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G³os Anio³a

DZIECIÊCTWO
Witaj!
Dzieciêctwo ... co to znaczy? Po pierw-

sze - co zapewne ju¿ wiesz -  nie wolno tego
pomyliæ z dziecinno�ci¹. Z dziecinno�ci trze-
ba wyrosn¹æ, z dziêciêctwa wyrosn¹æ nie
wolno. Dlaczego? - A, to proste! Dzieciêc-
two jest t¹ uprzywilejowan¹ form¹ bycia cz³o-
wiekiem, w której wolno Ci wszystko - wdra-
paæ siê Panu Bogu  na kolana, z³apaæ Go za
rêkê (wiem, ¿e Pan Bóg nie ma rêki, bo jest
duchem, ale bycie dzieckiem pozwala prze-
skoczyæ tê przeszkodê jednym susem, bez
zbêdnych pytañ i roztrz¹sañ), dziecku wolno
z Panem Bogiem �miaæ siê do bólu brzucha,

W NUMERZE M.IN.:
Rozmowa miesi¹ca:  z ks. diakonem
Maciejem Sarbinowskim (str. 3 )

Maryja w Ko�ciele Wchodnio-syryjskim
(str. 6)

ks. Antoni Strycharz - �Antek� - �wiadec-
two Pawika  (str. 10)

O Jubileuszowym Festynie (str. 11-14)

Listy do redakcji str. (16)

W NASTÊPNYCH NUMERACH:
Lednica 2000

Maryja w ko�cio³ach chrze�cijañskich

b³ Micha³ Kozal - Szkic do portretu

Na 1 str. ok³adki - O³tarz Bo¿ego Cia³a  zbudo-
wany w roku 1997, fot. Mietek

Niniejsze wydanie po�wiêca wiele miej-
sca dzieciom. Przejmuj¹cy obraz dzieciñstwa
m³odych ludzi na Filipinach i w Papui No-
wej Gwinei pokazuje o. Joseph.

Du¿o miejsca zajmuj¹ te¿ wspomnienia  z
Jubileuszowego Festynu Fordoñskiego. My-
�lê, ¿e jest to dobry przyk³ad, jak mo¿na mo-
dliæ siê i bawiæ. Organizatorzy nie zapomnieli
o nikim. Pojawi³a siê te¿ nowa jako�æ - bie-
ganie - I Wiosenne Biegi Prze³ajowe.

Warto te¿ zwróciæ uwagê na d³ug¹ rozmo-
wê z ks. Maciejem. Jako osoba bêd¹ca u pro-
gu kap³añskiej drogi jest pe³en dobrych do-
�wiadczeñ i zapa³u duszpasterskiego. Oby
spe³ni³y siê te jego pragnienia.

Jest jeszcze jeden tekst, na który chcia³-
bym zwróciæ uwagê. Jest nim krótka rozmo-
wa z ks. Proboszczem o tegorocznych nabo-
¿eñstwach majowych. Ogólnie radosny na-
strój rozmowy �psuje� refleksja o nik³ym
udziale dzieci w tych nabo¿eñstwach.

 FRED

Mo¿na nie czytaæ

wolno rozryczeæ siê i wcale siê tego nie wsty-
dziæ, wolno w koñcu pomilczeæ z Nim, za-
patrzeæ siê i czasem nawet pok³óciæ. Tak to
ju¿ jest. A Bóg umi³owa³ nas w³a�nie mi³o-
�ci¹ Ojca - jak¿e wiêc inaczej odpowiedzieæ
na tê mi³o�æ jak nie mi³o�ci¹ dziecka? Jak to
uczyniæ?

Mam dwie ca³kiem osobiste przyjació³-
ki, które niech i dla Ciebie stan¹ siê bliskie.
Obie w piêkny sposób ucz¹ jak byæ dziec-
kiem. Pierwsza to Anna - ma³a, rudow³osa
dziewczynka, bohaterka ksi¹¿ki "Halo, Pan
Bóg? Tu Anna". Anna nigdy nie mia³a pro-
blemów z odnalezieniem siê w Bogu. Po pro-
stu rzuca³a siê w Jego ramiona. To strasznie
trudne, gdy ma siê lat "ile�tam", za sob¹ wie-
le do�wiadczeñ, mniej lub bardziej m¹drych
pojêæ - rzuciæ siê z tym wszystkim w ramio-
na Boga, którego w dodatku nie widaæ ....?
Rzuciæ siê z wie¿owca Twoich o Nim wy-
obra¿eñ, Twoich utartych pogl¹dów ... rzu-
ciæ siê tak naprawdê nie wiadomo w któr¹
stronê, bo sam nie wiesz dok³adnie gdzie ten
Bóg jest ... Potrafisz?

Podpowiem Ci, ¿e Bóg jest wszêdzie,
a je�li naprawdê zechcesz rzuciæ siê Mu w
ramiona, to On Ciê znajdzie i z³apie ... o to
siê nie martw. Niech Ciê martwi tylko to, czy
masz na tyle wiary, zaufania i mi³o�ci, by
podj¹æ tak¹ decyzjê. Oby� mia³! Oby Ci siê
uda³o! Wracam do Anny. Anna w piêkny spo-
sób pojê³a istotê Boga - pewnie dlatego, ¿e
by³a dzieckiem. Wiêc ucz siê od niej - kawa-
³ek jej m¹dro�ci dla Ciebie: "Ludzie w ko-
�ciele s¹ nieszczê�liwi, bo �piewaj¹  smutne
piosenki i smutne modlitwy i robi¹ z Pana
Boga tyrana. A On jest jest zabawny, kocha-
j¹cy, i mi³y, i mocny. Kiedy poznasz  Fynna
(to starszy przyjaciel Anny, autor ksi¹¿ki o
niej), to tak jakby� patrzy³ na Pana Boga. Ale
Fynn jest bardzo dziecinnym Bogiem i pan
Bóg jest sto razy wiêkszy, wiec mo¿esz po-
wiedzieæ, jak mi³y jest Bóg. Ludzie mówi¹,
¿e Pan Bóg jest podobny do króla Jerzego.

Ale wyobra� siebie króla Jerzego chodz¹ce-
go nasza ulic¹. Za³o¿ê siê, ¿e on nawet nie
wie, gdzie jest nasza ulica i ¿e nie zna mnie.
Ale Pan Bóg zna nasza ulicê i wie nawet  o
znamieniu na mojej twarzy!" Proste? No i o
to chodzi! Przyj¹æ, ze Pan Bóg po prostu wie
wszystko o Tobie i wcale nie jest tyranem.
Jest zabawny (!) - nazwa³e� Go tak kiedy�?
Pewnie nie, bo to nie wypada. Ale naprawdê
Pan Bóg jest zabawny - uwielbia siê �miaæ,
ale w Jego �miechu nie ma cienia z³o�liwo-
�ci, satysfakcji, ze komu� noga siê powinê³a.
On �mieje siê, bo jest �ród³em rado�ci.

Opowiem Ci krótko o mojej drugiej
przyjació³ce - �w. Teresie od Dzieci¹tka Je-
zusa - ¿y³a we Francji i maj¹c 15 lat wst¹pi³a
do Sióstr Karmelitanek Bosych. Umar³a, gdy
mia³a 24 lata. Samo jej imiê "od Dzieci¹tka
Jezus" mówi, ¿e sama by³a dzieckiem. I nie
chodzi tu o wiek - duchem wyros³a ponad
swoje lata - ale w sercu zachowa³ �wie¿¹
mi³o�æ i dzieciêce zaufanie. Ona wiedzia³a
doskonale, ¿e sama nie da sobie rady, ¿e nie
bêdzie mog³a byæ dobr¹ chrze�cijank¹ bez
pomocy Boga, który jest jej Ojcem. Dlatego
Mu zaufa³a i pozwoli³a siê prowadziæ. Jak
ma³e dziecko, które nie zawsze rozumie wolê
rodziców, które widzi mniej, które nie zna
celu drogi, ani sensu poszczególnych zdarzeñ.
Ale wie, ze jest kochane i ta �wiadomo�æ
pozwala mu poddaæ siê woli rodziców, woli
mi³uj¹cego taty. Tak w³a�nie trzeba. Twoim i
moim Tat¹ jest Bóg! On chce Ciê prowadziæ
... choæ Ty czasami zupe³nie nie rozumiesz
dlaczego tak, dlaczego przez takie do�wiad-
czenia, tak¹ drog¹. Zaufaj. B¹d� jak dziec-
ko. I wiedz, ¿e je�li zabraknie Ci si³, je�li
skoñcz¹ siê Twoje mo¿liwo�ci, On sam we-
�mie Ciê na rêce i zaniesie. On wie, napraw-
dê wie, ile mo¿esz znie�æ, na co Ciê staæ, jak
daleko mo¿e Ciê prowadziæ. Nie zostawi Ciê
samego. Nic siê nie bój - On jest mi³o�ci¹. I
to mi³o�ci¹ nie na miarê naszych ludzkich
serc. Pomy�l jak Anna - je�li Ty potrafisz
kochaæ, je�li teraz w sercu nosisz kogo�, sam
wiesz ile mo¿esz daæ mu dobra, jak bardzo
pragniesz dla niego szczê�cia, a¿ do ofiaro-
wania samego siebie, a¿ do zrezygnowania z
w³asnych pragnieñ, marzeñ, planów, byle by
ten kto� by³ szczê�liwy - wiêc jak bardzo Bóg
musi mi³owaæ? Nie mo¿esz tego poj¹æ - to
jak ocean bez brzegów ... jak niezmierzone
przestrzenie samego mi³owania.

Tak wiêc b¹d� dzieckiem. I niech
wszystkie twoje drogi prowadz¹ Ciê do Ser-
ca Jezusa - w Nim szukaj umiejêtno�ci bycia
dzieckiem. Trzymaj siê dzielnie!!! Jestem
i czuwam.

TWÓJ ANIO£ M

P.S. Anna powiedzia³a te¿ co� o anio³ach:
"Je�li chcesz znaæ ró¿nice miêdzy cz³owie-
kiem a anio³em, powiem ci. Anio³ ³atwo mo¿e
znale�æ siê w �rodku, cz³owiek nie. Anio³ jest
bardziej w �rodku, cz³owiek jest bardziej na
zewn¹trz". No, to stawaj siê coraz bardziej
anio³em!!
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Rozmowa miesi¹ca

ZASTANÓW SIÊ DOBRZE
 z ksiêdzem diakonem Maciejem Sarbinowskim rozmawiaj¹ Krzysztof i Mietek

Dzi� mamy Dzieñ Matki - i jest to jedno-
cze�nie ostatni dzieñ pobytu w naszej pa-
rafii Macieja - diakona, który ca³y rok s³u-
¿y³ w niej pomoc¹.

Nie ca³y, tylko prawie ca³y.

Dobrze niech bêdzie prawie ca³y i prawie
udziela rozmowy. Ksiê¿e diakonie - kiedy�,
w Ko�ciele pierwotnym do zadañ diakona
nale¿a³o wiele ró¿nych czynno�ci. Co na-
le¿y do obowi¹zków wspó³czesnego diako-
na?

Te obowi¹zki du¿o siê nie zmieni³y. Jest
wiêc: udzielanie Komunii �w. wiernym, za-
noszenie jej chorym, nauka religii w szko-
³ach, asysta przy Mszy �w. prowadzenie
pogrzebów, chrztów, b³ogos³awieñstwo
ma³¿eñstw, g³oszenie kazañ, czytanie Ewan-
gelii, prowadzenie niektórych nabo¿eñstw.
W tej parafii by³o te¿ kilka dni praktyki
kolêdowej.

Czy pe³ni³ ksi¹dz diakon dy¿ury w Biurze
Parafialnym?

Tak. Mia³em dy¿ury w Biurze i wykony-
wa³em tam wszystkie niezbêdne prace.
Przyjmowa³em zg³oszenia dzieci do Chrztu
�w. Sprawdza³em i przyjmowa³em odpo-
wiednie dokumenty od rodziców i chrzest-
nych. Prowadzi³em instrukta¿ dla osób pra-
gn¹cych zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski.
Oprócz tego, pracuj¹c tu mia³em okazjê
przygotowaæ piêciu doros³ych parafian do
sakramentu Chrztu �wiêtego.

Piêciu katechumenów?

Tak, piêæ doros³ych osób w wieku od 19
chyba do 26 lat. Zg³osi³y siê do ksiêdza
proboszcza z tak¹ pro�b¹ i mnie powierzo-
no obowi¹zek przygotowania ich do przy-
jêcia na ³ono Ko�cio³a.

Czy one s¹ ju¿ ochrzczone?

Oczywi�cie. Przyjê³y Chrzest w Wigiliê
Paschaln¹. Przyjmowa³y jednocze�nie trzy
Sakramenty: najpierw Chrzest, pó�niej, w
czasie Eucharystii, Sakrament Bierzmowa-
nia i Pierwszej Komunii.

O ile wiemy to w naszej �wi¹tyni nic takie-
go siê nie dzia³o?

To wszystko odby³o siê w Konkatedrze
Bydgoskiej.

A kto by³ szafarzem?

Szafarzem Sakramentu Chrztu dla doro-
s³ych w zasadzie jest zawsze biskup. Jedy-
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nie kiedy nie móg³by z ró¿nych powodów
byæ osobi�cie daje pe³nomocnictwo np. pro-
boszczowi. W omawianym przypadku sza-
farzem by³ ks. bp. Stanis³aw G¹decki.

Takie przygotowanie to zapewne du¿e
prze¿ycie, Jak ks. diakon sobie z tym ra-
dzi³?

Osoby te - po zg³oszeniu siê - zosta³y za-
opatrzone w odpowiednie materia³y do na-
uki. G³ówn¹ pomoc¹ by³ Katechizm Ko-
�cio³a Katolickiego, który ka¿da z nich za-
kupi³a. Odbywa³y siê cotygodniowe spotka-
nia. Trzeba by³o rozpocz¹æ od podstawo-
wych modlitw, g³ównych prawd wiary, pod-
stawowych prawd i wiadomo�ci o Sakra-
mentach �wiêtych, wyt³umaczyæ sens Eu-
charystii i pomóc zrozumieæ poszczegól-
ne elementy Mszy �w. One tego nie zna³y,
bo sk¹d.

Czy by³y jeszcze jakie� inne  przygotowa-
nia?

Poza tym osoby te uczestniczy³y we wszyst-
kich katechezach wstêpnych wspólnoty
"Drogi Neokatechumenalnej" prowadzo-
nych w naszej parafii. Uczestniczy³y w
Rekolekcjach Parafialnych, w Eucharystii
itp. Przed zakoñczeniem przygotowañ od-
by³o siê kilka spotkañ, nazwijmy to kon-
trolnych, z ksiêdzem proboszczem.

A pó�niej?

Po sprawdzeniu ich wiedzy, takim swego
rodzaju egzaminie, ksi¹dz Proboszcz wy-
s³a³ pro�bê do ks. Arcybiskupa o udziele-
nie Sakramentu Chrztu.

Jakie jest to prze¿ycie dla prowadz¹cego
tak¹ grupê?

Du¿e, piêkne i radosne. Wspó³praca z nimi
uk³ada³a siê bardzo dobrze.

Ksiê¿e diakonie. Trafi³ ksi¹dz na prakty-
kê do parafii licz¹cej ok. 20 tysiêcy miesz-
kañców. Czy w pracy da³o siê odczuæ, ¿e
to tak du¿a parafia?

Na pewno da³o siê odczuæ. Dzia³a tu tak
wiele ró¿nych grup i wspólnot. Dzieje siê
wiele rzeczy. Spotyka³em siê osobi�cie z
niektórymi grupami. By³y to m.in. spotka-
nia w Neokatechumenacie. Pomaga³em ks.
Markowi w pracy z ministrantami i lekto-
rami. Ks. Stanis³awowi pomaga³em w po-
s³ugach przy chorych w Centrum Onkolo-
gii. By³o rzeczywi�cie tego sporo.

Czy Ksi¹dz wykonywa³ jeszcze jakie� inne
prace?

W Szkole Podstawowej nr 17 mia³em ka-
techezê w klasach szóstych i przygotowy-
wa³em m³odzie¿ tej szko³y do sakramentu
Bierzmowania.

Na czym polega³o to przygotowanie?

Mo¿na je podzieliæ na kilka etapów. Trze-
ba by³o zapoznaæ siê z wiedz¹ ka¿dego z
kandydatów. Wielu z nich musia³o przypo-
mnieæ sobie podstawy katechizmu, a byli i
tacy, którzy ju¿ zapomnieli podstawowych
modlitw. Obowi¹zkiem kandydata do bierz-
mowania jest te¿ znajomo�æ przynajmniej
jednej Ewangelii i wiele rzeczy trzeba by³o
wyt³umaczyæ, aby poznali sens Ewangelii.
Kolejny etap to wybór  patrona. Trzeba by³o
podaæ jego imiê, krótko uzasadniæ sw¹ de-
cyzjê i napisaæ jego ¿yciorys. Nastêpnie
by³o sprawdzenie wiadomo�ci i przedsta-
wieniu odpowiednich dokumentów. Cho-
dzi³o zw³aszcza o �wiadectwo Chrztu. Na
sam koniec kandydaci pisali podanie o
udzielenie tego Sakramentu. Pó�niej jesz-
cze tylko pozosta³a próba w ko�ciele, gdzie
siedzieæ, jak siê zachowaæ.

Jakie wra¿enia pozosta³y z tych przygoto-
wañ?

Prawie wszyscy twierdzili bez zastanowie-
nia, ¿e zostali ochrzczeni w tej parafii. Nie
potrzeba wówczas przedk³adaæ �wiadectwa
Chrztu i przesy³aæ informacji o Bierzmo-
waniu do innej parafii. Wertowa³em wiêc
parafialn¹ ksiêgê chrztów - ca³e dwa rocz-
niki i niektórych kandydatów tam nie zna-
laz³em. "Przyci�niêci do muru" pytali swych
rodziców i wtedy okazywa³o siê, ¿e byli np.
chrzczeni na Fordonie, ale w parafii �w.
Miko³aja.



Jak obecnie m³odzie¿ przyjmuje ten Sa-
krament? Czy jest to ³aska, która umac-
nia ich wiarê, czy te¿ "co�", co nale¿y "za-
liczyæ", bo mo¿e byæ kiedy� potrzebne?

Wielu jest dobrze przygotowanych i rozu-
mie istotê tego sakramentu i jakie ³aski p³y-
n¹ z jego przyjêcia. S¹ jednak niekiedy spe-
cyficzne, trudne przypadki i takich kandy-
datów nie da siê jednoznacznie oceniæ.

Przejd�my do innego tematu. Oprócz ka-
zañ niedzielnych g³osi³ nam równie¿ ks.
diakon kazania pasyjne.

Tak. Wymaga³y one odpowiedniego przy-
gotowania siê.

Czy tym naukom przy�wieca³o jakie� ha-
s³o, my�l przewodnia, któr¹ s³uchaj¹cy
powinni odczytaæ?

Pierwsza nauka by³a wprowadzaj¹c¹ do
okresu Wielkiego Postu. Kolejne - to omó-
wienie praktyk wielkopostnych, czyli mo-
dlitwy, postu i ja³mu¿ny. Ostatnia nauka -
w Wielki Pi¹tek - wyja�nia³a znaczenie i
tajemnicê Krzy¿a.

Potem by³ koniec Wielkiego Postu i ciê¿-
ka praca w czasie Triduum Paschalnego.
Jak ksi¹dz to prze¿ywa³?

Przyznam, ¿e by³em trochê przejêty, jak i
stremowany. Pierwszy raz w ¿yciu wyko-
nywa³em, miêdzy innymi, tak trudny �piew
jakim jest Exultet, czyli Orêdzie Wielka-
nocne, a do tego pe³en ko�ció³ ludzi. By³o
to wa¿ne prze¿ycie i do�wiadczenie. Czyn-
no�ci te s¹ przypisane szczególnie diako-
nom.

Czy po rocznej praktyce ma ksi¹dz Dia-
kon jak¹� wizjê, jak przepowiadaæ S³owo,
g³osiæ kazania?

Uwa¿am, ¿e nie mo¿na mieæ takiej wizji.
Trzeba czêsto czerpaæ z bogactwa innych.
Nade wszystko uwa¿am, ¿e trzeba �wiad-
czyæ o tym co siê mówi i trzeba strzec siê
pustos³owia. Przygotowuj¹c kazania - za-
wsze zastanawia³em siê, czy postêpujê tak,
jak bêdê mówi³, czy nie ma tu rozbie¿no-
�ci? Przekazuj¹c co� innym sam muszê
swym postêpowaniem za�wiadczaæ o tym
na co dzieñ. Skoro np. mówiê o modlitwie
to sam muszê t¹ modlitw¹ ¿yæ.

Przygotowywa³ równie¿ ks. diakon og³o-
szenia parafialne.

Do Biura Parafialnego docieraj¹ informa-
cje z ró¿nych �róde³. S¹ to informacje z
Duszpasterstwa Akademickiego, "Wiatra-
ka", informacje o ró¿nych grupach. Docie-
raj¹ te¿ wiadomo�ci z innych parafii, gdy
proboszczowie maj¹ co� wa¿nego do za-
komunikowania. Wszystko to zbiera ks.
Proboszcz, wpisuje swoje podstawowe

sprawy i weryfikuje co ma byæ podane do
wiadomo�ci parafian. Tak przygotowany
materia³ bra³em, spisuj¹c kolejno wed³ug
wa¿no�ci i wprowadza³em do komputera.
Czasem trzeba by³o co� dodaæ, lub uj¹æ, aby
by³o zrozumia³e. Potem druk, kopiowanie
i "og³oszenia" by³y gotowe. W tej parafii
trwa³o to w zasadzie do ostatniej chwili.

Za parê dni otrzyma ksi¹dz Diakon �wiê-
cenia prezbiteriatu. Co my�li Ksi¹dz o s³o-
wach znanego ksiêdza Jan Twardowskie-
go: "Kap³añstwa siê lêkam, przed kap³añ-
stwem klêkam"?

Bliskie mi s¹ s³owa Ojca �wiêtego, ¿e ka-
p³añstwo to "Dar i Tajemnica". Jest pewien
lêk, obawa przed nieznanym, przed odpo-
wiedzialno�ci¹. Jednocze�nie uwa¿am to za

wielki dar i rado�æ z mo¿liwo�ci pos³ugi-
wania innym.

A jak "dar i tajemnica" realizowa³y siê w
¿yciu Macieja?

Takie pytania zadawa³a mnie m³odzie¿ w
szkole. Pytali mnie o pocz¹tek my�li o ka-
p³añstwie. Zapewne u ka¿dego kandydata
wygl¹da to inaczej. Tu nie ma regu³y. Pierw-
sze my�li, odezwa³y siê po ósmej klasie.
By³em na pieszej pielgrzymce z Inowroc³a-
wia na Jasn¹ Górê. �wiadectwo ksiê¿y, któ-
rzy z nami szli, rekolekcje w drodze, wspól-
ne modlitwy, da³y mi du¿o do my�lenia.
Wtedy przysz³y takie pierwsze my�li o ka-
p³añstwie. Nie by³ to jeszcze jednak wyty-
czony cel. �wiadczy o tym fakt, ¿e po ukoñ-
czeniu "podstawówki" poszed³em do szko³y
zawodowej, pó�niej do technikum. Zdoby-

³em zawód technika elektromechanika. Jed-
nak ten g³os wewnêtrzny odzywa³ siê.
Czêstsze kontakty z ksiê¿mi, pielgrzymki,
rekolekcje, to zbli¿a³o mnie do celu. Nie
mia³em tylko pewno�ci, czy obraæ jakie�
Zgromadzenie Zakonne, czy pój�æ do Se-
minarium, i zostaæ duszpasterzem diecezjal-
nym.

Jak zatem ten g³os siê umacnia³?

Umacnia³ mnie udzia³ w pielgrzymkach,
rekolekcjach, udzia³ w spotkaniach m³o-
dzie¿owej wspólnoty modlitewnej. Bêd¹c
w przedostatniej klasie technikum uczest-
niczy³em w odbywaj¹cych siê w Inowro-
c³awiu rekolekcjach Ruchu Pomocników
Matki Ko�cio³a. By³y one w parafii Zwia-
stowania NMP. Prowadzi³ je ks. Wojciech
Dzierzgowski. Jego postawa wywar³a na
mnie du¿y wp³yw. Od tego czasu systema-
tycznie i z przejêciem uczestniczy³em w
spotkaniach wspomnianej grupy modlitew-
nej. Czu³em wewnêtrzn¹ potrzebê pój�cia
na pielgrzymkê. Po powrocie, zdaniu ma-
tury, by³em zdecydowany. Przy pomocy
ksiê¿y z mojej parafii z³o¿y³em dokumen-
ty do Seminarium w Gnie�nie.

A kto pierwszy siê o tym dowiedzia³?

Pierwsz¹ osob¹ by³a mama. Ona zna³a moje
plany ju¿ od pocz¹tku, te z ósmej klasy.
Zawsze jednak mówi³a: - Zastanów siê do-
brze. Kaza³a równie¿ dobrze przemy�leæ
wybór - zakon, czy seminarium diecezjal-
ne.

Jak tê decyzjê przyjê³a?

By³a trochê przygotowana, ale ostatecznie
przejê³a siê tym co zasz³o. Pewnie i cieszy-
³a siê.

Czy ma ks. diakon rodzeñstwo i jak ono
przyjê³o tê decyzjê?

Mam rodzeñstwo - starsz¹ siostrê i m³od-
szego brata. Przyjêli moj¹ decyzjê jako co�
nowego w rodzinie.

Czy ksi¹dz diakon by³ ministrantem?

Nie, nigdy nie by³em ani ministrantem, ani
lektorem.

Dzi� jest Dzieñ Matki. Zapytajmy wiêc o
mamê. Jaki to cz³owiek?

Ojej! To trzeba zapytaæ mamy. Nasza
Mama, mimo zapracowania, po�wiêca³a
nam du¿o czasu. Dawa³a wprawdzie wiele
wolno�ci i samodzielno�ci, jednak czuwa-
³a i uwa¿a³a, aby nie robiæ tego, co niew³a-
�ciwe. Czasami musia³a "wkroczyæ", bo jak
ka¿dy m³ody ch³opak ... Ró¿nie bywa³o.

A ojciec?

Ojciec od piêciu lat ju¿ nie ¿yje. By³ tech-
nikiem mechanikiem. Wdra¿a³ nas do pra-
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cy, aby mu mo¿na by³o póxniej pomagaæ
przy ró¿nych czynno�ciach. Pewnie to spra-
wi³o, ¿e obra³em te¿ podobny zawód i wie-
le siê od niego nauczy³em. By³ wymagaj¹-
cym, ale jednocze�nie dobrym przyjacie-
lem. Chodzili�my razem na mecze pi³ki
no¿nej - oczywi�cie wtedy gdy by³em jesz-
cze dzieciakiem, bo pó�niej chodzi³em z
kolegami. Jednak zawsze wiedzia³ z kim i
dok¹d idê.

Któremu klubowi ksi¹dz kibicowa³?

Kibicowali�my Goplanii. Ona by³a wów-
czas lepsza. Zawsze sta³a wy¿ej w tabeli.

To by³ ksi¹dz kibicem - szalikowcem?

Nie - nigdy. By³em normalnym, spokojnym
kibicem sportowym.

Wróæmy jednak do przygotowañ do ka-
p³añstwa. Ka¿dy kandydat na ostatnim eta-
pie pobytu w Seminarium wybiera sobie
motto na obrazek prymicyjny. Jest to swe-
go rodzaju przes³anie - credo na dalsze
etapy pracy duszpasterskiej.

To prawda - obrazki s¹ ju¿ w druku. U nas
w Seminarium nie by³ to obowi¹zek, ale taki
czas do zastanowienia siê, przemy�lenia.
Mia³em kilka ró¿nych pomys³ów. Ostatecz-
nie wybra³em cytat z II Listu �w. Paw³a do
Tymoteusza, rozdzia³ 4 wiersz 2, który
brzmi: "G³o� naukê, nastawaj w porê, i nie
w porê, w razie potrzeby wyka¿ b³¹d, po-
ucz, podnie� na duchu z ca³¹ cierpliwo�ci¹,
ilekroæ nauczasz". S³owa te daj¹ mi du¿o
do my�lenia i bêdê stara³ siê je realizowaæ
w ¿yciu kap³añskim.

Guy Gilbert -  francuski kap³an, którego
parafi¹ jest ulica, autor ksi¹¿ki "Bóg moja
pierwsza mi³o�æ" napisa³ w niej takie s³o-
wa: - "Ty, który czytasz te linijki, b³agam
ciê o modlitwê. Ona mnie u�wiêci. Dziel
siê ni¹ z twoim kap³anem i powiedz mu,
¿e go lubisz."

Przytoczone s³owa s¹ dobre i silne. Zawsze
potrzebna jest modlitwa za kap³anów. Po-
trzebny jest równie¿ taki zewnêtrzny gest
mi³o�ci do kap³ana.

W psychologii istnieje takie pojêcie jak
komunikacja zwrotna. S³uchaj¹cy nas na
znak zrozumienia kiwa g³ow¹, gestykulu-
je, odpowiada itp. Potrzebny jest Ksiêdzu
taki rodzaj komunikacji?

Oczywi�cie. Zarówno dialog jak i gesty s¹
konieczne. Wówczas cz³owiek wie, ¿e dru-
ga strona go s³ucha i rozumie. Niezbêdne
dla mnie  takie do�wiadczenie, w pracy w
szkole. Gesty, s³owa, pozwala³y mi doj�æ
do porozumienia z m³odzie¿¹. Trzeba by³o
siê tego nauczyæ, choæ z pocz¹tku by³o trud-
no. Po czasie jednak dobrze siê rozumieli-
�my. Wzajemne komunikowanie siê, nawet

w trudnych sprawach, jest niezbêdne w pra-
cy duszpasterskiej.

Jednak  mówi¹c kazanie mamy do czynie-
nia z komunikacj¹ jednostronn¹.

Kazanie to inny rodzaj komunikacji. Ju¿ w
Seminarium k³ad³o siê nacisk na to, aby
mówiæ s³owami prostymi, zrozumia³ymi.
Nale¿y unikaæ okre�leñ naukowych, zbyt
teologicznych, bo zerwie siê w³a�nie ten
kontakt, wiê� z s³uchaj¹cymi. Jednak i w
tym przypadku wa¿ny jest kontakt osobi-

sty, choæby po kazaniu. Uwa¿am, ¿e dobrze
dzieje siê, gdy kto� nam powie swoje uwa-
gi i to obojêtnie czy pozytywne, czy nega-
tywne.

Jak wp³yw na ksiêdza ¿ycie ma ró¿aniec?

Z ró¿añcem nie mia³em w ¿yciu specjalnych
trudno�ci. By³ on czym� normalnym w pa-
rafii Zwiastowania NMP w Inowroc³awiu,
gdzie chodzi³em na spotkania grup modli-
tewnych. By³y tam procesje z ró¿añcem,
podobnie jak tu. Ró¿aniec by³ czêst¹ mo-
dlitw¹ na pielgrzymkach i rekolekcjach.

Równie¿ w Seminarium, by³ codzienn¹ obo-
wi¹zkow¹ modlitw¹ przez pierwsze dwa
lata, a pó�niej zawsze w soboty. By³ zatem
i pozosta³ modlitw¹, któr¹ chêtnie odma-
wiam.

A modlitwa brewiarzowa w ¿yciu kap³ana
to przykry obowi¹zek, czy co� innego?

Pierwszy kontakt, taki s³uchowy, mia³em z
t¹ modlitw¹ do�æ dawno poprzez Radio
Maryja. Nie zna³em jej i w ogóle nie wie-
dzia³em o co w tym wszystkim chodzi. Bre-
wiarza w domu nie mia³em, wiêc wtedy nie

zainteresowa³em siê bli¿ej. Pó�niej by³o
wspólne odmawianie w Seminarium. Nie
uwa¿am tej czynno�ci za przykry obowi¹-
zek, ale w pewien nawyk to trzeba wej�æ.
Dla mnie jest to dar modlitwy i wyrobienie
w sobie pewnego rytmu dnia co w moim
przypadku nie stanowi problemu.

Co móg³by powiedzieæ nam ksi¹dz diakon
o swoich zainteresowaniach, hobby?

Bêd¹c m³odym ch³opakiem zbiera³em ama-
torsko znaczki. Jeden klaser jest jeszcze w
domu.  Lubiê muzykê religijn¹, ballady,
poezjê �piewan¹, w wykonaniu np. Anto-
niny Krzysztoñ, Zespo³u Tymoteusz ...

Czy dalej pozosta³o zami³owanie do pi³ki
no¿nej?

Lubiê ten sport. Bêd¹c tutaj te¿ kilka razy
pogra³em z ministrantami.

Jakie marzenia ma ksi¹dz diakon?

Hm. Pewnie, aby byæ dobrym kap³anem i
trafiæ na dobr¹ parafiê, i aby tam, dok¹d
trafiê by³a taka atmosfera jak tu na Fordo-
nie.

Jaka to by³a atmosfera?

�wietna i bardzo opiekuñczy ksi¹dz Pra³at
oraz du¿a pomoc i mi³a atmosfera ze stro-
ny innych: ksiê¿y, ludzi z wspólnot, pañ z
Biura Parafialnego itd. By³ to czas, który
bêdê mile wspomina³. Tu na ka¿de moje
pytania dostawa³em zawsze wyczerpuj¹c¹
odpowied�, a to budowa³o.

A jakie wyp³ywa do�wiadczenie osobiste i
duchowe z tej rocznej praktyki?

Bardzo du¿e. Ta praktyka wiele mi pomo-
g³a i utwierdzi³a w przekonaniu s³usznie
obranej drogi. Wiele te¿ dowiedzia³em siê,
podpatrzy³em z pracy ks. Proboszcza i in-
nych kap³anów. Wiadomo, ¿e ka¿dy z nas
jest inny i od ka¿dego mo¿na czerpaæ inne
wzorce. Poza tym, bêd¹c na praktyce mo¿-
na bez obawy pytaæ. Rzeczowe odpowie-
dzi, to najwiêkszy skarbiec wiedzy do wy-
korzystania. Ksi¹dz Pra³at swoim przyk³a-
dem wspomóg³ mnie równie¿ duchowo.
Pozwalanie na du¿¹ samodzielno�æ i satys-
fakcja, ¿e to co zrobi³em by³o dobre, doda-
wa³o si³. Ponadto jego przyk³ad modlitwy
utwierdza³ mnie w przekonaniu o s³usznie
obranej drodze i wzmacnia³ moje powo³a-
nie. Drugim takim elementem wzrostu du-
chowego by³ przyjêty tu zwyczaj codzien-
nej Koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego. To
jest jedna z niewielu parafii, gdzie jest to
nabo¿eñstwo codziennie kultywowane, a
ono mnie wzmacnia³o.

Chcieliby�my jeszcze wiedzieæ jak w przed-
dzieñ �wieceñ prezbiteriatu wyobra¿a so-
bie ks. diakon trudny obowi¹zek kap³ana,
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jakim jest pos³ugiwanie w konfesjonale?

Ka¿dy kleryk koñcz¹cy seminarium jest
teoretycznie przygotowany do tego. W Se-
minarium ks. bp Bogdan Wojtu� prowadzi³
taki przedmiot - spowiednictwo. By³y to
jednak tylko zajêcia teoretyczne. Da³y pod-
stawy teologiczne i moralne Sakramentu
Pojednania. Mówi³y o obrzêdzie, rodzajach
grzechów, tajemnicy spowiedzi, dialogu z
penitentem itp. Przyznajê, ¿e obowi¹zek ten
przyjmujê z pewn¹ obaw¹. Nie wiem jak
sobie poradzê z tym trudnym, a tak wa¿-
nym zadaniem. Na pewno najtrudniej bê-
dzie pierwszy raz, a pó�niej zobaczymy.
Modlitwa pomo¿e.

Prosiliby�my o parê s³ów na po¿egnanie,
bo wyjazd ju¿ jutro ...

Pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim
kap³anom, z ksiêdzem Pra³atem na czele,
za wsparcie, modlitwy, opiekê. Dostaj¹c tu
skierowanie by³em przejêty, co mnie tu cze-

ka? Teraz dziêkujê Bogu, ¿e trafi³em do
takiej w³a�nie parafii, a nie innej. Czas tak
szybko min¹³ i bêdê go mile wspomina³. Za
wszystko sk³adam gor¹ce podziêkowania.

Mo¿e jeszcze ostatnie s³owo, jako diakon
dla Czytelników "Na o�cie¿"?

Dziêkujê za okazywan¹ mnie ¿yczliwo�æ za
wszystkie u�miechy, za ka¿de dobre s³owo.
Proszê wszystkich Czytelników o modlitwê
za mnie, abym by³ dobrym kap³anem, �wiê-
tym kap³anem i abym prowadzi³ do �wiê-
to�ci tych, do których zostanê powo³any.

My równie¿ dziêkujemy za rozmowê. Bóg
zap³aæ i mówimy do zobaczenia z Macie-
jem, ale ju¿ jako ksiêdzem neoprezbiterem
18. czerwca, na Mszy �w. o godz. 13.00 w
naszym ko�ciele parafialnym.

Od redakcji: Rozmowê przeprowadzono w
dnia 26. maja br. Tekst rozmowy nie jest
autoryzowany.  Fotografowa³  Mietek.

"Podnie� rêkê i w³ó¿ j¹ do mego boku
i nie b¹d� niedowiarkiem ..." czytamy w
Ewangelii wg �w. Jana (J 20,27). Chrystus
kieruje te s³owa nie tylko do Tomasza. Te
s³owa s¹ skierowane do nas wszystkich. W
nas wszystkich ¿yje niewierny Tomasz.
Wiara i niewiara ci¹gle zmagaj¹ siê z sob¹
w naszym sercu, a linia frontu miêdzy nimi
wci¹¿ siê zmienia.

"Podnie� rêkê i w³ó¿ j¹ do mego
boku" to nic innego jak dotkn¹æ Serca Chry-
stusa. Nie rêk¹ cia³a jak to by³o dane To-
maszowi, ale rêk¹ ducha. Dotkn¹æ tym co
w nas najg³êbsze, naszym sercem. Zanim
jednak nasze serce zd¹¿y zapukaæ do bra-
my Serca Jezusowe , Chrystus sam wyprze-
dza nas Swym dotkniêciem. Dokonuje siê
cud wiary, a odpowiedzi¹ s¹ s³owa "Pan mój
i Bóg mój"(J 20,28). To nic innego jak od-
powied� serca, które nawiedzi³ Bóg- serca
dotkniêtego przez Chrystusa.

Dlaczego Tomaszowi tak bardzo za-
le¿a³o na dotkniêciu �ladów ran Chrystu-
sowych? Chcia³ siê przekonaæ, czy ma do
czynienia z tym samym Chrystusem, które-
go zna³. Tomasza nie interesowa³ Chrystus
li tylko niebiañskiej chwa³y, u którego nie
by³oby ju¿ wiêcej �ladów Jego mêki, bo
wtedy ¿ycie, cierpienie i �mieræ Chrystusa
na ziemi by³yby tylko czym� przej�ciowym,
czym� bez znaczenia. Tomasz chcia³ siê
przekonaæ o ci¹g³o�ci osobowej Chrystu-
sa, o ci¹g³o�ci Jego uczuæ. Chcia³ siê prze-
konaæ, ¿e Chrystus pozosta³ tak¹ sam¹ do-
broci¹ i mi³o�ci¹ jak¹ zna³. Bo to takiemu
Chrystusowi zawierzy³ Tomasz, takiego
Chrystusa chcia³ odnale�æ, w takiego zmar-
twychwsta³ego chcia³ uwierzyæ. Czy¿ nie
powiedzia³ mu kiedy� Jezus zwracaj¹c siê
do niego osobi�cie: "Ja jestem drog¹ i praw-
d¹ i ¿yciem" (J 14,6). Tomasz to sobie za-
pamiêta³. Zawierzy³ tej Drodze. Zrozumia³,
¿e trzeba byæ sam¹ dobroci¹ i mi³o�ci¹, by
uczyniæ z siebie drogê dla innych, by roz-
�cielaæ siê jak droga, pod ludzkie stopy.
Czy¿ Chrystus nie umywa³ nóg aposto³om,
w tym tak¿e i Tomaszowi? Dlaczego wiêc
nie mia³by byæ dla nich i Drog¹?

�wiêty Augustyn wo³a³ w swych na-
ukach: "Chrze�cijaninie - Droga sama do
ciebie przysz³a". Na ogó³ przecie¿ bywa
odwrotnie. To my musimy i�æ do drogi uda-
j¹c siê gdziekolwiek, nie droga przychodzi
do nas. U Chrystusa jest inaczej, bo On jest
sam¹ dobroci¹ i mi³o�ci¹. Chrystus jest na-
sz¹ drog¹ do Ojca, a �wiat³em na tej dro-
dze jest Duch �wiêty. Drogê tê mo¿na zgu-
biæ, odwracaj¹c siê od Chrystusa. Pójdzie-
my wtedy inaczej, na w³asny rozrachunek.

Czerwcowe medytacje

DOTKNIJ SERCA
Pójdziemy bez �wiat³a, nie drog¹, któr¹ jest
Chrystus, a bezdro¿ami, donik¹d!

"Ja jestem Drog¹". Zrozumia³ te s³o-
wa Tomasz, gdy ujrza³ �lady ran Chrystu-
sowych. Poj¹³, kim by³ i kim jest Chrystus,
gdy zobaczy³ Jego otwarty bok, a w nim
przebite Serce. Uwierzy³ w mi³o�æ, która
te rany wziê³a na siebie. Poj¹³ s³owa "Pan
mój i Bóg mój". Poj¹³, ¿e to w nich jest
zbawienie nas wszystkich.

Czym zatem jest przebite Serce Chry-
stusowe? Po ludzku wiemy, ¿e zadaniem
serca jest s³u¿enie w³asnemu organizmowi,
utrzymywanie go przy ¿yciu. Serce pozo-
staje na us³ugach instynktu samozachowaw-
czego osoby - to po ludzku. Jednak nie tak
jest u Chrystusa. Jego Serce nie ma funkcji
samozachowawczej. Jego Serce oddaje siê
nam, bez granic. Serce Jezusa ratuje �wiat
przez to, ¿e siê stale otwiera na o�cie¿.

Dlatego Ko�ció³ w czerwcu, miesi¹-
cu po�wiêconym szczególnie Sercu Jezu-
sowemu urz¹dza nabo¿eñstwa czerwcowe,
Nabo¿eñstwa do Serca. Jezusa. Dlatego one
tak bardzo przemawiaj¹ do cz³owieka. Ser-
ce w Pi�mie �wiêtym jest siedliskiem naj-
g³êbszych uczuæ i my�li. Jest wêz³em oso-
bowo�ci. St¹d te¿ mieæ nabo¿eñstwo do
Serca Jezusa, to byæ przekonanym, ¿e siê
tkwi jak najg³êbiej w my�lach i uczuciach
Chrystusa. Nie znajdujemy siê na peryfe-
riach �wiadomo�ci Chrystusowej. Takie
przekonanie i tylko takie ma moc czynie-
nia cudów na codzieñ. Potrafi koiæ, leczyæ
i dodawaæ odwagi do ¿ycia. �wiadomo�æ,
¿e zapad³em g³êboko Chrystusowi w Serce
- na wieki- pozwala zrozumieæ, ¿e nic i nikt
mnie ju¿ z Niego wyrwaæ nie zdo³a.

Drogi Czytelniku. Mo¿e nie mia³e�
okazji, lub czasu, uczestniczyæ w tym piêk-
nym nabo¿eñstwie czerwcowym - nabo¿eñ-
stwie do Serca Jezusa. 6 Na o�cie¿ (6/
2000) Jest jeszcze czas, jest jeszcze szan-
sa. Przyjd�, zobacz i popro� Go, aby i cie-
bie przygarn¹³ do Swego Serca. Przyjd� i
przylgnij ca³ym sob¹ do tego Serca, a us³y-
szysz Jego g³os, i zrozumiesz wypowiedzia-
ne przez Niego s³owa:

"Moje owce s³uchaj¹ mego g³osu, a
Ja znam je. Id¹ one za Mn¹ i Ja dajê im
¿ycie wieczne. Nie zgin¹ one na wieki i nikt
ich nie wyrwie z Mojej rêki" (J 10, 27-28).

Ale musisz zrozumieæ, ¿e tylko ufne
serce potrafi zrozumieæ tê mowê Serca,
choæ ona wcale nie jest taka trudna.

KFAD
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My�lê, ¿e nie bêdê daleki od prawdy,
je¿eli przyjmê za³o¿enie, ¿e tymi s³owami z
mickiewiczowskiej Ody do m³odo�ci mo¿na
okre�liæ rangê zadañ jakie przed m³odzie¿¹
stawia Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II. Mimo, i¿
Ojciec �wiêty jasno przedstawia m³odzie¿y
ciê¿ar jaki spoczywa na jej barkach, a zara-
zem mówi o nadziei jak¹ w niej pok³ada , to
jednak Jego s³owa przyjmowane s¹ z ogrom-
nym entuzjazmem przez m³odych ludzi, któ-
rych tysi¹ce i miliony cisn¹ siê do Niego. Tak
zapewne bêdzie równie¿ podczas Jubileuszu
m³odzie¿y w sierpniu bie¿¹cego roku. Przy-

jêcie wskazówek Ojca �wiêtego oznacza
wprowadzenie ich w ¿ycie. A czy tak rzeczy-
wi�cie jest? Rozpoczynaj¹ siê wakacje, czas
odpoczynku od szkolnego rygoru, czas relak-
su, czêsto beztroski, czasami równie¿ waka-
cji od Boga. W Roku Jubileuszowym jest to
tak¿e wyj¹tkowa okazja do refleksji, do któ-
rej zachêcam i jednocze�nie pragnê zapropo-
nowaæ m³odym ludziom kilka sugestii do
tych¿e refleksji. I chocia¿ to czas wakacji
przytoczê fragmenty "Regulaminu uczniow-
skiego", wydanego przed II wojn¹ �wiatow¹
dla uczniów gimnazjum w D¹browie Górni-
czej (materia³ zaczerpniêty z Naszego Dzien-
nika z dnia 9.06.1998r):

"M³odzie¿ szkolna powinna pamiêtaæ
o tym, ¿e w przysz³o�ci ma stanowiæ kadry
�wiadomych swych obowi¹zków i odpowie-
dzialnych za swe czyny obywateli(lek) Rze-
czypospolitej Polskiej. Postêpowanie przeto
m³odzie¿y zarówno w szkole jak i poza szko³¹
winno byæ nacechowane d¹¿eniem do wyro-
bienia w sobie tych zalet charakteru, które
stanowi¹ o warto�ci cz³owieka i obywatela.
Najwa¿niejsz¹ za� zalet¹ przysz³ego obywa-
tela winna byæ karno�æ. Niechaj regulamin
ten æwiczy m³odzie¿ w urabianiu karno�ci,
niech bêdzie prób¹ osi¹gniêtych przez ni¹ w
tej mierze wyników.

1. G³êboka cze�æ dla religii - podstawy mo-
ralno�ci osobistej i spo³ecznej - naka¿e
m³odzie¿y odnosiæ siê z szacunkiem do
wszelkich przejawów wiary i nie pozwoli
na niepowa¿ne zachowanie siê podczas
nabo¿eñstw, uroczysto�ci religijnych i ko-
�cielnych. Zgodnie z tradycj¹ naszego Na-
rodu, uczeñ(nica) winien szanowaæ obrzê-
dy ka¿dej religii, by nie raniæ uczuæ oby-
wateli innych wyznañ.

Jubileuszowy Rok 2000 (7)

M£ODYM LUDZIOM ...

Z literatury fachowej i obserwacji lu-
dzi odbywaj¹cych wyroki wiem, ¿e znacz-
ny procent recydywistów rekrutuje siê spo-
�ród dzieci wychowanych poza rodzin¹.
Najpierw ¿³óbek, potem dom dziecka, za-
k³ad poprawczy i wreszcie zak³ad karny.
Jedynie rodzina prawdziwa, adopcyjna,
zastêpcza z wyj¹tkiem patologicznej jest w
stanie zapewniæ najlepsze warunki wycho-
wywania dzieci.

GG

TYLKO
RODZINA

Pomajowe refleksje

CIESZÊ SIÊ ...
2. M³odzie¿ polska pomn¹c, ¿e dla wolno�ci

i potêgi Polski dziesi¹tki pokoleñ krwawi-
³o siê w walkach z nieprzyjació³mi naszej
Ojczyzny, ¿e w³asne Niepodleg³e Pañstwo
Polskie jest najwiêkszym dobrem ka¿dego
Polaka - bêdzie siê ju¿ w latach szkolnych
zaprawiaæ do s³u¿by dla Pañstwa. Szcze-
gólniejsz¹ czci¹ m³odzie¿ otoczy god³o
pañstwowe, zaprawiaæ siê bêdzie do po-
szanowania i pos³uszeñstwa wobec przed-
stawicieli w³adz pañstwowych, z uczuciem
przywi¹zania odnosiæ siê bêdzie do trady-
cji narodowej.

3. Mi³o�æ dla matki i szacunek dla ogromu
jej pracy i po�wiêcenia naka¿e m³odzie¿y
szanowaæ ka¿d¹ kobietê i stan¹æ w jej obro-
nie w razie potrzeby. Ka¿dy uczeñ ma pra-
wo ¿¹daæ w³a�ciwego zachowania siê in-
nych wzglêdem swej siostry - dlatego te¿
sam winien zachowywaæ siê równie¿ po-
prawnie wobec swych kole¿anek i rówie-
�nic. G³êbokie poczucie kobiecej godno�ci
nakazuje uczennicy skromno�æ i pow�ci¹-
gliwo�æ w zachowaniu siê.

4. Ten zdobywa szacunek u ludzi, kto umie
szanowaæ sam siebie. Dlatego m³odzie¿
bêdzie unikaæ przebywania w nieodpo-
wiednim towarzystwie, zawierania przy-
godnych znajomo�ci, bêdzie siê stosowaæ
do ogólnie przyjêtych zasad ¿ycia obycza-
jowego oraz zachowywaæ siê kulturalnie
nie tylko wtedy, gdy znajduje siê pod opie-
k¹ rodziców i wychowawców, lecz i wtedy,
gdy pozostawiona jest samej sobie. God-
no�æ osobista m³odzie¿y naka¿e jej zacho-
waæ siê wszêdzie, a zw³aszcza w miejscach
publicznych (w teatrach, salach koncerto-
wych, poci¹gach, tramwajach itp.) skrom-
nie i przyzwoicie".

BOGDAN

Od autora; Tekst cytatu zaczerpniêty zosta³ z
naszego dziennika z dnia 9.06.1998 r.

Najpiêkniejszy miesi¹c jubileuszowe-
go, 2000 roku przeszed³ do historii. Maj, bo
o niego chodzi, w tradycji Ko�cio³a to mie-
si¹c Maryjny. W polskiej za� rzeczywisto�ci
to miesi¹c szczególnie piêknych nabo¿eñstw
majowych. Jak to by³o w naszej parafii?

Wiadomo, ¿e by³y codziennie trzy na-
bo¿eñstwa majowe: dla dzieci, dla doros³ych
z wystawieniem Naj�wiêtszego Sakramentu
i w godzinie Apelu jasnogórskiego o godz.
21.00 przy Figurze Matki Bo¿ej Fatimskiej.
Wydaje siê, ¿e przynajmniej teoretycznie ka¿-
dy,  kto zechcia³ w nich uczestniczyæ, mia³
tak¹ mo¿liwo�æ.

O refleksje na ten temat poprosili�my
naszego ksiêdza Proboszcza. Oto co mniej
wiêcej powiedzia³: - Bardzo cieszê siê z tego
zapa³u, z jakim uczestniczyli parafianie w
nabo¿eñstwach majowych. Martwi mnie tro-
chê, ¿e uczestniczy³o w nich ma³o dzieci. Jest
ich w parafii tak du¿o, a nie by³o ich widaæ
w ko�ciele. A prze¿ywamy Rok Wielkiej £a-
ski, Rok Wielkiego Jubileuszu. Cieszy mnie
za� tak du¿e uczestnictwo w nabo¿eñstwach
przy Figurze. Tu uczestnictwo by³o szczegól-
nie du¿e w tym roku. Cieszy mnie to zewnêtrz-
ne �wiadectwo dawane innym, ¿e tu jest, tu
¿yje wspólnota parafialna, która kocha Ma-
ryjê, bo to przecie¿ Jej parafia, Jej - Królo-
wej Mêczenników. Dobry to znak, ¿e z roku
na rok jest coraz wiêcej czcicieli Matki Bo-
¿ej. W tym roku by³o szczególnie widaæ tak¹
integracjê parafii. To przyk³ad jedno�ci Ko-
�cio³a. Jeszcze raz z ca³ego serca dziêkujê i
polecam opiece Maryi tych wszystkich uczest-
ników, oraz tych, którzy w³¹czyli siê w to dzie-
³o i wziêli na siebie trud prowadzenia nabo-
¿eñstw, czyli Grupie "D¹b" i Duszpasterstwu
"Martyria".

Czy potrzebny jest do tych s³ów jesz-
cze jaki� komentarz? My�lê, ¿e nie. Mo¿e
tylko tyle warto dodaæ w formie ¿yczeñ, by
nie zabrak³o nam si³ i woli takiego samego
uczestnictwa w tych nabo¿eñstwach w przy-
sz³ym roku, pierwszym roku Trzeciego Ty-
si¹clecia.

KRZYSZTOF
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Ko�ció³ wschodnio- syryjski za swego
g³ównego nauczyciela wiary przyj¹³ �w. Efre-
ma Syryjczyka (+375). Kult Matki Bo¿ej
oparty by³ w nim od samego pocz¹tku na Tra-
dycji przekazanej przez Aposto³ów. Pomimo
rozdzia³u tego Ko�cio³a po Soborze w Efe-
zie w 431  roku na Nestoriañski(1) i chalce-
doñski(2), ani w jednym, ani w drugim kult
ten nie zanik³.

Rok Liturgiczny w Ko�ciele tym dzieli
siê na dwa du¿e okresy: W pierwszym wspo-
mina siê tajemnicê Chrystusa, w drugim Ko-
�cio³a. Pocz¹tek roku liturgicznego to okres
Zwiastowania - Bo¿ego Narodzenia.

�WIÊTA MARYJNE
�wi¹teczny kult Maryi swoje najwiêk-

sze znaczenie ma w okresie Zwiastowania-
Bo¿ego Narodzenia, Bo¿e Narodzenie przy-
pada tak jak w Ko�ciele Katolickim w dniu
25 grudnia. Poprzedzone jest ono czteroty-
godniowym okresem Subbara - Zwiastowa-
niem (odpowiednik naszego Adwentu). Ka¿-
da z niedziel tego okresu po�wiêcona jest in-
nej Tajemnicy Wcielenia, w której swój nie-
od³¹czny udzia³ ma Maryja. Kolejno po so-
bie nastêpuj¹:

-    I  Ukazanie siê Anio³a Zachariaszowi,
-    II Zwiastowanie Maryi i Nawiedzenie �w.

El¿biety,
-   III Narodzenie �w. Jana Chrzciciela,
-   IV Zwiastowanie �w. Józefowi.

Bo¿e Narodzenie jest równie¿ �wiêtem,
w którym obok Dzieci¹tka czci siê Jego Mat-
kê - Maryjê. Oprócz wymienionych niedziel
i samego �wiêta Bo¿ego Narodzenia Ko�ció³
ten obchodzi trzy �wiêta po�wiêcone tylko
Matce Bo¿ej. Wywodz¹ siê one z Tradycji
powstania tamtego Ko�cio³a, a s¹ �ci�le po-
³¹czone z cyklem pracy tamtejszych rolników.
Wed³ug Tradycji zamieszczonej w dokumen-
cie "Transitus Mariae", Aposto³owie na wy-
ra�n¹ pro�bê B³ogos³awionej Dziewicy wy-
znaczyli trzy dni bêd¹ce Jej �wiêtami. Gene-
zê ich wyja�nia tekst liturgiczny jednego z
nich : "Ca³a Ziemia Efezka pokry³a siê ros¹,
kiedy �w. Jan przeczyta³ Dziewicy Maryi list,
w którym by³o napisane, by wspomnienie
B³ogos³awionej by³o obchodzone trzy razy w
roku: w grudniu - na zasiew, w maju- kiedy
s¹ dojrza³e k³osy i w sierpniu- kiedy jest zbiór
winogron". Pierwsze z nich- na zasiew, ob-
chodzone jest w pi¹tek, po Bo¿ym Narodze-
niu. Maryja strze¿e ziarno w czasie siewów,
chroni je od zniszczenia ziemskiego, a po
wzej�ciu podlewa, aby wyda³o plon. Z cza-
sem �wiêto to zaczêto nazywa �wiêtem Gra-
tulacji, jako powinszowanie za narodzenie
Syna, Maryjê bowiem uwa¿a siê za Now¹

Maryja w liturgii ko�cio³ów chrze�cijañskich  (2)

KO�CIÓ£
WSCHODNIO-SYRYJSKI

Ewê, która da³a �wiatu Nowe ̄ ycie w osobie
Jezusa Chrystusa. Drugie �wiêto, obchodzo-
ne 15 maja nasi niezmienn¹ nazwê Matki
Bo¿ej od K³osów. Jest to w tamtym klimacie
okres ¿niw i Maryja chroni zebrane ziarno
od owadów i innych zniszczeñ, by z niego
móg³ byæ przygotowany Chleb Eucharystycz-
ny. Kolejne - najbardziej uroczyste �wiêto
przypada 15 sierpnia, na zbiór winogron.
Maryja jest opiekunk¹ winnic i troszczy siê
o dobry zbiór winogron z których wytwarza
siê wino, a to razem z chlebem jest u¿ywane
podczas Ofiary Mszy �wiêtej. �wiêto to zwa-
ne Za�niêciem - Wniebowziêciem poprzedza
piêciodniowy post. Ko�cio³y chalcedoñskie
bêd¹ce w ³¹czno�ci z Rzymem czcz¹ tego
dnia dogmat o Wniebowziêciu, za� nestoriañ-
skie, choæ podkre�laj¹ w swej liturgii uwiel-
bienie Maryi w niebie nie rozstrzygaj¹ do
koñca w swych tekstach kwestii Wniebowziê-
cia z dusz¹ i cia³em k³ad¹c nacisk na samo
Za�niêcie Dziewicy.

MARYJA W EUCHARYSTII
Podczas Eucharystii wspomnienie Ma-

ryi pojawia siê zarówno w czê�ciach sta³ych
jak i zmiennych, oraz w anaforach(3) mszal-
nych. Czê�ci sta³e to przede wszystkim od-
mawiane codziennie Credo i modlitwa po
przygotowaniu darów, której �piew brzmi:
"Na �wiêtym o³tarzu niech siê dokona wspo-
mnienie Dziewicy Maryi - Matki Chrystusa".
W czê�ciach zmiennych Maryja wspomina-
na jest g³ównie w oracjach Na Wej�cie, przy-
gotowanie darów i na Komuniê podczas �wi¹t
Jej po�wiêconych. W Ko�cio³ach uznaj¹cych
prymat papie¿a po Soborze Watykañskim II
wprowadzono pewne elementy podkre�laj¹-
ce Jej wstawiennictwo. Takim przyk³adem
niech bêdzie Msza za zmar³ych, kiedy prosi
siê J¹ m.in. s³owami "(...) przez modlitwê
B³ogos³awionej Maryi, Naszej Pani, i wszyst-
kich �wiêtych(...)" Kolejne wspomnienia
Maryi s¹ w anaforach. W jednej z nich przy-
tacza siê fragment Listu �w. Paw³a do Gala-
tów mówi¹cy o Synu zrodzonym z niewia-
sty. Druga anafora ma brzmienie: "Syn Bo¿y
przyj¹³ cia³o �miertelne, nie�mierteln¹ duszê
rozumn¹, wyposa¿on¹ w intelekt, ze �wiêtej
Dziewicy moc¹ Ducha �wiêtego".

MARYJA W LITURGII GODZIN
W modlitwach liturgii Godzin wspomi-

na siê Maryjê jako B³ogos³awion¹ Dziewicê.
Najwiêcej tekstów z tymi wspomnieniami jest
w �wiêta maryjne, jednak s¹ równie¿ wspo-
mnienia codzienne. Ka¿dego dnia Nieszpory
sk³adaj¹ siê z dwóch modlitw, z których jed-
na jest niezmienna i brzmi: "Mój Panie, niech

modlitwa �wiêtej Dziewicy, pro�ba B³ogo-
s³awionej Matki, i wstawiennictwo Pe³nej
³aski naszej Pani - Maryi, wielka opieka zwy-
ciêskiego Krzy¿a, pomoc Bo¿a i modlitwa �w.
Jana Chrzciciela, bêd¹ zawsze ze wszystki-
mi".

Codzienna modlitwa wieczorna, jaka
by nie by³a, koñczy siê zawsze s³owami: "(...)
wraz z modlitw¹ Twojej Rodzicielki, nasz
Panie Jezu, daj uspokojenie �wiatu sk³óco-
nemu i niespokojnemu z powodu grzechów,
aby w jedno�ci i mi³o�ci by³a celebrowana
pami¹tka Twojej Matki przez wszystkie dni.
(...)"

Szczególnym dniem po�wiêconym
Matce Bo¿ej jest �roda. W liturgii Godzin
tego dnia zaleca siê trzykrotne odmawianie
starej wersji modlitwy "Pod Twoj¹ obronê",
której tekst brzmi:

�Pod skrzyd³a Twoich modlitw, czysta
Maryjo, uciekamy siê w ka¿dej godzinie.
Niech one nas strzeg¹, aby�my dziêki nim w
dniu S¹du doznali ³agodno�ci i Mi³osierdzia"

PRZYGOTOWA£ KFAD

Przypisy:
(1)Ko�ció³ Nestoriañaki - Wierni Ko�cio³a

wschodniego, którzy nie przyjêli ustaleñ
Soboru w Efezie z 431 roku. Utworzyli oni
Ko�ció³ katolicki oparty na pradawnej
Tradycji. Nie uznaj¹ dogmatu o Wniebo-
wziêciu i zwierzchnictwa Papie¿a.

(2)Ko�ció³ Chalcedoñski, lub Chaldyjski.
Wierni, którzy przyjêli pewne zmiany teo-
logiczno- dogmatyczne, uchwalone na So-
borze chalcedoñskim w 451 roku. Utrzy-
muj¹ dotychczas w³asn¹ liturgiê, jednak
uznaj¹ zwierzchnictwo Papie¿a, jako na-
stêpcy �w, Piotra.

(3)Apokryfy Pisma staro¿ytnego Ko�cio³a,
które ze wzglêdu na tre�æ zawieraj¹c¹ hi-
storie legendarne uznawane s¹ za pobo¿-
n¹ literaturê beletrystyczn¹. Nie nale¿¹ do
tekstów czytanych publicznie, podczas li-
turgii.

(4)Anafory Modlitwy Eucharystyczne odma-
wiane, zw³aszcza w Ko�cio³ach wschod-
nich przed Podniesieniem (Przeistocze-
niem). Odpowiadaj¹ modlitwie euchary-
stycznej w liturgii rzymskiej,

Od autora:
T³umaczenie tre�ci modlitw: o. GRZEGORZ
BARTOSIK (OFM Conv)

Od redakcji:
Serdecznie przepraszamy za b³¹d jaki
wkrad³ siê do odcinka pierwszego niniej-
szego cyklu.Chodzi³o oczywi�cie o Ko�ció³
Wschodnio-Syryjski, a nie Syberyjski.

 8 Na o�cie¿ (6/2000)



Wiosna wybuch³a tego roku wyj¹t-
kowo szybko i ulice naszych miast rozkwi-
t³y niczym kwiaty ró¿nobarwnymi stroja-
mi pañ i dzieci. Du¿¹ wagê przywi¹zujemy
do stroju. A jak to bywa³o dawniej? Mo¿e
tym razem zajmiemy siê strojami dzieciê-
cymi.

Rodzice zawsze pragnêli, by ich po-
ciechy wygl¹da³y schludnie i w miarê za-
mo¿no�ci kieszeni modnie. Moda ta jednak
zasadniczo odbiega³a od dzisiejszej. Nie
tylko krój, fason, ale i kolory by³y bardziej
stonowane i spokojne. Rodzice w wiêkszym
stopniu decydowali o tym, co nosz¹ ich
dzieci.

Ch³opcy maszerowali w niedzielne
przedpo³udnia z rodzicami do ko�cio³a w
od�wiêtnych garniturkach i butach lakier-
kach, czêsto ozdobionych klamrami kolo-
ru z³otego lub srebrnego. Spotyka³o siê te¿
m³odzieñców w krótkich spodenkach, gra-
natowych bluzach z ogromnym marynar-
skim ko³nierzem i czapeczk¹, najczê�ciej z
czerwonym pomponikiem i napisem na oto-
ku "Dar Pomorza".

Bywa³y równie¿ dzieciêce surduciki
z kolorowymi fularami na szyi. Wiêksze pole
do popisu mieli rodziciele dziewczynek.
Ró¿norodne sukienki by³y bardzo modne.
Dzi� po latach wydaje mi siê, ¿e zu¿ywano
na nie olbrzymie ilo�ci materia³u. Pamiê-
tam te d³ugie sukienki z ogromn¹ ilo�ci¹
falbanek, zak³adek i koronek. Wst¹¿ek te¿
nie mog³o zabrakn¹æ. Do tego nosi³o siê
zazwyczaj bia³e kolanówki lub poñczochy.
We w³osach ogromna kokarda albo fiku�ny
kapelusik ze wst¹¿eczkami. Ca³o�ci stroju
dope³nia³y buciki wi¹zane na sznurowad³a,
czêsto siêgaj¹ce  kolan i oczywi�cie tore-
beczka. Wyobra¿am sobie, jak¹ sensacjê
wywo³a³aby dzisiaj ma³a dama ukazuj¹c siê
w takiej toalecie.

Niedzielne stroje przyodziewano tyl-
ko na �wiêta i wielkie uroczysto�ci. Co-
dzienno�æ jak i dzi� by³a mniej wykwintna i
pokazowa. Na co dzieñ przewa¿a³y "cwy-
terki", "jaczki", "lujmycki" i czêsto "pofli-
kowane" buty i "posnukowane" rajstopy.
Kiedy by³o ch³odniej, ubiera³o siê "sztry-
kowane" przez mamê "patentki".

Mo¿e kto� z czytelników pokusi siê i
rozszyfruje s³owa w cudzys³owach.

Tak czy inaczej równie¿ by³o kolo-
rowo, choæ mniej jaskrawo i krzykliwie.

A dzi�? Czasem mam odczucie, ¿e
znika ró¿nica p³ci. Wszechobecne d¿insy
oplataj¹ cia³a dzieci i m³odzie¿y. Dobrze,
¿e nie nosimy mundurków jak w Chinach,
ale uwa¿am, ¿e zró¿nicowanie ubioru w

A mój tato powiedzia³

DZIEWCZÊ TO, CZY CH£OPIÊ?
zale¿no�ci od p³ci by³oby bardzo korzystne
i nikt nie myli³by siê na ulicy wo³aj¹c na
ch³opca dziewczynko, czy odwrotnie.

Moim zdaniem dziewczyna nie powin-
na na si³ê przeistaczaæ siê w swego kolegê.

-Oj tak, tak!
WOJCIECH

Od redakcji: Dla pe³nego zrozumie-
nia tego co �tato powiedzia³� uznali�my
za konieczne zamieszczenie odpowiednie-
go s³ownika.

Byæ dzieckiem w Papui Nowej Gwi-
nei, to:
- urodziæ siê domowym "sposobem", w bu-

szu,
- mieæ bia³¹ skórê tylko przez pierwszych kil-

ka dni ¿ycia,
- mieæ szeroki sp³aszczony nos, szerokie,

wydatne usta, ciemne oczy, czarne krêcone
w³osy i czekoladow¹ cerê,

- byæ noszonym w siatce (bilum) - ko³ysce,
zawieszanej na ga³êzi w czasie kiedy mama
pracuje i bujanej od czasu do czasu przez
starsze rodzeñstwo,

- od najm³odszych lat byæ nara¿onym na gro�-
n¹ i �mierciono�n¹ malariê,

- byæ przywi¹zanym do mamy chust¹ i "je�-
dziæ" siedz¹c okrakiem na jej biodrze. (Kie-
dy mama jest zajêta je�dzi siê na biodrze
trochê starszej siostry),

- mieæ stale pod rêk¹ pier� mamy i karmiæ siê
do syta, czuæ ciep³o mamy i czuæ siê bez-
piecznie,

- tak¿e ¿yæ w sta³ym zagro¿eniu plemienny-
mi konfliktami zbrojnymi o ziemie,

- byæ wychowywanym na dzielnego wojow-
nika i my�liwego, poprzez æwiczenia w
wytrzyma³o�ci na ból fizyczny i odporno-
�ci psychicznej,

Szkice na Dzieñ Dziecka

BYÆ DZIECKIEM

Znaczenie wyrazow:
cwyterki - sweterki; jaczka - kaftanik; po-
flekowane - flikowaæ, tzn. ³ataæ, reperowaæ;
posnukowane - pocerowane; sztrykowaæ -
robiæ na drutach; patentki - poñczochy
bawe³niane noszone przez ch³opców i
dziewczynki podtrzymywane podwi¹zkami;
lujmycka - czapka- oprychówka.

T³umaczenie wyra¿eñ gwarowych zacyto-
wano ze s³ownika zamieszczonego w trzy-
tomowym dziele Jerzego Sulimy Kamiñskie-
go "Most Krolowej Jadwigi", Wydawnic-
two Pomorze, bydgoszcz 1984,

- od najm³odszych lat dzieliæ ze starszymi trud
ciê¿kiej pracy na poletkach w buszu,

- uczyæ siê od starszych tego jak najlepiej
przystosowaæ siê do warunków ¿ycia aby
przetrwaæ, pamiêtaj¹c, ¿e najlepszym spo-
sobem przetrwania jest dzieliæ siê z inny-
mi, pamiêtaj¹c ¿e jest siê czê�ci¹ wspólno-
ty.

Byæ dzieckiem na Filipinach, to:
- urodziæ siê w ubogiej rodzinie i znale�æ siê

zaraz w ca³ym gronie dzieci,
- byæ stale pielêgnowanym przez mamê, któ-

ra wachlarzem och³adza od gor¹ca,
- mieæ czarne, d³ugie proste w³osy, trochê

sko�ne ciemne oczy, oliwkowa cerê,
- spo¿ywaæ posi³ki i sypiaæ w ma³ych i cia-

snych pomieszczeniach domku zbudowane-
go z wielkim trudem przez rodziców,

- spêdzaæ wiele czasu bawi¹c siê z rówie�ni-
kami na ulicy,

- pomagaæ rodzicom przy sadzeniu ry¿u, a
potem przy �cinaniu go sierpem, m³ócce
oraz suszeniu na s³oñcu,

- maszerowaæ do szko³y w czy�ciutkim mun-
durku i uczyæ siê pilnie, pamiêtaj¹c, ¿e to
jedyna droga aby z czasem wyj�æ z biedy,

- przed pój�ciem do szko³y sprzedawaæ na
ulicy ciastka i smako³yki przyrz¹dzone przez
mamê aby zarobiæ trochê grosza na utrzy-
manie rodziny,

- ¿yæ w rodzinie nie posiadaj¹cej ziemi i ¿yæ
w sta³ym zagro¿eniu bycia wyrzuconym ze
skleconej przez rodziców chatki,

- paradowaæ w piêknym ubranku na procesji
w czasie fiesty (�wiêta patrona wioski, mia-
steczka, czy osiedla),

- braæ udzia³ w konkursach piêkno�ci dla
dzieci w czasie tego �wiêta,

- uczyæ siê jak celebrowaæ i cieszyæ siê ¿y-
ciem razem z ca³¹ wspólnot¹.

O. JOSEPH EM
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Pêdzi po �wiecie ciebie rozterka, jak¹
drog¹ masz i�æ,

Bezmy�lnie szukasz chodzisz i b³¹-
dzisz - a¿ nagle patrzysz "Strych"

- a na tym "Stryszku" od 1968 r. têt-
ni³o ¿ycie akademickie, którego sercem by³
ANTEK- tak kaza³ na siebie mówiæ. By³ to
ksi¹dz któremu od pocz¹tku lat 70-tych za-
wdziêczam kilka /blisko 10/ lat wspólnego
odkrywania Boga. Wtedy wygl¹da³o to tak
- wspólne msze �w., dyskusje, zabawy,
modlitwy, wspólne wypady po drogach i
lasach podbydgoskich, majowe wyjazdy na
pielgrzymki akademickie do Czêstochowy,
obozy i ogniska, prace przy ulepszaniu
warunków bytowych "Stryszka", prace przy
przygotowaniu Bazyliki do ró¿nych uroczy-
sto�ci, itp.  Wyliczanka mog³aby byæ tak
d³uga jak d³ugi by³ krwioobieg "Stryszka".
My byli�my tymi krwinkami które roznosi³
ró¿nego rodzaju "dynamit" ówczesnej epo-
ki. "Antek" potrafi³ nadaæ ca³o�ci rytm i
spokój. We wszystkich dyskusjach, nawet
tych najbardziej "ognistych" potrafi³ wydo-
byæ takie s³owa, które nie ocenia³y a potra-
fi³y zmuszaæ do my�lenia.

"Wêdruje serce od chaty do chaty i
puka do wszystkich drzwi.

I pyta siê ludzi czy s¹ bogaci, czy cze-
go� nie trzeba im.

Bo mo¿e potrzeba im kruszyny serca,
mo¿e chwili rado�ci,

A mo¿e potrzeba by w sercach ludzi
móg³ dzi� KTO� zago�ciæ."

Napisa³em kiedy� tak¹ piosenkê i
da³em ANTKOWI do oceny, przy czym
orygina³ brzmia³ "Bo mo¿e potrzeba im tro-
szeczkê serca".  Poprawi³ na "kruszyny ser-
ca". Za t¹ "kruszynê" Jego serca bêdê mu
wdziêczny do koñca ¿ycia, a tak¿e za:

- wyjazdy do Czêstochowy, podczas
których /po og³oszeniu przez ANTONIE-
GO ¿e sam wybiera siê na pielgrzymkê/
okazywa³o siê "przypadkiem", ¿e jedzie
kilkaset znajomych osób tworz¹cych pod-
czas apelu Jasnogórskiego ¿ywy ró¿aniec
od  lokomotywy po ostatnie �wiat³a poci¹-
gu, którego paciorkami byli wszyscy - na-
wet konduktorzy i kierownik poci¹gu;
- obozy, podczas których prze¿ywa³em

msze �w. w krzakach, czy namiocie (4 oso-
bowym) - który mie�ci³ 25 osób,

- ukazywanie sensu pracy w chwilach, w
których ogarnia³o nas najwiêksze leni-
stwo;

- ukazywanie prawdziwej wolno�ci i jed-
no�ci w czasach, w których jedno�æ ozna-
cza³a zgodê na odgórne decyzje;

- nak³anianie do odkrywania i pomna¿ania

swoich talentów;
- Jego rado�æ któr¹ potrafi³ zara¿aæ najwiêk-

szych ponuraków;
- Jego modlitwê i troskê o nas.

"Warunkiem pozytywizmu chrze�ci-
jañskiego czyli inaczej "nowej ewangeli-
zacji" jest bardzo wielka cierpliwo�æ. Tak,
bo nie trzeba siê spodziewaæ b³yskawicz-
nych efektów."

Tak napisa³ w swojej ksi¹¿ce " Me-
dytacje Ksiêdza" i taki by³ w ¿yciu - nie-
s³ychanie cierpliwy.

My�lê ¿e �ród³em tej cierpliwo�ci
by³a jego MATKA "(...) - stara zgarbio-
na, wiejska kobieta - z ¿ywymi i u�miech-
niêtymi oczami, która nie potrafi³a rozpo-
cz¹æ i zakoñczyæ dnia bez modlitwy."

Od niej nauczy³ siê wiary w Boga
i mi³o�ci do ludzi. Jak skuteczna to by³a na-
uka, widaæ by³o w ka¿d¹ rocznicê �wiêceñ
i ka¿de jego imieniny kiedy pokój na ple-
bani pêka³ w szwach. By³o widaæ na spo-

Z okazji minionego Dnia Dziecka

JAK DZIECKO

Wspomnienie o ks. Antonim Strycharzu

�ANTEK�

tkaniach z "drugim" pokoleniem, które te¿
do niego lgnê³o.

By³y przygotowania do 40-tej rocz-
nicy kap³añstwa, lecz BÓG za¿yczy³ sobie,
aby rocznicê obchodzi³ u NIEGO.

18 czerwca o godz. 1000  w trady-
cyjn¹ godzinê mszy �w. "Antkowej", a za-
razem w 40-t¹ rocznicê kap³añstwa spotkaj¹
siê na Mszy �w. w kaplicy "Akademickiej"
przy Bazylice ci dla których skuteczno�æ
tej nauki trwa nadal.

"Nie zga�nie tej przyja�ni ¿ar, co po-
³¹czy³a nas,

Nie pozwolimy, by j¹ star³ nieub³a-
galny czas.

-Kto raz przyja�ni pozna³ moc, nie bê-
dzie trwoni³ s³ów

przy innym ogniu w inn¹ noc do zo-
baczenia znów."

PAWIK

Od autora:
Fragmenty podkre�lone kursyw¹ s¹ cyta-
tami z ksi¹¿ki ks. Antoniego Strycharza
"Medytacje Ksiêdza", Wyd. Instytut Teolo-
giczny Ksiê¿y Misjonarzy, Kraków 1997,

"Pozwólcie dzieciom przychodziæ do
Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bo-
wiem nale¿y królestwo Bo¿e. Zaprawdê po-
wiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa
Bo¿ego jak dziecko, ten nie wejdzie do nie-
go. I bior¹c je w objêcia, k³ad³ na nie rêce
i b³ogos³awi³ je." (Mk 10,12-16 )

Moim skromnym zdaniem by³oby cu-
downie staæ siê jak dziecko, rzuciæ siê w
objêcia Jezusowi i daæ siê pob³ogos³awiæ.

Kiedy� kuzyn poruszy³ moj¹ wy-
obra�niê. Wyobra� sobie, ¿e chodzisz wszê-
dzie: do szko³y, na uczelniê, ulic¹, jedziesz
tramwajem - z ma³ym dzieckiem. Jest bar-

dzo grzeczne, umie ju¿ samo chodziæ, wiêc
prowadzisz je za r¹czkê. Jednocze�nie jest
bardzo uwa¿ne i ciekawe. Dopytuje siê -
"A dlaczego robimy to, dlaczego idziemy
tam? Jak takie dziecko wp³ynê³oby na na-
sze zachowanie? Czy wszystko co teraz
robimy, zrobiliby�my w jego towarzystwie?
Odpowiedz pozostawiam Tobie, odpowia-
dam te¿ sobie samemu. A teraz najistotniej-
sze - takie Dziecko nosimy w swoim sercu
- 24 godziny na dobê. Warto o tym pamiê-
taæ. Niech znajomo�æ tego faktu rzeczywi-
�cie zmienia nasze ¿ycie.

PAWE£
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Dopiero postawione dzieñ pó�niej py-
tanie - "Czy 13-sty okaza³ siê dla organizato-
rów pechowy, czy szczê�liwy?" zwróci³o
moj¹ uwagê na wi¹¿¹ce siê z t¹ dat¹ przes¹-
dy i wywo³a³o u�miech. Szczê�liwa 13- tka...
Wydaje mi siê, ¿e w³a�nie tak mo¿na podsu-
mowaæ ten dzieñ - efekt pracy wielu osób
przez wiele dni.

Jeszcze tylko kilka drobnych szlifów
wykonanych z rana i byli�my gotowi do roz-

poczêcia I Wiosennych Biegów Prze³ajowych
imienia Alojzego Graja przygotowanych
przez nasz Parafialny Klub Sportowy "WIA-
TRAK". Zapisy, szatnia, strza³ startera, start,
bieg, meta, dekoracja - wszystko przebiega-
³o wg tego schematu, bardzo szybko daj¹c
uczestnikom biegu, jak i organizatorom wie-
le rado�ci. Cieszyli�my siê ze wszystkiego,
¿e pogoda dopisywa³a, ¿e zdo³ali�my prze-
prowadziæ bieg sprawnie i bezpiecznie, ¿e
zawodnicy byli zadowoleni, ¿e ... siê uda³o.

Ta rado�æ doda³a nam si³ na podjêcie
nastêpnych wyzwañ jakie niós³ ze
sob¹ Festyn. Staj¹c przed Bogiem w
czasie Eucharystii dziêkowali�my za
to, co ju¿ z Jego dobroci otrzymali-
�my i wyciskaj¹c z siebie nawet te
najmniejsze kropelki ufno�ci prosi-
li�my o dalsz¹ pomoc, o Bo¿¹ ³askê
by�my byli w stanie podo³aæ tym za-
daniom, przed którymi mieli�my do-
piero stan¹æ. Chcieli�my bardzo, aby
ka¿dy, kto skorzysta z naszego za-
proszenia, znalaz³ co� dla siebie, aby
móg³ odpocz¹æ w przyjemnej atmos-
ferze, by móg³ z ca³¹ swoj¹ rodzin¹
spêdziæ mile czas. Cel jaki sobie po-
stawili�my by³ trudny do zrealizowania i wy-
magaj¹cy.

Z zachwytem patrzyli�my na dzieci i
m³odzie¿ z Klubu "Heros", M³odzie¿owego

Jubileuszowy Festyn Fordoñski

TRZYNASTEGO MAJA
Domu Kultury nr 5, ze Szko³y Podstawowej
nr 29 oraz z Centrum Kultury Katolickiej
"WIATRAK", które dzieli³y siê z nami swo-
imi talentami: �piewem, tañcem i muzyk¹. To
samo uczucie towarzyszy³o nam, gdy ogl¹-
dali�my dzieciêce prace plastyczne wystawio-
ne w Galerii "WIATRAKA". Stosy kartek po-
s³u¿y³y tak¿e w czasie Festynu tym m³odym
artystom jako materia³ do zrealizowania po-
mys³ów plastycznych. Ka¿de dziecko mog³o

stan¹æ przy prawdziwej sztaludze i przelaæ
obraz z wyobra�ni na papier. Spogl¹daj¹c na
nie da³o siê dostrzec maluj¹c¹ siê na ich twa-
rzach odrobinê niedowierzania, ¿e oto mo-
g³y stan¹æ przy prawdziwym miejscu pracy
artysty plastyka, a zarazem dumê z tego - co
wyczarowali u¿ywaj¹c pêdzla czy kredki.
Zadowoleni ze swych pociech rodzice mieli
mo¿liwo�æ w czasie tej twórczej pracy sko-
rzystaæ z po³¹czonej z Galeri¹ Kawiarenki Ar-
tystycznej.

Du¿o entuzjazmu w�ród najm³odszych
wywo³a³ plener ekologiczny,
gdzie tworzono wyj¹tkowy ³añ-
cuch zwierz¹t. Wyj¹tkowe by³y
te¿ wykorzystywane barwniki :
buraki, wêgiel, kreda... Wszyst-
ko by³o naturalne i nie zagra¿a-
j¹ce przyrodzie. Rodzice m³o-
dych ekologów mogli udaæ siê
do "S³odkiej Dziupli" na ma³¹
kawkê i odrobinê s³odyczy "do-
mowego wypieku", gdzie pod-
�piewuj¹c przy akompaniamen-
cie akordeonu, odpoczywali po
przepracowanym kolejnym ty-
godniu.

W�ród niektórych rodzin pojawi³a siê
jednocz¹ca wszystkich cz³onków my�l o zdo-
byciu pierwszego miejsca w konkursie zabaw
rekreacyjnych i gier rodzinnych. Skacz¹ce w

workach mamy, �cigaj¹cy siê tatusiowie, uwi-
jaj¹ce siê dzieciaki - ka¿da rodzina chcia³a
byæ najlepsza. Najpiêkniejsze w tym wszyst-
kim by³y jednak salwy d�wiêcznego �miechu,
pochodz¹cego gdzie� z ludzkiego wnêtrza -
takiego po prostu symbolu rado�ci. Krok da-
lej organizowano przeja¿d¿ki konne, a dalej,
po wysi³ku fizycznym, by³a okazja do zmie-
rzenia ci�nienia. Tam tak¿e mo¿na by³o od-
byæ b³yskawiczny kurs udzielania pierwszej
pomocy.

Jak na ka¿dym festynie, tak¿e i u nas,
nie zabrak³o kramików ze "z³otymi" pier-
�cionkami z czerwonymi oczkami i pi³ecz-
kami na gumkach, które przypomina³y nam
nasze dzieciñstwo. Ze zdumieniem stwierdzi-
li�my, ¿e w tej dziedzinie nic siê dalej nie
zmieni³o. Mo¿e tylko nie pachnia³o any¿ka-
mi. Oznak¹ postêpu by³a ogromna dmucha-
na zje¿d¿alnia daj¹ca dzieciom ogromn¹ fraj-
dê.

Fina³ konkursu stra¿ackiego i pokazy
stra¿ackie, konkurs wiedzy o Fordonie, kon-
kurs dla urodzonych 13-tego dnia miesi¹ca,
koncert zespo³u "ROAN" stanowi³y nastêp-
ne punkty festynowego programu. By³o to
istne szaleñstwo m³odych.

Nie zapomnieli�my te¿ o Tej, której
dzieñ �wiêtowali�my - o Matce Bo¿ej. Od-
daj¹c Maryi ten czas na pocz¹tku Festynu w
modlitwie Anio³ Pañski , powrócili�my my-
�l¹ i sercem do Niej w godzinie Apelu Jasno-
górskiego i Nabo¿eñstwie Majowym. Ca³y
ten festynowy dzieñ zakoñczyli�my zabaw¹
taneczn¹ z grup¹ "Savannah Country" i ogni-
skiem z kie³baskami.

Fordoñski Festyn Jubileuszowy jest ju¿
dla nas wspomnieniem, wspomnieniem - nio-
s¹cym ze sob¹ wiele rado�ci, o któr¹ tak bar-
dzo zabiegali�my. Mamy nadziejê, ¿e tym,
którzy skorzystali z naszej propozycji uda³o

siê choæ na chwilê oderwaæ od szarej codzien-
no�ci i ulecieæ w nastrój Festynu. Sprawie-
nie mieszkañcom Fordonu, przez to dzia³a-
nie choæby odrobiny przyjemno�ci, by³o dla
nas najwiêksz¹ nagrod¹. Mamy nadziejê, ¿e
tak siê sta³o.

Patrz¹c dzi� z perspektywy na to przed-
siêwziêcie mogê powiedzieæ, ¿e 13-sty oka-
za³ siê dla nas ³askawy i nie sprawi³ psikusa
sw¹, niezas³u¿on¹ w powszechnym mniema-
niu, "pechowo�ci¹".

ANNA L
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Konkurs wiedzy o Fordonie
Jednym z elementów atrakcji Jubile-

uszowego Festynu Maryjnego przy naszej
parafii by³ zorganizowany pod patronatem
Towarzystwa Mi³o�ników Miasta Bydgosz-
czy, a prowadzony przez "Na O�cie¿" kon-
kurs "Wiedzy o Fordonie". Sk³ada³ siê on z
dwóch etapów: eliminacji i fina³u.

Eliminacje odby³y siê w auli Domu
Katechetycznego o godz. 15.30 i wziê³o w
nich udzia³ 9 osób. Tam zosta³a wy³oniona
trójka finalistów. Ka¿dy z uczestników, bez
wzglêdu na ilo�æ i jako�æ poprawnych odpo-
wiedzi dosta³ na pami¹tkê zbiór widokówek
Bydgoszczy wydany przez TMMB.

Fina³ tego konkursu odby³ siê na sce-
nie o godz, 18.00. Wziê³y w nim udzia³ trzy
dru¿yny, a cztery osoby, poniewa¿ jedna dru-
¿yna by³a dwuosobowa, gdzie uczestnicy przy
brawach publiczno�ci walczyli o najlepsze
lokaty. Oto wyniki fina³u tego konkursu:

I miejsce zajê³a Anna M. - uczennica
klasy IV ze SP nr 27, II Justyna K. -  uczenni-
ca klasy VI ze SP nr 17 III zajê³o rodzeñstwo
Dagmara i Piotr. Zwyciêzcy dostali na estra-
dzie nagrody z r¹k Wiceprzewodnicz¹cej
Towarzystwa Mi³o�ników Miasta Bydgosz-
czy mgr Ewy Puls, która dodatkowo podziê-
kowa³a za udzia³ w popularyzacji wiedzy o
swym miejscu zamieszkania. Nagrodami by³y
wydawnictwa Towarzystwa, w tym równie¿
o Fordonie.

Konkurs, jak powiedzia³a wrêczaj¹c
nagrody Pani Ewa podobno nie by³ zbyt ³a-
twy, dlatego wysoko nale¿y oceniæ wiedzê
jego laureatów, a szczególnie zwyciê¿czyni -
Ani, która pomimo m³odego wieku by³a bar-
dzo dobrze przygotowana. Jako prowadz¹cy
fina³ przyznajê, ¿e niektóre odpowiedzi
szczególnie z historii Fordonu udzielane po-
prawnie bez zastanawiania siê zaskoczy³y
mnie.

Zwyciêzcom, oraz wszystkim uczestni-
kom gratulujemy wiedzy i odwagi. Fundato-
rom dziêkujemy za upominki. Do zobacze-
nia, oby w wiêkszym gronie w nastêpnym
tego typu konkursie.

Jubileuszowy Festyn Fordoñski

KONKURSY, KONKURSY
Konkurs "13"

Ten  konkurs  zorganizowany  przez
"Na O�cie¿" i Grupê "D¹b" polega³ na mo¿-
liwo�ci zg³oszenia. siê wszystkich go�ci Fe-
stynu urodzonych 13 dnia miesi¹ca. Ka¿da
wpisuj¹ca siê na listê osoba dosta³a na wstê-
pie upominek, jaki sama sobie wylosowa³a.
Drugim cz³onem konkursu by³ fina³, w któ-
rym by³a okazja zdobycia nagrody przez nie-
których szczê�liwców.

Przewidziano równie¿ nagrody dla naj-
starszego i najm³odszego uczestnika z cyfr¹
13.

Zapisa³o siê 39 osób urodzonych w
dniu  13. Z tej listy  wy³oniono najstarsz¹ i
najm³odsz¹ osobê. By³y to: pani Helena £aw-
niczak urodzona w 1933 i  £ukasz Ciba,  uro-
dzony w 1997 roku. Zwyciêzcy zostali obda-
rowani piêknymi wypiekami je¿ami - bisz-
koptami ufundowanymi przez Grupê "D¹b",
a które otrzymali z r¹k Prezesa tej Grupy pani
Urszuli.

Z pozosta³ych osób obecnych na li�cie
uczestników konkursu "13" - ma³a uczest-
niczka Festynu - wylosowa³a dodatkowo kil-
ka osób, które dosta³y upominki. Zabawa by³a
pewnie dobra, o czym �wiadczy³y brawa pu-
bliczno�ci podczas wrêczania nagród.

Urodzonym trzynastego dziêkujemy za
udzia³ i gratulujemy nagród. Dziêkujemy te¿
fundatorom upominków.

Na kolejnym Festynie i kolejnym kon-
kursie "Dla urodzonych ...", wybrany zosta-
nie pewnie inny dzieñ.

KFAD

Parafia Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników.
Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak"
Grupa Parafialna Czcicieli Matki Bo¿ej Fatim-
skiej "D¹b"

Parafialna Stra¿ Marsza³kowska
Duszpasterstwo Akademickie "Martyria"
Redakcja "Na O�cie¿"
Oaza Rodzin - Ko�ció³ Domowy
Oaza M³odzie¿y
Akcja Katolicka
Parafialny Klub Sportowy "Wiatrak"

SPONSORZY
Firma "Oleno"
Fordoñska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
Firma Koy Toy
Pepsi Cola Bydgoszcz
Towarzystwo Mi³o�ników Miasta Bydgoszczy
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna Bydgoszcz
Piekarnia "Galla" - Krzysztof Galla
Handel i Us³ugi Key Serwis - Zbigniew Wi-
�niewski

Szko³a Jazdy "Efekt"
PH i Hurtownia "Marko" - Andrzej Kulig
Pañstwowy Zak³ad Ubezpieczeñ
Przedsiêbiorstwo Handlowe "Vega"
Przedsiêbiorstwa Handlowe WWA
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe "Mublikort"
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe "Capri"
Zak³ad Poligraficzny "Abedik"
Wody Mineralne "Ostromecko"
Urz¹d Miejski Bydgoszcz - Wydzia³ Utrzyma-
nia Miasta

"Lobbe" Spó³ka z o. o. Bydgoszcz
Przedsiêbiorstwo "Augusto"
Przedsiêbiorstwo Przewozowe "Euro-Tim"
Rada Osiedla Nowy Fordon
W³odzimierz Arciszewski
Teresa �wierblewska
Franciszek Stró¿yñski

Jubileuszowy Festyn Fordoñski

ORGANIZATORZY
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O Festynie

NA GOR¥CO
Po nabo¿eñstwie majowym oko³o 22.00,
w chwili gdy na estradzie Festynu w dniu 13
maja wystêpowa³a grupa "Savanah Country",
zespó³ redakcyjny "Na o�cie¿" zebra³ na go-
r¹co kilka wra¿eñ niektórych osób. Oto gar�æ
wypowiedzi:
KSI¥DZ KRZYSZTOF BUCHHOLZ -
g³ówny "motor" Festynu:
Zbli¿a siê koniec dzisiejszego Festynu. Ja-
kie wra¿enia?
UF! Zbli¿a siê koniec i jestem zmêczony.
Festyn pokaza³, ¿e trzeba kontynuowaæ tego
rodzaju imprezy w okolicach 13 maja. Mó-
wiê w okolicach, poniewa¿ w tym roku to
akurat by³a sobota, ale przecie¿ nie zawsze
tak bêdzie.
Biegi prze³ajowe przyjê³y siê?
Absolutnie tak. Organizatorzy byli zdziwie-
ni, ¿e na pierwszy raz zg³osi³o siê tak wielu
uczestników. Kilkadziesi¹t osób dla takiej
imprezy sportowej bez tradycji, to bardzo
dobrze wró¿y na przysz³o�æ. Ruszy³a te¿ na
zewn¹trz dzia³alno�æ Parafialnego Klubu
Sportowego "Wiatrak",
Czy bêd¹ dalsze biegi?
Planujemy dwa biegi prze³ajowe rocznie -
wiosenny, który zapocz¹tkowali�my i jesien-
ny.
Jak ksi¹dz ocenia tzw. duchow¹ czê�æ Fe-
stynu?
Du¿e prze¿ycie. Anio³ Pañski, Msza �w. i
Ró¿aniec, wszystko tak fatimsko, tak maryj-
nie, bo to przecie¿ Jej dzieñ. Przekonali�my
siê, ¿e Matka Bo¿a jest w nas i w�ród nas
obecna. Ukaza³ nam to celebrans, kustosz
Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej ze
Strzelc ko³o £asina, ks. Czes³aw Kujawa, Z
ogromnym zapa³em zachêca³ nas wszystkich
do tego, aby�my poznawali, aby�my wkracza-
li w g³¹b, bior¹c przyk³ad Maryi. I na koniec
Nabo¿eñstwo Majowe tu na miejscu, razem
z nasz¹ Pani¹ Fatimsk¹, zakoñczone wspól-
nym �piewem "Wywy¿szamy Ciê ..." i jak¿e
parafialnym, znanym okrzykiem i �piewem:
"Dobrze, ¿e jeste� - dobrze, ¿e jeste�my".
A konkursy rodzinne?
Kolejne zaskoczenie dla organizatorów. Zg³o-
si³o siê do udzia³u w nich wiele rodzin. Trze-
ba przyznaæ, ¿e tak jak planowano, Festyn by³
bardzo rodzinny. To siê uda³o.
Ile osób mog³o byæ na Festynie?
Nie wiem, przecie¿ nikt tego nie liczy³. Mo¿-
na s¹dziæ z takich pobie¿nych obserwacji, ¿e
przewinê³o siê do�æ du¿o. Pewnie nie pope³-
nimy wielkiego b³êdu, gdy przyjmiemy, ¿e
by³o to oko³o 3-4 tysiêcy.
BOGDAN MATEJEK - Komendant Bie-
gów, cz³onek PKS "Wiatrak" -
Pierwsze wra¿enia. Jak wypad³y biegi prze-
³ajowe?
Wra¿enia sympatyczne. Du¿o m³odzie¿y, tro-
chê osób starszych. Cieszy fakt, ¿e by³a ob-

sada we wszystkich konkurencjach i grupach
wiekowych.
By³y medale?
Nie, ale by³y puchary dla zwyciêzców, które
wrêcza³a znana olimpijka, bydgoszczanka,
pani Teresa Ciep³y.
Kto fundowa³ puchary?
Jeden z pucharów by³ darem ksiêdza Probosz-
cza, inny za� pos³a RP Grzegorza Schreibe-
ra.
Który z biegów na "Prze³ajach" by³ biegiem
koronnym, najwa¿niejszym?
Bieg w kategorii "Open" dla kobiet i mê¿-
czyzn na dystansie 1500 metrów.

Czy by³y jakie� nieprzyjemne niespodzian-
ki?
Nie by³o nic nieprzyjemnego, czy nieszczê-
�liwego. By³y drobne otarcia naskórka, czy
przewrócenie siê ze zmêczenia.
Czy bêd¹ dalsze biegi?
Zapewne tak. Chcemy zorganizowaæ bieg
po�wiêcony pamiêci zamordowanych w Do-
linie �mierci, ale to przysz³o�æ, bo chcemy
to zorganizowaæ na skalê o zasiêgu ogólno-
polskim. My�limy o zorganizowaniu biegu w
przysz³ym roku. Zapewne skorzystamy z po-
mocy i rad dzisiejszych go�ci.

RAFA£ - konferansjer
Jak min¹³ dzieñ Festynu?
Co� nowego dla mnie. Jednak wielkie prze-
¿ycie, dla konferansjera - amatora takich im-

prez.
Jaka jest twoja opinia o organizowaniu ta-
kich festynów?
Osobi�cie trudno powiedzieæ tak na gor¹co.
To co zas³ysza³em to uczestnicy uwa¿ali, ¿e
fajna sprawa. By³y g³osy pozytywne, stwier-
dzaj¹ce, ¿e nale¿y takie imprezy organizowaæ.
Co� ciebie zaskoczy³o?
Nie wiem. By³o to pewnie w sumie jakie� 25
minut zupe³nej improwizacji. nie tylko dla
mnie, ale pewnie i dla Agnieszki. Taka jest
jednak nasza praca. Trzeba czasem wype³niæ
jak¹� lukê, za³ataæ nieprzewidzian¹ przerwê
i mówiæ, du¿o mówiæ, ale z sensem, aby nie
"'laæ wody". My�lê ¿e siê udawa³o.
Jak podoba³a siê aukcja?
�wietna rzecz i �mieszna. ¯a³ujê, ¿e nie ku-
pi³em sobie obrazu.
A gard³o?
Dobrze, nic mnie nie dokucza. Jestem przy-
zwyczajony do tego, ¿e du¿o mówiê codzien-
nie.

AGNIESZKA - konferansjerka
Pierwsze wra¿enia?
Jestem trochê zmêczona. Mnóstwo, mnóstwo
ró¿norodnych spraw i wiele gadania. Cieszê
siê, ¿e wszystko siê uda³o.
Wszystko co planowane zosta³o zrealizowa-
ne?
Tak. zosta³y zrealizowane wszystkie punkty
programu. Zmie�cili�my siê z wszystkim w
czasie.
Czy by³o co� niepewnego?
By³o. Do ostatniej chwili niepewne by³o ogni-
sko. Wiadomo susza. Jednak jest, ogieñ siê
pali, kie³baski siê piek¹.
Pierwsze opinie na temat Festynu?
Pozytywne. Uczestnicy raczej chwalili sobie
spêdzony tu czas. Nie s³ysza³am krytyki, choæ
mo¿e by³ kto� niezadowolony. Do mnie jed-
nak nic takiego nie dotar³o.
Taki dzieñ "do tañca i do ró¿añca"?
My�lê, ¿e tak by³o rzeczywi�cie. Ka¿dy móg³
znale�æ co� dla siebie. By³a czê�æ dla Ducha,
jak Msza �w., Ró¿aniec czy Majowe. By³a
czê�æ dla cia³a - tak fizycznie, jak biegi czy
konkursy zrêczno�ciowe. By³o dla cia³a tak
umys³owo, jak inne konkursy, przegl¹dy, sto-
iska z ksi¹¿kami, kasetami itp. By³o te¿ co�
dla podniebienia, my�lê tu o kawiarenkach:
"U Szmicia" i "S³odkiej Dziupli".

Dziêkujemy piêknie naszym rozmówcom.
Wra¿enia zebrali: Krzysztof, Zosia i Mietek
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Uprzejmie donoszê, ¿e ...

Mam dla Pañstwa kilka zaproszeñ.
Pierwsze dla dzieci do dru¿yny stra¿ackiej.
Tak, tak. Powsta³a takowa i zaczyna dzia³aæ
w "Wiatraku". Drugie zaproszenie dla tych,
którzy zg³êbili choæ w czê�ci tajniki Interne-
tu - "Wiatrak" ma swoj¹ stronê www - oto
adres: www.wiatrak.lo.pl . i jeszcze jedno
zaproszenie - na zakoñczenie roku w "Wia-
traku" - 20 czerwca o godz. 18.00 w "Starej
Kaplicy". Bêdzie mo¿na obejrzeæ jeszcze raz
Galeriê "Wiatraka". Poza tym zapraszam dzie-
ci do letniej �wietlicy  - w tym roku niestety
tylko 6 dni od 17 do 22 lipca. Mo¿na jeszcze
zapasywaæ siê na kolonie we W³oszech, nad
Adriatykiem. Wszelkie dok³adne informacje
jak zawsze w burze "Wiatraka" - tel. 346-31-
90 od poniedzia³ku do pi¹tku.

¯YCZLIWA

31. maja by³y obchody Dnia Dziecka.

7. czerwca odprawiona zosta³a Msza �w. w intencji
sesji i pocz¹tek modlitw za egzaminowanych i egza-
minuj¹cych. By³ to jednocze�nie Akademicki Jubi-
leuszowy Dzieñ Mediów. Zaproszeni dziennikarze
dzielili siê z nami swoimi do�wiadczeniami.

10 i 11. czerwca Lednica 2000 - napiszamy wiêcej
w najbli¿szym �Na o�cie¿�.
23. czerwca - Dzieñ Ojca.

Mo¿na zapisywaæ siê na pielgrzymke piesz¹ do Czê-
stochowy.
Jak? Gdzie? Kiedy? - Wra¿enia, opinie, informacje -
wszystko znajdziecie w �Na o�cie¿�.
Nasz adres internetowy
www.mateusz.pl/da/martyria/

PRZYGOTOWA£ MA£Y

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

"W dobrych zawodach wyst¹pi³em,
bieg ukoñczy³em, wiary ustrzeg³em". Te
s³owa �w. Paw³a stanowi³y motto Wiosen-
nych Biegów Prze³ajowych im. Alojzego
Graja, które odby³y siê 13 maja br. w ra-
mach Jubileuszowego Festynu Fordoñskie-

go. By³a to jednocze�nie pierwsza impre-
za na tak¹ skalê, zorganizowana przez Pa-
rafialny Klub Sportowy "WIATRAK", a
s¹dz¹c po wra¿eniach uczestników i obser-
watorów, niezwykle udana.

Dziêki informacjom przes³anym do
fordoñskich szkó³ szczególnie licznie re-
prezentowana by³a m³odzie¿ szkolna. £¹cz-
nie na wszystkich dystansach wystartowa-
³o ponad 70 biegaczek i biegaczy. Najm³od-

szy uczestnik liczy³ 7 lat, najstarszy - 58.
Jednym z honorowych go�ci by³a Teresa

PKS �Wiatrak� - I Wiosenne Biegi Prze³ajowe

�W DOBRYCH ZAWODACH ...�

Informujemy
zawiadamiamy

Ciep³y - mistrzyni olimpijska, wielokrotna
medalistka Igrzysk Olimpijskich, Mi-
strzostw Europy i Mistrzostw Polski. Biegi
odbywa³y siê w ró¿nych kategoriach wie-
kowych i na dystansach dostosowanych do
wieku uczestników - od 500m do 1500m.
Trasa biegów, przy piêknej s³onecznej po-
godzie, wiod³a po naszych "fordoñskich
górkach". G³ównymi kategoriami by³y biegi
"open" dla kobiet i mê¿czyzn powy¿ej 20
lat. Nagrody dla zwyciêzców tych katego-
rii, okaza³e puchary, ufundowali: ks. Pro-
boszcz Zygmunt Trybowski oraz pose³
Grzegorz Schreiber. Hojno�æ innych spon-
sorów przyczyni³a siê do tego, ¿e "medali-
�ci" wszystkich kategorii otrzymali, oprócz
pami¹tkowych dyplomów, tak¿e atrakcyj-
ne nagrody. Warto zapamiêtaæ nazwiska
pierwszych zwyciêzców tych biegów, mo¿e
jeszcze kiedy� o nich us³yszymy. W³a�nie
od biegów prze³ajowych rozpoczynali swo-
je wielkie kariery nasi wielcy d³ugodystan-
sowcy, w tym Alojzy Graj.

ZWYCIÊZCY

DZIEWCZÊTA
Rocznik 1988-90 - Kamila Bejenka
Rocznik 1985-87 - Alina Faleñczyk
CH£OPCY
Rocznik 1988-90 - Tomasz Pietrzak
Rocznik 1985-87 - Rados³aw Zu¿yd³o
Rocznik 1881-84 - S³awomir Diabelec
KOBIETY (powy¿ej 20 lat)
- Alicja Zientara
MÊ¯CZY�NI (powy¿ej 20 lat)
- Dariusz £êgocki

TEKST I FOTO: BOGDAN

Dzieci s¹ jak zegarki -
nie maj¹ byæ ca³y czas
nakrêcane. Trzeba
im pozwoliæ trochê
pochodziæ.
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Cz³owiek na mojej drodze

JAK SIÊ BAWIÆ TO ...
Jubileuszowy Festyn Fordoñski (tak

brzmia³ oficjalny tytu³), który odby³ siê
13.maja, w czwart¹ rocznicê peregrynacji fi-
gury Matki Boskiej Fatimskiej do naszej pa-
rafii, przygotowany by³, moim zdaniem - zna-
komicie. Wszystko �wietnie zagra³o i nic
dziwnego, bo od rana do pó�nego wieczora
czuwa³ ks. Krzysztof.

By³a na tym Festynie i modlitwa, i za-
bawa oraz wiele ciekawych inicjatyw. Wy-
mieniæ chocia¿by tylko: biegi na prze³aj, po-
kazy stra¿ackie, wystawê prac plastycznych
dzieci, konkursy i te domowe wypieki - pal-
ce lizaæ. Du¿o te¿ osób przewinê³o siê przez
salê, w której prezentowano prasê katolick¹,
bo i by³o co przegl¹daæ. Znalaz³y siê tam
tytu³y pism wychodz¹cych nie tylko w para-
fiach fordoñskich, ale i bydgoskich, a tak¿e
pisma krajowe. Wolno by³o zajrzeæ do pierw-
szego numeru "Na o�cie¿", jak i do ostatnie-
go "Tygodnika Powszechnego". Mo¿na by³o
kupiæ najnowsze "Na o�cie¿", a numery po-
przednie dostaæ w prezencie. Rozdawano te¿
egzemplarze "Przewodnika katolickiego",
które zostawili przedstawiciele tej redakcji
obecni na Festynie. Zw³aszcza dzieci cieszy-
³y siê z ma³ego "Przewodnika katolickiego" i
z ciekawo�ci¹ zagl¹da³y do �rodka. Z zainte-
resowaniem odwiedzaj¹cych spotka³a siê te¿
wiadomo�æ o maj¹cej powstaæ przy naszej pa-
rafii czytelni prasy katolickiej.

O godz. 21-szej uczestnicy Festynu
wziêli udzia³ w Apelu Jasnogórskim i od�pie-

wali Litaniê Loretañsk¹, prowadzon¹ z za-
anga¿owaniem przez zespó³ "przezroczy-
stych". W piêknej scenerii zachodz¹cego
s³oñca, z niebem w pierzastych, ró¿owych
chmurach i pe³ni bladego ksiê¿yca, nabo¿eñ-
stwo to mia³o niezwykle podnios³y charak-
ter. A grupa "Przezroczysta" akompaniowa³a
tak, ¿e chcia³o siê �piewaæ pe³nym g³osem.
Na koniec nabo¿eñstwa ludzie trzymaj¹c siê
za rêce wysoko nad g³owami za�piewali:
"Wywy¿szamy Ciê, Bo¿e nasz ..." I nie chcia-
³o siê przestaæ Boga wywy¿szaæ.

A potem by³o ognisko, przy którym
pieczono kie³baski i s³uchano zespo³u wokal-
no-muzycznego, który gra³ i �piewa³ w ryt-
mie country. Ks. Krzysztof' nawet zachêca³
do tañca, bo jak siê bawiæ to siê bawiæ...

A je¿eli masz dziecko,
najszczê�liwszy z ludzi,
które jest jako ptaszek i motyl, i kwiat
Spójrz w oczy twego dziecka...
w sercu ci siê zbudzi
rado�æ, której nie zaæmi
najsmutniejszy �wiat... (J. Ejsmond)

Wiersz ten dedykujê Najszczê�liwszym
z  ludzi z okazji minionego Dnia Dziecka.

GABLA

Jak skoñczy siê polemika panów Kle-
mensa i GG ("Na o�cie¿" nr nr 5) dotycz¹ca
dojazdów do Lichenia, trudno przewidzieæ,
gdy¿ ró¿nica zdañ, jak wynika z tekstów, jest
do�æ du¿a. Miejmy jednak nadziejê, ¿e przy
osobistym spotkaniu dojd¹ do wspólnego
mianownika.

Gdy ja po raz pierwszy jecha³am do Li-
chenia, wiele lat temu, by³a to wycieczka zor-
ganizowana przez zak³ad pracy. Organizator
nie zapewnia³, jak to siê obecnie czyni, luk-
susowego przejazdu. Mia³ do dyspozycji au-
tobus SAN (starsi pewnie pamiêtaj¹ te auto-
busy), którym jecha³o siê jak po "grudzie";
trzeszcza³ i podskakiwa³ na ka¿dej nierów-
no�ci drogi. Zapewnia³ natomiast, ¿e bêdzie
dobry przewodnik - kleryk z .. gitar¹. I rze-
czywi�cie, ten m³ody cz³owiek zaj¹³ siê to-
warzystwem z wielkim zaanga¿owaniem. Na
pocz¹tek za�piewa³ piosenkê: "Sz³a dzie-
weczka do laseczka", co wszystkich rozba-
wi³o i wprowadzi³o dobr¹ atmosferê. Nastêp-
nie zaproponowa³ wspólne za�piewanie pie-
�ni religijnej, na co ka¿dy chêtnie siê zgo-
dzi³. Potem powiedzia³ kilka dobrych dow-
cipów, a jeszcze pó�niej zapyta³ czy uczest-
nicy chcieliby odmówiæ Ró¿aniec, któremu
on bêdzie przewodniczy³... I tak dojechali-
�my do Sanktuarium wewnêtrznie wycisze-
ni, niemal¿e w kontemplacji i dobrze przy-
gotowani na spotkanie z Matk¹ Naj�wiêtsz¹.

Inny wyjazd by³ pod nazw¹ pielgrzym-
ki. Organizator z pewn¹ dum¹ podkre�la³, ¿e
autokar jest wyposa¿ony w video i radioma-
gnetofon. Uczestnicy dojechali jednam do
celu sk³óceni i rozdra¿nieni. Najpierw sk³ó-
ci³o ich video, bo wiadomo, ¿e nie z wszyst-
kich miejsc jednakowo widaæ i s³ychaæ. Jed-
ni krzyczeli (sic!) g³o�niej, innym "pêka³a"
g³owa od "ha³asu". Jedni wyci¹gali szyje, inni
wychylali siê w bok, ¿eby co� zobaczyæ. Jed-
nym podoba³o siê "to", innym "tamto" nagra-
nie pie�ni religijnych. Atmosfera nie przypo-
mina³a wyobra¿enia o pielgrzymce.

Przez te dwa autentyczne przyk³ady
chcê powiedzieæ, ¿e niewa¿ne czym siê je-
dzie i jak nazwiemy wyjazd. Wa¿ne jest czy
przewo�nik - organizator traktuje cz³owieka,
w tym wypadku grupê ludzi powa¿nie, pod-
miotowo.

REDKA

Dla ducha i dla cia³a

BY£ WYJAZD

Jest kandydat
28. maja o godz. 14.25 przyszed³ na �wiat
ch³opczyk (nasz parafianin), ktory ze
wzglêdu na proporcjonalne wymiary w dniu
narodzin (55 cm, 3600 g) jest potencjalnym
kandydatem do roli dzieci¹tka Jezus w tra-
dycyjnym, �¯ywym ̄ ³óbku� Roku Wielkie-
go Jubileuszu 2000.
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O Sanktuarium na skraju Borów

PIELGRZYMKA
DO BYSZEWA

Byszewo to wie� w gminie Korono-
wo, istniej¹ca od czasów wczesnego �re-
dniowiecza. Przepiêknie po³o¿ona, na
wzniesieniu w�ród malowniczych jezior.
Parafia w Byszewie istnia³a ju¿ w XII wie-
ku. Wspania³ym dokumentem odleg³ej hi-
storii jest zabytkowy ko�ció³ p.w. Przenaj-
�wiêtszej Trójcy, kryj¹cy w swych murach
Sanktuarium Matki Boskiej, zwanej Pani¹
Byszewsk¹.

W³a�nie to Sanktuarium by³o celem
pielgrzymki rodzin z Domowego Ko�cio-
³a. Sam pomys³ wspólnego wyjazdu zrodzi³
siê na jednym ze spotkañ animatorów. Edek
i Marylka z I-go krêgu zaproponowali wy-
jazd na majówkê po Mszy �w. oazowej,
zamiast tradycyjnej agapy w jakiej� salce,
w domu parafialnym. Ustalono, i¿ bêdzie
to ostatnia niedziela maja. Pomys³ chwy-
ci³, tym bardziej, ¿e mia³ byæ to wyjazd do
Lichenia, a przejazd autokarem mia³ byæ
bezp³atny. Chêtnych zebra³a siê ponad set-
ka i tak oto nast¹pi³a "klêska urodzaju".
Takiego obrotu sprawy nikt siê nie spodzie-
wa³, a drugiego autokaru nie by³o. Wów-
czas para ³¹cznikowa Kasia i Tomek zapro-
ponowali Byszewo. W tej sytuacji "uro-
dzaj" ju¿ by³ mniejszy i liczba chêtnych
zdecydowanie siê zmniejszy³a. Nasi ³¹cz-
nicy zaczêli dzia³aæ. Jeden telefon, a ksi¹dz
proboszcz tamtejszej parafii wyrazi³ zgo-
dê na nasz przyjazd, obiecuj¹c pomoc, z
wielkim sercem i rado�ci¹ czeka³ na piel-
grzymów. Wyjechali�my 28 maja oko³o
godziny 1000. Naszym opiekunem ducho-
wym by³ ks. Marek. Autokar nie by³ pe³en,
a szkoda. W czasie jazdy, Kasia przeczyta-
³a nam historiê parafii byszewskiej. Ewa nie
wypuszcza³a z rêki mikrofonu i porywa³a
ludzi �piewem. Co chwilê wybucha³ rado-
sny �miech. W dobrych nastrojach dotarli-
�my do Byszewa, gdzie w czy�ciutkim i
remontowanym jeszcze domku majówko-
wo posilali�my siê cudownymi wypiekami
i raczyli�my kaw¹. Ksi¹dz proboszcz z
Byszewa by³ tak dobry i podzieli³ siê z nami
wiadrem herbaty. W atmosferze rado�ci i
wspólnoty rodzinnej wyruszyli�my na spa-
cer wzd³u¿ brzegów jeziora. Komary "ciê-
³y" niemi³osiernie, ale nie przeszkodzi³o
nam to, aby na odg³os dzwonów z wie¿y
ko�cio³a, od�piewaæ Anio³ Pañski. Ks. Ma-

rek komarami wcale siê nie przejmowa³. Po
powrocie ze spaceru, o godzinie 1400,
otworzono specjalnie dla nas Sanktuarium,
w którym mogli�my siê modliæ, powierzaæ
swoje sprawy, troski, rado�ci, pro�by i dziê-
kowaæ Maryji Matce Jezusa Chrystusa.
Podczas ods³oniêcia obrazu wszyscy z prze-
jêciem �piewali "O Maryjo witam Ciê". Od-
by³o siê nabo¿eñstwo majowe, któremu
przewodniczy³ ks. Marek, a na zakoñcze-
nie udzieli³ wszystkim jubileuszowego b³o-
gos³awieñstwa. Odnowieni modlitw¹ i �pie-
wem, zwiedzali�my zabytkow¹ �wi¹tyniê.
Powia³o histori¹ - kamienna chrzcielnica z
XIII wieku, freski i obrazy, na strychu sta-
rodruki, osiemnastowieczne ornaty, stare
mury, które niejedno wydarzenie prze¿y³y.

Oczywi�cie by³y te¿ pami¹tkowe zdjêcia.
Zadumani przeszli�my do domku, gdzie
podczas kanapkowej agapy dzielili�my siê
wra¿eniami. Wszystkie rodziny chcia³y
koniecznie przekarmiæ naszego kap³ana, a
on nie chc¹c nikogo uraziæ, zjada³ wszyst-
ko czym go czêstowano. W weso³ych na-
strojach, chocia¿ nieco zmêczeni, opuszcza-
li�my Byszewo. Wszyscy byli zadowoleni,
a szczególnie ks. Marek, który wyrazi³ to
g³o�no s³owami, ¿e gotów jest nam towa-
rzyszyæ na ka¿dej pielgrzymce.

Szkoda, ¿e czê�æ cz³onków Domowe-
go Ko�cio³a zrezygnowa³a z uczestnictwa
w momencie, gdy okaza³o siê ¿e jedziemy
do Byszewa.

Wspólny wyjazd mia³ równie¿ na celu
wzajemne poznanie siê i integracjê wspól-
noty Domowego Ko�cio³a. Nie mo¿na za-
koñczyæ tej relacji, nie dziêkuj¹c pomys³o-
dawcom i sponsorom tej wyprawy - Ma-
rylce i Edkowi Niedbalskim, a tak¿e Kasi i
Tomkowi Kubisiom, którzy ten wyjazd "za-
krêcili". Sprawa jest godna kontynuowania.
Takich miejsc jak Byszewo jest przecie¿
wiele w okolicach Bydgoszczy.

JIW

Szanowna Redakcjo!
Z Waszym pismem zetknê³¹m siê kiedy� przez
moj¹ Babciê, która kupuje je od d³u¿szego
czasu. Uwa¿am, ¿e jest wspania³e. (...). Dziê-
kujê Panu Bogu i dziêkujê Wam za to, ¿e tak
poruszy³y serce mojej mamy Wasze artyku³y.
Gdyby nie by³o �Na o�cie¿� pewnie by³oby
�po staremu�

JADWIGA

Kochani - �Na o�cie¿� - piêkne artyku³y i nie
sposób wymieniæ najlepszych, bo wszsystkie
s¹ pouczaj¹ce, pe³ne mi³o�ci. Wasz wysi³ek
niech dobry Pan Bóg wynagrodzi.

Ksi¹dz Antoni dodaje otuchy by ¿yæ i i�æ na-
przód, chocia¿ nogi nie raz odmawiaj¹ po-
s³uszeñstwa. Kiedy patrzy siê w górê, kiru-
j¹c my�li ku Bogu - nie czuje siê tych �gumo-
wych nóg�. I choæ cz³owiek siê starzeje, to
tak jak stare drzewo powiewa wci¹¿ zielony-
mi li�æmi. To cieszy, ¿e mimo swojej staro�ci
jest piêkne i szkoda je �ci¹æ.  (...)

HELENA

Od redakcji: Dziêkujemy Jadwidze i Helenie
za wzruszaj¹ce �wiadectwa. Chc¹c zachowaæ
dyskrecjê nie cytujemy ca³ego listu Jadwigi,
a jedynie wybrane jego fragmenty. Jak pi-
szesz, sprawy id¹ w dobrym kierunku i oby
mia³y nieodwracalny bieg. Otaczamy Ciê mo-
dlitw¹. B¹d� dzielna.  Helenie za� ¿yczymy
piêknego prze¿ywania staro�ci, która nie musi
byæ, jak sama pisze - bezowocna.  Serdecz-
nie obie Korespondentki pozdrawiamy.

Nie nadesz³a lawina korespondencji
po ukazaniu siê polemiki panów: Klemensa
i GG. Pojawi³ siê natomiast tekst �Redki�
(zob. str. 15), która w charakterystyczny dla
siebie sposob, opisuje swoje do�wiadczenia,
poszerzaj¹c mo¿liwo�ci nakre�lone przez
dyskutantów.

Obiecali�my, ¿e dodamy w tej kwestii swoje
zdanie. Z pewno�ci¹ u jednego i u drugiego
z Panów, jak i w tym co napisa³a �Redka�,
znale�æ mo¿na wiele prawdy. Jak zwykle naj-
wa¿niejszy jest jednak tzw. �z³oty �rodek�.
Z pewno�ci¹ osoby ugruntowane w wierze
wykorzystaj¹ ka¿d¹ sposobno�æ, by pomog³a
im w dalszym wzro�cie duchowym. Jednak
mniej �odpornym� na ró¿ne pokusy zalecali-
by�my roztropno�æ - patrzmy jaki bedzie fi-
na³ naszego dzia³ania. O ile mia³o by to na-
sze �eksperymentowanie� zakoñczyæ siê
szkod¹ dla naszej wiary, zrezygnujmy z ta-
kich propozycji, bo jak powiada starzy - �Li-
cho nie �pi�.
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Z ¿ycia
Ko�cio³a Domowego

- Oazy Rodzin Listy  
do redakcji �Na o�cie¿� 



Ludzie z pomnika (31)

Walenty Winiecki urodzi³ siê 10 lute-
go 1886 roku w Kretkowie pow. Jarocin. By³
synem Wojciecha i Marianny z domu Jacko-
wiak. Szko³ê Powszechn¹ koñczy³ w swej
rodzinnej miejscowo�ci, pó�niej w Poznaniu
ukoñczy³ roczny kurs nauczycielski, po któ-
rym 21 marca 1927 roku zda³ egzamin pañ-

KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA

1.06.1434 W Gródku ko³o Lwowa zmar³
król Polski i Wielki Ksi¹¿ê litewski W³a-
dys³aw Jagie³³o.

30.06.1943 W Warszawie zosta³ aresztowa-
ny przez w³adze niemieckie Komendant
G³ówny Armii Krajowej gen. dyw. Stefan
Rowecki - pseudonim Grot.

24.06.1995 Prymas Polski kardyna³ Józef
Glemp powo³a³ na szczeblu Episkopatu
Polski zespó³ do spraw przygotowania pro-
cesu beatyfikacji s³ugi Bo¿ego ks. Jerzego
Popie³uszki.

BYDGOSZCZ

15.06.1869 Przy bydgoskiej farze otwarto
pierwsz¹ w mie�cie Czytelniê Polsk¹.

10.06.1940 W obozie Oranienburg - Sach-
senhausen zamêczony zosta³ bydgoski ka-
p³an, ks. Jan Klein, obecny patron jednej
z ulic naszej parafii.

3.06.1994 Dotychczasowy Park Ludowy
przemianowano na Park im. Wincentego
Witosa i ods³oniêto w nim pomnik patrona
d³uta art. rze�biarza Witolda Marciniaka.

FORDON

20.06.1594 Trzy fordoñskie szlachcianki
z³o¿y³y na rêce o. Jana Stanis³awa Wodki
bydgoskiego Bernardyna, potrzebne doku-
menty s³u¿¹ce do powo³ania Bractwa �w.
Anny.

28.06.1801 Dyrekcja Ce³ i Akcyzy w For-
donie popar³a pro�bê drukarza Jana Ada-
ma Kimmela o uruchomienie drukarni dru-
ków akcydensowych.

24.06.1995 Ks. bp Bogdan Wojtu� po�wiê-
ci³ dzwony w parafii �w. Jana Aposto³a
i Ewangelisty. Dzwony maj¹ imiona: Ma-
ryja (450kg), Jan Aposto³ (250kg) i Tomasz
Aposto³ (170kg).

PARAFIA

17.06.1990 Studenci z Duszpasterstwa
Akademickiego "Martyria" byli wykonaw-
cami moralitetu �redniowiecznego pod ty-
tu³em "Ka¿dy".

3.06.1995 W naszym ko�ciele odby³o siê
nocne czuwanie przed Zes³aniem Ducha
�wiêtego, prowadzone przez Zespó³ Odno-
wy w Duchu �wiêtym "Effatha" z Inowro-
c³awia.

9.06.1997 O godzinie 10.43 na skwerku
przy ulicach: Twardzickiego-Bo³tucia sta-
nê³a na cokole figura Matki Bo¿ej Fatim-
skiej.

OPRACOWA£ KFAD

WALENTY
WINIECKI

stwowy dla nauczycieli szkó³ powszechnych.
Pracowa³ jako nauczyciel pomocniczy

w wiejskich szko³ach powszechnych w
Grzybkowicach i w Przysiecznie pow. W¹-
growiec. W 1929 roku w dowód uznania za
sumienn¹ i nienagann¹ pracê zosta³ odzna-
czony Medalem Dziesiêciolecia Odzyskanej
Niepodleg³o�ci.

W dniu 21 marca 1931 roku zaliczy³
egzamin praktyczny dla nauczycieli szkó³
powszechnych. Podj¹³ pracê jako sta³y na-
uczyciel w szkole w Wojciechowie, oraz jako
tymczasowy w Bli¿ycach pow. W¹growiec.

W 1935 roku po wizytacji kuratorskiej
otrzyma³ niedostateczne oceny swej pracy
zawodowej. W zwi¹zku z tym Kuratorium
Okrêgu Szkolnego w Poznaniu przenios³o go
dyscyplinarnie do 3 klasowej Publicznej
Szko³y Podstawowej w ̄ o³êdowie pow. Byd-
goszcz.

Pracê w tej placówce rozpocz¹³ z dniem
1 wrze�nia 1936 roku i pracowa³ do wybu-
chu II wojny. Aresztowany przez Gestapo w
swym mieszkaniu w ¯o³êdowie 11 pa�dzier-
nika 1939 roku zosta³ dostarczony do obozu
dla internowanych Polaków w Bydgoszczy,
mieszcz¹cym siê w by³ych koszarach 15 PAL-
u, przy ulicy Gdañskiej. Rozstrzelano go 1
listopada 1939 roku razem z du¿¹ grup¹ byd-
goskich nauczycieli w Dolinie �mierci w
Fordonie.

KFAD
Materia³y �ród³owe:
Kronika bydgoska TMMB, tom XV, Bydgoszcz
1994
Archiwum ZNP Bydgoszcz - materia³y uzu-
pe³niaj¹ce

Od redakcji: Przepraszamy zainteresowa-
ne osoby, za pomy³ke w pisowni nazwiska
ojca bohaterki odcinka (30) pani Emilii
Grundzel. Winno ono brzmieæ - Lichanow-
ski.

Z ¿ycia naszych osiedli

APTEKA I PROGI

NOWA APTEKA
Na terenie Osiedla Bohaterów, przy ul.

Thommee 1 otwarto now¹ aptekê. Apteka
"�wiêty £ukasz - Fordon" czynna jest od po-
niedzia³ku do pi¹tku od godz. 8.00-19.00, za�
w soboty od 9.00-14.00. Warto wiedzieæ, ¿e
Apteka pragnie dopomóc wszystkim, którzy
musz¹ kontrolowaæ swe ci�nienie oraz
wszystkim pozosta³ym, którzy pragn¹ je
sprawdziæ. W ka¿dy pi¹tek od godz. 17.00-
19.00 mo¿na tam bezp³atnie dokonaæ pomia-
ru ci�nienia krwi. Kiedy za wszystko trzeba
p³aciæ, jest to bardzo mi³y gest ze strony w³a-
�cicieli Apteki. W imieniu potencjalnych pa-
cjentów, zainteresowanych powy¿sz¹ us³ug¹
- dziêkujemy.

PRZYJAZNE PROGI
Nieustêpliwa postawa cz³onków Rady

Osiedla Nowy Fordon spowodowa³a, ¿e
wreszcie Zarz¹d Miasta Bydgoszczy zdecy-
dowa³ siê, aby zgodnie z przygotowan¹ przed
laty dokumentacj¹, zamontowaæ progi zwal-
niaj¹ce w ci¹gu ul. Berlinga. Od 5 czerwca
rozpoczêto ich monta¿. Ich usytuowanie przy-
czyni siê do obni¿enia prêdko�ci pojazdów
je¿d¿¹cych t¹ ulic¹ i zwiêkszy siê przez to
zapewne bezpieczeñstwo na ulicy Berlinga,
przy której mie�ci siê kilka szkó³. Ich kon-
strukcja sprawia, ¿e bêd¹ one jednocze�nie
bezpiecznymi przej�ciami dla pieszych, jak i
i przej�ciami "bez barier" dla osób niepe³no-
sprawnych, poruszaj¹cych siê na wózkach.
Dla tych ostatnich jest to szczególnie wa¿na
inwestycja. Dziêkujemy!

RADNY RONF
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Pewne jak w banku (9)

PODSUMOWANIE
Przedstawiamy Pañstwu

ostatni¹ informacjê z cyklu �Pewne jak w
banku�. Na nasze pytania odpowiada pani
mgr Jadwiga Miloch - kierowniczka Ban-
kowego Punktu Obs³ugi BG¯ S.A. na For-
donie.

Czas na podsumowanie prawie rocznej
obecno�ci Banku Gospodarki ̄ ywno�ciowej
Oddzia³ w Bydgoszczy na ³amach naszego
miesiêcznika �Na O�cie¿"?

Rzeczywi�cie minê³o wiele miesiêcy od na-
szego pierwszego spotkania. By³o mi bardzo
mi³o, ¿e mog³am za Pañstwa po�rednictwem
zaprezentowaæ ofertê wybranych produktów
Banku Gospodarki ̄ ywno�ciowej skierowa-
n¹ do osób fizycznych. Mam pe³n¹ �wiado-
mo�æ, ¿e nic nie zast¹pi ¿ywego s³owa, czyli
bezpo�redniego kontaktu klienta z pracow-
nikiem banku, to jednak zaprezentowanie
naszej propozycji w gazecie spowodowa³o
zwiêkszon¹ ilo�æ klientów odwiedzaj¹cych
nasz¹ placówkê na Fordonie. Ka¿dy poten-
cjalny klient zosta³ szczegó³owo zapoznany
z nasz¹ ofert¹  podczas pobytu w placówce.
Wizyta w siedzibie banku nie jest dla ¿adnej
ze stron zobowi¹zuj¹ca, zapraszamy zatem
do odwiedzania naszego Oddzia³u BG¯ rów-
nie¿ w celach wy³¹cznie informacyjnych, bo-
wiem wskazówki i rady pracownika banku
mog¹ okazaæ siê bardzo przydatne w przy-
sz³o�ci.

Na który z �produktów� Banku chcia³aby
Pani zwróciæ szczególna uwagê?

Wszystkie zaprezentowane produkty przygo-
towane zosta³y z my�l¹ o naszych klientach i
spe³niaj¹ okre�lone oczekiwania. Jest jednak
produkt, który szczególnie poleca³abym na-
szym klientom. Jest to konto osobiste INTE-
GRUM. O zaletach konta INTEGRUM roz-
mawiali�my dwukrotnie, stara³am siê podczas
tych rozmów zaprezentowaæ podstawowe za-
lety konta jak:

- umo¿liwienie otwarcia konta osobistego
INTEGRUM w dniu zg³oszenia siê do ban-
ku,

- rezygnacja z wymogu deklarowania sta³ych
wp³at na konto,

- znaczne uproszczenie procedur otwarcia
konta,

- przyznanie debetu dopuszczalnego w kon-
cie osobistym INTEGRUM ka¿demu posia-
daczowi INTEGRUM, którego saldo po raz
pierwszy osi¹gnie wskazan¹ warto�æ (aktu-
alnie kwota ta wynosi 500 z³).

Nowo�ci¹ jest mo¿liwo�æ sp³acenia debetu
w ci¹gu 90 dni, a nie jak dotychczas w ci¹-
gu miesi¹ca, oraz wprowadzenie na okres
od 1. maja do koñca pa�dziernika Kredytu
Okazjonalnego dla posiadaczy konta INTE-

Bank Gospodarki ¯ywno�ciowej S.A.
ODDZIA£ 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)

PREPOZYT (³ac. prepositus - maj¹cy
pierwszeñstwo) - w niektórych zakonach za-
stêpca g³ównego prze³o¿onego.
GWARDIAN (³ac. guardia - stra¿) - prze-
³o¿ony w niektórych zakonach.
SUPERIOR (³ac. - wy¿szy) - prze³o¿ony
domu zakonnego w niektórych zgromadze-
niach zakonnych.

NIEKTÓRE TYTU£Y
W INNYCH KO�CIO£ACH

CHRZE�CIJAÑSKICH
PASTOR (³ac.- pasterz) - tytu³ duchowne-
go w ko�ciele protestanckim zajmuj¹cego
placówkê duszpastersk¹. Odpowiednik pro-
boszcza.
SUPERINTENDENT (³ac. superinten-
dens - zwierzchni nadzorca) - duchowny
protestancki, któremu podlegaj¹ pastorzy
z danego terytorium. Odpowiednik dzieka-
na.
DIAKONISA - (okre�lenie to wystêpuje
jako pozosta³o�æ po Ko�ciele staro¿ytnym)
-  obecnie w Ko�ciele ewangelicko - augs-
burskim oznacza kobietê nale¿¹ca do okre-
�lonego stowarzyszenia i pracuj¹c¹ w szpi-
talach i zak³adach wychowawczych.

KO�CIO£Y WSCHODNIE
GREKOKATOLICY, UNICI,

PRAWOS£AWIE
POP (gr. pappas - ojciec) - popularna, choæ
coraz rzadziej u¿ywana nazwa ksiêdza ob-
rz¹dku grekokatolickiego i prawos³awne-
go.
POPADIA  - ¿ona popa w obrz¹dku pra-
wos³awnym. W obrz¹dku tym nie istnieje
celibat.
EGZARCHA (gr. ekzarcho - byæ prze³o-
¿onym) - w Ko�ciele prawos³awnym tytu³
biskupa sprawuj¹cego w³adzê nad terenem
(prowincj¹) po³o¿on¹ na obcym terytorium.
IGUMEN (gr. hegeomai - przewodziæ) -
prze³o¿ony klasztorów w Ko�ciele wschod-
nim.  (cdn)

OPRACOWA£  KFAD

Materia³y �ród³owe:
 �S³ownik chrze�cijanina � symbole, pojê-
cia, zwroty, nazwy � pochodzenie i znacze-
nie� Praca zbiorowa. Wyd. Ksiê¿a Redemp-
tory�ci � Warszawa 1997;

�Ma³y s³ownik zwrotów, pojêæ i symboli re-
ligijnych�  Marian Ligenza WNK Warsza-
wa  1997 r.

S£OWNIK
- PRZEWODNIK (14)

GRUM lub osób, które konto INTEGRUM
w Banku Gospodarki ¯ywno�ciowej za³o-
¿¹. Wysoko�æ kredytu stanowi trzykrotno�æ
zadeklarowanych wp³ywów, nie wiêcej jed-
nak ni¿ 3 tysi¹ce z³. Wyp³ata kredytu mo¿e
nast¹piæ przed pierwsz¹ wp³at¹ zadeklaro-
wanej kwoty przez klienta. Oprocentowa-
nie kredytu wynosi 17,5 % w skali roku.

S¹dzê, ¿e jest to korzystna informacja dla
klientów, tym bardziej, ¿e zbli¿a siê okres
wakacji i wiêkszo�æ rodzin bêdzie zaintere-
sowana dofinansowaniem wczasów.
Tak, kredyt okazjonalny ma tak¹ w³a�nie
funkcjê spe³niaæ, jest nisko oprocentowany,
bank nie wymaga porêczycieli a zabezpiecze-
niem s¹ zadeklarowane przez klienta wp³y-
wy na konto.

W jakim okresie kredyt musi byæ sp³acony?

 Kredyt udzielany jest na okres 9 miesiêcy.

My�lê, ¿e kredyt spotka siê z du¿ym zainte-
resowanie ze strony klientów.

Tak, zainteresowanie kredytem jest bardzo
du¿e, codziennie bank odwiedzaj¹ rzesze
klientów. Cieszymy siê, ¿e mo¿emy poprzez
ofertê Banku u³atwiæ rozwi¹zanie wielu ¿y-
ciowych problemów naszych petentów.

Co Pani chcia³aby na koniec rozmowy po-
wiedzieæ naszym czytelnikom?

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na-
wi¹zaniem wspó³pracy z Bankiem Gospodar-
ki ̄ ywno�ciowej do siedziby przy ul. Suchar-
skiego 4 tel. 348-27-91. Osoby, które miesz-
kaj¹ w innych dzielnicach miasta zapraszam
do placówek przy ul. Gdañskiej 16 oraz ul.
Sobieszewskiej 3. Ka¿demu zaproponujemy
odpowiedni produkt bankowy.

Dziêkujê Pani za rozmowê.

Rozmawia³a Gabla

Od redakcji: Rozmowê przeprowadzono 6.
czerwca 2000 roku.
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  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

CHRZTY
Ja ciebie chrzczê:

w imiê Ojca i Syna
i Ducha �wiêtego

Sakrament Chrztu �w.
 Przy zapisie prosi siê o udostêpnienie
do wgl¹du odpis aktu urodzenia dziec-
ka z Urzêdu Stanu Cywilnego. Najbli¿-
sze terminy Chrztu �w.:  25. czerwca
i 9. lipca 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.

Jan Baranowski
ur. 20.10.1952 zm. 23.04.2000

Mieczys³aw Bronis³aw Kwasi¿ur
ur. 24.04.1929 zm. 22.04.2000

Barbara Czy¿
ur. 13.09.1939 zm. 30.04.2000

Gertruda G³odowska
ur. 30.12.1929 zm. 4.05.2000

Halina Lenckowska
ur. 22.05.1919 zm. 6.05.2000

Ma³gorzata Iwanier
ur. 15.05.1954 zm. 17.05.2000

W³adys³aw Przybyszewski
ur. 10.05.1953 zm. 18.05.2000

Czes³awa Zofia Tomasik
ur. 19.05.1958 zm. 24.05.2000

Andrzej Jan Markiewicz
ur. 6.06.1951 zm. 31.05.2000

Roman Gorynia
ur. 9.05.1949 zm. 31.05.2000

Feliks Cierzniakowski
ur. 27.04.1934 zm. 12.06.2000

spisali: Maria B. i KfAD

ZMARLI
B³ogos³awieni,

którzy umieraj¹
w Panu

7. maja 2000 r.

Dariusz Ryszard Paprocki
ur. 9.12.1999 r.

21. maja 2000 r.

Patrycja Zolich
ur. 2.04.2000 r.

Oliwia Maria ¯akowska
ur. 23.03.2000 r.

Julia Maria Bojarowicz
ur. 17.05.1999 r.

Maria Pogorzelska
ur. 15.02.2000 r.

Kacper Hoffman
ur. 4.02.2000 r.

Urszula Aldona Kulesza
ur. 31.08.1999 r.

Micha³ Kuba Mailnowski
ur. 4.02.2000 r.

Julia Aleksandra Motnik
ur. 8.12.1999 r.

Patryk Marcin Czy¿ewski
ur. 10.04.2000 r.

11. czerwca 2000 r.

Dawid Sheng
ur. 30.11.1999 r.

Oskar Mariusz Liszka
ur. 5.02.2000 r.

Patronuj¹ naszym ulicom (54)

RYSZARD CHRZANOWSKI
Urodzi³ siê 21. grudnia 1906

roku w Che³m¿y. By³ synem W³a-
dys³awa i Konstancji z domu Wy-
krzykowskiej. W swym rodzinnym
mie�cie ukoñczy³ szko³ê ludow¹
i �redni¹. W 1933 roku ukoñczy³
studia medyczne na Wydziale Le-
karskim Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu.

W 1935 roku zamieszka³
w Bydgoszczy przy ulicy D³ugiej 2,
gdzie prowadzi³ swoj¹ prywatn¹
praktykê lekarsk¹. Pe³ni³ tak¿e funk-
cjê lekarza kolejowego, oraz prowa-
dzi³ Przychodniê Lekarsk¹ Opieki
Spo³ecznej.

W latach 1936-1939 praco-
wa³ jako lekarz szkolny w Szkole
Podstawowej im. ks. Grzegorza Pi-
ramowicza przy placu Ko�cielec-
kich, oraz w szkole im. Tadeusza
Ko�ciuszki przy ul. Bernardyñskiej.

W styczniu 1939 roku uzy-
ska³ na swej macierzystej uczelni
w Poznaniu tytu³ doktora nauk me-
dycznych. W czerwcu 1939 roku dr
med. Ryszard Chrzanowski jako
podporucznik rezerwy zosta³ zmo-
bilizowany jako lekarz sanitarny do
4 Pu³ku Lotniczego w Toruniu.

W dniach 18. lub 19. wrze-
�nia 1939 roku wraz ze swoim od-
dzia³em przedosta³ siê do Rumunii,
sk¹d przez Jugos³awiê, Grecjê i Tur-
cjê dotar³ do Palestyny. 2 lipca 1940
roku wst¹pi³ do Samodzielnej Bry-
gady Strzelców Karpackich. Po od-
powiednim przeszkoleniu zosta³
wys³any na front, gdzie od kwietnia
do grudnia 1941 roku walczy³ w
obronie Tobruku. Nastêpnie jako
¿o³nierz II Korpusu Si³ Zbrojnych

na Zachodzie od 12 do 18 maja 1944
roku walczy³ pod Monte Cassino.

Do Polski powróci³ w grud-
niu 1947 roku i zamieszka³ w swym
przedwojennym, choæ nieco okro-
jonym ju¿ mieszkaniu przy ulicy
D³ugiej 2. Zg³osi³ siê do pracy na
PKP i zosta³ zatrudniony jako lekarz
kolejowy.

Od 1 listopada 1949 roku po-
wierzono mu funkcjê ordynatora II
Oddzia³u Niemowlêcego Woje-
wódzkiego Szpitala Dzieciêcego
przy ulicy Chodkiewicza 44. W la-
tach 1954-1958 pe³ni³ funkcjê Dy-
rektora tego szpitala, w którym pra-
cowa³ do 30 wrze�nia 1973 roku,
czyli do momentu przej�cia na eme-
ryturê.

Nie zakoñczy³ jednak swej
pracy zawodowej i kontaktu z cho-
rymi. Do koñca ¿ycia przyjmowa³
pacjentów w przychodni "Sanitasu"
przy ulicy Libelta 4. Zupe³nie spo-
³ecznie opiekowa³ siê dzieæmi z
dwóch bydgoskich przedszkoli oraz
z Domu Dziecka przy ulicy Trau-
gutta. Zmar³ nagle w swym miesz-
kaniu przy ulicy Zamojskiego 10,
(dosta³ je w 1963 roku) w dniu 24
lipca 1985 roku. Zosta³ pochowany
na cmentarzu parafialnym �w. Win-
centego a Paulo przy al. Stefana
Kardyna³a Wyszyñskiego.

KFAD

Materia³y �ród³owe:
Kuczma R.: Patroni ulic - opraco-
wanie dodatkowe,
Naro¿ny F.: Rozwój lecznictwa ko-
lejowego w Bydgoszczy, BTN Byd-
goszcz, 1982
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�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

27 maja 2000 r.

  Mariusz Piotr Radoszewski
Alina Arendt

3. czerwca 2000 r.

Andrzej Roman Czajkowski
Magdalena Anna Sikora

Pawe³ Kocieniewski
Arleta Teresa Czy¿nikowska

Adam Tomasz Przybylski
Agnieszka Kapela

10. czerwca 2000 r.

Andrzej Napora
Dorota Katarzyna Lewiñska

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 rozpoczê³y siê od 10.06. godz. 16.00 i 11.06. godz.
9.00 w siedzibie Szko³y Jazdy przy ul. Kleeberga 2 * tygodniowe od poniedzia³-
ku do pi¹tku, godz. 17.00 (rozpoczêcie kursu w ka¿dy poniedzia³ek).
Oferujemy: materia³y szkoleniowe, wysoki poziom szkolenia, badania lekar-
skie na miejscu, dodatkowe doszkalanie, raty od 2 do 24, do�wiadczonych in-
struktorów (po weryfikacji).

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

W RZYMIE

CZERWIEC 2000
18-25 Miêdzynarodowy Kongres
Eucharystyczny

 LIPIEC 2000
1-11. polskie uroczysto�ci Wielkie-
go Jubileuszu z udzia³em ojca�w.
Jana Paw³a II.

W KONKATEDRZE W BYDGOSZCZY

CZERWIEC-LIPIEC

Dni Jubileuszy parafii bydgoskich
wg ustalonego planu

Kalendarium 2000

Piotr Langner
Iwona Anna Cierzniakowska

Maciej Budziak
El¿bieta Katarzyna Tietze

Rados³aw Grubich
Dorota Zofia �wietlik

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY

LIPIEC 2000

Intencja ogólna: Aby wyznawcy
ró¿nych religii uczyli siê okazywaæ
sobie wzajemny szacunek i wspól-
nie umacniali sprawiedliwo�æ i po-
kój na �wiecie.

Intencja misyjna: Aby ci, którzy s¹
do�wiadczeni przez chorobê i sa-
motno�æ, ofiarowywali swoje cier-
pienie w jedno�ci z Chrystusem za
nawrócenie �wiata.

OPRACOWALI: MIETEK I KFAD
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(A) W porz¹dku Mszy �w. w niedziele zasz³a tradycyjna zmiana. W czerw-
cu, lipcu i sierpniu odprawiana jest Msza �w. o godz. 20.00. W lipcu i
sierpniu nie bêdzie Mszy �w. o godz. 16.00

13. maja odby³ siê Jubileuszowy Festyn Fordoñski i I Wiosenne Biegi
Prze³ajowe im. Alojzego Graja (relacja wewn¹trz numeru).

28. maja ks. diakon Maciej Sarbinowski zakoñczy³ praktykê duszpaster-
sk¹ w naszej parafii. �wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 10. czerwca w Kate-
drze Gnie�nieñskiej, za� Mszê �w. u nas w parafii odprawi 18. czerwca o
godz. 13.00 (na str. 3 rozmowa z ks. Maciejem)

4. czerca odby³o siê Jubileuszowe Spotkanie Dziennikarzy w bydgoskiej
Konkatedrze. po Mszy �w. uczestnicy spotkali siê z ks. abp. Henrykiem
Muszyñskim. W spotkaniu tak¿e brali udzia³ przedstawiciele redakcji
�Na o�cie¿�. * Podczas wszystkich Mszy  �w. g³osi³ kazania i zbiera³
ofiary na potrzeby misji w Kamerunie ks. Mariusz Misiorowski.

7. czerwca minê³a I rocznica pielgrzymki papie¿a Jana Paw³a II do Byd-
goszczy. Ko�ció³ Polskich Braci Mêczenników podniesiony zosta³ do
rangi Sanktuarium Nowych Mêczennikow. Otwarto w nim kaplice po-
�wiêcon¹ mêczennikom.

10. i 11. czerwca odby³o siê IV Spotkanie M³odych na Lednicy. Z naszej
parafii wyjecha³y trzy autokary. Obszerniejsz¹ relacjê zamie�cimy w naj-
bli¿szym wydaniu �Na o�cie¿�.

21. czerwca przypada IV rocznica odwiedzin Matki Bo¿ej Fatimskiej w
naszej parafii. Uroczysta Msza �w. Rocznicowa i ró¿aniec z Procesj¹
�wiat³a o godz. 18.30.

22. czerwca przypada Uroczysto�æ Bo¿ego Cia³a. Procesja wyruszy z
ko�cio³a pw. �w. Marka po Mszy �w. o godz. 9.00 id¹c tradycyjn¹ tras¹,
by zakoñczyæ siê przy naszym ko�ciele. Po procesji Msza �w. Niech ni-
kogo z nas nie zabraknie w tym publicznym akcie wyznania wiary.

Trwaj¹ nabo¿eñstwa czerwcowe (ok. godz. 19.00 po wieczornej Mszy
�w. i o 21.00 przy Krzy¿u  Misyjnym.

Z okazji otrzymania sakramentu Bierzmowania m³odzie¿ klas VIII wraz
z rodzicami ofiarowa³a 1845,00 z³. na bielenie ko�cio³a. Bóg zap³aæ.

Dziêkujemy  naszym korespondentom i wszystkim pomagaj¹cym w kol-
porta¿u �Na o�cie¿�. Sk³ad  ukoñczono i oddano do druku  16. czerwca
br. Nastêpne wydanie  �Na o�cie¿�  planowane  jest 16. lipca br.

XXII FORDOÑSKA
PIELGRZYMKA PIESZA DO CHE£MNA
1. lipca br. wyrusza z Fordonu do Che³mna XXII Fordoñska Pielgrzym-
ka Piesza. Prowadzi ona tras¹ przez Ostromecko, Czar¿e (przystanek
z posi³kiem oko³o godz. 12.00), Kokocko (przystanek na odpoczynek).
Wyj�cie nast¹pi po Mszy �w. o godz. 6.00 z ko�cio³a pw. �w. Jana Apo-
sto³a na Fordonie. * Po przybyciu do Che³mna (oko³o 18.00) nastêpuje
zakwaterowanie w Domu Ksiê¿y Pallotynów. * O godz. 19.00 odbêdzie
siê tradycyjna procesja z ko�cio³a Farnego do �róde³ka i z powrotem.
Nastêpnie godz. 21.00 jest Apel, a o 24.00 Msza �w. Pasterka. * Wyjazd
do Bydgoszczy nastêpnego dnia ok. godz. 10.00  (autobus PKS). * Na
pielgrzymkê nale¿y zabraæ �piwór, prowiant i wszystko to, co mo¿e byæ
potrzebne pielgrzymowi w drodze. Warto dodaæ, ¿e w ww. Pielgrzymce
od wielu lat bierze udzia³ (jak tylko czas Mu pozwala) nasz ks. pro-
boszcz Zygmunt Trybowski oraz parafianie. Warto skorzystaæ z tej wê-
drówki do Sanktuarium Matki Bo¿ej Che³miñskiej. * Bli¿szych informa-
cji udzielaj¹ organizatorzy: Szymon i Piotr Zaporowiczowie (tel. 347-
14-92). Przewidziane s¹ dwa spotkania organizacyjne w Klubie "Pod
Ró¿¹", przy ul. Rynek 6 na Fordonie. Najbli¿sze spotkanie informacyjne
w niedzielê 18. czerwca od 9.00 do 13.00, a kolejne za tydzieñ.

TELEFONY
346-76-25   ks. prob. Zygmunt Trybowski, Biuro Parafialne

346-76-26  ks.  Stanis³aw Bezler (wew. 43), ks. Arkadiusz Krauze (41)
ks. Marek Stajkowski (44), ks. S³awomir Szwagrzyk (42)

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 wystar-
czy podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(J-13,H-2,G-8,A-11,D-8) (£-7,K-11,
D-3,M-2,A-9,F-3) (C-1,£-11,C-7,K-13) (D-5,I-4,G-6,B-6,J-1,H-3,£-5,
B-3,C-3,D-1) (F-8,K-9,D-3,E-6,D-8,J-8,C-12,M-7) (F-13,E-10,£-13,E-3,
A-2,L-11,D-13)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzu-
caæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 9. lipca 2000 r. Za poprawne roz-
wi¹zanie poprzedniej krzy¿ówki, której has³o brzmia³o: �ZAPRASZAMY
NA MAJOWE�  nagrodê (drog¹ losowania) otrzymuje Anna Wo�na, zam.
przy ul. £ochowskiego 4 . Gratulujemy nagroda czeka w zakrystii.

Poziomo
1A L¿ejszy od piórka,
1J  Postrach dla Krakowa,
2E Ptak z naszego god³a,
3A Z jednej lub wiele cyfr,
3H Fabryka tarcicy,
4E Sytuacja bez wyj�cia,
5A Koszona na siano,
5I  Okr¹glutki przedmiot,
6D Czê�æ wydzia³u w fabryce,
7A Nie uprawiane pole,
7J  Kontynent z Tybetem,
8D Rozwijaj¹cy siê zarodek,
9A Ptak, który lubi kra�æ,
9I  Jeden ze stanów okupienia
10E Potworny k³amca,
11A S³ota, roztopy,
11H Charakterystyczna sylaba,
12E Jedna z elektrod,
13A Samochód,
13J Chód konia.

Pionowo
A1 Kierowca samolotu,
A9 Pradawny p³ug,
B5 Mores, dyscyplina,
C1 Co� charakterystycznego,
C9 Start statku powietrznego,
D5 Treningowy przyrz¹d boksera,
E2 G³ówny posi³ek dnia,
E8 Orangutan, choæ nie tylko,
F1 Sklepik na bazarze,
F10 Szajka naci¹gaczy lub z³odziei,
G4 Odpoczynek miêdzy lekcjami,
H1 Przeciwna startu,
H10 Doradztwo, lub wskazówka,
I 2  ... Bo¿a, konieczna do zbawienia
I 8 Wolne miejsca w sieci,
J 5 Zbrojni na koniach,
K1 Pa� królowej,
K9 Nowo wybrany w³adca,
£5 Pomieszczenie w chlewie,
M1 Szmaciana lalka,
M9 Emi1 Zatopek w�ród swoich (ksywa),

KRZY¯ÓWKA Z HAS£EM
OPRACOWA£ KRZYSZTOF

A B C D E F G H I J K L M
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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(A)*18.30*20.00(A)

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY


