
VIA DOLOROSA
W¹skimi uliczkami �wiêtego Miasta
Jerozolimy -
miasta naszego Odkupienia
i Nowego Przymierza
we Krwi Chrystusa -
w zwyczajny wówczas upalny dzieñ,
gdy handlarze i sklepikarze
g³o�nym nawo³ywaniem
zachwalali swoje orientalne towary,
k³óc¹c siê i z³orzecz¹c,
a zapach cebuli i baraniny
z³owrogo dra¿ni³ zba³amucone t³umy,
gdy bosonogie gromadki uliczników
beztrosko i krzykliwie
siê zabawia³y -

po kamieniach jak rozpacz
rozpalonych kipi¹cym skwarem dnia
i blu�nierstwami
miotanymi z ust do ust
na placach i uliczkach
�wiêtego Miasta ¯ydów -

na poranionych i s³abn¹cych nogach,
s³aniaj¹c siê pod poprzeczn¹
belk¹ krzy¿a,
która jak trzcinê przygina³a
wci¹¿ od nowa do ziemi -
szed³ coraz wolniej umêczony Pan,
zostawiaj¹c
krwawi¹ce �lady ran
na Via Dolorosa ku Kalwarii -

by³ jedn¹ Wielk¹ Ran¹ -
Jezus - Syn Maryi.
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G³os Anio³a

NIE ZMARNUJ TYCH DNI ...
Witaj
Znów stajemy u progu wielkiej Ta-

jemnicy Bo¿ej mi³o�ci, na progu Wielkie-
go Postu. Czasu liczonego trochê inaczej -
specjalnie, nie na minuty, godziny i dni.
Wszystko zawsze jest niby normalnie - niby
tak samo biegn¹ chwile jedna za drug¹ jak
mrówki do mrowiska ... ale gdy spojrzysz
w perspektywie wiary to zobaczysz, ¿e
Wielki Post jest bram¹, wej�ciem, przygo-
towaniem do zmartwychwstania, które do-
kona³o siê jakby poza czasem ... Bóg prze-
³ama³ nasz �wiat uwik³any w czasowo�æ, by
wskazaæ nam rzeczy wa¿niejsze, przysz³e i
trwaj¹ce jednocze�nie. Tego nie mo¿na
poj¹æ. Trzeba uwierzyæ. Ty jeste� tak za-
pl¹tany w sznureczki minut i godzin, ¿e nie
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To ju¿ siedemdziesi¹te wydanie na-
szego miesiêcznika parafialnego i jednocze-
�nie zakoñczony siódmy rok jego ukazy-
wania siê. Warto przy okazji dodaæ, ¿e jest
to, jak powiada czêsto o. Tadeusz na falach
Radia Maryja, praca "za niebieskie dola-
ry". Ile trudu wk³ada grupa osób redaguj¹-
cych to pismo mog¹ doceniæ wierni
PT Czytelnicy. Najlepszym za� podziêko-
waniem dla wszystkich twórców i wspó³-
pracowników miesiêcznika bêdzie dalsze
i coraz wiêksze nim zainteresowanie.

Bie¿¹cy numer zawiera jak zwykle
wiele tekstów o charakterze ogólnym, jak
i opisuj¹cych nasze parafialne wydarzenia.

G³ównym tematem rozmowy mie-
si¹ca jest jubileusz 50-lecia kap³añstwa ks.
Jana - kap³ana rezydenta w naszej parafii,
który �wiêtowali�my w koñcu stycznia br.
Rozmowa ta jest chwil¹ zadumy nad mi-
nionym d³ugim okresem kap³añskiej s³u¿-
by i jej ró¿nymi obliczami.

Jubileusz by³ te¿ inspiracj¹ do szer-
szego zastanowienia siê nad postaw¹
wdziêczno�ci w kontaktach miêdzyludz-
kich. Pisz¹ o tym �Anio³�, �GS� i inni au-
torzy.

Bie¿¹ce wydanie zawiera tak¿e tek-
sty zwi¹zane z prze¿ywanym w Ko�ciele
okresem roku liturgicznego. Mam nadzie-
jê, ¿e ich lektura pomo¿e nam wszystkim
prze¿yæ ten nadzwyczajny czas ³aski Bo-
¿ej.

FRED

Mo¿na nie czytaæ

umiesz my�leæ poza nimi. Zrozumiesz kie-
dy� .. gdy staniesz z Bogiem twarz¹ w twarz.
Teraz uwierz.

Jako� bezradnie stajê wobec tylu wa¿-
nych rzeczy. Bo naprawdê trudno oddaæ
s³owami ten czas ... czas podwójnie specy-
ficzny - bo raz to Wielki Post, a dwa - rok
£aski, rok Jubileuszu wiêc milknê. Chcia³-
bym tylko by� tych dni nie zmarnowa³, nie
przegapi³. Zawsze to co najwa¿niejsze przy-
chodzi cichutko i zwyczajnie, jakby wcale
wa¿ne nie by³o. Dlatego w³a�nie troszkê siê
martwiê, ¿e znów bêdziesz wypatrywa³ nie
wiadomo czego, a Pan Bóg przejdzie pod
Twoimi oknami smutny ... bo nie zauwa-
¿ysz, ¿e bêdzie niós³ krzy¿ zmêczenia i
udrêczenia, ciê¿szy o Twoj¹ czy innych
obojêtno�æ, ¿e bêdzie popychany niespra-
wiedliwymi s³owami, Sam wiesz, ¿e s¹ s³o-
wa, które s¹ jak blask, jak promieñ. Tych
s³ów u¿ywaj.  Proszê, dziêkujê, przepra-
szam ... to podstawa, fundament. Od Cie-
bie zale¿y, czy zaczniesz budowaæ dalej,
czy do tych s³ów do³o¿ysz swój u�miech i
serce otwarte, d³oñ wyci¹gniêt¹, szept otu-
chy ... nie wiem co tam jeszcze - bo wszyst-
ko zale¿y przed kim staniesz i co bêdzie
mu potrzebne. Pamiêtaj jednak o tym, ¿e
Bóg mieszka w ka¿dym. W ka¿dym!! Wiêc
wrogów swoich, tych, których sympati¹ nie
darzysz, dotykaj s³owami delikatnymi ... jak
oblicza Chrystusa chust¹ Weroniki. Tych,
którzy s³abn¹, którzy nie radz¹ sobie z ¿y-
ciem, podeprzyj, jak Szymon z Cyreny. I
nie my�l, ¿e zaraz nie wiadomo jakie splen-
dory na Ciebie sp³yn¹! �wiat nie lubi ta-
kich, którzy kochaj¹ nad miarê ludzkich
korzy�ci, którzy za nic, z mi³o�ci siebie
oddaj¹ innym. �wiat Ciebie nie polubi ...
ale Ty ten �wiat, tych ludzi pokochaj. Przyj-
dzie czas, ¿e sam Bóg  powie Ci  "dziêku-
jê". Nie wiem kiedy, jak, przez kogo. Wiem
jednak, ¿e tak siê stanie i ju¿. Chcê Ci po-
wiedzieæ, ¿e takie ma³e  "proszê", gdy masz
ochotê byæ apodyktycznym w³adc¹, takie
nietrudne "dziêkujê" w sytuacji, gdy stwier-
dzasz, ¿e i tak wszystko Ci siê nale¿y, takie
"przepraszam", wypowiedziane dr¿¹cym
g³osem w³asnemu dziecku - takie malutkie
sprawy i s³owa, takie niby nic nie znacz¹ce
gesty przemieniaj¹ �wiat, bo przemieniaj¹
Twoje serce i serca tych, którzy s¹ z Tob¹.
Wiêc takich przemian ¿yczê Ci w Wielkim
Po�cie ... niech to bêdzie twoje codzienne
noszenie krzy¿a.

TWÓJ ANIO£ M

PS. Pamiêtaj o rekolekcjach, o Drodze
Krzy¿owej, o Gorzkich ¯alach .... nie leñ
siê!
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***
Panie Jezu
na drzewie krzy¿a
haniebnie
podwy¿szony -
w misterium mêki
przez Boga
i ludzi
osamotniony -

bez Ciebie
s³oñce ga�nie
i ksiê¿yc poblad³y
nie wschodzi -
ziemia w p³aszczu
chmur ¿a³obnych
p³acze w g³êbokiej ciemno�ci -

o wst¹p w grzechów
naszych rozpacz
dotknij krzy¿a
ramionami -
Chryste wci¹¿
pochylony
nad cz³owiekiem
ukrzy¿owany.

luty 1999, Leszek £êgowski

£atwy rachunek
Pamiêtam wierszyk ze szkolnych czasów:
�Skar¿ypyta w k¹cie sta³a
i na wszystkich psy wiesza³a�.
Jak ³atwo czyniæ rachunek cudzego sumie-
nia, spowiadaæ siê z cudzych grzechow, aby
uciec przed w³asnym sumieniem.

ks. Jan Twardowski Elementarz ... WL,2000



Rozmowa miesi¹ca

LIBICHOWO, PELPLIN, SZYNYCH ...
 z jubilatem - ks. Janem Mieczkowskim rozmawiaj¹ Irena i Mietek

Co wydarzy³o siê 13 lat temu?
Drugiego marca 1987 roku sprowadzi³em
siê do tego mieszkania. Mia³em na ten dzieñ
zamówiony transport. Przyby³em z parafii
w Okoninie, bêd¹c ju¿ wówczas na emery-
turze. W tym dniu, jak zanotowa³em by³o
w Bydgoszczy 20 stopni mrozu. Tak znala-
z³em siê na terenie osiedla i parafii.

29. stycznia 2000 roku obchodzi³ ks. 50
rocznicê �wiêceñ kap³añskich. W roczni-
ku Diecezji Che³miñskiej z 1991 roku od-
notowano w tym dniu �wiêcenia 6 neopre-
zbiterów. W�ród nich by³ ks. Jan. Co z tego
dnia pozosta³o w pamiêci?
Uroczysto�æ �wiêceñ zaczyna³a siê o godz.
7.00. Dla go�ci by³a to wczesna pora, po-
niewa¿ z dojazdem do Pelplina nie by³o
najlepiej. Dzieñ by³ dosyæ pogodny. Na-
szym konsekratorem by³ ks. bp Kazimierz
Józef Kowalski. Moi rodzice ju¿ wtedy nie
¿yli. Mama umar³¹ m³odo w 1934 roku cho-
ruj¹c na serce.

Czy motto z jubileuszowego obrazka "B¹d�
na wieki pochwalon Nie�miertelny Panie,
Twoja ³aska, Twa dobroæ, nigdy nie usta-
nie" wynika z do�wiadczeñ 50 lat pos³ugi
kap³añskiej i ma jakie� powi¹zanie z tym
sprzed 50-ciu lat, czyli prymicyjnym?
Zastanawia³em siê nad mottem zwi¹zanym
z jubileuszem ju¿ od kilku lat. Wzi¹³em ten
fragment z pie�ni Jana Kochanowskiego
"Czego chcesz od nas Panie". Podoba³ mi
siê. Za� na obrazku prymicyjnym motto
brzmia³o "B¹d� wola Twoja".

Czy to wezwanie sprawdzi³o siê w ¿yciu ka-
p³añskim?
Chyba tak by³o. Ja zawsze kierowa³em siê
wol¹ Bo¿¹, chocia¿ w ¿yciu ró¿nie bywa-
³o. Nie buntowa³em siê. W ¿yciu kap³añ-
skim i osobistym uwa¿a³em, ¿e kieruje mn¹
"Si³a Wy¿sza". Mogê przytoczyæ tu tego-
roczne zdarzenie. Id¹c do ko�cio³a bardzo
bole�nie st³uk³em nogê. Nie wiedzia³em,
jakie bêd¹ tego konsekwencje. Gdyby na-
wet przysz³o mi chodziæ w gipsie (co na
szczê�cie nie by³o konieczne) podda³em siê
woli Pana. Tak by³o zawsze: "B¹d� wola
Twoja Panie".

Co mo¿e powiedzieæ ksi¹dz o najbli¿szej
rodzinie?
By³o nas dwóch ch³opaków. Mieszkali�my
z rodzicami w Lubichowie. M³odszy brat
urodzi³ siê dok³adnie w tym samym dniu i
miesi¹cu co ja, ale cztery lata pó�niej. Gdy
zabrak³o nam matki byli�my jeszcze nie-
letni.

Jak wspomina ksi¹dz ojca?
Ojciec prowadzi³ mnie przez ¿ycie. Po-
przez swoj¹ pracê i zapobiegliwo�æ wyka-
zywa³ wiele m¹dro�ci ¿yciowej. Stara³ siê,
by z tego ch³opaka kto� wyrós³. Uczy³ mnie
czytaæ, pisaæ i liczyæ. Id¹c do szko³y by-
³em ju¿ przygotowany. Umia³em czytaæ i
pisaæ. Wszyscy siê temu dziwili. Gdy by-
³em w trzeciej klasie sk³ada³em egzamin do
Gimnazjum w Starogardzie Gdañskim.
Przyjêto mnie tam i zamieszka³em w bur-
sie. To by³a polska szko³a, gimnazjum kla-
syczne. Uczy³em siê w nim obcych jêzy-
ków: ³aciny, greki, francuskiego. Wstêpu-
j¹c do seminarium mia³em ju¿ podstawy.

Za pomoc¹ jakich ksi¹¿ek uczy³ ojciec
swego syna?
To by³ elementarz, taki jakiego u¿ywano w
szkole. Moim ulubionym przedmiotem by³a
matematyka. Do dzi� j¹ lubiê.

Czy mia³ ksi¹dz ulubione ksi¹¿ki i uto¿sa-
mia³ siê z ich bohaterami?
Chyba nie. Nie lubiê "bujania w ob³okach".

Interesowa³ mnie zapis zgodny z rzeczywi-
sto�ci¹, oparty na faktach i prawdzie. Dla-
tego interesowa³a mnie historia.

Wiadomo, ¿e nigdy nie by³ ksi¹dz wika-
riuszem. Czy nie maj¹c do�wiadczenia
proboszczowskiego nie by³o ksiêdzu trud-
no podo³aæ wszystkiemu? Jakie by³y te po-
cz¹tki pracy duszpasterskiej?
Zaraz po �wiêceniach dosta³em dekret na
wikariusza do Jab³onowa Pomorskiego. Za-
nim tam dotar³em nast¹pi³a zmiana jego tre-
�ci i zlecono mi pe³nienie funkcji admini-
stratora na terenie parafii w Szynychu (pa-
rafia pw. �w. Miko³aja) i Mniszku (obecnie
�w. Andrzeja Boboli w dzielnicy Grudzi¹-
dza). Mia³em wiêc do obs³u¿enia dwa ko-
�cio³y odleg³e od siebie o 4 kilometry. Mu-
sia³em tam dostawaæ siê na ró¿ne sposoby:
pieszo, rowerem, bryczk¹ czy inn¹ furman-
k¹ podstawion¹ przez parafian, a pó�niej
samochodem. Nie by³em przygotowany do
pe³nienia takich obowi¹zków, ale jako�
podo³a³em. W ci¹gu niedzieli odprawia³em
3 Msze �w. i inne nabo¿eñstwa. By³o ciê¿-
ko, ale dopisywa³y si³y i m³odo�æ.

Jak wspomina ksi¹dz kolêdê w tych cza-
sach?
Ludzie byli ¿yczliwi. Wszystkie rodziny
przyjmowa³y kolêdê. Nie robi³em wyj¹t-
ków, odwiedza³em wszystkich, nawet tych,
którzy okazywali pewn¹ rezerwê wobec
Ko�cio³a. Dobre s³owo mo¿e wiele zdzia-
³aæ.

Obecnie wiele siê zmieni³o.
Pytam nieraz ludzi dlaczego nie przyjmuj¹
kolêdy, ale nie uzyskujê odpowiedzi.

By³ ksi¹dz administratorem i proboszczem
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kilku parafii. Z którymi wi¹¿¹ siê najmil-
sze wspomnienia?
Chyba pocz¹tek mojej pos³ugi kap³añskiej:
Szynych i Mniszek, mimo, ¿e by³o trudno.
Pozosta³e parafie (�w. Bart³omieja w Kur-
kocinie i �w. �w. Kosmy i Damiana w Oko-
ninie, przyp. red.) te¿ by³y mi przyjazne.

Który okres pos³ugi kap³añskiej by³ naj-
trudniejszy?
My�lê, ¿e by³a to druga po³owa lat piêæ-
dziesi¹tych. By³y to czasy ró¿nych naci-
sków na ksiê¿y i szykan. Mnie te¿ chciano
zwerbowaæ na informatora, jak równie¿
zwerbowaæ do partii, ale stawia³em skutecz-
ny opór. Prze�ladowa³ mnie szczególnie
pewien szef UB, utrudniaj¹c mi  ¿ycie. Pró-
bowa³ ró¿nych sposobów, równie¿ poprzez
moj¹ gospodyniê, ale nic nie wskóra³. Go-
spodyni mnie skutecznie ochrania³a i jestem
jej za to bardzo wdziêczny.

Czy ksi¹dz w�ród wiernych mia³ oddanych
pomocników, czy te¿ musia³ liczyæ na w³a-
sne si³y?
Tak - mia³em. Byli i jeszcze s¹, pamiêtaj¹
o mnie. Dowodem mo¿e byæ uroczysto�æ
jubileuszowa, na której by³o wielu moich
by³ych parafian. Dzi� maj¹ samochody, ³a-
twiej im dojechaæ. S¹ oddani.

Wróæmy wiêc na chwilê do uroczysto�ci ju-
bileuszowej, która mia³a miejsce w naszej
Parafii 30. stycznia 2000 roku na Mszy �w.
o godz. 11.30. Ksi¹dz Tomasz, jako kazno-
dzieja na uroczysto�ci jubileuszowej mó-
wi³ o kluczach. Ksi¹dz Jan te¿ o nich wspo-
mina³. Jak to by³o z tymi kluczami?
Jak to mo¿na najkrócej wyt³umaczyæ? My-
�my na ten temat nie rozmawiali. Mnie tak
wpad³o do g³owy, ¿e mam w pokoju zawie-
szone na �cianie klucze, o które pytaj¹ siê
dzieci. Kiedy przychodz¹ to t³umaczê im,
w ¿artobliwy sposób, ¿e jeden jest od
mieszkania a drugi od nieba.

Z niema³ym wzruszeniem stwierdzi³ ksi¹dz
w podziêkowaniu na zakoñczenie Mszy �w.
jubileuszowej, ¿e wdziêczny jest pani Ma-
rii. Czy mo¿na prosiæ o krótkie dopowie-
dzenie?
Od samego pocz¹tku mia³em do pomocy
gospodyniê. Kiedy przysz³a pani Maria,
bardzo sumiennie wywi¹zywa³a siê ze swo-
ich obowi¹zków. Lubi³a i lubi porz¹dek,
podobnie jak i ja. Towarzyszy mi w doli i
niedoli ju¿ przez 43 lata. Zawdziêczam jej
du¿o. Zajmowa³a siê nie tylko gotowaniem,
lecz wszystkimi pracami w gospodarstwie
domowym. Pomaga³a mi te¿ w za³atwianiu
ró¿nych spraw. Przychodzili do niej ró¿ni
ludzi z propozycjami innej pracy, ale nie
przyjmowa³a ich. Do dzi� jestem jej
wdziêczny za pracê i za wytrwa³a pos³ugê.
Uwa¿a³em, ¿e muszê to powiedzieæ.

W wielu kontaktach miêdzy lud�mi s³yszy
siê dzi� s³owa "nie mam czasu". Jak
ksi¹dz je rozumie? O czym one �wiadcz¹?
To powiedzenie "nie mam czasu" nie od-
daje pe³ni prawdy. Wed³ug mnie mo¿na je
zast¹piæ stwierdzeniami: "nie chcê", "nie
mam potrzeby", "nie moja sprawa", "od-
czep siê". Bo je�li jest jaka� sprawa, która
mnie obchodzi, z któr¹ siê ³¹czê, to czas
musi byæ! Mo¿e akurat nie w tej chwili, ale
w najbli¿szej przysz³o�ci.

Czy ksi¹dz czyta nasz parafialny miesiêcz-
nik "Na o�cie¿"?
Tak. Najpierw od pocz¹tku do koñca czyta
pani Maria, potem ja.

Ostatnio du¿o pisali�my w naszym mie-
siêczniku o chlebie. Stwierdzili�my, ¿e
zmieni³o siê nastawienie do tego daru. Z
czego siê to bierze?
Czyta³em o chlebie w "Na o�cie¿". Uwa-
¿am, ¿e jest to kwestia wychowania w ro-
dzinie, gdzie czêsto nie szanuje siê chleba.
Widzê wyrzucane przez okno kromki, po-
rozrzucane kawa³ki chleba na trawniku. U
nas nie wyrzuca siê go. W nawyku mamy
odpowiednie traktowanie chleba.

Dominikanin, ojciec Jan Góra napisa³
ksi¹¿kê pod tytu³em "Id�, albo zdechnij".
Jest to ksi¹¿ka o ksiê¿ach emerytach, któ-
rzy zamieszkuj¹ w domu ksiê¿y emerytów.
Jaka powinna byæ postawa czynnych ka-
p³anów w stosunku do ksiê¿y emerytów?
Tytu³ jest szokuj¹cy. Nie czyta³em jej, ale
chêtnie to zrobiê. Uwa¿am, ¿e powinna byæ
wspó³praca. Pomijam podzia³ obowi¹zków,
poniewa¿ ksi¹dz emeryt powinien s³u¿yæ
pomoc¹. Ksiê¿a emeryci mog¹ byæ darem
dla Ko�cio³a z racji do�wiadczenia i mo¿-
liwo�ci¹ pomocy. Wspólnota zaczyna siê
w momencie, kiedy proboszcz dostaje do
pomocy wikarego. Nigdy nie mia³em wi-
karego wiêc nie mam takiego do�wiadcze-
nia. Wspólnoty s¹ ró¿ne. Z chwil¹ przej-
�cia na emeryturê tworzy siê specyficzna

wspólnota. Nigdy te¿ nie chcia³bym byæ we
wspólnocie tylko emeryckiej. Odpowiada
mi stan taki jaki mam. Pani Maria marzy³a
o domku z ogródkiem, ale to by³oby zbyt
kosztowne, wiêc mo¿na zadowoliæ siê
mieszkaniem w "bloku". Uwa¿am, ¿e jest
to lepsze rozwi¹zanie, ni¿ dom emeryta.

Czy mieszkaj¹c w "bloku", tak du¿ym
domu z wieloma mieszkaniami, ma ksi¹dz
wiêcej do�wiadczeñ w kontaktach miêdzy
lud�mi, ni¿ gdybym mieszka³ na plebani?
Zapewne tak, bo ¿yjê w tej blokowej wspól-
nocie i spotykam ludzi na co dzieñ, w ró¿-
nych okoliczno�ciach. Ludzie rozpoznaj¹
mnie jako s¹siada, pozdrawiaj¹. Trzeba te¿
dostosowaæ siê do zasad obowi¹zuj¹cych
w takiej spo³eczno�ci. Czêsto wymaga to
zaparcia, ale takie jest ¿ycie.

Co robi na co dzieñ ksi¹dz emeryt?
Przyjmujê go�ci, spotykam siê z lud�mi,
czytam. Mam te¿ ulubione zajêcia. Od wie-
lu lat moj¹ pasj¹ jest zbieranie znaczków
pocztowych. Bêd¹c w seminarium mia³em
kolegów, którzy zbierali znaczki. Mnie to
te¿ zainteresowa³o i zacz¹³em je gromadziæ.
Bêd¹c proboszczem otrzymywa³em listy.
Wycina³em wiêc znaczki i odk³ada³em do
kartonu z nadziej¹, ¿e znajdê czas na ich
uporz¹dkowanie. Przez lata nazbiera³o siê
tego. Mia³em ró¿ne - zagraniczne te¿. Te
ostatnie odda³em - jako dar na potrzeby
misji, a zaj¹³em siê wy³¹cznie polskimi. Nie
zbieram znaczków o okre�lonej tematyce.
Jest to zbiór ogólny, wg katalogu znaczków
polskich. Zbieram te¿ ró¿ne okazy kamie-
ni. Nie lubiê cementu, choæ ceg³ê - tak. W
Grudzi¹dzu by³ gmach s¹du z piêknej ce-
g³y, ale otynkowali go i brzydko siê zrobi-
³o.

W parafiach pracuj¹ kap³ani. Czy, na
przestrzeni tych prze¿ytych lat, widzi
ksi¹dz, ró¿nice w nastawieniu do ich obo-
wi¹zków?
Tak. Dawniej by³o inaczej. Odwiedzali�my
siê te¿ wzajemnie po s¹siedzku, wymienia-
j¹c do�wiadczenia. Dzi� czêsto, po wype³-
nieniu swoich obowi¹zków wsiada siê do
samochodu i wyje¿d¿a, nikogo o tym nie
informuj¹c. Ja do tej pory wychodz¹c z
domu mówiê dok¹d i na jak d³ugo wycho-
dzê. To siê bierze z wychowania w rodzi-
nie. Skoro nauczy³ siê tak kto� w domu, to
poza domem zachowuje siê tak samo.

Serdecznie dziêkujemy za rozmowê i po-
�wiêcony nam czas.
I ja dziêkujê. Bóg zap³aæ.

Od redakcji:
Rozmowê przeprowadzono 1. marca br.
w Bydgoszczy. Tekst rozmowy nie jest au-
toryzowany. Zdjêcia udostêpni³ ks. Jubilat.
Dziêkujemy.
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(...) My�l¹c o tym wspania³ym jubile-
uszu, my�l¹c o tym wspania³ym darze kap³añ-
stwa, który Bóg z³o¿y³ w sercu i w ciele ks.
Jana przypomnia³o mi siê bardzo stare opo-
wiadanie o królu, który w swoim królestwie
mia³ wszystko. A ¿y³ w czasach, w których
jeszcze by³o wiadomo gdzie znajduje siê bra-
ma ³¹cz¹ca niebo z ziemi¹. I gdy posiad³
wszystko, co cz³owiek mo¿e mieæ, wtedy po-
stanowi³ zdobyæ klucze do tej bramy. Wys³a³
swoich podw³adnych, aby szukali kluczy i
przynie�li mu, bo nic innego ju¿ go nie mo-
g³o zaspokoiæ. Ale oni wrócili po latach nie
znalaz³szy tych kluczy. Sam król postanowi³,
wiêc udaæ siê w podró¿. I oto po trudach na
swoim koniu dociera do tej bramy, która ³¹-
czy niebo z ziemi¹. A nad ni¹ anio³owie strze-
g¹cy tego przej�cia, s³ysz¹ jak król mówi
"chcê zdobyæ klucze do tej bramy". Anio³o-
wie siê u�miechaj¹ i mówi¹ "My nie mamy
tych kluczy, te klucze rozrzucone s¹ po ca³ej
ziemi i trzeba tylko uwa¿nie ich szukaæ i nie
mo¿na przegapiæ swojej szansy, aby odnale�æ
te klucze, które tutaj pasuj¹". Król trochê siê
zasmuci³, ale us³yszawszy, ¿e klucze znajdu-
j¹ siê na ziemi, ¿e kwitn¹ czêsto wyrastaj¹c
spod ludzkich stóp zacz¹³ szukaæ. I oto po
raz pierwszy zsiad³ z konia i zacz¹³ w poko-
rze pochylaj¹c siê nad ziemi¹ i�æ d³ugo i
wpatrywa³ siê w ziemiê. Gdy tak przemierza³
to, co by³o mu zadane spotka³ malutkie s³abe
drzewko. Ju¿ by³o prawie przechudzone, pra-
wie zasuszone, on wzi¹³ je do swojego pa³a-
cu, tam o nie dba³, a gdy podros³o, przywióz³
z powrotem i wsadzi³ w ziemiê. Ale oto je-
den z przechodniów powiedzia³ mu: "Po co

O Jubileuszu 50 -lecia kap³añstwa

KLUCZE DO DOMU I NIEBA
ty to robisz? To drzewo jest takie s³abe, mo¿e
wcale nie uro�nie, a je¿eli uro�nie to nic ty z
tego nie bêdziesz mia³, bo bêdzie ros³o d³u-
go". A wtedy król powiedzia³:,,Cieszê siê, ¿e
mogê zasadziæ to drzewko, bo to mi sprawia
rado�æ, a kiedy�, gdy ono bêdzie wielkie mo¿e
kto� usi¹dzie w jego cieniu i wspomni tego,
kto je tu zasadzi³". I w tym momencie król
zobaczy³ pod swoj¹ stop¹ zielony klucz. Bar-
dzo siê uradowa³, schowa³ go z wielkim na-
maszczeniem do kieszeni i poszed³ dalej. Gdy
szuka³ kolejnych kluczy do bramy ³¹cz¹cej
niebo z ziemi¹ natkn¹³ siê podczas wielkiej

burzy �nie¿nej na ma³¹ dziewczynkê, zmarz-
niêt¹, na pó³ umar³¹, któr¹ wszyscy zostawi-
li, a on j¹ wzi¹³ w ramiona i zabra³ do swoje-
go pa³acu. Tam zacz¹³ siê ni¹ opiekowaæ, da³
jej wszystko, czego potrzebowa³a. Gdy tak
siê zatroszczy³, a ona wraca³a do zdrowia,
wtedy zobaczy³ pod swoj¹ nog¹ czerwony
klucz do królestwa niebieskiego. Zosta³ mu
jeszcze jeden klucz, na który musia³ czekaæ

bardzo d³ugo. Gdy ju¿ by³ stary, schorowany,
wtedy pewnej nocy zauwa¿y³, ¿e ludzie wszy-
scy t³umnie wychodz¹ z miast. On nie mia³
tyle si³, co inni. Pocz¹³, wiêc z ciekawo�ci
i�æ w tym samym kierunku. Ale zanim dotar³
do tego miejsca, do którego wszyscy szli, oni
ju¿ stamt¹d wracali. Ku swemu zdziwieniu
stan¹³ przed biedn¹ szop¹. Tam zobaczy³ mat-
kê, nowonarodzone dziecko i mê¿czyznê.
Gdy w swoim zmêczeniu upad³ na kolana, gdy
odda³ pok³on temu dzieciêciu, wtedy zoba-
czy³, ¿e ko³o jego nóg znajduje siê z³oty klucz.

Siostro i bracie chcia³bym dzi� uwiel-
biæ Boga w tym nauczaniu ks. Jana, który
uczy³ jak szukaæ kluczy do Królestwa Nie-
bieskiego, na katechezie i na spotkaniach
z tymi, których Bóg stawia³ na jego drodze i
to w naszej wspólnocie parafialnej, gdzie
uczy³ nas wiary, nadziei i mi³o�ci. Chcia³bym
te¿ prosiæ, aby Pan Bóg pozwoli³ nam wszyst-
kim do�wiadczyæ tej mocy przej�cia przez
bramê ³¹cz¹c¹ ziemiê z niebem, przez nasz¹
wiarê, przez nasz¹ nadziejê i przez nasz¹ mi-
³o�æ.

Drogi ks. Janie ten z³oty jubileusz ka-
p³añstwa z ³aski Bo¿ej, mocy Jego opatrzno-
�ci �wiêtujemy w wielkim roku jubileuszu
naszego odkupienia. Jest to wielkim znakiem,
¿e twoje kap³añstwo jest drog¹ prowadz¹c¹
do Boga (...).

OPRACOWANIE I WYBÓR ZOSIA I KOSA

Od redakcji:
Jest to fragment kazania wyg³oszonego
przez ks. Tomasza Cyla w niedzielê 30.
stycznia  br. na Mszy �w. Jubileuszowej.
Podano na podstawie zapisu magnetofono-
wego. Tekst nie jest autoryzowany. Zdjêcie
udostêpni³ ks Jan - jubilat. Dziêkujemy.

Zdumia³am siê nieco, gdy us³ysza-
³am wypowied� osoby Kompetentnej, ¿e
przysz³o�ci¹ Ko�cio³a katolickiego, jego
g³ównym nurtem, bêd¹ wspólnoty. Taka
Wspólnota wspólnot. Czyli, je�li nie wst¹-
piê do jakiego� ko�cielnego ugrupowania,
znajdê siê poza Ko�cio³em ?.

Zapewne wielu ludzi ochrzczonych
potrzebuje ewangelizacji (wtajemniczenia)
gdy¿ tak naprawdê nie zna chrze�cijañskie-
go sensu ¿ycia. Wielu jest ludzi, którzy czu-
j¹ potrzebê poznania swojej wiary inaczej
ni¿ to zosta³o im przekazane w dzieciñ-
stwie. Pragnienie wiary dojrzalej i przyst¹-
pienie do wspólnoty, gdzie inni maj¹ po-
dobne przemy�lenia, mo¿e byæ mobilizu-
j¹ce. Potrzebna jest te¿ niektórym ludziom
pewna przynale¿no�æ, aby nie czuæ osamot-

nienia, anonimowo�ci a tak¿e potwierdze-
nia obecno�ci w �rodowisku ko�cielnym. S¹
te¿ osoby, które ju¿ z natury lubi¹ byæ dzia-
³aczami i liderami.

