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rozwiñmy sztandary,

Czas strz¹sn¹æ
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G³os Anio³a

BOCHEN WDZIÊCZNO�CI
Cze�æ - witam Ciê serdecznie i pozdra-

wiam. Tak sobie siedzê i my�lê oczywi�cie
o Tobie i o tym, co Ci napisaæ.

Wiesz - chcia³bym aby� naprawdê ka¿-
dego dnia wchodzi³ coraz g³êbiej i prawdzi-
wej w Tajemnice Roku Jubileuszowego. Có¿,
nie jest to ³atwe - wiem. Masz wiele pracy,
wiele obowi¹zków. Ale proszê - próbuj. War-
to. Naprawdê warto. Nawet je�li czasem
upadniesz, nawet je�li odwrócisz siê od Boga
... On i tak poczeka na Ciebie. Zaufaj Mu.

Dzi� s³uchaj¹c na Mszy �wiêtej wypo-
wiadanej w Twoim Ko�ciele Modlitwy Pañ-
skiej, pomy�la³em sobie, ¿e tak ³atwo przy-
chodzi przyzwyczaiæ siê do s³ów i mówiæ je
bez zag³êbienia siê w nie, bez smakowania
w nich. Tak po wierzchu, byle jak... wcale
mi nie o to chodzi, aby� jako� nadzwyczaj-
nie prze¿ywa³ to co mówisz. Nie, nie! Bez
przesady. Zmierzam do tego, aby� zacz¹³ s³o-
wa szanowaæ ... i dostrzega³ to ,  co za nimi
siê kryje. Zobaczysz wtedy, ¿e �wiat dla cie-
bie zacznie mieæ inny wymiar, pe³niejszy,
zacznie nabieraæ nowego kszta³tu.  Do czego
zmierzam? Szanowna Redakcja zada³a mi
temat: chleb. Pomy�la³em - no piêknie, ale
co ja mam nowego Ci powiedzieæ o chlebie.
Wiesz jak wygl¹da, wiesz jak smakuje ... ale
czy wiesz, co kryje siê za tym s³owem?

Nie bardzo wiedzia³em jak zabraæ siê
do tego pisania. Wy lubicie wszystko okre-
�laæ, nazywaæ choæ czasami zupe³nie nie do-
chodzicie do istoty rzeczy, któr¹ nazywacie.
Siêgn¹³em wiêc po m¹dr¹ rzecz - po ency-
klopediê. I znalaz³em tam wyja�nienie s³owa
"chleb". Tak wiêc chleb to najwa¿niejszy pro-
dukt przetwórstwa zbo¿owego i jeden z naj-
bardziej rozpowszechnionych, otrzymywany
przez wypiek odpowiednio przygotowanego
ciasta (...) W Polsce dzienne jednostkowe
spo¿ycie chleba wynosi  ok. 500 g.  Co po-
krywa ok. 50% zapotrzebowania kaloryczne-
go i bia³kowego. Jak wiec z tego wynika chleb
jest produktem ogólnie znanym i w dodatku
potrzebnym.

I wszystko ³adnie, prawda? Mamy so-
bie s³owo i jego wyja�nienie. Ale to nie
wszystko. To tylko szkielet, który trzeba za-
pe³niæ, by  naprawdê zobaczyæ. Powiedz mi
- co Tobie kojarzy siê ze s³owem "chleb" jak
zamykasz oczy i my�lisz "chleb" to co wi-
dzisz? Co czujesz? Smak, zapach ... co czu-
jesz jak bierzesz go do rêki? A mo¿e tak to
dla Ciebie prozaiczne zajêcie, ¿e w ogóle nie
zawracasz na to uwagi? A szkoda! Bo co�
wa¿nego przechodzi Ci ko³o nosa. Spróbuj
pomy�leæ o tych wszystkich, dziêki którym
masz w domu chleb. Pomy�l o polach poro-
�niêtych zbo¿em ... o s³oñcu, wietrze, desz-
czu ... o tych, którzy tymi polami przecho-
dzili, martwi¹c siê, czy bêdzie dobry zbiór
lub ciesz¹c ciê¿kimi k³osami.
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Rozmowa miesi¹ca z Jubilatem - ks. Janem
Mieczkowskim
Na 1 str. ok³adki honorowy poczet sztandarowy
- fot. Mietek

W tym numerze jeste�my �wiadka-
mi przemieszania czasów, tradycji i wspó³-
czesno�ci.

Tradycja to sztandar. Ju¿ od teraz
jeste�my parafi¹ maj¹c¹ swój wyró¿nik -
sztandar, w którym zawar³y siê wszystkie
dotychczasowe zmagania o jej zaistnienie,
kszta³t i oblicze. Obrazu tego bêd¹ dope³-
nia³y nastêpne dzia³ania i kolejne lata ¿y-
cia parafii. Byæ mo¿e, za jaki� czas oka¿e
siê, ¿e nasza wspólnota stanie siê matk¹ dla
nowej wspólnoty parafialnej, która ju¿ za-
puszcza korzenie na Osiedlu Eskulapa
(obecne okolice Regionalnego Centrum
Onkologii, a¿ po ulice Zamczysko i Pod
Skarp¹).

Wspó³czesno�æ zmieszana z trady-
cj¹ to dzisiejszy stosunek ¿yj¹cych do chle-
ba. Jak obchodzono siê z chlebem wspo-
minaj¹, nieco ju¿ zaawansowani wiekiem,
autorzy. Jak traktujemy chleb dzi�? Wstyd
siê przyznaæ, ale coraz gorzej. Niech  wiêc
s³owa na ten temat bêd¹ prób¹ refleksji w
domach PT Czytelników. Ka¿dy ma swoje
do�wiadczenia, a mo¿e kto� dopisze i swo-
je wspomnienia lub obserwacje?

Sama wspó³czesno�æ to miniony
czas kolêdy i trwaj¹cy jeszcze okres zabaw
karnawa³owych.  Coroczne �pok³osie ko-
lêdowe�, jest prób¹ spojrzenia na parafiê
zza tabeli liczb, ale i te¿ innych zjawisk,
które z tych liczb wynikaj¹. Osobi�cie do-
ceniam odwagê ks. proboszcza i Jego pró-
bê diagnozy.  Cytowane sumy wydatków
pokazuj¹ trud minionego czasu, a plany
sprzyjaj¹ dzia³aniom.

FRED

Mo¿na nie czytaæ

Powiedz, czy rozpoczynaj¹c bochenek
chleba czynisz na nim znak krzy¿a? Je�li nie,
to zacznij. Niech w tym prostym ge�cie wy-
razi siê Twoja wdziêczno�æ za to, ¿e po raz
kolejny mo¿esz zje�æ chleb i nie g³odujesz.
Niech wyrazi siê Twoja troska i pro�ba o tych,
którzy chleba nie szanuj¹. Niech bêdzie te¿
pro�b¹ za tych, którzy go nie maj¹. Próbo-
wa³e� kiedy� tak je�æ chleb, by go uca³owaæ?
Spróbuj. To te¿ prosty znak, pe³en wdziêcz-
no�ci i jakiej� czu³o�ci. Znakiem tym obej-
mij wszystkich dziêki, którym masz ten ka-
wa³ek chleba. Obejmij ich jak u�ciskiem i
dotknij mi³o�ci¹ - mo¿e Ci, którzy siali ziar-
no psioczyli na z³¹ pogodê, mo¿e ci, którzy
zbierali przeklinali swoj¹ ciê¿k¹ pracê, mo¿e
ci, którzy mielili ziarno na m¹kê, my�leli tyl-
ko o sobie i o tym, jak oszukaæ, mo¿e ci, któ-
rzy piekli wcale serca w to nie w³o¿yli ale
Ty, trzymaj¹c w d³oniach owoc ich pracy po
prostu ich pokochaj. Nie oceniaj, czy na to
zas³uguj¹. Zostaw to Panu Bogu. Wiedz, ¿e
bez ich pracy, Ty nie mia³by� chleba, wiêc
b¹d� wdziêczny. Wdziêczno�æ jest ozdob¹
serca i radosnym spojrzeniem, spojrzeniem
mi³uj¹cym drugiego cz³owieka. I wcale to nie
jest trudne. Wymaga tylko odrobinê dobrej
woli i pamiêci.

Nie wiem, jak Ci inaczej o tym powie-
dzieæ, jak wyraziæ wszystko s³owami prosty-
mi. Nie chcê wpa�æ w pu³apkê gadania o
wszystkim i o niczym, wiêc na tym skoñczê.
Pamiêtaj o chlebie powszednim codziennym.
Ca³uj go, znacz krzy¿em, szanuj ka¿dy okru-
szek. I jeszcze jedno - Bóg zosta³ na ziemi w
znaku chleba, wiêc i to niech dla Ciebie bê-
dzie �wiat³em. To nie przypadek. Bóg ukry³
siê w prostocie, w codzienno�ci, w zwyczaj-
no�ci. Wiêc nie szukaj paryskich bu³eczek z
delikatn¹ szyneczk¹. Czasami po prostu zjedz
kawa³ suchego chleba, a jedz¹c, mów "dziê-
kujê". I niech Ciê Bóg utajony w chlebie pro-
wadzi. W Jego sercu Ciebie sk³adam. Trzy-
maj siê zjadaczu chleba - niech Ciê Bóg w
Anio³a przemieni. Ja jestem, czuwam i pro-
wadzê.

TWÓJ ANIO£ M

PS.  Odmów "Ojcze nasz" za tych, któ-
rzy g³oduj¹. Nie martw siê, ¿e tej modlitwy
nie us³ysz¹ - ona do nich dotrze. To ju¿ zo-
staw Panu Bogu. Ty modlitw¹ otwórz swoje
serce, aby� umia³ odpowiadaæ na wezwania
jakie Bóg do Ciebie kieruje. S³uchaj uwa¿-
nie. Przyjdzie czas, ¿e prócz modlitwy bê-
dziesz móg³ daæ innym swoje s³owo, rêce,
u�miech - po prostu siebie. I tak codziennie
b¹d� po prostu dobry jak chleb i sam pomy�l
co to dla Ciebie oznacza. CZE�Æ!

B¹d� dzielny! (dok³adnie w³a�nie tak -
bardziej mo¿e "podzielny"?)
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Rozmowa miesi¹ca

WIDZIALNA CHWA£A
 rozmowa z siostr¹ Mari¹ ze wspólnoty sióstr wykonuj¹cych sztandar rozmawiaj¹

Krzysztof i Wojciech

Jak powstaje sztandar?
Siostra Maria: Panowie pytaj¹ o projekt, ma-
teria³y i wykonanie. Od parafii otrzyma³y�my
projekt. Materia³y i nici zwykle mamy - ku-
pujemy je naprzód. Zamawiaj¹cy, mog¹ so-
bie materia³ wybraæ i zobaczyæ jaki bêdzie w
rzeczywisto�ci. Dla hafciarki musimy przy-
gotowaæ projekt wg otrzymanego wzoru o
wymiarach 1,10 na 1,20 metra - taki jaki trze-
ba wyszyæ. Ten projekt musi byæ zrobiony w
szczegó³ach. Siostra potrzebuje na to dwa do
trzech dni. Wzór trzeba dok³adnie przeryso-
waæ, wymierzyæ litery. Nastêpnie hafciarka
przenosi projekt na materia³, który dostaje od
nas. Aby haftowaæ nale¿y materia³ naci¹gn¹æ
na krosna. Gdy materia³ jest wyhaftowany i
zdjêty z krosna jest zwykle pofa³dowany. My
ten materia³ naci¹gamy, wprasowujemy fli-
zelinê (od wewn¹trz) na obie czê�ci i przyci-
namy do w³a�ciwego wymiaru. Potem przy-
szywamy rêcznie robione frêdzle.
Wspomnia³a siostra, ¿e malarz te¿ pracowa³
przy sztandarze.
Na projekcie z parafii by³a Pieta (Pieta, która
jest umieszczona w okr¹g³ej pieczêci parafii
MBKM, przyp. red.). ̄ eby obraz na sztanda-
rze by³ piêkny, da³y�my Pietê wg Micha³a
Anio³a, z Rzymu. Malarz - pan Zenon Dra-
piewski, który j¹ namalowa³ - to osoba, która
maluje i odnawia ko�cio³y w Polsce. Matkê
Bo¿¹, któr¹ namalowa³ na p³ótnie podkleja
siê takim specjalnym materia³em do sztan-
darów. Ona nie jest malowana na tym z³otym
materiale, dlatego, ¿e te wszystkie z³ote wy-
puk³o�ci przesz³yby na obraz. Jest takimi jak-
by z³otymi promieniami przyszyta, podhafto-
wana wed³ug koloru. Pan Jezus nie jest pod-
haftowywany, ¿eby Jego cia³o by³o bardziej
naturalne. Ile czasu mu zajê³o malowanie to
trudno powiedzieæ.

Jakiego materia³u u¿ywa siê do bezpo�red-
niego haftowania i czy to s¹ nici takie zwy-
k³e, czy jakie�  specjalne?

Pod nici z³ote u¿ywa siê nici podk³adowych.
S¹ to zwyk³e nici, które nadaj¹ formê literze.
Najpierw rysuje siê kszta³t, potem nadaje siê
niæmi podk³adowymi wypuk³o�æ literze i  to
wszystko pokrywa siê np. z³otymi niæmi.

A czerwone napisy?
S¹ to czerwone nici - specjalne hafciarskie,
które s¹ nie naszego pochodzenia. Gdyby�my
da³y mulinê to napis by³by matowy i nie da-
wa³oby to efektu. Natomiast pod te czerwo-
ne nici wykorzystuje siê at³asek czerwony i
to te¿ powoduje wypuk³o�æ litery, jak¹ chce
siê zyskaæ.

Ile sióstr by³o zaanga¿owanych w tê pracê?
Ka¿da siostra ma swoje stanowisko pracy.
By³y zaanga¿owane trzy, cztery siostry, ale
jak jest bardzo napiêty termin to która� siê
do³¹cza ¿eby pomóc.

Jak d³ugo wykonuje siê sztandar?
Samo szycie, to co my�my tu zrobi³y ³¹cznie
z szarfami to prawie dwa tygodnie. I dwa ty-
godnie spokojn¹ prac¹, nie nerwow¹, to ro-
bi³y�my. Natomiast ile czasu potrzebowa³a
hafciarka - to trudno mi powiedzieæ. Ta pani
jest ju¿ starsza, ale tak liczê, ¿e "bity" mie-
si¹c. Szarfy s¹ te¿ pracoch³onne, bo dwa ko-
lory trzeba zszyæ, dwa kolory przerysowaæ no
i te ró¿yczki (rozety, przyp. red.). Same szar-
fy robi siê piêæ, sze�æ dni. Gdyby to wszyst-
ko policzyæ, pracê hafciarki i nasz¹, to bê-
dzie do dwóch miesiêcy.
To jest "benedyktyñska" praca. Wszystko
jest robione rêcznie?
Tak, wszystko jest wykonywane rêcznie, tyl-
ko przy zszywaniu jest potrzebna maszyna.
S¹dzê, ¿e bêdziecie mieli piêkny sztandar.
Czy siostra uwa¿a, ¿e bêdzie to piêkny dar
parafian dla parafii?
Tak. My�lê, ¿e tak. Ja jestem rodowit¹ byd-
goszczank¹ i anga¿owa³am siê w ¿ycie para-
fii. Poczet sztandarowy - to by³o zawsze ta-
kie wyj�cie parafian na ulice - widzialna
chwa³a dla Chrystusa.

Dziêkujemy za rozmowê. Bóg zap³aæ.

Symbol Wspólnoty
�(...) Sztandar wyrasta z serc ludzi two-

rz¹cych wspólnotê. Ja siê bardzo cieszê, ¿e
nasza parafia w 17 roku swego istnienia ju¿
ma sztandar i za chwilê bêdzie pob³ogos³a-
wiony.

Ten sztandar móg³ siê zrodziæ jako sym-
bol ca³ej wspólnoty parafialnej, dlatego ¿e
tu jest wiele wspólnot. On jest wyrazem ich
¿ywotno�ci.

W czasie okupacji, jako dziecko, wie-
le nas³ucha³em siê o sztandarach. Teraz mo-
¿emy zobaczyæ na filmach, w telewizji, jak
wielu ludzi ¿ycie oddawa³o za sztandar, jak
go broni³o, chocia¿by w filmie <Krzy¿acy>.

Nasz sztandar zwieñczony jest krzy-
¿em i wyrasta z Doliny �mierci ku ¯yciu.
Znalaz³ siê on w naszej parafii jako logo Roku
Jubileuszowego w znaku Matki Bo¿ej Królo-
wej Mêczenników i w wizerunku Piety. Na
odwrocie znowu krzy¿ oraz sentencja �Z
WIAR¥ OJCÓW IDZIEMY POD TW¥ MAT-
KO OPIEK¥�  i ten napis mówi¹cy, ¿e to na-
sza parafia.

Chcia³bym powiedzieæ wielkie �Bóg
zap³aæ� tym, którzy do tego d¹¿yli od lat. Za
chwilê po�wiêcimy ten sztandar. Wnios¹ go
marsza³kowie, a potem przejm¹ go: przed-
stawiciel Marsza³ków - Stefan, Neokatechu-
menatu - Grzegorz, Akcji Katolickiej i Oazy
Rodzin - Adam. Niech w tej reprezentacji
bêd¹ zawarte wszystkie wspólnoty i niech ten
sztandar nas zjednoczy. Wierzê, ¿e Matka
Bo¿a Królowa Mêczenników cieszy siê i hoj-
nie nam b³ogos³awi�

Od redakcji: S³owa ks. Proboszcza wypowie-
dziane 2. lutego br. -  zapis magnetofonowy.
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Od redakcji: Rozmowê przeprowadzono
1. lutego 2000 roku w Gnie�nie, w rozmów-
nicy Domu Zakonnego Sióstr Bosych Naj-
�wiêtszej Maryi Panny z Góry Karmelu -
zwanych Karmelitankami Bosymi. Tekst roz-
mowy odtworzono na podstawie zapisu ma-
gnetofonowego i nie jest autoryzowany. War-
to równie¿ dodaæ, ¿e ze wzglêdu na regu³ê
zakonn¹ rozmowa odbywa³a siê przez zakra-
towane okno i t¹ drog¹ by³ te¿ przekazany
wykonany sztandar.



Naszym poprzednim rozwa¿aniem
wkroczyli�my w symbolikê Roku Wielkie-
go Jubileuszu.   Zostañmy wiêc przy niej,
zw³aszcza bior¹c pod uwagê jej bogactwo
i niezwyk³¹ wymowê.

Ojciec �wiêty w Bulli "Incarnationis
mysterium"  rozpoczyna omawianie zna-
ków, które s¹ "�wiadectwem wiary i wspo-
magaj¹ religijno�æ chrze�cijañskiego ludu",
od "Pielgrzymki".  Ca³e ¿ycie cz³owieka
jest czêsto porównywane do pielgrzymki,
nie tylko w sensie przemierzania ziemskiej
codzienno�ci, jej rado�ci i trudów, ale tak-
¿e pielgrzymowania do miejsc �wiêtych.
Warto�æ pielgrzymowania wielokrotnie
podkre�la Pismo �wiête,  przepe³niona jest
ni¹ tak¿e historia Ko�cio³a. Pielgrzymka
jest symbolem wêdrówki cz³owieka wierz¹-
cego �ladami Chrystusa. Poprzez trud piel-
grzymowania, modlitwê, czuwanie, post
pielgrzym postêpuje naprzód drog¹ dosko-
na³o�ci, wyzbywaj¹c siê  wszelkich swoich
s³abo�ci, dokonuj¹c wewnêtrznej przemia-
ny. Pielgrzymka stanowi jeden z warunków
niezbêdnych do uzyskania w Roku Jubile-
uszu odpustu zupe³nego. Wymienia siê
sanktuaria i ko�cio³y na ca³ym �wiecie, któ-
re w tym celu nale¿y nawiedziæ. Jednak¿e
Ojciec �wiêty idzie dalej, siêga  do g³êbi
ludzkich serc. Na równi wiêc traktuje na-
wiedzenie "braci bêd¹cych w potrzebie lub
zmagaj¹cych siê z trudno�ciami (chorych,
wiê�niów, osoby samotne, w podesz³ym
wieku, niepe³nosprawnych itp.)".  Nawie-
dzaj¹c te osoby, udajemy siê niejako z piel-
grzymk¹ do  Chrystusa obecnego w�ród
nich.  Warto o tym pamiêtaæ nie tylko w
tym roku.

Drugim, niezwykle wymownym zna-
kiem s¹ "Drzwi �wiête". Ten znak zosta³ w
sposób szczególny rozpowszechniony po-
przez media, w tym telewizjê. Za jej po-
�rednictwem mogli�my bowiem byæ �wiad-
kami historycznej chwili, gdy 24 grudnia
1999 roku Jan Pawe³ II otworzy³ �wiête
Drzwi do Bazyliki �w. Piotra, rozpoczyna-
j¹c tym samym Rok Wielkiego Jubileuszu.
Zreszt¹ nie by³y to jedyne Drzwi �wiête

Jubileuszowy Rok 2000 (3)

ZNAKI ROKU 2000 (1)

W RZYMIE
Marzec

4 - Jubileusz Kawalerów Grobu �wiêtego
8 - �roda Popielcowa Procesja pokutna z Ba-
zyliki �w. Sabiny do Circus Maximus - Msza
�w. i posypanie g³ów popio³em. Pro�ba o prze-
baczenie
Czwartki - Bazylika �w. Paw³a za Murami -
Adoracja eucharystyczna

Pi¹tki - Bazylika �w. Jana na Lateranie - Droga
Krzy¿owa i nabo¿eñstwo pokutne

Soboty - Bazylika Matki Boskiej Wiêkszej -
Modlitwa ró¿añcowa

11- Jubileusz Rotary Club
12 - I Niedziela Wielkiego Postu Bazylika �w.
Jana na Lateranie - Obrz¹dek wyboru lub wpi-
sania  imienia katechumenów

20 - Uroczysto�æ �w. Józefa Oblubieñca Naj-
�wiêtszej Maryi Panny - Jubileusz rzemie�lni-
ków

25  - Uroczysto�æ Zwiastowania Pañskiego Na-
zaret - Bazylika Zwiastowania Nabo¿eñstwo
liturgiczne sprawowane w ³¹czno�ci z wierny-
mi zgromadzonymi w bazylice Matki Boskiej
Wiêkszej i w g³ównych sanktuariach maryjnych
w �wiecie, którego tematem bêdzie godno�æ
kobiety w �wietle pos³annictwa Maryi (Mulie-
ris dignitatem)

W KONKATEDRZE
W BYDGOSZCZY

14 lutego godz. 18.00 - Jubileuszowa modli-
twa dla  osób przygotowuj¹cych siê do ma³¿eñ-
stwa i zakochanych.

21 - 25 lutego - Jubileuszowe pielgrzymki
Bierzmowanych. Nabo¿eñstwa w dni powsze-
dnie o godz. 17.30 w niedziele o godz. 18.00

Marzec
8 - Popielec - 17.15 - specjalna Procesja Po-
kutna z ko�cio³a oo. Jezuitów do Konkatedry.
18.00 uroczysta Msza �w. i posypanie g³ów po-
pio³em. Jubileuszowa pro�ba o przebaczenie.
Celebruje ks. abp Henryk Muszyñski.

9 - od godz. 6.00 ca³odzienna Adoracja Naj-
�wiêtszego Sakramentu. Plan szczegó³owy Ad-
oracji otrzymaj¹ poszczególne parafie Bydgosz-
czy w terminie pó�niejszym.
20 - uroczysto�æ �w. Józefa. o godz. 12. 00 Ju-
bileusz Kapitu³y Konkatedralnej. 18.00 Jubile-
uszowa pielgrzymka Rzemie�lników

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
NA MARZEC ROKU 2000

Intencja ogólna: Aby Rok �wiêty, czas sprzyja-
j¹cy skrusze i przebaczeniu, wzbudzi³ w ka¿-
dym wierz¹cym g³êbokie i trwa³e nawrócenie.

Intencja misyjna: Aby Maryja, dziewicza Mat-
ka Zbawiciela, opiekowa³a siê misjonarzami
i wspiera³a ich w trudach apostolskich.

Na podstawie dostêpnych informatorów

OPRACOWALI: BOGDAN I KFAD

Kalendarium 2000

 4 Na o�cie¿ (2/2000)

symbolicznie otwarte.   Ostatnie  Drzwi
�wiête w ramach obchodów Wielkiego Ju-
bileuszu Ojciec �wiêty  otworzy³ w Bazy-
lice �w. Paw³a Za Murami w dniu 18 stycz-
nia, podczas nabo¿eñstwa ekumenicznego
rozpoczynaj¹cego Tydzieñ Powszechnej
Modlitwy o Jedno�æ Chrze�cijan. By³y to
jednocze�nie czwarte Drzwi �wiête otwar-
te w Rzymie.

  Chrystus powiedzia³ o sobie: "Ja je-
stem bram¹" (J 10,7). Droga do Boga pro-
wadzi wiêc tylko przez Niego. ¯adnej in-
nej nie ma.  Drzwi symbolizuj¹  przej�cie z
grzechu do ³aski. Wskazanie bramy przy-
pomina nam o konieczno�ci jej przekrocze-
nia, je¿eli chcemy mieæ udzia³ w Królestwie
Bo¿ym. Przej�æ przez bramê to znaczy
wyznaæ, ¿e Jezus Chrystus jest Panem i
Zbawicielem, to znaczy odci¹æ siê od grze-
chu i wybraæ Ewangeliê jako drogê ¿ycia.
Podczas uroczystej Pasterki Jan Pawe³ II
powiedzia³: "Ty Chryste, Synu Boga ̄ ywe-
go, b¹d�  dla nas Bram¹! B¹d� dla nas Bra-
m¹ na podobieñstwo tej, któr¹ w tê noc uro-
czy�cie otworzyli�my. B¹d� dla nas Bram¹,
która wprowadza nas w tajemnicê Ojca.
Spraw, by nie by³ wykluczony z Jego mi³o-
siernego i pe³nego pokoju objêcia".

Trzecim, a zarazem ostatnim z pod-
stawowych znaków Roku Wielkiego Jubi-
leuszu jest "Odpust". W zwyk³ych okolicz-
no�ciach Bóg  odpuszcza cz³owiekowi winy
poprzez sakrament pokuty i pojednania.
Jednak¿e wyj¹tkowe okoliczno�ci sprawia-
j¹, ¿e Bóg okazuje cz³owiekowi swoje wy-
j¹tkowe mi³osierdzie. Dlatego nad tym zna-
kiem zatrzymamy siê trochê d³u¿ej, ale ju¿
w naszych nastêpnych rozwa¿aniach.

BOGDAN

PHARMACIENS
SANS FRONTIERES

ODDZIA£ W BYDGOSZCZY
ul. Orzeszkowej 41

tel. (0-52) 340-56-18,
Drodzy Parafianie, leki nie wykorzystane przez
Was s¹ potrzebne innym. Powoduj¹ wyzdro-
wienie, a czêsto ratuj¹ ¿ycie. Te fakty s¹ bez-
sporne. Stowarzyszenie "Farmaceuci bez gra-
nic", 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 Miros³awa Adamska
Od redakcji: Bêdz¹ te¿ zbiórki leków naszej Pa-
rafii. Nie zapomnijmy skorzystaæ z okazji.

Do parafialnych wspólnot
ma³¿eñstw niesakramentalnych

¿yj¹cych bez przeszkód

(...) Ten �lub móg³by byæ. Przecie¿ my tu pie-
niêdzy nie oczekujemy. Chêtnie za darmo po-
b³ogos³awimy je¿eli bêd¹ aktualne metryki,
ukoñczony kurs przedma³¿eñski
i bierzmowanie. (...) - z kazania ks. Probosz-
cza, w niedzielê 6. lutego br.



Porównania przytoczone w poprzed-
nich rozwa¿aniach stanowi³y dla nas pomoc
w u�wiadomieniu sobie tajemnicy Trójcy
�wiêtej. Postarajmy siê wiêc, w oparciu o
Katechizm Ko�cio³a Katolickiego przybli¿yæ
naukê o Trójcy �wiêtej. Mo¿na to uj¹æ w
dwóch zasadniczych punktach, które na po-
zór s¹ ze sob¹ w sprzeczno�ci, a przez to trud-
ne do objêcia ludzkim umys³em.

Po pierwsze, dogmat Trójcy �wiêtej
mówi nam przede wszyskim o jedno�ci Trój-
cy, czyli Trójca jest jedno�ci¹. Nie wyznaje-
my zatem trzech Bogów, ale jednego Boga.
Jednego, ale w trzech Osobach. Przy czym
ka¿da z Osób  Boskich jest ca³ym Bogiem,
czyli nie dziel¹ miêdzy siebie jedynej Bosko-
�ci, ale ka¿da z nich jest ca³ym Bogiem: Oj-
ciec jest tym samym, co Syn, Syn tym sa-
mym, co Ojciec, Duch �wiêty tym samym,
co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem
co do natury. Ka¿da z trzech Osób jest t¹ rze-
czywisto�ci¹, to znaczy substancj¹, istot¹ lub
natur¹ Bo¿¹ (znaczenie tych terminów oma-
wiali�my w poprzedniej czê�ci cyklu). Oso-
by Boskie s¹ nierozdzielne w tym, kim s¹ i
w tym, co czyni¹.

Po drugie, Osoby Boskie ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹. Osoby Boskie rzeczywi�cie
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Wprawdzie Bóg jest
jedyny, ale nie jakby samotny. "Ojciec",
"Syn", "Duch �wiêty" nie s¹ tylko imionami
oznaczaj¹cymi sposoby istnienia Boskiego
Bytu, poniewa¿ te Osoby rzeczywi�cie ró¿-
ni¹ siê miêdzy sob¹: "Ojciec nie jest tym sa-
mym, kim jest Syn, Syn tym samym, kim
Ojciec, ani Duch �wiêty tym samym, kim
Ojciec czy Syn". Ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ re-
lacjami pochodzenia: Ojciec jest Tym, który
rodzi; Syn Tym, który jest rodzony; Duch
�wiêty Tym, który pochodzi. Jedno�æ Boska
jest wiêc trynitarna.

Osoby Boskie pozostaj¹ we wzajem-
nych relacjach. Rzeczywiste rozró¿nienie
Osób Boskich, poniewa¿ nie dzieli jedno�ci
Bo¿ej, polega jedynie na relacjach, w jakich
pozostaje jedna z nich w stosunku do innych.
W relacyjnych imionach Osób Boskich Oj-
ciec jest odniesiony do Syna, Syn do Ojca,
Duch �wiêty do Ojca i Syna. Jednak rozwa-
¿aj¹c relacje i mówi¹c o trzech Osobach,
wierzymy w jedn¹ naturê. Rzeczywi�cie,
wszystko jest (w Nich) jednym, gdzie nie
zachodzi przeciwstawno�æ relacji. Z powo-
du tej jedno�ci Ojciec jest ca³y w Synu, ca³y
w Duchu �wiêtym; Syn jest ca³y w Ojcu, ca³y
w Duchu �wiêtym; Duch �wiêty jest ca³y w
Ojcu, ca³y w Synu.

 �wiêty Grzegorz z Nazjanzu, nazywa-
ny równie¿ "Teologiem", przekazuje nastê-
puj¹ce streszczenie wiary trynitarnej:

"Przede wszystkim strze¿cie tego cen-
nego depozytu, dla którego ¿yjê i walczê, z

Trójca �wiêta (3)

JEDNO�Æ I RÓ¯NICE
Wa¿no�æ tego codziennego po¿ywienia

odzwierciedla modlitwa, dana nam przez Chry-
stusa st¹paj¹cego po Ziemi. Przez wieki przy-
pomina ludziom o poszanowaniu daru Bo¿ego.

Warto�æ kromki chleba najbardziej potra-
fi¹ doceniæ ludzie starsi, którzy prze¿yli okresy
jej braku. Dzia³ania wojenne pozbawiaj¹ nie
tylko dóbr materialnych, lecz tak¿e siej¹ g³ód.
Wiele ludzkich dramatów zwi¹zanych jest ze
zdobywaniem chleba. Pamiêtam okres okupa-
cji hitlerowskiej. Ogromne trudno�ci z zaopa-
trywaniem siê w po¿ywienie i ten nasz chleb
powszedni. By³ ciemny, nie dlatego, ¿e diete-
tyczny, ale zrobiony z ró¿nych bardzo dziwnych
produktów: mielone obierki z ziemniaków, �ruta
zbo¿owa, byæ mo¿e trochê m¹ki (nie znam do-
k³adnej receptury) i by³ niesmaczny. Na nic nie
zda³o siê wybrzydzanie-innego po prostu nie
by³o. Rodzicom kroi³o siê serce, ¿e swym dzie-
ciom nie mog¹ zaoferowaæ innego. Nawet taki
by³ szanowany. Nie wyrzucono ani okruszyny.
Nie bêdê wspomina³a powszechnie znanych
faktów z obozów koncentracyjnych, gdzie by³
cenniejszy ni¿ z³oto. Okres powojenny- to na-
stêpny trudny rozdzia³ w ¿yciu narodu.

Ogromne zniszczenia, trud odbudowy,
wiele wyrzeczeñ, bieda. O chleb nie by³o ju¿
tak trudno. Na wsiach piek³y go gospodynie w
piecach rozgrzewanych pal¹cym siê drewnem.
Oczyszczano pod³o¿e i k³adziono bochny ufor-
mowane z surowego ciasta. Zamykano szczel-
nie drzwiczki. by ciep³o nie ucieka³o i po okre-
�lonym czasie rozchodzi³ siê po pomieszcze-
niu smakowity zapach gotowego pieczywa. Mu-
sia³o go starczyæ na tydzieñ lub dwa w zale¿-
no�ci od mo¿liwo�ci wytwórczych gospodyni.
Si³¹ rzeczy ostatnie bochenki do nazbyt �wie-
¿ych nie nale¿a³y, ale zêbów nikt na tym chle-
bie nie po³ama³. Jad³o siê go w wielu przypad-
kach zamoczony w oleju lnianym. Len upra-
wia³o sporo gospodarzy, zarówno na w³ókno jak
i siemiê. Odstawiano do punktu skupu otrzy-
muj¹c zap³atê w formie oleju.

W miarê up³ywu czasu zwyczaje na wsi
zmienia³y siê. £atwiej by³o kupiæ chleb z pie-
karni i jakby zaczê³o go zbywaæ. Jednak ludzie
nauczeni poszanowania codziennego dobra nie
marnowali go. Resztki zjada³y zwierzêta. Nie
¿yczê nikomu powrotu do tamtych czasów, lecz
¿yczê na�ladowania sposobu obchodzenia siê z
chlebem w przesz³o�ci.

Nale¿ê do tego pokolenia, które nie mo¿e
patrzeæ na wielkie marnotrawstwo, wrêcz lek-
cewa¿enie chleba. Sprawia je wzrastanie od naj-
m³odszych lat w poczuciu, ¿e nigdy go nie za-
braknie. Przecie¿ bez problemu mo¿na siê za-
opatrzyæ w rozmaite gatunki.

Oby nasze m³ode pokolenie nie musia³o
siê przekonaæ, ¿e mo¿e byæ inaczej. Piosenkarz
czeski �piewa³ przed laty: �Ten chleb jest twój
i mój�. Zatem dzielmy siê nim.

(IG)

Chleba mieæ dostatek

TWÓJ I MÓJ
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którym pragnê umrzeæ, który pozwala mi zno-
siæ wszelkie cierpienia i gardziæ wszystkimi
przyjemno�ciami. Mam na my�li wyznanie
wiary w Ojca i Syna, i Ducha �wiêtego. Dzi-
siaj powierzam je wam. Przez to wyznanie
za chwilê zanurzê was w wodzie i was z niej
podniosê. Dajê je wam po to, by towarzyszy-
³o i patronowa³o wam przez ca³e ¿ycie. Dajê
wam jedno Bóstwo i Potêgê, Jednego istnie-
j¹cego w Trzech i zawieraj¹cego Trzech na
ró¿ny sposób. Bóstwo bez ró¿nicy substan-
cji czy natury, stopnia wy¿szego, który pod-
nosi, ani stopnia ni¿szego, który poni¿a... Nie-
skoñczona wspó³naturalno�æ Trzech nieskoñ-
czonych. Ca³y Bóg w ka¿dym z osobna... Bóg
Trójjedyny ujmowany jako ca³o�æ... Nie za-
cz¹³em jeszcze my�leæ o Jedno�ci, a ju¿ Trój-
ca ogarnia mnie swoim blaskiem. Nie zacz¹-
³em jeszcze my�leæ o Trójcy, a ju¿ obejmuje
mnie Jedno�æ".

I na zakoñczenie jeszcze jeden cytat,
tym razem z  "Modlitwy" b³ogos³awionej El¿-
biety od Trójcy:

"O Bo¿e mój, Trójco Przenaj�wiêt-
sza, któr¹ uwielbiam, dopomó¿ mi zapo-
mnieæ zupe³nie o sobie samej, abym mo-
g³a zamieszkaæ w Tobie nieporuszona i
spokojna, jakby moja dusza by³a ju¿ w
wieczno�ci. Oby nic nie zm¹ci³o mego po-
koju i nie wyprowadzi³o mnie z Ciebie, o
mój Niezmienny, ale niech ka¿da minuta
zanurza mnie coraz bardziej w g³êboko�ci
Twojej Tajemnicy. Nape³nij pokojem moj¹
duszê. Uczyñ z niej swoje niebo, swoje umi-
³owane mieszkanie i miejsce swego spo-
czynku. Obym tam nigdy nie zostawi³a Cie-
bie samego, lecz abym tam by³a ca³a, ca³a
¿yj¹ca wiar¹, ca³a adoruj¹ca, ca³a podda-
na Twemu stwórczemu dzia³aniu". (KKK
253-260)

BOGDAN



Nale¿ê do pokolenia, którego dzieciñ-
stwo przypad³o na okres przedwojenny i
okupacyjny, za� m³odo�æ na pierwsze, trud-
ne lata powojenne. Do 14 roku ¿ycia miesz-
ka³em na wsi. Podstawowymi wtedy pro-
duktami ¿ywno�ciowymi by³y: ziemniaki,
buraki , brukiew i chleb. Poniewa¿ ziem-
niakami, burakami i brukwi¹ karmiono
zwierzêta, chleb stanowi³ pokarm zastrze-
¿ony w zasadzie tylko dla ludzi. Jego wy-
piekiem zajmowa³y siê wszystkie kobiety
wiejskie.

Technologia wypieku przedstawia³a
siê nastêpuj¹co. W przeddzieñ wypieku
przygotowywano w dzie¿y (drewniana
skrzynia przeznaczona do przygotowania
ciasta chlebowego) tzw. zaczyn. Zaczyn
sporz¹dzano z niewielkiej
ilo�ci m¹ki ¿ytniej zmiesza-
nej z wod¹ oraz z zakwa-
sem (oko³o 10 dag skwa-
�nia³ego ciasta z poprzed-
niego wypieku). Gdy by³y
dostêpne dro¿d¿e dodawa-
no je równie¿ do zaczynu.
Zaczyn lekko solono. Na
noc dzie¿ê okrywano by
ciasto ros³o i nad dzie¿¹
kre�lono znak krzy¿a.

Nastêpnego dnia do-
dawano odpowiedni¹ ilo�æ
¿ytniej m¹ki by ciasto osi¹-
gnê³o w³a�ciw¹ gêsto�æ i
znowu okrywano dzie¿ê, by ciasto wyro-
s³o. M¹ka pszenna u¿ywana by³a jedynie
do wypieku placka dro¿d¿owego. Z wyro-
�niêtego ciasta wyrabiano okr¹g³e bochen-
ki ugniataj¹c je na stole. Gotowe bochenki
wk³adano do p³ytkich wiklinowych ko-
szyczków i znowu pozostawiano do wyro-
�niêcia.

W miêdzyczasie piekarnik nagrzewa-
no spalanym drewnem. Mniejsze piekarni-
ki ludzie mieli domach. By³y te¿ wiêksze
wolnostoj¹ce pobudowane z cegie³. Ich
wnêtrze mia³o pó³koliste ceglane sklepie-
nie, dno równie¿ by³o ceglane.

Taki piekarnik mie�ci³ od 8 do 10 du-
¿ych bochnów chleba. Piekarnik mia³ ko-
min z szybrem (gruba blacha zabezpiecza-
j¹ca odp³yw ciep³a z piekarnika) oraz otwór,
przez który wk³adano i wyjmowano chle-
by. Po wypaleniu siê drewna wygarniano
wêgiel drzewny pos³uguj¹c siê grac¹. Ów
wêgiel s³u¿y³ pó�niej do prasowania. Mo-
kr¹ szmat¹, któr¹ umieszczano na koñcu
tyczki wymiatano resztki popio³u. Zamy-
kano szybr. Z koszyczków chleby przek³a-
dano na d³ug¹ ³opatê, któr¹ wsadzano boch-
ny do pieca (dzi� ju¿ nie pamiêtam, na któ-

O wypieku chleba

DOMOWA PIEKARNIA
rym etapie smarowano bochny wod¹ dla do-
dania im po³ysku). Nastêpnie szczelnie za-
mykano piekarnik i ponownie kre�lono
znak krzy¿a. Po up³ywie oko³o dwóch go-
dzin wyjmowano z pieca chleb o grubej,
chrupi¹cej skórce. Dla dzieci pieczono
chlebki wielko�ci bu³ki, które po upiecze-
niu stanowi³y w ca³o�ci grub¹ chlebow¹
skórkê. Pope³nienie b³êdu w tym procesie
grozi³o wypiekiem chleba z zakalcem, b¹d�
odchodz¹c¹ skórk¹.

Do wypieku chleba zu¿ywano du¿o
drewna. Gdy go brakowa³o pieczono pod-
p³omyki. By³y to placki z wody i m¹ki pie-
czone na kr¹¿kach kuchennego pieca. Kie-
dy w okresie okupacji brakowa³o m¹ki to
do chleba dodawano ziemniaki puree.

W mojej rodzinie chleb spo¿ywano
rano i wieczorem jako dodatek do zupy
mlecznej. Wêdlinê jedzono wy³¹cznie w
niedzielê. W okresie okupacji biedne ro-
dziny spo¿ywa³y chleb trzy razy dziennie
mocz¹c go w kawie zbo¿owej a czasem w
mleku. Spo¿ywano te¿ chleb z olejem, z
cukrem, ze smalcem, z mas³em. Wspó³cze-
�ni Polacy nie wyobra¿aj¹ sobie jedzenia

chleba bez sera i wêdliny.
Pamiêtam, ¿e w okresie PRL pañ-

stwowe piekarnie wypieka³y jeden lub dwa
gatunki chleba i przed �wiêtami, przed pie-
karniami, ustawia³y siê po niego d³ugie
kolejki. Mamy obecnie w Polsce du¿o ga-
tunków smacznego chleba. Mo¿emy siê tym
szczyciæ przed innymi.

Jad³em chleb w Niemczech. By³ ja-
ki� ciê¿ki i mia³ �cis³¹ strukturê. Dwukrot-
nie przebywa³em w USA. W tym bogatym
kraju jest urozmaicony asortyment towa-
rów. Wypieka siê tam wiele gatunków chle-
ba. Jednak chleb amerykañski jest bardzo
puszysty - jak wata. Trudno go posmaro-
waæ mas³em a w smaku nie dorównuje chle-
bowi w Polsce.

Do dzi� w wielu rodzinach istnieje te¿
zwyczaj kre�lenia znaku krzy¿a przed roz-
poczêciem krojenia chleba i nie wyrzuca-
nia go do pojemników na �mieci. Kiedy nie

znano woreczków fo-
liowych i prawie nikt
nie mia³ zamra¿alnika,
chroniono chleb przed
czerstwieniem zawija-
j¹c go w wilgotne p³ót-
no.

Dzi� te¿ czê�ciej
maj¹ ludzie mo¿liwo�æ
w³a�ciwego przecho-
wywania chleba oraz
odgrzewania go w pie-
karnikach czy toste-
rach, a jednak sporo
nie zjedzonego chleba
wyrzuca siê. Szkoda,

¿e tak niewiele osób zajmuje siê zbieraniem
resztek chleba, które pozostaj¹ w gospodar-
stwie domowym z przeznaczeniem ich na
karmê dla zwierz¹t. By³y ju¿ próby zorga-
nizowania tego zbierania do specjalnych
pojemników przeznaczonych na chleb, ale
niesforni wrzucali tam inne odpady.

GG

A mój tato powiedzia³ ...

PIEKLI Z ZAPACHEM
Codziennie powtarzamy s³owa Mo-

dlitwy Pañskiej chleba naszego powsze-
dniego. A czy kiedy� zastanawiali�my sk¹d
bierze siê chleb i gdzie go kupujemy? Dzi�
mo¿na go znale�æ w magazynach i wielkich
supersklepach. A jak by³o dawniej?

Chleb otaczany zawsze by³ czci¹, sza-
nowany i u¿ywany zgodnie ze swym prze-
znaczeniem. Oczywi�cie kiedy� nieznane
by³y piekarnicze giganty. Nasz chleb co-
dzienny wypiekany by³ w ma³ych zazwyczaj
piekarenkach, których w³a�ciciele z poko-
lenia na pokolenie przekazywali receptury
i technologie wypieku.

Znane i uznawane w Bydgoszczy
by³y piekarnie Bigoñskiego czy Burzyñskie-
go. Du¿a piekarnia tzw. "Dworu Szwajcar-
skiego" umiejscowiona by³a przy ul. Jac-
kowskiego. Wozy tej ostatniej rozwozi³y po
ca³ym mie�cie nie tylko gor¹ce pieczywo,
ale i wyroby nabia³owe.

Wiele te¿ by³o zwyk³ych pomniej-
szych zak³adów, m.in. przy ul. Nakielskiej,
Wroc³awskiej czy Garbarach. Ich wyroby
kupowa³o siê w sklepikach mieszcz¹cych siê
obok piekarñ, a tak¿e w "kolonialkach"
(sklepach wielobran¿owych, przyp. red.) i
wprost z wózków rozwo¿¹cych wypieki.
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6 sierpnia 1999
Rano tak jak wczoraj poszed³em na

Adoracjê Pana Jezusa, który by³ w centrum
naszych dzia³añ, trwali�my przed Nim dzieñ
i noc. Czêsto na Adoracji modlitw¹ zmê-
czonych ludzi  by³a walka ze snem; nie
wszystkim to siê udawa³o, dzi� ko³o mnie
zasnê³a przed Panem siostra zakonna, za-
snê³a w Jego ramionach...

