £añcucha. Ostatnie wy-
tyczne Ksiêdza - musicie uwa¿aæ na mo-

�cie - tam szefem jest Damian - nie powi-
nien planowo jechaæ ¿aden poci¹g. A nie-
planowo? No .... tego nie wiem. Damian
sobie poradzi - ma w grupie �wietne dziew-
czyny! Oni dostaj¹ najwiêcej sznurka, bo
tam ³añcuch trzeba przywi¹zywaæ do ba-
rierek no i bêdzie wia³o. Modlitwa na ko-
niec i b³ogos³awieñstwo. Przyda siê - ni-
gdy nic nie wiadomo.

19 GRUDNIA 1999 - GODZ. 10.00

Wskakujemy grupami do samocho-
dów. Ja z "moimi lud�mi" jedziemy
"Borgiem" jako 4 grupa. Mamy do
zrobienia 1400 m od znaku "punkt
czerpania wody" do tablicy "Czar-
nowo". Na mo�cie mijamy pierwsz¹
ekipê - ju¿ zaczêli. Wiatr coraz moc-
niejszy ... my�lê, ze bêdzie nam zim-
no - najgorzej w rêce. Dobrze, ¿e
nie pada!

No - dojechali�my do naszego punk-
tu. Wysiadamy ... pierwsze worki
l¹duj¹ na asfalcie. Pierwsze metry
owijamy wokó³ barierki. Idzie nie-
�le. £añcuch gruby, chyba z tapety.

Na razie niepotrzebne nam zszywki i sznu-
rek.

19 GRUDNIA 1999 - 11.00

Nadal rozwijamy ³añcuch. Jest nam gor¹-
co! Biegamy ... i �miechu tyle, ¿e a¿ brzuch
boli. Od czasu do czasu ko³uje nad nami
helikopter - podobno Telewizja. Bêdziemy
s³awni! Ludzie z domów, które mijamy, wie-
dz¹ o £añcuchu. Starsza Pani ¿a³uje nas,
¿e w takie zimno ... ale zawsze mo¿e byæ
gorzej ... mog³oby padaæ ...! a tu nawet s³oñ-
ce siê pokazuje. Pojawia siê Ksi¹dz ...
mówi: dobrze jest. Najtrudniejsze s¹ "ka-
wa³ki" na polach - wiatr wieje do�æ mocno
i trzeba ³añcuch przygniataæ kamieniami,
kijami - co tam znajdziemy. Pomagaj¹ nam
dzieciaki z Czarnowa. Powoli zbli¿amy siê
do tablicy. Koñcz¹ siê mocne ³añcuchy.
Piotr wskakuje na samochód i wyszukuje
co lepsze ... có¿, jak siê nie ma co siê lubi
... ³añcuch rwie siê co kilka metrów. Zszy-
wacze id¹ w ruch. Czasami sznurek. Znów
jeste�my w polu. Powia³o mocniej i porwa³o
nam dwa worki z ³añcuchem. Trzeba go-
niæ! Uda³o siê - choæ na jeden najecha³ sa-
mochód i worek poszed³ w strzêpy. Zbiera-
my to co zosta³o i dalej do roboty!

19 GRUDNIA 1999 - ok. godz. 11.50

Widzimy ju¿  wyra�nie tablicê Czarnowa
... zd¹¿ymy! Ogl¹damy siê za siebie i .... o

Z Bydgoszczy do Torunia

£AÑCUCH
POJEDNANYCH SERC
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zgrozo! Ca³y kawa³ ³añcucha rozwalony
pl¹cze siê po asfalcie! Trzeba wracaæ i po-
³ataæ! Wraca Piotr  z Ewelin¹, pomagaj¹ im
dzieciaki z Czarnowa. Ja z Ani¹ rozci¹ga-
my dalej. Koñczymy! Ciekawe jak pozo-
sta³e ekipy?

19 GRUDNIA 1999 - godz. 12.00

W Z³ej Wsi Wielkiej za-
czyna siê ³¹czenie ...
tam ma byæ odczytany
apel o pokój i dzieci z
Bydgoszczy i Torunia
po³¹cz¹ ostatnie metry
... my jeszcze w Czarno-
wie. Wsiadamy do "na-
szego" samochodu i do
przodu! Okazuje siê
jednak, ¿e ekipa przed
nami ma trochê k³opo-
tów - tak jak i nam, wiatr
zniszczy³ im trochê ³añ-
cucha. Wysiadamy.
Trzeba pomóc. Okazu-
je siê, ¿e pomoc nade-
sz³a tak¿e z innych sa-
mochodów. Parê minut i skoñczone. Znów
wskakujemy do wozu. Mo¿e zd¹¿ymy choæ
na czê�æ imprezy?

19 GRUDNIA 1999 - godz. 12.30

Doje¿d¿amy do stacji benzynowej w Z³ej
Wsi ... hm ... spó�nili�my siê, bo wszyscy
ju¿ odjechali. Szkoda, ze nie mogli�my zo-
baczyæ, jak wygl¹da³ fina³. Trudno. Cze-
kamy na pozosta³e samochody. Robimy so-
bie wspólne zdjêcia. Na szybko opowiada-
my, co siê dzia³o na trasie. I wskakujemy z
powrotem do samochodów - trzeba pozwi-
jaæ ³añcuch, ¿eby nie by³o ba³aganu przy
drodze. Do "mojego" samochodu wsiada
ekipa na Stary Rynek. Jedziemy. O 14.00
ma zacz¹æ siê "1000 u�miechów pod cho-
inkê". Tam ju¿ czeka na nas Tomek.

19 GRUDNIA 1999 - godz. 14.00

Jeste�my na Starym Rynku. Wy³adowuje-
my nasze ³añcuchy, przenosimy je w pobli-

¿e sceny. Bêdziemy je rozdawaæ mieszkañ-
com Bydgoszczy. Skoñczy³ siê choinkowy
³añcuch pojednania, zaczyna siê ³añcuch
pojednanych serc. Wyk³adamy listê, na któ-
r¹ mog¹ wpisaæ siê ci, którzy w Roku Jubi-
leuszowym deklaruj¹ siê ¿yæ w przyja�ni z

innymi i pojednaæ siê ze swoim wrogiem.
Cierpliwie t³umaczymy, o co chodzi. Du¿o
dzieciaków .... choæ i doro�li wpisuj¹ siê
na listê. Tak - chc¹ siê pojednaæ. Chc¹ do-
staæ choæ kawa³ek ³añcucha ... dajemy. Star-
czy nam dla wszystkich! Na scenie ksi¹dz
Krzysztof i Tomek opowiadaj¹ o tym, co

dzia³o siê w Z³ej Wsi Wielkiej ... mówi¹ o
³añcuchu pojednanych serc, o tym, ze chce-
my te listy zawie�æ do Ojca �wiêtego na
zakoñczenie Roku Jubileuszowego ... robi
siê zimno. Stoimy i rozcieramy rêce ... jed-
nak lepiej by³o rozci¹gaæ ³añcuch!

19 GRUDNIA 1999 -  ok. godz. 16.00

Zimno! Od czasu do czasu kto� z naszych
wpada do "Wêgliszka" - tam mo¿na napiæ
siê czego� ciep³ego. Gratis! To dla organi-
zatorów imprezy ... Z Tomkiem idziemy na
spotkanie z Prezydentem Jasiakiewiczem.
Wygl¹damy do�æ egzotycznie - ciuszki
mamy ma³o wyj�ciowe  - swetry, koszule
... Prezydent dziêkowa³ organizatorom, wy-
ra¿aj¹c swoj¹ rado�æ - wspomnia³ o ³añcu-
chu, o tym, ¿e by³ w Z³ej Wsi ... bardzo mu
siê to podoba³o. S³uchaj¹c jego s³ów, po-
my�la³am: "Ch³opie, co ty wiesz o rado�ci
rozci¹gania ³añcucha ...? masz pogl¹d czy-
sto teoretyczny, a my za to jeste�my prak-

tykami". Dobrze, ¿e
spotkanie szybko siê
skoñczy³o - gor¹ca
kawa zamiast pobudziæ,
raczej nas rozleniwi³a.
Wracamy na Rynek -
nasi ludzie zmarzniêci
... ale humory dopisuj¹!

19 GRUDNIA 1999 -
ok. godz. 18.00

Impreza siê koñczy - jeste�my na scenie i
po raz nie wiem który �piewamy "Pójd�my
wszyscy do stajenki". Zapalamy zimne
ognie - jest piêknie. Prezydent i Wojewoda
oplecieni ³añcuchem choinkowym zapew-
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niaj¹, ze w przysz³ym roku po³¹czymy cale
województwo. Oszaleli. Kto im to zrobi?
Ja siê na to nie piszê.

19 GRUDNIA 1999 - godz. 18.30

Pakujemy nasze rzeczy. £añcucha ju¿ nie
mamy - rozdali�my wszystko. Przyje¿d¿a
po nas Jacek i zabiera do Fordonu. Dopie-
ro teraz czujemy zmêczenie i zimno. W DA
rozgrzewamy siê herbat¹. Nie chce mi siê
ruszyæ rêk¹ ani nog¹ ...  dzi� to nawet nie
lubiê s³owa "³añcuch". Ale cieszymy siê -
na li�cie pojednanych serc ok. 150 nazwisk.
Postanawiamy, ¿e od Bo¿ego Narodzenia
lista bêdzie w ko�ciele.

20 GRUDNIA 1999 - rano

Wszystko mnie boli. Co ja wczoraj robi-
³am?!!! £añcuch .... mój Bo¿e - to siê jed-
nak uda³o.

PS. Chcia³abym bardzo podziêkowaæ
wszystkim, którzy rozci¹gali ³añcuch od
Bydgoszczy do Z³ej Wsi Wielkiej. Nie wiem
jakimi s³owami to powiedzieæ, ¿eby nie by³o
banalnie. DZIÊKI! Bez Was nic by z tego
nie wysz³o. Naprawdê.

MA£A, KTÓRA £AÑCUCH ROZCI¥GA£A

FOT. FRED

Od redakcji:
£añcuch pojednania jest podstawowym ele-
mentem kilkumetrowej wysoko�ci dekora-
cji w naszym ko�ciele. Pojawi³a siê ona w
Wigiliê Bo¿ego Narodzenia i nawi¹zuje do
Roku Wielkiego Jubileuszu. Pod dekoracj¹
jest ksiêga. Ka¿dy mo¿e wpisaæ siêdo niej
obiecuj¹c pojednanie z konkretn¹ osob¹.
Ksiêga czeka na podpisy przez ca³y rok.

FARMACEUCI
BEZ GRANIC

 PHARMACIENS SANS FRON-
TIERES ODDZIA£ W BYDGOSZCZY

ul. Orzeszkowej 41 tel. (0-52) 340-56-18,
85-149 BYDGOSZCZ

Drodzy Parafianie, leki nie wykorzysta-
ne przez Was s¹ potrzebne innym. Powoduj¹
wyzdrowienie, a czêsto ratuj¹ ¿ycie. Te fakty s¹
bezsporne. Stowarzyszenie "Farmaceuci bez
granic", chc¹c pomóc tym, których nie staæ na
zakup nowych leków organizuje zbiórkê leków
nie wykorzystanych.

Leki nie przeterminowane mo¿na przy-
nosiæ do apteki znajduj¹cej przy ko�ciele �w.
Trójcy w Bydgoszczy. Apteka czynna jest w ka¿-
dy wtorek od 18.00-19.00. Tak¿e tam wydawa-
ne s¹ leki - bezp³atnie za okazaniem recepty.
Akcjê zbierania leków popiera Ksi¹dz Pro-
boszcz. Przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Far-
maceuci bez granic

MGR MIROS£AWA ADAMSKA

Od redakcji:
Bêdzie te¿ zbiórka leków naszej Parafii.



3 do 5 sierpnia 1999 - Rekolekcje przy-
gotowuj¹ce

Rekolekcje te prowadzi³, jak i ca³e
nasze g³oszenie przygotowa³ bp Edward
Dajczak. Mówi³ o ewangelizacji, s³u¿bie.
Jednocze�nie odbywa³y siê warsztaty ewan-
gelizuj¹ce, ucz¹ce praktycznych rzeczy ta-
kich jak przepowiadanie kerygmatu itp. Dla
wiêkszo�ci uczestników nie by³o to nowo-
�ci¹, gdy¿ ka¿dy pochodzi³ ze wspólnot
typowo ewangelizuj¹cych. Uczestnicy zo-
stali podzieleni wg zg³oszeñ na ró¿ne po-
s³ugi, ja by³em w grupie modlitwy wsta-
wienniczej. Adorowa³em Pana Jezusa dwa
razy na dobê, w dzieñ i w nocy po godzi-
nie, czu³em siê z tego powodu szczê�liwy -
wszak to �ród³o mocy i si³y. Zdajê sobie
sprawê, ¿e tak naprawdê nikt sam z siebie
niczego by tutaj nie dokona³. By³y te¿ gru-
py: liturgiczna, porz¹dkowa, muzyczna, go-
spodarcza, lazaret.
Rozpoczynaj¹ siê ewangelizacje: uliczne w
trzech grupach (ka¿da po 60 osób), s¹ w
ró¿nych czê�ciach ̄ ar. �piewaj¹, graj¹ pan-
tomimy, daj¹ �wiadectwa, rozmawiaj¹, po-
zostaj¹ z tym pos³ugiwaniem ju¿ do koñca;
oraz na koncertach kapel chrze�cijañskich
na naszej scenie. Widuje siê tam tañcz¹cych
"pogo" kleryków, co budzi wielkie zdziwie-
nie m³odzie¿y. Ja jednak mimo wszystko
nie skorzysta³em z tej formy tañca. Gdy
biskup prosi³ o to aby jako pierwsi na pole
namiotowe Woodstock'a poszli klerycy, bo
przecie¿ s¹ odwa¿ni i po to przyjechali, po-
szli�my i my to znaczy ja i mój wspó³brat
Grzegorz. Znale�li�my siê w "eksperymen-
talnej" grupie 30 osób. Byli�my chyba trze-
cim namiotem w wiosce Chrze�cijan, jak
mówi³a tam przyje¿d¿aj¹ca m³odzie¿.

4. sierpnia 1999 - Na Woodstock'u
Pierwsze co mnie pozytywnie zdzi-

wi³o to to, ¿e wiele razy s³ysza³em od ski-
nów, punków, osób z ró¿nych subkultur:
"Niech bêdzie pochwalony Jezus Chry-
stus...", znacznie czê�ciej ni¿ w miastach
naszego kraju. Niektórzy gdy widzieli mnie
w sutannie, stawali jak wryci, nie mog¹c
nic z siebie wydobyæ. Byli i tacy, którzy
my�leli, ¿e jestem przebranym satanist¹, lub
homoseksualist¹.

Pierwsze spotkanie mia³em z pew-
nym ch³opakiem, brudny, zaro�niêty, w³o-
sy splecione, d³ugie - mia³ na imiê Artur.
W trakcie rozmowy powiedzia³, ¿e jest na
5 roku filozofii, jest narkomanem, którego
wcze�niej (pod koniec szko³y podstawowej)
zrani³ pewien kap³an. Struchla³em, ja m³o-
dy student filozofii, on za� mia³ j¹ w ma-
³ym palcu, co mu powiem? - mo¿e prze-

Ewangelizacja na przystanku (2)

WOODSTOCK 99
cie¿ wszystko bez problemu dziêki swej
wiedzy zanegowaæ. Lecz Pan przychodzi z
pomoc¹ Swym dzieciom, okaza³o siê, ¿e
zna mych wspó³braci ojców: Madeja, Zmi-
trowicza, Tyberskiego, Sierañskiego, - któ-
ry za³atwi³ mu, ¿e mo¿e skoñczyæ studia.
Mówili�my o Jezusie; Artur pisze teksty do
kapel rockowych, podczas "zjazdów" nar-
kotykowych, ma �wiadomo�æ, ¿e przez nie-
go wówczas mówi szatan, kobiety s¹ dla
niego �ród³em zaspokojenia. Da³em mu ka-
wa³ek chleba - by³ g³odny, wspólnie jedli-
�my. Spotka³em w nim Chrystusa poranio-
nego ... S³yszê za sob¹ okrzyki satanas,
Panie przebacz im...

Zaczepi³a mnie trójka punków,
dziewczyna by³a nie ochrzczona, nie prak-
tykowali, chwilê rozmawiali�my o ich ide-
ologii, byli chyba po trawce. Zaprosi³em ich
na nasze koncerty, pytali o "2tm2,3", da-
³em im to co zosta³o mi z jedzenia jakie
wzi¹³em z domu, wówczas zdumienie ich
siêgnê³o zenitu... Ksi¹dz dzieli siê z nimi,
punkami tym wszystkim co mu pozosta³o z
tych "lepszych" rzeczy do jedzenia. Zosta-
³y jedynie pomidory i ogórki obrzañskie.
Daj Panie aby rzucone ziarno wyda³o plon.
By³o to spotkanie z Jezusem odrzuconym.

5 sierpnia 1999
Rano, a w³a�ciwie w nocy o 4.00 idê

na Adoracjê, która jest �ród³em si³y mego
dzia³ania. Wokó³ krajobraz jak z filmu s-f,
pe³no �mieci, tumany kurzu, a wokó³ le¿¹-
cy bracia i siostry po przepiciu lub przedaw-
kowaniu. Nasi wyci¹gaj¹ ich z wymiocin,
ze �mietników, spod nóg ludzi. Szpital po-
lowy tzw. "Lazaret", jest pe³en, trzy du¿e
wojskowe namioty. Po drodze s³yszê:
"Ksi¹dz proboszcz ju¿ siê zbli¿a...", tak
samo kiedy wracam po zaczerpniêciu si³ ze
Zdrojów ¯ycia, podchodzê, czêstuj¹ mnie
"jabolem", gdy odmawiam, pij¹ na moj¹
cze�æ, maj¹ tak¿e samogon. Owsiak mówi
w telewizji, ¿e nie ma pijanych i narkoma-
nów, wystarczy siê jedynie rozejrzeæ.
 Wiele spotkañ, trudnych do opisania, ch³o-
piec mo¿e 13-letni szuka w moich s³owach
usprawiedliwienia dla swej narkomanii;
mê¿czyzna po wojnie w Libanie, Jugos³a-
wii, by³y narkoman, p³aka³; chcia³ mnie
zabraæ na paralotniê, powiedzia³, gdy¿ z
góry jest bli¿ej do Pana Jezusa!?!

Widzê dzi� po raz pierwszy, ob�ci-
skuj¹cych siê homoseksualistów, mê¿czyzn
chodz¹cych nago, s¹ te¿ dziewczyny odda-
j¹ce siê za dzia³kê narkotyku, dwa papie-
rosy, a nawet tak po prostu na pro�bê przy-
padkowego ch³opaka. Towarzyszy³o to mi
ju¿ do koñca. Ale Pan Jezus ich bardzo

mi³uje. Przecie¿ umar³ za nich, oni tak bar-
dzo Go rani¹. Nie mogê ich tak po prostu
odrzuciæ dla tego, ¿e s¹ grzeszni, mnie prze-
cie¿ nigdy pomimo mych grzechów Chry-
stus nie odrzuci³...

Rozdajemy mnóstwo chleba. Ludzie
maj¹ pieni¹dze na narkotyki, alkohol, sex,
pornografiê, brakuje za� na chleb, ten zwy-
k³y codzienny. Czym� niezg³êbionym dla
mnie jest Eucharystia, zawsze przewodni-
czy jej ks. bp Edward Dajczak, trwa z re-
gu³y ponad 2 godziny. Biskup ma ³zy w
oczach, cudownie prze¿ywa to £amanie
Chleba. Daje mi to wiele si³, to wprost nie-
wyra¿alne, s³owa staj¹ siê w pewnym mo-
mencie zbyt ma³e, to tak jakby w jednej
kropli wody zawrzeæ ocean Bo¿ej Mi³o�ci.

Dzi� wrêczono nam Krzy¿e Misyj-
ne. Zostali�my pos³ani przez Ko�ció³ do
g³oszenia dobrej nowiny, zaczynaj¹ siê kon-
certy na g³ównej scenie, s¹ oczywi�cie ka-
pele satanistyczne, jest satanistów zreszt¹
tutaj wielu. Powoli poznajemy siê tutaj wza-
jemnie, w�ród ewangelizuj¹cych. Spotykam
dziewczyny ze wspólnoty "Jezus" z Siedlec
- zakochane s¹ w naszym Ojcu Za³o¿ycie-
lu. S¹ dziewczyny ze wspólnoty O. Sierañ-
skiego, czêsto spotykam siê z "Duchacza-
mi" z Bydgoszczy. Jest nas ponad 800, w
ró¿nych miejscach i pos³ugach. Ksiê¿a i
klerycy chodz¹ w sutannach i habitach,
�wieccy dla odró¿nienia od "woodstockow-
ców", nosz¹ koszulki z napisem: "Jezus
drog¹, prawd¹, ¿yciem" Jest to konieczne,
poniewa¿ bez tych koszulek niektórzy byli
by trudni do odró¿nienia. Gdy by³em na
Adoracji Pana Jezusa, zobaczy³em ch³opa-
ka, który mia³ w³osy natapirowane i nad-
dart¹, koszulkê, bacznie na niego spogl¹-
da³em aby w razie czego Pana Jezusa ochro-
niæ przed atakiem. Jak¿e ucieszy³em siê
kiedy wyj¹³ ró¿aniec i rozpocz¹³ siê na nim
modliæ. Nasz Pan Jest Wielki!!!

(cdn)

KLERYK  MARCIN (OMI )
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Wszyscy chyba znamy z w³asnego
¿ycia taki obrazek: na szkolnym korytarzu
nauczyciel zwraca uwagê uczniowi by pod-
niós³ papier le¿¹cy na pod³odze. Natych-
miast s³yszy odpowied�: "Ja tego nie rzuci-
³em. "Uczeñ, bez dalszych komentarzy,
wycofuje siê z niepewnej dla niego "stre-
fy". A nauczyciel chc¹c nie chc¹c schyla
siê, podnosi papier i wrzuca do kosza.

Przypomnia³em sobie t¹ scenkê
mo¿e dwa tygodnie temu id¹c na niedziel-

O, tempora, o mores!

JA TEGO
NIE RZUCI£EM



Ludzie z pomnika (26)

Franciszek ¯ubka urodzi³ siê 3 maja
1903 roku w Krzykosach pow. �roda Wiel-
kopolska. By³ synem Macieja i Eleonory z
domu Pertoz lub Perkoz. By³ siódmym, naj-
m³odszym dzieckiem w rodzinie.

Maj¹c 8 lat starci³ ojca a w wieku 12
lat matka. Zaopiekowa³a siê nim oraz jego
dwa lata starszym bratem rodzina miejsco-
wego organisty, która by³a w dalszej linii spo-
krewniona z matk¹ Franciszka.

Okaza³ siê pilnym dzieckiem koñcz¹c
Szko³ê Powszechn¹ z wyró¿nieniem. To by³o
przyczyn¹ skierowania go na dalsz¹ naukê w
Gimnazjum w �rodzie. Po ukoñczeniu Gim-
nazjum i uzyskaniu matury w 1924 roku wraz
z bratem Paw³em przybyli do Bydgoszczy. Tu
oboje pracowali w ogrodnictwie, a Franciszek
dokszta³ca³ siê w Miejskim Gimnazjum Ku-
pieckim przy Jagielloñskiej.

KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA
20.01.1320 Arcybiskup Gniezna Janis³aw
koronowa³ na Wawelu na króla Polski W³a-
dys³awa £okietka.

2.01.1833 Juliusz S³owacki przyby³ do
Genewy. W tym mie�cie napisa³ takie utwo-
ry jak �Kordian� i �Balladyna�.

26.01.1943  W obozie koncentracyjnym w
Dachau zmar³ biskup w³oc³awski Micha³
Kozal. Beatyfikowany przez Jana Paw³a II
14.06.1987 r. w Warszawie.

BYDGOSZCZ
8.01.1878 Przy ul. Podgórnej otwarto ho-
tel �Moritz� - pierwsz¹ placówkê tego typu
w mie�cie.

20.01.1920  Do miasta wkroczy³y oddzia-
³y Wojska Polskiego pod dowództwem gen.
Józefa Dowbór - Mu�nickiego. Bydgoszcz
odzyska³a niepodleg³o�æ po 148 latach nie-
woli pruskiej.

1.01.1950  Powo³ano do ¿ycia ekspozytu-
rê Centrali Wynajmu Filmów i Wojewódz-
ki Zarz¹d Kin.

FORDON
1.01.1114 Wyszogród po uwolnieniu siê od
wp³ywu Pomorzan sta³ siê centrum wladz
administracyjnych na tzw. Kujawach Pó³-
nocnych.

1.01.1928 W granice administracyjne mia-
sta w³¹czono poblisk¹ wie� Suczyn.

3.01.1973 Mgr in¿. arch. Grzegorz Chod-
kowski i mgr in¿. arch. Jerzy Szaflarski
zostali g³ównymi projektantami nowej
Dzielnicy Mieszkaniowej - Fordon.

PARAFIA
26.01.1987 Ks. bp Marian Przykucki de-
kretem 232-87-Ord. w³¹czy³ czê�æ ulic Siel-
skiej i Jasinieckiej do naszej parafii od³¹-
czaj¹c je z parafii Osielsko.

11.01.1997 Zarz¹d Grupy Czicieli Matki
Bo¿ej Fatimskiej �D¹b�, po uzgodnieniu z
ks. Proboszczem, zamówi³ w Zak³adzie
Sztuki Sakralnej pani Barbary Schrater-Ko-
by³czyk w Piekarach �l¹skich figurê Matki
Bo¿ej Fatimskiej. Figura, na której umiesz-
czono tablicê pami¹tkow¹ stoi obecnie przy
skrzy¿owaniu ul. Bo³tucia i Twardzickie-
go.

KFAD

Przez rok pracowali w Instytucie Go-
spodarstwa Wiejskiego przy Placu Weys-
sehoffa.

Nastêpnie wydzier¿awili budynek w
okolicy cegielni - obecnie rejon ul. Cegiel-
nianej, w którym za³o¿yli w³asny sk³ad wa-
rzyw i owoców - hurtowniê. Towar kupowa-
li u miejscowych ogrodników i rolników a
zaopatrywali kilka restauracji i hoteli, oraz
Szpital powiatowy przy Senatorskiej obecnie
ul. Chodkiewicza.

W 1930 b¹d� 1931 roku ¯ubkowie za-
kupili budynki przy Senatorskiej w pobli¿u
pêtli tramwajowej i tam przenie�li swój sk³ad.
Mieli w tym czasie coraz wiêcej sta³ych od-
biorców. Dzier¿awili te¿ spore po³acie ³¹k nad
Brd¹ wzd³u¿ ulicy Toruñskiej. Pozyskane st¹d
siano sprzedawali dla wojska. W pocz¹tkach
wrze�nia 1939 roku Franciszek przebywa³ w
Bydgoszczy.

Brata Paw³a  wojna zasta³a poza Byd-
goszcz¹, wracaj¹c do domu w okolicach Ko-
wala dosta³ siê pod ostrza³ niemieckich sa-
molotów i zosta³ ranny w nogê. Przyby³ wraz
z uciekinierami lecz nogê trzeba by³o ampu-
towaæ. Franciszkowi za� Niemcy zarekwiro-
wali jego sk³ad. Oko³o 20. pa�dziernika mia³
zatarg z miejscowym Niemcem - volksdeut-
schem Wolfgangiem Brutkie, któremu nie
sprzeda³ siana za cenê przez niego wyzna-
czon¹. W nastêpnym dniu kazano mu przyj�æ
do jego sk³adu - hurtowni, rzekomo w celu
przeprowadzenia inwentaryzacji. Tam czeka-
³o ju¿ na niego Gestapo. Zabrano go i osa-
dzono w obozie dla internowanych Polaków
w koszarach 15 PAL-u przy ul. Gdañskiej.
Przebywa³ tam na pewno do 7 listopada i �lad
po nim zagin¹³. W 1947 roku brat Pawe³ wraz
z sw¹ ¿on¹ Konstancj¹ rozpoznali zw³oki
Franciszka podczas ekshumacji w Dolinie
�mierci w Fordonie,

Zidentyfikowano go po szelkach i me-
talowej papiero�nicy.

OPRACOWA£ KFAD

Od autora: Przygotowano na podsta-
wie relacji osobistych. Andrzeja ¯. i Beaty K
z Bydgoszczy, Bernarda ̄ . z Gniezna (nazwi-
ska znane autorowi). Dziêkujê panu Andrze-
jowi i pani Beacie za naprowadzenie na �lad
i adres pana Bernarda. Panu Bernardowi za�
i Jego córce Emilii za po�wiêcony czas, mi³e
przyjêcie i cenne informacje.

FRANCISZEK
¯UBKA
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n¹ Mszê �wiêt¹. Id¹cy przede mn¹ ks. Pro-
boszcz schyli³ siê i zebra³ porozrzucane
papiery. Z naprzeciwka sz³a grupka 13 - 15
latków. M³ode towarzystwo popatrzy³o na
Niego jak na stworzenie z innej planety i
dowcipkuj¹c posz³o dalej.

Z w³asnych obserwacji wiem, ¿e ks.
Proboszcz bardzo czêsto, jako dobry gospo-
darz, sam usuwa papierki i ró¿ne inne �mieci
z terenu ko�cio³a, bêd¹ce niestety pozosta-

³o�ciami po wiernych. Tak trudno podnie�æ
papierek i tak trudno schowaæ do kieszeni
skasowany bilet? Je�li rzucimy go na po-
sadzkê - inni posprz¹taj¹. Czy nie powinno
ruszyæ nas sumienie, gdy widzimy NASZE-
GO PROBOSZCZA schylaj¹cego siê po
rzucony papierek? Pomy�lmy o tym, gdy
bêdzie nas korciæ, by pozbyæ siê z kieszeni
zbêdnego �miecia.

WOJCIECH

Dziêkujemy
Otrzymali�my wiele dowodów sympatii od
PT Czytelników w postaci ¿yczeñ i podziê-
kowañ. Z rado�ci¹ je przyjmujemy i trak-
tujemy jako zobowi¹zanie. Bóg zap³aæ.
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STYCZEÑ

1. O godz. 0.00 Msza �w. w intencji pokoju
na �wiecie i na powitanie Nowego Roku.
Msze te ciesz¹ siê coraz wiêkszym powo-
dzeniem w�ród parafian

6. Po Mszy �w. o godz. 13.00 rozstrzygniê-
ty zosta³ coroczny "Konkurs szopek".

10. Zespó³ Skaldowie, z Janem Budziasz-
kiem na czele, oraz z utworzon¹ przez Dusz-
pasterstwo Akademickie Schol¹ wykona³ w
naszym ko�ciele "Moje Betlejem"

21. Rozpoczê³y siê codzienne czuwania
modlitewne w kaplicy w intencji sesji pro-
wadzone przez Duszpasterstwo Akademic-
kie "Martyria".

28. Zakoñczy³y siê doroczne odwiedziny
duszpasterskie czyli kolêda

LUTY

2. Uroczysto�æ Ofiarowania Pañskiego.
Koniec okresu Bo¿ego Narodzenia

17. �roda Popielcowa. Rozpoczêli�my
ostatni przed rokiem Jubileuszowym Wiel-
ki Post. Kolekta z tego dnia przeznaczona
by³a na Bydgoskie Hospicjum. Zebrano
2700 z³

21. Studenci przedstawili pierwszy odcinek
sacronoweli-pantomimy o Piotrze naszych
czasów wyre¿yserowanej przez A. Kili-
chowsk¹.

28. Pocz¹tek rekolekcji Wielkopostnych
prowadzonych przez ks. Krzysztofa Lewan-
dowskiego - rektora Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Toruniu. Ks. Krzysztof kie-
dy�, jako wikariusz, pracowa³ w naszej pa-
rafii

MARZEC

7-11. Trwa³y Rekolekcje Ewangelizacyjne
dla m³odzie¿y i studentów

8. Ks. Krzysztof i grupa studentów udali siê
do Siedlec, by g³osiæ rekolekcje dla m³o-
dzie¿y

14-17. Ojcowie ze Zgromadzenia Ducha
�w. g³osili Rekolekcje Wielkopostne dla
dzieci

17. W naszym ko�ciele wyst¹pi³a Antonina
Krzysztoñ z koncertem pie�ni wielkopost-
nych

16.o godz. 19.15 rozpoczê³o siê II "Redi-
cio" - czyli publiczne wyznanie wiary przez
cz³onków Wspólnoty Neokatechumenalnej
w naszej parafii. Przewodniczy³ ks. bp Bog-
dan Wojtu�

21. o godz. 16.00 rozpoczê³o siê Archidie-

cezjalne Spotkanie Stowarzyszeñ Wspiera-
nia Powo³añ Kap³añskich i Zakonnych, pod
przewodnictwem ks. dr Jana Tadycha. On
równie¿ by³ g³ównym celebransem Mszy
�w. i przewodniczy³ Procesji �wiat³a w Pa-
rafialnym Dniu Fatimskim

28. o godz. 17.00 zespo³y Polskich S³owi-
ków z Poznania i Capelli Bydgostiensis wy-
kona³y Pasjê wg �w. Jana w opracowaniu
Jana Sebastiana Bacha

KWIECIEÑ

2. Droga Krzy¿owa w Dolinie �mierci

3. Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu
przy Grobie Pañskim. Konstrukcja grobu
umo¿liwia³a adoracyjne zamy�lenie we-

wn¹trz grobu. Tworzy³y siê kolejki czeka-
j¹cych w skupieniu osób.

11. Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego. Uro-
czysto�æ odpustowa w kaplicy Regionalne-
go Centrum Onkologii.

15. Odby³ siê w naszym ko�ciele koncert
"Cztery pory roku" Vivaldiego w wykona-
niu Daniela Stabrawy i "Capelli Bydgo-
stiensis".

29. Sakrament bierzmowania przez rêce ks.
bpa Bogdana Wojtusia przyjê³o 506 m³o-
dych ludzi

MAJ

8. Wyruszy³a Pielgrzymka Akademicka na
Jasn¹ Górê

11. Przedstawiciele Sejmiku Parafialnego
omawiali przygotowania do wizyty - piel-
grzymki Ojca �wiêtego w Bydgoszczy

16. W Duszpasterstwie Akademickim od-

by³o siê spotkanie z ks. Januszem Witkow-
skim - redaktorem czasopisma "Nie z tej
ziemi".

26. Dzieñ Matki - na godz. 17.00 Centrum
Kultury Katolickiej zaprosi³o mamy z po-
ciechami na Mszê �w., po której og³oszo-
no wyniki i wrêczono nagrody dwóch kon-
kursów -plastycznego dla dzieci i literac-
kiego dla mam.

30. Na wszystkich Mszach �w. odczytano
dokument o nadaniu przez Ojca �wiêtego
Bydgoskiej Farze godno�ci Konkatedry.

CZERWIEC

3. Uroczysto�æ Bo¿ego Cia³a. Procesja do
czterech o³tarzy wyruszy³a z naszego ko-
�cio³a, a zakoñczy³a siê w ko�ciele �w.
Marka. Ostatni etap szli�my w strugach
deszczu, co jednak nie przeszkodzi³o licz-
nym wiernym w oddaniu chwa³y Bogu.

4. Wyjazd m³odzie¿y (i nie tylko) na Pola
Lednickie. Uczestnicy spotkania obdaro-
wani zostali m.in. chlebem i pier�cieniami

7. T³umnie byli�my na bydgoskim lotnisku.
Spotkali�my siê tam z najwa¿niejszym go-
�ciem roku - 0jcem �wiêtym Janem Paw-
³em II

17. Ko³o Synodalne mia³o ostatnie spotka-
nie z swym dotychczasowym opiekunem
ks. Grzegorzem Kuliñskim

20. Po Mszy �w. o godz. 13.00 nast¹pi³o
rozstrzygniêcie konkursu og³oszonego w
styczniu przez miesiêcznik parafialny "Na
o�cie¿" pod tytu³em "Co wiesz o Janie Paw-
le II?" G³ówna nagroda przyad³a pani Ur-
szuli Fonferek - naszej parafiance

21. Podczas kolejnego Dnia Fatimskiego
prze¿ywali�my wspomnienie III rocznicy
pobytu u nas Matki Bo¿ej w figurze z Fati-
my

24. W dniu wspomnienia �w. Jana w Domu
Katechetycznym odby³o siê spotkanie
wszystkich, którzy brali bezpo�redni udzia³
w przygotowaniach do pielgrzymki Ojca
�wiêtego w naszym mie�cie. By³ czas na
podziêkowania i podzielenie siê osobisty-
mi prze¿yciami

27. Kazania na wszystkich Mszach �w. g³o-
si³ misjonarz z Kamerunu ks. Janusz Czer-
niejewski

30. Ks. abp Henryk Muszyñski skierowa³
do pracy w naszej parafii ks. Marka Staj-
kowskiego i ks. Arkadiusza Krauze. Od-
wo³a³ jednocze�nie ks. Grzegorza Kuliñ-
skiego i ks. dr. Aleksandra Sobczaka

PRZEGL¥D WYDARZEÑ PARAFIALNYCH
W ROKU 1999



LIPIEC

1. Siostra Prowincjonalna Zgromadzenia
SSpS odwo³a³a z naszej parafii siostrê Ewê
Rudzk¹, a skierowa³a do pracy na to miej-
sce siostrê Joannê ¯ukowsk¹

2. Na uroczysto�ci odpustowe do Che³m-
na uda³a siê wraz z pielgrzymami z Fordo-
nu grupa p¹tników pieszych z ks. Zygmun-
tem Trybowskim.

4. Otwarto wystawê prac nagrodzonych w
konkursie "Golgota XX wieku - Kalwaria
Bydgoska"

6. o godz. 18.30 odprawiona zosta³a Msza
�w. w intencji chorych z okazji �wiatowe-
go Dnia Chorych. Po tej Mszy �w. spotka-
nie z chorymi w Domu Katechetycznym
zorganizowa³a Grupa "D¹b".

10. Grupa cz³onków i sympatyków Radia
Maryja wyjecha³a na doroczn¹ pielgrzym-
kê Radia Maryja na Jasn¹ Górê

21. Kolejnemu Parafialnemu Dniu Fatim-
skiemu przewodniczy³ i prowadzi³ proce-
sjê �wiat³a o. Józef Macio³ek od wielu lat
pracuj¹cy na misjach w Papui Nowej Gwi-
nei i Filipinach.

25. W dniu �w. Krzysztofa - patrona kie-
rowców odby³o siê przy ko�ciele tradycyj-
ne po�wiêcenie pojazdów.

30. Po¿egnali�my dwie grupy: Promieni-
st¹ i Przezroczyst¹ udaj¹ce siê w pieszej
pielgrzymce na Jasn¹ Górê.

SIERPIEÑ

1. Jak co roku, przyjmowali�my na nocleg
pielgrzymów pieszych z Gdañska - zd¹¿a-
j¹cych na Jasn¹ Górê.

7. Grupa ̄ ywego Ró¿añca uda³a siê z piel-
grzymk¹ do Lichenia

9. Wyruszy³a doroczna Fordoñska Piel-
grzymka Miêdzyparafialna. Tegoroczne
has³o pielgrzymki brzmia³o "Niesiemy po-
moc Ojcu �wiêtemu"

5. Uroczysto�æ Wniebowziêcia NMP za-
koñczono w parafii nabo¿eñstwem Maryj-
nym o godz. 20.30, podczas którego roz-
poczêto modlitwy o dobre przygotowanie
siê parafii do Misji Ewangelizacyjnych

22. W parafii nabyæ mo¿na by³o kalenda-
rze Misyjne na rok 2000. Rozprowadza³ je
pochodz¹cy z naszej parafii kleryk
Marcin z Wy¿szego Seminarium Duchow-
nego Misjonarzy Oblatów Maryi

WRZESIEÑ

4. Duszpasterstwo Akademickie "Marty-
ria" zorganizowa³o w "Suchej w Borach
Tucholskich obóz adaptacyjny dla studen-
tów I roku wszystkich bydgoskich uczelni

12. W parafii go�ci³ i kazania g³osi³ misjo-
narz z Ukrainy oblat o. Pawe³ Wyszkow-

ski. Po Mszach �w. mo¿na by³o nabyæ ksi¹¿-
kê Jego autorstwa pt. "MOC WIARY"

15. W dniu Matki Bo¿ej Bolesnej osoby z
Grupy "D¹b" prowadzi³y Ró¿aniec z cho-
rymi w Regionalnym Centrum Onkologii

18. Stra¿ Marsza³kowska wyjecha³a na swój
Dzieñ Skupienia do parafii �w. Miko³aja w
�lesinie

20. Przedstawiciele grup parafialnych na
spotkaniu Sejmiku Parafialnego omówili
przygotowania duchowe i materialne do
Misji Ewangelizacyjnych

25. Grupa Ko�cio³a Domowego - Oazy
Rodzin z naszej parafii wyjecha³a na Ogól-
nopolskie Spotkanie Rodzin do Czêstocho-
wy.

PA�DZIERNIK

2. Rozpoczê³y siê prowadzone przez ksiê-
¿y Salezjanów Dekanalne Misje Ewange-
lizacyjne trwaj¹ce do 10 pa�dziernika. W
naszej parafii prowadzili je: ks. Kazimierz
Galaj i ks. Mariusz Lach

7. Odpust Parafialny w �wiêto Matki Bo-
¿ej Ró¿añcowej (XVI rocznica powstania

Parafii). Podczas sumy odpustowej o godz.
18.30 w procesji z darami szli przedstawi-
ciele wszystkich grup i wspólnot dzia³aj¹-
cych w parafii

8. Ponad tysi¹c osób wziê³o udzia³ w Dro-
dze Krzy¿owej, która przesz³a ulicami na-
szych osiedli. W godzinach porannych w³a-
dze miejskie zarejestrowa³y dzia³aj¹cy w
naszej parafii Parafialny Klub Sportowy
"Wiatrak"

10. Specjalne b³ogos³awieñstwo papieskie
na zakoñczenie Misji otrzymali wszyscy
obecni na Mszach �wiêtych

16. Grupa Parafialna "D¹b" by³a na modli-
tewnym dniu skupienia w Domu Misyjnym
ksiê¿y Werbistów w Górnej Grupie

17. Rozpoczê³y siê VI Akademickie Dni
M³odych. Czynny udzia³ w ich przygoto-
waniu wziê³o nasze Duszpasterstwo Aka-
demickie "Martyria"

24. Niedziela Misyjna o godz. 18,30 odby-
³a siê uroczysta, ogólnobydgoska Msza �w.
inauguruj¹ca Rok Akademicki. Przewodni-
czy³ jej ks. bp Stanis³aw G¹decki. Byli
obecni Rektorzy bydgoskich szkó³ wy-
¿szych

28. Ksi¹dz proboszcz po�wiêci³ ró¿añce
dzieciom z II klas Szkó³ Podstawowych

LISTOPAD

5. Rozpocz¹³ siê XVIII Tydzieñ Kultury
Chrze�cijañskiej w Bydgoszczy, w którym
udzia³ bra³a równie¿ nasza parafia

7. Dorocznej Drodze Krzy¿owej w Doli-
nie �mierci, tym razem przewodniczy³ ks.
abp Henryk Muszyñski

14. W ko�ciele odby³ siê Archidiecezjalny
Przegl¹d Chórów Parafialnych. W przegl¹-
dzie brali udzia³ ks. bp Stanis³aw G¹decki
i ks. kan .Jan Tadych

21. Zorganizowano pierwsz¹ zbiórkê pie-
niê¿n¹ na sztandar parafialny. Funduj¹ go
wszyscy parafianie i bêdzie to wotum Roku
Jubileuszowego 2000. Zebrano 1137,48 z³

28. Rozpocz¹³ siê kolejny nowy rok ko�ciel-
ny przygotowuj¹cy nas do Bo¿ego Naro-
dzenia i rozpoczêcia Roku �wiêtego. Wie-
czorem wyst¹pi³ Kwartet Pomorski z mu-
zyk¹ Mozarta i Dworzaka

GRUDZIEÑ

6. Doroczne Miko³ajki. Duszpasterstwo
Akademickie dziêki wielu sponsorom i czê-
�ciowej pomocy Grupy "D¹b" odwiedzi³o
Domy Samotnej Matki, Domy Dziecka
i Szpitale obdarowuj¹c dzieci upominkami
od �w. Miko³aja

8. Na zaproszenie M³odzie¿owego Ko³a
Radia Maryja w Bydgoszczy  przyby³o do
nas na swe ósme urodziny Radio Maryja.
By³o wielu go�ci z ca³ego kraju, oraz dele-
gacja z polskiej Misji Katolickiej z Dort-
mundu (Niemcy). G³ównym celebransem
by³ ks. bp Bogdan Wojtu�, który wyg³osi³
homiliê. Na zakoñczenie Mszy �w. przemó-
wi³ do zgromadzonych o. Tadeusz Rydzyk.