Wszystkie te nienasycone, poszuku-
j¹ce dusze mog¹ przenikn¹æ do spo³eczno-
�ci Ko�cio³a Powszechnego jako zaczyn,
iskra Bo¿a. Prze³o¿yæ swoje do�wiadcze-
nie ze wspólnot na wielko�æ liturgii Mszy
�w., nabo¿eñstw i uroczysto�ci ko�cielnych.
Mog¹ byæ tymi, o których Ojciec �wiêty
Jan Pawe³ II powiedzia³:"... obserwowaæ
ludzi rzetelnie religijnych, czytaæ �wiadec-
two ich m¹dro�ci i s³uchaæ oraz bezpo�red-
nio do�wiadczaæ potwierdzenia ich wiary".

Ale w ¿yciu ka¿dego cz³owieka s¹
ró¿ne okresy. Jest czas dzieciñstwa, m³o-
do�ci, czas budowania rodziny i wychowy-

wania dzieci. S¹ wiêc do spe³nienia ró¿ne
obowi¹zki stanu, inne dla dzieci, m³odzie-
¿y, inne dla rodziców. Zaanga¿owanie siê
w ró¿ne ruchy, wspólnoty ... mo¿e byæ przy-
czyn¹ zaniedbywania tych obowi¹zków.
Przynale¿no�æ do niektórych wspólnot wy-
maga wyjazdów, g³oszenia katechez, litur-
gii pokutnych... I na tych spotkaniach nie
ma miejsca dla dzieci. Rodzice zmuszeni
s¹ zostawiaæ dzieci, które i tak na co dzieñ
ma³o maj¹ obecno�ci rodziców, pod opie-
k¹ osób postronnych. Na inne "przygoto-
wania, odbywaj¹ce siê przewa¿nie w pó�-
nych godzinach wieczornych, mo¿na dzie-
ci zabieraæ, lecz czêsto s¹ one zmêczone
po ca³ym dniu.

Nic mnie nie obchodzi gdzie anga-
¿uj¹ siê doro�li, ale ¿al mi dzieci. I jak to
siê ma do prorodzinno�ci. Polecam tê spra-
wê liderom i opiekunom grup.

Nie sposób wiêc, aby ca³y lud Bo¿y
móg³ byæ naraz "zawspólnotowany", albo
ja czego� tu nie rozumiem.

GS

Jak to bêdzie

W �RODKU, CZY NA ZEWN¥TRZ?



ODPUST
W poprzednim rozwa¿aniu mówili-

�my o dwóch  znakach Jubileuszu Roku
2000: drzwiach  oraz pielgrzymce. Trze-
cim, a zarazem ostatnim z podstawowych
znaków Roku Wielkiego Jubileuszu,  jest
"Odpust". Na pocz¹tek przybli¿my sobie
naukê Ko�cio³a o odpustach w oparciu o
Katechizm Ko�cio³a Katolickiego (KKK
1471-1498). Grzech ciê¿ki pozbawia nas
komunii z Bogiem, a przez to zamyka do-
stêp do ¿ycia wiecznego, którego pozba-
wienie  nazywa siê "kar¹ wieczn¹" za
grzech. Natomiast ka¿dy grzech, nawet
powszedni, powoduje taki stan, który wy-
maga oczyszczenia. Oczyszczenie uwalnia
od tego, co nazywamy "kar¹ doczesn¹" za
grzech.   Przebaczenie grzechu i przywró-
cenie komunii z Bogiem (sakrament poku-
ty i pojednania) poci¹ga za sob¹ odpusz-
czenie kary wiecznej za grzech. Pozostaj¹
jednak kary doczesne. Odpust jest to daro-
wanie przed Bogiem kary doczesnej, za
grzechy odpuszczone ju¿ co do winy.

Odpust otrzymuje wierny odpowied-
nio przygotowany i  po wype³nieniu pew-
nych okre�lonych warunków.  Odpust jest
cz¹stkowy albo zupe³ny, zale¿nie od tego,
czy uwalnia od kary doczesnej za grzechy
w czê�ci lub ca³o�ci. Ka¿dy wierny mo¿e
zyskiwaæ odpusty albo dla siebie, albo ofia-
rowywaæ za zmar³ych. Zdolnym do uzyska-
nia odpustu mo¿e byæ ten, kto zosta³
ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i
znajduje siê w stanie ³aski. Powinien tak¿e
mieæ intencjê oraz wype³niæ w okre�lonym
czasie i we w³a�ciwy sposób  nakazane
czynno�ci.

W odpu�cie objawia siê pe³nia mi³o-
sierdzia Ojca, który wszystkim wychodzi
naprzeciw ze sw¹ mi³o�ci¹, wyra¿aj¹c¹ siê
zw³aszcza w odpuszczeniu win. W zwy-
k³ych okoliczno�ciach Bóg Ojciec udziela
swego przebaczenia przez sakrament poku-
ty i pojednania. Ko�ció³ otrzyma³ od Chry-
stusa w³adzê odpuszczania grzechów w
Jego imiê. W³a�nie przez pos³ugê Ko�cio-
³a Bóg okazuje mi³osierdzie �wiatu, udzie-
laj¹c mu owego cennego daru, który od
bardzo dawna nosi miano "odpustu".

Pragn¹c daæ wyraz troski Ko�cio³a,
w Bulli "Incarnationis mysterium" Ojciec
�wiêty postanowi³, aby wszyscy wierni,
odpowiednio przygotowani, mogli przez
czas trwania Jubileuszu korzystaæ obficie
z daru odpustu, zgodnie ze wskazaniami,
które zosta³y zawarte w dekrecie uzupe³-
niaj¹cym Bullê.

Zgodnie z tym dekretem, dotycz¹-

Jubileuszowy Rok 2000 (4)

ZNAKI ROKU 2000 (2)

W RZYMIE
Kwiecieñ
Czwartki  do Niedzieli Palmowej - Bazyli-
ka �w. Paw³a za Murami  - Adoracja eu-
charystyczna

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

Soboty do Niedzieli Palmowej - Bazylika
Matki Boskiej Wiêkszej  - Modlitwa ró¿añ-
cowa

9 kwietnia - Pi¹ta Niedziela Wielkiego Po-
stu - Bazylika �w. Jana na Lateranie - Ob-
rz¹dek wrêczenia Symbolu i  Modlitwy
Pañskiej katechumenom

16 kwietnia - Niedziela Palmowa, czyli
Mêki Pañskiej - Plac �w. Piotra - Pami¹tka
wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i Msza �w.

W KONKATEDRZE
W BYDGOSZCZY

Marzec

20 - uroczysto�æ �w. Józefa (obchody w
Konkatedrze przeniesione z niedzieli). O
godz. 12. 00 Jubileusz Kapitu³y Konkate-
dralnej. Celebruje ks. abp Henryk Muszyñ-
ski * 18.00 Jubileuszowa pielgrzymka Rze-
mie�lników. Zapraszamy do udzia³u ludzi
rzemios³a z naszej parafii.

Kwiecieñ

15. sobota - Droga Krzy¿owa m³odzie¿y
ulicami miasta. Trasa wiedzie z Konkate-
dry do bazyliki. Godzina rozpoczêcia po-
dana zostanie w specjalnym komunikacie.

16. Niedziela Palmowa - 12.30 Pielgrzym-
ki Jubileuszowe m³odzie¿y z Bydgoszczy i
okolic. Celebruje ks. abp Henryk Muszyñ-
ski.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLI-
TWY NA KWIECIEÑ  ROKU 2000

Intencja ogólna: Intencja ogólna: Aby
uchod�cy, wypêdzeni i imigranci mogli
do�wiadczyæ dobroci Boga, Ojca wszyst-
kich ludzi, dziêki ofiarno�ci i go�cinno�ci
chrze�cijan.

Intencja misyjna: Aby ludy Afryki, nêka-
ne przez konflikty i bratobójcze wojny, zna-
laz³y w Ewangelii moc, która po³o¿y kres
zem�cie i przemocy, otwieraj¹c serca na
przebaczenie i pojednanie.

Na podstawie dostêpnych informatorów

OPRACOWALI: BOGDAN I KFAD

Kalendarium 2000
cym uzyskania odpustu jubileuszowego,
odpust zupe³ny mo¿na uzyskaæ jeden raz
ka¿dego dnia.

Nale¿y wymieniæ kilka podstawo-
wych warunków:
1. Spowied� - indywidualna. Nale¿yte od-

prawienie spowiedzi sakramentalnej, po-
zwala (bêd¹c w stanie ³aski u�wiêcaj¹-
cej) otrzymywaæ albo ofiarowywaæ dar
odpustu przez d³u¿szy okres, bez ponow-
nego przystêpowania do spowiedzi.

2. Wskazane jest, aby przyjêcie Komunii
�w., nast¹pi³o tego samego dnia, w któ-
rym uzyskamy odpust.

3. Modlitwa w intencjach okre�lonych
przez Ojca �wiêtego oraz uczynki mi³o-
sierdzia i akty pokuty wyra¿aj¹ce praw-
dziwe nawrócenie.

4. Wymagane praktyki:
a) Pielgrzymka do ko�cio³a katedralne-

go lub do innych ko�cio³ów i miejsc
wyznaczonych przez ordynariusza
(w naszej Archidiecezji, m.in.: Kate-
dra w Gnie�nie, Konkatedra - Sank-
tuarium Matki Bo¿ej Piêknej Mi³o�ci
w Bydgoszczy, Sanktuarium Maryj-
ne w Górce Klasztornej),

b) Pobo¿ne uczestnictwo we Mszy �w.
albo w innym nabo¿eñstwie liturgicz-
nym (np. jutrznia, nieszpory), lub w
innej pobo¿nej praktyce (np. Droga
Krzy¿owa, Ró¿aniec). Mo¿e to byæ
te¿ uczestniczenie przez pewien czas
w adoracji eucharystycznej i w pobo¿-
nym rozmy�laniu, odmawiaj¹c na
koniec "Ojcze nasz", Wyznanie wia-
ry i modlitwê do Naj�wiêtszej Maryi
Panny.

c) Powy¿sze praktyki mo¿na zast¹piæ na-
wiedzeniem ludzi w potrzebie lub
zmagaj¹cych siê z trudno�ciami (cho-
rych, wiê�niów, osoby samotne w po-
desz³ym wieku, niepe³nosprawnych
itp.) i spe³niaj¹c zwyk³e praktyki du-
chowe, sakramentalne i modlitewne.
Jubileuszowy odpust zupe³ny mo¿na

tak¿e uzyskaæ przez dzia³ania wyra¿aj¹ce
w sposób konkretny i bezinteresowny du-
cha  pokuty, np. powstrzymanie siê przez
jeden dzieñ od zbêdnej konsumpcji (pale-
nia tytoniu, picia alkoholu itp.), praktyka
postu lub wstrzemiê�liwo�ci, po³¹czone z
przekazaniem odpowiedniej sumy pieniê-
dzy  na potrzeby ubogich, wspomaganie
dzie³ o charakterze religijnym lub socjal-
nym (szczególnie na rzecz dzieci, starców),
po�wiêcenie znacznej czê�ci wolnego cza-
su na dzia³alno�æ s³u¿¹c¹ wspólnocie lub
inne podobne formy ofiary osobistej.

BOGDAN
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Któ¿ z nas nie s³ysza³ o wspinaczce gór-
skiej zwanej alpinistyk¹. Alpinista na prze-
kór wszystkim trudno�ciom zdobywa szczy-
ty górskie. Ambicj¹ jego jest zdobyæ ich jak
najwiêcej. Ka¿dy alpinista, wêdruj¹c w stro-
nê szczytu, krok po kroku odchodzi od bo-
gactwa tego �wiata i wchodzi w wielkie ubó-
stwo. Zostawia za sob¹ bujn¹ ro�linno�æ, ró¿-
norodny �wiat zwierz¹t. Przy wiêkszych wy-
soko�ciach nawet ptaki pojawiaj¹ siê coraz
rzadziej. Najczê�ciej pod nogami chrzê�ci
twardy lód lub �nieg, b¹d� dudni ska³a. Jest
coraz zimniej, wieje silny wiatr a w powie-
trzu brakuje nawet tlenu. Mimo to idzie, jak-
by wbrew logice, idzie w stronê szczytu. Gdy
go zdobêdzie, wraca inny, jakby spokojniej-
szy, cichszy, choæ radosny. Sama droga go
przemieni³a. Szczyty �wiata w wiêkszo�ci s¹
puste. Jedynie piêkna pogoda mo¿e zapew-
niæ alpini�cie spotkanie z niepowtarzaln¹ pa-
noram¹ ³añcuchów górskich. Ta  jednak nie
codziennie dopisuje i nie ma takiej pewno-
�ci, ¿e bêdzie akurat osi¹galna. Alpinista
mimo wszystko idzie. Zdobywa on szczyty
wy³¹cznie dla siebie. To jest najczê�ciej jego
indywidualna przygoda. Trudno mu tym prze-
¿yciem siê z kim� podzieliæ.

Takim alpinist¹, choæ nie fizycznym, a
duchowym powinien byæ ka¿dy z nas. Pismo
�wiête daje nam odpowiednie instrukcje i
wskazuje kilka szczytów do zdobycia. Trze-
ba jednak byæ dobrym alpinist¹, aby siê zde-
cydowaæ na tê wspinaczkê. Mo¿na tego do-
konaæ przez doskonalenie modlitwy. To w
modlitwie Moj¿esz otrzyma³ na Synaju ge-
nialne prawo Dekalogu. To w modlitwie Chry-
stus przemieni³ siê na górze Tabor i na chwi-
lê objawi³ blask Swojej wiecznej chwa³y. To
w modlitwie na szczycie Góry Oliwnej mo-
cowa³ siê z potêg¹ z³a istniej¹cego na ziemi.
To wreszcie w modlitwie na Golgocie odda³
ducha w rêce swego Ojca, aby daæ nam ¿ycie
wieczne.

Ko�ció³ w okresie Wielkiego Postu or-
ganizuje nam bezp³atn¹ wyprawê na trzy
Ewangeliczne szczyty górskie. Ka¿dy z nas
winien wzi¹æ w niej udzia³, nawet ten naj-
s³abszy. Nasza wspinaczka rozpocznie siê od
Taboru, by ci, którzy zdecyduj¹ siê na tê wê-
drówkê, mogli do�wiadczyæ obecno�ci Boga,
by spojrzeli w �wiat Bo¿ego ¿ycia i doznali
przemieniaj¹cej mocy modlitwy. Drugim ce-
lem naszej wspinaczki jest góra Oliwna. Na
niej mo¿na poznaæ ca³¹ prawdê o tajemnicy
z³a drêcz¹cego ludzko�æ i si³ê modlitwy jako
szczepionki uodporniaj¹cej na wszelkie jego
zakusy.

Najbardziej wytrwa³ych Ko�ció³ w
Wielki Pi¹tek poprowadzi na Kalwariê, by
objawiæ wielk¹ tajemnicê zwyciêstwa Boga
nad z³em. Dramatyczna wspinaczka na ten
szczyt trwa trzy dni. Pocz¹tkowo wszystko

Czytelnikowi
i parafianom ...

W jednym z  listów do redakcji �Na
o�cie¿� nasz czytelnik pan Bogumi³ ¯. zada³
kilka pytañ, na które odpowiedzieæ móg³ tyl-
ko ks. Proboszcz. Czynimy zado�æ pro�bie
Czytelnika zamieszczaj¹c uwagi, naszego
Ordynariusza Miejsca. My�limy, ¿e sprawy
dotycz¹ nas wszystkich.
Czy kap³ani nasi musz¹ spowiadaæ wtedy,
gdy rozpoczyna siê w niedzielê Msza �w.?
Mo¿na chyba przyj�æ wcze�niej. Kilka osób
sta³o 15 minut. Gdy rozpoczyna siê Msza
to zakoñczyæ  Gdy kto� nie zd¹¿y to trud-
no. Oczywi�cie najpierw powiedzieæ w
og³oszeniach.
S³uszna uwaga. Tak powinno byæ, bo tak
mówi¹ przepisy liturgiczne. W ¿yciu jednak
bywa ró¿nie. Warto zastanowiæ siê nad sytu-
acj¹ osób, które z powodów nadzwyczajnych
(wypadki losowe) lub  innych przyczyn, nie

Wiele razy mówi siê, ¿e cz³owiek po-
winien wzi¹æ swój krzy¿ i na�ladowaæ Chry-
stusa ... Wiele razy powtarza siê, ¿e cz³owiek,
w my�l s³ów �w. Paw³a, powinien dope³niaæ
cierpieñ Jezusa Chrystusa dla dobra Ko�cio-
³a. Wiele razy powtarza siê, ¿e mo¿emy przez
cierpienie staæ siê podobnymi do Zbawicie-
la. Ile to jeszcze ró¿nych rzeczy powtarzamy
... Z regu³y powtarzamy to w stosunku do
innych. A sami?

W roku Wielkiego Jubileuszu 2000
i Wie1kiej £aski powiedzmy: - Chod�my Pa-
nie, oto wzi¹³em swój krzy¿. A wiêc chod�-
my na Drogê Jubileuszowego Wielkiego Po-
stu towarzysz¹c Jezusowi. Pocz¹tek owej dro-
gi to 1iturgia �rody Popielcowej, a trwaæ ona
bêdzie do Wigilii Paschalnej.

Liturgia Wielkopostna pobudza nas do
odnowienia ³ask Chrztu �wiêtego i przymie-
rza zawartego z Bogiem. Pomocne nam w tym
bêd¹: pokuta, gorliwa modlitwa
i dzie³o mi³osierdzia. Pomog¹ nam w tym
równie¿ nabo¿eñstwa wielkopostne, czyli
Droga Krzy¿owa i Gorzkie ¯ale, a tak¿e
szczególnie g³êboko prze¿yte parafialne Re-
kolekcje Wielkopostne.

Tak przygotowani stañmy przy konfe-
sjonale mówi¹c: �Ojcze, zgrzeszy³em wobec
Ciebie�. Pojednani z Panem,z postanowie-
niem przemiany wewnêtrznej oraz g³êbokim
prze¿yciem �wiêtego Triduum Paschalnego,
bêdziemy mogli �mia³o powiedzieæ: �Dziê-
kujemy za ³askê, ¿e to my mo¿emy przenie�æ
Krzy¿ Jezusa, znak mi³o�ci, jedno�ci i poko-
ju w Trzecie Tysi¹clecie�. To jest równie¿ na-
sza misja na tej drodze.

KRZYSZTOF

40 dni my�lenia i dzia³ania

 WIELKOPOSTNA
DROGA

mog¹ skorzystaæ z tego sakrametnu w innym
czasie? Pozbawiæ ich takiej mo¿liwo�ci?
Czy nie mo¿na jako� bardziej przystêpnie
czytaæ og³oszeñ? Mo¿e np. kolejno co bê-
dzie w poszczególne dni od poniedzia³ku
do soboty? Obecnie mówi siê, ¿e np. na
wtorek to i to, w pi¹tek to i to, w �rodê to,
to; i znowu w poniedzia³ek i wtorek ... To
robi siê normalny mêtlik.
Kolejno�æ og³oszeñ wynika z ich hierarchii
wa¿no�ci. Czyni siê starania, aby by³y one
zrozumia³e i jak najkrótsze.
Czy mo¿na co� zrobiæ, aby wiêcej ludzi za-
anga¿owaæ w �piewy ko�cielne? By³ kie-
dy� ks. Leszek, który wychodzi³ przed Msz¹
�w. i z lud�mi �piewa³. Czy nie ma kogo� w
jego zastêpstwo? (...)
Martwi ks. Proboszcza fakt, ¿e tak s³abo
uczestniczymy w �piewach ko�cielnych, ale
to zale¿y tylko i wy³¹cznie od nas. Ks. leszek
mia³ wykszta³cenie muzyczne, a teraz takiej
osoby w�ród kap³anów brak.

REDAKCJA

Wielkopostne wspinacza zmagania

TRZY  SZCZYTY
wskazuje na przewagê z³a, ale noc Wigilii
Paschalnej ujawnia bezapelacyjne zwyciê-
stwo Boga.

Zastanawiasz siê pewnie drogi  Czytel-
niku czy jest to osi¹galne dla nas, zwyk³ych
ludzi, z naszymi u³omno�ciami. Faktycznie,
nie jest to ³atwe. Nikt z nas nie potrafi zdo-
byæ tych szczytów bez doskonalenia modli-
twy, bez autentycznego spotkania z Bogiem.
Chodzi przecie¿ o umiejêtno�æ wej�cia w
Jego �wiat i o zdolno�æ chodzenia z Nim, ale
w naszym �wiecie. Jednak odpowiednio przy-
gotowani przekonamy siê, ¿e po prze¿yciu bo-
gactwa tych szczytów ¿ycie nasze bêdzie
inne. Z tych szczytów wszystko widaæ we
w³a�ciwych proporcjach. Potrzeba tylko i a¿
doskona³ej modlitwy.

Przyznajê, ¿e braknie nam dzi�, w tym
obecnym �wiecie dobrej szko³y modlitwy po-
trzeba nam mistrzów, tych duchowych znaw-
ców, wytrawnych trenerów owego alpinizmu.
Jednym z takich mistrzów bêdzie zapewne
prowadz¹cy nasze Rekolekcje Wielkopostne
ksi¹dz Tomasz. Skorzystajmy z jego wiedzy,
porad i wskazówek. Pamiêtajmy, ¿e nie tyl-
ko my borykamy siê z trudno�ciami dotycz¹-
cymi dobrej modlitwy, przecie¿ aposto³owie
prosili o to samo. �Panie, naucz nas modliæ
siê�. Ta pro�ba jest zawsze aktualna, a w okre-
sie Wielkiego Postu szczególnie. Powtarzaj-
my zatem z wiar¹ i ufno�ci¹, codziennie, kil-
ka razy dziennie, a¿ do skutku - �Panie, na-
ucz mnie modliæ siê�.

Z tymi s³owami na ustach mo¿emy udaæ
siê na nasz¹ duchow¹ wspinaczkê alpinistycz-
n¹ na wymienione szczyty, czego wszystkim
PT Czytelnikom ¿yczê w tym Jubileuszowym
Wielkim Po�cie.

KFAD



Zdarza siê, ¿e winni�my komu�
wdziêczno�æ, czy przeprosiny. Nie jest to
wbrew pozorom ³atwe zadanie. Spróbujmy
cofn¹æ siê w czasie i pos³uchaæ taty i jego
wspomnieñ na ten temat.

Sprawa jest stara jak �wiat i chyba
ponadczasowa. S³owo dziêkujê jest jednym
z "magicznych" zwrotów, które w ostatnim
czasie zanika i traci znaczenie.

Za moich m³odych lat czê�ciej by³o
ono w u¿yciu i wiêcej ludzi by³o nim obda-
rowywanych. Dobre wychowanie, czyli tzw.
"kindersztuba", nakazywa³o u¿ycie tego
zwrotu wtedy, kiedy siê co� otrzymywa³o.
Nie my�lê tu li tylko o rzeczach material-
nych. Dziêkowa³o siê za radê, czy informa-
cjê. Nie do pomy�lenia by³a sytuacja, ¿eby
m³ody cz³owiek nie uruchomi³ swoich strun
g³osowych i nie wyartyku³owa³ s³owa dziê-
kujê w stosunku do osoby starszej od sie-
bie, gdy wymaga³a tego sytuacja. Równie¿
ludzie doro�li zwykli mówiæ dziêkujê przy
okazjach tego wymagaj¹cych.

Przytoczmy tu dla przyk³adu a mo¿e
i dla przypomnienia. Podanie kobiecie
p³aszcza? - dziêkujê. Przepuszczenie jej w
drzwiach - dziêkujê. Komplement - dziê-
kujê. Mo¿e to i prozaiczne, ale jak¿e czê-
sto dzi� zapomina siê o tych prostych rze-
czach. Nie mówiê tu o takich przejawach
wdziêczno�ci wobec rodziców, jak ca³owa-
nie w rêkê matki i ojca, kiedy trzeba by³o.
M³odzi ludzie mo¿e siê u�miechn¹, ale to
obowi¹zywa³o. Powy¿sze uwagi dotycz¹

O pewnym wyje�dzie

DLA DUCHA I CIA£A

A mój tato powiedzia³ ...

PE£NA SZUFLADA �DZIÊKÓW�

W skrzynce lokatorskiej na listy wie-
lu z nas otrzymuje oferty, które traktuje z
przymru¿eniem oka. Spo�ród wielu propo-
zycji postanowi³em jednak skorzystaæ z
oferty niemieckiej firmy przewozowej, któ-
ra zachêca³a na wycieczkê do Lichenia. Pro-
gram wycieczki, 4. lutego 2000 roku obej-
mowa³: reklamê niemieckich towarów,
obiad, zwiedzanie Sanktuarium w Licheniu,
udzia³ we Mszy �w. i powrót. Na wszelki
wypadek zaopatrzy³em siê w suchy pro-
wiant.

Wybieraj¹c siê w podró¿ przypusz-
cza³em, ¿e niewiele osób zechce skorzystaæ
z oferty. Jednak na przystanku przy ul. Wi-
tosa czeka³o na autokar oko³o 40 osób.
By³em przera¿ony tym, ¿e byæ mo¿e "za³a-
piê siê" tylko na stoj¹ce miejsce. Przyje-
cha³y trzy autokary dobrej jako�ci. Ostat-
nich bowiem pielgrzymów-wycieczkowi-
czów zabierano z Bydgoszczy. Dla ponad

namacalnych stron ¿ycia.
A inna wdziêczno�æ? Powinni�my

dziêkowaæ Bogu za ¿ycie i zdrowie, za po-
wodzenia i ... krzy¿e, które otrzymujemy.
Tymczasem chyba o tym zapominamy.
Modlitwy nasze przepe³nione s¹ pro�bami
i b³aganiami, które mamy nadziejê, ¿e zo-
stan¹ wys³uchane. Dajemy intencje mszal-
ne z pro�b¹ o ... A jak¿e nieczêsto w na-
szych mod³ach na pocz¹tku dziêkujemy
Bogu za otrzymane ³aski, dobroæ, czy po-
my�lno�æ? Przychodzi mi do g³owy powie-
dzenie: "Jak trwoga to do Boga".

Niestety. Potrafimy ³adnie prosiæ i
wy³uszczaæ swoje potrzeby. Gorzej ju¿ jest
z podziêkowaniem. jako� tak nam to ulatu-
je i z rado�ci zapominamy o nim. Dlatego
niewiele jest intencji "z podziêkowaniem
za ...", czy "wdziêczni za ...".

Znamy ró¿ne formy podziêkowañ.
Przybra³y one dzi� kszta³ty czasem grote-
skowe, a czasem po prostu ¿enuj¹ce. Kie-
dy za³atwiamy co� w urzêdzie, a tym bar-
dziej kiedy nasze dolegliwo�ci wymagaj¹
pobytu w szpitalu, sami pchamy siê z ko-
pertami i jedyny zwi¹zany z tym dylemat
to obawa, czy nie jest ona zbyt cienka.

Oczywi�cie, po za³atwieniu naszych
spraw trzeba siê odwdziêczyæ, bo mo¿emy
jeszcze kiedy� potrzebowaæ naszych "do-
broczyñców" i mo¿e wtedy potraktuj¹ nas
"zimno". W ten sposób sami nakrêcamy
"spiralê kopertow¹",.

A czy przypadkiem "dobrodziejstwo"

20 osób nie starczy³o miejsc. Musia³y zre-
zygnowaæ z wyjazdu, kierowcy nie wyra-
zili zgody na miejsca stoj¹ce.

Nastêpnie autokary pojecha³y do Ko-
nina, ka¿dy do innej restauracji. Tam przy
kawie pracownicy reklamy zachêcali do
nabycia lub zadeklarowania nabycia towa-
rów po cenach promocyjnych dla wyciecz-
kowiczów. Oferowano garnki, grille, bez-
pieczne i ekonomiczne piecyki elektrycz-
ne, aparaty do masa¿u, p³yny do prania itd.
W mojej grupie kilka osób zdecydowa³o siê
na kupno reklamowanych towarów.

Po spo¿yciu obiadu autokary zawio-
z³y nas do Lichenia. Teraz uczestnicy wy-
cieczki mieli okazjê skorzystaæ ze spowie-
dzi �w. Osoby, które by³y pierwszy raz w
tym miejscu mog³y zwiedziæ budowany
ogromny ko�ció³, górê Golgotê oraz oto-
czenie Sanktuarium. Mimo, ¿e by³o zimno
i pada³ obfity deszcz, ludzie zwiedzali

Licheñ.
Poniewa¿ o Licheniu wiedzia³em

du¿o to jednak by³em zaskoczony monu-
mentaln¹ budowl¹, ³adem i porz¹dkiem na
budowie. Organizacji pracy mogliby siê tam
uczyæ obecni i przyszli budowlañcy.

Mieli�my te¿ okazjê uczestniczyæ we
Mszy �w.  w ko�ciele �w. Doroty. Po Mszy
�w. by³o wystawienie Naj�wiêtszego Sakra-
mentu i odmówili�my Litaniê do Serca Pana
Jezusa. Na koniec ogl¹dali�my cudowny
obraz Matki Boskiej Licheñskiej. Planowo
wrócili�my do domu.

W mojej informacji celowo zabrak³o
danych o Licheniu i wra¿eniach stamt¹d
przywiezionych, gdy¿ celem tego co napi-
sa³em jest zachêcenie innych do skorzysta-
nia z propozycji firmy przewozowej. Fir-
ma planuje wyjazd do Pelplina i Malborka.

GG
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Za co?
W autobusie 94
przewa¿nie siedz¹ mê¿czy�ni
przewa¿nie stoj¹ kobiety
raz jeden
ust¹pi³ miejsce kobiecie ...
przeprasza³
¿e mog³a czuæ siê dotkniêta

Jolanta Kowalska, "Po trzeciej stronie lustra", Ofi-

cyna Wydawnicza STON2, Kielce 2000

nam wy�wiadczone nie jest czyim� obo-
wi¹zkiem zawodowym? Oczywi�cie mo¿e-
my spotkaæ siê z odpowiedzi¹ na nasze
zwyk³e "dziêkujê", ¿e "dziêkujê to ja mam
ju¿ pe³n¹ szufladê". HM! mo¿na i tak. Tak
sobie my�lê, ¿e wielu ludzi traktuje czyj¹�
wdziêczno�æ jako �ród³o dodatkowego do-
chodu i to wcale nie ma³ego. No ale je�li
sami nie skoñczymy z wpychaniem na si³ê
"dowodów wdziêczno�ci, to jeszcze d³ugo
bêdziemy spotykaæ siê z reakcj¹ wspomnia-
n¹ powy¿ej.

Ja dziêkujê.
WOJCIECH

Nawracanie
Pisanie wierszy
to równie¿ nawracanie samego siebie.

ks. Jan Twardowski Elementarz ... WL,2000



Nasz jêzyk ojczysty, tak zreszt¹ jak
ka¿dy inny jêzyk na �wiecie, z up³ywem
czasu zmienia siê. Jedne wyra¿enia zani-
kaj¹, pojawiaj¹ siê w ich miejsce nowe, inne
zmieniaj¹ swoje dawne znaczenie. Mówi-
my, i s³usznie, ¿e jêzyk ¿yje. I dobrze, tak
musi byæ. Te zmiany nie dziej¹ siê z dnia
na dzieñ, czasem trzeba d³ugich lat, ale s¹
odczuwalne.

Dziwne siê jednak wydaje, ¿e z po-
wszechnego u¿ycia sami usuwamy wyra¿e-
nia, które z "¿ywotno�ci¹" naszego jêzyka
nie maj¹ nic wspólnego. Nie s¹ przestarza-
³e, nie zdezaktualizowa³y siê, nie zmieni³y
znaczenia, a tak ma³o ich u¿ywamy.

Chodzi o dwa proste, piêkne, polskie
i grzeczno�ciowe wyra¿enia- "Proszê" i
"Dziêkujê". Tak wychodz¹ one z powszech-
nego u¿ycia, ¿e kto� je stosuj¹cy budzi za-
interesowanie.  Kto to jest? - wygl¹da tro-
chê jakby by³ z innej epoki. Na nic tu t³u-
maczenia, czy próby wyja�nieñ, ¿e to wi-
nien liberalny - demokratyzm, ¿e szko³a, ¿e
takie czasy, ¿e taka m³odzie¿. Starsi rów-
nie¿ tak czyni¹ nie daj¹c m³odym przyk³a-
du. Czy grzeczno�æ to relikt przesz³o�ci?

Dziwne jest to nasze zachowanie, bo
przecie¿ wielu z nas doskonale pamiêta i
zna zwroty jakimi jeszcze nie tak dawno
pos³ugiwali siê wszyscy prawie Polacy.
Tym zwrotem pozdrawiano siê przez d³u-
gie stulecia - w czasie spotkania, w podró-
¿y, na ulicy, w pracy. Tym zwrotem rodzice
¿egnali syna wyruszaj¹cego na wojenn¹
wyprawê, czy domownika udaj¹cego siê w
podró¿. Wyra¿enie to, jak ³atwo siê domy-
�leæ brzmi: "Szczê�æ Bo¿e".

S³owo pe³ne tre�ci, zawierzenia Naj-
wy¿szemu Bogu. Jedynie On mo¿e daæ
cz³owiekowi pe³niê szczê�cia, rado�ci, za-
dowolenia z dobrze wype³nionego obo-
wi¹zku. "Szczê�æ Bo¿e"- zwrot niezwykle
piêkny i ujmuj¹cy, jak¿e krótki a bogaty w
tre�æ pe³n¹ mi³o�ci dla drugiego cz³owie-
ka, swego brata w Bogu.

Trudno jest ustaliæ kiedy wyra¿enie
to przyjê³o siê na naszej ojczystej ziemi.
Na pewno znane by³o ju¿ w �redniowieczu,
które z Zachodu przyjmowa³o bogactwo
dawnych obyczajów religijnych, przystoso-
wuj¹c je do dawnych warunków. Bo w³a-
�nie Bóg i Jego przykazania by³y na pierw-
szym miejscu w obyczajowo�ci ludzkiej.
Rodzice w wiêkszym stopniu ni¿ dzi� przy-
gotowywali dzieci i m³odzie¿ do ¿ycia w
bogobojno�ci i cnotliwo�ci. Bóg stanowi
najpe³niejsz¹ wyk³adniê prawd wiary, któ-
re to podawali dzieciom rodzice, jako ob-
jawione, natchnione i �wiête.

Pamiêtam z lat swego dzieciñstwa, ¿e

ka¿demu napotkanemu cz³owiekowi mówi-
³o siê: "Szczê�æ Bo¿e". Do dzisiaj zreszt¹
zwyczaj ten obowi¹zuje w Tatrach, na gór-
skich �cie¿kach. Rodzice uczyli mnie, ¿e
takie pozdrowienie nale¿y siê szczególnie
cz³owiekowi pracuj¹cemu. Swym dzieciê-
cym rozumowaniem g³êboko wierzy³em, ¿e
te s³owa powoduj¹, i¿ l¿ej bêdzie temu cz³o-
wiekowi znosiæ ciê¿ar pracy. Tak jest na-
prawdê. Dziêki tym s³owom Bóg jest bli-
¿ej cz³owieka, dodaje mu si³, rado�ci, god-
no�ci.

Zwrot "Szczê�æ Bo¿e" szczególnie
przyj¹³ siê na �l¹sku, na ziemi znojnej pra-
cy górników i hutników, gdzie wci¹¿ pod
ziemi¹, czy przy wielkim piecu, grozi nie-
bezpieczeñstwo, gdzie szczególnie potrze-
ba Bo¿ej pomocy. �l¹skie matki i ¿ony do
dzi� -tak, tak - czyni¹, znak krzy¿a na czo-
³ach mê¿ów i synów udaj¹cych siê do pra-
cy - ¿ycz¹c im szczê�liwego powrotu do
domu - i mówi¹ "Szczê�æ Bo¿e".

Warto naszym m³odym Czytelnikom
lansuj¹cym ró¿ne, czasem dziwne, obco
brzmi¹ce wyra¿enia wspomnieæ o tym pra-
starym, trochê zapomnianym a wci¹¿ aktu-
alnym wyra¿eniu - pozdrowieniu. Odpowie-
dzi¹ na "Szczê�æ Bo¿e" jest "Bóg zap³aæ".
To nic innego jak najpiêkniejsza forma s³o-
wa "dziêkujê", jak¹ mo¿emy wyraziæ, Bóg-
najdoskonalsza istota, Pan dobroci i mi³o-
sierdzia jedynie mo¿e wynagrodziæ temu,
kto swemu bratu ¿yczy dobrze, nie ¿a³uje
czasu, obfito�ci swych dóbr i modlitwy. '

"Bóg zap³aæ" - s³owa jak¿e proste,
zwyczajne; a ile w nich ludzkiej wdziêcz-
no�ci, mi³o�ci i szacunku. Nikt nie jest w
stanie w pe³ni wynagrodziæ dobra wy�wiad-
czonego drugiemu cz³owiekowi, jak tylko
Bóg. Ta wiara by³a bardzo silna u wszyst-
kich Polaków, tych daj¹cych i tych bior¹-
cych.

Gdy wracam wspomnieniem do lat
mego dzieciñstwa, widzê powszechny sza-
cunek i powa¿anie dla drugiego cz³owie-
ka: dla pracuj¹cego, starszego, prze³o¿one-
go, nauczycieli, rodziców, kap³anów. Nikt
wówczas nie uchy1a³ siê od tego, co by³o
powszechn¹ praktyk¹.

Dzi� ¿al wzbiera w sercu, dlaczego
to wszystko odchodzi z naszej obyczajo-
wo�ci. Mo¿e mniej by�my mieli wykolejo-
nej m³odzie¿y, gdyby�my sami nie zanie-
chali tych obyczajów. Gdy zapominamy
o Bogu i Jego przykazaniach, gdy zanie-
chamy dobrych obyczajów, zdaje siê nam,
¿e wszystko nam wolno, a pó�niej dziwi-
my siê sk¹d bierze siê tyle z³a. Potrzebny
jest dobry przyk³ad we wspó³¿yciu z lud�-
mi. Przyk³ad id¹cy od nas samych, Potrzeb-

na jest ¿ywa autentyczna wiara, wyp³ywa-
j¹ca z moralno�ci chrze�cijañskiej i dobro-
ci serca.

Zatem Drodzy Czytelnicy! Dziêkujê
za czas stracony na czytanie powy¿szego-
tekstu. Proszê, wróæmy do korzeni, staraj-
my siê w miarê czêsto stosowaæ owe
"Szczê�æ Bo¿e" jak i "Bóg zap³aæ". Szyb-
ko przekonamy siê, ¿e s³owa "proszê",
"dziêkujê" i "przepraszam" wcale nie s¹
niemodne i ³atwe w wypowiadaniu. Zauwa-
¿ymy równie¿, ¿e one nam i innym przyno-
sz¹ wiele rado�ci.

KFAD

O wdziêczno�ci

 PROSZÊ, BÓG ZAP£AÆ ...
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Podziêkowanie
WSZYSTKIM, KTÓRZY ODNIE�LI SIÊ ZE

ZROZUMIENIEM DO APELU STOWARZYSZE-
NIA "FARMACEUCI BEZ GRANIC" I PRZY-
NIE�LI NIEWYKORZYSTANE LEKI DO BIURA

PARAFIALNEGO, W IMIENIU CHORYCH I PO-
TRZEBUJ¥CYCH, KTÓRYCH CZÊSTO NIE STAÆ

NA KUPNO ODPOWIEDNIEGO LEKU, SK£ADA-
MY SERDECZNE PODZIÊKOWANIE.

SZCZEGÓLNE WYRAZY WDZIÊCZNO�CI

SK£ADAMY WIELEBNEMU KSIÊDZU PRO-
BOSZCZOWI ZA PRZYCHYLNO�Æ I POMOC

W ROZPROPAGOWANIU NASZEJ AKCJI.
JEDNOCZE�NIE INFORMUJEMY, ¯E

PUNKT APTECZNY �SOLIDARNO�Æ� PRZY

PARAFII �W. TRÓJCY W BYDGOSZCZY JEST

CZYNNY W KA¯DY WTOREK W GODZ. 17°° -
19°°. NIEZBÊDNE JEST POSIADANIE RECEP-
TY. LEKI WYDAWANE S¥ BEZP£ATNIE.

MGR MIROS£AWA ADAMSKA

DR IN¯. WOJCIECH KORPAL

KS. DR BRONIS£AW KACZMAREK

Od redakcji:
Powy¿sze podziêkowanie dotar³o do

naszej Parafii, jako echo zbiórki przez pa-
rafian  niewykorzystanych leków.

Przy okazji dziêkujemy panu Miros³a-
wowi - naszemu parafianinowi, który leki
dowióz³ do Stowarzyszenia. Informujemy
ponadto, ¿e leki nie przeterminowane mo¿-
na dalej przynosiæ do apteki znajduj¹cej
przy ko�ciele �w. Trójcy w Bydgoszczy.

FARMACEUCI
BEZ GRANIC

PHARMACIENS SANS FRONTIERES
ODDZIA£ W BYDGOSZCZY

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



O braku czasu i ....

Scenka 1
Dworzec kolejowy. Przed kasami biletowy-
mi d³ugie kolejki. Pasa¿erowie powoli prze-
suwaj¹ siê w kierunku kas. W holu dworco-
wym pojawia siê mê¿czyzna w �rednim wie-
ku.

Mê¿czyzna: Psia krew! Dok¹d ta ho³ota je�-
dzi? Sk¹d ich wszystkich przywia³o?. Kurde,
nie zd¹¿ê na poci¹g!

Przepycha siê w kierunku kasy pos³uguj¹c siê
³okciami.
Odsuñcie siê k...., mój poci¹g odje¿d¿a za 15
minut. Cholera, nie zd¹¿ê!
G³os z kolejki: Mój poci¹g równie¿ odje¿d¿a
za 15 minut i te¿ zale¿y mi abym nim odje-
cha³.

Inny g³os: Ja muszê zd¹¿yæ na poci¹g, który
odje¿d¿a za 12 minut.
Mê¿czyzna: G.... mnie to obchodzi, ja muszê
nabyæ bilet na czas.
Kilka g³osów: Nie pu�cimy pana (uszczelnia-
j¹ kolejkê).
Mê¿czyzna: Niech was szlag trafi. Spróbujê
sforsowaæ kolejkê przed inn¹ kas¹.
Sytuacja powtarza siê. Nieuprzejmy pasa¿er
opuszcza hol, udaj¹c siê na peron g³o�no i
wulgarnie z³orzecz¹c wszystkim.

Scenka 2
Parê minut pó�niej. Ten sam dworzec kole-
jowy. Przed kasami nadal d³ugie kolejki.
Przed kasami wiêkszo�æ tych samych co po-
przednio pasa¿erów. W jednej kolejce, jako
ostatnia, ustawia siê kobieta w �rednim wie-
ku.
Kobieta: Przepraszam pana (mówi do stoj¹-
cego przed ni¹ mê¿czyzny). Czy orientuje siê
pan jak d³ugo potrwa doj�cie do kasy?

Mê¿czyzna: Przypuszczam, ¿e oko³o pó³ go-
dziny.
Kobieta: Ojej! Nie zd¹¿ê na poci¹g, który
odje¿d¿a do Bydgoszczy za 20 minut.
Mê¿czyzna: Mo¿e pani poprosi pasa¿erów
stoj¹cych przede mn¹, aby pani¹ przepu�ci-
li. Ja ju¿ zgadzam siê aby pani stanê³a przede
mn¹.

Kobieta: Serdecznie dziêkujê.
Kobieta kolejno podchodzi do pasa¿erów i z
u�miechem prosi ich o mo¿liwo�æ kupienia
biletu przed nimi. Zwraca siê s³owami: pro-
szê pani¹,  proszê pana, przepraszam, czy
pañstwo wyra¿¹ zgodê, abym kupi³a bilet
przed nimi?. Serdecznie dziêkuje za spe³nie-
nie jej pro�by. pasa¿erowie zdumieni jej
grzeczno�ci¹ nie oponuj¹. Kobieta kupuje
bilet, k³ania siê pasa¿erom  z kolejki, dziê-
kuje ¿ycz¹c wszystkim szczê�liwej podró¿y.
Te trzy s³owa: proszê, dziêkujê, przepraszam
maj¹ ogromn¹ moc, zawsze pomagaj¹ i ni-
gdy nie szkodz¹.

GG
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(...) Tr¹d jest podobny do grzechu, do
"tr¹du naszej duszy". Grzech ciê¿ki czyni
duszê nieczyst¹. Ona zaczyna "gniæ". Grzech
wy³¹cza nas ze wspólnoty Ko�cio³a.

Teraz spójrzmy na siebie. Okazuje siê,
¿e ka¿dy z nas w ró¿ny sposób reaguje na
ten "tr¹d" - tr¹d ducha. Dla jednych jest to
straszna rzecz, której siê boj¹, od której sta-
raj¹ siê uciec. Pragn¹ oni tak ¿yæ, ¿eby nie
pope³niæ grzechu ciê¿kiego, a je¿eli to siê
zdarzy, id¹ siê oczy�ciæ. Inni s¹ zupe³nie obo-
jêtni wobec tego tr¹du. To s¹ tacy egoi�ci,
którzy id¹ przez ¿ycie jak �ruskie czo³gi�
niszcz¹c wszystko po drodze, tak¿e innych.
D¹¿¹ �po trupach� do celu, zwa¿aj¹c tylko,
¿eby im by³o dobrze. Ich nie obchodzi, ¿e
dusza zaczyna gniæ, rozpadaæ siê.

Dzisiaj Chrystus na przyk³adzie trêdo-
watego, tego chorego nieszczê�nika, poka-
zuje nam pewien sposób leczenia tr¹du na-
szej duszy. Wskazuje na konfesjona³, na ten
sposób, który zostawi³ nam, aby oczy�ciæ
nasz¹ duszê. Do tego potrzebna jest �wiado-
mo�æ, �wiadomo�æ naszej choroby. Bo zo-
baczcie, co robi paralityk? Jest �wiadom
swojej choroby, �wiadom tego, ¿e jest nie-
czysty, pada przed Jezusem na kolana i wo³a
do Niego: �Je�li chcesz mo¿esz mnie oczy-
�ciæ!� Taka powinna byæ nasza postawa. Te¿
powinni�my pa�æ na kolana przed Jezusem
Chrystusem i wo³aæ: "Panie, widzisz, zgrze-
szy³em. Jestem chory, ale wierzê, ¿e wystar-
czy, i¿ mnie dotkniesz i bêdê oczyszczony."
W taki sposób mam zbli¿aæ siê do Chrystu-
sa. I co us³yszê? Us³yszê tak¹ sam¹ odpo-
wied�, jak¹ us³ysza³ paralityk. On us³ysza³
s³owa Jezusa Chrystusa: "Chcê, b¹d� uzdro-
wiony." Potem Jezus Chrystus odsy³a nas tak
samo jak tego paralityka i mówi: "Id�, poka¿
siê kap³anowi." Je¿eli ju¿ uzna³e� w sobie
swój grzech, widzisz jego brzydotê, chcesz
byæ oczyszczony przez Jezusa Chrystusa, to
On mówi: "Id� uka¿ siê kap³anowi, wyznaj
mu swój grzech, poka¿ mu swoj¹ brzydotê i
ju¿ do tego nie wracaj." Dalej mówi to, co
powiedzia³ do paralityka: �A pó�niej id� i
z³ó¿ swój dar�. Naszym darem dzisiaj po
spowiedzi jest ta pokuta, któr¹ otrzymujemy.
Mo¿e nim byæ jaki� dobry uczynek, jakie�
wyrzeczenie siê siebie, jaka� modlitwa. Za-
uwa¿my jednak, ¿e nie mo¿e byæ samej spo-
wiedzi bez tego wszystkiego wko³o. My czê-
sto traktujemy spowied� jako takie �czary
mary� - idê do spowiedzi, powiem jakie� for-
mu³ki, stuku, puku i po krzyku. Bzdura! Czê-
sto do niej idziemy i nie wiemy o tym, ¿e
nasza spowied� jest niewa¿na, chocia¿ ka-
p³an niby udzieli³ rozgrzeszenia. Bo tak, jak
s³yszeli�my, potrzebna nam jest odpowied-
nia postawa - najpierw przygotowanie do
spowiedzi naszej duszy, uznanie w prawdzie
wobec siebie samego i Jezusa Chrystusa swo-

jej choroby, swojego grzechu. Potem padniê-
cie przed Chrystusem na kolana i proszenie
Go o uzdrowienie. Dopiero pó�niej mo¿e byæ
ten znak sakramentalny, znak spowiedzi �wiê-
tej. Je¿eli tej postawy nie ma i traktujemy
spowied� instrumentalnie, wtedy ona nic nie
znaczy i nic nam nie daje. Jak¿e wielu ludzi
traktuje tê spowied� jako za³atwienie jakie-
go� ci¹¿¹cego obowi¹zku, �bo trzeba przed
bierzmowaniem, przed �lubem, przed inny-
mi sakramentami, bo przychodzi czas Wiel-
kanocy�. Traktujemy tê spowied� jako �od-
pukanie�.

Nie wiem, czy ty ju¿ prze¿y³e� kiedy�
co� takiego, ¿e idziesz do spowiedzi, dobrze
by³e� przygotowany i odchodzisz od tej spo-
wiedzi jakby kto� ci zdj¹³ z pleców wielki
ciê¿ar. Chcia³by� krzyczeæ i wo³aæ i podzie-
liæ siê z ca³ym �wiatem t¹ rado�ci¹, ¿e nagle
czujesz siê leciutki. Dlaczego? Bo ta spo-
wied� by³a prawdziwa, szczera i �wiêta, bo
nagle Bóg ciê dotkn¹³ i powiedzia³ jak do
paralityka: "Id�, b¹d� oczyszczony." I ty czu-
jesz siê zdrowy i chcesz t¹ rado�ci¹ siê z in-
nymi podzieliæ.

Je¿eli jeszcze czego� takiego nie prze-
¿y³e� - szkoda. A mo¿e to prze¿ycie jest jesz-
cze przed tob¹ - taka prawdziwa, wspania³a,
cudowna spowied�? Takie dotkniêcie Boga?
Wtedy mo¿na do�wiadczyæ mi³o�ci i czujesz,
¿e Bóg ciê naprawdê kocha, ¿e mówi: �Chcê,
b¹d� oczyszczony, b¹d� cz³owiekiem mi³o-
�ci.�

Ewangelia mówi dalej o tym cz³owie-
ku, ¿e mimo zakazu szed³ i dzieli³ siê t¹ ra-
do�ci¹ z innymi, mówi³: "Jezus Chrystus mnie
dotkn¹³, on mnie uzdrowi³". G³osi³ to wszyst-
kim, bo taka jest natura prawdziwej mi³o�ci
-  nie mo¿na jej zamkn¹æ w sobie. Cz³owiek
bêdzie szed³, ¿eby t¹ rado�ci¹ podzieliæ siê z
innymi. Jak¿e to wspania³a reklama Sakra-
mentu Pojednania. Ale ¿eby tak by³o, musz¹
byæ takie osoby, musisz ty siê znale�æ, ¿eby
twoja spowied� by³a prawdziwa, �wiêta, do-
brze przygotowana, a nie jaki� kolejny za³a-
twiony, �odklepany� obowi¹zek. Wtedy ka¿-
dy z nas us³yszy ten cudowny g³os Jezusa
Chrystusa -  �Chcê, b¹d� oczyszczony�; chcê,
b¹d� szczê�liwy; b¹d� cz³owiekiem mi³o�ci.
Trzeba mieæ tylko odpowiedni¹ postawê, po-
stawê cz³owieka chorego na tr¹d.

Ale czy ty tego chcesz?
KS. ARKADIUSZ

(wybór IRENA JADWIGA)

Od redakcji:
Jest to zapis magnetofonowy homilii wyg³o-
szonej w niedzielê 13. lutego 2000 roku na
Mszy �w. o godz. 18.30. Cytowany tekst nie
jest autoryzowany. Dziêkujemy za to �wiadec-
two o Sakramencie Pokuty i Pojednania z Bo-
giem.

Echo niedzielnego przepowiadania

�Chcê, b¹d� oczyszczony ...� (Mk 1,40-45)



Spotykamy na swojej codziennej
drodze ¿ycia wielu ludzi, ale tylko czasem
mo¿emy spotkaæ kogo�, kto wyda nam siê
inny, od razu bliski i ³atwo jest nam nawi¹-
zaæ z nim kontakt. Nie tak dawno w ten
sposób spotka³am Irenê.

Kiedy na �wiecie jest szaro i mgli�cie,
a z nieba pada deszcz ze �niegiem... Kiedy
jest mi smutno i mam rozko³atane serce, bo
najbli¿si weszli mi za skórê... Kiedy nic mi
siê nie chce robiæ a jestem sama w domu...
Wtedy chwytam za s³uchawkê i telefonujê
do Ireny. Pytam j¹ czy mo¿e do mnie
przyj�æ? Mówi "mogê". A, ¿e mieszka nie-
daleko wiêc za chwilê u mnie jest. Przygo-
towujê co mam w domu pod rêk¹; kanapki,
herbatniki, owoce, co� do picia a gdy mamy
ochotê tak¿e lampkê wina. Siadamy wygod-
nie, ona na kanapie ja na fotelu i ju¿ tylko
mówimy, mówimy, mówimy... 0 ksi¹¿ce
ostatnio przeczytanej, o nowej sukni i ku-
pionych drobiazgach, o Bogu i rzeczach
ostatecznych. Po prostu o tym co nam le¿y
na sercu i przyjdzie do g³owy. Ostatnio opo-
wiada³a o sikorkach, które dokarmia s³o-
nink¹ na swoim balkonie. Sikorki z czarn¹
g³ówk¹, bia³ymi policzkami z oliwkowozie-
lonymi plecami i ¿ó³tym brzuszkiem wy-
dziobuj¹ s³oninkê gimnastykuj¹c siê i hu�-
taj¹c na rozci¹gniêtym sznurku.

Zachcia³o mi siê, aby i do mnie przy-
frunê³y te weso³e ptaszki, wiêc te¿ powie-
si³am na balkonie kawa³ s³oniny. Przylecia-
³y! Chocia¿ nie sikorki, ale równie towa-
rzyskie, o czarnym z niebieskawym po³y-
skiem grzbiecie, szarym karczku i bokach
g³owy - kawki. Zawziêcie zabra³y siê do
dziobania s³oninki i wnet j¹ ca³¹ zjad³y.

Dziêkujê wiêc Panu Bogu nawet za
chmurne, szaromgliste dni, za sikorki i kaw-
ki i za to, ¿e jest Irena.

GABLA

Czlowiek na mojej drodze

SIKORKI,
KAWKI I ...

Jedn¹ z form aktywnego w³¹czania
siê Oazy Rodzin w ¿ycie parafii s¹ tzw.
"Msze Oazowe". W trakcie nich, wspólno-
ta Ko�cio³a Domowego, w sposób szcze-
gólny zaznacza swoj¹ obecno�æ, poprzez
przygotowanie oprawy liturgicznej: czyta-
nia, komentarze, niesienie darów. Dotych-
czas, przez wiele lat,  "Msze oazowe" od-
bywa³y siê w ostatni pi¹tek miesi¹ca o godz.
18.30. Jednak¿e w ostatni¹ niedzielê lute-
go nast¹pi³a zmiana. W³a�nie od tego dnia,
tj. od 27 lutego 2000r. odbywaæ siê one bêd¹
w ostatni¹ niedzielê miesi¹ca o godz. 8.30.
Wprawdzie jest to suma parafialna, jednak-
¿e raz w miesi¹cu bêdzie ona wzbogacona
przez szczególn¹ obecno�æ Oazy Rodzin.
Bêdzie tak¿e dobra okazja dla ma³¿eñstw,
zainteresowanych Ruchem Domowego
Ko�cio³a. W tym w³a�nie dniu bêdzie mo¿-
liwo�æ zg³êbienia swoich informacji o na-
szej wspólnocie, gdy¿ po Mszy �w. w salce
katechetycznej bêd¹ odbywa³y siê spotka-
nia przy kawie i herbatce dla wszystkich
oazowiczów, a tak¿e dla osób zaintereso-
wanych tym ruchem.

27 lutego salka katechetyczna zape³-
ni³a siê ma³¿eñstwami i ich dzieæmi. To nie-
dzielne przedpo³udnie spêdzili�my bardzo

Z ¿ycia Oazy Rodzin (4)

OAZOWE MSZE �WIÊTE
- �wiêtowanie niedzieli
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mi³o. Popijaj¹c smaczne ciasteczka kaw¹
lub herbat¹, dzielili�my siê codziennymi
rado�ciami i troskami. Mogli�my tak¿e po-
rozmawiaæ o naszych oazowych sprawach.
Nie zabrak³o równie¿ radosnych �piewów.
Rozstali�my siê w �wi¹tecznych" nastro-
jach, umawiaj¹c siê na nastêpne spotkanie
za miesi¹c.

Rzeczywi�cie, przynajmniej w ten
�wi¹teczny dzieñ, powinni�my  zrobiæ
wszystko by wprowadziæ w swojej rodzi-
nie radosny nastrój. Zamiast spêdzaæ czas
przed telewizorem lub wybieraæ siê na gie³-
dê, czy te¿ robiæ zakupy w marketach, le-
piej po�wiêciæ go dla rodziny i przyjació³.
Trzeba chocia¿ w niedzielê oderwaæ siê od
pracy, zaj¹c siê rodzin¹, przypomnieæ so-
bie przyjació³. Wtedy nie bêdzie potrzeby,
aby walczyæ o ustawy zakazuj¹ce handlo-
wania w niedzielê. Je¿eli ludzie, zamiast
spêdzaæ czas w sklepach lub na gie³dach,
bêd¹ go spêdzaæ w gronie najbli¿szych,
wkrótce wszystkie gie³dy i sklepy bêd¹ w
niedzielê pozamykane, gdy¿ bêd¹ "�wieciæ
pustkami". Ale czy to rzeczywi�cie jest
mo¿liwe? Wszystko zale¿y od nas samych.

BOGDAN

W okresie miêdzywojennym, w cza-
sie okupacji i kilka lat po II wojnie �wiato-
wej niedostatek doskwiera³ wielu ludziom.
W okresie ¿niw, po sprzêcie zbo¿a z pól
pojawia³y siê  na �cierniskach grupy zbie-
raczy k³osów. Istnia³o niepisane prawo po-
zwalaj¹ce na zbieractwo na cudzym polu.

Zbieracze k³osów uk³adali je w wi¹z-
ki, które suszyli na s³oñcu. po wysuszeniu
m³ócili k³osy uderzeniami kija na rozpostar-
tej p³achcie. Zbo¿e by³o wymieszane z ple-
wami. Dla oddzielenia plew u¿ywano sita
zwanego rzeszotem. Wykorzystywano te¿
podmuchy wiatru.

Zdobyte ziarna pszenicy, ¿yta, jêcz-
mienia owsa mia³y ró¿ne przeznaczenie.

Pszenicê i ¿yto mielono w m³ynkach
do mielenia kawy uzyskuj¹c drobnoziarni-
st¹ kaszê. Z kaszy gotowano zupê zwan¹
polewk¹ lub zacierk¹. Dla polepszenia sma-
ku zupê zalewano mlekiem lub zraszano
przetopion¹ s³onin¹. Ziarnem gorszej jako-
�ci karmiono drób, a owies chêtnie zjada³y
króliki hodowane dla miêsa.

Jeszcze o chlebie

ZIARNKO DO ZIARNKA
Ziarno jêczmienia ogrzewano na su-

chej patelni, które pod wp³ywem tempera-
tury br¹zowia³o, a pó�niej czernia³o. Palo-
ne w ten sposób ziarno mielono w m³ynku
do kawy. Wraz z dodatkiem cykorii s³u¿y-
³o do przygotowania kawy zbo¿owej.

M¹ka, kasza, chleb, makaron to arty-
ku³y spo¿ywcze, które budzi³y w�ród ludzi
szacunek. Szkoda, ¿e nastawienie to ule-
g³o zmianie.

Wiem, ¿e wszystkie dzieci w szkole
jedz¹ drugie �niadanie. Wiem te¿, ¿e panie
sprz¹taj¹ce w szkole zbieraj¹ worek lub
dwa niedojedzonych kawa³ków chleba. Pro-
testuj¹cy rolnicy wysypuj¹ tony ziarna  na
tory kolejowe. Mo¿e mamy go nadmiar?
My�lê, ¿e s¹ te¿ kraje na �wiecie, w któ-
rych dzieci i doro�li zbieraj¹ k³osy na �cier-
nisku, by zdobyæ cokolwiek do jedzenia.
Chyba samorz¹dy lokalne winny zadbaæ o
zbiórkê resztek ¿ywno�ci i przeznaczyæ je
na paszê.

GG

�wiêty Benedykt
Mówi³ - Módl siê i pracuj
polecenie na wsztstkie dni
powtórz i pomy�l sobie
jak wa¿ne jest w³a�nie to �i�

ks. Jan Twardowski Elementarz ... WL,2000



Uprzejmie donoszê, ¿e ...
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W "Wiatraku" zacz¹³ siê II semestr.
Po �drzwiach otwartych� przyby³o dzieci.
Teraz  zapraszaj¹ wraz z DA �Martyria�,
na koncert Józefa Brody i jego syna - Josz-
ko, 17 marca o godz. 19.00 w kaplicy.

Poza tym przygotowuj¹ siê do wiel-
kiego koncertu "Mesjasza" Hendla. Pole-
cam.

¯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

1 marca odprawiona zosta³a Msza �w.
dziêkczynna za czas sesji zimowej.

5 marca �Rok ³aski od Pana. Przebaczenie
win, darowanie kar� - spotkanie z ks. prof.
Stanis³awem Grzechowiakiem.

7 marca o 20.00 by³y Ostatki, a o 24.00
Msza �w. na rozpoczêcie Wielkiego Postu

10-12 marca wyjazdowe Wielkopostne Dni
Skupienia.

20-22 marca Rekolekcje Wielkopostne.
Prowadzi ks. Tomasz Cyl.

7 kwietnia Nocne Czuwanie Wielkopostne

8 kwietnia �Etyka i moralno�æ na prze³o-
mie tysi¹cleci. Zagro¿enia i wyzwania�
Konferencja w AM

16 kwietnia - Niedziela Palmowa Diecezjal-
ny Jubileusz M³odzie¿y.

PRZYGOTOWA£ MA£Y

Informujemy
zawiadamiamy

8. sierpnia 1999
Ostatni dzieñ koncertów. Wsta³em

zmêczony fizycznie, daje o sobie znaæ krótki
sen, ci¹g³y ha³as, kurz przez który czasem
widaæ tylko na 25 metrów (wydostawa³ siê
on spod nóg poguj¹cej m³odzie¿y) oraz upa³
ponad 35 stopni, który dawa³ siê we znaki
szczególnie nam w sutannach. Idê na Eucha-
rystiê porann¹, która jest dla tych - którzy maj¹
jak¹� funkcjê w ci¹gu dnia i nie mog¹ uczest-
niczyæ w jej g³ównej celebracji. Po drodze
spotykam osobê ze skrêcon¹ nog¹, koledzy
zanosz¹ j¹ do lazaretu, nastêpnie satanistê.
Ledwie zd¹¿y³em. Po £amaniu Chleba, Ado-
racji, schodzê na �niadanie, które rano jest
wspólne dla ksiê¿y, kleryków, sióstr zakon-
nych i biskupa. Rozlewa on wszystkim her-
batê, s³u¿y przy stole. Niesamowite prze¿y-
cie, �wiadectwo ¿ycia i prostoty tego cz³owie-
ka. By³ to jedyny ciep³y posi³ek w ci¹gu dnia,
gdy¿ na polu namiotowym jad³em chleb
i ogórki, dopóki i tych nie rozda³em w�ród
g³odnych. Doj�cie do bazy ze wzglêdu na czas
jaki to zajmowa³o (czasem 1,5 godziny w jed-
n¹ stronê) nie wchodzi³o w rachubê.

Znów wiele spotkañ. Po po³udniu roz-
mawiam z dziewczyn¹, by³¹ narkomank¹,
uzna³a Chrystusa za Boga, wspólnie siê mo-
dlili�my, pojawi³y siê w jej oczach ³zy. Fizycz-
nie ju¿ wysiadam, nie mam si³. Idê do g³ów-
nej bazy siê umyæ. By³ to zabieg, chyba jedy-
nie poprawiaj¹cy samopoczucie psychiczne,
gdy¿ po jednym przej�ciu pola "Przystanku
Woodstock", cz³owiek wygl¹da³ identycznie
jak przed myciem. Nagle myj¹c siê s³yszê s³o-
wa: "B³ogos³awione stopy, zwiastuj¹ce Do-
br¹ Nowinê"; doda³y mi one si³ i zapa³u na
ca³y dzieñ. Dziêkujê Panu. Gdy wieczorem
po Adoracji wracam do naszych namiotów z
jedn¹ siostr¹, kilka osób rzuca siê na nas z

Ewangelizacja na przystanku (4 - ostatni)

WOODSTOCK 99
rado�ci¹. Otó¿ okaza³o siê, ¿e ze sceny o
21.00 og³oszono, ¿e satani�ci maj¹ o pó³no-
cy swoje spotkanie na cmentarzu w ¯arach.
Biskup zadzwoni³ na policjê informuj¹c o
tym fakcie, wszystkim zakazano wychodziæ
z namiotów do bazy, w obawie przed ich ze-
mst¹. Brakowa³o dwóch kleryków oraz jed-
nej dziewczyny, dlatego tak nas powitano.
Czu³em namacalnie jedno�æ Ko�cio³a.

9 sierpnia 1999 - dzieñ wyjazdu
Zmêczony, ale szczê�liwy wsta³em,

zaraz potem prze¿ywali�my Eucharystiê
dziêkczynn¹ za dar ewangelizacji. S³owa
Ewangelii jak¿e dobitne: "Widzia³em szata-
na spadaj¹cego z nieba jak b³yskawica" uka-
za³y przeciwnika, z którym zmaga³ siê tu nasz
Pan Jezus Chrystus. Na pocz¹tku homilii
wstali�my, wo³ali�my i klaskali�my: "S³udzy
nieu¿yteczni jeste�my..." To wyra¿a wszyst-
ko co mo¿na powiedzieæ, co czuli�my po tych
dniach. Ksi¹dz Biskup dziêkowa³ piekarzom
za dostarczanie ponad 1000 bochenków dar-
mowego chleba dziennie, ¿o³nierzom, za roz-
stawienie namiotów wojskowych, tak¿e za
darmowe obiady, i wielu jeszcze innym oso-
bom, bez których pomocy nasze dzia³anie nie
by³oby tak udane. To przecie¿ by³o wsparcie
Ko�cio³a przez lud Bo¿y, dla ewangelizato-
rów przez Niego pos³anych.

Ja ze swej strony dziêkujê Wam, za
Wasze modlitwy, bez których nic, albo nie-
wiele by�my uczynili, zapraszaj¹c Was jed-
nocze�nie na przysz³oroczn¹ ewangelizacjê,
je¿eli "Przystanek Woodstock" siê odbêdzie.
Ka¿de wolne rêce, a nade wszystko serce
przepe³nione mi³o�ci¹ i zapa³em, s¹ potrzeb-
ne.

KLERYK  MARCIN (OMI )

Parafialny Klub Sportowy "Wiatrak"
podejmuje siê zorganizowania Wiosennych
Biegów Prze³ajowych. Maj¹ to byæ zawody
rekreacyjno-sportowe, organizowane w celu
upowszechniania sportowego trybu ¿ycia
oraz doskonalenia tê¿yzny fizycznej miesz-
kañców Bydgoszczy i okolic, a tak¿e upamiêt-
nienia bydgoskiego olimpijczyka z lat 1952-
1956 Alojzego Graja.

Biegi prze³ajowe bêd¹ jedn¹ z imprez
w ramach Festynu, który odbêdzie siê w so-
botê 13 maja 2000 roku.

Miejscem Wiosennych Biegów Prze³a-
jowych bêd¹  tereny po³o¿one wokó³ obiek-
tów sportowych na Osiedlu Bohaterów  - ul.
Piwnika Ponurego.

Biegi maj¹ charakter otwarty. Uczest-
nikiem mo¿e byæ wiêc ka¿da osoba, która

ukoñczy³a 10 lat, nie ma przeciwwskazañ le-
karskich do nadmiernego wysi³ku i z³o¿y u
Organizatora zg³oszenie udzia³u w zawodach
(zg³oszenia w "WIATRAKU"). Biegi bêd¹
odbywa³y  siê w ró¿nych kategoriach wieko-
wych  i na ró¿nych dystansach.

Jest to pierwsza wiêksza impreza spor-
towa, której zorganizowania podejmuje siê
PKS "WIATRAK", dlatego zapraszamy do
wspó³pracy wszystkich chêtnych, którym le¿y
na sercu zaszczepienie w naszej spo³eczno-
�ci sportowego trybu ¿ycia. A pracy bêdzie
bardzo du¿o. Poczynaj¹c od za³atwienia
wszystkich formalno�ci zwi¹zanych z orga-
nizacj¹ zawodów, poprzez wytyczenie tras,
przygotowanie numerów dla zawodników,
czuwanie nad sprawnym przebiegiem zawo-
dów i pilnowanie porz¹dku na trasie itd.
Chcieliby�my tak¿e nagrodziæ przynajmniej
najlepszych uczestników zawodów, a do tego
potrzebni s¹ sponsorzy.

Za Zarz¹d PKS  �WIATRAK�  Bogdan

Wiosenny przystanek PKS-u

PRZE£AJE

�Pamiêtaj, ¿e prochem jeste� i w proch
siê obrócisz�. Cz³owiek to cia³o i duch.
Cia³o jest czê�ci¹ ziemi.
Z ziemi pochodzi i do
ziemi powraca. Duch
pochodzi od Boga i do
Boga wraca.

ks. M. Czajkowski



Ludzie z pomnika (28)

Urodzi³ siê 13 kwietnia 1906 roku w
W¹welnie pow. Wyrzysk. By³ synem W³a-
dys³awa i Heleny z domu Gozlowskiej,
Wiadomo, i¿ m³ody Czes³aw do szko³y po-
wszechnej zacz¹³ uczêszczaæ w Bydgosz-
czy. (Nie spotka³em siê z danymi jaka to
by³a szko³a i dlaczego w tym mie�cie, po-
mimo, ¿e rodzice w dalszym ci¹gu miesz-
kali w W¹welnie. Prawdopodobnie oddali
go na stancjê do kogo� z rodziny, lub zna-
jomych.)

Czes³aw, po ukoñczeniu Pañstwowe-
go Seminarium Nauczycielskiego w Byd-
goszczy, ju¿ od wrze�nia rozpocz¹³ sw¹ pra-
cê zawodow¹ jako nauczyciel. Uczy³ w
szko³ach podstawowych: im. Leszczyñskie-
go przy ul. Leszczyñskiego, im. Marcin-
kowskiego przy ul. Nakielskiej, oraz im.
Konarskiego przy ul. Grunwaldzkiej
w Bydgoszczy.

OPRACOWA£ KFAD

Od autora:
Nie znalaz³em nigdzie danych dotycz¹cych
jego bli¿szej pracy zawodowej. Aresztowa-
ny zosta³ przez Gestapo w swoim mieszka-
niu przy ulicy Poznañskiej 28 m.2 i osa-
dzony w obozie dla internowanych Pola-
ków w koszarach 5 PAL-u przy ul. Gdañ-

KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA

29.03.1790 Podpisano traktat, zwany przy-
mierzem polsko-pruskim, maj¹cy na celu
zabezpieczenie Polski od wojny z Austri¹.
Traktat nie by³ przez Prusy przestrzegany.

17.03.1832 Emigracja polska za³o¿y³a we
Francji Towarzystwo Demokratyczne, og³a-
szaj¹c swój program walki o niepodleg³o�æ.

13.02.1995 W Brzegu zmar³ Franciszek
Gajowniczek- wiêzieñ O�wiêcimia, za któ-
rego odda³ ¿ycie �w. Maksymilian Maria
Kolbe. Zw³oki jego z³o¿ono na cmentarzu
Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie.

BYDGOSZCZ
1.03.1906 W Miejski Gimnazjum Koedu-
kacyjno- Kupieckim przy ul. Nowodwor-
skiej, z inicjatywy Wojciecha Albrychta i
ks. Franciszka Dachtery, powsta³a 27 Byd-
goska Dru¿yna Harcerska im. �w. Jerzego.

30.03.1~30 Przy ulicy Jagielloñskiej otwar-
to Dom Rzemios³a.

6.03.1996 Prezydent miasta Henryk Sapal-
ski podpisa³ porozumienie z firm¹ Makro
Cash, zezwalaj¹ce na budowê przy ulicy
Kujawskiej centrum handlowego.

FORDON

2.03.1848 W Fordonie dosz³o do wyst¹pieñ
zbrojnych ludno�ci polskiej przeciw nie-
mieckiej administracji samorz¹dowej po
tym, jak prezydent regencji bydgoskiej
Hans Schleinitz nie uzna³ powo³anego tu
Komitetu Narodowego z Józefem Czap-
skim na czele.

4.03. 1933 Wed³ug spisu ludno�ci w For-
donie mieszka³o 1. marca 3779 mieszkañ-
ców, w tym 566 osób tzw. mniejszo�ci na-
rodowej (Niemców i ¯ydów).

7.03.1983 Wiceprezes Rady Ministrów Ze-
non Komender wyda³ decyzjê o przekaza-
niu parafii �w. Miko³aja w Fordonie, ko-
�cio³a poewangelickiego. (obecnie pw. �w.
Jana).

PARAFIA

19.03.1987 Dzieñ rozpoczêcia prac budow-
lanych przy naszym ko�ciele.

12.031999 Przy pomniku, w Dolinie �mier-
ci, po�wiêcono krzy¿, upamiêtniaj¹cy miej-
sce �mierci Remigiusza zabitego podczas
VII Pikniku Country

15.03.1998 Rozpoczêly siê trwaj¹ce do
19.03. Parafialne Rekolekcje Wielkopost-
ne, które g³osi³ dyrektor Prymasowskiego
Instytutu Kultury Chrze�cijañskiej w Byd-
goszczy ks. dr Wojciech Szukalski.

KFAD

skiej. Rozstrzelano go w grupie nauczycie-
li bydgoskich w Dolinie �mierci,
w Fordonie, w dniu 1 listopada 1939 roku.

Materia³y �ród³owe:
Kronika Bydgoska tom XV, TMMB 1993,
Adnotacje w zbiorach archiwum i Muzeum
ZNP, informacja z obecnej Parafii Rzym-
sko-Katolickiej w W¹welnie, informacja
dyrektora obecnej Szko³y Podstawowej w
W¹welnie.

CZES£AW
PRZYBYLSKI
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Kilka zdañ o numerach
Nr 1(68)/2000
- Tutaj zdecydowanie pierwsze miejsce da³a-
bym rozmowie Mietka i KfAD'a z postaciami
�wiêtej Rodziny w ¯ywym ¯³óbku. W tej roz-
mowie - tak zwyczajnej i szczerej, wysz³o ca³e
sacrum i profanum. "Dra¿ni³y mnie drobiny
kurzu unosz¹ce siê z siana" mówi Piotr, po-
przez "Zastanawia³em siê jak zachowywa³ siê
�w. Józef. Stara³em siê wewnêtrznie..." do
"Chcia³abym byæ tak pe³na mi³o�ci i pokory
jak Maryja (...) Nie bêdzie mi ³atwo jej na-
�ladowaæ. Gdy dzisiaj rano zdenerwowa³am
siê, m¹¿ powiedzia³: - Gdzie ta twoja Mary-
ja?" i dowcipnie "Jest i m³odzie¿, która na
mój widok mówi: �O Matko Bosko".
Brawo! Dobra robota dziennikarska i Bo¿a.

Jest te¿ uroczy tek�cik "Pasterskim
okiem widziane..." To Prawda, ¿e momenta-
mi zbyt buduj¹cy, ale z leciutkim poczuciem
humoru "(...) wystarczy szepn¹æ zwierzêtom,
co maj¹ robiæ, np. osio³ z wo³em chuchaj¹
(...)". Humor tak jak sól, najlepsza przypra-
wa. Mam wra¿enie, ¿e obsada "Szopki" to
ludzie z KLAS¥.

Rozumiem te¿ narzekania GABLI o
�piewie. Gdy za� chodzi o tekst PAULI - to
jest on rado�nie m³odzie¿owy. Mnie za� sta-
rej zrzêdzie zabrak³o w nim trochê (zazna-
czam "trochê") zadumy. No, ale ja mam 60
lat. I jeszcze teksty Bogdana, który pisze o
sprawach naprawdê trudnych - jak ten tekst
o Trójcy �wiêtej. Mam do nich sentyment.

Numer 2(69)/2000
- Ca³y o chlebie, czyli macie numery z my�l¹
przewodni¹. Z sentymentem równie¿ czyta-
³am tekst "Domowa piekarnia" GG, ponie-
wa¿ wszystko co w nim napisano znam z mo-
jego dzieciñstwa, spêdzonego u babci na wsi.
Odesz³a w 1963 roku, a urodzi³a siê w 1891
roku. Ciep³e s³odkie dzieciñstwo - to ona. Bar-
dzo mi siê podoba³y maleñkie tek�ciki "Spod
kosza a niekoniecznie sportowo" i "Ma³e zia-
renko" Gabli. To tyle

£UCJA

Listy  
do redakcji �Na o�cie¿� 



Pewne jak w banku (6)

INTEGRUM
Przedstawiamy PT Czytelnikom  podsta-
wowe wiadomo�ci na temat produktu ban-
kowego zwanego �INTEGRUM�.
Na nasze pytania odpowiada pani mgr Ja-
dwiga Miloch - kierowniczka Bankowego
Punktu Obs³ugi BG¯ S.A. na Fordonie.

Co oznacza has³o INTEGRUM, coraz czê-
�ciej u¿ywane przez  pracowników Oddzia-
³ów Banku Gospodarki ¯ywno�ciowej?

INTEGRUM lub inaczej Konto Osobiste
INTEGRUM, to nowa nazwa Rachunku
Oszczêdno�ciowo-Rozliczeniowego prowa-
dzonego w Banku Gospodarki ¯ywno�cio-
wej.

Od kiedy zaczn¹ obowi¹zywaæ nowe za-
sady konta INTEGRUM?

W Oddziale BG¯ S.A. w Bydgoszczy i w
placówkach jemu podleg³ych (ul. Sobie-
szewska 3 oraz Gdañska 16) ju¿ od 1. mar-
ca 2000 r.

Na czym polegaj¹ zmiany w zasadach
funkcjonowania konta i co one oznacza-
j¹ dla klienta  Banku?

Zmian jest rzeczywi�cie du¿o, posta-
ram siê w du¿ym skrócie omówiæ, chocia¿
te najwa¿niejsze. Oto one:

- umo¿liwienie otwarcia konta osobiste-
go INTEGRUM  w dniu zg³oszenia siê
do banku,

- rezygnacja z wymogu deklarowania sta-
³ych wp³at na konto,

- znaczne uproszczenie procedur otwar-
cia konta

- rezygnacja z odrêbnego druku umowy
oraz modyfikacja niektórych formularzy.

Podstaw¹ do zawarcia umowy ra-
chunku oszczêdno�ciowego bêdzie nowa
"Karta informacyjna klienta", stanowi¹ca
jednocze�nie umowê o prowadzenie konta
osobistego  INTEGRUM. Posiadacz konta
INTEGRUM, a w przysz³o�ci ka¿dy klient
zg³aszaj¹cy zamiar otwarcia dowolnego
rachunku, bêdzie zawiera³ z Bankiem umo-
wê o prowadzenie rachunku oszczêdno-
�ciowego z mo¿liwo�ci¹ skorzystania - w
ramach jednego numeru umowy - z ka¿de-
go produktu oferowanego klientowi deta-
licznemu. Przy otwieraniu kolejnych rodza-
jów rachunków klient jedynie z³o¿y pod-
pis potwierdzaj¹cy odbiór w³a�ciwego re-
gulaminu, we wskazanym miejscu na for-
mularzu.

Przyznanie debetu dopuszczalnego w
koncie osobistym INTEGRUM ka¿demu
posiadaczowi  INTEGRUM, którego sal-
do po raz pierwszy osi¹gnie wskazan¹ war-

to�æ (aktualnie kwota ta wynosi 500 z³).
Nowo�ci¹ jest mo¿liwo�æ sp³acenia

debetu w ci¹gu 90 dni, a nie jak dotych-
czas w ci¹gu miesi¹ca.

Rozszerzenie pakietu INTEGRUM
poprzez umo¿liwienie otwierania w ramach
konta osobistego INTEGRUM pe³nej ofer-
ty rachunków oszczêdno�ciowych z wk³a-
dami terminowymi z³otowymi  a tak¿e w
powi¹zaniu z nim - oszczêdno�ciowych ra-
chunków w walutach wymienialnych.

Rozszerzenie us³ug telefonicznych na
has³o dla posiadaczy kont INTEGRUM
m.in. o mo¿liwo�æ sk³adania dyspozycji
otwarcia rachunków oszczêdno�ciowych
z³otowych, przelania �rodków z konta na
rachunki walutowe prowadzone w powi¹-
zaniu z INTEGRUM, dokonywanie zmian
kwot zleceñ p³atniczych oraz terminu p³at-
no�ci.

Co jeszcze Bank proponuje osobom zain-
teresowanym otwarciem konta INTE-
GRUM w Banku Gospodarki ¯ywno�cio-
wej?

Wszystkim osobom, które posiadaj¹ konta
osobiste w BG¯ oraz tym, które zdecyduj¹
siê na za³o¿enie konta, Bank w ramach pro-
mocji bêdzie wydawa³ bezp³atnie KARTÊ
INTEGRUM MAESTRO, która jest kart¹
krajow¹ oraz zagraniczn¹. Posiadaczem
KARTY INTEGRUM MAESTRO mo¿e
byæ równie¿ dziecko, które ukoñczy³o 13
lat.

Jakie jest oprocentowanie konta INTE-
GRUM?

Aktualne oprocentowanie konta INTE-
GRUM wynosi 10% w skali roku i jest jed-
no z  wy¿szych w regionie.

Co Pani chcia³aby na koniec naszej roz-
mowy powiedzieæ naszym Czytelnikom?

Zapraszam wszystkich zainteresowanych
nawi¹zaniem wspó³pracy z Bankiem Go-
spodarki ̄ ywno�ciowej do siedziby przy ul.
Sucharskiego 4 tel. 348-27-91. Ka¿demu
klientowi zaproponujemy odpowiedni pro-
dukt bankowy.

Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a GS

Od redakcji:
Rozmowê przeprowadzono 21. stycznia
2000 roku w siedzibie BPO na Fordonie.

W najbli¿szym wydaniu �Na o�cie¿� bêdzie
ci¹g dalszy na temat Integrum.

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)

NIEKTÓRE ZWROTY
U¯YWANE W ZAKONACH

ZAKON - Zatwierdzona przez Ko�ció³
wspólnota religijna mê¿czyzn (mnisi), lub
kobiet (mniszki i zakonnice), ¿yj¹ca na
mocy czasowych lub wieczystych �lubów
wedlug okre�lonej regu³y zakonnej opartej
na radach ewangelicznych (ubóstwo, pos³u-
szeñstwo, bez¿enno�æ). Celem takiej wspól-
noty jest oddawanie czci Bogu po³¹czone
zwykle z pos³ug¹ duszpastersk¹, b¹d� cha-
rytatywn¹.
REGU£A ZAKONNA (³ac. regula - za-
sada, przepis) - zbiór przepisów obowi¹-
zuj¹cych w zakonie u³o¿ony czêsto przez
za³o¿yciela wspólnoty stanowi¹cych jej
podstawow¹ ustawê zatwierdzon¹ przez
Stolicê Apostolsk¹.
EREMITA b¹d� pustelnik (gr. eremos -
sam) - cz³owiek ¿yj¹cy w odosobnieniu po
to, aby ca³kowicie po�wiêciæ siê modlitwie
i rozmy�laniu o Bogu. Pierwsi eremici po-
jawili siê w II i III wieku w Egipcie i Syrii.
Ich kolonie da³y pocz¹tek klasztorom. For-
my takie spotyka siê i w innych religiach
m.in. w judaizmie czy buddyzmie. (cdn)

OPRACOWA£  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 (11)
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  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.:  26.  marca
i 9 kwietnia 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 (51)

MICHA£ GROBELSKI

20 lutego 2000 r.

Aleksandra Kolasiñska
ur. 8.12.1999 r.

26 lutego 2000 r.

Mateusz Wcis³o
ur. 20.01.2000 r.

Urodzi³ siê 31 sierpnia
1889 roku w Batkowie ko³o Ino-
wroc³awia. Jego ojcem by³ w³a-
�ciciel maj¹tku ziemskiego An-
toni, a matk¹ Antonina z domu
Wieczorek. Szko³ê �redni¹ ukoñ-
czy³ w Inowroc³awiu i po uzy-
skaniu matury rozpocz¹³ studia
medyczne. Studiowa³ we Wro-
c³awiu, Monachium, Lipsku i
Gryficach (Greifswald), gdzie w
1914 roku uzyska³ dyplom dok-
tora medycyny.

W 1918 roku przyby³ w
swoje rodzinne strony i ju¿ w
styczniu 1919 roku, w czasie
walk Powstania Wielkopolskie-
go zorganizowa³ w Inowroc³a-
wiu stacjê pomocy medycznej
rannym powstañcom. Zosta³ za
to mianowany szefem pomocy
medycznej Wojska Wielkopol-
skiego, a nastêpnie polskiego.
Bra³ równie¿ czynny udzia³. w
Trzecim Powstaniu �l¹skim.

W 1921 roku w stopniu
majora zosta³ przeniesiony do
rezerwy. Rozpocz¹³ pracê w po-
znañskim Zak³adzie ortopedycz-
nym.

W latach 1930 do 1939 by³
naczelnym lekarzem Kliniki Or-
topedycznej w Poznaniu. W
sierpniu 1939 roku objêty mobi-
lizacj¹ zosta³ mianowany ko-
mendantem szpitala wojskowe-
go w Kowlu. Po zajêciu tego
miasta przez nieprzyjaciela, do-
sta³ siê do Warszawy. Tam przez
lata okupacji pracowa³ w Szpi-
talu Ujazdowskim. By³ jedno-
cze�nie ¿o³nierzem Armii Krajo-
wej, dzia³a³ pod pseudonimem
"Doktor Zygmunt". Bra³ udzia³
w Powstaniu Warszawskim pro-
wadz¹c przez ca³y czas jego
trwania szpital polowy. Po upad-
ku Powstania znalaz³ siê w obo-
zie w Pruszkowie, gdzie opieko-
wa³ siê chorymi w obozowym
lazarecie.

W 1945 roku przyby³ do

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)

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

12 lutego 2000 r.

  Daniel Adam Kaniecki
Magdalena Lewandowska

19 lutego 2000 r.

Micha³ Wojciech Szczepkowski
Darina Sauter

4 marca 2000 r.

Tomasz Podolski
Barbara Radzimska

S³awomir Czarnomski
Kinga Sylwia Ga³kowska

Tomasz Lipiñski
Monika Maria Dobrak

Krzysztof Matczyñski
Sylwia Marianna Ikert

Jadwiga Szczêsnowska
ur. 1.10.1950 zm. 9.02.2000

Maria Pasierb
ur. 26.11.1929 zm. 9.02.2000

£ucja Barbara Medziñska
ur. 17.06.1933 zm. 16.02.2000

Leszek Grunert
ur. 30.05.1954 zm. 20.02.2000

spisa³a Irena G.

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, 0501 705 100
SZKO£A PROWADZI SZKOLENIA KAT.: A, B, C, D, E

Kursy: sobotnio-niedzielne: od 18.03.2000 godz. 16.00 i od 19.03.2000
godz. 9.00 w siedzibie Szko³y Jazdy przy ul. Kleeberga 2 * tygodniowe
od poniedzia³ku do pi¹tku, godz. 17.00 (rozpoczêcie kursu w ka¿dy
poniedzia³ek).
Oferujemy: materia³y szkoleniowe, wysoki poziom szkolenia, badania
lekarskie na miejscu, dodatkowe doszkalanie, raty od 2 do 24, do�wiad-
czonych instruktorów (po weryfikacji).

Bydgoszczy i podj¹³ pracê w
Szpitalu Miejskim na Skrzetusku
(obecnie Pañstwowy Szpital Kli-
niczny). Tam do 1951 roku pe³-
ni³ funkcjê ordynatora oddzia³u
ortopedycznego. W latach 1951
- 1967 pracowa³ w Wojewódz-
kiej Przychodni Przeciwgru�li-
czej.

Udziela³ siê równie¿ spo-
³ecznie w Polskim i Miêdzyna-
rodowym Towarzystwie Ortope-
dyczno - Traumatologicznym.
Dzia³aj¹c tam, opracowa³ kilka
metod operacyjnego leczenia
skrzywieñ krêgos³upa i zwich-
niêæ stawu barkowego. Metody
jego leczenia. stosowano z po-
wodzeniem w wielu krajach za-
chodnioeuropejskich. Na bazie
jego prac naukowych wyszkoli-
³o siê spore grono lekarzy orto-
pedów, nie tylko w naszym kra-
ju.

Micha³ Grobelski zmar³ w
Bydgoszczy, w dniu 6. stycznia
1971 roku. Pochowany zosta³ na
cmentarzu parafialnym NSPJ
przy ulicy Ludwikowo. Doktor
Micha³ Grobelski ze wzglêdu na
swe pochodzenie i przynale¿-
no�æ do Armii Krajowej w cza-
sie wojny by³ przez ca³e swoje
¿ycie szykanowany przez ówcze-
sne w³adze. Pomimo wielu swo-
ich osi¹gniêæ w dziedzinie me-
dycyny nigdy nie zosta³ docen-
tem (awansowa³ naukowo).

OPRACOWA£ KFAD

Od autora: Micha³ Grobelski jest
patronem jednej z nowych ulic na
Czarnówku.
_________________
Materia³y �ród³owe: Kuczma R.:
Patronuj¹ ulicom - opracowania
dodatkowe; Kronika bydgoska,
tom IX. TMMB, Bydgoszcz 1982

Od redakcji: Stefan Ciszewski zmar³
13.a nie 3. listopada 1938 jak po-
dali�my w poprzednim odcinku -
przepraszamy.

Zygmunt Stefaniak
Alicja Maria Kaak Su³ek-Stefaniak

ZMARLI
B³ogos³awieni,

którzy umieraj¹
w Panu

Celem tego konkursu jest po-
g³êbienie wiedzy uczniów na temat hi-
storii chrze�cijañstwa w Polsce, wp³y-
wu chrze�cijañstwa na kulturê nasze-
go narodu oraz pobudzenie do reflek-
sji nad obecno�ci¹ Boga w ¿yciu cz³o-
wieka.

Prace mog¹ byæ wykonywane
w formie plastycznej, muzycznej, li-
terackiej, fotograficznej a tak¿e po-
pularnonaukowej na tematy:  �lady
Chrystusa w mojej ma³ej Ojczy�nie -
osoby, miejsca, zdarzenia (prace pla-
styczne, fotograficzne), * Mi³o�æ
Boga w wybranych do�wiadczeniach
narodu polskiego (prace literackie) *
Do�wiadczenia wiary w historii mo-

jej rodziny (prace literackie) *  Wy-
wiady z uczniami Chrystusa ery
chrze�cijañskiej (I-XX wiek) * Kra-
jobraz Bogiem pisany (wszystkie dys-
cypliny) * Polskie zwyczaje i obrzê-
dy inspirowane wiar¹ (wszystkie dys-
cypliny) * "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 te-
maty i dyscypliny.

Ostateczny termin sk³adania
prac do Komisji konkursowej Para-
fialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej
up³ywa z dniem 15. kwietnia br.

GS

KONKURS
AKCJI KATOLICKIEJ
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Od niedzieli 13. lutego trwa³a akcja zbierania niewykorzystanych
leków. Wiêcej o �owocach� tej zbiórki na str. 9 * Po przerwie
zimowej wznowi³ zajêcia  Chór Parafialny �Fordonia�. Zaprasza
chêtnych w swoje szeregi. Spotkania Chóru odbywaj¹ siê w Domu
Katechetycznym w ka¿d¹ �rodê o godz. 17.00 i niedzielê po
Mszy �w. o godz. 8.30.

16. lutego odby³o siê comiesiêczne �Czuwanie z Maryj¹�.
Na nastêpne 16. marca zaprasza Oaza Rodzin.

17. lutego -  W CKK �Wiatrak� odby³y siê tzw. �otwarte drzwi�.
By³a to okazja do zapoznania siê z ofert¹ zajêæ w jakich mo¿na
uczestniczyæ. Wiele osób skorzysta³o z okazji.

21. lutego przypada³ kolejny Dzieñ Fatimski. W Grupie �D¹b�
mia³o miejsce doroczne zebranie sprawozdawcze.

2. marca odby³o siê zabranie inicjuj¹ce powstanie nowego zespo-
³u instrumentalnego m³odzie¿y i studentów.

5. marca po wszystkich Mszach �w. Siostry Dominikanki z miej-
scowo�ci Radonie k/Warszawy zbiera³y ofiary na buduj¹cy siê tam
Dom Zakonny. Za ofiary z³o¿one na ten cel sk³adamy w ich imie-
niu serdeczne Bóg zap³aæ. * Równie¿ od tej niedzieli pojawi³y siê
nowe, estetyczne wycieraczki w kruchcie naszego ko�cio³a. Za-
st¹pi³y one wys³u¿one ju¿ i niebezpieczne poprzedniczki.

6. marca odby³o siê kolejne spotkanie Sejmiku Parafialnego. Oma-
wiano sprawy zwi¹zane z Jubileuszem 2000,  przygotowaniami
do Triduum Paschalnego, �wi¹t Wielanocnych i planowanego
Parafialnego Festynu Maryjnego.

Ukaza³ siê estetycznie wydany Informator Wielkopostny dla wier-
nych �wieckich naszej parafii. Znajduje siê w nim zestaw potrzeb-
nych informacji, aby nie przegapiæ ¿adnego wa¿nego wydarzenia
w Wielkim Po�cie roku 2000. Przypomnijmy wiêc tylko, ¿e: Dro-
ga Krzy¿owa w ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu o godz. 9.00, 17.00
(dla dzieci), 18.00 i 20.00 (dla m³odzie¿y i studentów); Gorzkie
¯ale w ka¿d¹ niedzielê Wielkiego Postu o godz. 17.00. Kazania
pasyjne g³osi ks. diakon Maciej.

Trwa ogólnopolski konkurs og³oszony przez Akcjê Katolick¹
nt. �Znaczenie 2000 lat chrze�cijañstwa w historii i kulturze naro-
du polskiego� (szczegó³y konkursu na str. 15). Prace konkursowe
mo¿na sk³adaæ w Biurze Parafialnym w godzinach otwarcia.

Dziêkujemy PT Korespondentom i zachêcamy innych do wspó³-
pracy w redagowaniu naszego miesiêcznika.

Serdecznie dziêkujemy wszystkim pomagaj¹cym w kolporta¿u �Na
o�cie¿�. Sk³ad  ukoñczono i oddano do druku  10. marca  br. Na-
stêpne wydanie  �Na o�cie¿�  planowane  jest na 16. kwietnia 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)

ZNACZENIE WYRAZÓW

Odgadnij wyrazy, a nastêpnie odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szyfru.
Poszczególne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami. W rozwi¹zaniu wy-
starczy podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(D-6,L-11,B-7,C-10,J-1,H-6)
(K-7,E-9,M-7,A-13) (F-10,F-2) (L-9,I-5,H-3,G-9,E-10) (K-7,B-5,J-6,
C-11,F-10,J-11) (E-10,J-6,B-5,G-4,M-3,K-13,M-7,A-13,H-2,E-11)
(H-11) (F-10,K-3,H-12,) (L-13,B-3,E-10,M-12,D-3)]. Rozwi¹zania na-
le¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty para-
fialnej� do 2. kwietnia 2000 r.   Za poprawne rozwi¹zanie poprzedniej
krzy¿ówki, której has³o brzmia³o: �KARNAWA£ TO CZAS �PIEWU
 I RADO�CI, ALE I MODLITWY - NIE ZAPOMNIJ�  nagrodê (drog¹
losowania) otrzymuje Iwona Jerchewicz, zam. przy ul. Bart³omieja
z Bydgoszczy 8. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

poziomo:
1A Pok³on, uni¿enie siê

1J "Okr¹g³e" miasto

2E Wyp³ywa z bajki

3A Jajka, sery i mleko

3H �redniowieczny zbrojny

4E Samochodowe mieszkanie

5A Mózg, intelekt

5I £¹czy Noteæ z Brd¹

6D Bardzo wa¿ny Smurf

7A Szczególnie �mieszna sprawa

7J Adnotacja w dokumencie

8D Miasto z Gryfem

9A Sk³adnik czekolady

9I Ptak domowy z koralami

10E Ogniowa lub graniczna

11A Pó³s³ówko

11H Wyprzeda¿ np. akcji, towaru

12E Natychmiastowe dzia³anie

13A Twierdzenie

13J P³ynie w niej krew

pionowo:
A1 Godno�æ osobista i patriotyczna

A9 Najmniejsza porcja energii

B5 Stopieñ na klasówce

C1 Niegodziwiec

C9 Narzêdzie �lusarza i portiera

D5 Ostrze¿enie przed niebezpie-
czeñstwem

E2 Lawa wulkaniczna

E8 Nasz wschodni s¹siad

F1 Czê�æ p³aszcza

F10 Umiar w postêpowaniu z kim�

G4 Rumak Lapoñczyka

H1 Dwie sztuki

H10 Kontynent z Tybetem

I2 Narzêdzie do jedzenia

I8 Wielki t³ok, natarcie t³umu

J5 Okre�lony zbiornik wodny

K1 Pacyfik lub Indyjski

K9 Anio³y w stosunku do ludzi

L5 Zawiadomienie o przesy³ce

M1 Zys przedni i bielik

M9 Brda, Wis³a i Ren

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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KRZY¯ÓWKA Z HAS£EM
OPRACOWA£ KRZYSZTOF