 Pi¹tek. Niesiemy wielki Krzy¿ z Ko-
�cio³a Garnizonowego, a¿ na pole "Przy-
stanku Woodstock". Krzy¿ jest pomalowa-
ny na bia³o, aby by³ z daleka widoczny, mia³
byæ pod�wietlany halogenami, jednak na to
nie chcia³ siê zgodziæ pan Owsiak. Czu³em
jakby sam Bóg cierpi¹cy przechodzi³ ulicz-
kami Jerozolimy, by³ wyszydzany, wytyka-
ny palcami, krzyczano na Niego, opluwa-
no jak 2000 lat temu. Szczególnie wówczas
kiedy szli�my po Woodstocku �piewaj¹c
"Jezusie Synu Dawida ulituj siê nade mn¹"
Krzy¿ w�ród tego ró¿nokolorowego t³umu,
to znak sprzeciwu.

Zaczepia mnie m³ody alkoholik, ma
mo¿e 15 lat, pi³ bez przerwy przez trzy mie-
si¹ce, opuszczam Drogê Krzy¿ow¹, rozma-
wiam, przystêpuje on pó�niej do Sakramen-
tu Pojednania. Ponownie wiele rozmów,
widzê jak wiele osób przyjmuje Jezusa jako
Pana, s¹ one kierowane do wspólnot w
swych miastach, aby ³atwiej im by³o pro-
wadziæ ¿ycie z Panem Jezusem. Dzi� oso-
by z naszej wspólnoty modli³y siê razem z
Zielono�wi¹tkowcami o jedno�æ w ewan-
gelizacji, dzia³aj¹ oni w mie�cie, nie wcho-
dz¹c na tereny koncertowe, s¹ do nas bar-
dzo pozytywnie nastawieni. Otrzymujemy
od nich kartony Pisma �wiêtego, to ma³e
niebieskie protestanckie wydanie.  Egzem-
plarze te rozdajemy, wspólnie ze specjal-
nie przygotowanymi na ewangelizacjê ob-

Ewangelizacja na przystanku (3)

WOODSTOCK 99
razkami oraz ksi¹¿eczkami zawieraj¹cymi
cztery prawa ¿ycia duchowego. Do naszej
wioski wprowadza siê 6 protestantów od
tej pory ewangelizuj¹ razem z nami. Dziê-
kujê Panu za dar jedno�ci.

W nocy o 1.00 wraca³em z nocnej Ad-
oracji, nagle us³ysza³em g³os: Niech ksi¹dz
mi pomo¿e bo zaraz umrê, odwróci³em siê
i zobaczy³em m³odego cz³owieka mia³
mo¿e 18 lat, by³ akurat na "gigancie", okra-
dli go z pieniêdzy, ubrañ, nie mia³ gdzie
spaæ, co je�æ, okaza³o siê, ¿e jest nosicie-
lem wirusa HIV, wzi¹³em go do szpitala
polowego. Okaza³o siê, i¿ ju¿ nie ma w nim
miejsca, ludzie le¿¹ na pod³odze, salezja-
nie jednak na moj¹ pro�bê, znale�li jaki�
k¹t do spania dla niego. Rano chcia³em z
nim porozmawiaæ, chcia³ pój�æ do spowie-
dzi-tak mówi³, lecz jego aktualny stan na
to nie pozwala³, poszed³em wiêc spaæ. Rano
jak¿e wielkie by³o jego zdumienie gdy siê
okaza³o, ¿e rozmawia³ z kap³anem, wyspo-
wiada³ siê, przyszed³ do mnie i powiedzia³,
¿e chce rzuciæ narkotyki. Rozpoczêli�my
starania odno�nie katolickiego o�rodka od-
wykowego... Pan dzia³a, gdy jego s³uga
chwali go snem.

7. sierpnia 1999
Ca³e nasze dzia³anie powinno byæ

modlitw¹, te s³owa ci¹gle mi towarzyszy³y,
wybra³em siê z ciekawo�ci do "Pokojowej
Wioski Kryszny". Widok wielkich namio-
tów, mnóstwa ludzi koczuj¹cych tam, cze-
kaj¹cych na darmowy ciep³y posi³ek, s³u-
chaj¹cych nauczañ guru, ci¹gle w eterze
brzmia³a mantra. Podeszli do mnie hipisi.
Chwilê rozmawiali�my, szybko jednak po-
jawili siê cz³onkowie tej sekty, uwa¿nie
przys³uchuj¹cy siê moim s³owom, byli w
ró¿nym wieku, zszokowa³ mnie widok

mo¿e 15-latków ubranych w ich szaty, sek-
ta zag³êbia swe pazury pod przykrywk¹
dobra, wyci¹ga swe rêce do dzieci, tak bar-
dzo mi³owanych przez Chrystusa. W ich
dzia³aniach widaæ by³o poparcie organiza-
torów, ich wszelkie inicjatywy by³y szero-
ko nag³a�niane z g³ównej sceny, o naszych
nikt nie mówi³.

 Oko³o 16.00 udajê siê na Euchary-
stiê, drogê zastêpuj¹ mi satani�ci, jest ich
kilku, dziewczyny id¹ce ze mn¹ zamieraj¹,
pytaj¹ czy nie bojê siê rozmawiaæ z braæmi
Lucyfera? Powiedzia³em, ¿e nie, lecz siê
spieszê, spytali siê czy posiadam Pismo
�wiête. Wynika³o z tego, ¿e ci na czarno
ubrani, wy¿si ode mnie o g³owê, barczy�ci
zagubieni bracia, bardzo g³êboko s¹ zaan-
ga¿owani w kult szatana, nie s¹ to "satani-
�ci" wierz¹cy lecz niepraktykuj¹cy, których
jest tutaj mnóstwo. Nie boj¹ siê rozmawiaæ
z "ksiêdzem" i to z Bibli¹ w d³oni. Na umó-
wione spotkanie o 21.00 jednak nie przy-
szli.

Eucharystia, dzi� sk³adka jest prze-
znaczona na chleb który rozdajemy, takie
namacalne dzielenie siê tym co posiadamy
jeszcze w naszych skarbonkach, czu³em siê
jak w pierwotnym Ko�ciele. Pieni¹dze za-
mieniane w chleb, jak¿e tutaj cenny. Spie-
szê siê na Woodstock, s³yszê, ¿e kto� ata-
kowa³ Krzy¿ wkopany w�ród naszych na-
miotów, mo¿e to w³a�nie ci satani�ci któ-
rych wcze�niej spotka³em? Przebacz im
Panie. W nocy widzimy podczas ewangeli-
zacji Biskupa Edwarda, rozmawia z braæ-
mi zagubionymi, jeden po spowiedzi u ka-
p³ana, wpada mu w ramiona, biskup pyta
czemu to zrobi³, on odpowiedzia³, ¿e nigdy
by nie przypuszcza³, i¿ bêdzie w ramionach
swego biskupa. Z obojga oczu pop³ynê³y
³zy... "Mi³o�æ za mi³o�æ, oto Ko�ció³" - tak
mawia³ s³. Bo¿y ks. Fr. Blachnicki. (cdn)

KLERYK  MARCIN (OMI )

Asortyment oferowanego pieczywa
by³ bardzo  bogaty. Kilka gatunków chleba
i bu³ek, a tak¿e tzw. galanteria piekarni-
cza, czyli rogaliki, cha³ki i inne. Rozma-
ito�æ pieczywa wzrasta³a wraz z nadcho-
dz¹cymi �wiêtami. Np. na Wielkanoc mo¿-
na by³o kupiæ piêkne chlebowe baranki, a
na Bo¿e Narodzenie gwiazdki i gwiazdor-
ki. Wielkim powodzeniem cieszy³y siê chle-
by tzw. firmowe, bo to by³y te wypiekane
wg najstarszych przepisów i by³y "oczkiem
w g³owie" mistrzów piekarniczego pieca.
Wiêkszo�æ bydgoszczan mia³a swoje ulubio-
ne pieczywo ze swej ulubionej piekarni.
Ka¿dy twierdzi³, ¿e jego jest najlepsze i inne
nie maj¹ szans w jakiejkolwiek rywaliza-
cji.

W czasie wojny chleb by³ na kartki i
nie by³o go zbyt wiele. Po wojnie, po upad-
ku wielu "prywaciarzy" wyros³y wielkie pie-
karnie - "molochy", których wyroby niewie-
le mia³y wspólnego z tradycyjnym i pysz-
nym pieczywem.

Obecnie odradzaj¹ siê piekarnie z
wieloletnimi tradycjami, a tak¿e powstaj¹
nowe.Czy ich wypieki równaæ siê mog¹ z
tamtymi sprzed lat sze�ædziesiêciu, czy sie-
demdziesiêciu? Powoli chyba tak siê sta-
nie, ale moim zdaniem brakuje im jeszcze
tej delikatnej otoczki tajemnicy zawodowej,
a ma³ym sklepikom rodzinnej i kameralnej
atmosfery.

- Smacznego !
WOJCIECH
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11. marca 2000 r. ZAKON KARMELITÓW
BOSYCH zaprasza m³odzie¿ mêsk¹ na:
Dzieñ Skupienia do Poznania ze �w. Tere-
s¹ od Jezusa de Los Andes"

 o. Tomasz Litwiejko OCD,
WSD Karmelitów Bosych, Dzia³owa 25;   60-
967 POZNAÑ, tel. (0-61) 852 92 93
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
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Kolêda, kolêda!!! - okrzyki, wo³anie,
ha³as, biegaj¹ce po piêtrze anio³ki i diabe³-
ki, studenci wychodz¹cy na korytarz - tak
rozpoczyna³ siê na ka¿dym piêtrze czas nie-
typowej kolêdy w akademiku ATR-u.

Najpierw wszyscy wspólnie �piewali
kolêdê, pó�niej s³uchali fragmentu z Pisma
�w. (Ef 5,1-2, 8-11) i s³ów Ojca �w. z orê-
dzia na XV �wiatowy Dzieñ M³odzie¿y.
Niecodziennym zdarzeniem by³a odmawia-
na na kolanach modlitwa - Ojcze nasz.
Duszpasterz dodawa³ kilka s³ów "od sie-
bie". Zaprasza³ na Mszê �w. koñcz¹c¹ ko-
lêdê i na wszystko co dzieje siê w Duszpa-
sterstwie Akademickim "Martyria". Pod-
kre�li³ znaczenie Roku Jubileuszowego i
jego wymiarów (nawrócenia, celebracji i
�wiadectwa). Po czym zaczyna³ siê czas naj-
wa¿niejszy - wypêdzanie "tego" co nazbie-
ra³o siê przez rok (od poprzedniej kolêdy).
"A nazbiera³o siê" - g³o�no dodawali stu-
denci. Ksi¹dz b³ogos³awi³ mieszkañcom i
�wiêci³ pokoje, a anio³ki obdarowywa³y stu-
dentów (ka¿dy otrzyma³ obrazek, ¿yczenia,
informator, ulotkê). Kolêda trwa³a dwa dni
od 20.00 do 1.00 nastêpnego dnia. Studen-
ci wytrwale czekali ...

W �rodê po kolêdzie wielu z nich
zgromadzi³o siê na Mszy �w. która zosta³a
odprawiona w ATR-ze. Dla wszystkich by³a
ona niesamowitym prze¿yciem.

Oto, co o czasie kolêdy i Mszy �w.
powiedzieli sami studenci:

� Bardzo fajnie by³o, bardzo mi siê
podoba³o, w ogóle wszystkim siê podo-
ba³o. By³o bardzo mi³o, weso³o i jeszcze
nigdy nie by³am na takiej kolêdzie - we-
so³o i swobodnie, a jednocze�nie modli-
li�my siê. (Alina)
� Ta kolêda by³a niesamowitym prze-
¿yciem. Po raz pierwszy siê z czym� ta-
kim spotka³am, ¿eby tak m³odzie¿ piêk-
nie siê zorganizowa³a i to w akademiku,
w którym trudno jest czasami siê modliæ,
prze³amaæ po prostu, a odby³o siê to piêk-
nie, nawet siê nie spodziewa³am. Bardzo
mi siê podoba³y anio³ki i diabe³ki, które
skaka³y. (Ania)
� Msza �w. by³a niesamowita, by³a
szczególna atmosfera, tu - gdzie siê ze-
bra³ ca³y ATR - by³o wyj¹tkowo. A kolê-
da? - To by³o co� innego ni¿ w domu, nie
by³o sztywno, ale po prostu odlotowo!.
Ca³a muzyka, �piew i pe³no m³odzie¿y.
Ca³e piêtro siê zlecia³o i wspólna modli-
twa, niesamowite prze¿ycie. (Agnieszka)
� Czy pój�æ na Mszê zastanawia³am
siê godzinê i dziesiêæ minut, ale jednak
zwyciê¿y³y si³y do Boga. Msza by³a bar-
dzo fajna, w tym wydaniu na ATR-ze to
jest co� niezapomnianego, to co� nie do
pomy�lenia w takim codziennym ¿yciu,
to na pewno zapamiêta siê na dalsze lata.
(Ewelina)

� Wydaje mi siê, ¿e wszyscy bardzo
g³êboko to prze¿yli, mimo, ¿e w akade-
miku takie warunki. Ksi¹dz wchodzi³ do
pokoju, po�wiêci³, zamieni³ kilka s³ów z
ka¿dym, - kolêda wyj¹tkowa. (Ala)
� To s¹ jedyne w swoim rodzaju kolê-
dy. W domu jest inna kolêda - w gronie
rodzinnym, a tu rodzin¹ jest ca³y akade-
mik, ca³e piêtro jest rodzin¹. (Tomek)
� Po raz pierwszy Msza �w. na ATR-
ze - to by³o co� niesamowitego. Ja co-
dziennie tutaj jestem, chodzê tymi kory-
tarzami, a tu by³a Msza �w. Tu gdzie ja
studiujê, gdzie zdobywam wiedzê i mê-
czê siê nad egzaminami. (Tomek)
� Kolêda to jest co� wspania³ego, gdy
ludzie wylegaj¹ na korytarz, reaguj¹ na
ha³as, potem wszyscy klêkaj¹ i siê mo-
dl¹. To jest co� takiego wy¿szego, cz³o-
wiek odlatuje. (Kasia)
� Msza �w. - �wietne kazanie, i to ¿e
by³o nas a¿ tylu, ¿e wszyscy na "Ojcze
nasz" podnie�li rêce do góry - to by³
�wietny gest, ¿e potrafili�my po³¹czyæ siê
w znaku pokoju i sobie go nawzajem
przekazaæ. (Ania)

Tydzieñ pó�niej przyszed³ czas na akade-
mik Akademii Medycznej. I za niego wziê³y
siê anio³ki i diabe³ki i czuwaj¹cy nad
wszystkim duszpasterz. Studenci z ca³ego
mieszkania zbierali siê w jednym pokoju i
prze¿ywali czas, który zdarza siê raz do
roku. Kolêdê zakoñczy³a Msza �w. w in-
tencji sesji. Kaplica przy ko�ciele wype³-
ni³a siê po brzegi.

AGA

Studencka kolêda

 �ODLOTOWO�

Ludzie schodzili siê na bal ubrani ca³-
kiem normalnie, a¿ tu nagle otoczenie za-
czê³o siê zmieniaæ. Przebieg³y mi przed
oczami trzy Greczynki, a w oddali jacy�
mê¿czy�ni w bia³ych togach i br¹zowych
sanda³ach.

Tego roku by³ to bal rzymski, pierw-
szych chrze�cijan, wiêc przenie�li�my siê
w czasie na pocz¹tek nowej, wspó³czesnej
ery.

Studencki bal przebierañców

RZYMSKIE PRZYJEMNO�CI

Mia³em nawet okazjê poznaæ osobi-
�cie Cezara, który zaprosi³ mnie do po-
mieszczenia, gdzie by³y prowadzone dys-
puty przy wspaniale zastawionych �sto-

³ach�: napojami, egzotycznymi owocami,
sa³atkami ro¿nych kompozycji. Oryginal-
ne by³o to, ¿e wszyscy pozostawali tam w



W sobotê 5 lutego br. w godzinach
wieczornych rozpocz¹³ siê wieczór tanecz-
ny w sali �Dêbowej� cz³onków Parafialnej
Grupy Czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej
"D¹b".

Kiedy na miejscu stawili siê wszyscy
uczestnicy by³a ju¿ prawie godzina 21.00.
Rozpoczêto wiêc modlitw¹ - Apelem Jasno-
górskim z pro�b¹ za obecnych i nieobec-
nych, za ca³¹ wspólnotê parafialn¹.

Krótko przed pó³noc¹ "zlustrowa³"
zabawê Opiekun Duchowy Grupy, po�mia³
siê z nami, obejrza³ ognistego kankana wy-
konanego przez - mê¿czyzn?!. Po tych krót-
kich chwilach wspólnej zabawy z Opieku-
nem, ró¿nymi odmianami "Sto lat", ¿egna-
li�my ci¹gle spiesz¹cego siê Go�cia.

Uprzejmie donoszê, ¿e ...

Warto wspomnieæ, ¿e przy urozma-
iconym menu i konkursach - niespodzian-
kach, popisach wokalnych ze strony wspó³-
uczestników bawiono siê do godzin nad-
rannych. Do tañca przygrywa³ spontanicz-
nie powsta³y zespó³ muzyczno-wokalny
"PAW-I-CZAR" (keyboard + harmonia),
którego repertuar pomóg³ odm³odnieæ nie-
jednemu.

Zabawê zakoñczy³y ju¿ tradycyjnie
pie�ñ - modlitwa "Panience na dobranoc"
oraz, bo ju¿ wypada³o - "Kiedy ranne wstaj¹
zorze".

Rozchodz¹c siê do domów, uczestni-
cy tego balu, umawiali siê ju¿ na nastêpny.
Niech ¿a³uj¹ ci, którzy z ró¿nych powodów
nie dotarli.

FRED
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W czasie ferii w "Wiatraku" by³a
�wietlica dla dzieci. Wziê³y w niej udzia³
setki dzieciaków w wieku od 5 do 15 lat.
Dziêki pomocy studentów z DA "Martyria"
by³ to czas pe³en rado�ci i niespodzianek.
Uda³o siê wyjechaæ na dwudniow¹ wyciecz-
kê do Warszawy i do Gdañska i choæ pogo-
da nie by³a najciekawsza, wszyscy dobrze
siê bawili i humory dopisywa³y. Na zakoñ-
czenie �wietlicy w sobotê 5 lutego wszy-
scy przyszli na bal przebierañców.

W "Wiatraku", jak wszêdzie, zaczy-
na siê nowy semestr. Zapraszaj¹ do sekcji
sportowych (pi³ka no¿na, szachy, aerobik,
biegi, nauka p³ywania) do kó³ka plastycz-
nego, do sekcji nauki gry na instrumentach
( na gitarze i na organach), do nauki jêzyka
angielskiego i niemieckiego, na zajêcia
matematyczne. Poza tym zapraszaj¹ na
drzwi otwarte 17 lutego o 17.00, gdzie bê-
dzie mo¿na spotkaæ siê z instruktorami i
wszystkiego siê dowiedzieæ. Zapraszam.
My�lê, ¿e warto wiedzieæ co w "Wiatraku"
piszczy. Ja nie omieszkam zajrzeæ.

Trzeba byæ dobrze poinformowanym.
¯YCZLIWA

Centrum Kultury Katolickiej
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/Byd-
goszcz Nr 10201475-711153-270-1

W dzisiejszych czasach z chlebem dzie-
j¹ siê ró¿ne rzeczy. Spotyka siê chleb le¿¹cy
na chodniku, czy nawet wyrzucony na �miet-

Mo¿e pole¿eæ

Dziwne rzeczy
nik. Podobne sytuacje mo¿na zaobserwowaæ
w szko³ach, jak to chleb le¿y np. na pod³o-
dze. M³odzi ludzie przechodz¹ obok niego
obojêtnie. By³ taki zwyczaj, ¿e na klatkach
schodowych naszych domów mo¿na by³o
spotkaæ ustawione kartoniki, gdzie lokatorzy
mogli sk³adaæ resztki chleba. Wtedy by³ te¿
wiêkszy w tym wzglêdzie porz¹dek. Dzi� ju¿
rzadko gdzie pozosta³ taki zwyczaj i coraz
czê�ciej mo¿na zauwa¿yæ, ¿e chleb le¿y na
schodach, skrzynce pocztowej, czy  kalory-
ferach.

Chleb jest naszym codziennym pokar-
mem i jest równie¿ wielkim skarbem. Czy w
ten sposób chcemy wyraziæ szacunek dla
chleba?

AGNIESZKA

Jeszcze jeden bal

�PAW I CZAR�

Od 10 do 11 stycznia trwa³a kolêda w aka-
demikach ATR, a od 17 do 18. stycznia
w akademikach AM. Obie kolêdy zakoñ-
czono Msz¹ �w.

19 stycznia odprawiono Mszê �w. w inten-
cji sesji - godz. 20.00 w kaplicy.

21 stycznia odby³ siêbal karnawa³owy -
BAL PIERWSZYCH WIEKÓW.

19 lutego o godz. 17.00 odbêdzie siê spo-
tkanie z Chrze�cijañskim Klubem Motocy-
klowym "Synowie Gromu" - inaczej mó-
wi¹c ca³kiem wierz¹cy "harlejowcy" na
swoich wspania³ych maszynach, którym
zale¿y, by g³osiæ Dobr¹ Nowinê wszystkim
ludziom. Informacje w DA �Martyria�.

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

PRZYGOTOWA£A MA£A

Informujemy
zawiadamiamy

pozycji le¿¹cej na wygodnych, kolorowych
materacach.

Wystarczy jednak tego wstêpu. Z dala
dobiega³a muzyka, która nios³a wszystkich
przebierañców
do tañca. Sala
zabaw by³a bar-
dzo romantycz-
nie udekorowa-
na: a to �wiecz-
ki, a to koloro-
we materia³y
przyozdabiaj¹-
ce okna, a to
�wiat³o przy-
ciemnione na
tyle dobrze, ¿e

widaæ by³o z kim siê tañczy.
Odby³ siê równie¿ teleturniej "Miliar-

derzy", który znano ju¿ w tamtych czasach.
Ró¿nica miêdzy wspó³czesnym a tym z po-
cz¹tku wieków tej ery by³a taka, ¿e mniej
by³o elektroniki. Kobiety z zakrytymi twa-
rzami kr¹¿y³y po sali z podpowiedziami od-
powiedzi i zawiesza³y je na �cianie, a ¿ywy
i chodz¹cy "komputer" zaznacza³  w³a�ci-

w¹ odpowied�. Ca³o�æ
prowadzi³ bardzo sympa-
tyczny go�æ o swojskim
imieniu Ignac. Zabawa
trwa³a do bia³ego rana i
wielka szkoda, ¿e trwa³a
tak krótko.

 KRZY�

Si³¹ spo³eczno�ci
lokalnej jest to,
¿e nikt nie jest sam

Stefan Bratkowski

Grupa Parafialna
Czcicieli Matki Bo¿ej

Fatimskiej
D¥B



W kalendarzu by³y znów takie dni prze-
znaczone wy³¹cznie dla ... Babci i Dziadka.

0 tych dwóch styczniowych dniach
pamiêtaj¹ i przygotowuj¹ siê do nich chyba
najbardziej przedszkolaki.

W³a�nie Panie i dzieci z przedszkola nr
48 na Przylesiu, zaprosi³y babcie i dziadków,
ju¿ tradycyjnie, na uroczysto�æ z okazji ich
�wiêta do przedszkola. Przedszkolaki zapre-
zentowa³y siê w wystêpach; deklamowa³y
okoliczno�ciowe wierszyki, �piewa³y kolêdy,
piosenki i tañcowa³y... Dziadkowie poklaski-
wali i nucili oraz oklaskiwali swoich wystê-
puj¹cych wnuczusiów z rozrzewnieniem i
³ezk¹ w oku.

Potem wszyscy zaproszeni zostali do
salki pe³nej zabawek, �wi¹tecznie udekoro-
wanej, przytulnej... Tam czeka³y na go�ci i
dzieci zastawione s³odyczami, bu³eczkami z

nutell¹, kaw¹ i herbat¹, sto³y. Przedszkolaki
wrêczy³y jeszcze swoim babciom i dziadkom
przez siebie wykonane upominki. By³y to pla-
styczne obrazki zrobione na pokrywkach od
opakowañ produktów spo¿ywczych. W masê
z m¹ki, wody i soli powciska³y przeró¿ne
"skarby", zbierane pewnie przez ca³y po-
przedni rok; ziarenka fasoli , owoce jarzêbi-
ny, pestki dyni, muszelki, kamyczki i guzicz-
ki. Dziadkowie zasiedli na ma³ych dziecin-
nych krzese³kach, przy niskich stolikach obok
swoich milusiñskich. Wszyscy jedli, pili, roz-
mawiali i by³o bardzo mi³o.

Niejedna babcia i niejeden dziadek,
ach! poczuli siê znowu przedszkolakami. I
za to wszystkim Paniom i Wnuczêtom ser-
decznie dziêkuje

BABCIA GABRYSIA

Idê do Biura parafialnego, aby �za-
kupiæ Mszê �wiêt¹�, czy muszê �zamówiæ
Mszê� w parafii. Jak¿e czêsto rzucamy te
s³owa w potocznej rozmowie. Za miesi¹c
rocznica �mierci ojca czy matki, za dwa
miesi¹ce jaki� egzamin, czy te¿ potrzebna
operacja lub kto� bliski ciê¿ko zachorowa³.
Trzeba �zakupiæ Mszê �wiêt¹�. Wyra¿amy
ten zamiar czêsto tak, jakby chodzi³o o za-
kup obuwia, zegarka, czy te¿ innego dro-
biazgu codziennego u¿ytku. Nie zdajemy
sobie sprawy z zupe³nie wyj¹tkowej wagi
tego zdarzenia, z jego znaczenia, z jego
istoty. Nie zdajemy sobie sprawy, ¿e ten
nasz �zakup Mszy �wiêtej� jest czym� nie-
zwyk³ym i znajduje siê niejako w centrum
naszej wiary katolickiej, którym jest w³a-
�nie Msza �wiêta.

I tu zaczyna siê troska Ko�cio³a, gdy¿
wiele ludzi uczêszczaj¹cych na Mszê �wiê-
t¹ nie wie i nie rozumie, czym jest Eucha-
rystia. W zrozumieniu tego mo¿e nam po-
móc Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, któ-
ry dok³adnie wyja�nia ten problem g³osz¹c,
¿e "Eucharystia jest �ród³em i szczytem ca-
³ego ¿ycia chrze�cijañskiego". Problema-
tykê tê omawiaj¹ punkty 1322-1419.

Eucharystia jest naszym duchowym
udzia³em w Ostatniej Wieczerzy Pana Je-
zusa, najg³êbszym z Nim zjednoczeniem,
w trakcie którego przejmuje On wszelkie
sprawy, troski, bóle, pro�by.

Msz¹ �wiêta z nasz¹ intencj¹ jest za-
tem specjalnym z³o¿eniem w Sercu Jezusa
naszej ludzkiej sprawy, o któr¹ prosili�my
kap³ana, wp³acaj¹c przy tej okazji datek

pieniê¿ny, mylnie nazywany "zakupem"
Mszy �wiêtej.

Musimy zrozumieæ, ¿e Ko�ció³ bêd¹c
duchowym zjednoczeniem Ludu Bo¿ego,
jest jednocze�nie konkretn¹ instytucj¹,  w
której  pracuj¹cy ksiê¿a musz¹ siê utrzy-
maæ, za� ko�ció³ jako budynek wymaga
wszelkich �wiadczeñ: �wiat³a, ogrzewania,
remontów, utrzymania porz¹dku itp. Nasz
datek jest po prostu wyrazem pojmowania
konkretnych materialnych potrzeb, nie za�
"zakupem'' Mszy �wiêtej. Jak ju¿, jest tyl-
ko pomoc¹ w materialnych potrzebach na-
szej parafii.

Istota sprawy rozegra siê w czasie
naszego uczestnictwa w tej Eucharystii.
Wtedy to wierzymy, ¿e Chrystus znaj¹cy
wszystkie ludzkie sprawy, niejako specjal-
nie pochyli siê nad nasz¹ bied¹, trosk¹, nad
naszym bliskim, drogim zmar³ym. Trzeba
przyznaæ, ¿e najczê�ciej w³a�nie zamawia-
my Msze �wiête za dusze zmar³ych, Prosi-
my Boga, aby da³ im odpoczynek i ogarn¹³
ich Swoj¹ �wiat³o�ci¹. Ta intencja wyma-
ga od nas przemy�lenia, czym jest �mieræ,
niebo, piek³o, czy�ciec, a przede wszyst-
kim �wiêtych obcowanie, wiarê którego
wyznajemy w naszym Credo. Aby nie trak-
towaæ formalnie i p³ytko zamówionej w
Biurze Parafialnym Mszy �wiêtej, w cza-
sie sprawowanej Eucharystii prosimy Chry-
stusa o pamiêæ o  najbli¿szych. £¹cz¹c siê
ze zmar³ym w Sercu Jezusa. Jest to piêkne
i wielkie prze¿ycie, jak¿e czêsto nie do koñ-
ca zrozumiane.

Podobnie ma siê sprawa w przypad-

O Mszy �wiêtej

KO�CIELNE ZAKUPY

ku innych intencji, niestety nie tak czêsto
uwzglêdnianych. Oto sk³adamy w ofierze
Jezusa nasz¹ pro�bê o udan¹ operacje, eg-
zamin, lub nasze podziêkowanie za odzy-
skane zdrowie, czy lata prze¿yte w ma³¿eñ-
stwie- tym samym ³¹cz¹c siê najg³êbiej z
wol¹ Jezusa, z wol¹ Bo¿¹. W przyjêciu
przez Chrystusa naszej intencji uwidacznia
siê Jego Wola. Stajemy siê uczestnikami
modlitwy, któr¹ Chrystus wypowiada³ w
Ogrodzie Getsemani, a któr¹ my powtarza-
my w modlitwie "Ojcze Nasz" - "b¹d� wola
Twoja", ¯yj¹c tym ³¹czymy siê z najwa¿-
niejszymi s³owami Mszy �wiêtej - "To jest
Cia³o Moje i to jest Krew Moja"- co zna-
czy, ¿e ³¹czymy siê z ¿yw¹ osob¹ Chrystu-
sa.

Podsumowuj¹c ten temat powinni�my
dobrze u�wiadomiæ sobie, jak ogromn¹
wagê ma Msza �wiêta celebrowana w ta-
kiej czy innej intencji i ¿e owa intencja prze-
¿yta przez nas jest spraw¹ najistotniejsz¹.
Z³o¿ony przez nas datek pieniê¿ny ;jest tyl-
ko drobn¹ pomoc¹, okazan¹ parafii, ko-
nieczn¹ dla zabezpieczenia jej bytu mate-
rialnego.

KFAD
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Spod kosza a niekoniecznie sportowo

Spotkanie I
Pewien pan, d�wigaj¹cy plastikow¹ rekla-
mówkê pe³n¹ chleba i zmierzaj¹cy do osie-
dlowego kosza na odpadki zosta³ zagadniêty
przez s¹siada: - Pe³n¹ torbê chleba wrzuca
pan do �mietnika? - Tak - odpowiedzia³. - A
pan to ze wsi pochodzi, czy z miasta? A mo¿e
pamiêta pan, jak to kiedy� chleb siê ca³owa-
³o, gdy upad³ na pod³ogê? - nie dawa³ za
wygran¹. - Mieszczuchem jestem od urodze-
nia i pamiêtam, ¿e w domu chleba nie wy-
rzucano, a "stary" chleb to mama odgrzewa-
³a. - To dlaczego teraz tego nie robicie? - dr¹-
¿y³ temat s¹siad. - Panie, teraz siê nie chce.
Takie czasy. Chleba jest du¿o i takie inne no-
woczesne podej�cie - jak zostanie to siê wy-
wala - us³ysza³ w odpowiedzi.

Spotkanie II
Pewien elegancko ubrany pan, w ciemnym
garniturze, bia³ej koszuli i much¹ pod brod¹
�grzebie� w osiedlowym �mietniku. Podcho-
dzi do niego przypadkowy jegomo�æ i zaga-
duje: - Panie! Pan tak ³adnie ubrany, ¿e chy-
ba nie musisz pan w tym �mietniku tak mie-
szaæ?! - Nie muszê - odpowiedzia³ zagadniê-
ty. - Ale gdy widzê, ¿e ludzie chleb wyrzucaj¹
to go wybieram z kosza, a nastêpnie przeka-
zujê gospodarzowi, który karmi nim zwierzê-
ta. A wszystko po to ¿eby siê chleb nie mar-
nowa³.  - A ten strój? - pyta³ dalej nieznajo-
my. - To przez szacunek dla chleba wk³adam.

Uroczysto�æ z ³ezk¹ w oku

ZNÓW PRZEDSZKOLAKIEM BYÆ



Chrystus Pan mówi³ do aposto-
³ów: Gdy modliæ siê bêdziecie, mówcie
tak: Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj! Nie zawsze zdajemy sobie
sprawê z tego, ¿e w Modlitwie Pañskiej
prosimy o chleb powszedni w liczbie
mnogiej, mówimy "nam" a nie "mi".
Chrystus wiedzia³, ¿e ka¿demu cz³owie-
kowi jest potrzebny chleb. By³ zawsze
wra¿liwy na to, co otaczaj¹cy Go ludzie
bêd¹ jedli, pili i czym siê bêd¹ odziewa-
li. Rozmna¿a³ cudownie chleb, ³ama³ go
i rozdawa³ ludziom, najedli siê do syta.
Sam równie¿ zatrzymywa³ siê u przyja-
znych ludzi i jad³ chleb. By³ przecie¿
prawdziwym cz³owiekiem, któremu po-
trzebny byl tak jak nam wszystkim, po-
karm tej ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj
nam ... wszystkim i tym co pracuj¹ i tym
ludziom co pracowaæ nie mog¹ a prze-
cie¿ je�æ musz¹. Powinni�my dzieliæ siê
miêdzy sob¹ plonami ziemi i owocami
naszej pracy. Jest to obowi¹zek chrze�ci-
janina ¿yj¹cego duchem Ewangelii.

Ma³e ziarenko pszenicy wrzucone
przez naszych praojców w ziemiê wyro-
s³o i mno¿y siê w nieskoñczono�æ. Wy-
karmi³o ca³e pokolenia ludzi i przez wieki
ludzie oddawali mu cze�æ i szacunek. Do-
piero pod koniec naszego - XX wieku
bezcze�ci siê je, ca³e tony wysypuje na
zmarnowanie. Nie bêdzie ju¿ z niego
chleba naszego powszedniego.

A ma³e ziarenko ry¿u gdyby mo-
g³o przemówiæ i opowiedzieæ swoj¹ trud-
n¹ drogê, zanim do nas dotar³o... Mo¿e
wtedy nie posypywaliby�my nim w imiê
tradycji (jakiej)? m³odo¿eñców. Nie dep-
taliby�my po nim na posadzce w ko�cie-
le, któr¹ potem trzeba zamie�æ i wyrzu-
ciæ ziarenko razem ze �mieciami do
�mietnika.

Z pewno�ci¹ to ziarenko doceni
cz³owiek g³odny, który patrzy na boche-
nek chleba za szyb¹  sklepow¹, marzy
o garstce ry¿u gdy nie staæ go na kupno.
Ale czy dopiero tak wyj¹tkowe sytuacje
musz¹ otworzyæ nam oczy i przywróciæ
uczucie wdziêczno�ci za chleb, szacunek
do ziarenka, zrozumieæ g³odnego, wspo-
mnieæ w "Ojcze Nasz" tych, którzy przy-
gotowali i podali nam talerz zupy, krom-
kê chleba.

GABLA

Czlowie na mojej drodze

MA£E
ZIARENKO

Pokój ludziom niesie noc cicha, noc �wiêta,
A moc jest jej dziwna, moc  niepojêta,
Oto w miejscu najlichszym ponad lichemi,
Narodzi³ siê Chrystus, Zbawca ca³ej ziemi.

Syn Bo¿y w ludzkie przyoblók³szy  siê cia³o,
Umar³ za nas wszystkich, lecz umrzeæ to ma³o.
On da³ siê poni¿yæ, cierniem koronowaæ,
By od zguby, grzechu cz³owieka ratowaæ.

Jeszcze nie przebrzmia³y echa owej nocy,
Kiedy w dwutysiêczny rok �wiat ca³y wkroczy³.
Rok obfity w ³aski, Jubileuszowy,
Szansy nawrócenia, powrotu, odnowy.

Czy by³a to dla �wiata noc �wiêta, cicha.
I czy �piew pasterzy w tê noc by³o s³ychaæ?
Czy lud szed³ Panu swemu sk³adaæ pok³ony,
Aby daæ Mu odczuæ, ¿e jest uwielbiony?

¯e b³ogos³awiony jest i  wci¹¿ kochany,
¯e cz³owiek pamiêta wszystkie jego rany,
Przeprasza za ka¿d¹ ranê i dziêkuje,
Przeprasza za ciernie, za grzech, który k³uje.

I chce by�  dla niego by³  prawd¹ jedyn¹.
Drog¹ - drog¹ prost¹, nie krêt¹ �cie¿yn¹.
¯yciem - bo� Ty ¿ycia wszelkiego jest dawc¹,
I Zbawc¹ - po wszystkie wieki wieków Zbawc¹.

Lecz oto  brzmi¹ wszêdzie radosne  fanfary.
�wiat wita rok nowy, a ¿egna rok stary.
Sztuczne ognie, petardy i fajerwerki,
Bale i koncerty, szampany, butelki.

Dlatego �wiat ca³y siê cieszy i bawi,
¯e wszyskie cztery cyfry w dacie przestawi.
Wiêc w magiê cyfr wierzy i w wró¿by karciane,
W telewizjê wierzy oraz kule szklane.

¯ycie uzale¿nia od gwiazd po³o¿enia,
Moc czerpie nie z wiary lecz  czê�ciej z kamienia.
I ju¿ nie pamiêta tej nocy w Betlejem,
Która dwa tysi¹ce lat ju¿ nam siê dzieje.

Cz³owiek oga³aca swe serce z mi³o�ci,
Wyzbywa siê prawdy, zasad,  moralno�ci.
Nie Bogu lecz s³u¿yæ zaczyna mamonie,
W otch³ani grzechu i ciemno�ci wci¹¿ tonie.

W³a�nie  w tej godzinie zabaw i  rado�ci,
Gdy p³yn¹ ¿yczenia wszelkiej pomy�lno�ci,
Gdzie� te¿ na tym �wiecie,  na �wiecie wspania-
³ym,
Zrzucane s¹ bomby, padaj¹ wystarza³y.

A oto gdzie� matka rozrywa swe szaty,
Ból znosi ogromny, ból ogromnej straty,
I ³zami próbuje wskrzesiæ swego syna,
Którego w ramionach matczynych wci¹¿ trzyma.

I  jeszcze nie wierzy, do serca go tuli.
Skona³ w jej ramionach od wojennej kuli.
�wiat ca³y przeklina,  do Boga siê ¿ali,
Na tych co rozkazy z pa³aców wydali.

Równie¿ w onej chwili,  matka jeszcze inna,
Prze¿ywa udrêkê i czuje siê winna.
Bowiem  w³a�nie wtedy,  gdy �wiat ca³y szala³,
Ona tak¿e swego syna postrada³a.

Ale nie wojenna kula to sprawi³a,
Lecz matczyna rêka zbrodniê pope³ni³a.
Zabi³a dzieci¹tko zanim �wiat ujrza³o,
Na �wiecie za bardzo by jej przeszkadza³o.

Dalej trwa zabawa, sto³y zastawione,
A tam gdzie� umiera dziecko zag³odzone.
Od tygodnia w ustach swoich nic nie mia³o,
Tam na sto³ach zbytek - tu dziecko skona³o.

A oto tu blisko, byæ mo¿e za �cian¹,
Gdzie tak¿e zabawê huczn¹ urz¹dzano,
Ojciec alkohol mocno przedawkowa³,
A potem córeczkê, niemowlê skatowa³.

Jedyn¹ za� win¹ tej ma³ej dzieciny,
Nie, nie mo¿na tego uznaæ jako winy.
Dzieci¹tko po prostu za g³o�no p³aka³o,
Bowiem przez noc ca³¹ nic je�æ nie dosta³o.

Tak cz³owiek odwraca siê od cz³owieka,
Tutaj siê zabawia, tam ¿ycie ucieka,
Tam kto� nieustannie wci¹¿ wzywa pomocy,
Tu w tañcu rado�ci obok niego kroczy.

Dzisiaj zatem Panie, u roku zarania,
Roku, w  którym darzysz ³ask¹ przebaczania,
Nim d³oñ sw¹ nie�mia³o wyci¹gnê do Ciebie,
By b³agaæ i prosiæ o lito�æ dla siebie.

Dzisiaj zatem Panie, u roku zarania,
Czuj¹c w swojej duszy wolê pojednania,
Ze skruszonym sercem, ja nêdzarz ubogi,
Przed Twym majestatem uginam  swe nogi.

Jak syn marnotrawny padam na kolana,
Który po wêdrówce, ucieczce od Pana,
Wraca przed oblicze Ojca stroskanego,
Wyznaæ, ¿e zawini³, ¿e niegodny Jego.

Pragnê wiêc ukorzyæ siê za swe s³abo�ci,
¯e jestem niegodny Twej wielkiej Mi³o�ci.
I tak czêsto w my�li, s³owem oraz czynem,
By³em tym okrutnym,  marnotrawnym synem.

¯em Ciebie opuszcza³ ju¿ tysi¹ce razy,
Nieczu³y na Twoje pro�by i nakazy.
I tak  wiele  razy cierniem, albo biczem
Porani³em Twoje szlachetne Oblicze.

Nie bacz¹c jak wielki ból Ci zadawa³em,
¯em okrutny - gwo�dzie  w Twe d³onie
wbija³em,
Ba³em siê powrotu, wola³em uciekaæ,
Nie wierz¹c, ¿e Ojciec mo¿e ci¹gle czekaæ.

¯e czeka  i czeka, i w dal wci¹¿ spogl¹da,
Jak wiele by odda³ by syna ogl¹daæ,
I je�li syn  nie wraca serce Mu krwawi,
I wci¹¿ bêdzie czeka³ - syna nie zostawi.

Dzisiaj zatem Panie, u roku zarania,
Wierz¹c, ¿e ju¿ nadszed³  czas do powracania,
Wierz¹c jak mi³osierne serce Bo¿e masz,
Na kolanach, z pokor¹ wo³am: OJCZE  NASZ

BOGDAN PIOTR

Z ¿ycia Oazy Rodzin (3)

CZUWANIE
U POCZ¥TKU 2000 ROKU
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Doroczne zamy�lenie po kolêdzie

�POK£OSIE�
Jest ju¿ tradycj¹, ¿e nasz ks. Proboszcz

sk³ada ka¿dego roku sprawozdanie duszpa-
sterskie, które zbiega siê z zakoñczeniem
minionego roku i dorocznej kolêdy.

Kolêda, albo odwiedziny duszpaster-
skie - jest to czasem jedyna w roku okazja do
choæby chwili rozmowy parafian z duszpa-
sterzami.

Ile otwar³o siê drzwi, ilu parafian spo-
tka³o siê w czasie tegorocznej kolêdy ze swo-
imi duszpasterzami, ile st¹d wynika trosk
- mówi¹ liczby zawarte w powy¿szej tabeli.

Za te godziny nam po�wiêcone dziêku-
jemy naszym Duszpasterzom. Doceniamy ten
fakt, s¹ bowiem takie parafie, gdzie kolêda
nie odbywa siê corocznie w ka¿dym domu.

Podczas kazania - na ka¿dej Mszy �wiê-
tej - ks. Proboszcz przedstawia³ swoje widze-
nie trosk duchowych i materialnych naszej
wspólnoty parafialnej. Pamiêta³, jak zwykle
o wszystkich, nikogo nie pomijaj¹c. Podziê-
kowa³ za przyjêcie kolêdy i dobre s³owa i
przeprosi³ za niedomagania ze strony kolê-
duj¹cych.

W�ród trosk duchowych wspomnia³
osoby, które ¿yj¹ w zwi¹zkach niesakramen-
talnych bez przeszkód (oznacza to, ¿e nie ma
¿adnego powodu, aby nie �lubowaæ i popro-
siæ Boga o b³ogos³awieñstwo wynikaj¹ce z
Sakramentu Ma³¿eñstwa). S¹ te¿ osoby ¿yj¹-
ce w zwi¹zkach z przeszkodami. Ci, które �le-
dz¹ wysi³ki Ko�cio³a w Polsce zauwa¿aj¹, ¿e
du¿o czyni siê w tym wzglêdzie, aby otoczyæ

opiek¹ duszpastersk¹ tych ludzi, tak¿e w na-
szej parafii.

Utrzymanie parafii wi¹¿e siê ze spory-
mi wydatkami. Mo¿na w tym miejscu wymie-
niæ takie sta³e pozycje kosztów, jakie ci¹¿y³y
na nas w roku 1999: energia cieplna � 51000
z³; energia elektryczna 14000 z³; gaz � ? z³;
woda i kanalizacja � ? z³; remonty i moder-
nizacje (dach na ko�ciele, salki itp.) -  104000
z³, wydatki administracyjne - 68000 z³, wy-
datki na cele kultu, utrzymanie plebani, wy-
nagrodzenie pracowników, ZUS - 90000 z³,
potrzeby misyjne, ponad 20000 z³; na  Semi-
narium Duchowne w Gnie�nie - ponad 10000
z³; na rzecz Kurii Metropolitalnej w Gnie�-
nie � 50000 z³, Fundusz Papieski 14000 z³,
nagrody w konkursie na Kalwariê 43000 z³,
itp.

Plany na rok 2000 to: bielenie ko�cio-
³a i zakrystii, ³¹cznie z kaplic¹ (ju¿ wyremon-
towano) planowany koszt oko³o  30000 z³,
zmiana sposobu ogrzewania (z centralnego
wodnego na inny, np. gazowe, olejowe - chêt-
ni mog¹ zg³aszaæ propozycje), zabezpiecze-
nie ziemi pod ko�ció³, plebaniê i dom dla
dzieci specjalnej troski na powstaj¹cym Osie-
dlu Eskulapa (teren naszej parafii w pobli¿u
Regionalnego Centrum Onkologii), na doku-
mentacjê Kalwarii - Golgoty XX wieku - oko-
³o 15000 z³. Wydatków bêdzie wiele. Ostat-

STATYSTYKA KOLÊDOWA

nio kupili�my 200 m2 gruntu za �star¹ kapli-
c¹� za 6000 z³, aby mo¿na by³o ogrodziæ te-
ren. Ogrodzenie to te¿ bêdzie wydatek.

Ksi¹dz Proboszcz wspomina³ te¿, ¿e
dalej liczy na ofiarno�æ parafian, a szczegól-
nie na ofiary z³o¿one podczas kolekty w ka¿-
d¹ II niedzielê miesi¹ca, a za dot¹d z³o¿one
ofiary sk³ada serdeczne - Bóg zap³aæ.

Na zakoñczenie kazania nasz Kazno-
dzieja powiedzia³ co� wa¿nego, o czym jak
s¹dzê winni�my pamiêtaæ: - Na kolêdzie s³y-
sza³em:  <Rano w ogóle siê nie modlê, a wie-
czorem tyle tam w tv daj¹, ¿e jestem zmêczo-
ny i czas na spanie> - Jak to bêdzie z t¹ mo-
dlitw¹? Przecie¿ nie ma religii bez modlitwy.
To by³aby jaka� karykatura katolika, który siê
nie modli.  Przeczyta³em niedawno, ¿e <cz³o-
wiek, który siê nie modli jest cz³owiekiem
straconym. On ju¿ nie ma wnêtrza>. A w dzi-
siejszej �Niedzieli� (nr 6/2000, przyp. red.)
na str. 2 w komentarzu ks. L. Warzyboka jest
takie zdanie - <Ju¿ w 1934 roku s³awny Char-
din powiedzia³: Bliski jest dzieñ, w którym
ludzko�æ bêdzie musia³a wybieraæ miêdzy mo-
dlitw¹ a samounicestwieniem>. My pewnie
ka¿dego dnia wybierajmy miêdzy mdlitw¹ a
a samounicestwieniem�. Wiêc wybierajmy

FRED

Od autora: Dane liczbowe w tablicy i zamie-
szone w niniejszym tek�cie przygotowano na
podstawie zapisu magnetofonowego kazania
ks. proboszcza w niedzielê 6. lutego 2000 roku
na Mszy �w. o godz. 13.00.
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Ludzie z pomnika (27)

Urodzi³ siê 28. sierpnia 1887 rok w
Unis³awiu pow. Che³mno. 0jcem jego by³ Bo-
les³aw - miejscowy cie�la, matk¹ za� by³a Pe-
lagia z domu Drêcka.

W czasie gdy W³adys³aw Porzyñski by³
jeszcze dzieckiem rodzice przenie�li siê z
Unis³awia do Fordonu. Tu ukoñczy³ on Szko-
³ê Powszechn¹. Nastêpnie zarabiaj¹c na sie-
bie korepetycjami zaliczy³ cztery lata Gim-
nazjum. Dalsz¹ edukacjê przerwa³a mu s³u¿-
ba wojskowa, bowiem w 1914 roku zosta³
powo³any do Wojska Pruskiego. Po sze�ciu
tygodniach pobytu na froncie zachodnim

KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA
24.02.1831 Wieczorem wojska rosyjskie
dowodzone przez feldmarsza³ka Iwana
Dybicza zaatakowa³y powstañców pod Ol-
szynk¹ Grochowsk¹.

16.02.1825 Adam Mickiewicz przyby³ do
Odessy.Tam powsta³y rêkopisy Sonetów
Krymskich oraz Konrad Wallenrod.

24.02.1995 Rozpocz¹³ siê trwaj¹cy trzy dni
IV Zjazd Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczpospo-
litej z udzia³em prymasa Polski kard. Józe-
fa Glempa.

BYDGOSZCZ

1.02.1925 Do Bydgoszczy zosta³a przenie-
siona z Poznania Okrêgowa Dyrekcja La-
sów Pañstwowych

1.02.1945  Po wojennej przerwie urucho-
miono kolejkê powiatow¹ Bydgoszcz -
Koronowo.

17.02.1994  Przy ul. Kordeckiego otwarto
pierwszy w mie�cie salon fryzjerski dla
psów.

FORDON
16.02.1918 Z zwi¹zku z uruchomieniem
¿eglugi na Wi�le otwarto równie¿ port
rzeczny w Fordonie.

1.02.1920 Dyrekcja Okrêgowa Kolei Pañ-
stwowych w Gdañsku przejê³a od admini-
stracji niemieckiej zarz¹d nad mostem
przez Wis³ê w Fordonie.

14.02.1994 Pierwsza tragedia w Nowym
Fordonie. Podczas rodzinnej sprzeczki w
domu przy ul. Konfederatów Barskich ¿ona
uderzy³¹ no¿em mê¿a. Cios by³ �miertelny.

PARAFIA
18.02.1994 Odprawiono Drogê Krzy¿ow¹
ze �wiêtym Franciszkiem przygotowan¹
przez Oazê M³odzie¿y i Zespó³ Muzyczny
�Izrael�.

25.02.1995 Prze¿yli�my Drogê Krzy¿ow¹
przygotowan¹ przez Kó³ko Misyjne.

25.02.1996 Rozpoczê³y siê trwaj¹ce do 28.
lutego Rekolekcje Parafialne, które prowa-
dzi³ ks. dr Andrzej Bohdanowicz z Gnie-
zna.

KFAD

odniós³ ciê¿kie obra¿enia g³owy. Z wojska
zosta³ zwolniony jako inwalida wojenny, uzy-
skuj¹c prawo dalszego kszta³cenia siê na
koszt pañstwa. Korzystaj¹c z tych uprawnieñ
w 1916 roku zda³ w Bydgoszczy maturê i za-
pisa³ siê na studia wy¿sze na Uniwersytecie
w Bonn. W 1919 roku otrzyma³ dyplom ma-
gistra z zakresu matematyki .

W 1920 roku przyby³ do Bydgoszczy i
zosta³ skierowany do pracy jako nauczyciel
matematyki i fizyki w prywatnym Gimnazjum
z Niemieckim jêzykiem nauczania przy ulicy
Warmiñskiego 13. Po roku pracy porzuci³ jed-
nak tê szko³ê, co miejscowi Niemcy mieli mu
za z³e, mówi¹c, ¿e sw¹ prac¹ nie sp³aci³ jesz-
cze kosztów wykszta³cenia. Porzyñski pod-
j¹³ pracê nauczyciela matematyki w Pañstwo-
wym Gimnazjum Humanistycznym przy uli-
cy Grodzkiej 18. Udziela³ te¿ w domach pry-
watnych lekcji matematyki i fizyki. Przez kil-
ka lat by³ te¿ kierownikiem Uniwersytetu
Ludowego Towarzystwa Uniwersytetów Ro-
botniczych mieszcz¹cego siê w gmachu Gim-
nazjum Humanistycznego.

Aresztowany przez Gestapo 17. pa�-
dziernika zosta³ osadzony w obozie dla in-
ternowanych Polaków w koszarach 15 PAL-
u. Rozstrzelany zosta³ z grup¹ nauczycieli
bydgoskich w Dolinie �mierci w Fordonie 31.
pa�dziernika 1939 roku.

OPRACOWA£ KFAD
Od autora:
Nadmieniæ w tym miejscu nale¿y. ¿e w

wykazie fordoñskich tablic widnieje informa-
cja "Porzyñski Boles³aw - nauczyciel". Za-
pewne jest to nie�cis³o�æ. Interesuj¹ca nas
osoba z ca³¹ pewno�ci¹ mia³a na imiê W³a-
dys³aw. Boles³aw by³ ojcem W³adys³awa ale
nie by³ nauczycielem i nie móg³ byæ rozstrze-
lany w tym czasie, i miejscu, bo ju¿ nie ¿y³.

Materia³y �ród³owe:
Relacja osobista. p. Anny S. z Fordonu, In-
formacja p. Melanii G. z Unis³awia, Uzupe³-
nienie ze zbiorów Archiwum ZNP w Bydgosz-
czy, Kronika bydgoska tom XV, TMMB  rok
1993.

W£ADYS£AW
PORZYÑSKI

W dniu 17. stycznia br. o godzinie 12.00
otwarto na Fordonie Centrum Pomocy Rodzi-
nie prowadzone przez Stowarzyszenie "Medar".
Jest to jedyna tego typu placówka nie tylko w
naszym mie�cie, ale w ca³ym województwie
kujawsko - pomorskim. Otwarcia tej placówki,
w obecno�ci w³adz wojewódzkich i miejskich
dokona³a pani Katarzyna Mazela - dyrektor
Biura Pe³nomocnika Rz¹du ds. Rodziny.

Placówka ta �wiadczy fachow¹ i bezp³at-
n¹ pomoc ofiarom przemocy w rodzinach, Po-
rad tych udzielaj¹: socjoterapeuta, psycholog,
pedagog i prawnik. Osoby te wspólnie z zain-

Dla rodziny

�MEDAR� POMO¯E
teresowanymi bêd¹ rozwi¹zywa³y, lub wskazy-
wa³y sposób rozwi¹zania trudnych i nabrzmia-
³ych od d³ugiego czasu problemów przemocy,
upokorzenia w rodzinach. Dzia³aj¹ one zgod-
nie z przyjêtym przez ONZ miêdzynarodowym
programem "Przeciw przemocy - wyrównaæ
szanse".

Placówka od lutego br. bêdzie dyspono-
wa³a hotelikiem, w którym ofiary przemocy w
szczególnie trudnych przypadkach znajd¹ cza-
sowo schronienie.

Powy¿sze Centrum mie�ci siê przy ul.
Emilii Gierczak 8 w budynku ¿³obka (osobne

wej�cie ze szczytu budynku).
Porad telefonicznych udziela siê codzien-

nie w godzinach od 17.00 do 20.00 pod nume-
rem telefonu 348-55-47.  Rodzinom ¿yczê po-
koju, a pracownikom Centrum niewielu inter-
wencji.

RADNY RADY OSIEDLA

NOWY FORDON KD
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Pewne jak w banku (5)

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

Komu mog¹ byæ udzielane kredyty gotów-
kowe?

Kredyty gotówkowe mog¹ byæ udzielane
pe³noletnim osobom fizycznym, posiada-
j¹cym zdolno�æ do zaci¹gania zobowi¹zañ
prawnych. Warunkiem podstawowym
udzielenia kredytu jest posiadanie przez
klienta zdolno�ci kredytowej.

Co to jest zdolno�æ kredytowa klienta?

Zdolno�æ kredytowa klienta to jest, ogól-
nie rzecz bior¹c, posiadanie dochodów za-
pewniaj¹cych sp³atê kredytu wraz z odset-
kami. Pracownik Banku oceniaj¹c zdolno�æ
kredytow¹ klienta uwzglêdnia przede
wszystkim: dochody cz³onków rodziny,
stan osobowy rodziny oraz sta³e op³aty
zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa
domowego. Ocena zdolno�ci kredytowej
jest sporz¹dzana indywidualnie z uwzglêd-
nieniem wszystkich innych czynników
mog¹cych mieæ wp³yw na prawid³ow¹ ob-
s³ugê kredytu.

Jak¹ wysoko�æ kredytu mog¹ otrzymaæ
zainteresowani?

Wysoko�æ udzielonego kredytu nie mo¿e
przekraczaæ: dla osób, które mog¹ udoku-
mentowaæ sta³e dochody - 60 % dochodów
netto  przewidzianych do uzyskania w okre-
sie kredytowania, ustalonych w oparciu o
�redni  miesiêczny dochód z ostatnich
trzech miesiêcy, dla osób, które nie mog¹
udokumentowaæ uzyskiwanych dochodów
- 20 %  przewidzianych przychodów w
okresie kredytowania , ustalonych w opar-
ciu o  przychody uzyskane w roku ubieg³ym

Na jakie okresy mo¿e byæ udzielany kre-
dyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy mo¿e byc udzielony
maksymalnie na 48 miesiêcy (4 lata).

Jakie powinno byæ zabezpieczenie sp³aty
kredytu?

Formê zabezpieczenia kredytu Bank usta-
la z klientem w tym preferuje siê takie for-
my jak: blokada �rodków na rachunkach
bankowych, zastaw na papierach warto�cio-
wych, porêczenie osób fizycznych.

Jaka jest wysoko�æ oprocentowania udzie-

lonego kredytu?

Aktualne oprocentowanie( zmienne)kredy-
tu gotówkowego kszta³tuje siê nastêpuj¹-
co:  okres kredytowania oprocentowanie
realne

do 12 m-cy 23,00% 12,46 %

do 24 m-cy 23,50 % 12,24 %

do 36 m-cy 24,00 % 12,33 %

do 48 m-cy 24,00 % 12,25 %

Czy od kredytu jest pobierana prowizja
i w jakiej wysoko�ci?

Bank pobiera prowizjê liczon¹ od kwoty
przyznanego kredytu wysoko�ci 1,5 % (jed-
nak nie mniej ni¿ 30 z³).

Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³ GG

Od redakcji:
Rozmowê przeprowadzono 21. stycznia
2000 roku w siedzibie BPO na Fordonie.
Grafika pochodzi z  folderu reklamowego
BG¯.
W najbli¿szym wydaniu �Na o�cie¿� bêdzie
temat: Integrum.
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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)

TYTU£Y HONOROWE
PRZYS£UGUJ¥CE DUCHOWNYM

PRA£AT (³ac. praelatus - prze³o¿ono�æ)
- kap³an pe³ni¹cy okre�lon¹ w³adzê, jurys-
dykcjê ko�cieln¹, oraz tytu³ honorowy dla
ksiê¿y zas³u¿onych.

KAPITU£A - (³ac. capitulus - g³ówka) wy-
biera równie¿ osobê kieruj¹c¹ diecezj¹ w
przypadku �mierci lub przeniesienia bisku-
pa do chwili ustanowienia przez papie¿a no-
wego nastêpcy.
KANONIK - cz³onek kapitu³y przy kate-
drze lub kolegiacie; zespó³ kanoników sta-
nowi radê przyboczn¹ biskupa.
PREPOZYT (³ac. praepositus - maj¹cy
pierwszeñstwo) - tytu³ zarz¹dcy maj¹tkiem
katedralnym, oraz proboszcza kolegiaty i
niektórych dawnych ko�cio³ów zakonnych.
INFU£AT (³ac. infu³a - mitra) - kap³an nie
bêd¹cy biskupem, ale posiadaj¹cy przywi-
lej noszenia bia³ej mitry podczas uroczy-
sto�ci ko�cielnych.
METROPOLITA (gr. metropolis - macie-
rzyste miasto) - arcybiskup stoj¹cy na cze-
le metropolii, czyli stolicy prowincji ko-
�cielnej.
KARDYNA£ (³ac. cardinalis - g³ówny) -
najwy¿sza godno�æ po papie¿u. Doradca
i wspó³pracownik papie¿a w kierowaniu
Ko�cio³em Powszechnym.
PRYMAS (³ac. primus - pierwszy) - tytu³
i godno�æ nadawana przez papie¿a kieru-
j¹cym niektórymi stolicami. W Polsce ty-
tu³ ten jako pierwszy otrzyma³ abp gnie�-
nieñski Miko³aj Tr¹ba w 1416 roku.
SZAMBELAN (fr. chambellan) tytu³ ho-
norowy nadawany duchownym maj¹cym
dostêp do prywatnych pomieszczeñ papie-
¿a i pe³ni¹cym s³u¿bê przy jego osobie.
MONSIGNORE (w³. mój panie) - tytu³
przys³uguj¹cy wy¿szym pra³atom i pra³a-
tom honorowym.
EKSCELENCJA (³ac. excellentia - dosko-
na³o�æ, wy�mienito�æ) -tytu³ przys³uguj¹cy
biskupom, arcybiskupom, wy¿szym urzêd-
nikom Kurii Rzymskiej i niektórym infu³a-
tom.
EMINENCJA (³ac. eminentia - wynio-
s³o�æ, dostojno�æ) - tytu³ honorowy przy-
s³uguj¹cy kardyna³om.
�WI¥TOBLIWO�Æ - tytu³ przys³uguj¹-
cy jedynie papie¿owi. (cdn)

opracowa³  KfAD

Materia³y �ród³owe: �S³ownik chrze�cijanina
� symbole, pojêcia, zwroty, nazwy � pochodze-
nie i znaczenie� Praca zbiorowa. Wyd. Ksiê¿a
Redemptory�ci � Warszawa 1997; �Ma³y s³ow-
nik zwrotów, pojêæ i symboli religijnych�  Ma-
riana Ligenza WNK Warszawa  1997 r.

S£OWNIK
- PRZEWODNIK (10)



  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.:  20 lutego 2000
i 12  marca br.
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 (50)

STEFAN CISZEWSKI

23 stycznia 2000 r.

Karolina Klara Nowak
ur. 31.08.1999 r.

Adrian ¯ak
ur. 9.12.1999 r.

Micha³ Jakub Szmy³a
ur. 22.10.1999 r.

Oliwia Walerczuk
ur. 7.10.1999 r.

Adrian Mateusz Margusiewicz
ur. 22.11.1999 r.

Marta Magdalena Glazik
ur. 24.11.1999 r.

6 lutego 2000 r.

Grzegorz Hermann
ur. 27.09.1999 r.

Maciej Mateusz Szerwiñski
25.11.1999 r.

Anna Talarowska
15.12.1999 r.

Dorian Micha³ Nowak
26.12.1999 r.

Daria Dominika Krzesiñska
27.12.1999 r.

Patrycja Dorota Kustosz
11.01.2000 r.

Urodzi³ siê 17. listopada
1886 roku w Warszawie w rodzi-
nie drobnomieszczañskiej. By³
synem Aleksandra i Marii z
domu Gomulickiej. Szko³ê Re-
aln¹ koñczy³ w Warszawie, a na-
stêpnie studiowa³ w Wy¿szej
Szkole In¿ynierskiej w Metteve-
ide w Niemczech. Tam w 1912
roku otrzyma³ dyplom in¿yniera
elektryka. Pracowa³ zgodnie ze
swym wykszta³ceniem na ró¿-
nych stanowiskach w Berlinie, a
pó�niej w du¿ych zak³adach
elektrycznych w Rosji, w Char-
kowie.

Do kraju powróci³ w 1919
roku i zamieszka³ w Warszawie.
Tam te¿ by³ wspó³za³o¿ycielem
pierwszej swej fabryczki pod na-
zw¹ Fabryka Aparatów Elek-
trycznych Szpotañski Ciszewski
i Ska.

W 1923 rok Ciszewski
wraz z rodzin¹ przyby³ do Byd-
goszczy. Przy ulicy �wiêtej Trój-
cy 3 (dzi� 13) uruchomi³ Fabry-
kê Aparatów Elektrycznych.
Wytwórnia. pocz¹tkowo zatrud-
nia³a 4 osoby: Stefan Ciszewski
z ¿on¹, Teofil Lewandowski i
W³adys³aw Gniazdowski. Jed-
nak ju¿ po pó³rocznej dzia³alno-
�ci zatrudniano tam 15 osób.

W 1926 roku otwarto
nowo wybudowan¹ i du¿¹, jak na
tamte czasy, Fabrykê Artyku³ów
Elektrycznych in¿. Ciszewski i
Spó³ka przy ulicy Jana III Sobie-
skiego. Produkowano w niej: wy-
³¹czniki elektryczne, gniazda
wtykowe, bezpieczniki, opraw-
ki i inn¹ galanteriê elektryczn¹.
Po II wojnie �wiatowej fabrykê
tê upañstwowiono i na jej bazie
powsta³y Zak³ady Radiowe "El-
tra".

W fabryce Ciszewskiego,
najwiêkszej w ówczesnej Byd-
goszczy wzorowo dbano o spra-
wy socjalne i zdrowotne za³ogi
jak i rodzin pracowników. Praw-
dziwym zaszczytem by³o dla
bydgoszczan pracowaæ u Ci-
szewskiego.

Za³oga mia³a równie¿ naj-
wy¿sze w mie�cie zarobki. Wy-
ró¿nia³a siê ona w wielu dzia-
³aniach spo³ecznych. Tam by³y
najlepiej dzia³aj¹ce dru¿yny Pol-

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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�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

15 stycznia 2000 r.

  Rafa³ Piotr Stefañski
Roksana Ewa Ciaskowska

Stanis³aw Wawrzyniec Spirka

Ewa Wabich

skiego Czerwonego Krzy¿a i
Ligi Obrony Powietrznej Pañ-
stwa. Dobre rezultaty przynosi-
³y równie¿ wzorowo zorganizo-
wane zbiórki na Fundusz Obro-
ny Narodowej. Bardzo prê¿nie
dzia³a³a za³o¿ona ju¿ w 1927
roku na terenie fabryki �wietli-
ca, co by³o w tamtych czasach
czym� wyj¹tkowym.

W 1932 roku za³o¿ono
przy fabryce Klub Sportowy "Ci-
szewski". z sekcjami: pi³ki no¿-
nej, siatkówki , tenisa sto³owe-
go i lekkiej atletyki.

Stefan Ciszewski anga¿o-
wa³ siê równie¿ osobi�cie w pra-
cê wielu organizacji zawodo-
wych i spo³ecznych. By³ aktyw-
nym dzia³aczem Stowarzyszenia
Techników Polskich oraz wspó³-
za³o¿ycielem i wieloletnim
cz³onkiem Bydgoskiego Oddzia-
³u Stowarzyszenia Elektryków
Polskich. By³ równie¿ wielolet-
nim prezesem Zwi¹zku Fabry-
kantów.

Stefan Ciszewski zmar³  w
Bydgoszczy 3. listopada 1938
roku. Pochowany zosta³ w ro-
dzinnym grobowcu na katolic-
kim cmentarzu na Pow¹zkach w
Warszawie.

Warto wspomnieæ, ¿e w
chwili �mierci Stefana Ciszew-
skiego jego fabryka by³a jedn¹ z
najwiêkszych bydgoskich fa-
bryk. Zatrudnionych tam by³o
oko³o 500 osób, a trumnê z jego
zw³okami sprzed gmachu fabry-
ki na dworzec odprowadzi³o kil-
ka tysiêcy bydgoszczan.

Nikt równie¿ nie my�la³
wtedy, ¿e w nieca³y rok pó�niej
ca³a szanowana rodzina naszego
Patrona ulicy zostanie zamordo-
wana przez okupanta w pobli-
skim Tryszczynie. Zginêli tam:
¿ona W³adys³awa, córka Hanna
i jej m¹¿  Henryk Galuba znany
bydgoski adwokat.

OPRACOWA£ KFAD
Od autora:
Stefan Ciszewski jest patronem jed-
nej z nowych ulic na Czarnówku.
________________
Materia³y �ród³owe: Kuczma R.:
Patronuj¹ ulicom - opracowania
dodatkowe; Kalendarz bydgoski
1984 str. 132; Kalendarz bydgoski
1985 str. 103

ZMARLI
B³ogos³awieni,

którzy umieraj¹
w Panu

Apolonia Lewandowska
ur. 19.04.1915 zm. 15.01.2000

Roman Jaszczyszyn
ur. 12.12.1959 zm. 15.01.2000

Eliza Fedorenko
ur. 27.12.1914 zm. 25.01.2000

Irena Pawlak
ur. 6.06.1950 zm. 26.01.2000

Henryka Jêdrzejewska
ur. 8.04.1928 zm. 2.02.2000

Antoni Cha³aciaic
ur. 23.02.1917 zm. 4.02.2000

El¿bieta Ma³kiewicz
ur. 14.10.1919 zm. 5.02.2000

Andrzej Drabina
ur. 16.01.1947 zm. 5.02.2000

spisa³a Irena G.

29 stycznia 2000 r.

S³awomir Waldemar Kamiñski
Agnieszka Anna Bury

5 lutego 2000 r.

Marcin Sza³ajski
Dorota Kostrzewska

SZKO£A JAZDY EFEKT
Adam Olejnik, ul. Kleeberga 2, 85-791 Bydgoszcz

(budynek Zarz¹du FSM)
tel. 343-25-94 (poniedzia³ek-pi¹tek; od 16.00 do 19.00)

lub 0501 036 448

SZKO£A PROWADZI SZKOLENIA
KATEGORII: A, B, C, D, E

Kursy sobotnio-niedzielne: od 12.02.2000 godz. 16.30 i od 13.02.2000
godz. 9.00 w siedzibie Szko³y przy ul. Kleeberga 2 * Od 6 marca kursy
w nowej formule (od poniedzia³ku do pi¹tku, godz. 17.00 -  rozpoczêcie

kursu w ka¿dy poniedzia³ek). Wiêcej w najbli¿szym "Na o�cie¿".



Na o�cie¿: Miesiêcznik Parafii Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników * Redaguje kolegium, asystent ko�cielny: ks. Krzysztof Buchholz; adres
kontaktowy: ul. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz; e-mail: naosc@logonet.com.pl; www - http://www.logonet.com.pl/~naosc Materia³ów nie za-
mówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega siê równie¿ prawo do zmiany tytu³ów i skrótów materia³ów.

Od 27. grudnia 1999 r. do 27. stycznia 2000 r. trwa³a kolêda parafial-
na. Wp³ynê³y dodatkowe ofiary na remont naszej �wi¹tyni.  Wszyst-
kim ofiarodawcom - Bóg zap³aæ.
16 stycznia po Mszy �w. o godz. 13.00 wyst¹pi³ z kolêdami chór
Cantus cordis  (�piew serca). Opiekunem jest ks. Tomasz Cyl. *
Przez ca³¹ niedzielê prowadzona by³a zbiórka do puszek na sztandar
parafialny. Zebrano 1586,12 z³.

23 stycznia og³oszono wyniki konkursów zorganizowanych przez
CKK �Wiatrak�. O szczegó³ach na stronach �Wiatraka�.
26. stycznia minê³a 57. rocznica mêczeñskiej �mierci ks. bpa. Micha-
³a Kozala. Niebawem w �Na o�cie¿� przybli¿ymy jego postaæ.
30 stycznia - �B¹d� na wieki pochwalon Nie�miertelny Panie, Twoja
³aska, Twa dobroæ nigdy nie ustanie� (J. Kochanowski) - Tak napisa³
na jubileuszowym obrazku ks. JAN MIECZKOWSKI, który 50 lat
temu - 29 stycznia 1950 roku otrzyma³ �wiêcenia kap³añskie w Pel-
plinie, a 30. stycznia 2000 roku o godz. 11.30 odprawi³ w naszym
ko�ciele parafialnym uroczyst¹ Mszê �wiêt¹ dziêkczynn¹. W naszej
parafii Jubilat  pos³uguje ju¿ 13 lat. D³uga by³a kolejka z gratulacja-
mi i upominkami dla Jubilata. Przy³¹czamy siê i my do ¿yczeñ -
Szczê�æ Bo¿e. Niebawem w �Na o�cie¿� zamieszczona bêdzie roz-
mowa z dostojnym Jubilatem. *  Zbierano ofiary do puszek na po-
trzeby misjonarzy. Zebrano 814 z³.

Od 31. stycznia do 4 lutego otwarta by³a w CKK �Wiatrak� �Zimowa
�wietlica�. Dzieci go�ci³y tam ka¿dego dnia od 8.00 do 16.00

1. lutego odby³o siê kolejne zebranie Sejmiku Parafialnego.

2. lutego w �wiêto Ofiarowania Pañskiego na Mszy �w. o godz. 18.30
mia³a miejsce niecodzienna uroczysto�æ. Zosta³ po�wiêcony sztan-
dar parafialny. Po procesyjnym wprowadzeniu sztandaru do ko�cio³a
przez panów marsza³ków, przed ofiarowaniem, aktu po�wiêcenia do-
kona³ ks. proboszcz Zygmunt Trybowski. W pierwszym honorowym
poczcie sztandarowym wyst¹pili parafianie: Stefan Doliñski, Grze-
gorz Jekiel i Adam Mike. Wszystkim, którzy przyczynili siê do tego,
¿e nasza parafia Matki Bo¿ej Królowej Mêczennikow ma sztandar
sk³adamy serdeczne podziêkowanie. Wiêcej mo¿na dowiedzieæ siê
na str. 3 (rozmowa miesi¹ca).

3. lutego - �w. B³a¿eja. Po Mszach �w. mo¿na by³o otrzymaæ specjal-
ne b³ogos³awieñstwo skrzy¿owanymi �wiecami.

6. lutego ks. Proboszcz, podczas ka¿dej Mszy �w. przedstawi³ tzw.
�Pok³osie kolêdowe�. Wiêcej na str. 12.

Dziêkujemy naszym PT Korespondentom. Zg³oszone teksty i uwagi
wykorzystamy w bie¿¹cej pracy redakcyjnej. Zachêcamy innych do
wspó³pracy.

Serdecznie dziêkujemy pomagaj¹cym w kolporta¿u �Na o�cie¿�. Sk³ad
ukoñczono i oddano do druku  10. lutego  br. Nastêpne wydanie
�Na o�cie¿�  planowane  jest na 12. marca 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)

KRZY¯ÓWKA Z HAS£EM
OPRACOWA£ KRZYSZTOF

ZNACZENIE WYRAZÓW

Odgadnij wyrazy, a nastêpnie odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szy-
fru. Poszczególne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami. W rozwi¹-
zaniu wystarczy podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(10-I, 8-A, 4-D, 9-H,
1-F, 10-E, 2-M, 10-C) (4-J, 1-C) (5-H, 2-K, 11-I, 10-J) (2-B, 10-A, 3-
E, 5-J, 10-E, 2-A) (4-M) (4-D, 8-L, 3-K, 10-B, 2-B, 10-K, 3-E) (6-M,
9-A, 4-B) (9-K) (7-G, 8-D, 7-D, 3-M, 11-K, 4-J, 10-E, 5-G) (6-L, 8-
C, 7-H) (2-K, 10-F, 1-E, 8-I, 7-G, 6-D, 5-I, 2-L)]. Rozwi¹zania nale-
¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty para-
fialnej� do 5. marca 2000 r.   Za poprawne rozwi¹zanie poprzedniej
krzy¿ówki, której has³o brzmia³o: �ROK JUBILEUSZOWY ROKIEM
EKUMENIZMU I WIELKIEGO DARU ODPUSTÓW SKORZY-
STAJ PÓKI CZAS�  nagrodê (drog¹ losowania) otrzymuje Jaros³aw
Szymañski, zam. przy ul. Sucharskiego 4. Gratulujemy. Nagroda
czeka w zakrystii. Jednocze�nie przepraszamy PT Czytelników za
myln¹ datê nadsy³ania rozwi¹zañ z poprzedniego numeru.

poziomo:
1-E Wierzchnie okrycie na zimê
2-A Mocny gest powitania
2-H Podobno czyni z³odzieja
3-E Staro¿ytna kraina
4-A Materia³ na pieluchy
4-I Skowronek, wróbel, orze³
5-D Kapa, p³aszcz lub szlafrok
6-A ¯a³obny utwór muzyczny
6-J Imiê ¿ony �w. Joachima
7-D Najtwardszy materia³
8-A Niebiañska istota
8-I  Ozdobna szata liturgiczna
9-E Filmowy kochanek
10-A 1/2 ca³o�ci
10-H Wybryk chuligañski
11-E Ta co nog¹ zamiata

pionowo:
A-1 Interesuje kupca
A-8 Góry z Mount Blanc

B-4 Panoramiczny w kinie
C-1 Kwas spo¿ywczy
C-8 Narzêdzie krawca
D-4 Rodzaj skrzy¿owania
E-1 Potocznie o psie
E-7 Na trasie Dzia³dowo-Olsztyn
F-1 �Rozebrane� dzie³o sztuki
F-9 Dawniej astrolog, wró¿bita
G-3 Brak rytmiczno�ci
H-1 Ustalony sposób postêpowa-
nia

H-9 Termin sportowy
I-1 Gatunek ¿yrafy
I-7 Krótki zapisek
J-4 Miejsce pracy aktorów
K-1 Czê�æ uprzê¿y
K-8 U¿ywane przez krawca i chi-
rurga

L-4 imiê ¿eñskie
M-1 Przyjaciel Stasia i Nel
M-8 Rodzaj sprawdzianu

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
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