12. Zbierano ofiary na potrzeby Ko�cio³a
w Azji. Zebrano 1529,72 z³ i 20 USD

21. Kolejny Dzieñ Fatimski i tradycyjne
spotkanie op³atkowe cz³onków i sympaty-
ków Grupy "D¹b"

24. Wigilia Bo¿ego Narodzenia i Pasterki
z ¯ywym ¯³óbkiem. Po raz pierwszy w
Polsce w sieci internetowej by³a transmi-
sja na ¿ywo tego wydarzenia

28. Grupa m³odzie¿y wyjecha³a na Euro-
pejskie Spotkanie M³odych do Warszawy.

31. Wspóln¹ modlitw¹ dziêkczynn¹ po¿e-
gnali�my rok 1999

PRZYGOTOWA£ KFAD
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Pewne jak w banku (5)

LOKATY TERMINOWE
Przedstawiamy PT Czytelnikom  podsta-
wowe wiadomo�ci na temat produktu ban-
kowego zwanego �Lokaty terminowe�.
Na nasze pytania w tym zakresie odpowia-
da pani mgr Jadwiga Miloch - kierownicz-
ka Bankowego Punktu Obs³ugi BG¯ S.A.
na Fordonie.

Gdzie gromadzone  s¹ wk³ady terminowe?
Ksi¹¿eczka z wk³adem oszczêdno�ciowym
terminowym s³u¿y w³a�nie do gromadze-
nia oszczê-dno�ci na ró¿ne terminy uzale¿-
nione od decyzji Klienta.

Co nam gwarantuje pewno�æ oszczêdza-
nia na ksi¹¿ecce?
Wk³ady na ksi¹¿eczkach oszczêdno�cio-
wych terminowych gwarantuje Bankowy
Fundusz Gwarancyjny. Wysoko�æ gwaran-
cji wynosi - dla wk³adów o równowarto�ci
w z³otych do 1000 Euro - 100%; dla wk³a-
dów o równowarto�ci w z³otych do 11000
Euro - 90%.

Czy mo¿na lokowaæ jednocze�nie ró¿ne
kwoty na ten sam termin oszczêdzania?
Je¿eli klient w najbli¿szym czasie przewi-
duje lokowaæ �rodki na taki sam termin pro-
ponujemy ksi¹¿eczkê wielowk³adow¹.

Gdzie mo¿na za³atwiaæ wszelkie formal-
no�ci zwi¹zane z lokatami terminowymi?
Wszelkie operacje zwi¹zane z prowadze-
niem lokaty w banku mo¿na dokonywaæ w
oddziale, w którym ta lokata zosta³a za³o-

¿ona oraz w placówkach temu oddzia³owi
podleg³ych. Na przyk³ad lokata za³o¿ona w
Bankowym Punkcie Obs³ugi przy ul. Su-
charskiego 4 mo¿e byæ realizowana w na-
szych placówkach przy ul. Sobieszewskiej
3 lub na ul. Gdañskiej 16.

Jakie s¹ proponowane przez Wasz Bank
terminy oszczêdzania?
Wk³ady mog¹ byæ zdeklarowane na czas od
jednego miesi¹ca do 24 miesiêcy. Klient ma
zawsze prawo zerwaæ lokatê, maj¹c jednak
�wiadomo�æ, ¿e w takiej sytuacji bank wy-
p³aca tylko po³owê oprocentowania wk³a-
dów a`vista, co dzi� stanowi 4,75%.

Jakie jest oprocentowanie lokat termino-
wych?
Bank stosuje dla wk³adu terminowego opro-
centowanie sta³e lub zmienne w zale¿no�ci
od terminu. I tak np. oprocentowanie lokat
wynosi:
1 miesiêczne o sta³ej stopie 13,00%
2 miesiêczne o zmiennej stopie 13,15%
2 miesiêczne o sta³ej procentowej 13,15%
3 miesiêczne o zmiennej stopie 13,25%
3 miesiêczne o sta³ej stopie 13,25%
4 miesiêczne o zmiennej stopie 13,35%
5 miesiêczne o zmiennej stopie 13,45%
6 miesiêczne o zmiennej stopie 13,50%
9 miesiêczne o zmiennej stopie 13,75%
12 miesiêczne o zmiennej stopie 14,25%

Dziêkujemy za rozmowê.

Rozmawiali GG i Gabla
Od redakcji:
Rozmowê przeprowadzono 4. stycznia
2000 roku w siedzibie BPO na Fordonie,
za� grafika pochodzi z  folderu reklamo-
wego BG¯. W najbli¿szym wydaniu �Na
o�cie¿� bêdzie temat: Kredyty gotówkowe.
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Bank
Gospodarki ¯ywno�ciowej S.A.

ODDZIA£ WOJEWÓDZKI
W BYDGOSZCZY

BANKOWY
PUNKT OBS£UGI

ul. Sucharskiego 4, tel. 348-27-91
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku

od 10.00 do 17.00
w soboty od 9.00 do 13.00

BANKOMAT czynny ca³¹ dobê
(we wszystkie dni tygodnia)

Szanowna Redakcjo!

Jestem Waszym czytelnikiem od tego cza-
su jak siê przyprowadzi³em. Gdy pierwszy raz
w ¿yciu spotka³em siê z "Na o�cie¿", a nama-
wia³ mnie pewien pan, jaka to dobra gazeta,
da³em siê namówiæ i kupi³em. Nie ¿a³ujê. (...)

Chcia³em, jednak poruszyæ pewne sprawy
parafialne. Tak ma³o o tym piszecie, czy ludzie
nie pisz¹, czy Wy nie zamieszczacie listów? (...).

Czy kap³ani nasi musz¹ spowiadaæ wtedy,
gdy rozpoczyna siê w niedzielê Msza �w.? (...)

 Czy nie mo¿na jako� bardziej przystêpnie
czytaæ og³oszeñ?. Mo¿e np.  kolejno co bêdzie
w poszczególne dni od poniedzia³ku do sobo-
ty? Obecnie mówi siê, ¿e np. na wtorek to i to,
w pi¹tek to i to, w �rodê to, to; i znowu w po-
niedzia³ek i wtorek ... To robi siê normalny mê-
tlik. (...)

Czy mo¿na co� zrobiæ, aby wiêcej ludzi za-
anga¿owaæ w �piewy ko�cielne? By³ kiedy� ks.
Leszek, który wychodzi³ przed Msz¹ �w. i z
lud�mi �piewa³. Czy nie ma kogo� w jego za-
stêpstwo? (...)

 Chcia³bym podziêkowaæ tym naszym lu-
dziom ze Stra¿y Marsza³kowskiej, jak mówi ks.
Proboszcz �za ich trud i reagowanie na z³e rze-
czy w ko�ciele�. Widzia³em podczas Pasterki
jak energicznie zareagowa³ Pan w stosunku do
7 czy 8 ludzi niezbyt dobrze zachowuj¹cych siê
w ko�ciele. To trzeba odwagi.

Dziêkujê wszystkim, a szczególnie ks.
Krzysztofowi  za ¯ywy ¯³óbek. Jak to mo¿li-
we, ¿e by³o to w internecie? Tego chyba nie by³o
jeszcze na �wiecie?

Czy Redakcja mog³aby co� zrobiæ, lub re-
agowaæ u ks. Proboszcza, aby zmieniæ wycie-
raczki w ko�ciele. S¹ tak pozakrêcane, ¿e lu-
dzie siê przewracaj¹. (...)

B.¯.
(imiê, nazwisko i adres znane redakcji)

Od redakcji:
Takich listów o charakterze interwencyjnym

otrzymujemy niewiele i zwykle s¹ cytowane w
miesiêczniku.

Z wieloma ww. uwagami PT Czytelnika zga-
dzamy siê. W sprawie �piewu ko�cielnego pi-
szemy te¿ na str. 8.

Spostrze¿enia odno�nie spowiedzi w czasie
MSZY �W. NIEDZIELNEJ i og³oszeñ parafial-
nych przekazujemy uwadze ks. Proboszcza. Te-
maty powy¿sze poruszone zostan¹ równie¿ na
najbli¿szym spotkaniu Sejmiku Parafialnego.

Wiemy, ¿e s¹ przygotowywane nowe i funk-
cjonalne wycieraczki przy wej�ciach do ko�cio-
³a.

Inne uwagi poruszone w li�cie (a nie cyto-
wane) przeka¿emy zainteresowanym osobom
i wykorzystany w bie¿¹cej pracy redakcyjnej.
Do tematów poruszonych w wy¿ej cytowanym
li�cie powrócimy w najbli¿szych wydaniach
"Na o�cie¿".

Liczymy te¿ na, szerszy jak dot¹d, odzew PT
Czytelników i niech ten przyk³ad listu bêdzie
zachêt¹, aby podzieliæ siê ze Wspólnot¹ para-
fialn¹ swoimi uwagami. Dziêkujemy.

Listy Czytelników



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

CHRZTY
Ja ciebie chrzczê:

w imiê Ojca i Syna
i Ducha �wiêtego

Sakrament Chrztu �w.
 Przy zapisie prosi siê o udostêpnienie
do wgl¹du odpis aktu urodzenia dziec-
ka z Urzêdu Stanu Cywilnego. Najbli¿-
sze terminy Chrztu �w.:  23 stycznia
i 6. lutego 2000 r.
Sakrament Ma³¿eñstwa
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek ma³-
¿eñski powinny zg³osiæ siê do Biura Pa-
rafialnego celem ustalenia terminu �lu-
bu i spisania protoko³u na 3 miesi¹ce
przed planowan¹ ceremoni¹.
Pogrzeb
Przy zg³oszeniu pogrzebu nale¿y przed-
³o¿yæ skrócony odpis aktu zgonu.

Patronuj¹ naszym ulicom (49)

W£ADYS£AW ¯EMOJTEL

POGRZEBY
B³ogos³awieni,

którzy umieraj¹
w Panu

25 grudnia 1999 r.

Remigiusz Krzysztof Kalinowski
ur.15.10.1999 r.

Karol Marcin Kwiatkowski
ur. 21.09.1999 r.

Pawe³ Urbaniak
ur. 4.09.1999 r.

Oliwer Rafa³ Sznajder
ur. 22.10.1999 r.

Weronika Preihs
24.09.1999 r.

Filip Mierzwa
23.10.1999 r.

Sandra Adamczewska
13.09.1999 r.

Mateusz Jakub Boysen
22.07.1999 r.

8 stycznia 2000 r.

Anna Magdalena Sarnecka
ur. 1.10.1999 r.

9 stycznia

Patrycja Maria Pilarska
8.11.1999 r.

Ma³gorzata Zawadzka
ur. 23.10.1999 r.

Sebastaian Marek Mróz
ur. 9.12.1999 r.

W³adys³aw ¯emojtel uro-
dzi³ siê 26. lutego 1900 roku w
Wilnie. Ojcem jego by³ Adam
miejscowy lekarz prowadz¹cy w
Wilnie sw¹ prywatn¹ praktykê,
matk¹ za� Anna Ewelina z domu
Bokszczanin.

Po skoñczeniu Gimnazjum
i uzyskaniu matury m³ody W³ady-
s³aw rozpocz¹³ studia na Wydzia-
le Medycznym Uniwersytetu Ste-
fana Batorego w Wilnie. Ukoñczy³
je w 1926 roku otrzymuj¹c dy-
plom doktora nauk medycznych.

Obiecuj¹co zapowiada³a siê
zawodowa kariera m³odego dok-
tora ¯emojtela, bowiem ju¿ w
1931 roku zosta³ mianowany or-
dynatorem Oddzia³u Chirurgii
Szpitala Kolejowego w Wilnie.
Tam pracowa³ do wybuchu II woj-
ny �wiatowej ca³y czas udoskona-
laj¹c i unowocze�niaj¹c podleg³y
mu Oddzia³.

Zmobilizowany w 1939
roku krótko by³ lekarzem wojsko-
wym. Po kapitulacji zosta³ cz³on-
kiem Armii Krajowej na Wileñsz-
czy�nie, pe³ni³ funkcjê komendan-
ta sanitarnego i chirurga czo³ów-
ki AK na ten Okrêg. Pos³ugiwa³
siê w tym czasie pseudonimami
konspiracyjnymi "Jan" i "Zna-
chor". Przez ca³y okres okupacji
udziela³ sta³ej opieki lekarskiej
¿o³nierzom podziemia w regionie
wileñsko - grodzieñskim. Dzia³a-
j¹c w tak rozleg³ym terenie by³
niemal zawsze nara¿any na dekon-
spiracjê, co wówczas grozi³o
�mierci¹.

W dniu 26. czerwca 1944
roku dr W³adys³aw ̄ emojtel "Jan"
i dr Tadeusz Wiszniewski "Hel"
dokonali nadludzkiego czynu za-
pisanego w historii podziemia.
Przez gonad 30 godzin bez prze-
rwy operowali kilkuset rannych
¿o³nierzy podziemia (nie tylko z
AK) w prowizorycznym szpitalu
polowym w Antoniszkach ko³o
Oszmian.
Po zakoñczeniu wojny w 1945
roku dr ¯emojtel przeprowadzi³
siê z rodzin¹ do Gdañska. Miesz-

Kazimierz Kin
ur. 23.01.1931 zm. 11.12.1999

W³adys³aw G¹siorowski
ur. 6.02.1942 zm. 28.12.1999

Danuta Wójcicka
ur. 22.08.1946 zm. 5.01.20000

spisa³a Irena G.

RESTAURACJA �PRZYLESIE�
Krystyna D¹browska, ul. Brzêczkowskiego 2, 85-796

Bydgoszcz, tel. 324-93-41
Organizuje: wesela, imprezy jubileuszowe i inne okoliczno�ciowe

(do 50 osób)

Serwuje dwudaniowe obiady abonamentowe
(przy zakupie bonu min. 5 obiadów - 3,80 z³ za obiad)
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kaj¹c tam z³o¿y³ ofertê i w 1945
roku wygra³ konkurs na Ordyna-
tora Szpitala Miejskiego w Byd-
goszczy na Skrzetusku - obecny
Szpital Kliniczny Akademii Me-
dycznej przy ul. Curie-Sk³odow-
skiej. Tam da³ siê poznaæ jako nie-
zwykle pracowity i bez reszty od-
dany pacjentom lekarz zwany
przez chorych "doktorem z bro-
d¹". Jako ordynator tego szpitala
przyczyni³ siê do rozwoju w na-
szym mie�cie chirurgii klatki pier-
siowej. Leczy³ te¿ nowatorskim
sposobem terakoplastyki czêsto
wystêpuj¹c¹ w tych czasach gru�-
licê, uzyskuj¹c doskona³e wyniki.

Maj¹c jednak przesz³o�æ
¿o³nierza Armii Krajowej musia³
jednak zakoñczyæ karierê ordyna-
tora szpitala. Zmieni³ wiêc pracê
i przez d³ugie lata, bo a¿ do eme-
rytury pracowa³ w obwodowej
przychodni lekarskiej przedsiê-
biorstwa PKP w Bydgoszczy przy
ul. Dworcowej 63. Nie po¿egna³
siê jednak z chirurgi¹ do koñca.
Zak³ada³ w terenie wiele placówek
chirurgicznych i sprawowa³ jedno-
cze�nie nad nimi opiekê medycz-
n¹.

Zmar³ 25. lipca 1955 roku
w Szpitalu Kolejowym w Gdañ-
sku. Pochowany zosta³ na Cmen-
tarzu Parafialnym Naj�wiêtszego
Serca Pana Jezusa przy ul. Ludwi-
kowo w Bydgoszczy.

OPRACOWA£ KFAD

Od autora: W³adys³aw ̄ emojtel jest
patronem jednej z nowych ulic na
terenie naszej parafii na Czarnów-
ku, miêdzy ulicami· Pod Skarp¹ a
Stefana Ciszewskiego.
________________
Materia³y �ród³owe·

Kuczma R.: Patronuj¹ ulicom -
opracowania dodatkowe.

Naro¿ny Franciszek: Rozwój Lecz-
nictwa Kolejowego w Bydgoszczy
po II wojnie �wiatowej

Brzykiel Rafa³: Wileñscy cichociem-
ni w akcjach Wyd.  MON, seria "Ty-
grys" tomik 7/82.

Akcja Katolicka organizuje ogólnopolski konkurs pod has³em: �Zna-
czenie 2000 lat chrze�cijañstwa w historii i kulturze narodu polskiego�.

Celem tego konkursu jest pog³êbienie wiedzy uczniów na temat histo-
rii chrze�cijañstwa w Polsce, wp³ywu chrze�cijañstwa na kulturê naszego na-
rodu oraz pobudzenie do refleksji nad obecno�ci¹ Boga w ¿yciu cz³owieka.

Prace mog¹ byæ wykonywane w formie plastycznej, muzycznej, lite-
rackiej, fotograficznej a tak¿e popularnonaukowej na tematy:  �lady Chry-
stusa w mojej ma³ej Ojczy�nie - osoby, miejsca, zdarzenia (prace plastyczne,
fotograficzne), * Mi³o�æ Boga w wybranych do�wiadczeniach narodu pol-
skiego (prace literackie) * Do�wiadczenia wiary w historii mojej rodziny (prace
literackie) *  Wywiady z uczniami Chrystusa ery chrze�cijañskiej (I-XX wiek)
* Krajobraz Bogiem pisany (wszystkie dyscypliny) * Polskie zwyczaje i ob-
rzêdy inspirowane wiar¹ (wszystkie dyscypliny) * "Piszê do Ciebie ..., do
Was ..." - moje przes³anie chrze�cijañstwa w Polsce (prace literackie).

Prace bêd¹ oceniane w piêciu grupach wiekowych: przedszkola, klasy
I-III, klasy IV-VI, gimnazjum i klasy VIII, szko³y ponadpodstawowe oraz z
zachowaniem podzia³u na tematy i dyscypliny. Ostateczny termin sk³adania
prac do Komisji konkursowej Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej up³y-
wa z dniem 15. kwietnia 2000 roku.

Zainteresowani konkursem  bli¿sze informacje, jak i szczegó³owy re-
gulamin uzyskaj¹ w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej. Opracowano
na podstawie regulaminu Konkursu.

GS

Wojciech Tomasz Stafiej
Katarzyna Danuta Zió³kowska

Jaros³aw Adrian Zemler
Joanna Józefa Nowakowska

Rafa³ Górka
Monika Gosz

26 grudnia

Marcin Kochañski
Katarzyna Anna Wagner

Emil Tadeusz Lubowiecki
Sylwia Anna Piñska

8 stycznia

Jacek Strzelecki
Wies³awa Edyta Nietz

Adam Andrzej Kacprowicz
Agnieszka Kumor

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

25 grudnia

  Tomasz Adamkowski
Agnieszka Maria Poæwiardowska

Tomasz Pawe³czak

Sylwia Katarzyna S³omska

KONKURS DLA M£ODYCH
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Od 8. grudnia program Telewizji Niepokalanów mo¿na odbieraæ w sie-
ciach kablowych i poprzez satelitê Astra.

19. grudnia oko³o godz. 12.00 ³añcuch pojednania serc po³¹czy³ Byd-
goszcz  z Toruniem * O godz. 15.00 odprawiona zosta³a Msza �w. dla
dzieci  szczególnej mi³o�ci, podczas której dzieci z Kó³ka Misyjnego,
pod kierunkiem s. Joanny (SSpS) przedstawi³y  ��wiat³a ¿ycia�, wielo-
osobow¹ ilustracjê na temat wiary nadziei i mi³o�ci. Inscenizacja zosta³a
powtórzona w Wigiliê na �Otwarcie ¿³óbka�. Dziêkujemy

24, 25, 26. grudnia odprawione zosta³y Msze �w. z udzia³em ¯ywego
¯³óbka. Ka¿de spotkanie cieszy³o siê licznym zainteresowaniem para-
fian i go�ci. Warto dodaæ, ¿e Msze �w. - Pasterki (22.00 i 24.00) transmi-
towane by³y w miêdzynarodowej sieci komputerowej (wiêcej wewn¹trz
numeru na str. 6)

Od 27 grudnia trwa kolêda parafialna. Wp³ywaj¹ dodatkowe ofiary na
remont naszej �wi¹tyni.

Od 27. grudnia do 6. stycznia trwa³y spotkania dzieci przy ¿³óbku.
O pó³nocy na prze³omie roku 1999/2000 odprawiona zosta³a Msza �w.
Po Eucharystii by³a okazja z³o¿enia ¿yczeñ ks. Proboszczowi, który uro-
dzi³ siê  1. stycznia. Po Mszy �w. o godz. 16.00 koncertowa³ �kolêdowo�
na cze�æ Jubilata nasz Chór �Fordonia�.
2. stycznia go�cili u nas cz³onkowie Samarytañskiego Ruchu Maryi �Jed-
no�æ�. Mo¿na by³o zapoznaæ si ê z dzia³alno�ci¹ Ruchu i nabyæ okolicz-
no�ciowe wydawnictwo �Wielka Nowenna�.

6. stycznia 2000, na Mszy �w. o godz. 18.30 go�cili�my po raz ostatni
¯ywy ¯³óbek. Przybycie ¿ywych Trzech Króli u�wietni³o Celebrê i  VII
wydanie ¯³óbka przesz³o do historii. Dzie³o to tworzy³o ponad 50 osób i
kilkana�cie ¿ywych zwierz¹t. Dziêkujemy!!!
9. stycznia po Mszy �w. o godz. 18.30 koncertowa³ Chór Akademii Me-
dycznej z Bydgoszczy. By³y to kolêdy i pastora³ki.

16 stycznia po Mszy �w. o godz. 13.00 wyst¹pi z kolêdami chór
Cantus cordis  (�piew serca). Opiekunem jest ks. Tomasz Cyl.

Statystyka parafialna 1999: Chrzty: 144, I Komunia - 206, Bierzmowa-
nie - 506, Ma³¿eñstwa - 104, Zgony - 72

Inne og³oszenia na kolumnach DA �Martyria�

50 lat temu - 29 stycznia 1950 roku otrzyma³ �wiêce-
nia kap³añskie w Pelplinie ks. JAN MIECZKOW-
SKI 30. stycznia o godz. 11.30 odprawi w naszym
ko�ciele parafialnym uroczyst¹ Mszê �wiêt¹ dziêk-
czynn¹. �Sprawuj¹c Naj�wiêtsz¹ Ofiarê, pragnê po-

dziêkowaæ Panu Bogu za otrzymane ³aski, a ludziom za ¿yczliwo�æ� -
napisa³ Jubilat w zawiadomieniu.

Stowarzyszenie Charytatywne im. b³. Urszuli Ledóchowskiej przyjmuje
zapisy na Zimowe Ferie w �rody od godz. 17-18 w siedzibie Stowarzy-
szenia przy ul. Bo³tucia 5.

Serdecznie dziêkujemy pomagaj¹cym w kolporta¿u �Na o�cie¿�. Sk³ad
ukoñczono i oddano do druku  14. stycznia  br. Nastêpne wydanie
�Na o�cie¿�  planowane  jest na 13.lutego br.

TELEFONY
346-76-25 ks. prob. Zygmunt Trybowski, Biuro Parafialne
346-76-26 ks.  Stanis³aw, S³awomir,  Marek, Arkadiusz
346-31-94 ks. Krzysztof (DA �Martyria�)
346-76-27  Siostry SSpS: Krystyna, Joanna, Mira
346-31-90 (tel/fax) CKK �Wiatrak�,  Miesiêcznik �Na o�cie¿�
346-71-78 Telefon zaufania �Przystañ�    (pn -  pt 17.00-20.00)
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KRZY¯ÓWKA Z HAS£EM
OPRACOWA£ KRZYSZTOF

ZNACZENIE WYRAZÓW

Odgadnij wyrazy, a nastêpnie odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szyfru. Po-
szczególne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami. W rozwi¹zaniu wystar-
czy podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(13M,2I,5J) (10H,13B,3I,1J,9C,
1C,3L,13A,6H,3E,5I,2K) (12G,2I,11I,9J,2F,12H) (13L,8J,3L,6L,11K,5C,
1J,9A,12H,3L)  (8I) (5I,9J,2F,7K,11I,1J,12F,5D,10C) (1A,12A,2G,3L)
(7B,10K,11A,13B,10G,11M,4M,9E) (13C,8J,6D,1B,13D,2K,13A,7C,9M,
10H) (11A,4M,5J,8I) (8D,6H,4C,10G)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na
adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 9. stycznia
2000 r.   Za poprawne rozwi¹zanie poprzedniej krzy¿ówki, której has³o
brzmia³o: �NIECH W TO JUBILEUSZOWE BO¯E NARODZENIE WE-
SO£O ZABRZMI ANIELSKIE GLORIA W TWOIM SERCU! NARODZO-
NY JEZUS - SYN BO¯Y�  nagrodê (drog¹ losowania) otrzymuje
Krystyna Wojciechowska, zam. ul. Kaliskiego 8. Gratulujemy. Nagroda
czeka w zakrystii.

poziomo:
1-A Sportowe ubranie
1-J  Imiê wielu carów
2-E Obok korony
3-A Mowa ulicy lub szko³y
3-H Os³ona lampy
4-E Z b³yskami i grzmotem
5-A Stopieñ w wojsku
5-I Dusza w d³ugopisie
6-D Systematyczna strzelanina
7-A Zbir, drañ
7-J Europejskie Tatry
8-D Urz¹dzenie do odczytywania
np. przy sortowaniu listów

9-A P³ytka, rozleg³a zatoka
9-I Dawna korona papie¿y
10-E Pañstwo Putina
11-A Wojskowy lub policyjny
11-H Pada na sylaby
12-E Urz¹dzenie grzewcze
13-A Suche ro�liny lub ga³¹zki

13-J Inaczej fale radiowe

pionowo:
A-1 W szpitalu ostry (zwyk³y)
A-9 Co� na pó�niej
B-5 Jedna z elektord
C-1 Szklany w telewizorze
C-9 Kwiat, postawa do medytacji
D-5 Szczyt w Tatrach
E-2 Potocznie ma³e dziecko
E-8 sk³adnik wektora
F-1 Karta potraw
F-10 P³ynny t³uszcz
G-4 Elegancki smako³yk
H-1 ¯yje w pobli¿u wody
H-10 Du¿a dziura w ziemi
I-2 Lêk, niepewno�æ
I-8 Znana z Iliady
J-5 Zmierzwione w³osy
K-1 Rasa psów
K-9 Nowicjusz w swym fachu
L-5 Jednostka natê¿enia pr¹du
M-1 Wszyscy ludzie
M-9 Twórca

Msze �wiête w naszym ko�ciele
w dni powszednie: 7.00 * 8.30 * 18.30

niedziele i �wiêta:
7.00 * 8.30 * 10.00 * 11.30 * 13.00 * 16.00 * 18.30

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY


