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Witaj!
Siedzê nad t¹ pust¹ kart¹ i równie pu-

sto mam w g³owie. Chcê Ci opowiedzieæ o
Jubileuszu M³odych, jaki w sierpniu odby³
siê w Rzymie. Ale jak - sam nie wiem. Zro-
zum mój wysi³ek - to zadanie naprawdê
trudne nawet dla anio³a. Zaczynam zdanie
i my�lê, ¿e to nie tak. Przekre�lam, znów
zaczynam. I ci¹gle nie jestem do�æ zado-
wolony z tego co napisa³em. Ciê¿ka robo-
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Wiod¹cym tematem w bie¿¹cym numerze
jest "Jubileusz". Wszak w roku jubileuszowym
wszystko jest jubileuszowe, ale w wymiarze
wspólnoty parafialnej mo¿na znale�æ ró¿ne
wydarzenia, które maj¹ znamiona jubileuszy.
Takim wydarzeniem jest np. 50 - rocznica �lu-
bu ma³¿onków naszej parafii.  Z nimi toczy siê
rozmowa miesi¹ca, która pokazuje m.in. zakres
zmian jakie zasz³y w czasie tych 50 lat w ró¿-
nych sferach ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego.

Jubileuszowe s¹ te¿ pielgrzymki piesze
do Czêstochowy. Z naszej parafii wysz³y dwie
grupy: Przezroczysta w Archidiecezjalnej i Bia-
³o-¯ó³ta w Promienistej (po oko³o 150 osób w
ka¿dej grupie). Jest te¿ rozmowa z pani¹ Wan-
d¹, która skorzysta³a z noclegu w naszej parafii
id¹c z Gdañska do Czêstochowy i refleksja Pa-
wika id¹cego w grupie Przezroczystej. S¹ te¿
inne pielgrzymkowe teksty. Obrazu pielgrzymek
dope³nia wspomnienie o pielgrzymowaniu
przed wielu laty. Pewn¹ form¹ pielgrzymki jest
te¿ to, o czym w li�cie do redakcji pisze Ala.

Wrzesieñ to dni szczególnej pamiêci naro-
dowej. Piszemy wiêc o bp. Michale Kozalu i
wspominamy Powstanie Warszawskie rozmo-
w¹ z jego m³odym uczestnikiem.

17. wrze�nia przypada³ doroczny dzieñ �rod-
ków Spo³ecznego Przekazu (komunikowania
siê). Czy uczymy siê z nich w³a�ciwie korzy-
staæ? Tego dnia te¿ us³yszeli�my w kazaniu
�wiadectwo z pobytu na Jubileuszu M³odych
w Rzymie i ... zobaczyli�my obraz zniszczeñ,
jakie poczyniono w tzw. �starej kaplicy�. Co
mo¿na zrobiæ? Przeczytajmy tre�æ kazania.

 FRED

Mo¿na nie czytaæ

Jubileusz M³odzie¿y GMG 2000

NASZ RZYM
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Na szafce zawieszona jest granatowa
torba, na pó³ce stoi Ewangelia �w. Marka i
piêkny kaganek ze �wiec¹. Przegl¹dam album
ze zdjêciami, nucê refren hymnu "Emmanu-
el" i wspominam.

Nasze pielgrzymowanie rozpoczê³o
siê 8. sierpnia. Pakowanie baga¿u, Msza �w.
sprawdzenie czy na pewno zabra³o siê ze sob¹
paszport i ... setki kilometrów przed nami.
Celem naszej drogi by³a Manfredonia - die-
cezja w po³udniowej czê�ci W³och, w której
pragnêli�my przygotowaæ siê do prze¿ycia
XV �wiatowego Dnia M³odzie¿y. Dotarli�my
tam po ponad piêædziesiêciogodzinnej pod-
ró¿y zwiedziwszy po drodze Wenecjê, Padwê
i Loretto. Chocia¿ zmêczenie dawa³o siê nam
we znaki, to entuzjastyczne powitanie przez
W³ochów sprawi³o, ¿e szybko zapomnieli�my
o niewyspaniu, brudzie i trudach znoszenia
upa³ów. Przez trzy dni pobytu mieszkali�my
u rodzin, których dobroci i mi³o�ci nie jestem
w stanie opisaæ. I choæ w wielu domach je-
dynym sposobem porozumiewania by³y d³o-
nie, a w³a�ciwie ich ruchy, czêsto wielokrot-

ne podejmowanie prób wyt³umaczenia cze-
go�, to do�wiadczali�my tego, ¿e u�miech jest
zrozumia³y w ka¿dym jêzyku i zast¹piæ mo¿e
odpowied� na wszystkie pytania.

Manfredoñczycy tak zaplanowali nasz
pobyt, aby�my mogli jak najwiêcej zobaczyæ,
us³yszeæ i prze¿yæ. Jeden dzieñ przeznaczo-
ny by³ na zwiedzanie miejsc �wiêtych. Zoba-
czyli�my bazylikê �w. Micha³a Archanio³a i
groty pustelników. Niezwyk³ym do�wiadcze-
niem by³a dla nas obecno�æ w San Giovanni
Rotondo, miasteczku w którym ¿y³, cierpia³ i
s³u¿y³ pos³ug¹ kap³añsk¹ Ojciec Pio. To w³a-
�nie ze wzglêdu na tego b³ogos³awionego z
Pietrelciny, który jest patronem naszego
Duszpasterstwa Akademickiego "Martyria",
zdecydowali�my siê przygotowywaæ do spo-
tkania z Papie¿em w Manfredonii. Mieli�my
okazjê spotkania siê z biskupem tej diecezji,
który odprawi³ dla nas Eucharystiê i wyg³o-
si³ homiliê. W ci¹gu trzech dni pobytu u ro-
dzin nie zabrak³o czasu na zabawê przy w³o

[dokoñczenie na str. 8]

G³os Anio³a

LOT DO RZYMU
ta!!

Ale próbowaæ trzeba. Wiêc po raz ko-
lejny zaczynam uk³adaæ moje wspomnie-
nia i prze¿ycia w jakie� zrozumia³e dla Cie-
bie zdania.

W tym roku zaszala³em - polecia³em
do Rzymu, by tam, razem z dwoma milio-

nami m³odych ludzi, prze¿yæ �wiatowy
Dzieñ M³odzie¿y. Nie bêdê pisaæ o wszyst-
kim, co tam siê dzia³o. Trudno to opowie-
dzieæ i za du¿o - nie starczy³oby mojego
miejsca w "Na O�cie¿". Chcê Ci tylko po-
wiedzieæ, ¿e naprawdê warto �wiêtowaæ
jubileusze. Kiedy� - pamiêtasz - pisa³em o

tym. I chcê przypomnieæ, ¿e kiedy nauczysz
siê �wiêtowaæ, to zobaczysz ile uroku ma
Twoja codzienno�æ.

Wiesz - tam do Rzymu przyjecha³y
dwa miliony ludzi! Ka¿dy z nich ma swoj¹
historiê ¿ycia, swoje sprawy, trudno�ci, ra-
do�ci, swoich przyjació³, rodziny, studia,
pracê ... przybyli do Rzymu, by �wiêtowaæ
swój jubileusz - niezale¿nie od tego jaki jest
kolor ich skóry, z jakiego pochodz¹ konty-
nentu, jakim mówi¹ jêzykiem. Pielgrzymo-
wali, by spotkaæ siê ze sob¹ - a to jest mo¿-
liwe tylko w Chrystusie. Inaczej by siê nie
dogadali. Tylko w Bogu mo¿na naprawdê
staæ siê dla siebie bratem i siostr¹ - i tak te¿
siê sta³o w Rzymie. Wiesz - ka¿demu jest
to potrzebne. Tobie te¿. Chodzi o to, by
nauczyæ siê zatrzymywaæ, spotykaæ ludzi
dla nich samych, a nie dla korzy�ci  z tego
p³yn¹cych, by celebrowaæ te spotkania. Jak
to zrobiæ? Otó¿ mój kochany, musisz na-
byæ jedn¹ konieczn¹ rzecz - wra¿liwe ser-
ce. A mo¿esz to osi¹gn¹æ przychodz¹c do
Chrystusa, za cenê powiedzenia Mu "tak"
na wszystko, co dla Ciebie przygotowa³.
Có¿ ... mam nadziejê, ¿e popracujemy nad
tym w najbli¿szym czasie.

