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G³os Anio³a

PRAWDZIWA RADO�Æ
Witaj!
Có¿ mam Ci powiedzieæ na progu

tego Tygodnia, Wielkiego Tygodnia w
Roku Jubileuszowym ...? Wiesz - nie zmar-
nuj tego czasu. Prze¿yj go intensywnie ...
w �rodku! Tak, by� móg³ naprawdê ca³ym
sercem, ca³ym sob¹ za�piewaæ "Alleluja!".
Nie ma chyba sensu gadaæ tu du¿o ...
przejd� przez ten czas spokojnie razem z
Chrystusem, ale i w rado�ci - rado�ci chrze-
�cijañskiej. Wcale nie oznacza ona puste-
go �miechu i weso³kowato�ci ... nie, to nie
ten wymiar. Stoj¹c przy Ukrzy¿owanym,
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z nowej Bazyliki w Licheniu, fot. Mietek

W kwietniu br. przypadaj¹ 1000 uro-
dziny  Diecezji Gnie�nieñskiej. St¹d, nie bez
powodu, na pierwszej stronie znalaz³a siê
postaæ �w. Wojciecha jako Patrona Polski
i �wiadka wiary w Jezusa.

G³ównym bohaterem rozmowy mie-
si¹ca jest ks. Tomasz Cyl - nasz tegoroczny
rekolekcjonista, by³y wikariusz, a obecnie dy-
rektor Katolickiej Szko³y Podstawowej
w Bydgoszczy.

Wa¿nym wydarzeniem dla naszej Pa-
rafii jest przygotowanie trzech nowych Nad-
zwyczajnych Szafarzy Komunii �wiêtej.
Odt¹d w naszej wspólnocie pos³ugiwaæ bê-
dzie - szczególnie chorym - dziewiêciu sza-
farzy. Do tego faktu nawi¹zuje list ks. abpa
Henryka Muszyñskiego,

Nie brak jest tak¿e okoliczno�cio-
wych tekstów zwi¹zanych z prze¿ytymi re-
kolekcjami wielkopostnymi, Liturgi¹ Pas-
chaln¹ i Uroczysto�ci¹ Zmartwychwstania
Pañskiego. S¹ - co mo¿e cieszyæ - relacje
z ¿ycia ró¿nych parafialnych wspólnot kato-
lików �wieckich.

Chcia³bym zwróciæ uwagê PT Czytel-
ników na �£añcuch Pojednanych  Serc�. Cho-
dzi o to, aby w nie zabrak³o nam odwagi wyj-
�cia do bli�nich, którzy nam, albo my im
w czym� zaszkodzili�my. Jest to wezwanie
do podania rêki - pojednania. Mo¿e tym bli�-
nim jest s¹siad, ¿ona, kolega z pracy czy ...

Zbli¿a siê Parafialny Festyn Maryjny.
Organizatorzy przygotowuj¹ wiele znakomi-
tych zabaw i okazji do dobrej rozrywki w tych
ogólnie zabieganych czasach. Skorzystajmy
z okazji.

Na najbli¿szy czas ¿yczê Wszystkim
zmartwychwstania z grzechów.

FRED

Mo¿na nie czytaæ
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przechodz¹c z Nim Drogê Krzy¿a wiedz,
¿e On ju¿ pokona³ �mieræ i zrobi³ to, bo
naprawdê Ciebie kocha. To starczy. Modlê
siê za Ciebie, aby� nie zmarnowa³ ¿adnej
chwili, aby� nie zniszczy³ w sobie �wiêto-
wania i powsta³ z tego co w Tobie jest wy-
miarem grzechu i �mierci, co jest odwróce-
niem siê od Boga ... Chrystus Zmartwych-
wsta³ ... ale czy Ty powstaniesz z Nim?

Oby w Twoim sercu zago�ci³a
PRAWDZIWA RADO�Æ.

Trzymaj siê. Jestem
TWÓJ ANIO£ M

Jak to bêdzie po rekolekcjach?

WYJD� Z ZIEMI ...
Wyjd� z ziemi swego ojca do ziemi,

któr¹ ci wska¿ê... Wspania³e prespektywy
rozci¹gaj¹ siê przed cz³owiekiem, gdy re-
kolekcjonista g³osz¹cy rekolekcje widzi
"ziemiê obiecan¹" nam przez Boga.

"Wyjd� z ziemi swego ojca" znaczy
wyrwij siê z codziennych zajêæ, zmartwieñ,
w³asnych uzale¿nieñ i przyzwyczajeñ, z
natury odziedziczonej po przodkach.

Wej�cie do "ziemi obiecanej" ozna-
cza harmoniê cz³owieka ze Stwórc¹, z sa-
mym sob¹ i postawê szacunku do drugiego
cz³owieka. S³owo harmonia mie�ci w so-
bie ³ad i zgodno�æ natury cz³owieka z natu-
r¹ Boga oraz wyja�nia, dlaczego ci, którzy
wybrali Boga s¹ pe³ni rado�ci i "biegn¹ bez
zmêczenia".

Rekolekcjonista sam bêd¹c cz³owie-
kiem oraz kap³anem, który niejedn¹ godzi-
nê w konfesjonale przesiedzia³, s³uchaj¹c
cz³owieka utrudzonego grzechem, zna brak
harmonii cz³owieka ze Stwórc¹, brak ak-
ceptacji samego siebie i zgrzyty miêdzy-
ludzkie.

Co zrobiæ, by wróciwszy po rekolek-
cjach do codzienno�ci, przyj¹æ na siebie
odpowiedzialno�æ za w³asny rozwój, za
swój grzech, który niszczy wiê� z Bogiem,
³ad wewnêtrzny i wiê� z Ko�cio³em?

Mo¿emy skorzystaæ z rad ks. Toma-
sza Cyla udzielonych nam podczas tego-
rocznych rekolekcji:
1. Codzienny rachunek sumienia
2. Konkretny plan pracy nad sob¹
3. Rozmowa z Bogiem o wszystkich pro-

blemach, jak z przyjacielem
4. Dziêkowanie Bogu za zdarzenia trudne i

niemi³e
5. Ws³uchiwanie siê w S³owo Bo¿e, czyta-

nie Pisma �wiêtego
6. Traktowanie niedzieli jako dnia ducho-

wego przemienienia, dnia szczególnego
spotkania z Panem i z drugim cz³owie-
kiem

7. Przygotowanie siê do Eucharystii, by
wspó³celebrowaæ j¹ z kap³anem i przy-
niesienie Bogu ofiary z minionego tygo-
dnia

8. Sakrament pokuty bêd¹cy zmartwych-
wstaniem z grzechów

9. ¯al za grzechy, czyli nauka my�lenia
zgodnego z rzeczywisto�ci¹, zgodnego
z my�leniem Boga

10. Wzmacnianie si³ duchowych poprzez
modlitwê i pe³ny udzia³ w Eucharystii

11. Zado�æuczynienie za grzechy Panu
Bogu i ludziom, czyli odnawianie zerwa-
nych wiêzi.

IRENA JADWIGA

WIELKI CZWARTEK (20 kwietnia):
18.30 - Msza �w. Wieczerzy Pañskiej. Ado-
oracja Naj�wiêtszego Sakramentu w Ciem-
nicy do godz. 24.00

WIELKI PI¥TEK (21 kwietnia) - obowi¹-
zuje post �cis³y * 14.30 - Droga Krzy¿owa
w Dolinie �mierci * 18.30 - Liturgia Mêki
Pañskiej, Adoracja Grobu Pañskiego (gru-
py dzia³aj¹ce w parafii przychodz¹ na ado-

Triduum Paschalne racjê wed³ug �Planu czuwania") * 21.30
- ostatnie Gorzkie ¯ale (trzy czê�ci)

WIELKA SOBOTA (22 kwietnia) - 8.00
do 19.00 o pe³nych godzinach b³ogos³awie-
nie pokarmów na stó³ wielkanocny * 22.00
Msza �w. Wigilii Paschalnej. Na zakoñcze-
nie Procesja Rezurekcyjna * W Wielk¹
Sobotê przychodzimy na liturgiê ze �wie-
cami.

W Niedzielê Zmartwychwstania Pañ-
skiego nie ma Mszy �w. o godz. 7.00



Rozmowa miesi¹ca

JESTEM JAK ANESTEZJOLOG ...
 z ks. Tomaszem Cylem rozmawiaj¹ Anna, Gabriela, Zosia, Krzysztof, Mietek i Wojciech

Czy pamiêta ksi¹dz tak¹ datê 21. lutego
1964 roku?
Oczywi�cie, ¿e tak.
A co to wtedy by³o?
Trudno by³oby zapomnieæ.
Mama cieszy³a siê?
Po 11 latach ma³¿eñstwa urodzi³ siê pier-
worodny syn.
To rzeczywi�cie d³ugo rodzice czekali?
Tak, wymodlony i my�lê, ¿e ofiarowany
Bogu.
Urodzi³ siê ksi¹dz w Toruniu?
Oczywi�cie.
Chyba jest to w³a�ciwy przyk³ad "eku-
menizmu bydgosko-toruñskiego", gdzie
Torunianin buduje w Bydgoszczy szko³ê
katolick¹?
Ca³e moje kap³añskie pos³ugiwanie by³o i
jest zwi¹zane z Bydgoszcz¹.
Jak ksi¹dz wspomina dom rodzinny?
Czy by³y to czasy, kiedy stawa³o siê w
progu i chcia³o siê ten próg uca³owaæ?
Te wspomnienia s¹ zawsze radosne i g³ê-
bokie. Moja rodzina z woli Bo¿ej jest tyl-
ko trzyosobowa. Rodzice chcieli mieæ za-
wsze wiêcej dzieci i robili wszystko, by tak
by³o. Mam kochanych rodziców i jestem
im bardzo wdziêczny, ¿e jako jedynaka nie
wychowali mnie na jedynaka. Pomimo, ¿e
w domu niczego nie brakowa³o, to stawiali
wymagania i roztropnie kupowali mi to, co
oni uwa¿ali, a nie to co ja chcia³em.
To ju¿ w domu by³ taki pocz¹tek "uspo-
³ecznienia" jedynaka?
Tak, ¿eby przygotowaæ do Bydgoszczy ....
Dziadkowie te¿ byli uczestnikami wycho-
wania?
Te¿. Ju¿ nie ¿yj¹. My�l¹c o dziadkach, pa-
miêtam wielk¹ mi³o�æ i wzór ma³¿eñstwa
rodziców mojej mamy. Sami siebie nie
wybrali. Wybrali ich moi pradziadkowie.
Do¿yli z³otego jubileuszu ma³¿eñstwa. Pa-
trzy³em na nich jako na wzór ma³¿eñskiej
jedno�ci. Ze strony mojego taty, babcia
zmar³a wcze�nie, a dziadek pod koniec ¿y-
cia bardzo cierpia³. By³a to dla mnie wiel-
ka szko³a do�wiadczenia.
A jakim by³ ma³y Tomasz?
Chodzi³em do przedszkola, gdzie by³y ko-
chane panie, dobre jedzenie i mo¿na by³o
"le¿akowaæ". I czasem mi tego teraz bra-
kuje. Do szko³y poszed³em maj¹c sze�æ lat,
wiêc jednocze�nie rok wcze�niej i miesi¹c
pó�niej (bo zachorowa³em i dopiero po
miesi¹cu do³¹czy³em do kole¿anek i kole-
gów).
Zerówki wtedy nie by³o?
Wtedy nie by³o, na szczê�cie, bo pewnie

bym jej nie opanowa³ ... Poszed³em od razu
do pierwszej klasy. Chodzi³em do dwóch
podstawówek, do "jedynki" i "ósemki", w
Toruniu. Z nauk¹ nie mia³em k³opotów, nie-
wiele siê uczy³em, ale wyniki by³y bardzo
dobre (nie chwal¹c siê).
Jakie by³y ksiêdza ulubione lektury
szkolne?
"Pan samochodzik" - Zbigniewa Nienackie-
go.

A pierwsza przeczytana ksi¹¿ka?
Przyznam siê, ¿e nie pamiêtam.
Nastêpny przystanek to by³ Pelplin?
Nie, jeszcze trzeba by³o i�æ do liceum - IV
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Tadeusza
Ko�ciuszki (mocne, najlepsze). W tej szko-
le by³y trudne czasy. Odmawiali�my "Anio³
Pañski" w po³udnie, wieszali�my krzy¿, a
na koniec szko³y, kiedy by³ stan wojenny w
Polsce, nie pozwolono przemawiaæ prze-
wodnicz¹cemu Samorz¹du Szkolnego -
czyli mnie.
Sk¹d siê wzi¹³ pomys³ niesubordynacji
do istniej¹cego systemu - wybryk
uczniowski?
Szko³a, wspomaga rodzinê a w rodzinie
mówiono takim jêzykiem. Tak nas wycho-
wano i to nie by³ wybryk jednego Tomasza
Cyla. By³a to potrzeba wielu m³odych lu-
dzi.
Trudno by³o byæ sob¹?
Ale by³o to mo¿liwe.
Wêdrujmy jednak do Pelplina.
Tak. Od 1982r do 1988 roku trwa³y studia
teologiczne w przepiêknym Pelplinie. W
tym czasie by³o wiele do�wiadczeñ intelek-
tualnych i duchowych, i wiele mo¿liwo�ci
rozwijania siê, np. w chórze, w pos³ugiwa-
niu jako kapelan ks. Biskupa, w zespole se-
minaryjnym - same rado�ci.

Przypomnijmy jeszcze, ¿e pod czujnym
okiem ks. biskupa Mariana Przykuckie-
go.
Ksi¹dz Arcybiskup (wtedy Biskup) udzie-
la³ mi �wiêceñ diakonatu, a nastêpnie pre-
zbiteriatu 22. maja 1988 roku.
Potem by³ przystanek Fordon?
Zaczê³o siê ju¿ w pierwszym roku (semi-
narium). Modli³em siê o dobrego ksiêdza
proboszcza i moje modlitwy zosta³y wys³u-
chane nadobficie. Pierwsze spotkanie z
parafi¹ odby³o siê w Toruniu. Jedna z pa-
rafianek, która przyjecha³a do ks. Antonie-
go, wrêczy³a mi na powitanie ró¿ê i nary-
sowa³a plan sytuacyjny jak tu - do Fordonu
- dojechaæ. Pó�niej spotkanie z ks. Pra³a-
tem, gdy wraca³em z Tryszczyna od Sióstr
(Siostry Karmelitanki, przyp. red.), gdzie
celebrowa³em Mszê �w. i przyjecha³em tu-
taj siê przedstawiæ.
I to by³o konkretnego dnia?
By³o konkretnego dnia w 1988 roku, ale
daty nie pamiêtam.
W roczniku Diecezji Pelpliñskiej (d.
Che³miñskiej) napisano, ¿e jest ksi¹dz
magistrem teologii. Czy pamiêta jeszcze
ksi¹dz magister temat pracy dyplomo-
wej?
Oczywi�cie, ¿e tak. Jej tytu³ brzmia³: "Teo-
logia Ojczyzny w ujêciu b³ogos³awionej
Urszuli Ledóchowskiej".
Bydgoszcz - Fordon. Jak by³o, a jak jest
tu teraz?
By³o cudownie. A teraz ju¿ mnie tu nie ma.
Duszpasterstwo Akademickie - jak
ksi¹dz wspomina te czasy?
Ksi¹dz Krzysztof (Lewandowski, przyp.
red.) robi³ tu du¿o dobrego. Ja te obowi¹z-
ki przej¹³em. Kiedy� to by³o tak, ¿e do
Duszpasterstwa przychodzi³o siê jak do
azylu, a teraz przed Duszpasterstwem Aka-
demickim postawione s¹ inne wezwania. Z
rado�ci¹ wspominam wszystkich, którzy
tworzyli nasze Duszpasterstwo.
A jak to jest "wikariuszem byæ", kiedy
jest siê dyrektorem?
Gdy siê jest wikariuszem wszystko jest ra-
do�ci¹. S³u¿ba w poszczególnych wspólno-
tach, my�lê tu o dzieciach szczególnej mi-
³o�ci, ministrantach, oazie rodzin, studen-
tach, chórze parafialnym i innych. Ka¿da
wspólnota to by³o wielkie do�wiadczenie i
zdobywanie pokory.
A wspólnota wspó³braci?
To niesamowite do�wiadczenie. Wspomi-
nam tu ksiê¿y: Marka Bronikowskiego,
W³adys³awa Erdmañskiego, Mirka Bu¿ana,
Andrzeja Gierszyñskiego, Janusza Witkow-
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skiego, Grzegorza Bileckiego. By³a to
"mocna grupa pod wezwaniem".
Porozmawiajmy chwilê o szkole. Ile
ksi¹dz ma dzieci?
Sto sze�ciesiêcioro troje.
Czym ró¿ni¹ siê one od dzieci ze szkól
niekatolickich?
S¹ to dzieci z natury jak wszystkie inne;
¿ywe, pe³ne pogody, s¹ bardzo kochane.
Wzrastaj¹ w domach i szkole w atmosfe-
rze akceptacji i mi³o�ci. Mo¿e ró¿ni¹ siê
tym, ¿e chêtnie przychodz¹ do szko³y. Sta-
ram siê by szko³a by³a rodzin¹ rodzin. Sta-
wiamy na rodzinê i chcemy pomagaæ ro-
dzicom w wype³nianiu ich powo³ania.
Czy szko³a ma patrona?
Oczywi�cie - �wiêtego Wojciecha.
Czy to prawda, ¿e do ksiêdza szko³y s¹
zapisywane dzieci nienarodzone?
Tak. Bywaj¹ takie przypadki - ku mojej ra-
do�ci.
Jest to chyba dowód zaufania?
Tak te¿ to odczytujê i zachêcam, ¿eby dzieci
jak najszybciej zapisywaæ, poniewa¿ doce-
lowo nasza szko³a ma byæ niewielka - kla-
sy od zerówki do szóstej, po oko³o 20 dzieci
w klasie i dwie klasy w jednym roczniku.
Jak dzieci szczególnej mi³o�ci przygoto-
wa³y ksiêdza ¿eby zosta³ dobrym dyrek-
torem szko³y?
¯e przygotowa³y, ja te¿ nie w¹tpiê. Nauczy-
³y mnie radowaæ siê z ma³ych rzeczy, cier-
pliwo�ci i akceptacji cz³owieka takim, jaki
on jest.
Jakie s¹ konieczne cechy wspó³czesnego
dyrektora szko³y ma³ych dzieci?
"Je¿eli siê nie staniecie jak dzieci ..." Byæ
takim dzieckiem Bo¿ym pe³nym nadziei,
¿yczliwo�ci ale i zdrowych wymagañ i kon-
sekwencji.
Czy wci¹¿ jeszcze lubi ksi¹dz s³odycze?
A nie widaæ?!
Czy kocha ksi¹dz zwierzêta?
Kocham wszystkie zwierzêta. Najlepiej jak
s¹ na swoim miejscu. Od najm³odszych lat
mia³em rybki.
Jak Ksi¹dz patrzy na "zapsienie" wspó³-
czesnych mieszkañ w "blokach"?
Wspó³czujê, przede wszystkim psom.
Czy korzysta Ksi¹dz z komputera, tele-
fonu komórkowego, poczty elektronicz-
nej?
Korzystam ze wszystkich tych pomocy.
By³y studia w Niemczech. Jak to do-
�wiadczenie pomog³o, wp³ynê³o na do-
�wiadczenie Kap³añstwa?
B³ogie lata, kiedy uda³o siê spotkaæ bardzo
ciekawych i dobrych ludzi, poznaæ sposób
my�lenia tych, którzy s¹ naszymi s¹siada-
mi. Dla pokolenia moich rodziców, w g³ê-
bi serca pozostan¹ kim� wrogim, ja patrzy-
³em na to inaczej.
Spotykamy siê z mi³ej i jednocze�nie zo-
bowi¹zuj¹cej okazji.

Trwa Wielki Post Roku Jubileuszowego
2000. Jak dosz³o do tego, ¿e pad³ wybór
na ksiêdza do g³oszenia rekolekcji w na-
szej parafii?
Ks. Pra³at mówi³ mi o tym jak szed³em do
Warszawy. Mówi³em, ¿e to jeszcze za wcze-
�nie. Kiedy wyjecha³em do Niemiec, to
mówi³em, ¿e za daleko. Mówi³em, ¿e jak
wrócê. Wróci³em do parafii i mówi³em, ¿e
bêd¹c tu, trudno jest g³osiæ rekolekcje. A
gdy odszed³em, to ks. Pra³at ju¿ siê o nic
nie pyta³, tylko dowiedzia³em siê, ¿e mam
rekolekcje.

Jakby tak najkrócej mo¿na uj¹æ przes³a-
nie tych rekolekcji?
Jak to napisa³em na plakacie ...
Jest Rok Jubileuszowy. Czy widaæ go w
Ko�ciele?
Chcia³bym bardzo, ¿eby ta �wiadomo�æ
dotar³a do wszystkich ludzi. Aby�my te¿,
tak jak Ojciec �wiêty nas zachêca, nie tyl-
ko od strony duchowej, ale i od tej mate-
rialnej, umieli darowaæ wszelkie d³ugi.
Zwykle rekolekcjonista rezyduje w miej-
scu rekolekcji. Jak zauwa¿yli�my, na
ksiêdza czekaj¹ konie "mechaniczne",
aby uprowadziæ Go do domu?
Zgadza siê. Trudno zostawiæ szko³ê na ca³y
ten czas.
Czy wspó³cze�ni ludzie dobrze s³uchaj¹,
tzn. wtedy gdy siê do nich mówi?
Mam wra¿enie, ¿e ludzie dobrze s³uchaj¹.
Czasami tak s¹ zas³uchani, ¿e my�lê, i¿ na
ambonie jestem jak anestezjolog.
Pewnego dnia nauk rekolekcyjnych

przypomnia³ Ksi¹dz now¹, "wspó³cze-
sn¹" interpretacjê Dekalogu. Jak ona
brzmia³a?

Nie bêdziesz mia³ Bogów ... - mam za-
wsze czyste sumienie.

Nie bêdziesz bra³ imienia ... - Jezus,
Maria - czy to takie wa¿ne?

Pamiêtaj, aby� dzieñ �wiêty ... - by³em
przecie¿ na Wielkanoc.

Czcij ojca swego i matkê ... - a od cze-
go s¹ domy starców.

Nie zabijaj - czy p³ód jest cz³owiekiem?

Nie cudzo³ó¿ - w dwudziestym wieku?

Nie kradnij - ja tylko organizujê.

Nie mów fa³szywego �wiadectwa ...
- wszyscy tak przecie¿ robi¹.

Nie po¿¹daj ¿ony bli�niego - chyba mi
siê te¿ co� od ¿ycia nale¿y?

Ani ¿adnej rzeczy ... - a jak Kowalski
tak siê dorobi³?

Pytanie, którego nie by³o?
Bardzo siê cieszê, ¿e tu jestem. Zawsze kie-
dy wracam, do�wiadczam m³odo�ci ducha
widz¹c znajome, drogie twarze. Wracam tu
z wielk¹ rado�ci¹.
Serdecznie dziêkujemy za rozmowê.
Te¿ dziêkujê. Bóg zap³aæ.
Od redakcji:
Rozmowê przeprowadzono 20. marca br.
w Bydgoszczy. Dostojny Go�æ ¿yczenia, któ-
re zamieszczamy poni¿ej. Tekst rozmowy nie
jest autoryzowany, fot. Fred.

 4 Na o�cie¿ (4/2000)

Wszystkim Czytelnikom, Redaktorom i Sym-
patykom "Na o�cie¿", jak równie¿ wszyst-
kim Parafianom - wytrwa³ym s³uchaczom
tegorocznych rekolekcji ¿yczê rado�ci w
Panu, który jest naszym Zmartwychwsta-
niem i ¯yciem
ks. Tomasz Cyl, Wielkanoc, A.D. 2000
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Pocz¹tek Wielkiego Postu by³ wyj¹t-
kowy w tym roku - Roku Wielkiego Jubile-
uszu. I chocia¿ Wielki Post jest czasem re-
fleksji i powagi, to jednak wydarzenia, które
mia³y w tym czasie miejsce, mo¿na bez w¹t-
pienia nazwaæ historycznymi i zaliczyæ do
kulminacji Roku Jubileuszu, a jednocze�nie
zdarzeñ, które przynosz¹ wiele rado�ci i na-
dziei.

12 marca by³ w Jubileuszowym ka-
lendarzu Dniem Przebaczenia. Ka¿dy z nas
zapewne do�wiadcza³ w swoim ¿yciu tego,
jak trudno zdobyæ siê na szczery akt skru-
chy, by nastêpnie przeprosiæ, wybaczyæ i
prosiæ o wybaczenie, i to w sytuacji, gdy
zawinili�my. Tymczasem Jan Pawe³ II, cz³o-
wiek, który chyba nigdy nikomu nie zrobi³
¿adnej krzywdy, wzi¹³ na swoje barki brze-
miê odpowiedzialno�ci i przeprasza³ za
krzywdy jakie kiedykolwiek wyrz¹dzili
chrze�cijanie. Ma³o tego, przeprasza³ byæ
mo¿e równie¿ za te ciemne strony z dzie-
jów ludzko�ci, które niekoniecznie by³y
"dzie³em" chrze�cijan. Chocia¿ znale�li siê
ludzie niezadowoleni z aktu dokonanego
przez Jana Paw³a II, to jednak  czyn  Ojca
�wiêtego nale¿y  oceniæ jako akt wyj¹tko-
wy i raczej na tak¹ skalê nie maj¹cy miej-
sca w historii, nie tylko Ko�cio³a Katolic-
kiego. Gdyby tak¹ postawê, chocia¿ w nie-
wielkim stopniu przyjmowali "wielcy tego
�wiata", pewnie na �wiecie by³oby mniej
wa�ni i niepokoju.

W tym samym dniu, w Gnie�nie, mia-
³o miejsce równie¿ wyj¹tkowe wydarzenie.
Z inicjatywy arcybiskupa Henryka Muszyñ-
skiego, uroczy�cie obchodzono Millenium
Zjazdu, a w³a�ciwie Synodu  Gnie�nieñskie-
go. Synod by³ wielkim aktem o charakte-
rze ko�cielno-pañstwowym. Poprzez utwo-
rzenie pierwszego na terenach Polski arcy-
biskupstwa i metropolii, Polska zosta³a w³¹-
czona do chrze�cijañskiej wspólnoty
pañstw europejskich. W uroczysto�ciach
milenijnych, oprócz legata papieskiego,
uczestniczy³o  piêciu prezydentów. O przy-
wi¹zaniu i budowaniu jedno�ci europejskiej
w oparciu o warto�ci chrze�cijañskie s³y-
chaæ by³o jednak tylko w wypowiedziach
strony ko�cielnej. Prezydenci natomiast,
zarówno w swoich wypowiedziach, jak i w
Orêdziu Milenijnym, o warto�ciach chrze-
�cijañskich  wypowiadali siê jedynie w kon-
tek�cie historycznym, a przysz³o�æ chc¹
budowaæ na tzw. warto�ciach demokratycz-
nych, tolerancji, prawach cz³owieka, wol-
no�ci itp. (ani s³owa o warto�ciach chrze-
�cijañskich). Na czym te "warto�ci demo-
kratyczne" polegaj¹ bardzo szybko da³ do-
wód nasz prezydent, wetuj¹c ustawê o za-

Jubileuszowy Rok 2000 (5)

HISTORYCZNE WYDARZENIA
W RZYMIE
Kwiecieñ (cd.)
18.04 Wielki Wtorek Bazyliki Wiêksze
Wspólnotowe sprawowanie Sakramentu
Pokuty z indywidualnym rozgrzeszeniem
20.04 Wielki Czwartek Bazylika �w. Piotra
Msza �w. Krzy¿ma * Bazylika �w. Jana na
Lateranie Msza �w. Wieczerzy Pañskiej
27.04 Wielki Pi¹tek Bazylika �w. Piotra Li-
turgia Mêki Pañskiej * Koloseum Uroczysta
Droga Krzy¿owa
23.04 Niedziela Wielkanocna Zmartwych-
wstania Pañskiego Bazylika �w. Piotra * Wi-
gilia Paschalna w Wielk¹ Noc * Liturgia eu-
charystyczna,  b³ogos³awieñstwo Urbi et Orbi

30 niedziela Niedziela w Oktawie Wielkano-
cy Bazylika �w. Pankracego Msza �w. nowo
ochrzczonych doros³ych
Maj
1.05 Wspomnienie �w. Józefa Rzemie�lnika
Msza �w. Jubileusz ludzi pracy
6.05 Bazylika Matki Boskiej Wiêkszej Mo-
dlitwa ró¿añcowa
7.05 III Niedziela Wielkanocna Koloseum
Nabo¿eñstwo ekumeniczne ku czci nowych
mêczenników
13.05 Bazylika Matki Boskiej Wiêkszej Mo-
dlitwa ró¿añcowa
W KONKATEDRZE W BYDGOSZCZY

KWIECIEÑ

21.04, godz. 20.00 WIELKI PI¥TEK Droga
Krzy¿owa ulicami Bydgoszczy z Konkatedry
do Bazyliki.
30.04, godz. 15.00 Bydgoska Jubileuszowa
Pielgrzymka Czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego.
MAJ
1.05, godz. 12.00 Bydgoska Jubileuszowa
Pielgrzymka wszystkich ludzi pracy
3.05, godz. 11.00 Uroczysto�æ Matki Bo¿ej
Królowej Polski. Msza na Starym Rynku.
4.05, godz. 12.00 Bydgoska Jubileuszowa
Pielgrzymka Stra¿y Po¿arnych.
10.05, godz. 12.00 Bydgoska Jubileuszowa
Pielgrzymka S³u¿b Liturgicznych i S³u¿b
O³tarza (ko�cielni, lektorzy i ministranci)
10.05, godz. 18.00 Bydgoska Jubileuszowa.
Pielgrzymka M³odzie¿y Akademickiej.
14.05, godz. 11.00 Rozpoczêcie Tygodnia
modlitw o kap³anów i za kap³anów. Bydgo-
ska Jubileuszowa Pielgrzymka Stowarzyszeñ
Wspierania Powo³añ Kap³añskich.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLI-
TWY NA MAJ  ROKU 2000
Intencja ogólna: Aby Maryja, Bo¿a Matka,
by³a wzorem wierno�ci i ofiarno�ci w na�la-
dowaniu  Chrystusa
Intencja misyjna: Aby jubileuszowa �pa-
miêæ� o  nowych mêczennikach przynios³a
now¹ misyjn¹ wiosnê w Ko�ciele.

OPRACOWALI: MIETEK I KFAD

Kalendarium 2000
kazie pornografii. Tym samym m³odzie¿y,
która tak licznie uczestniczy³a w uroczy-
sto�ciach gnie�nieñskich, wskaza³ porno-
grafiê jako jedn¹ z "warto�ci demokratycz-
nych".

Kolejnym wielkim wydarzeniem, w
du¿ym stopniu tak¿e kontynuowanym w
duchu Dnia Przebaczenia, by³a pielgrzym-
ka Jana Paw³a II  do Ziemi �wiêtej. Pod¹-
¿aj¹c drog¹ naznaczon¹ �ladami Chrystu-
sa, Ojciec �wiêty da³ kolejne �wiadectwo
zgodno�ci swojej wiary i postêpowania,
s³ów, które wypowiada, z drog¹ ¿yciow¹.
Ukaza³ �wiatu, ¿e id¹c drog¹ mi³o�ci mo¿-
na prze³amywaæ nawet najwiêksze lody.
Kroczy³ odwa¿nie, jako Pielgrzym Poko-
ju, po tej �wiêtej Ziemi, na której jednak
przez wieki  nagromadzi³ siê ogrom niepo-
rozumieñ i konfliktów.

Wreszcie wydarzenie o mniejszym
znaczeniu w wymiarze globalnym, ale bar-
dzo istotnym dla naszej wspólnoty parafial-
nej, rekolekcje wielkopostne prowadzone
przez ks. Tomasza Cyla.  Zbieg³y siê one w
czasie z pielgrzymk¹  Ojca �wiêtego do
Ziemi �wiêtej. Ksi¹dz Tomasz, nawi¹zuj¹c
do pielgrzymki Jana Paw³a II,  odby³ wraz
z wiernymi swoist¹ pielgrzymkê po obsza-
rach naszych s³abo�ci i wprowadza³ nas na
szczyt naszego przemienienia.   Bo taki jest
w³a�nie Wielki  Post. Jest nasz¹ pielgrzym-
k¹ do wszystkich miejsc naszych s³abo�ci.
Jest prze³amywaniem naszych barier i lo-
dów, by wej�æ na Górê Przemienienia i by
Chrystusa Zmartwychwsta³ego powitaæ
czystym i radosnym sercem.

BOGDAN
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Gniezno, dnia 8 marca 2000 r.
N. 938/2000/Abp

W roku 1991, jako owoc prze¿ywa-
nego przez Archidiecezjê Kongresu Eucha-
rystycznego, rozpoczêli swoj¹ pos³ugê
Nadzwyczajni Szafarze Komunii �w. Ich
s³u¿ba koncentruje siê przede wszystkim na
zanoszeniu Komunii �w. ludziom chorym.
Dla tych ludzi, którzy nieraz przez wiele
lat pozostaj¹ w domu, mo¿liwo�æ przyjê-
cia Chrystusa w Komunii �w. sprawia
ogromn¹ rado�æ i jak sami mówi¹ s¹ bar-
dzo wdziêczni, ¿e mog¹ korzystaæ zw³asz-
cza w niedzielê i wiêksze uroczysto�ci z Ko-
munii �w., która ³¹czy ich nie tylko z Chry-
stusem ale i z ca³¹ wspólnot¹ parafialn¹.

Ko�ció³ zachêca i zezwala, by tam
gdzie kap³an nie mo¿e podo³aæ sam, a gdzie
zachodzi taka konieczno�æ, ustanowiæ
�wieckich szafarzy Komunii �w. motywu-
j¹c to duchowym dobrem wiernych (por.
KPK, Kan. 230 § 3, "Eucharisticum miste-
rum" nr 40).

Id¹c za tymi wskazaniami Ko�cio³a,
- jak równie¿ kieruj¹c siê przede  wszyst-
kim mi³o�ci¹ do chorych i cierpi¹cych oraz
wychodz¹c niejako naprzeciw ich têskno-
tom, przygotowali�my pod koniec lutego
br., kolejn¹ grupê mê¿czyzn z ró¿nych pa-
rafii, archidiecezji. W�ród nich byli tak¿e
przedstawiciele Waszej Parafii - panowie:
Stanis³aw Kowalkowski, Zdzis³aw Krau-
klis, Franciszek Stró¿yñski.

Na pro�bê Ksiêdza Proboszcza i sa-
mych zainteresowanych oraz po uzyskaniu
zapewnienia Waszego Ksiêdza Proboszcza,
¿e równie¿ Wspólnota Parafialna jest przy-
gotowana na ¿yczliwe przyjêcie pos³ugi
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii �w.
pragnê Was powiadomiæ, ¿e udzielam im
upowa¿nienia do spe³niania funkcji Nad-
zwyczajnego Szafarza Komunii �w.

Ufam, ¿e zostan¹ przez Was dobrze
przyjêci, z nale¿yt¹ wiar¹ i rado�ci¹, a cho-
rzy odt¹d bêd¹ mogli czê�ciej ³¹czyæ siê z
Chrystusem w Komunii �w.. W ten sposób
Wasz duszpasterz dozna wsparcia, a Ko-
�ció³ objawi siê jako wspólnota coraz bar-
dziej odpowiedzialnych i zaanga¿owanych
wiernych �wieckich, wspó³pracuj¹cych
ochoczo ze swym duszpasterzem.

Nadzwyczajnym Szafarzom i Wam
wszystkim z serca b³ogos³awiê abp Metro-
polita Gnie�nieñski Henryk Muszyñski

Od redakcji:

2.04. br. na Mszy �w. o godz. 8.30  list odczytano
i szafarzy uroczy�cie powitano.

  �wieca Wielkiej Nocy

PASCHA£
�W tê noc pe³n¹ ³aski ... niech ta �wie-

ca po�wiêcona na chwa³ê Twojego imienia,
nieustannie p³onie, aby rozproszyæ mroki
tej nocy. Niech jej p³omieñ doczeka wscho-
du s³oñca, które nie zna zachodu, Chrystu-
sa, Syna Twojego" to fragment modlitwy
podczas po�wiêcenia pascha³u.

Pascha³, zwany �wiec¹ Wielkiej
Nocy w obrzêdach Wigilii Paschalnej zaj-
muje honorowe miejsce. Jest on symbolem
Zmartwychwsta³ego Chrystusa. Zaraz po
pob³ogos³awieniu nowego ognia nastêpuje
po�wiêcenie pascha³u. Kap³an kre�li na nim
rylcem znak krzy¿a. Nad krzy¿em greck¹
literê Alfa- Pocz¹tek, pod nim literê Ome-
ga- Koniec. Na czterech polach miêdzy ra-
mionami krzy¿a zaznacza cyfry bie¿¹cego
roku. Jednocze�nie wypowiada przy tym
nastêpuj¹ce s³owa: ��Chrystus wczoraj i
dzi�. Pocz¹tek i koniec. Alfa i Omega. Do
niego nale¿y czas i wieczno�æ, Jemu chwa-
³a i panowanie przez wszystkie wieki wie-
ków. Amen.

Nastêpnie kap³an umieszcza na �wie-
cy paschalnej piêæ czerwonych znaków
zwanych granatami, a symbolizuj¹cych piêæ
ran Chrystusa. Mówi przy tym: ''Przez Swo-
je �wiête rany- ja�niej¹ce chwa³¹ niech nas
strze¿e- i zachowuje- Chrystus Pan. Amen."

Teraz kap³an zapala pascha³ od po-
�wiêconego ognia, modl¹c siê: �Niech �wia-
t³o Chrystusa chwalebnie Zmartwychwsta-
³ego rozproszy ciemno�ci nocy naszych serc
i umys³ów".

Obrzêd po�wiêcenia pascha³u jest
bardzo dawny, bo siêga V wieku. Podkre-
�lenie roli pascha³u w liturgii Wigilii Pas-
chalnej wyra¿a³o siê w ró¿nych zewnêtrz-
nych formach. W XII wieku rozpowszech-
ni³ siê zwyczaj kre�lenia na nim znaku krzy-
¿a i dwóch liter alfabetu greckiego Alfa i
Omega, a tak¿e umieszczania na nim piê-
ciu ziaren kadzid³a.

Obrzêd liturgiczny zwi¹zany z zapa-
laniem pascha³u, nawi¹zuje do staro¿ytne-
go zwyczaju zapalania lampy po zapadniê-
ciu zmroku, celem o�wietlenia zgromadze-
nia lub �wi¹tyni.

¯ydzi zapaleniem �wiecy rozpoczy-
nali szabat. Chrze�cijanie w �wietle p³on¹-

cej �wiecy widz¹ obraz Chrystusa, który
sam siebie okre�la, jako �wiat³o�æ �wiata:
"Ja jestem �wiat³o�ci¹ �wiata. Kto idzie za
mn¹, nie bêdzie chodzi³ w ciemno�ci, lecz
bêdzie mia³ �wiat³o ¿ycia�(J8,12) . Razem
z Chrystusem - �wiat³o�ci¹, ciemno�æ ust¹-
pi³a jasno�ci, �mieræ zosta³a pokonana.
Chrystus w tajemnicy Paschalnej otworzy³
mam drogê do nieba - �wiat³o�ci wiekuistej.

�wiêty Pawe³
Aposto³, maj¹c na
uwadze chrzest,
wzywa wierz¹cych
w Efezie: "Niegdy�
bowiem byli�cie
ciemno�ci¹, lecz te-
raz jeste�cie �wia-
t³o�ci¹ w Panu, po-
stêpujcie jak dzieci
�wiat³o�ci" (Ef5.8) i
dodaje: "Zbud� siê,
o �pi¹cy, i powstañ
z martwych, a zaja-
�nieje ci Chrystus"
(Ef5,14). Przez ca³y
okres wielkanocny,
trwaj¹cy piêædzie-
si¹t dni, �wieca
Wielkiej Nocy -
pascha³ stoi w ko-
�ciele na wysokim
�wieczniku i jest
zapalana w czasie
liturgii Mszy �wiê-
tej.