Korzystaj jeszcze z tego, ¿e zosta³o
kilka miesiêcy Roku £aski, Roku, który
Bóg da³ nam wszystkim, aby�my nawrócili
siê do Niego ca³ym sercem, ca³ym umys³em
i ze wszystkich si³ swoich. Obiecujê, ¿e
bêdê Ci pomaga³!!

Jestem. Nic siê nie bój! Przed nami
piêkny czas.

TWÓJ ANIO£ M.



Rozmowa miesi¹ca

�TATU�� I �MAMUSIA�
 z jubilatami Krystyn¹ i Czes³awem rozmawiaj¹ Krzysztof i Mietek

Z jak licznych rodzin pochodzicie?
Pani Krystyna: Nas by³o w domu czworo:
trzy dziewczyny i jeden ch³opak. Taki ro-
dzynek. ̄ yje jeszcze moja m³odsza siostra.
Pan Czes³aw: By³o nas trzech - same ch³o-
paki. Ja jestem �rodkowy.
Czy bracia jeszcze ¿yj¹?
Pozosta³em sam.
�rodkowemu uda³o siê?
Tak jako� wysz³o. Widocznie na mnie jesz-
cze nie kolej.
Ile maj¹ Pañstwo dzieci?
Dwójkê - dwóch ch³opaków, ale tak by³o.
Teraz to doro�li mê¿czy�ni, bo jeden ma
49, a drugi 39 lat.
Maj¹ ju¿ swoje rodziny?
Tak, obydwaj s¹ ¿onaci. Maj¹ swoje rodzi-
ny, dzieci.
To macie teraz Pañstwo wnuczêta, a mo¿e
prawnuki?
Prawnuków niestety, jeszcze nie doczeka-
li�my. Za to s¹ wnuczêta. Jest ich sze�cioro
- cztery wnuczki i dwóch. wnuków.
Jak i gdzie Pañstwo poznali�cie siê?
Poznali�my siê zupe³nie zwyczajnie, na
zabawie w Smukale-Op³awcu.
To by³a jaka� majówka?
Nie, taka zwyk³a zabawa jakie w tamtych
czasach organizowano w Smukale co nie-
dzielê, choæ by³o to rzeczywi�cie w maju.
Je�dzi³o siê tam kolejk¹, popularn¹ "ciuch-
ci¹". By³o to jedno z wielu ulubionych
miejsc zabaw bydgoszczan.
Ile czasu up³ynê³o od momentu poznania
do �lubu, który odby³ siê 27. czerwca 1950
roku?
Nie tak od razu by³ �lub. Pobrali�my siê
dopiero nastêpnego roku w sierpniu, czyli
po roku i trzech miesi¹cach.
I te 15 miesiêcy wystarczy³o na poznanie
siê?
Wystarczy³o widocznie na tyle, ¿e wytrzy-
ma³o siê ju¿ 50 lat.
Teraz mo¿e jest to mniej modne, ale kie-
dy� by³y konieczne tzw. zarêczyny. Jak
przebiega³ ten moment?
Zupe³nie normalnie. Nie by³o wielkich ce-
regieli. M¹¿ pewnego dnia o�wiadczy³ siê i
to wszystko.
¯adnego przyjêcia zarêczynowego nie
by³o?
Nie, nic takiego nie by³o. M¹¿ o�wiadczy³
siê przy kolacji i poprosi³ rodziców o moj¹
rêkê. Nie wszyscy hucznie to obchodzili.
Ja pochodzi³am z rodziny, gdzie ojciec sam
na nas pracowa³, wiêc siê nie "przelewa-
³o".

Czy pamiêta Pan ten moment, s³owa?
Moment to pamiêtam. S³owa to gorzej.
A Pani pamiêta?
Tak. Ja pamiêtam. M¹¿ chodzi³ ju¿ do mnie
jaki� czas do domu i pewnego razu po pro-
stu powiedzia³ moim rodzicom przy kola-
cji, ¿e prosi ich o zgodê, aby�my siê pobra-
li. M¹¿ by³ wtedy jeszcze m³ody, mia³ do-
piero 19 lat, dlatego moja mama ze zdzi-
wieniem zapyta³a: "Czy ty bêdziesz w sta-
nie utrzymaæ rodzinê? Czy nie jeste� za
m³ody?" M¹¿ odpowiedzia³, ¿e nie widzi
przeszkód, bo dobrze zarabia, to utrzyma
na pewno.

Jaki jest Pana zawód?
Z zawodu jestem stolarzem - modelarzem,
To by³ dobry fach w tamtych latach, a i
pó�niej te¿ by³o dobrze. Mo¿na wiêc by³o
zrobiæ oszczêdno�ci my�l¹c o �lubie i przy-
sz³ej rodzinie.
Czyli powiedzia³o siê s³owo i trzeba by³o
zabraæ siê za inny, oszczêdny styl gospo-
darzenia siê?
Tak, m¹¿ by³ oszczêdny. Odk³ada³ pieni¹-
dze do szufladki, ale co dziwne, ona by³a u
mnie.
To znaczy, ¿e ju¿ w narzeczeñstwie wpro-
wadzili�cie zasadê: "Ch³op to g³owa, a
kobieta to szyja, która ni¹ krêci"?
Tak rzeczywi�cie by³o. Tak by³o te¿ i po
�lubie i tak jest do dzi�.
Po o�wiadczynach, oszczêdzaniu nadszed³
czas na �lub?
Na �lubie mieli�my oko³o 50 go�ci. Pocho-
dzi³am, jak ju¿ mówi³am ze Szwederowa.