Dopiero po
niedzieli Zes³ania
Ducha �wiêtego
pascha³ zostanie
umieszczony przy
chrzcielnicy. Tu bê-
dzie zapalany pod-

czas udzielania sakramentu chrztu �wiête-
go. To od pascha³u zapalane bêd¹ �wiece
chrzcielne. �wiat³o wielkanocnej �wiecy
przypomina nam, wierz¹cym, cel ¿yciowej
wêdrówki i budzi têsknotê osi¹gniêcia �wia-
t³o�ci wiekuistej.

KRZYSZTOF

Nowi szafarze

DAR SERCA

Na radosne dni  Zmartwychwstania Pañskiego
Drogim Kap³anom, Czytelnikom, Parafianom i Sympatykom

sk³adamy z serca p³yn¹ce ¿yczenia.

�Chrystus zmartwychwstan jest - nam na przyk³ad dan jest
i¿ mamy zmartwychpowstaæ ...� - Alleluja!

Redakcja



Pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy
Ko�ció³ po�wiêca Mi³osierdziu Bo¿emu.
Czy wiemy co to jest Mi³osierdzie Bo¿e?
W potocznej mowie mi³osierdzie kojarzy
nam siê ze wspó³czuciem i przebaczeniem.
Jednak takie rozumienie wydaje siê zbyt
p³ytkie, gdy¿ mo¿e doprowadziæ do pomi-
niêcia wielkiego bogactwa i do�wiadczeñ,
jakich doznali Izraelici. Naród Wybrany,
kiedy odwróci³ siê od Boga by czciæ z³ote-
go cielca pozna³ opiekê Bo¿¹. Po tym sprze-
niewierzeniu, Pan wys³ucha³ wstawiennic-
twa Moj¿esza i zgodzi³ siê i�æ w dalszym
ci¹gu z niewiernym ludem, okazuj¹c mu
Sw¹ mi³o�æ. Ulitowa³ siê nad nim i pu�ci³
wystêpek w niepamiêæ. Na pro�bê Moj¿e-
sza Bóg id¹c przed nim powiedzia³: "Jah-
we, Jahwe, Bóg Mi³osierny, lito�ciwy, cier-
pliwy, bogaty w ³askê i wierno�æ" (Wj 34,5-
6).

Nie jest to bynajmniej przypadek od-
osobniony. Stary Testament i historia Na-
rodu Wybranego to wielkie pasmo Bo¿ego
mi³osierdzia. Piêknie mówi¹ o tym psalmi-
�ci, chocia¿by s³owami: "Wspominaj na
mi³osierdzie Twoje, Panie, na dobroæ Two-
j¹, bo trwa ona od wieków"(Ps25,6) Psal-
mista prosi w modlitwie Pana, aby Ten nie
odrzuca³ Swego Mi³osierdzia. W innym
miejscu mówi, ¿e mi³osierdzie Bo¿e obej-
muje wszystkich ludzi i wszystko stworze-
nie: "Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego
mi³osierdzie ogarnia wszystkie Jego dzie-
³a"(Ps145,9).

To w³a�nie mi³osierna mi³o�æ Ojca do
ludzi sprawi³a, ¿e przyszed³ na �wiat Jezus
Chrystus, Jedyny Syn Boga ̄ ywego, który
z mi³o�ci zbawi³ �wiat i nas - ludzi. Mi³o-
sierdzie jak widzimy jest darem Samego
Boga. W oparciu o takie uobecnienie Boga-
Ojca mi³o�ci i mi³osierdzia, Jezus czyni
mi³osierdzie jednym z g³ównych tematów
Swego nauczania. Zauwa¿my, ¿e na kartach
Nowego Testamentu wszyscy Ewangeli�ci
podejmuj¹ temat Mi³osierdzia. Ba, Ewan-
gelista �w. £ukasz jest przez wielu nazy-
wany "Ewangelist¹ Mi³osierdzia".

Aby choæ pokrótce przybli¿yæ sens
nauczania Jezusa o mi³osierdziu, wspomnij-
my dwie przypowie�ci: o dobrym Samary-
taninie i o synu marnotrawnym, którego
ojciec przyj¹³. Takich przyk³adów nauki
Jezusa jest wiele i stanowi¹ one trzon ca³ej
Dobrej Nowiny. Przecie¿ na pytanie co czy-
niæ, aby otrzymaæ ¿ycie wieczne Jezus po-
daje przykazania mi³o�ci Boga i bli�niego.
Zwieñczeniem przekazu o mi³osierdziu za-
pewne jest kazanie na górze, kiedy Chry-
stus mówi: "B³ogos³awieni mi³osierni, al-

Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego

 ZGODA NA PRAWDÊ ...
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bowiem oni Mi³osierdzia dost¹pi¹".
Chrystus objawiaj¹c Mi³osierdzie

Bo¿e stawia równie¿ nam wymagania. Tra-
dycja podaje nam uczynki mi³osierne wo-
bec duszy i wobec cia³a. Ka¿dych z nich
jest siedem i dobrze aby�my je sobie przy-
pomnieli. Wobec cia³a to: "g³odnych nakar-
miæ, spragnionych napoiæ, nagich przy-
odziaæ, bezdomnych w dom przyj¹æ, wiê�-
niów pocieszaæ, chorych nawiedzaæ i umar-
³ych grzebaæ" Uczynki mi³osierne wobec
duszy za� to: "grzesznych upominaæ, nie-
umiejêtnych pouczaæ, w¹tpi¹cym dobrze

radziæ, strapionych pocieszaæ, krzywdy
cierpliwie znosiæ, urazy chêtnie darowaæ,
modliæ siê za ¿ywych i umar³ych".

Stosuj¹c siê do powy¿szego na pew-
no bêdziemy zgodni ze s³owami Pana: "Co-
kolwiek uczynili�cie jednemu z tych ma-
luczkich, mnie�cie uczynili" Chrystus bar-
dziej jeszcze ni¿ s³owami ukazuje nam sens
mi³osierdzia swoim postêpowaniem. Wska-
zuje nam, ¿e nie chodzi tylko o przykaza-
nie czy wymagania natury etycznej, lecz o
spe³nienie jak¿e wa¿nego warunku. Aby
Bóg móg³ siê objawiæ w Mi³osierdziu w sto-
sunku do cz³owieka, ten musi okazaæ rów-
nie¿ swoje mi³osierdzie, czyli mi³o�æ, uf-
no�æ i lito�æ w stosunku do drugiego cz³o-
wieka, a przez to i do Samego Boga.

Uwierzyæ w ukrzy¿owanego Syna to
znaczy uwierzyæ, ¿e w �wiecie jest obecna
mi³o�æ i ¿e jest ona potê¿niejsza od jakie-
gokolwiek z³a, w które ka¿dy z nas jest
uwik³any. Uwierzyæ za� w tak¹ mi³o�æ to
znaczy uwierzyæ w Mi³osierdzie.

Bardzo dok³adnie sens Mi³osierdzia
Bo¿ego przedstawia nam Ojciec �wiêty Jan

Pawe³ II w swej Encyklice " Dives in mise-
ricordia". Równie¿ objawienia b³. Fausty-
ny Kowalskiej dostarczaj¹ nam wa¿nych
informacji na temat Mi³osierdzia Bo¿ego.
Z jej s³ów dowiadujemy siê m.in., ¿e Pan
Bóg jest Bogiem Mi³osierdzia. To najwiêk-
szy przymiot Stwórcy. To mi³o�æ przeba-
czaj¹ca i twórcza. Pan Bóg nie tylko lituje
siê nad cz³owiekiem, ale i przebacza mu
grzechy, d�wiga i podnosi go ku wy¿szym
warto�ciom. Przedmiotem Bo¿ego Mi³o-
sierdzia jest grzech cz³owieka. Pan Jezus
powiedzia³ do niej wprost: "Nim przyjdê
jako Sêdzia Sprawiedliwy, przychodzê
wpierw jako król Mi³o�ci" (Dz. str. 39). Ob-
jawienie jakie otrzyma³a w lutym 1931
roku, �ci�le wi¹¿e siê ze znanym nam obra-
zem Mi³osierdzia Bo¿ego, który Jezus przy-
kaza³ jej wykonaæ.

Pan Jezus wybra³ sobie Siostrê Fau-
stynê na aposto³kê mi³osierdzia. Aposto³-
kê przez czyn, s³owo i modlitwê. Mówi ona,
¿e je¿eli cz³owiek zgodzi siê na prawdê o
sobie to musi uznaæ, i¿ najbardziej potrze-
buje w³a�nie mi³osierdzia. Czerpi¹c ze �ró-
d³a Bo¿ego Mi³osierdzia pomy�lmy, czy
przypadkowo nie przechodzimy obojêtnie
obok potrzebuj¹cych? Czy nie postêpuje-
my czasem jak biblijny lewita czy kap³an?

Pan Jezus stawia nam pewne wyma-
gania Jednak b³. s. Faustyna mówi, ¿e naj-
wa¿niejsz¹ rzecz¹, jedynym warunkiem
postawionym przez Jezusa a otwieraj¹cym
nam drogê do Bo¿ego Mi³osierdzia jest uf-
no�æ. Pamiêtajmy o tym codziennie. Pamiê-
tajmy we wszystkich naszych poczyna-
niach. Niech naszym drogowskazem i klu-
czem do Mi³osierdzia bêd¹ trzy s³owa
JEZU UFAM TOBIE.

KFAD

TELEWIZJA
NIEPOKALANÓW

ul. Zakroczymska 1,
00-225 Warszawa

tel. (022) 635-91-84;
831-73-98

fax ()22) 831-72-98
e-mail: tn@tn.com.pl

Czytelnicy i odbieraj¹cy sygna³
Bydgoskiej Telewizji Kablowej

�GAWEX�
Od 10. kwietnia br. w Upominku Wielkanoc-
nym od TVBK GAWEX uruchomiono testo-
wo nadawanie sygna³u TV Niepokalanów na
kanale 43. Szczegó³y programu, który nada-
wany jest od 9.00 do 24.00 mo¿na znale�æ w
�Niedzieli� i �Przewodniku katolickim�.

TVKB �Gawex�, ul. J. Poraziñskiej 4,
11p,  Bydgoszcz, tel. 346-73-67

Od redakcji:
Piêknie dziêkujemy TVBK �GAWEX�



Zbli¿a siê Wielkanoc, czas rado�ci po
refleksyjnym okresie Wielkiego Postu, kie-
dy ¿yczymy sobie �weso³ych �wi¹t�.  Spró-
bujmy wiêc spojrzeæ na rado�æ, tak¹ zwy-
k³¹, ludzk¹. Oto co tata jeszcze spamiêta³:

Wbrew pozorom cieszyæ siê i bawiæ
nie jest wcale tak prosto. Wiele jest modeli
i kanonów, wed³ug których ludzie objawiaj¹
swoje zadowolenie. W tej materii na prze-
strzeni dziesiêcioleci, które pamiêtam nie-
wiele siê chyba zmieni³o. Zmieni³y siê z
pewno�ci¹ miejsca i formy zabaw.

Obecnie s¹ kluby, dyskoteki czy pub-
y, a dawniej cukiernie, ogródki kawiarnia-
ne czy teatrzyki. Wydaje mi siê jednak, ¿e
trzeba postawiæ pytanie, czy w ogóle po-
trafimy siê bawiæ i cieszyæ?

Odnoszê wra¿enie, ¿e wspó³cze�ni
nam rodacy zatracaj¹ umiejêtno�æ zabawy,
a æwiczenie miê�ni twarzy zwane u�mie-
chem jest coraz mniej spotykane. No i oczy-
wi�cie przy ró¿nych okazjach nie mo¿e za-
brakn¹æ niestety "stymulatora humoru",
czyli tzw. "wody rozmownej".

Niezmiernie rzadko zdarzaj¹ siê spo-
tkania, na których nie jest podawany i nie
gra g³ównej roli alkohol. Dopiero po za¿y-
ciu tego specyfiku rozwi¹zuj¹ siê jêzyki i
"impreza" nabiera kolorów. Zostawiam to
bez komentarza.

A dawniej? No có¿. Pamiêtam ró¿ne
okazje towarzyskie, gdzie nie by³o alkoho-
lu. By³y za to ró¿ne �piewy i gry. Ile¿ by³o
przy tym �miechu i rado�ci. Przypomnê tu
nie spotykane dzi� majówki. Podczas ro-

A mój tato powiedzia³ ...

RADOWAÆ SIÊ, ALE JAK?

W tegorocznym okresie Wielkiego Po-
stu, postanowi³am bardziej ni¿ zwykle zain-
teresowaæ siê wydawnictwami katolickimi.
Codzienna lektura ró¿nych publikacji pozwo-
li³a mi spotkaæ mnóstwo prawd, dotycz¹cych
¿ycia cz³owieka. Wszystkie oparte s¹ na naj-
wa¿niejszym drogowskazie, jakim jest Pismo
�wiête. Jest to dla mnie oczywiste, bo cz³o-
wiek nie by³by w stanie wymy�liæ czego�
bardziej doskona³ego.

Nie mam zamiaru interpretowaæ s³ów
zawartych w Biblii (nie jestem do tego przy-
gotowana), ale pragnê podzieliæ siê swoimi
odczuciami. W Biblii, tak jak w ¿yciu co-
dziennym, znale�æ mo¿na rado�ci i smutki,
pro�by i dziêkczynienia. Doskona³ym przy-
k³adem jest Ksiêga Psalmów. Ile¿ w niej jest
okre�leñ oddaj¹cych rado�æ istnienia! Oto
przyk³ad: "Chwalê Ciê, Panie, ca³ym sercem,
opowiadam wszystkie cudowne Twe dzie³a.
Cieszyæ siê bêdê i radowaæ Tob¹, psalm bêdê
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�piewaæ na cze�æ Twego imienia, o Najwy¿-
szy" (Ps 9).

Mo¿na by przytaczaæ wiele urywków
o podobnym tonie. Lecz po co? Nic nie stoi
na przeszkodzie, by przeczytaæ je w ca³o�ci.
Gor¹co zachêcam do lektury, bo po takich
s³owach l¿ej i rado�niej robi siê na sercu. Je-
ste�my stworzeni do rado�ci, mimo ci¹g³ego
upadania. Bóg da³ nam piêkny �wiat, aby�my
z niego m¹drze korzystali. Czy potrafimy
patrzeæ pod tym k¹tem?

Okres Wielkiego Postu kojarzy siê nam
ze smutkiem, przygnêbieniem, ograniczenia-
mi w rozrywkach. Wymaga od nas pewnego
wyciszenia i refleksji nad w³asnym ¿yciem
w kontek�cie mêki Chrystusa. Nie znaczy to,
¿e mamy chodziæ z ponur¹ min¹, z g³ow¹ w
chmurach. W perspektywie mamy wielk¹ ra-
do�æ. Jeste�my w lepszym po³o¿eniu ni¿ apo-
sto³owie, bo wiemy, ¿e Chrystus zmartwych-
wsta³ i da³ nam ¿ycie wieczne.

¯ycie codzienne niesie nam ró¿ne
chwile. Czêsto nie zauwa¿amy, ¿e s¹ tam te¿
drobne rado�ci. Chciejmy je wy³apaæ zanim
staniemy siê zamkniêci, ponurzy i zniechê-
ceni. Nie sprzyja to kontaktom miêdzyludz-
kim, tworzy agresjê. Nie piszê tych s³ów aby
moralizowaæ. Dzielê siê tylko w³asnym do-
�wiadczeniem.

Obracamy siê w�ród ludzi, którzy nas
obserwuj¹, oceniaj¹, byæ mo¿e chc¹ nas na-
�ladowaæ. Jak wiêc nas postrzegaj¹? Ksi¹dz
Roman Rogowski przytacza w swoich roz-
wa¿aniach  (zob. Agenda Liturgiczna Maryi
Niepokalanej, rok 2000,  tom I) s³owa Veti-
no:

 �Patrzê nieraz na was chrze�cijanie
i p³akaæ mi siê chce! Oto uwa¿acie siê za lep-
szych, bardziej doskona³ych ni¿ sam Bóg. Bo
je�li Bóg stworzy³ cz³owieka na swój obraz
to po to, by ten cz³owiek tak jak On by³ pe³en
rado�ci i dobroci, ¿yczliwo�ci i wspó³czucia,
akceptacji ¿ycia i otwarto�ci. Tymczasem wy
- jakby uwa¿aj¹c siê za lepszych od Niego -
jeste�cie pe³ni smutku i przygnêbienia, ab-
negacji i zamkniêcia, rezygnacji i zobojêtnie-
nia".

Mocne s³owa. Prawda? Spróbujmy
okre�liæ w jakim stopniu odnosz¹ siê do nas
i wyci¹gnijmy konkretne wnioski. Nie cho-
dzi przecie¿ o pusty �miech bez powodu i w
nieodpowiednich okoliczno�ciach. Nic nie
robiæ na si³ê i wbrew w³asnej woli, bo wy-
padnie dziwnie.

Osobi�cie mam powód do rado�ci, ¿e
podjê³am takie postanowienie wielkopostne,
które wiele mnie uczy. Mój "patent" powie-
rzam wszystkim, którzy maj¹ ochotê skorzy-
staæ. Serdecznej rado�ci ze Zmartwychwsta-
nia Pañskiego ¿yczy

IRENA G.

dzinnych wyjazdów do Smuka³y czy Ryn-
kowa, nie potrzeba by³o ¿adnego kataliza-
tora czy przyspieszacza nastroju. Wspólne
zabawy wprawia³y w doskona³y humor za-
równo m³odych jak i starszych. Na majów-
ki nie je�dzi³o siê codziennie. Poza nimi
m³odzie¿ równie¿ potrafi³a zagospodaro-
waæ sobie czas wolny. Gremialne wyciecz-
ki rowerowe czy wypady nad �luzy nie by³y
czym� osobliwym. Nieod³¹cznym atrybutem
tych eskapad nie by³o szk³o, a gitara i
u�miech ju¿ na starcie.

Oczywi�cie by³y miejsca i byli ludzie
gdzie alkohol la³ siê strumieniami, ale te
�rodowiska omijane by³y szerokim ko³em
przez m³odzie¿ szkoln¹.

A dzisiaj nie ma ju¿ majówek, kawia-
renek ulicznych z prawdziwego zdarzenia.
Na �luzach s³ychaæ wieczorami jêzyk, któ-
ry powszechnie uwa¿any jest za nieparla-
mentarny. A tak w ogóle, kto o zmroku pój-
dzie nad kana³? Chyba tylko ten, kto chce
naraziæ na szwank swoje zdrowie, a nawet
¿ycie. Szkoda, ¿e minê³y te czasy, bo chyba
by³o weselej i l¿ej.

Co� w tym chyba jest, bo po zmroku
nie spotyka siê roz�piewanej m³odzie¿y. O
przepraszam! Mo¿na spotkaæ, ale z butel-
k¹ piwa w rêce a i �piewy to nie te o �ryb-
kach �pi¹cych w jeziorze�.

¯yczê mi³ej zabawy i u�miechu
WOJCIECH

Od redakcji:
Panom -  Jerzemu i Wojciechowi - imie-
ninowe - Sto lat!

O wielkopostnych postanowieniach

MÓJ PATENT



Wielkanoc jest najstarszym i najwa¿-
niejszym �wiêtem w chrze�cijañstwie, ob-
chodzonym, jak wiadomo, jako pami¹tka
Zmartwychwstania Chrystusa. Byæ mo¿e
jednak nie wszyscy znaj¹ jej rodowód i po-
chodzenie wi¹zanych z ni¹ obrzêdów i oby-
czajów. Ustalaj¹c jej termin uczestnicy So-
boru Nicejskiego z 325 roku nawi¹zali do
¿ydowskiego �wiêta Desach obchodzone-
go od VII wieku ~3.n.e. w pierwsz¹ nie-
dzielê po pierwszej wiosennej pe³ni ksiê-
¿yca, tj. miêdzy 22 marca a 25 kwietnia, na
pami¹tkê wyj�cia Izraelitów z Egiptu. He-
brajskie s³owo "Desach'' oznacza "przej-
�cie". W Biblii otrzyma³o greck¹ formê
"Pascha", i pod t¹ nazw¹ �wiêta wielkanoc-
ne znane s¹ w chrze�cijañstwie obrz¹dku
wschodniego.

W Ko�ciele Katolickim funkcjonuje
ona w zasadzie jedynie w liturgii. Pascha
to równie¿ s³odkie danie wielkanocne z bia-
³ego sera z dodatkiem mas³a, ¿ó³tek i baka-
lii, zwykle w kszta³cie �ciêtej piramidy. Nie-
kiedy danie to nazywane jest ruskim serni-
kiem.

W �redniowieczu popularno�ci¹ za-
czê³y cieszyæ siê tzw. Misteria, czyli sceny
dramatyczne o tre�ci biblijnej, zw³aszcza
pasyjnej. Najstarsze znane nam to ''Histo-
ria o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pañ-
skim - Misterium Rezurekcyjne''. U³o¿one
zosta³o przez zakonnika Miko³aja z Wi³-
kowiecka oko³o 1580 roku. Sama nazwa
Misterium pochodzi z ³aciñskigo "myste-
rium" i oznacza po prostu "tajemnica".
W³¹czone zosta³o do obrzêdów wielkanoc-
nych, poniewa¿ tajemnica otacza³a fakt
Zmartwychwstania Jezusa. Poprzedzone
ono jednak by³o pochodz¹cym jeszcze z
czasów pogañstwa greckim "misterionem",
czyli staro¿ytnymi widowiskami dotycz¹-
cymi zdarzeñ z ¿ycia bóstw. Owiane by³y
tajemnic¹, ze wzglêdu na fakt, ¿e by³y do-
stêpne tylko dla wtajemniczonych.

Odprawiana w Ko�ciele katolickim w
Niedzielê Wielkanocn¹ liturgia o �wicie
Msza �wiêta z procesj¹ to Rezurekcja. Na-
zwa wywodzi siê z ³aciñskiego wyra¿enia
"resurrectio ex mortis" czyli "powstanie z
martwych. W Poniedzia³ek Wielkanocny
niezmiennie króluj¹cym zwyczajem jest
"�migus-dyngus", czyli obecnie najczê�ciej
zwyczaj polewania siê wod¹. Wcze�niej

Jak osobi�cie prze¿y³e�(³a�) tegoroczne æwicze-
nia rekolekcyjne?
*  Odebra³em je bardzo pozytywnie za co, o

ile mo¿na, chcia³bym podziêkowaæ ks. To-
maszowi i zapewne ks. Proboszczowi, któ-
ry go zaprosi³.  Ostatnio z takim zaintere-
sowaniem s³ucha³em nauk ks. Witalisa z
Bazyliki (�p. przyp. red.)(Zygmunt)

*  Bardzo rado�nie. Bardzo siê cieszê, ¿e mo-
g³am uczestniczyæ w ca³ych rekolekcjach,
co dotychczas nie zawsze mi siê udawa³o.
Wiele siê z tych nauk po prostu nauczy-
³am, bo nie wszystko wiedzia³am tak do-
k³adnie.  (Jadwiga)

*  Odbiera³em normalnie. D³ugie by³y te ka-
zania, a¿ nogi bola³y od stania, ale cieka-
we. Nie takie nudne jak czasem w niedzie-
lê. Mo¿e akurat dlatego, ¿e to Wielki Post
2000? Ksi¹dz mówi³ nawet przekonywu-
j¹co i du¿o mówi³ o tym, co robi Papie¿.
(Tomasz)

*  Cieszê siê z ich prze¿ycia. Nauki ks. To-
masza uzmys³owi³y mi konieczno�æ dobre-
go rachunku sumienia. Nie pamiêtam, kie-
dy by³am tak dobrze, szczegó³owo przygo-
towana do spowiedzi. Dobrze, ¿e w tym
czasie by³ akurat 21 dzieñ miesi¹ca i ten
Ró¿aniec z bolesnymi tajemnicami. Tak na
czasie. Jak odebra³am jeszcze? Jestem  ja-
ka� silniejsza w wierze. To by³ pewien za-
strzyk, uodpornienie na wszystko zwyk³e,
szare wokó³  nas. Po prostu wspania³e. (Jo-
anna)

*  Ka¿dy Rekolekcjonista to pewna indywi-
dualno�æ. Wnosi w nauki swój intelekt,
charyzmat, pasjê. Znany nam ks.Tomasz z
w³a�ciw¹ sobie werw¹, ³atwo�ci¹ nawi¹zy-
wania kontaktu z s³uchaj¹cymi, z humo-
rem, przekaza³ tre�ci ewangeliczne dobrze
znane, lecz na nowo odkrywane. Wydawaæ
by siê mog³o, ¿e uczestnicz¹c w rekolek-
cjach kilka razy w roku, nic nowego siê nie
us³yszy. Tak nie jest. Za ka¿dym razem co�
innego mnie "uderza". Dlatego wy³apujê z
nauk to, nad czym muszê popracowaæ. Tym
razem te¿ tak by³o. (Irena)

*  Po raz pierwszy uczestniczy³am w reko-
lekcjach wielkopostnych w parafii MBKM.
Mia³y one zupe³nie inny charakter ni¿ te w
mojej parafii. By³am poruszona tym, co
zobaczy³am, jak m³odzie¿ potrafi s³uchaæ
i uczestniczyæ w modlitwie. Rekolekcjo-
nista mówi³ tak przejmuj¹co, piêknie i do-
sadnie, ¿e wszyscy s³uchali z wielk¹ uwa-
g¹ i skupieniem. By³am naprawdê mile za-
skoczona tym co us³ysza³am i uwa¿am, ¿e
te 3 dni bardzo mnie podbudowa³y.
(Agnieszka I)

* Uwa¿am, ¿e rekolekcje wielkopostne s¹ do-
skona³ymi æwiczeniami, które maj¹ nam
pomóc, aby jak najlepiej przygotowaæ siê

Rekolekcyjna sonda

ÆWICZENIA
Wielkanocne historie

OBRZÊDY, ZWYCZAJE
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by³y to dwa ró¿ne obyczaje wielkanocne.
Dyngus - od staroniemieckiego "dingnis"
znaczy³ po prostu "okup". By³ to datek w
postaci jaj, wêdlin czy ciasta, jaki od go-
spodyni otrzymywali ch³opcy chodz¹cy "po
dyngusie" oblewaj¹cy delikatnie wod¹ pan-
ny i panie. Natomiast �migus to s³owo po-
chodz¹ce z niemieckiego ''schmacken" tzn.
"biæ". Do wielkanocnej tradycji nale¿a³o
bowiem uderzanie, na szczê�cie rózg¹
wierzbow¹ z baziami, pochodz¹c¹ z Nie-
dzieli Palmowej. Wierzbow¹ ga³¹zkê z cza-
sem zast¹piono brzozow¹, ze �wie¿o roz-
winiêtymi listkami.

Na Kresach Wschodnich dawnej Rze-
czypospolitej ten dawny Dyngus nazywa siê
chodzeniem z "³a³ownikami". £a³ownicy,
lub allelujnicy chodzili od domu do domu i
�piewali piosenki, zwane od powtarzaj¹cej
siê przy�piewki "³a³ym, ³a³ym oj ³a³ym" ³a-
³ymkami lub o³ymkami. Dostawali za to od
gospodyñ du¿e ilo�ci kolorowo malowa-
nych jaj, którymi po obej�ciu terenu zaba-
wiali siê w "kaczanie" czyli toczenie. Za-
bawa polega³a na tym, ¿e jajka toczono po
deseczce lub rynience tak, aby siê st³uk³y,
lub nawet musnê³y o siebie. Kto do tego
doprowadzi³ stawa³ siê ich w³a�cicielem.
Wyraz "kaczanie" to regionalizm czysto
wschodni o pod³o¿u ruskim. Gospodynie
kresowe wola³y "kaczaæ" a nie "wa³kowaæ"
ciasto, z którego tu¿ przed Wielkanoc¹ pie-
k³y "pirogi"- smaczne bu³eczki szafranowe.
W okresie �wi¹t wielkanocnych wysy³amy
kartki z ¿yczeniami "Weso³ego Alleluja".
Co naprawdê oznacza ten zwrot? Z defini-
cji w s³ownikach "alleluja" to wezwanie li-
turgiczne do wiernych o z³o¿enie ho³du
Bogu, wyraz rado�ci i triumfu zaczynaj¹cy
lub koñcz¹cy liczne psalmy i modlitwy
zw³aszcza w okresie wielkanocnym. S³owo
to pochodzi z jêzyka hebrajskiego "halle-
lu-Jah" i znaczy "chwalcie Jahwe". Takich
i innych radosnych przy�piewów oraz po-
godnych �wi¹t PT Czytelnikom, ¿yczy au-
tor niniejszego artyku³u.

KFAD

Materia³y: Fragmenty z ksi¹¿ki�Zwyczaje
i obyczaje w dawnej Polszcze", wybrane na
Wielkanoc przez  Wydawnictwo PAX �Zo-
rza �wi¹teczna�, nr 10/1973,

do �wi¹t Zmartwychwstania Pañskiego.
Tegoroczne rekolekcje dotyczy³y m.in. "ra-
chunku sumienia". Muszê przyznaæ, ¿e by³y
ciekawe w tre�ci i niech ¿a³uje ten kto nie
by³. (Agnieszka II)

KRZYSZTOF

Od autora: By³y te¿ np. takie odpowiedzi: Do-
bre. Tak sobie. Nie mam czasu. Jedna za� jak¿e
wymowna: - �Nie wiem. To z³y adres, bo mnie
to nie interesuje�. Odpowiedzi zebrano dnia 22.
marca po wieczornej Mszy �w. od przypadko-
wo spotkanych osób.



Te s³owa tytu³u to najprosciej opisa-
ny cel tegorocznych rekolekcji wielkopost-
nych dla uczniów szkó³ podstawowych.
G³ównym tematem naszych spotkan by³o
przyblizenie postaci Jezusa Mi³osiernego,
Jezusa, który kocha nas  mimo wszystkich
naszych nieprawo�ci. Zrozumienie tego
tematu nie by³o jednak proste. Pomaga³y
nam w tym liczne scenki.

 Pierwszego dnia rano przyjrzeli�my
siê dzieciêcej ,,g³upocie� i nie�wiadomo-
�ci. Ten obraz pomóg³ nam zrozumieæ, ¿e
pozory czêsto myl¹ i choæ niektórzy wy-
daj¹ siê byæ z³ymi lud�mi, to gdy Bóg jest
dla nich wa¿ny, pomaga im staæ siê dobry-
mi oraz szlachetnymi osobami. Przypatru-
j¹c siê tej scence zastanowili�my siê rów-
nie¿ nad naszym spotkaniem z Jezusem i
miejscem, jakie zajmuje On obecnie w na-
szym ¿yciu.

� ...oto minê³a ju¿ zima,
deszcz usta³ i przeszed³.
Na ziemi widaæ ju¿ kwiaty,
nadszed³ czas przycinania winnic
i g³os synogarlicy ju¿ s³ychaæ w naszej
krainie.
Drzewo figowe wyda³o zawi¹zki owoców
i winne krzewy kwitn¹ce ju¿ pachn¹. (Pnp
2,11-13)

Wiosna. Rok Jubileuszowy. Zmar-
twychwstanie. Odkupienie. Wielka rado�æ.
Czy my, chrze�cijanie potrafimy odnajdy-
waæ rado�æ w religii? Czy uznajemy chrze-
�cijañstwo za �ród³o i podstawê rado�ci?
A mo¿e widzimy raczej zaprzeczenie ra-
do�ci, szukaj¹c jej w innych dziedzinach
¿ycia? W przyja�ni,  ksi¹¿ce, nauce,  uzna-
niu publicznym, w zarabianiu pieniêdzy,
piêknych ogrodach lub w samozaufaniu. A
przecie¿ Bóg posiada w sobie wszystkie te
rado�ci ¿ycia. On jest idealnym przyjacie-
lem, sensem wszystkich dobrych ksi¹¿ek,
w³a�ciwym przedmiotem nauki. On poucza
jak wype³niaæ nale¿ycie obowi¹zki zawo-
dowe, jak w³a�ciwie u¿ywaæ pieniêdzy. On
uczy nas, jak ca³y �wiat uczyniæ ogrodem.
On umacnia nas moralnie i duchowo.
Wszystkie rzeczy nale¿¹ do Boga, je�li je-
ste�my z Nim zjednoczeni wówczas nasze
jest s³oñce, ksiê¿yc i gwiazdy. Nasz jest ca³y
wszech�wiat! Czy¿ to nie powód do rado-
�ci? "Radujcie siê zawsze w Panu; jeszcze
raz powtarzam: radujcie siê!". (Flp4,4).
Weso³ego Alleluja.

GABLA

Czlowiek na mojej drodze

KILKA  PYTAÑ
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Parafialne rekolekcje dla dzieci i m³odzie¿y

ZATRZYMAÆ SIÊ NAD SOB¥
 Po po³udniu przypominali�my sobie

moment naszego chrztu oraz skutki tego sa-
kramentu dla nas. Zastanawiali�my siê czy
w pe³ni wype³niamy wolê Boga i odwa¿nie
�wiadczymy o Chrystusie w�ród naszych
znajomych.

We wtorek rano zatrzymali�my siê
nad problemem grzechu, który niszczy na-
sze ¿ycie i oddala nas od Boga. W u�wia-
domieniu sobie jak czêsto grzeszymy i z
jak¹ naiwno�ci¹, pomog³a nam kolejna
scenka. Zosta³o w niej ukazane to, ¿e choæ
czêsto wiemy czego nam nie wolno to i tak
to robimy. Symbolem tego by³a kartka z na-
pisem NIE DOTYKAC. Ka¿dy kto ko³o
niej przechodzi³ potrafi³ czytaæ, a jednak
dotyka³ j¹, przez co siê do niej przyczepia³,
co by³o symbolem grzechu jaki pope³ni³.

 Nasze popo³udniowe spotkanie zo-
sta³o po�wiêcone modlitwie. Starali�my siê
odnale�æ sens modlitwy, która jest najsku-
teczniejszym lekarstwem na przezwyciê¿e-
nie grzechu.

W �rodê spotkali�my siê trzy razy.
Rano podjêli�my temat zaproszenia na
ucztê. W zrozumieniu tego pomog³a nam
scenka o królu. By³ on bardzo szczê�liwy i
pewnego dnia postanowi³ zaprosiæ swoich
podw³adnych na ucztê Wys³a³ do ludzi swo-
ich trzech anio³ów, ale nikt nie skorzysta³ z
jego zaproszenia. Tê sytuacjê przenie�li�my
do naszego ¿ycia. Zauwa¿yli�my, ¿e uczt¹,
na któr¹ otrzymujemy zaproszenie jest
Msza �wiêta, a ka¿da odmowa jest po pro-
stu ucieczk¹ od uczestnictwa w niej.

Nastêpnie, w czasie nabo¿eñstwa po-
kutnego, starali�my siê zrozumieæ sens sa-
kramentu pojednania, w którym zostajemy
uwolnieni z wiêzów grzechu i przechodzi-
my z ciemno�ci z³a do jasno�ci ¿ycia Dzie-
ci Bo¿ych.

Po po³udniu ks. Arkadiusz Domaszek
- rekolekcjonista na zakoñczenie  rekolek-
cji odprawi³ Mszê �wiêt¹. W czasie kaza-
nia podkre�li³ fakt, ¿e ka¿dy kto przyszed³
na tê Mszê prawdziwie skorzysta³ z zapro-
szenia Chrystusa na ucztê. Ka¿dy kto przy-
szed³ prawdziwie wierzy w Chrystusa i d¹¿y
do ¿ycia w wieczno�ci.

DOROTA

W wiosenny poranek szed³em z aka-
demika na uczelniê. Przechodz¹c ko³o ko-
�cio³a �w. Rocha,  zauwa¿y³em po raz
pierwszy du¿e gniazdo na pobliskim drze-
wie.

Nie by³bym sob¹, gdybym czego�
przy okazji nie wykombinowa³. Pomy�la-
³em sobie - te¿ chcia³bym wybudowaæ ta-
kie gniazdko. Nie sam oczywi�cie no i nie
tylko dla siebie. Po co siê buduje gniazd-
ka, to chyba ka¿dy (nie tylko ptak) wie.

Niby nic szczególnego, ale bardzo
wa¿na by³a lokalizacja tego gniazda. Na po-
dwórku u Pana Boga - blisko ko�cio³a. Bo
takie s¹siedztwo z jednej strony bêdzie bar-
dzo pomocne w utrzymaniu siê na w³a�ci-
wej drodze, a z drugiej zobowi¹zuje do cze-
go�. Jak mo¿na by³o us³yszeæ w niedziel-
nych czytaniach: "Ka¿dy bowiem, kto siê
dopuszcza nieprawo�ci, nienawidzi �wia-
t³a, aby nie potêpiono jego uczynków. Kto
spe³nia wymagania prawdy, zbli¿a siê do
�wiat³a, aby siê okaza³o, ze jego uczynki
s¹ dokonane w Bogu" (J 3, 20,21).

To jest i wyzwanie i nadzieja na mo¿-
liwo�æ dostrzegania drogowskazów. Gniaz-
do wysoko na drzewie - na odpowiednim
poziomie. Nie ¿eby patrzeæ z góry - ale po
to ¿eby zapewniæ bezpieczeñstwo pisklê-
tom. I ta wiosna ...  Kto� naprawdê to nie-
samowicie wymy�li³.

Pozdrawiam wiosennie -
PAWE£

Rado�æ to piêkne s³owo i kryje w so-
bie wiele tajemnic. To s³owo mie�ci w so-
bie nasze ludzkie uczucia, a przede wszyst-
kim nasze cechy charakteru i nasz¹ indy-

Zmartwychwstanie

RADO�Æ
CZY BALANGA?

widualno�æ! Rado�æ towarzyszy nam bez
wzglêdu na to czy jeste�my m³odzi czy sta-
rzy. Czasem, w�ród codzienno�ci ¿ycia
bywa ulotna i trudno j¹ zauwa¿yæ. Bywa
jednak i tak, ¿e ogarnia nas rado�æ szalona i
wielka, która wcale nie musi oznaczaæ ba-
langi. Mo¿e to byæ rado�æ z narodzin dziec-
ka lub spotkania dawno nie widzianej oso-
by.

W dzisiejszym �wiecie jest to przede
wszystkim jakie� nasze wewnêtrzne uczu-
cie, które mimo woli uzewnêtrzniamy. Wy-
ra¿amy j¹ u�miechem, wielkim poczuciem
humoru, ¿yczliwo�ci¹, pogod¹ ducha np.
ustêpuj¹c miejsca starszej osobie w auto-
busie, wyrazem rado�ci w zamian za miej-
sce bêdzie u�miech.

Rado�æ mo¿e siê równie¿ odnosiæ do
Zmartwychwstania, które przecie¿ ju¿ tak
blisko nas. Po okresie Wielkiego Postu, któ-
ry jest dla nas por¹ wyciszenia, pokuty i na-
wrócenia, nadchodzi czas wielkiej rado�ci.
Bo jak mo¿na siê nie cieszyæ, skoro Chry-
stus powsta³ z martwych i przyszed³ do nas.

AGNIESZKA

O pewnym gniazdku

KTO WYMY�LI£?



Na pocz¹tku
Wielkiego Postu
przy wielu ko�cio-
³ach Bydgoszczy
wywieszono du¿e,
ale trochê dziwne

plakaty. Przedstawiono na nich scenê nigdzie
w przyrodzie nie spotykan¹: raka, który za-
mieszka³ na drzewie palmy. Napisy umieszczo-
ne obok tego dziwnego malowid³a s¹ równie¿
nieco tajemnicze. Informuj¹, ¿e w parafii Mat-
ki Bo¿ej Królowej Mêczenników odbywa siê
REDDITIO SYMBOLI (³ac. oddanie - zwró-
cenie - symbolu). Z dalszej czê�ci plakatu do-
wiadujemy siê, ¿e chodzi o UROCZYSTE
WYZNANIE WIARY, na które zaprasza
wszystkich chêtnych pierwsza Wspólnota Neo-
katechumenalna z naszej parafii.

Dla wielu mieszkañców w naszej dziel-
nicy nazwa wspólnoty neokatechumenalnej nie
jest obca. Pierwsza wspólnota powsta³a w 1988
r. w parafii Matki Boskiej Królowej Mêczenni-
ków. Obecnie s¹ w naszej parafii cztery takie
wspólnoty i w parafii �w. Mateusza-jedna
wspólnota.

Warto przypomnieæ, ¿e Ojciec �w. Jan
Pawe³ II uzna³ Drogê Neokatechumenaln¹ jako
- drogê formacji katolickiej wa¿n¹ dla wspó³-
czesnego spo³eczeñstwa i dla naszych czasów
(Watykan 30 sierpnia 1990r.).

Do Wspólnot Neokatechumenalnych
przychodz¹ ludzie, którzy zobaczyli, ¿e ich wia-
ra jest niedojrza³a i niekonsekwentna, a ich ¿y-
cie nie zawsze siê zgadza z tym co mówi Ewan-
gelia. Dlatego zapragnêli pój�æ we wspólnocie
drog¹ prowadz¹c¹ do autentycznej dojrza³o�ci
w wierze. Droga Neokatechumenalna jest wzo-
rowana na staro¿ytnej instytucji katechumena-
tu i prowadzi przez wiele etapów.

Jednym z nich jest etap "redditio" prze-
¿ywany w³a�nie w naszej parafii. Kilka lat wcze-
�niej pierwsza wspólnota przechodzi³a etap
"tradditio symboli". Przybyli do nich wtedy bra-
cia z Lublina ze wspólnot starszych na Drodze,
by w obecno�ci Ks. Bp. Bogdana Wojtusia prze-
kazaæ symbol wiary "Credo"- "Sk³ad Apostol-
ski". Od tej pory wspólnota zaczê³a studiowaæ
poszczególne artyku³y wiary zawarte w Trady-
cji Apostolskiej. W tym te¿ czasie bracia z tej
wspólnoty maj¹c porêczenie Ks. Proboszcza
Zygmunta Trybowskiego szli od domu do
domu, po dwie osoby, aby obwieszczaæ Ewan-
geliê, ¿e Królestwo Bo¿e ju¿ nadesz³o, ¿e Je-
zus Chrystus zmartwychwsta³ i przychodzi z
nimi przynosz¹c pokój i rado�æ. Teraz w obrzê-
dach REDDITIO SYMBOLI ci sami bracia nie-
jako zwracaj¹ Ko�cio³owi otrzymany przedtem
symbol wiary wzbogacony o ich osobiste do-
�wiadczenie.

Ale co wspólnego ma z tym wszystkim
rak mieszkaj¹cy na palmie? Dok³adniej mówi¹c
chodzi tu nie o naszego s³odkowodnego raka,
ale o morskiego kraba zwanego langust¹. Wi-
zerunek langusty mieszkaj¹cej w�ród ga³êzi

drzewa palmowego stanowi czê�æ piêknej mo-
zaiki zdobi¹cej staro¿ytny (IV wiek) ko�ció³ we
w³oskiej miejscowo�ci Akwilea. Sens tego ob-
razu wyja�nia tekst Pisma �w. umieszczony na
plakacie zapraszaj¹cym na "redditio": "Ziemne
stworzenia zamieni³y siê w wodne, a wodne na
l¹d wychodzi³y" (Mdr19,19). Autor tego tekstu
mia³ na my�li wielkie dzie³a Bo¿e, których
�wiadkami byli Izraelici wychodz¹cy z niewoli
egipskiej. Widzieli jak wodne stworzenia (¿aby)
wysz³y na l¹d, by staæ siê jedn¹ z plag, jakie
Bóg zes³a³ na Egipcjan, gdy nie chcieli wypu-
�ciæ Izraelitów ze swego kraju. Widzieli te¿ jak
ziemne zwierzêta, czyli ich byd³o i trzoda za-
mieni³y siê jakby w wodne, gdy¿ przechodzi³y
przez wody Morza Czerwonego, które Bóg
otworzy³ przed swoim ludem.

Langusta mieszkaj¹ca na palmie, to sym-
bol rzeczy niemo¿liwej, który pokazuje, ¿e dziê-
ki wierze cz³owiek mo¿e do�wiadczyæ rzeczy

po ludzku niemo¿liwych. Do takich czynów
nale¿y mi³o�æ do nieprzyjació³, przebaczanie
swoim wrogom, nadstawianie drugiego policz-
ka, gdy kto� uderzy ciê w jeden, a s¹ to posta-
wy jakich Jezus oczekuje od swoich uczniów
(zob. Kazanie na Górze; Mt 5,1-7, 29).

Pierwocin takich niezwyk³ych czynów
do�wiadczyli bracia z I Wspólnoty Neokatechu-
menalnej i o tym mówi¹ w czasie swoich "red-
ditio". W ten sposób pokazuj¹, ¿e wiara w Boga
Ojca, Syna Bo¿ego i Ducha �w. opiera siê w
ich ¿yciu na do�wiadczeniu mocy Boga, który
uwalnia z mocy grzechu i z³a, jak niegdy� uwol-
ni³ lud Izraela z niewoli egipskiej. Dla niektó-
rych braci ze wspólnoty ju¿ samo publiczne
wyst¹pienie w ko�ciele i mówienie o swoich
do�wiadczeniach zwi¹zanych z wiar¹ by³o zna-
kiem, ¿e Bóg potrafi uzdolniæ ich do rzeczy,
które przedtem wydawa³y siê im niemo¿liwe.
To On ratowa³ ich rodziny od rozbicia, otwie-
ra³ na przyjêcie kolejnego dziecka, leczy³ z na-
³ogów, s³abym i niedojrza³ym pomaga³ znale�æ
miejsce w Ko�ciele i spo³eczeñstwie, a nade
wszystko pozwala³ do�wiadczaæ swojej darmo-
wej mi³o�æ nawet w przypadku naprawdê ciê¿-
kich grzechów.

Te do�wiadczenia pobudzaj¹ do wdziêcz-

no�ci Bogu, któr¹ widaæ choæby w ewangeliza-
cji i katechizacji w  Diecezji Gnie�nieñskiej,
pelpliñskiej i toruñskiej. Wszyscy oni pamiêta-
li o s³owach Jezusa: "Kto siê przyzna do mnie
wobec ludzi, przyzna siê Syn Cz³owieczy do nie-
go wobec anio³ów Bo¿ych"(£k.12,8-9).

Podczas jednego wieczoru mówi zwykle
5 - 6 braci wylosowanych przez ksiêdza prze-
wodnicz¹cego nieszporom. Ka¿dy mówi krót-
ko, kilka minut, ale niektórzy mogliby zape³niæ
swoimi do�wiadczeniami wiary ca³¹ ksi¹¿kê, ta
jak to zrobi³ �w. Augustyn. Jego "Wyznania" s¹
przecie¿ rozszerzonym "redditio". Mo¿na w
nich te¿ znale�æ historiê zwi¹zan¹ z "redditio"
pewnego, s³awnego w owym czasie w Rzymie
filozofa-Wiktoryna. W swoim sercu nawróci³
siê on na chrze�cijañstwo, ale nie mia³ odwagi
przyznaæ siê do tego publicznie, by nie naraziæ
siê na wy�mianie i szykany ze strony swojego
pogañskiego �rodowiska. Pewnego dnia jednak
zdecydowa³ siê i powiedzia³: "Chod�my do
ko�cio³a, chcê byæ chrze�cijaninem". Jego "red-
ditio" wywo³a³o wielk¹ rado�æ w�ród znaj¹cych
go chrze�cijan.

Obrzêdy "redditio" koñcz¹ siê tym, ¿e
wszyscy, którzy z³o¿yli publiczne wyznanie
swojej wiary, w Niedzielê Palmow¹ otrzymuj¹
wielkie ga³êzie prawdziwych palm. Trzymaj¹c
te ga³êzie bracia uczestnicz¹ w procesji, a po-
tem uroczy�cie �piewaj¹ CREDO podczas Mszy
�w. Potem ga³¹zki palm zawieszaj¹ na drzwiach
lub balkonach swoich mieszkañ. Oznaczaj¹ one,
¿e mieszkañcy tego domu wierz¹ w ¿ycie wiecz-
ne, oczekuj¹c pe³ni rado�ci w niebie, ale tak¿e
pokazuj¹ gotowo�æ mieszkañców tego domu do
wyznawania wiary nawet wtedy, gdy bêdzie to
oznacza³o nara¿anie siê na prze�ladowanie, a
nawet na mêczeñstwo. Oczywi�cie cz³onkowie
wspólnot zdaj¹ sobie spraw¹, ¿e postawy, któ-
rych wyrazem jest chodzenie z palm¹ i umiesz-
czanie jej w widocznym miejscu, nie s¹ posta-
wami mo¿liwymi do osi¹gniêcia w oparciu tyl-
ko o w³asne ludzkie si³y. Rozumiej¹ dobrze, ¿e
gotowo�æ po�wiêcenia ¿ycia za Chrystusa jest
dla nich tak samo niemo¿liwe jak niemo¿liwe
jest, by langusta-krab morski- zamieszka³a na
drzewie palmy. Maj¹ jednak w pamiêci swój ob-
rzêd "redditio", gdy z ust przedstawiciela Ko-
�cio³a us³yszeli wypowiedzian¹ nad nimi mo-
dlitwê: "Duch �w. niechaj ciê podtrzymuje i
wspomaga, gdy bêdziesz dawa³ �wiadectwo
swojej wiary w Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa, aby� móg³ osi¹gn¹æ palmê zwyciêstwa, któ-
r¹ jest ¿ycie wieczne". W oparciu o tak¹ moc
wszystko jest mo¿liwe, nawet co� tak dziwne-
go jak zamieszkanie raka na drzewie palmy.

PIERWSZA

WSPÓLNOTA NEOKATECHUMENALNA

Z PARAFII MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ

MÊCZENNIKÓW
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Z ¿ycia Wspólnoty Neokatechumenalnej

REDITTIO SYMBOLI
- RAK MIESZKAJ¥CY NA PALMIE?

Od redakcji:
Powy¿szy tekst i grafikê zaczerpniêto z folderu
informacyjnego, przygotowanego dla parafian
na niedzielê 9. kwietnia br., za� uroczyste wy-
znanie wiary odby³o siê we wtorek 11. kwietnia
2000  o godz. 19.15 w ramach uroczystych Nie-
szporów. Procesja z palmami w Niedzielê Pal-
mow¹ 16. kwietnia na Mszy �w. o godz. 8.30.



Co roku do naszej parafii, przyje¿d¿a-
j¹ uczniowie z Oblackiego N.S.D. Oto kil-
ka s³ów i informacji na temat tej szko³y.

Mo¿e to szko³a dla Ciebie?

Markowice - wie� w sercu ziemi ku-
jawskiej, sanktuarium Matki Bo¿ej Królo-
wej Mi-³o�ci i Pokoju. Tutaj od czterdzie-
stu ju¿ lat Misjonarze Oblaci Maryi Nie-
pokalanej prowadz¹ Ni¿sze Seminarium
Duchowne. Szko³ê prowadz¹ misjonarze...
nie mo¿e wiêc zabrakn¹æ ducha misji. Ka¿-
dy uczeñ ma tutaj wiele okazji, aby poznaæ
ewangelizacyjne dzie³o Oblatów Maryi
Niepokalanej, którzy wierni naukom swe-
go za³o¿yciela �w. Eugeniusza de Mazeno-
da, od dawna zas³u¿yli sobie na miano spe-
cjalistów od trudnych misji (Pius XI). Wy-
chowanko-wie seminarium nios¹ dzi�
Ewangeliê na wszystkich kontynentach,
nale¿y do nich min. o. Eugeniusz Juretzko,
biskup kameruñskiej diecezji Yocadouma.

Seminarium Markowickie od kilku-
nastu lat posiada takie same prawa jak szko-
³y pu-bliczne. Uczniowie, zwani juniorami,
realizuj¹ tutaj program liceum ogólno-
kszta³c¹cego o profilu podstawowym. Czte-
ry lata pracy nad religi¹, jêzykiem polskim,
matematyk¹, jêzy-kiem francuskim lub an-
gielskim, histori¹, informatyk¹, biologi¹ i
innymi przedmiotami. Za� czê�ciowa od-
p³atno�æ za pobyt wynosi 200z³. Trzeba
wiele wysi³ku, by dobrn¹æ do matury...

W Markowicach uczy siê kilkudzie-
siêciu ch³opców z ca³ej Polski. Maj¹ do
dyspozycji nowoczesny gmach szkolny z
internatem, kaplic¹, gabinety przedmioto-
we, pracowniê kompu-terow¹, du¿¹ i ma³¹
aulê, salê kominkow¹...

W programie codziennych zajêæ jest
czas na modlitwê, naukê, pracê, rozrywkê.
Z pewno�ci¹ brak jedynie czasu na... nudê.
Uczniowie mog¹ rozwijaæ swoje zaintere-
sowania muzyczne, mog¹ uczestniczyæ w
zajêciach ko³a humanistycznego, braæ
udzia³ w redagowaniu seminaryjnego pisma
�Junior� lub w przygotowaniu sztuk teatral-
nych. Dla chêtnych s¹ dodat-kowe zajêcia
sportowe (pi³ka no¿na, p³ywanie, gry halo-
we), nie brak ró¿nego rodzaju imprez, w
których liczy siê czynny udzia³, pomys³o-
wo�æ, zaanga¿owanie.

Tutaj lekcje nie zawsze odbywaj¹ w
klasach, nie zawsze trwaj¹ od dzwonka do
dzwonka. Mar-kowickie lekcje to równie¿
organizowanie imprez �rodowiskowych,
promowanie idei misyj-nej w okolicznych
parafiach, to spotkania z ciekawymi lud�-

mi, rajdy, wycieczki, to wreszcie szko³y
wyjazdowe, w ramach których trzeba sa-
modzielnie poznawaæ nowe �rodowisko,
szu-kaæ wiedzy, wspó³pracowaæ w grupie.

Cztery lata mijaj¹ bardzo szybko,
nowoochrzczeni pierwszoklasi�ci rych³o
staj¹ siê maturzystami. Przychodzi czas na
kolejne ¿yciowe decyzje... Wielu absolwen-
tów Markowic utwierdza siê w swoim po-
wo³aniu i pozostaje w oblackiej rodzinie.
Czeka ich roczny nowicjat w starym pobe-
nedyktyñskim klasztorze na �wiêtym Krzy-
¿u, a potem sze�cioletnie studia filozoficz-
no-teologiczne w W.S.D. w Obrze na wy-
dziale teologicznym U.A.M. Tak, droga na
misje jest trudna i d³uga. Ma jednak wielki
sens. Ci, którzy poszli t¹ drog¹, przekonali
siê, ¿e warto...

FR. MARCIN WRZOS OMI

Pod jednym dachem

"... Teraz mieszkam w klasztorze - to
mój nowy dom. Choæ nie³atwe tu ¿ycie, nie
odejdê st¹d  Stary biskup Marsylii testa-
ment da³ mi: <<Id� do ludzi ubogich, o
Bogu mów im>>..."

Mam na imiê Andrzej i uczê siê w
klasie III Markowickiego N.S.D. Pochodzê
z Adamowicz, maleñkiej wsi blisko Grod-
na na Bia³orusi. Ca³e ¿ycie odk¹d pamiê-
tam, pomaga³em rodzicom na dwuhektaro-
wym gospodarstwie, które jest uprawiane
przez rodziców, tylko i wy³¹cznie dla prze-
¿ycia. O oblackich Markowicach dowie-
dzia³em siê od O. Kazimierza Jêdrzejcza-
ka O.M.I. który pracuje na terenie gro-
dzieñszczyzny. Przyjechawszy do N.S.D. 5
wrze�nia 1997r. po raz pierwszy przekro-
czy³em próg tej instytucji i od razu zosta-
³em zauro-czony urzekaj¹cym piêknem
wewn¹trz-murowego �wiata. (N.S.D. jest
otoczone murem jesz-cze przedwojennym)

Park pe³en jest w lecie jaskrawo
ubarwionych kasztanów, brzóz i wiecznie
zielonych jode³, wstrz¹sn¹³ natychmiast
mn¹ - ch³opakiem ze wsi, a do tego niedu-
¿y staw z fontann¹, poro�niêty liliami wod-
nymi. Zainspirowa³ mnie tak¿e gmach, któ-
ry jest odnowiony i nowo-cze�nie wyposa-
¿ony.

Po rozpoczêciu roku szkolnego,
wszyscy zaczynaj¹ "szare" ¿ycie w marko-
wickim N.S.D. W toku pasma dni i nocy
ka¿dy z juniorów /tak nazywaj¹ siê ucznio-
wie N.S.D.- gdy¿ s¹ najm³odszymi cz³on-
kami rodziny zakonnej/, spotyka siê z ró¿-
nymi problemami, które próbuje rozwi¹zaæ.
Wadami - które próbuje przekszta³ciæ w

szlachetne cechy. Walka z samym sob¹ jest
najtrudniejsza, spadaj¹ czêsto na m³odego
cz³owieka problemy - które pragnie on roz-
wi¹zaæ ze swoim kierownikiem duchowym,
budzi siê w nim pragnienie odej�cia...

Tutaj w Markowicach cz³owiek
¿yje, o�mielê siê powiedzieæ, pod jednym
dachem z Panem Bogiem, poniewa¿ mo¿e
pój�æ i porozmawiaæ z Nim o ka¿dej porze
dnia i nocy, powierzaj¹c Mu swoje rado�ci
i smutki.

Je¿eli kto� siê zdecyduje tutaj
przyj�æ, to mówiê mu, ¿e to miejsce u boku
Madonny Kujaw jest dobrym miejscem na
wybór i kszta³towanie w³asnego powo³ania.
Zapraszam  bardzo serdecznie!!!

ANDRZEJ

Przyjed�, napisz, zadzwoñ! O. dr K.Tarwacki
O.M.I. Ni¿sze Seminarium Duchowne Misjona-
rzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Markowice
5, 88 - 307 MARKOWICE tel. (0-52) 318-17-
24, e-mail: markowice@omi.org.pl, Dojazd: z
dworca PKP w Inowroc³awiu autobusem MPK
nr 9 lub autobusem PKS (kierunek Strzelno).
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Jest taka szko³a w Markowicach

ZACHÊTA I �WIADECTWO

Ostatnio sporo my�la³em o samotno�ci
i z podpowiedziami innych (mamy, znajo-
mych, z ksi¹g i ksi¹¿ek) doszed³em do wnio-
sku, ¿e samotno�æ jest nieunikniona, a zara-
zem potrzebna. Wiele osób, które nie mog¹
poradziæ sobie z samotno�ci¹ (o i tutaj taka
ciekawostka: w jêzyku polskim osoba - osob-
no - to te¿ nasuwa pewne przemy�lenia) ucie-
ka od niej, ale w co?

W rzeczy, które tylko chwilowo albo
powierzchownie t³umi¹ samotno�æ, czêsto
wprowadzaj¹c wiele szkody i zamêtu. Nawet
podej�cie: poznam kogo�, za³o¿ê rodzinê -
nie bêdê samotny, te¿ jest z³e. Przez to siê
wiele ma³¿eñstw rozpada. Bo ta samotno�æ
nie mija. Nasuwa siê wtedy my�l - to nie by³o
to, nie tego oczekiwa³em i co� siê wali. A
problem jest gdzie indziej. Ta samotno�æ jest
nam dana po to, ¿eby przygotowaæ siê na spo-
tkanie z drugim cz³owiekiem. ¯eby napraw-
dê go ugo�ciæ w sercu, a nie tylko: no dobra,
skoro ju¿ jeste�... Ugo�ciæ w sercu - w pe³-
nym tego s³owa znaczeniu: sprz¹taj¹c wcze-
�niej mieszkanie (serce), robi¹c miejsce dla
go�cia, zauwa¿aj¹c po co przyszed³, czêsto
pomóc, ale te¿ byæ przygotowanym na to, ¿e
przecie¿ mo¿e chcieæ poszaleæ i mieszkanie
zdemoluje. Wtedy grzecznie mówimy mu -
do widzenia . Tego te¿ trzeba siê nauczyæ, bo
czasami mo¿e byæ ju¿ za pó�no, zostanie
wtedy rozdarcie i ba³agan. Widaæ sens samot-
no�ci. Ona mo¿e nas ubogaciæ, pomóc przy-
gotowaæ siê na spotkanie, nawet to codzien-
ne, aby zobaczyæ innych. Samotno�æ nie musi
tylko zasmucaæ i mêczyæ.

PAWE£

Sam ze sob¹

SAMOTNO�Æ



DZIECI maj¹ za zadanie rozszyfrowanie po-
wy¿szej uk³adanki i odgadniêcie has³a. Kolo-
rujemy w tym celu ka¿de z pól jednakowo ozna-
czonych ( krzy¿ykiem, kropk¹ lub pustych)  in-
nym kolorem. Has³o wysy³amy do redakcji.gdyy
w rodzinie nie by³o "malucha" kolorowaæ mo¿e
najm³odszy cz³onek rodziny.
STARSZE RODZEÑSTWO I RODZICE
proszeni s¹ o rozwi¹zanie zadañ podanych
w formie testu. Prawid³ow¹ odpowied� zapisu-
jemy na kartce, np. 1A, 2B) itd. Rozwi¹zania
wysy³amy na adres redakcji lub wrzucamy do
skrzynki �Poczty parafialnej�. Termin nadsy³a-
nia odpowiedzi up³ywa 7. maja br.
Na autorów prawid³owych odpowiedzi  (ko-
niecznie podajemy swój wiek - warunek zakwa-
lifikowania do konkursu) czekaj¹ nagrody nie-
spodzianki, które wrêczymy podczas Festynu
dnia 13. maja br.

PYTANIA KONKURSOWE
1. Wzgórze ko³o Jerozolimy zwane miejscem

Czaszki to:  a) ARARAT, b) TABOR,
c)  GOLGOTA

2. Zmêczonemu Jezusowi musia³ pomagaæ nie�æ
krzy¿ przypadkowo przechodz¹cy mê¿czy-
zna, który zamieszkiwa³ w: a) JEROZOLI-
MIE, b) CYRENIE, c) KAFARNAUM

3. Z opisu Drogi Krzy¿owej wiemy, ¿e pewna
niewiasta, otar³a Jezusowi pot z Jego twa-
rzy. W nagrodê otrzyma³a: a) WIZERUNEK
TWARZY, b) ODPUSZCZENIE GRZE-
CHÓW, c) UZDROWIENIE

4. Z³o¿eniem do grobu cia³a Jezusa zaj¹³ siê
pewien cz³owiek o imieniu Józef. Pochodzi³
on z: a) ARYMATEI, b) BETSAIDY,
c) JUDY

5. Pierwsza osoba, której ukaza³ siê Pan Jezus
po zmartwychwstaniu to: a) KOBIETA,
b) DZIECKO, c) MÊ¯CZYZNA

6. Krzy¿ w czasie Procesji Rezurekcyjnej przy-
ozdobiony jest: a)  STU£¥, b) KWIATA-
MI,  c) WELONEM

7. Symbolem Chrystusa na naszych sto³ach
wielkanocnych jest: a) JAJKO, b) BARA-
NEK, c) �WIECA

8. Wielkanocne zawo³anie Alleluja, czyli chwal-
cie Boga, jest aklamacj¹ wyra¿aj¹c¹:
a) PODZIW, b) RADO�Æ, c) UWIELBIE-
NIE

9. Zmartwychwsta³y Chrystus szed³ z dwoma
uczniami, którzy Go od razu nie poznali do:
a) CEZAREI, b) BETLEJEM, c) EMAUS

10) Pan Jezus po Zmartwychwstaniu wst¹-
pi³ do nieba po: a) 40 DNIACH, 50
DNIACH c) 100 DNIACH

OPRACOWA£ KFAD
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PRACE
PRZY KO�CIELE

W dnia ch 27 i 28 marca w obej�ciu
ko�cio³a odbywa³o siê wielkie wiosenne
sprz¹tanie. Kilku mê¿czyzn ze Stra¿y Mar-
sza³kowskiej wspólnie z kilkoma parafia-
nami uzbrojeni w grabie, ³opaty, miot³y i
taczkê porz¹dkowa³o ca³y teren wokó³ ko-
�cio³a i domu parafialnego oraz przy figu-
rze Matki Boskiej.

Szkoda tylko, ¿e pomimo zapowiedzi
w og³oszeniach niedzielnych o tej pracy,
by³o nas tak ma³o. W parafii dzia³a oko³o
30 ró¿nych wspólnot. Gdyby choæ co dru-
ga z nich wydelegowa³a jedn¹ osobê, to
by³oby o wiele wiêcej ludzi i wiêcej pracy
wykonanej w znacznie krótszym czasie.
Przecie¿ to jest NASZ wspólny dom mo-
dlitwy. To nie jest w³asno�æ pracuj¹cych tu
kap³anów. Obowi¹zkiem chrze�cijanina i
cz³owieka jest dba³o�æ nie tylko o sprawy
duchowe, ale i o ten ko�ció³ zewnêtrzny,
jakim jest nasza �wi¹tynia.

Czy¿by skorupa naszego egoizmu
by³a tak gruba, ¿e to do �wiadomo�ci nie
dochodzi?

MARSZ-A£EK (K)

MISTERIUM
- historia, czy rzeczywisto�æ?

W sobotê 8 kwietnia 2000 roku gru-
pa marsza³ków przebywa³a w najstarszym
Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztor-
nej (objawienia Matki Bo¿ej mia³y miej-
sce w 1079 roku), gdzie zainaugurowano
tegoroczne Jubileuszowe Misteria Mêki
Pañskiej.  Misteria te ogranizowane s¹ od
szesnastu ju¿ lat.

Tegoroczne Misterium rozpoczêli-
�my, wraz z grup¹ oko³o 7500 pielgrzymów,
Msz¹ �wiêt¹ o godzinie 14,00. Nastêpnie,
umocnieni Ofiar¹ Eucharystyczn¹, oddali-
�my siê g³êbokiemu prze¿ywaniu tego, co
dzia³o siê w Jerozolimie oko³o 2000 lat
wcze�niej, w przeddzieñ �wiêta Paschy.

Obserwuj¹c ostatnie godziny ¿ycia
Jezusa, przedstawione przez wykonawców,
prze¿yli�my z Nim: Ostatni¹ Wieczerzê,
modlitwê w Ogrójcu, pojmanie i przes³u-

chania przed "najwy¿szymi w³adzami",
wyrok Pi³ata, drogê na Golgotê i ukrzy¿o-
wanie. Po ponad dwugodzinnej insceniza-
cji dotrwali�my ca³¹ grup¹ do momentu
�mierci krzy¿owej. Do�wiadczenie tych
"chwil" wywar³o istotny wp³yw na prze¿y-
cie i zrozumienie sensu �mierci Boga za
nasze grzechy. Uczestnictwo w Misterium
nie by³o "zwyk³ym odprawieniem" Drogi
Krzy¿owej, ale pozwoli³o staæ siê "naocz-
nym �wiadkiem" wydarzeñ, które dzi� na-
zywamy Tajemnic¹ Paschaln¹. Przepra-
szam, ¿e tak niewiele, ale prze¿yæ we-
wnêtrznych owej Tajemnicy i tego co dzia-
³o siê w ka¿dym z nas -  w �rodku duszy i w
umy�le - nie mo¿na opisaæ, po prostu nie
istniej¹ odpowiednie dla tej "rzeczywisto-
�ci" s³owa.

Po zakoñczeniu Misterium by³ krótki
czas na zwiedzenie Sanktuarium, nabycie
drobnych pami¹tek i ostatnie modlitwy in-
dywidualne w tym �wiêtym miejscu. Wró-
cili�my do swych domów wzmocnieni po-
tê¿n¹ porcj¹ energii duchowej i ³ask¹ Od-
pustu Jubileuszowego. My�lê, ¿e ten wy-
jazd by³ dla ka¿dego z nas dobrym przy-
czynkiem do prze¿ycia Triduum Paschal-
nego i powitania Zmartwychwsta³ego Pana.
Dziêki Misterium do�wiadczyli�my odro-
biny Zmartwychwstania. Ka¿dy z nas móg³
�mia³o powiedzieæ: - Dobrze prze¿y³em ten
dzieñ; dziêki Ci Panie.

MARSZ-A£EK

PARAFIALNA

STRA¯

MARSZA£KOWSKA

RODZINNY KONKURS WIELKANOCNY
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"Aby wszyscy stanowili jedno, aby
�wiat uwierzy³" (J 17,21) Has³em XXV
Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu
�wiat³o-¯ycie by³a jedno�æ (grecki termin
- koinonia). Na zaproszenie ks. Henryka
Bolczyka, Moderatora Generalnego Ruchu
przyby³o na Jasn¹ Górê oko³o
o�miuset osób z ca³ej Polski, z
Niemiec, Bia³orusi i Slowacji.
Data Kongregacji (25 do 28 lu-
tego) nie by³a przypadkowa, bo-
wiem 27 lutego minê³o 13 lat o
�mierci Ojca Za³o¿yciela S³ugi
Bo¿ego ks. Franciszka Blachnic-
kiego. W Roku Wielkiego Jubi-
leuszu Narodzin Chrystusa tematem rozwa-
¿añ by³ obraz Ko�cio³a w nas, w naszych
wspólnotach, parafiach. W jaki sposób my,
jako Ruch �wiat³o-¯ycie oraz ludzie odpo-
wiedzialni za konkretn¹ wspólnotê, reali-
zujemy Bo¿¹ wolê, "aby rozproszone zgro-
madziæ w jedno" (J 11,52)?

W�ród zaproszonych go�ci byli
m.in. ks. bp Wiktor Skworc, delegat Epi-
skopatu Polski ds. Ruchu �wiat³o-¯ycie, o.
Stanis³aw Celestyn Napiórkowski, ks. Ada-
mi Boniecki, który wyg³osi³ referat o obra-

Ruch �wiat³o-¯ycie  - Oaza M³odzie¿y

NIE MA DROGI WSTECZ
zie Ko�cio³a na prze³omie wieków oraz
Chiara Lubich z W³och - za³o¿ycielka
wspólnoty Focolare, która dzia³a na rzecz
jedno�ci ruchów obecnych w Ko�ciele.

Z naszej wspólnoty dzia³aj¹cej w
parafii pw. Matki Bo¿ej Królowej Mêczen-

ników na Kongregacji obecna
by³a siedmioosobowa grupa. Zo-
baczyli�my i do�wiadczyli�my
ogromnego bogactwa Ruchu
�wiat³o-¯ycie, poniewa¿ tworzy
to dzie³o nie tylko m³odzie¿, ale
równie¿ Domowy Ko�ció³, Insty-
tut Niepokalanej Matki Ko�cio-
³a, Wspólnota ¯ycia Konsekro-

wanego oraz kap³ani Chrystusa S³ugi.
Wyj¹tkowym wydarzeniem by³a dla

nas krótka rozmowa z ks. Henrykiem, któ-
ry wiedz¹c o nas tylko tyle, ¿e przyjechali-
�my z Bydgoszczy wypowiedzia³ s³owa do-
tycz¹ce obecnej sytuacji w naszej wspól-
nocie. Us³yszeli�my, ¿e nie ma drogi, która
prowadzi wstecz, nawet je�li nasze obecne
dzia³ania wydaj¹ siê bezowocne. Sprawy,
które nas przerastaj¹ mamy zawierzyæ Je-
zusowi i po prostu byæ dla ludzi, których
On nam powierzy³. Chwa³a Panu

AGAM
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Doln¹ �mierci do ¯ycia

DROGA
KRZY¯OWA

Z ¿ycia
Ko�cio³a Domowego

- Oazy Rodzin

Wielki Post jest czasem refleksji nad
w³asn¹  drog¹ ¿yciow¹, szczególnie w od-
niesieniu do Chrystusa. Doskona³¹ okazjê
do refleksji daje Droga Krzy¿owa.  Id¹c za
krzy¿em i rozwa¿aj¹c drogê, któr¹ przemie-
rza³ Chrystus z krzy¿em na ramionach za
nasze grzechy, mo¿emy przemy�leæ nasze
w³asne postêpowanie. Co w nim jest dobre-
go, a co nie? Mo¿emy rozwa¿yæ ile w nas
jest z postawy Szymona z Cyreny, czy te¿
Weroniki? Sprzyjaj¹ temu tak¿e komenta-
rze przy poszczególnych stacjach.

Ruch �wiat³o-¯ycie Archidiecezji
Gnie�nieñskiej  -  Oaza Rodzin i Oaza M³o-
dzie¿y - tradycyjnie w tym okresie wybiera
na miejsce swojego spotkania  parafiê Mat-
ki Bo¿ej Królowej Mêczenników. W Roku
Wielkiego Jubileuszu odby³o siê ono w
pierwsz¹ niedzielê Wielkiego Postu, czyli
12 marca. By³a to niedziela wyj¹tkowa, w
kalendarzu Wielkiego Jubileuszu przezna-
czona na Dzieñ Przebaczenia. Duch papie-
skiego "przebaczamy i prosimy o przeba-
czenie"  szczególnie sprzyja nastrojowi
Drogi Krzy¿owej, gdy¿ Chrystus d�wiga³
krzy¿ za innych (czyli za nas), sam bêd¹c
bez winy.

Spotkanie wspólnoty rozpoczê³o siê
Eucharysti¹ celebrowan¹ przez moderato-
rów Ruchu. Nastêpnie w kierunku Doliny
�mierci, z krzy¿em na przedzie, ruszy³a
kolumna Oazowiczów.  Rozwa¿ania Drogi
Krzy¿owej zwi¹zane by³y z problematyk¹
rodzinn¹, trosk¹ o ¿ycie, zagadnieniami
moralnymi, tym wszystkim czym ¿yje pol-
ska rodzina.  Koñcowym akcentem Drogi
Krzy¿owej by³o dzielenie siê chlebem.
Kosz chleba zosta³ rozdzielony pomiêdzy
uczestników, a przy jego spo¿ywaniu dzie-
lono siê rado�ciami i troskami rodzinnego
¿ycia.

BOGDAN

DZIEÑ FATIMSKI
Tym razem 21. dzieñ miesi¹ca, a wiêc

i  Parafialny Dzieñ Fatimski wypad³ w �rod-
ku odbywaj¹cych siê rekolekcji wielko-
postnych. Dlatego te¿ po wieczornej Mszy
�wiêtej i nauce rekolekcyjnej prosili�my w
Ró¿añcu Pana Jezusa i Maryjê o ³askê do-
brej spowiedzi. Dobrej, to znaczy g³êbo-
kiej, szczerej i masowej, na miarê Roku Ju-
bileuszowego. Dobrej dla wszystkich zgro-
madzonych, jak i dla tych, których z nami
nie by³o.

Pierwszy te¿ raz w tym roku, choæ
na krótko, bo by³o jeszcze zimno, wyszli-
�my procesyjnie pod figurê Matki Bo¿ej
Fatimskiej, aby tam publicznie zamanife-
stowaæ, ¿e jeste�my z Maryj¹ i przy Ma-
ryi.

Wszystkim uczestnikom nabo¿eñ-
stwa serdecznie dziêkujemy i polecamy ich
opiece naszej patronki. Przy okazji Grupa
"D¹b" informuje, ¿e w kwietniu nie bêdzie
obchodzony Dzieñ Fatimski ze wzglêdu na
Liturgiê Wielkiego Pi¹tku.

W maju za� przypada Patronalne
�wiêto Grupy Czcicieli Matki Bo¿ej Fatim-
skiej. Zapraszamy ju¿ dzi� wszystkich Jej
czcicieli na te obchody w dniu 13 maja
o godz. 18.30  na spotkanie z nasz¹ Matk¹.

NABO¯EÑSTWO MARYJNE

W dniu 25 marca prze¿ywali�my Uro-
czysto�æ Zwiastowania Pañskiego. Ta Ju-
bileuszowa Uroczysto�æ by³a zarazem
Dniem �wiêto�ci Rodzin. Dlatego te¿, bez-
po�rednio po wieczornej Mszy �w. Grupa
"D¹b", tym razem wspólnie z Oaz¹ Rodzin,
przygotowa³a Nabo¿eñstwo Maryjne z Ró-
¿añcem w intencji wszystkich rodzin z na-
szej parafii.

W koñcowej modlitwie prosili�my
Matkê Naj�wiêtsz¹ o opiekê nad naszymi
rodzinami i rozporz¹dzanie nami wed³ug
Jej uznania. Na koniec po s³owach uwiel-
bienia Matki Bo¿ej i podziêkowania Jej za
otrzymane ³aski, a organizatorom za przy-
gotowanie modlitwy, b³ogos³awieñstwa
udzieli³ ks. Krzysztof.

Oby tak wspólnie prowadzonych na-
bo¿eñstw i modlitw by³o w naszej wspól-
nocie parafialnej znacznie wiêcej. Dajmy
siê prowadziæ Tej, która tytularnie patro-
nuje naszej parafii.

D¥B-OWIAK

Grupa Parafialna
Czcicieli Matki Bo¿ej

Fatimskiej
D¥B



"Obchody Wielkiego Postu - czasu
nawrócenia i pojednania, zyskuj¹ w tym
roku bardzo szczególny charakter, ponie-
wa¿ wpisane s¹ w Wielki Jubileusz Roku
2000. Okres wielkopostny stanowi bowiem
szczytowy etap drogi nawrócenia i pojed-
nania, któr¹ Jubileusz - rok ³aski od Pana
- wskazuje wszystkim wierz¹cym, aby mo-
gli odnowiæ sw¹ wiê� z Chrystusem i z no-
wym zapa³em g³osiæ Jego tajemnicê zba-
wienia w kolejnym tysi¹cleciu (...)" , (Jan
Pawe³ II Orêdzie na Wielki Post)

Szans¹ na odnowienie swej wiêzi z
Chrystusem s¹ dla ka¿dego z nas rekolek-
cje - czas zadumy, zatrzymania siê nad
swoim ¿yciem. Studenckie rekolekcje w
Roku Jubileuszowym zbieg³y siê z Papie-
sk¹ Pielgrzymk¹ do Ziemi �wiêtej. G³osi³
je od 19 do 22 marca ks. Tomasz Cyl.

Nasze rekolekcje rozpoczê³y siê nie-
dzieln¹ Msz¹ �wiêt¹. Ksi¹dz Tomasz w
oparciu o s³owa Ewangelii zaprasza³
wszystkich do owocnego wykorzystania
czasu, który ofiarowuje nam Chrystus. Pro-
si³ by�my zachwycili siê jak Piotr i jak on
powiedzieli:

"Mistrzu, dobrze, ¿e tu jeste�my. Po-
stawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza" (£k
9,33)

Mówi³, ¿e ka¿dy z nas jest, podobnie
jak Piotr, Jakub i Jan, wezwany po imieniu
i zaproszony na Górê Tabor. Co z tym
Chrystusowym zaproszeniem zrobimy za-
le¿y od nas - ka¿dy z nas ju¿ wie jak¹ dro-
gê obra³. Mam nadziejê, ¿e skorzysta³ z
zaproszenia i wspi¹³ siê na Górê Tabor. Byæ
mo¿e nie by³a to droga ³atwa, ale nikt ta-
kiej nie obiecywa³. Górskie szlaki s¹ trud-
ne ale rado�æ stawania na szczycie wyna-
gradza trud wspinania. Czy Ty zdecydowa-
³e� siê ruszyæ w drogê?

W poniedzia³ek udali�my siê na Sy-
naj. Tam razem z Moj¿eszem otrzymali-
�my od Boga tablice z Dziesiêciorgiem
Bo¿ych Przykazañ. By³a to szansa na swo-
isty rachunek sumienia. Ka¿dy "mia³ przed
sob¹ tablice z przykazaniami" i patrzy³ ja-
kie s¹ jego przykazania, na ile je sam zmie-
ni³ i jak bardzo unowocze�ni³ Bo¿e s³owa?
Ile z nich odrzuci³?

Ksi¹dz przytoczy³ nam dekalog
wspó³czesnego cz³owieka. Pokaza³ nam w
ten sposób jak usprawiedliwiamy swoje
dzia³anie, jak bardzo zale¿y nam na tym,
by siê wybieliæ. Ka¿dy z nas powinien wie-
dzieæ jak wa¿ne s¹ wszystkie Przykazania.
Je¿eli jeszcze nie zdajemy sobie z tego
sprawy, to wyobra�my sobie i¿ od jutra za-
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braknie nam jakiego� przykazania np. pi¹-
tego nie zabijaj, co siê wtedy bêdzie dzia-
³o, jak d³ugo bêdziemy w stanie wytrzymaæ
tak¹ sytuacjê? Spojrzeli�my te¿ na inny mo-
ment z ¿ycia Moj¿esza. Patrzyli�my jak
zbli¿a siê do gorej¹cego krzewu i na s³owa
Boga zdejmuje buty z nóg. Bóg objawia mu
swoje imiê mówi¹c: "Ja Jestem, Który Je-
stem". Oznacza to, ¿e Bóg zawsze by³, za-
wsze jest i zawsze bêdzie. My mo¿emy Go
nie chcieæ, ale On i tak bêdzie to On jest
Panem czasu.

Tego wieczoru zastanawiali�my siê
tak¿e nad istot¹ sakramentu pokuty i Eu-
charystii. By³ to moment przypomnienia
sobie warunków przyst¹pienia do sakra-
mentu pojednania. Ka¿dy z nas mia³ zasta-
nowiæ siê jak czêsto robi rachunek sumie-
nia i jak on wygl¹da. Czy nie ograniczamy
siê jedynie do zauwa¿enia z³a? Czy szuka-
my w sobie dobra zakorzenionego w ka¿-
dym cz³owieku? Czy dziêkujemy za to, co
nas w ¿yciu spotyka?

Wtorek by³ w czasie naszych reko-
lekcji dniem pojednania. Tego wieczoru ks.
Tomasz mówi³ nam o ¿alu za grzechy, o tym
jak on jest wa¿ny i jak wiele od niego zale-
¿y. Sakrament pokuty bez ¿alu za grzechy
nie ma w ogóle sensu. Nie pozwala bowiem
podj¹æ trudu przemiany. Grzech trzeba
wyznaæ, ¿a³owaæ za pope³nione z³o i staraæ
siê poprawiæ. Droga nawrócenia to szlak.
Nie mo¿emy stan¹æ na �rodku drogi, trze-
ba nam i�æ dalej w g³¹b siebie. Sakrament
pokuty pozwala nam narodziæ siê powtór-
nie, zbli¿a nas do Boga. Zaraz po s³owach
nauki nast¹pi³o wystawienie Naj�wiêtsze-
go Sakramentu. Po krótkim rachunku su-
mienia ka¿dy z nas mia³ okazjê przyst¹piæ

do sakramentu pokuty. Wielu z nas z tej
mo¿liwo�ci skorzysta³o i wesz³o na now¹
"drogê ku pe³ni ¿ycia".

�roda ostatni dzieñ naszego wêdro-
wania by stan¹æ na szczycie. Nim jednak
osi¹gnêli�my szczyt wst¹pili�my do Naza-
retu. Wpatrywali�my siê w Maryjê - Matkê
Boga. Uczyli�my siê od Niej radosnego dia-
logowania z Bogiem na modlitwie. Nasza
modlitwa nie mo¿e byæ tylko mówieniem.
Mamy nauczyæ siê s³uchaæ i odpowiadaæ.

Ksi¹dz mówi³ nam tak¿e o mi³o�ci.
O naszym patrzeniu oczyma przepe³niony-
mi mi³o�ci¹ najpierw na siebie, a pó�niej
na naszych bliskich. Nie mo¿na kochaæ in-
nych je¿eli nie zaakceptujemy siebie. Trze-
ba najpierw znale�æ mi³o�æ w sobie. To jest
warunek do tego by dzieliæ siê mi³o�ci¹.
Ka¿dy z nas powinien nauczyæ siê dziêko-
waæ Bogu za wszystko: za ¿ycie, za mi³o�æ,
za drugiego cz³owieka, za trud, za cierpie-
nie; bowiem dziêkczynienie Bogu mo¿e
zdzia³aæ cuda. Nie mo¿emy mieæ do Boga
pretensji, trzeba nam zaakceptowaæ Jego
wolê. Wszystkie nasze dzia³ania, ca³e na-
sze ¿ycie powinno byæ zbudowane na moc-
nym fundamencie Bo¿ej mi³o�ci - czy tak
jest, czy my na tej MI£O�CI budujemy?

Min¹³ czas naszych rekolekcji,
skoñczy³a siê nasza wêdrówka na szczyt,
stanêli�my na górze. Z perspektywy góry
dane nam by³o spojrzeæ na swoje ¿ycie, na
prze¿yty czas. Jednak trzeba by³o zwin¹æ
swój namiot i zej�æ ze szczytu. Trudne i nie
³atwe zadanie, bo "dobrze nam by³o". Te-
raz ju¿ czekamy na kolejne rekolekcje i
mo¿liwo�æ wspinania siê na szczyt. My�lê,
¿e dla ka¿dego by³ to czas prze¿yty dobrze
i owocnie.

ALICJA

Rekolekcje akademickie

DUCHOWE WÊDROWANIE

10-12 marca odby³y siê wyjazdowe Wiel-
kopostne Dni Skupienia.

20-22 marca Rekolekcje Wielkopostne.
Prowadzi³ ks. Tomasz Cyl (relacja obok).

7 kwietnia prze¿yli�my Nocne Czuwanie
Wielkopostne

8. kwietnia odby³a siê w AM w Bydgosz-
czy konferencja na temat: �Etyka i moral-
no�æ na prze³omie tysi¹cleci. Zagro¿enia
i wyzwania�.

9. kwietnia Na wszystkich Mszach �w. po-
kazywali�my pantomimê o potrzebie jed-
no�ci serca i jednocze�nie prosili�my o po-
moc parafian, aby nasi przedstawiciele
mogli wyjechaæ na Forum M³odzie¿y Aka-
demickiej do Czêstochowy. Uda³o siê ze-
braæ oko³o 2.200,00 z³. Wszsystkim ofia-
rodwacom sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.
(cd. str. 16)

Informujemy
zawiadamiamy



Uprzejmie donoszê, ¿e ...

W "Wiatraku" trwa akcja "£añcucha
Pojednanych Serc" - je¿eli chc¹ Pañstwo
siê w³¹czyæ - to zachêcam. My�lê, ¿e to
dobra sprawa. Poza tym zapraszaj¹ na kon-
cert "Mesjasz" Fryderyka Haendla. Uda³o
im siê zaprosiæ wybitnych polskich soli-
stów, chór "Polskie S³owiki" z Wojciechem
Kroloppem oraz Capellê Bydgostiensis.
Mam nadziejê, ze zobaczymy siê w Ko�cie-
le 30 kwietnia o 19.45. W trakcie koncertu
razem ze studentami z DA "Martyria" bêd¹
zbieraæ pieni¹dze dla Domu Samotnej Mat-
ki Sióstr Pasterek w ¯o³êdowie. Ja bêdê.
My�lê, ze i Pañstwa nie zabraknie.

¯YCZLIWA

* Wieczorem tego dnia go�cili�my pani¹ dr
Wandê Pó³tawsk¹.

16 kwietnia - Niedziela Palmowa - Diece-
zjalny Jubileusz M³odzie¿y.

4-5 maja Forum M³odzie¿y Akademickiej
w Czêstochowie.

6-7. maja Pielgrzymka M³odzie¿y Akade-
mickiej   na Jasn¹ Górê.

10. maja Dziecezjalny Jubileusz M³odzie-
¿y  (Konkatedra).

13. maja III Jubileuszowy Parafialny Festyn
Maryjny.

Nasz adres internetowy
www.mateusz.pl/da/martyria/

PRZYGOTOWA£ MA£Y

Informujemy
zawiadamiamy cd.

W poprzednim numerze "Na o�cie¿"
pisali�my ju¿ o Wiosennych Bigach Prze³a-
jowych im. Alojzego Graja, organizowanych
przez PKS "Wiatrak" w dniu 13 maja br.  Dzi-
siaj kolejne informacje o Biegach.

Jednak¿e na
pocz¹tek pragniemy
poinformowaæ Czy-
telników oraz na-
szych sympatyków,
¿e Klub ma ju¿ swo-
je logo. Zamieszcza-
my je obok. Nie po-
trzeba go chyba oma-
wiaæ, gdy¿ jego sym-
bolika jest bardzo
czytelna i jedno-
znaczna. Mo¿na tylko dodaæ, ¿e dominuj¹cy-
mi kolorami s¹: czerwony (t³o napisu)  i nie-
bieski (t³o logo).  Wiatrak utrzymany jest w
tonacji br¹zowo-be¿owej.

Wracaj¹c do Biegów. Przypominamy,
¿e maj¹ one otwarty charakter. Uczestnikiem
mo¿e byæ wiêc ka¿dy  kto ukoñczy³ 10 lat
(dzieci za pisemn¹ zgod¹ rodziców), nie ma
przeciwwskazañ lekarskich do nadmiernego
wysi³ku i z³o¿y u Organizatora zg³oszenie
udzia³u w zawodach (zg³oszenia mo¿na od-
bieraæ w "WIATRAKU").

PKS-owe bieganie na Festynie

BIEGI MA£YCH, �REDNICH I DU¯YCH
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Termin sk³adania zg³oszeñ up³ywa
7 maja 2000 r. do godz. 17.00.

Biegi odbywa siê bêd¹ na  nastêpuj¹-
cych kategoriach wiekowych i na nastêpuj¹-
cych dystansach:

I GRUPA:  DZIEWCZÊTA
od 10 do 12 lat  -  500m
od 12 do 15 lat  -  500m
od 15 do 19 lat  - 1000m
II GRUPA:  CH£OPCY
od 10 do 12 lat  -  500m
od 12 do 15 lat  - 1000m
od 15 do 19 lat  - 1500m
III GRUPA:  MÊ¯CZY�NI DO  40 LAT

- TRASA 1500 M
IV GRUPA:  KOBIETY  DO  35 LAT  -

TRASA 1000 M
V GRUPA:  OPEN - MÊ¯CZY�NI

POWY¯EJ  40 LAT   - TRASA 1000 M
VI GRUPA:  OPEN - KOBIETY  PO-

WY¯EJ  35 LAT  - TRASA 500 M
Wszystkich chêtnych zapraszamy do

zg³aszania udzia³u w biegach. Na najlepszych
bêd¹ czeka³y nagrody. Natomiast tych, któ-
rzy nie bêd¹ uczestniczyæ w biegach, zapra-
szamy do wspó³pracy przy ich organizacji, a
tak¿e sponsorowaniu tej imprezy.

BOGDAN

W grudniu ubieg³ego roku Centrum
Kultury Katolickiej "Wiatrak" wraz z Toruñ-
skim Centrum "Caritas" po³¹czy³o "Choinko-
wym ³añcuchem pojednania" dwa najwiêksze
miasta Województwa Kujawsko - Pomorskie-
go: Bydgoszcz i Toruñ. Podczas zakoñczenia
tej akcji w Z³ej Wsi Wielkiej zosta³ odczyta-
ny "Apel o Pokój" wzywaj¹cy wszystkich do
szukania dróg, które ³¹cz¹.

Odpowiadaj¹c na zaproszenie Ojca
�wiêtego do pojednania, skierowane do lu-
dzi ca³ego �wiata w pierwsz¹ niedzielê Wiel-
kiego Postu, pragniemy kontynuowaæ poprzez
"£añcuch pojednanych serc "rozpoczête przed
�wiêtami Bo¿ego Narodzenia dzie³o. Wspo-
minaj¹c zaanga¿owanie mieszkañców regio-
nu w tworzenie "Choinkowego ³añcucha po-
jednania" mamy nadziejê, ¿e i tym razem zo-
stanie podjêta nasza inicjatywa.

Polega ona na tym, i¿ ka¿dy bêdzie
móg³ wpisaæ siê do Ksiêgi £añcucha Pojed-
nanych Serc, co bêdzie równoznaczne z pod-
jêciem dzie³a pojednania i przebaczenia kon-
kretnej osobie. Ksiêgê z podpisami osób wrê-
czymy Papie¿owi - Janowi Paw³owi II, jako
nasz duchowy dar w Roku Jubileuszowym.

Ka¿dy uczestnik akcji otrzyma naklej-
kê, której jedn¹ czê�æ bêdzie móg³ zachowaæ,
a druga z jego imieniem zostanie naklejona
na autobusie MZK wizualizuj¹c dzie³o pojed-
nania.

Zosta³a uruchomiona rówenie¿ Wirtu-
alna Ksiêga £añcucha Pojednanych Serc
w której mo¿ecie z³o¿yæ swój wpis. W odpo-
wiedzi mo¿ecie �ci¹gn¹æ z naszego serwisu
internetowego obraz - naklejkê ogniwa ³añ-
cuszka na którym mo¿ecie wpisaæ swoje imiê
i zachowaæ na pami¹tkê tego wydarzenia !!!

Adres ksiêgi: www.wiatrak.lo.pl/ksiega.htm

Fina³em akcji bêdzie koncert Frydery-
ka Haendla "Mesjasz", który odbêdzie siê
30. kwietnia 2000 roku o godz. 19.45 w Ko-
�ciele Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników
w Bydgoszczy Fordonie.

Na podstawie informacji zamieszczo-
nych na  stronach  internetowych CKK �Wia-
trak� opracowa³

PRZYLESIANIN

     W odpowiedzi papie¿owi Janowi Paw³owi II

£AÑCUCH
POJEDNANYCH SERCWarto dotrzeæ do

prawdy nawet kosztem
przyznania racji komu�
innemu

ks. Andrzej
- rekolekcjonista (CM)

Centrum Kultury Katolickiej
ul. gen. M. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz,
* tel/fax  346-31-90 * www.wiatrak.lo.pl *
ckk@wiatrak.lo.pl.  * Biuro czynne od pn do
pt (10.00-18.00) * Poradnia Wsparcia i Po-
mocy Psychologicznej PRZYSTAÑ  - tele-
fon zaufania  346-71-78 (pn - pt 17.00-20.00)
* Punkt Informacjyjny o Sektach i Nowych
Ruchach Religijnych (przy wspó³pracy z DA
�Martyria�) kontakt: tel. 346-31-90, 346-31-
94 * Nr konta bankowego: PKO BP II O/Byd-
goszcz Nr 10201475-711153-270-1



Ludzie z pomnika (29)

Urodzi³ siê 17 marca 1902 roku w
Berlinie. By³ synem Antoniego i Leokadii
z domu Bensch. Szko³ê podstawow¹ i �red-
ni¹ ukoñczy³ w Berlinie. W 1920 roku ro-
dzina Soliñskich przenios³a siê do Pozna-
nia. Tam Mieczys³aw wst¹pi³ do szóstej
klasy Pañstwowego Gimnazjum Matema-
tyczno- Przyrodniczego. Nie mog¹c jednak,
ze wzglêdu na s³ab¹ znajomo�æ jêzyka, po-
radziæ sobie w polskiej szkole, zmuszony
by³ przerwaæ naukê. Podj¹³ decyzjê o sa-
modzielnym przygotowaniu siê do matury,
dokszta³caj¹c siê jednocze�nie z jêzyka
polskiego. Egzamin dojrza³o�ci zda³ zaocz-
nie w 1927 roku w Gimnazjum im. H. Ko³-
³¹taja w Krotoszynie. Kolejny etap jego
edukacji to studia filologii germañskiej na
Uniwersytecie Poznañskim. W trakcie stu-
diów w Kuratorium Okrêgu Szkolnego Po-
znañskiego z³o¿y³ odpowiedni egzamin,
uzyskuj¹c zezwolenie nauczania jêzyka nie-
mieckiego w Miejskim Gimnazjum Koedu-
kacyjnym w Miêdzychodzie.

Studia ukoñczy³ 7 listopada 1933
roku uzyskuj¹c dyplom magistra filologii
niemieckiej. Po odbyciu dwuletniego sta-
¿u w zawodzie nauczyciela, w 1934 roku
zda³ z wynikiem pozytywnym egzamin pañ-
stwowy. Zdoby³ w ten sposób pe³ne kwali-

KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA

22.04.1794 Jako odzew walk toczonych na
terenie Polski wybuch³o równie¿ powsta-
nie ko�ciuszkowskie w Wilnie. Dowodzi³
p³k. Jakub Jasiñski.

3.04.1849 W Pary¿u zmar³ nasz wybitny
poeta Juliusz S³owacki. Prochy jego w 1927
roku sprowadzono do Polski i z³o¿ono w
krypcie Katedry Wawelskiej.

29.04.1995 W Kaliszu odby³ siê zjazd
wszystkich ¿yj¹cych ksiê¿y, by³ych wiê�-
niów obozu koncentracyjnego w Dachau.

BYDGOSZCZ
21.04.1921 W Bydgoszczy powsta³ drugi
w kraju- po Poznaniu, Oddzia³ Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego. Inicjatorem
i pierwszym prezesem by³ patron jednej z
naszych ulic Stanis³aw £abendziñski.

14.04.1943 W rejonie obecnej ulicy Grun-
waldzkiej spad³y pierwsze i jedyne podczas
okupacji niemieckiej bomby alianckie. Zgi-
nê³o sze�ciu Niemców.

1.04.1990 Ukaza³ siê pierwszy numer no-
wej lokalnej gazety Express Bydgoski.

FORDON
5.04.1891 Rozpoczê³y siê prace budowla-
ne przy przyczó³kach pierwszego w dzie-
jach Fordonu mostu przez Wis³ê.

1.04.1998 Przy ulicy Kleina otwarto now¹
Przychodniê Lekarsk¹ "Nowy Fordon".

PARAFIA
25.04.1984 Odprawiono pierwsz¹ w dzie-
jach parafii Nowennê do Matki Bo¿ej Nie-
ustaj¹cej Pomocy.

3.04.1995 Nasza parafianka, Karina Kal-
czyñska, na VIII Ogólnopolskim Festiwa-
lu Piosenki i Pie�ni Religijnej w £odzi za
wykonanie utworu "Totus Tuus" uzyska³a
I miejsce.

9.04.1998 Parafialna Stra¿ Marsza³kowska
z³o¿y³a w Dniu Kap³añskim, czyli w Wiel-
ki Czwartek, uroczyste �lubowanie wystê-
puj¹c pierwszy raz w jednakowych ubra-
niach zwanych przez wielu dzi� �mundur-
kami�.

OPRACOWA£ KFAD

MIECZYS£AW
SOLIÑSKI
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fikacje do nauki jêzyka niemieckiego jako
przedmiotu podstawowego i francuskiego,
jako przedmiotu dodatkowego w szko³ach
ogólnokszta³c¹cych i seminariach nauczy-
cielskich. Uczy³ tych przedmiotów najpierw
w Gimnazjum we Wrze�ni, pó�niej ponow-
nie w Miêdzychodzie.

W 1936 roku przeniós³ siê do Byd-
goszczy. Tu przedstawiaj¹c referencje i
pozytywn¹ opiniê dyrektora Gimnazjum w
Miêdzychodzie - Wies³awa Sautera -, zo-
sta³ zatrudniony jako nauczyciel w Miej-
skim Gimnazjum Matematyczno-Przyrod-
niczym im. Miko³aja Kopernika. W szkole
tej pracowa³ do wybuchu II wojny �wiato-
wej.

Pracuj¹c w Bydgoszczy pozna³ sw¹
przysz³¹ ¿onê Kazimierê Andrysiak, z któ-
r¹ o¿eni³ siê 6 lipca 1937 roku. Jako na-
uczyciel pozyska³ sobie uznanie i szacunek
w�ród m³odzie¿y, jak i wspó³pracowników.
W³¹czy³ siê równie¿ aktywnie w dzia³alno�æ
Polskiego Zwi¹zku Zachodniego.

 Aresztowany zosta³ przez Gestapo
w mieszkaniu przy ulicy Asnyka i dopro-
wadzony do obozu dla internowanych Po-
laków w koszarach 15 PAL-u. 25. pa�dzier-
nika zabrany z obozu rzekomo na przes³u-
chanie i uznanie za niewinnie internowa-
nego, do obozu nie wróci³.

 Okaza³o siê pó�niej,  ¿e w tym dniu
zosta³ rozstrzelany w Dolinie �mierci
w Fordonie.

OPRACOWA£ KFAD

Od autora:

Dziêkujê Panu Hieronimowi z Mniszka
za cenne informacje i wskazanie dodatko-
wego �ród³a informacji P. Marianny. Dziê-
kujê równie¿ pani Mariannie.

Materia³y �ród³owe:

Informacje podstawowe: od rodziny boha-
tera: Hieronima z Mniszka, k/Grudzi¹dza
i Marianny z Bydgoszczy. Uzupe³nienie
- Kronika Bydgoska tom XV, TMMB 1993,

Z wypracowañ szkolnych:

*  Joanna d'Arc nosi³a bia³¹ zbrojê i czar-
nego konia.

*  Kain zamordowa³ Nobla.

*  Na skutek ¿a³oby swojej matki, Iwona
urodzi³a siê 5 lat po �mierci ojca.

*  Nasz pies ma trzy lata, d³ugi ogon, nie-
bieskie oczy, zupe³nie jak nasz tatu�.

Je�li Chrystus
nie zmartwychwsta³

daremna jest nasza wiara
(1Kor 15,17)



Pewne jak w banku (7)

INTEGRUM (CD.)
Przedstawiamy PT Czytelnikom  dalsze
wiadomo�ci na temat produktu bankowe-
go zwanego �INTEGRUM�.
Na nasze pytania odpowiada pani mgr Ja-
dwiga Miloch - kierowniczka Bankowego
Punktu Obs³ugi BG¯ S.A. na Fordonie.

Pozrozmawiajymy wiêc dalej, zgodnie z
zapowiedzi¹, na temat konta osobistego
INTEGRUM prowadzonego w Banku Go-
spodarki ̄ ywno�ciowej. Na pocz¹tku pro-
szê przypomnieæ czytelnikom, co oznacza
has³o " INTEGRUM"?

Otó¿ mianem INTEGRUM okre�la siê nowy
rodzaj konta osobistego prowadzonego w
Banku Gospodarki ¯ywno�ciowej. INTE-
GRUM jest równie¿ nazw¹ sieci placówek,
któr¹ Bank zacznie tworzyæ w po³owie tego
roku. Pod has³em INTEGRUM, BG¯ wpro-
wadza now¹ jako�æ obs³ugi klientów indy-
widualnych. Uproszczona zosta³a znacznie
procedura otwierania rachunku. Podsta-
w¹ do zawarcia umowy jest wype³nienie
Karty Informacyjnej Klienta, która jest jed-
nocze�nie umow¹ o prowadzenie rachun-
ku. Za³o¿enie konta trwa 10 minut.

W bardzo du¿ym skrócie proszê jeszcze raz
wymieniæ zalety nowego konta osobistego
poza uproszczeniem procedur.

Najwa¿niejsze to rezygnacja ze sta³ych
wp³at na konta, wydawanie karty Maestro
INTEGRUM za darmo, korzystanie z de-
betu dopuszczalnego ju¿ po pierwszej wp³a-
cie na konto, znacznie korzystniejsze zasa-
dy udzielania kredytu w koncie osobistym.

Proszê powiedzieæ, dlaczego namawia³a-
by Pani naszych czytelników do zak³ada-
nia konta osobistego w banku?

Z bardzo oczywistych i prozaicznych po-
wodów. Po pierwsze ze wzglêdu na bezpie-
czeñstwo. Nosz¹c pieni¹dze od dnia wyp³a-
ty w kieszeni jeste�my nara¿eni na kradzie-
¿e, zgubienie pieniêdzy, albo co spotyka nas
najczê�ciej na zakupy, których nie plano-
wali�my i które nie s¹ tak bardzo potrzeb-
ne. Reasumuj¹c, jest udowodnione, ¿e po-
siadacze kont osobistych w bardziej racjo-
nalny sposób gospodaruj¹ swoimi zasoba-
mi finansowymi. Po drugie w przypadku
potrzeby zaci¹gniêcia kredytu tzw. kon-
sumpcyjnego, posiadacz konta osobistego
korzysta z debetu dopuszczalnego lub sk³a-
da wniosek o udzielenie kredytu w koncie
osobistym. Ta forma zad³u¿ania nie wyma-
ga ¿yrantów, co jest istotn¹ barier¹ dla
wielu osób. Kredyt w koncie osobistym nie
wymaga regularnych sp³at, sp³ata mo¿e byæ

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 (cd)

MNICH - (gr. monachos - samotny) - cz³o-
wiek wspólnoty zakonnej ¿yj¹cy zgodnie z
któr¹� z regu³ zakonnych.
MNISZKA (gr. monaches - samotna) -
zakonnica w zakonach kontemplacyjnych
¿yj¹ca podobnie jak mnich wed³ug regu³y
zakonnej ca³kowicie oddaj¹ca siê Chrystu-
sowi.
OBLAT (³ac. oblatus - ofiarowany) - kie-
dy� dzieci ofiarowane przez rodziców Bogu
i oddane do klasztoru. Obecnie cz³onkowie
zgromadzeñ, w których zamiast �lubów
sk³ada siê przyrzeczenie wytrwania.
POSTULANT (³ac. postulare - ¿¹daæ,
wymagaæ) - cz³owiek spêdzaj¹cy pierwszy
okres ¿ycia we wspólnocie zakonnej. Trwa
on od 6 miesiêcy do 2 lat. W tym czasie
w³¹cza siê on do ¿ycia zakonnego. Mo¿e w
ka¿dej chwili zrezygnowaæ i opu�ciæ zakon.
NOWICJUSZ (³ac. novitius - nowy) - oso-
ba pocz¹tkuj¹ca w ¿yciu zakonnym. Okres
trwa od roku do dwóch lat i ma na celu po-
g³êbienie ¿ycia wiar¹ i dobre poznanie
wspólnoty zakonnej, oraz upewnienie siê
co do powo³ania. (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 (12)

dokonana jednorazowo w ostatnim dniu
umowy. Kolejna korzy�æ z posiadania kon-
ta osobistego to odsetki naliczane na bie-
¿¹co i dopisywane na koniec ka¿dego kwar-
ta³u do stanu konta. Jest to tzw. kapitaliza-
cja kwartalna.

Czy posiadaczem konta mog¹ byæ tylko
osoby pracuj¹ce?

Absolutnie nie, posiadaczem konta osobi-
stego w banku mo¿e byæ ka¿da osoba, któ-
ra zadeklaruje pewna kwotê wp³ywów na
konta. Mo¿e to byæ osoba pracuj¹ca, ren-
cista lub emeryt, student, pe³noletnie dziec-
ko itd. W�ród naszych klientów pewien
udzia³ stanowi¹ w³a�nie emeryci i renci�ci,
którym na ich wniosek ZUS przelewa
�wiadczenie na konto w banku.

Proszê powiedzieæ, w jakiej formie klient
mo¿e dokonaæ wyp³aty gotówki ze swoje-
go konta?

Wyp³aty gotówki z konta INTEGRUM mog¹
byæ realizowane w formie:

- imiennych czeków gotówkowych,
- ustnej dyspozycji - tylko w oddziale pro-

wadz¹cym konto osobiste,
- karty p³atniczej,
- innych dowodów wyp³aty sporz¹dzo-

nych na formularzach bankowych.

Pozostaje nam zaprosiæ czytelników do
odwiedzenia placówki Banku Gospodar-
ki ̄ ywno�ciowej, która mie�ci siê na Osie-
dlu Bohaterów przy ul. Sucharskiego 4,
tel. 348-27-91.

Ponawiam zaproszenie, pracownicy Ban-
ku udziel¹ na miejscu wyczerpuj¹cych in-
formacji na temat pe³nej oferty us³ug Ban-
ku Gospodarki ¯ywno�ciowej S.A.

Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a GS

Od redakcji:
Rozmowê przeprowadzono 31. marca  2000
roku w siedzibie BPO na Fordonie. W naj-
bli¿szym wydaniu �Na o�cie¿� bêdzie te-
mat: Wk³ady oszczêdno�ciowe p³atne na
ka¿de ¿¹danie (avista).
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Prawa rêka
Proboszcz pewnej parafii nagle za-

chorowa³ i trafi³ do szpitala, w którym od
paru dni le¿a³ w gipsie jego wikariusz. Pa-
rafianie wys³ali telegram do Kurii: "Kano-
nik w szpitalu, gdzie przebywa jego prawa
rêka ze z³aman¹ nog¹".



  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.:  (22) 23 kwiet-
nia i 9. maja 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 (52)

MICHA£ CZERSKI

12 marca 2000 r.

Dawid Mazurek
ur. 17.01.2000 r.

Kamila Barbara £¹czna
ur. 7.02.2000 r.

Patryk Fabian Jaszkowski
ur. 5.02.2000 r.

Sebastian Nowak
ur. 13.01.2000 r.

Jakub B³a¿ej Mikuszek
ur. 24.01.2000 r.

Oskar Patryk Arndt
ur. 11.01.2000 r.

Hubert Kasprzak
ur. 19.01.2000 r.

Krystian Kasprzak
ur. 19.01.2000 r.

25 marca 2000 r.

Joanna Katarzyna Chmielewska
ur. 20.12.1999 r.

26 marca 2000 r.

Patrycja Roksana Robaczewska
ur. 20.11.1999 r.

Aron Jan ¯ygo

ur. 5.10.1999 r.

Micha³ Czerski urodzi³ siê
w polskiej rodzinie szlacheckiej
Witolda i £ucji z domu Wo³ko-
mirskiej w miasteczku Husiaty-
nia w pow. tarnopolskim - obec-
nie Ukraina. Do szkó³ uczêszcza³
w Husiatynii i Tarnopolu, gdzie
zdoby³ maturê.

W 1907 roku ukoñczy³
Politechnikê we Lwowie, uzy-
skuj¹c tytu³ in¿yniera mechani-
ka o specjalno�ci budowy apa-
ratów mechanicznych. Pracowa³
w przemy�le metalowym pocz¹t-
kowo we Lwowie, a po pierw-
szej wojnie �wiatowej w Pozna-
niu. Tam za³o¿y³ Stowarzyszenie
Techników Polskich. W 1922
roku przyby³ do Bydgoszczy
obejmuj¹c stanowisko dyrekto-
ra technicznego w Fabryce Sy-
gna³ów Kolejowych - Carl Fie-
brandt i Spó³ka, przy ulicy Grun-
waldzkiej 32. Pracowa³ tam do
1934 roku, uzyskuj¹c w miêdzy-
czasie stopieñ doktora.

W 1935 roku obj¹³ zarz¹d
upad³o�ci i dyrekcjê Fabryki
Maszyn Loehnert przy ul. Le�nej
(obecnie Makrum), któr¹ prowa-
dzi³ do 1939 roku. W tym to roku
Fabrykê sygna³ów Kolejowych
wykupili akcjonariusze polsko -
szwedzcy zmieniaj¹c jej nazwê
na Bydgoskie Zak³ady Przemy-
s³owe SA. Czerskiemu zapropo-
nowano objêcie stanowiska dy-
rektora, jednak wybuch wojny
zniweczy³ te plany. Podczas oku-
pacji pracowa³ w kilku miejscach
pod innym nazwiskiem jako pra-
cownik fizyczny, b¹d� robotnik
budowlany.

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 - 4,80 z³ za obiad)
Uwaga: istnieje mo¿liwo�æ spo¿ycia tanich posi³ków

Ryszard Jankoski
ur. 21.07.1950 zm. 11.03.2000

Wojciech Czerwczak
ur. 7.12.1953 zm. 22.03.2000

Wiktoria Wyrwicz
ur. 26.11.1914 zm. 25.03.2000

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 6.05.2000 godz. 16.00 i od 7.05.2000
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).

Po wyzwoleniu w 1945
roku podj¹³ pracê w Zak³adach,
w których mia³ byæ dyrektorem,
z tym ¿e by³a to ju¿ "Belama".
Pracowa³ tam do 1951 roku.
Dzia³a³ równie¿ aktywnie w od-
rodzonym Bydgoskim Oddziale
Naczelnej Organizacji Technicz-
nej.

W 1951 roku podjêto de-
cyzjê o powstaniu w Bydgoszczy
Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej.
Dr in¿. Micha³ Czerski by³ cz³on-
kiem komisji opracowuj¹cej
wstêpne dane przygotowawcze i
organizacyjne tej uczelni.

W latach 1954-55, pomi-
mo sêdziwego wieku, pracowa³
w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej
jako nauczyciel akademicki.

Do koñca swego ¿ycia s³u-
¿y³ swym do�wiadczeniem za-
równo dla WSI jak i Bydgoskiej
Organizacji NOT.

Zmar³ 28 listopada 1965
roku i zosta³ pochowany na
Cmentarzu Komunalnym przy
Kcyñskiej 51.

OPRACOWA£ KFAD

Od autora: Micha³ Czerski jest pa-
tronem jednej z nowych ulic na
Czarnówku.
_________________
Materia³y �ród³owe:
Kuczma R.: Patronuj¹ ulicom
- opracowania  dodatkowe;

Sto lat Sygna³ów Kolejowych
w Bydgoszczy Franciszek Min-
cer TMMB 1968,
Skowroñski M.: Zak³ady i warsz-
taty wspó³pracuj¹ce z kolej¹
w latach 1920-1939, BTN 1976

ZMARLI
B³ogos³awieni,

którzy umieraj¹
w Panu
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9 kwietnia 2000 r.

Alicja Cie�lak
ur. 17.12.1999 r.

Kacper Sylwester Graczyk

ur. 31.12.1999 r.

Wieczorem odby³o siê Nabo¿eñstwo Maryjne przygotowane przez
�D¹b� i Oazê Rodzin.

26. marca go�cili�my misjonarza o. B³a¿eja Suska pracuj¹cego
w Dnieprodzier¿yñsku na Ukrainie.

2-5 kwietnia trwa³y rekolekcje dla m³odszej czê�ci parafian. Rekolek-
cje prowadzili: ks. Mariusz Malinowski (dla m³odzie¿y)
i ks. Arkadiusz Domaszek (dla dzieci).

9. kwietnia na wszystkich Mszach �w. studenci z DA �Martyria� przed-
stawiali pantomimê o rozdarciu ludzkiego serca. Bóg zap³aæ.

Dobieg³y koñca prace przy bieleniu naszego ko�cio³a. Wszystkim ofia-
rodawcom na ten cel sk³adamy serdeczne Bog zap³aæ.

16. Niedziela Palmowa. Rozpoczynamy Wielki Tydzieñ. Niech niko-
go nie zabraknie w tych najwa¿niejszych dniach Jubileuszowego Roku
Ko�cielnego na celebracjach Tajemnicy Paschalnej.

13. maja Parafialny Festyn Maryjny a w nim m.in. konkursy �Dla
urodzonych 13. dnia miesi¹ca�, wiedzy o Fordonie (karty zg³o-
szeñ  w �Wiatraku�) i  wiosenne biegi prze³ajowe im. A. Graja.

Dziêkujemy PT Korespondentom i wszystkim pomagaj¹cym w kolpor-
ta¿u �Na o�cie¿�. Sk³ad  ukoñczono i oddano do druku  14. kwietnia
br. Nastêpne wydanie  �Na o�cie¿�  planowane  jest na 14. maja br.

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY CD.

ZATRZYMAC SIÊ NAD SOBA Te s³o-
j i j i l h
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5. marca po wszystkich Mszach �w. Siostry Dominikanki  zbiera³y
ofiary na Dom Zakonny. Zebrano na ten cel 4366 z³. Bóg zap³aæ.

8. marca w �rodê Popielcow¹ zbierano ofiary na potrzeby Bydgo-
skiego Hospicjum im. ks. Jerzego Popie³uszki. W naszym ko�cie-
le zebrano  4040 z³. Bog zap³aæ.

13. 28 marca odby³y siê spotkania osób i grup przygotowuj¹cych
Parafialny Festyn Maryjny, który odbêdzie siê 13. maja br.

16. marca odby³o siê �Czuwanie z Maryj¹�. Na nastêpne 16. kwiet-
nia o godz. 20.00 w ko�ciele zaprasza Oaza Rodzin.

17. marca o godz. 19.00 odby³ siê w kaplicy koncert Josko Brody.

18. marca po wieczornej Mszy �w. odby³o siê spotkanie grupy
ma³¿eñstw niesakramentalnych.

19. marca zbierali�my ofiary na pomoc dla misji w Zambii (Afry-
ka). Uda³o siê zgromadziæ kwotê 1995,39 z³otych i 5 DM. * Roz-
poczê³y siê Parafialne i Studenckie Rekolekcje Wielkopostne. Re-
kolekcyjnej zadumie przewodniczy³ ks. Tomasz Cyl.

25. marca w Uroczysto�æ Zwiastowania Pañskiego by³a mo¿liwo�æ
podjêcia duchowej adopcji, w intencji dzieci nienarodzonych.

(Cd. informacji na str. 19 i na innych stronach tego wydania)

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. Po-
szczególne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami. W rozwi¹zaniu wystarczy
podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(J-1,C-9,A-3) (J-9, E-6, M-5,A-13,M-1,D-8,K-
13,B-7). (A-7, K-1,E-11,B-7,J-3,B-6,L-11,H-1) (C-7,M-3,E-10,I-5,A-3,F-6,B-
11,H-10,B-1,L-5) (F-6,F-1,M-13,E-11,J-11,D-3,B-7,A-7,K-1,H-10,J-3,E-9,L-
1,M-9) (F-13,I-3,B-7) (K-13, F-4, D-9) (F-6,I-3,B-9,H-10,F-2,D-1). (G-2,H-
8) (I-5,B-1,L-5,I-8,H-2,D-5) (K-11,E-3,J-6,D-11,C-1,D-1) (B-13,J-5,F-3,K-2)
(G-9,C-9, I-3, H-11,G-7,C-4,C-9,H-1,F-6,I-2,I-5,M-10,E-12,L-7)]. Rozwi¹za-
nia nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty para-
fialnej� do 7. maja 2000 r.   Za poprawne rozwi¹zanie poprzedniej krzy¿ówki,
której has³o brzmia³o: �WIELKI POST TO OKRES POKUTY SKORZYSTAJ
Z TEJ £ASKI�  nagrodê (drog¹ losowania) otrzymuje Halina P³otka, zam.
przy ul.  £ochowskiego 7. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

poziomo:
1A Z nerwem na drzewie

1J Przywódca ordy tatarskiej

2E Ma³y cedzak

3A Orygina³, cudak

3H Pewien teren np. pañstwa

4E Ma³a Danuta

5A Mebel do biblioteki

5I Pojemnik na zbo¿e lub ziemniaki

6D Plan zajêæ lub jazdy autobusów.

7A Pañstwo na Bliskim Wschodzie

7J Ryba s³odkich wód

8D Kr¹g nad g³ow¹ �wiêtego

9A Bardzo du¿y ³yk

9T Doskona³o�æ

10E Kaktus z Meksyku

11A Ptak lubi¹cy s³oninê

11H Nieproszony go�æ

12E Jednostka administracyjna

13A Bardzo ciê¿ka praca

13J ¯ona �w. Joachima

pionowo
A1 Pierwszy w peletonie

A9 Przed odzewem

B5 Nauka o moralno�ci

C1 Opad atmosferyczny

C9 Nag³e obni¿enie terenu

D5 Gobelin z Wawelu

E2 T³uszcz z nied�wiedzia

E8 Ca³odzienny zarobek w sklepie

F1 £yszczyk

F10 W muzyce od DO do DO

G4 Du¿a naklejka rubasznie

H1 w lekkoatletyce w dal

H10 Napój z Kany Galilejskiej

I2 Lêk, niepewno�æ

I8 Lina dla Tarzana

J5 Bezu¿yteczna resztka

K1 Zbrojny z piórami na plecach

K9 Pozwala ogl¹daæ telewizjê

L5 D³ugi okres w dziejach

M1 Podwodny poszukiwacz

M9 Kropelka sp³ywaj¹ca z oka
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JUBILEUSZOWA
KRZY¯ÓWKA WIELKANOCNA

OPRACOWA£ KRZYSZTOF

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

22.30 do 23.30 Oaza M³odzie¿y
23.30 do 0.30 Centrum Kultury

Katolickiej "WIATRAK",
Parafialny Klub Sportowy
"WIATRAK", Duszpaster-
stwo Akademickie "MAR-
TYRIA"

0.30 do 1.30 Oaza Rodzin
1.30 do 2.30 Neokatechumenat,

Poradnictwo Rodzinne
2.30 do 3.30 Zespó³ Muzyczny

"IZRAEL"
3.30 do 4.30 Grupa Parafialna

"D¥B", Kluby "AA"
4.30 do 5.30 Zespó³  Synodalny,

Kolegium Redakcyjne "NA
O�CIE¯",

5.30 do 6.30 Stowarzyszenie
Wspierania Powo³añ Ka-
p³añskich, Ko³o Przyjació³
Radia Maryja, ¯ywy Ró¿a-
niec,

6.30 do 7.30 Parafialny Od-
dzia³ Akcji Katolickiej, Sto-
warzyszenie Charytatywne,
Katecheci

7.30 do 8.30 Chór Parafialny
"FORDONIA",

Pozostali parafianie przez ca³y
dzieñ a¿ do godz. 22.00. Parafial-
na Stra¿ Marsza³kowska, Mini-
stranci, Lektorzy i Ko�cielni maj¹
odrêbne, przystosowane do
swych potrzeb Czuwania.
Plan Triduum na str. 2

PLAN CZUWANIA
PRZY GROBIE PAÑSKIM

W WIELKI PI¥TEK I WIELK¥ SOBOTÊ
(21/22. kwietnia 2000 roku)