Tam mieli�my domek, nie by³a to nasza
w³asno�æ, ale mieszkali�my w nim sami.
Bawili�my siê na podwórzu poro�niêtym
traw¹. Mieli�my trzy pokoje z kuchni¹, to
siê wszyscy pomie�cili.
To by³o kiedy� typowe, ¿e wesele wypra-
wia³o siê w domu.
Tak, wesela robi³o siê u panny m³odej w
domu, lub w mieszkaniu. Nie by³o zwycza-
ju urz¹dzania ich w kawiarniach, czy innych
lokalach.
Prezenty �lubne by³y?
Oczywi�cie, ¿e z takiej okazji to i prezenty
by³y.
A czy siê jeszcze co� z nich zosta³o?
Jest jeszcze trochê, Taki kawa³ek prezen-
tu.. Od te�ciowej dosta³am tak¹ kryszta³o-
w¹ paterê do ciasta, sk³adaj¹c¹ siê z piêciu
czê�ci dopasowanych do siebie. Pozosta³
jeszcze �rodek i jedna æwiartka, tej ca³o-
�ci.
(Tu Pani Krystyna pokaza³a nam tê pozo-
sta³o�æ sprzed piêædziesiêciu lat. Rzeczy-
wi�cie piêkna to pami¹tka, po czym stwier-
dzi³a z ¿alem, ¿e reszta niestety, pot³uk³a
siê).
�lub, rado�æ i normalna szara codzien-
no�æ. By³y jakie� tzw. "ciche" czy "smut-
ne" chwile w waszym ¿yciu?
Takich dni to prawie nie by³o. By³y, ow-
szem ró¿nice zdañ, sprzeczki, ale ¿eby za-
raz "ciche dni" to nie. Jak siê posprzeczali-
�my, to za chwilê siê o tym zapomnia³o i
normalnie rozmawiali�my nie wracaj¹c do
tematu sprzeczki. Zreszt¹ tak jest po dzieñ
dzisiejszy. Problemy nale¿y rozwi¹zywaæ
spokojnie, a nie w z³o�ci.
Pogró¿ek "zostañ sobie, ja idê do mamy"
nie by³o?
Nigdy. Byli�my wspólnot¹, rodzin¹ i mie-
li�my �wiadomo�æ, ¿e trzeba trzymaæ siê
"kupy" i nawet przez my�l nie przesz³o, ¿e
jedno drugiego mog³oby zostawiæ. Przysz³y
przecie¿ na �wiat dzieci, a one musia³y mieæ
ojca i matkê, a nie k³óc¹ce siê dwie osoby.
Dzieci o waszej ró¿nicy zdañ nie wiedzia-
³y?
Naturalnie, ¿e nie. Dzieci w takie nasze
wewnêtrzne sprawy nie by³y wtajemnicza-
ne.
A mo¿na by us³yszeæ jaki� przyk³ad ró¿ni-
cy zdañ?
To trudno tak od razu. Mo¿e taki moment,
gdy chcia³am podj¹æ pracê. Przez pierw-
sze czterna�cie lat po �lubie nie pracowa-
³am zawodowo. Wtedy drugi syn mia³ czte-
ry lata, moja mama zgodzi³a siê go przy-
pilnowaæ, a ja chcia³am i�æ do pracy. Chcia-
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³am po prostu pracowaæ, zarobiæ trochê,
wyrobiæ sobie jak¹� emeryturê. M¹¿ by³
absolutnie temu przeciwny. Gdy o tym roz-
mawiali�my nigdy nie by³o miêdzy nami
zgody. To taki przyk³ad typowej ró¿nicy
zdañ.
Ale dopiê³a Pani swego. Czy mog³aby Pani
ujawniæ swój zawód?
Z zawodu jestem kuchark¹.
I pracowa³a Pani w swym zawodzie?
Pocz¹tkowo nie. Rozpoczê³am pracê w
"Kobrze" (Zak³ady Obuwia przy ul. Ko-
�ciuszki w Bydgoszczy, obecnie nie istnie-
j¹cej przyp. red). Pó�niej j¹ zmieni³am. Pra-
cowa³am w Szpitalu Dzieciêcym w kuchni.
A Pan Czes³aw gdzie pracowa³?
Ja pracowa³em w swoim zawodzie w Fa-
bryce Automatów Tokarskich przy Chod-
kiewicza. Tam pracowa³em d³ugo, a i du¿o,
bo przy o�miogodzinnym czasie pracy trud-
no by³oby utrzymaæ rodzinê.
Prze¿yli�cie razem szczê�liwie pó³ wieku i
macie du¿e do�wiadczenie ¿yciowe. Co
powiedzieliby�cie m³odym ludziom, którzy
dopiero "startuj¹" w ma³¿eñstwie, lub
przygotowuj¹ siê do niego?
Co maj¹ robiæ? Przede wszystkim uczci-
wie, rzetelnie pracowaæ. Byæ w stosunku
do siebie wyrozumia³ymi, tolerancyjnymi.
Zrozumieæ, ¿e druga osoba mo¿e mieæ
dzieñ s³abo�ci i nie robiæ z tego powodu
okazji do sprzeczek. Pamiêtam jak¹ radê
da³a mnie moja mama przed �lubem, która
mówi³a: "Pamiêtaj, w ma³¿eñstwie bêdzie
zgoda, gdy ¿ona ust¹pi mê¿owi" Ustêpo-
wa³am wed³ug wskazañ mamy i przekona-
³am siê, ¿e mia³a racjê. Trzeba by³o cza-
sem ust¹piæ, choæ po czasie i tak by³o wie-
le razy "wed³ug mej my�li". Ale czy ta zw³o-
ka mia³a jakie� znaczenie? Wa¿ne, ¿e by³a
zgoda.
"Zgoda" w tym przypadku to by³a taka
sztuka dyplomacji?
I to naprawdê dobra sztuka. Szkoda, ¿e
obecnie tak wiele kobiet o tym zapomina,
b¹d� nie wie. Czêsto swoim uporem niepo-
trzebnie zadra¿niaj¹ sytuacjê. Prowadzi to
do awantur, z³o�ci, a w wielu przypadkach
do rozpadu ma³¿eñstwa.
Czy stosowali�cie Pañstwo taki podzia³
obowi¹zków domowych, ¿e czê�æ zadañ
jest to praca dla kobiety, a czê�æ dla mê¿-
czyzny?
W pewnym sensie tak. Moje "królestwo"
to by³a kuchnia i tam nikt nie mia³ prawa
siê gospodarzyæ i wtr¹caæ. Tak zreszt¹ po-
zosta³o.
A obowi¹zki ma³¿onka?
Moje to drobne naprawy domowe, remon-
ty, zaopatrzenie w drewno i wêgiel, nar¹-
banie drwa, przyniesienie wody do domu,
bo na Czy¿kówku, gdzie jaki� czas miesz-
kali�my nosili�my wodê z pompy, który

by³a na zewn¹trz.
I te¿ tak pozosta³o?
W pewnym sensie pozosta³o, choæ teraz o
niektóre sprawy nie potrzeba siê martwiæ,
bo jest inny standard mieszkania. M¹¿ jest
równie¿ schorowany i niepe³nosprawny,
wiêc niektóre czynno�ci przesz³y na mnie.
Jak pañstwo wypoczywali�cie?
Mieli�my przy domu do�æ du¿y ogród, to
w wolnych chwilach tam przebywali�my.
Bardzo czêsto brali�my koc i wspólnie z
dzieæmi szli�my do pobliskiego lasu, czy
nad wodê, dok¹d równie¿ by³o blisko i tam
spêdzali�my wolny czas ca³¹ rodzink¹.

A wyje¿d¿ali�cie te¿?
Wyjazdy to najwy¿ej do rodziny tu na miej-
scu w Bydgoszczy, lub do Poznania. Z in-
nymi wyjazdami by³o jako� trudno w tam-
tych czasach. W pó�niejszym okresie, ale
ju¿ sami byli�my wiele razy w sanatorium.
Jak siê uda³o Pañstwu wychowaæ dzieci?
Uwa¿amy, ¿e s¹ dobrymi lud�mi. S¹ dla nas
dobrzy i pewnie dla innych. Wymagali�my
od nich aby nas s³uchali, wykonywali na-
sze polecenia i aby nie k³amali. Zwracali-
�my uwagê na to, aby dla nich wa¿nym
dniem w rodzinie by³a niedziela, czy �wiê-
to. Wzorem wyniesionym z naszych domów
rodzinnych - ju¿ w sobotê trzeba by³o przy-
gotowaæ siê do niedzieli, np. wyczy�ciæ
buty. które zak³ada³o siê do ko�cio³a. Mie-
li�my zwyczaj, przez wielu zreszt¹ stoso-
wany, ¿e do ko�cio³a mia³o siê inne obu-
wie i ubranie ni¿ na co dzieñ. Podstawo-
wym zadaniem w niedzielê by³o pój�cie do
ko�cio³a i od tego nie mog³o byæ wykrê-
tów.
Szli�cie ca³¹ rodzin¹, czy osobno doro�li i
dzieci?
Czes³aw: Pocz¹tkowo ca³¹ rodzin¹, choæ
wiele razy dzieci sz³y z mam¹, bo ja lubi-
³em sobie powêdkowaæ i szed³em do ko-
�cio³a po po³udniu lub wieczorem. Nato-
miast, gdy synowie byli ju¿ starsi, to szli

sami. Choæ i wtedy wiele razy kto� z nas
szed³, aby sprawdziæ gdzie s¹ i jak siê za-
chowuj¹.
Czy by³y znane takie przypadki jak "wa-
gary od ko�cio³a", np. pój�cie dzieci za-
miast do ko�cio³a w inne miejsce?
Ogólnie takie przypadki nale¿a³y do rzad-
ko�ci, choæ zdarza³y siê. Trzeba przyznaæ,
¿e nasze dzieci tego nie robi³y. Prêdzej zda-
rza³o im siê wcze�niejsze wyj�cie z ko�cio-
³a, lub pój�cie jak¹� okrê¿n¹ drog¹ do
domu.
Czy by³y jakie� inne trudno�ci wychowaw-
cze?
Trudno�ci by³y i tego to siê nie uniknie.
Ka¿dy z synów mia³ inny charakter.
Stosowali�cie metody "rêcznego t³umacze-
nia"?
Nie, takie metody nie by³y u nas znane. W
domu nie by³o paska. Owszem, czasem któ-
ry� dosta³ �cierk¹ lub w najgorszym przy-
padku kapciem ode mnie. M¹¿ stosowa³
raczej metodê perswazji, choæ w wielu
przypadkach by³a to forma nakazu i wtedy
nie by³o dyskusji ani zmiany postanowieñ
ojca.
Obecnie organizuje siê szczególnie dla
m³odzie¿y ró¿ne formy przygotowania do
pó�niejszych obowi¹zków ¿ycia doros³e-
go. S¹ to np. obozy, czy ostatnio modne
tzw. "szko³y przetrwania", kiedy to m³o-
dy cz³owiek zdany jest tylko na w³asne si³y
i umiejêtno�ci by podo³aæ okre�lonym
zdaniom. Jak¹ zaproponowaliby�cie dzi�
m³odym formê "szko³y przetrwania" i co
powinni umieæ?
Na pewno ka¿dy m³ody cz³owiek musi siê
wiele nauczyæ. Wiele te¿ uczy siê dopiero

pó�niej zdobywaj¹c tzw. "¿yciowe do-
�wiadczenie". Jednak dziewczyna - przy-
sz³a ¿ona na pewno musi umieæ przyrz¹-
dziæ, choæby podstawowe dania kulinarne,
musi umieæ wypraæ, uprasowaæ. Ch³opak
musi mieæ podstawow¹ wiedzê z zakresu
techniki. Przecie¿ wiele rzeczy trzeba zro-
biæ samemu w domu, bo ¿aden punkt us³u-
gowy za nas tego nie zrobi. Ponadto bar-
dzo wa¿na jest umiejêtno�æ wspó³¿ycia z
drugim cz³owiekiem, umiejêtno�æ toleran-
cji i zaufanie do drugiej osoby. Z sobkiem
i egoist¹ trudno wytrzymaæ drugiemu cz³o-
wiekowi, a co dopiero z takim ¿yæ.
Czy wed³ug Pañstwa czêste kontakty z ro-
dzin¹ z obydwu stron cementuj¹ ma³¿eñ-
stwo, czy te¿ lepiej stosowaæ metodê "z
rodzin¹ to najlepiej wychodzi siê na foto-
grafii"?
Takie kontakty rodzinne s¹ bardzo dobre.
Sprzyjaj¹ umacnianiu siê wiêzi ma³¿eñ-
skiej. Jest to równie¿ dobra lekcja wycho-
wawcza dla dzieci. Z rodzin¹ nie nale¿y ¿yæ
na stopie wojennej, bo to os³abia ma³¿eñ-
stwo.
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Czy mo¿na liczyæ na pomoc rodziny?
To ró¿nie bywa, zale¿nie co kto my�li pod
tym pojêciem. Na pewno nie mo¿na pod
pozorem pomocy nadu¿ywaæ wiêzi rodzin-
nych. Nie mo¿e te¿ rodzina, rodzice, czy
te�ciowie wtr¹caæ siê w wewnêtrzne spra-
wy ma³¿eñstwa. Na szczê�cie u nas tego nie
by³o ani z jednej, ani z drugiej strony.
Czy po tylu latach wspólnego po¿ycia ma³-
¿onkowie maj¹ wypracowane miêdzy sob¹
takie "sygna³y" bez s³ów, ¿e z góry wiado-
mo gdy które� z nich jest, powiedzmy w
nieodpowiednim humorze, czy nastroju do
¿artów i mo¿e byæ konfliktowa sytuacja?
Konfliktowe sytuacje bez powodu najczê-
�ciej wynikaj¹ w ma³¿eñstwie z braku pie-
niêdzy. Nam jako� tak szczê�liwie siê uk³a-
da³o, ¿e to nas ominê³o. S¹ w ¿yciu takie
chwile, gdy widaæ to po minie, zachowa-
niu siê. Wtedy nie warto podejmowaæ trud-
nych tematów, a raczej pocieszyæ siê wza-
jemnie.
W trakcie naszej rozmowy zauwa¿yli�my,
¿e zwracaj¹ siê Pañstwo do siebie s³owa-
mi "tatu�" i "mamusia". Proszê powie-
dzieæ sk¹d wzi¹³ siê ten zwyczaj?
Zwracali�my siê do siebie d³ugi czas po
imieniu, po prostu Krysia i Czesiek. Gdy
drugi syn mia³ 3 lub 4 lata zacz¹³ te¿ do nas
tak mówiæ - po imieniu. Przesta³ uwa¿aæ za
konieczne u¿ywanie s³ów tata i mama. S³y-
sz¹c nasz¹ formê odzywania siê do siebie
uwa¿a³, ¿e tak trzeba i ¿e to jest dobrze.
Aby nauczyæ go innego odnoszenia siê do
nas zaczêli�my mówiæ do siebie tak jak
mówimy i tak pozosta³o.
W ma³¿eñstwie z biegiem lat wystêpuj¹
etapy. Najpierw zafascynowanie sob¹, pó�-
niej troska o wychowanie dzieci, nastêp-
nie pomoc im. Jakie zadania maj¹ ma³-
¿onkowie po piêædziesiêciu latach ma³¿eñ-
stwa?
Te¿ siê martwimy o nasze dzieci i interesu-
jemy ich losem. Dosz³y do tego ich dzieci,
czyli wnuki i wnuczki. Mimo wielu lat ¿y-
cia te¿ trzeba im pomagaæ.
Kiedy zdrowie dopisuje to nie ma proble-
mu, prawda?
Pan Czes³aw: Z moim zdrowiem nie jest
najlepiej. Mia³em ju¿ dwa zawa³y i wylew,
utraci³em przez to sw¹ dawn¹ sprawno�æ,
ale jak widaæ wytrzyma³em. Teraz to wa¿-
ne, aby siê nie za³amaæ.
Pani Krystyna: U mnie te¿ ju¿ nie jest to
zdrowie co kiedy�. S¹ dni, ¿e te¿ �le siê
czujê, ale chodzê, bo przecie¿ muszê. O
tym, ¿e co� dolega najlepiej nie my�leæ.
Od ilu 1at jeste�cie Pañstwo naszymi pa-
rafianami?
W parafii mieszkamy od marca 1997 roku,
czyli trzy lata i parê miesiêcy.
Czy mo¿ecie Pañstwo powiedzieæ, do któ-
rej z kolei parafii obecnie nale¿ycie?

Pani Krystyna: Dla mnie czwarta. Pocho-
dzê ze Szwederowa, wiêc pierwsz¹ by³a
parafia pw. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-
mocy, gdzie ko�ció³ parafialny stoi przy ul.
Ugory, drug¹ by³a parafia �w. Antoniego z
Padwy na Czy¿kówku, nastêpna to parafia
pw. �w. Wincentego a Paulo i obecna - Kró-
lowej Mêczenników.
Pan Czes³aw: U mnie by³o zupe³nie tak
samo, tylko kolejno�æ inna.
Czy nale¿¹c w swoim ¿yciu do kilku para-
fii byli�cie Pañstwo bli¿ej zaanga¿owani
w ¿ycie Ko�cio³a?
Byli�my i jeste�my - jak uwa¿amy - nor-
malnymi, wierz¹cymi i praktykuj¹cymi pa-
rafianami. Bezpo�rednio w prace w ko�ciele
nie anga¿owali�my siê. Pomagali�my jed-
nak w miarê mo¿liwo�ci finansowo, bo po
drodze by³y i budowy i remonty w naszych
ko�cio³ach.

Pytanie bardzo osobiste. Jak Pañstwo,
jako starsi wiekiem "do�wiadczeni katoli-
cy" przygotowujecie siê do Sakramentu
Pojednania, szczególnie spowiedzi?
Normalnie. Gdy czuje siê potrzebê pój�cia
do spowiedzi robi siê rachunek sumienia z
przykazañ Bo¿ych i Ko�cielnych i idzie do
konfesjona³u. Wybieram sobie na ten mo-
ment zawsze dzieñ powszedni. Nie mam
zwyczaju, aby i�æ w niedzielê i przeszka-
dzaæ sobie we Mszy �wiêtej.
Znacie pañstwo swoich s¹siadów?
Znamy naszych s¹siadów. To wspaniali lu-
dzie.
Co mo¿ecie pañstwo z perspektywy wasze-
go ¿ycia powiedzieæ o kontaktach miêdzy-
ludzkich. Czy na przestrzeni tych kilku-
dziesiêciu lat co� uleg³o zmianie?
Te kontakty uleg³y wielkiej zmianie. To nie
to samo co kiedy�. Dzi� jest zupe³nie ina-
czej, a co najgorsze, w naszej ocenie go-
rzej.
Czego Waszym zdaniem zabrak³o?
Nie ma w�ród ludzi tej wzajemnej serdecz-
no�ci. Zatracono uczciwo�æ miêdzyludzk¹
i kulturê wzajemnego odnoszenia siê jeden
do drugiego. Brak wzajemnego poszano-
wania. M³odzi nie dostrzegaj¹ ludzi star-

szych i czêsto uwa¿aj¹ ich za swych wro-
gów. W ludziach wyzwoli³a siê agresja,
pogoñ za pieni¹dzem.
Sk¹d bierze siê takie zachowanie?
Pewnie powoduje to tempo obecnego ¿y-
cia, praca obojga rodziców i jakby utrata
kontroli rodziców nad wychowaniem dzie-
ci. Matki nie zdaj¹ sobie sprawy z tego, ¿e
dziecko w najwa¿niejszym dla niego okre-
sie powinno byæ pod ich opiek¹. ¯³obek,
przedszkole, czy szko³a nie s¹ w stanie pra-
wid³owo wychowaæ dziecka. Oczywi�cie
ojciec musi zarobiæ tyle, aby wystarczy³o
na utrzymanie rodziny. Trudnym zjawi-
skiem dla m³odych jest szerz¹ce siê bezro-
bocie, brak dla nich perspektyw. Tak¿e pi-
cie alkoholu zarówno przez ojców, jak i
coraz czê�ciej przez matki �le wp³ywa na
dzieci.
Kiedy�, te¿ obydwoje rodziców pracowa-
³o, a wychowaniem, czy opiek¹ w tym cza-
sie nad dzieckiem zajmowa³a siê babcia.
To by³a, piêkna sprawa. Babcia mia³a du¿e
do�wiadczenie, bo wychowywa³a ju¿ swo-
je dzieci, to i wnuków potrafi³a wychowy-
waæ. Wiedzia³a czêsto, gdzie ona pope³ni-
³a b³¹d i nie powtarza³a go w stosunku do
wnuka czy wnuczki. Czêsto by³a bardziej
wymagaj¹ca jak rodzice. Szkoda, ¿e ta for-
ma zanika.
Na koniec pytanie, które tu musi pa�æ. Jak
minê³a uroczysto�æ Jubileuszu?
Bardzo ³adnie i bardzo weso³o. Mieli�my
oko³o dwudziestu go�ci. Spêdzili�my mi³e
chwile, na rozmowie, wspomnieniach,
�miechu i przy piêknej muzyczce.
Jak prze¿yli�cie Pañstwo ten moment w
Ko�ciele?
Wielkie prze¿ycie i du¿e wzruszenie. Ta-
kie wej�cie �rodkiem i doj�cie do o³tarza,
jak kiedy� podczas �lubu. Gdy dosz³am to
ze wzruszenia pop³aka³am siê i dziêkowa-
³am Bogu i Jego Matce za wspólnie prze-
¿yte lata. M¹¿ równie¿ id¹c p³aka³. Nie
wstydzili�my siê ³ez, mimo, ¿e by³o tylu
ludzi w ko�ciele.
Czy aby do¿yæ do dnia tego "z³otego" ju-
bileuszu �wiêtowali�cie ka¿dego roku te
mniejsze jubileusze?
Pamiêtali�my o ka¿dej rocznicy, a tak bar-
dziej uroczy�cie, to �wiêtowali�my 25, 35 i
45-lecie.
Czy w 1950 roku - w roku waszego �lubu -
wybiegali�cie my�lami wprzód i my�leli-
�cie, do¿yjecie roku 2000 i 50-lecia wasze-
go ma³¿eñstwa?
Za m³odu cz³owiek po prostu nie my�la³,
¿e do¿yje do tego momentu. To wygl¹da-
³o, jako co� odleg³ego, nie do osi¹gniêcia.
Powa¿nie o naszym Jubileuszu zaczêli�my
my�leæ po obchodach 45-lecia. Jednak tak
zupe³nie serio i z wiar¹, ¿e to mo¿liwe to
od oko³o trzech lat. Wtedy to nawet, gdy

 5 Na o�cie¿ (9/2000)



W Ko�ciele maronickim istnieje bar-
dzo aktywy kult maryjny. Maronici poprzez
wieki znajdowali w Maryi szczególn¹ po-
moc i pociechê w licznych próbach i prze-
�ladowaniach, których do�wiadczyli. Bar-
dzo lubi¹ ³¹czyæ postaæ Maryi z tekstami
biblijnymi i patrystycznymi (XI) wspomi-
naj¹cymi góry i cedry Libanu. Równie¿ wie-
le ko�cio³ów w Libanie jest po�wiêconych
B³ogos³awionej Dziewicy, a wiele z nich to
Sanktuaria Maryjne, Ludno�æ Libanu ma
szczególne upodobanie do umieszczania
ró¿nych figur bardzo wysoko, st¹d zapew-
ne na szczytach wielu gór stoj¹ ogromne
figury Matki Bo¿ej.

�WIÊTA MARYJNE
Ciekawostk¹ w Ko�ciele maronickim

jest obchodzona dwa razy do roku Tajem-
nica Zwiastowania: podczas Adwentu i 25
marca. W pierwszych wiekach tego Ko�cio-
³a obchodzone by³o 9 grudnia �wiêto Po-
czêcia �w. Anny. Kiedy Ko�ció³ maronicki
wzi¹³ pewne tradycje z Ko�cio³a bizantyj-
skiego zosta³o ono przeniesione na 8 grud-
nia jako Uroczysto�æ Niepokalanego Po-
czêcia Maryi. W marcu wprowadzono �wiê-
to Zwiastowania, czyli poczêcia przez Ma-
ryjê Jezusa. W zwi¹zku z faktem, ¿e we
wrze�niu obchodzi siê �wiêto Narodzenia
Maryi, poprzednie �wiêto z 9 grudnia prze-
niesiono dzieñ pó�niej i 9 wrze�nia przy-
pada wspomnienie �w. �w. Anny i Joachi-
ma, rodziców B³ogos³awionej Dziewicy.

Najwa¿niejszym �wiêtem Maryjnym
u maronitów jest Za�niêcie Bogurodzicy,
zwane te¿ Przej�ciem do nieba, obchodzo-
ne 15 sierpnia. 0 jego randze �wiadczy fakt,
¿e poprzedza je 14-dniowy post, a obcho-
dom towarzysz¹ specjalne obrzêdy folklo-
rystyczne, szczególnie popularne w�ród li-

Maryja w liturgii ko�cio³ów chrze�cijañskich  (4)

KO�CIÓ£ MARONICKI
bañskich górali. Teksty liturgiczne tego dnia
s¹ bardzo d³ugie i podkre�laj¹ �mieræ Ma-
ryl, oraz Jej chwa³ê niebiesk¹ i moc wsta-
wiennicz¹. Ze �wi¹t pochodzenia syryjskie-
go o tradycji rolniczej w Ko�ciele maro-
nickim pozosta³o jedynie �wiêto Matki
Bo¿ej ¯niwnej obchodzone 15 maja. Poza
wymienionymi maronici obchodz¹ nastêpu-
j¹ce �wiêta ku czci Matki Bo¿ej: Za�lubiny
Maryi z Józefem (30IX), Matki Bo¿ej Ró-
¿añcowej- Ró¿y Mistycznej (pierwsza nie-
dziela pa�dziernika), Ofiarowanie Maryi w

�wi¹tyni (21.XI), �wiêto Gratulacji
(26.XII), Wkroczenie Pana do �wi¹tyni
(2.II), Nawiedzenie �w. El¿biety(2.VII) i
Matki Bo¿ej ¿ Góry Karmel (16.VII).

MARYJA W EUCHARYSTII
Osoba Maryi jest wielokrotnie wspo-

minana, b¹d� wzywana we Mszy �wiêtej.
Jeszcze przed rozpoczêciem obrzêdu dia-
kon modli siê s³owami: "Modlitwa B³ogo-
s³awionej niech bêdzie dla nas obron¹. Al-
leluja. Bóg wybra³ Dziewicê ze wszystkich
kobiet, poniewa¿ znalaz³ J¹ czystsz¹ i �wiêt-
sz¹ ni¿ wszystkie inne stworzenia. Dziewiêæ
miesiêcy mieszka³ w Niej i z Niej uformo-
wa³ Sobie �cia³o�. Maryja przyzywana jest
tak¿e w odmawianiu aktu pokuty. Kap³an
wypowiada wówczas s³owa: "Oddaj¹c
cze�æ B³ogos³awionej Matce Boga, Maryi,
poprzez pie�ni, uwielbienia i hymny do
Ducha �wiêtego, przyzywamy J¹ jako na-
sz¹ Orêdowniczkê u Syna, zrodzonego z Jej
³ona i mówimy. Panie, przez wstawiennic-
two Twojej Matki oddal od ziemi i od jej
mieszkañców nieszczê�cia i ciosy gniewu".

Punktem centralnym Mszy s¹ anafo-
ry eucharystyczne. Msza³ maronicki zawie-
ra wiele tych modlitw. Najczê�ciej jednak
odmawiana jest tzw. Anafora Aposto³ów w
formie dialogu miêdzy celebransem a dia-
konem w czasie epiklezy Celebrans: -
"Uczyñ nas Panie godnymi wspominaæ tak-
¿e �wiêt¹ Dziewicê, Matkê Boga, Maryjê,
i wraz z Ni¹, ze wszystkimi Prorokami,
mêczennikami, wydawcami i wszystkimi
�wiêtymi, przyb¹d� nam z pomoc¹ dla ich
modlitw".  Diakon: - "Ponownie wspomi-
namy godn¹ b³ogos³awieñstwa, chwalon¹
przez wszystkie ludy ziemi, �wiêt¹, B³o-
gos³awion¹ zawsze Dziewicê, B³ogos³awio-
n¹ Matkê Boga, Maryjê".

Ponadto Maryja wspominana jest w
proklamacji po Credo, w �piewie przed
modlitwami eucharystycznymi, przed Oj-
cze nasz, przed Komuni¹ wiernych, na
dziêkczynienie i w hymnach �piewanych na
ka¿de zakoñczenie Mszy �w.

MARYJA W LITURGII GODZIN
Liturgia Godzin u maronitów sk³ada

siê ze specyficznego systemu odmawiania
psalmów. Miêdzy poszczególnymi ich wer-
setami odmawiane s¹ ró¿ne modlitwy bê-
d¹ce strofami poetyckimi, w których czcze-
ni s¹ �wiêci, Matka Bo¿a i wspominani
zmarli.

W nocnej modlitwie pierwsza jej
czê�æ jest zawsze dedykowana B³ogos³a-
wionej Dziewicy. W poszczególnych wer-
setach oddaje siê Matce Bo¿ej pod opiekê
Ko�ció³ i �wiat. Kolejne, to modlitwy uwiel-
bienia i wywy¿szenia, koñcowe za� to pro�-
by o wstawiennictwo za ¿ywymi i zmar³y-
mi. W modlitwie porannej codziennie re-
cytuje siê "Magnificat", któremu towarzy-
sz¹ modlitwy specjalne, na ka¿dy dzieñ ty-
godnia inna. Modlitwy na niedziele, �rody
i pi¹tki zawsze dedykowane s¹ w ca³o�ci
Matce Bo¿ej.

PRZYGOTOWA£ KFAD

Obja�nienia:
X1 Teksty patrystyczne: Teksty modlitw i przemy-
�leñ Ojców Ko�cio³a.
X2 Epikleza: Modlitwa do Boga Ojca o zes³anie
Ducha �wiêtego na dary ofiarne, aby je przemie-
ni³, lub na wiernych, aby ich zjednoczy³ i u�wiê-
ci³.  W liturgii rzymskiej odmawiana  jest przed
Przeistoczeniem, za�  w maronickiej po tym akcie
liturgicznym.

Od autora: T³umaczenie tekstów modlitw o. Pau-
lin Sotowski (OFM Conv). W opracowaniu wyko-
rzystano "Materia³y do dyskusji na Kongres Ma-
riologiczno-Maryjny w Niepokalanowie w 1999"
(praca zbiorowa pod kierunkiem o. S³awomira
Gajdy, Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Niepo-
kalanów 1999).

W nastêpnym odcinku przedstawimy Ko-
�ció³ ormiañski.
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[dokoñczenie zes tr. 5]
co� drugiemu dolega³o to, ¿artobliwie, po-
cieszali�my siê: przestañ chorowaæ, prze
cie¿ musimy do¿yæ do roku 2000 i naszej
piêædziesi¹tki.
Serdecznie dziêkujemy za rozmowê. ̄ yczy-
my jeszcze wielu d³ugich i b³ogos³awio-
nych lat ma³¿eñstwa.
Dziêkujemy równie¿ za ¿yczenia i ¿yczymy
wszystkim m³odym i tym trochê starszym
ma³¿eñstwom, aby "wytrzymali" i do¿yli do
takiej chwili, jak¹ nam dane by³o prze¿yæ.

Rozmowê przeprowadzono 8 sierpnia 2000
roku w mieszkaniu Jubilatów, którzy udo-
stêpnili nam równie¿ pami¹tkowe fotogra-
fie.



B³ogos³awiony Micha³ Kozal urodzi³
siê 29 wrze�nia 1893 roku w Nowym Fol-
warku ko³o Krotoszyna, nale¿¹cym wów-
czas do Archidiecezji Gnie�nieñskiej. Wy-
chowany starannie przez Jana i Mariannê
Kozalów; po . ukoñczeniu szko³y �redniej
w 1914 roku wst¹pi³ do seminarium du-
chownego. �wiêcenia kap³añskie otrzyma³
23 lutego 1918 roku w Gnie�nie, po czym
pracowa³ jako duszpasterz w ró¿nych pa-
rafiach, odznaczaj¹c siê niezwyk³¹ gorliwo-
�ci¹ w katechizacji, w sprawowaniu litur-
gii, w przyjmowaniu spowiedzi wiernych.
W latach 1923- 1927 sprawowa³ funkcjê
katechety w bydgoskim gimnazjum. W
1927 roku zosta³ mianowany profesorem i
ojcem duchownym w seminarium w Gnie�-
nie. Okaza³ siê doskona³ym kierownikiem
sumieñ przysz³ych kap³anów. Alumni uwa-
¿ali go za mê¿a �wiêtego. Kardyna³ Hlond
w 1929 roku powo³a³ go na stanowisko rek-
tora. Obowi¹zek ten, ku zbudowaniu pro-
fesorów i alumnów, wype³nia³ do chwili
powo³ania go przez papie¿a Piusa XI na
biskupa pomocniczego Diecezji W³oc³aw-
skiej. Sakrê biskupi¹ otrzyma³ w katedrze
we W³oc³awku 13 sierpnia 1939 roku z r¹k
biskupa Karola Radoñskiego. W tragicz-
nym dla Polaków wrze�niu 1939 roku nie
opu�ci³ diecezji w³oc³awskiej, staj¹c siê
pasterzem nieustraszonym, pe³nym po�wiê-
cenia i przyk³adu dla duchowieñstwa i
�wieckich. W listopadzie 1939 roku, razem
z kap³anami i alumnami seminarium, zo-
sta³ aresztowany i osadzony najpierw w
wiêzieniu we W³oc³awku, potem interno-
wany w klasztorze salezjanów w L¹dzie nad
Wart¹ i przetrzymywany w kolejnych in-
nych wiêzieniach i obozach, gdzie ze wzglê-
du na gorliwo�æ biskupi¹ doznawa³ szcze-
gólnych upokorzeñ i prze�ladowañ. W tym
czasie S³uga Bo¿y z³o¿y³ ofiarê ze swego
¿ycia za wolno�æ Ko�cio³a i Ojczyzny. W
lipcu 1941 roku przewieziono go do obozu
koncentracyjnego w Dachau. W styczniu
1943 roku ciê¿ko zachorowa³ na tyfus. W
cierpieniu i opuszczeniu, przyj¹³ �mieræ 26
stycznia 1943 roku, zabity �mierciono�nym
zastrzykiem. Cia³o jego, mimo starañ
wspó³wiê�niów, by je ocaliæ, zosta³o spa-
lone w krematorium.

W 1988 roku papie¿ Jan Pawe³ II be-
atyfikowa³ ks. Micha³a Kozala.

APOSTO£
B³ogos³awiony Micha³ Kozal (1893-

1943) przebywa³ w Bydgoszczy ponad
cztery lata (1923- 1927). Mimo stosunko-
wo krótkiego okresu pobytu w tym mie�cie

zaznaczy³ w nim na tyle swoj¹ obecno�æ,
¿e po dzi� dzieñ �ladów jego nie zatar³ czas.
Po latach obdarzono go tytu³em-Aposto³a
Bydgoszczy. Kult B³ogos³awionego rozwija
siê.

Pobyt b³ogos³awionego Micha³a Ko-
zala w Bydgoszczy w latach 1923-1927
odegra³ niezwykle wa¿n¹ rolê w jego ¿y-
ciu, a tym samym w jego drodze do �wiêto-
�ci. Dziêki wyst¹pieniu wielu mo¿liwo�ci
formacyjnych i intelektualnych, a tak¿e za-
istnieniu szeregu mobilizacyjnych zadañ
wydoby³ z kap³ana tkwi¹ce w nim dyspo-
zycje oraz rozwin¹³ i udoskonali³ jego umie-
jêtno�ci duszpasterskie, pedagogiczne, tu-
dzie¿ kaznodziejskie i publicystyczne.

W zetkniêciu siê ze zró¿nicowanym i
wymagaj¹cym �rodowiskiem inteligencji
oraz drobnomieszczañstwa, jakby na nowo
formuj¹cej siê spo³eczno�ci miasta, w
szczególno�ci za� poprzez kontakt z m³o-
dzie¿¹, ujawni³a siê niepospolita charyzma
duszpastersko-formacyjna i niezwyk³y ta-
lent pedagogiczny kap³ana. Gor¹ca atmos-
fera miasta kresowego le¿¹cego na styku
kultur i narodów, charakteryzuj¹ca siê m.in.
wielo�ci¹ ró¿nych wyznañ, najczê�ciej nie-
¿yczliwych Ko�cio³owi Rzymsko-katolic-
kiemu oraz atakami na religiê dokonywa-
nymi przez ró¿nej ma�ci ateistów, komuni-
stów, libera³ów i masonów spowodowa³a,
¿e ks. M. Kozal da³ siê poznaæ jako bez-
granicznie oddany, lojalny s³uga Ko�cio³a
i ¿arliwy jego obroñca. Graniczne po³o¿e-
nie miasta i namacalne niemal zagro¿enie
ze strony pañstwa niemieckiego stymulo-
wa³y z kolei jego patriotyzm.

Bydgoskie "wyj�cie na �wiat" ks. M.

Kozala przyczyni³o siê do jego pó�niejszej
"kariery" ko�cielnej, jako ¿e udana, a po
pewnym czasie nawet rozg³o�na, praca w
tym siódmym co do wielko�ci mie�cie Rze-
czypospolitej Polskiej mia³a bez w¹tpienia
warto�æ promocyjn¹.

Nie bez znaczenia dla roli jak¹ ode-
gra³ B³ogos³awiony w przeformowywaniu
"tego lokalnego �rodowiska" mia³ fakt, ¿e
obok jego trzech dotychczasowych wika-
riatów - praca w charakterze prefekta gim-
nazjum by³a najdalszym zag³êbieniem siê
"w �wiecie". Prefekt nie tylko kszta³towa³
charaktery m³odzie¿y, ale wp³ywa³ te¿ na
jej rodziców, nauczycieli oraz innych
mieszkañców miasta i nie tylko, gdy¿ jego
¿arliwa publicystyka religijna na ³amach
"Dziennika Bydgoskiego" dociera³a do wie-
lu miejscowo�ci II Rzeczypospolitej. Pismo
to nale¿a³o bowiem do najpoczytniejszych
dzienników krajowych. Prefekt bez w¹tpie-
nia umocni³, odradzaj¹cy siê po 148 latach
niewoli Ko�ció³ Bydgoski, ewangelizuj¹c
szerokie krêgi nieustabilizowanej jeszcze
spo³eczno�ci miejskiej.

Stanowisko prefekta w Miejskim Ka-
tolickim ¯eñskim Gimnazjum Humani-
stycznym Miasta Bydgoszczy by³o bardzo
wymagaj¹ce co najmniej z trzech wzglê-
dów. Po pierwsze poziom nauczania w
maturalnych szko³ach publicznych okresu
miêdzywojennego by³ relatywnie bardzo
wysoki, w tym tak¿e nauczania religii pe³-
noprawnie w³¹czonej w program edukacji.
Po drugie - gimnazjum �wiadomie utrzy-
mywa³o kierunek wychowania katolickie-
go, a wiêc prefekt musia³ byæ nie tylko na-
uczycielem, ale tak¿e kim� w rodzaju opie-
kuna duchowego. Naucza³ on nie tylko re-
ligii, ale te¿ propedeutyki filozofii, czyli
przedmiotu decyduj¹cego o �wiatopogl¹-
dzie. St¹d jego pozycja w hierarchii peda-
gogów by³a bardzo wysoka, zaraz po dy-
rektorze. w program edukacji. Naucza³ on
nie tylko religii, ale te¿ propedeutyki filo-
zofii, czyli przedmiotu decyduj¹cego o
�wiatopogl¹dzie. St¹d jego pozycja w hie-
rarchii pedagogów by³a bardzo wysoka,
zaraz po dyrektorze. Wreszcie, formuj¹ce
siê dopiero od 1920 r. gimnazjum by³o w
trakcie zdobywania to¿samo�ci, a wiêc nie
by³o mo¿liwo�ci oparcia siê o gotowe wzor-
ce i odwo³ania siê do tradycji. Praca for-
macyjno-pedagogiczna ks. M. Kozala, pro-
wadzona wespó³ z ks. C. Pa³kowskim by³a
wiêc po czê�ci pionierska, czyli twórcza,
w ca³ym tego s³owa znaczeniu.

(cdn.)
STEFAN PASTUSZEWSKI

Od redakcji: Zdjêcie pochodzi z opracowania
�Ko�ció³ katolicki w Bydgoszczy, Praca zbio-
rowa pod red. Janusza Kutty, Bydgoszcz 1997

Warto wiedzieæ

B£OGOS£AWIONY MICHA£ (1)
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Jubileusz M³odzie¿y GMG 2000

NASZ RZYM
[dokoñczenie ze str. 2]

skich przebojach, k¹piel i pla¿owanie,
a tak¿e zakupy. Wszyscy zajadali�my oczy-
wi�cie pizzê, makaron w przeró¿nej postaci,
delektowali�my siê w³oskimi owocami i pró-
bowali�my jak smakuj¹ w³oskie lody. Niektó-
rym by³o dane skosztowaæ tzw. owoców mo-
rza, czyli krabów, o�miornic, ma³¿ itp. Ja na-
le¿ê do tych "szczê�liwców", ale powiem
szczerze, ¿e o wiele bardziej wolê bigos i
schabowego.

£zy po¿egnania sprawi³y, ¿e z Man-
fredonii wyje¿d¿ali�my w deszczu. Zwiedzi-
li�my jeszcze Monte Cassino, a po kilku go-
dzinach dotarli�my do Rzymu. Zostali�my za-
kwaterowani w szkole razem z m³odzie¿¹ z
Francji i Poloni¹ Amerykañsk¹. Pierwszym
spotkaniem w "�wiêtym mie�cie" by³o otwar-
cie przez Ojca �w. XV �wiatowego Dnia

M³odzie¿y. Kilka godzin stali�my na Placu
�w. Piotra oczekuj¹c  Papie¿a. Mieli�my na-
dziejê, ¿e uda nam siê zobaczyæ przeje¿d¿a-
j¹cego Ojca �w. I uda³o siê. Najpierw Na-
miestnik �w. Piotra przywita³ przyby³¹ do
Rzymu m³odzie¿, wyra¿aj¹c sw¹ wielk¹ ra-
do�æ z obecno�ci ka¿dego i ka¿dej z nas. W
s³owach otwieraj¹cych Jubileusz M³odych
Papie¿ wspomnia³ lata swojego dzieciñstwa,
dorastania. Po opowiedzeniu drogi powo³a-
nia od Wadowic, a¿ do objêcia stolicy Pio-
trowej Ojciec �w. wyzna³ wiarê w Jezusa
Chrystusa.

16. sierpnia nasza grupa prze¿ywa³a
swój Dzieñ Jubileuszowy. Wyruszyli�my w
pielgrzymce do Bazyliki �w. Piotra, przeszli-
�my przez Drzwi �wiête, a potem udali�my
siê na Mszê �w. do Circus Massimo. Usta-
wiono tam ponad 300 konfesjona³ów, w któ-
rych kap³ani s³u¿yli w sakramencie pokuty i
pojednania. Dwa kolejne dni wype³ni³y nam
katechezy g³oszone przez ksiê¿y biskupów.
Mieli�my te¿ trochê czasu na podziwianie
"wiecznego miasta". Jednego wieczoru prze-
¿yli�my Drogê Krzy¿ow¹ ulicami Rzymu.
Oczywi�cie ca³y pobyt umila³y nam spotka-
nia w metrze, wspólne �piewanie, okrzyki i

radosne "ciao" niezale¿nie od narodowo�ci,
jêzyka i koloru skóry. Trzy razy dziennie
otrzymywali�my posi³ki, w których przewa-
¿a³y typowe w³oskie specja³y: lekkie �niadan-
ka, makaron, sery.

W dniu poprzedzaj¹cym centralne ob-
chody Jubileuszu M³odych, wcze�nie rano
wyszli�my ze szko³y. Zabrali�my ze sob¹ �pi-
wory i karimaty. Dojechali�my metrem do
miejsca, w którym wolontariusze obdarowa-
li ka¿dego z nas kartonem zawieraj¹cym je-
dzenie przeznaczone na dwa dni. Ponadto
otrzymali�my wodê i tak ob³adowani ruszy-
li�my w drogê.

Z tablicy informacyjnej wyczytali�my,
¿e mamy przed sob¹ 10 kilometrów. Przej-
�cie tego etapu nie by³o ³atwe. Ciê¿ar na ple-
cach i w d³oniach, doskwieraj¹cy upa³, setki
ludzi udaj¹cych siê na Tor Vergata. Po kilku
godzinach marszu dotarli�my na miejsce i
znale�li�my swój sektor. Do spotkania z Oj-
cem �w. pozosta³o kilka godzin, które up³y-
nê³y nam na och³adzaniu cia³ dziêki wodzie
w hydrantach i budowaniu sza³asów chroni¹-
cych przed s³oñcem. M³odzi przybywali na
Tor Vergata przez kilkana�cie godzin. Wie-
czorem pojawi³ siê Gospodarz tego miejsca.
Papie¿ przejecha³ miêdzy sektorami i prze-
szed³ przez symboliczn¹ bramê III Tysi¹cle-
cia. W swoim przes³aniu mówi³ o laborato-
rium wiary zapraszaj¹c ka¿dego do opowia-
dania siê za Chrystusem. W czasie nabo¿eñ-
stwa wyznali�my nasz¹ wiarê i przekazali�my
sobie Ewangeliê. M³odzie¿, jak zwykle, bar-
dzo ¿ywo reagowa³a na s³owa Ojca �w., któ-
ry wspaniale czu³ siê w�ród pielgrzymów ca-
³ego �wiata. Papie¿ przypomnia³ przys³owie:
"Kto z kim przestaje, takim siê staje" i po-
wiedzia³: "spytajcie Polaków - oni wam wy-
t³umacz¹, co to znaczy". Sobotnie spotkanie
zakoñczy³ przepiêkny pokaz sztucznych ogni.
Na telebimie widaæ by³o Ojca �w. ocieraj¹-
cego ³zy.

Noc by³a ciep³a. Roz³o¿yli�my kari-
maty, przykryli�my siê �piworami i spali�my
"pod go³ym niebem". Gdzieniegdzie s³ychaæ
by³o rozmowy czy d�wiêki gitary. Tak nad-
szed³ 20 sierpnia - kulminacja naszego Jubi-
leuszu. Ojciec �w. przewodniczy³ Euchary-
stii zachêcaj¹c , aby�my postawili j¹ w cen-
trum naszego ¿ycia osobistego i wspólnoto-
wego. Na zakoñczenie Papie¿ podziêkowa³
Bogu i ludziom za dar �wiatowych Dni M³o-
dzie¿y. Zaprosi³ oczywi�cie wszystkich na
kolejne spotkanie, tym razem do Toronto.

Na Tor Vergata spêdzili�my ponad 70
godzin. Wracali�my zmêczeni, ale szczê�li-
wi. W drodze do Polski zatrzymali�my siê
jeszcze w Asy¿u. Teraz ogl¹damy zdjêcia,
czytamy s³owa Ojca �w., staramy siê wpro-
wadzaæ je w ¿ycie. Dzielimy siê opowie�cia-
mi z tymi, którzy ³¹czyli siê z nami ducho-
wo. I to w³a�nie ja chcia³am uczyniæ, ponie-
wa¿ tam by³am, kraby jad³am, upa³ znosi³am,
a to, czego do�wiadczy³am, jak umia³am,
przedstawi³am.

AGA

NIEKTÓRE TYTU£Y
PRZYWÓDCÓW DUCHOWYCH

W INNYCH RELIGIACH

ISLAM czyli MAHOMETANIZM
AJATOLLAH (arab. -cudowny znak
Boga) - honorowy i zaszczytny tytu³ nada-
wany szczególnie zas³u¿onym teologom i
zarazem politykom w szyickim od³amie is-
lamu.
KALIF (sun, zastêpca Boga na ziemi) -
przywódca religijno-polityczny uwa¿any za
nastêpcê Proroka Mahometa (Muhamma-
da) w�ród islamskich sunitow.
MUD¯ATA-HID Tytu³ uczonych i teolo-
gów muzu³mañskich maj¹cych prawo sa-
modzielnie rozstrzygaæ prawo teologiczne.
ALIM (arab. ulama - uczony) - tytu³ nada-
wany teologom i prawnikom religijnym w
Islamie. W przypadku zajmowania siê tyl-
ko prawem religijnym tytu³ ten brzmi
ALIM-FADIH.
MUFTI - uczony teolog - prawnik maj¹cy
uprawnienia orzecznictwa w zakresu pra-
wa religijnego. Jego orzeczenia uwa¿ane s¹
za ostateczne, jednak tylko w granicach
pañstwa, w którym urzêduje.
IMAM - prze³o¿ony meczetu, kierownik
duchowy prowadz¹cy wspólne modlitwy
rytualne piastuj¹cy jednocze�nie ró¿ne
funkcje urzêdnicze. Jest równie¿ ducho-
wym zwierzchnikiem szkó³, lub kierunków
nauki Koranu. W od³amie szyickim musi
wywodziæ siê z rodu Alego - ziêcia i kuzy-
na Proroka Mahometa, co nie jest tak �ci-
�le przestrzegane u Sunnitów. W przypad-
ku pe³nienia przez imama funkcji urzêdni-
czych dodaje siê do tytu³u drugi cz³on ozna-
czaj¹cy pe³nion¹ funkcjê np.: Imam-Cha-
tib - kaznodzieja podczas nabo¿eñstw,
Imam-KADI- sêdzia prawa Koranu, Imam-
Allim - nauczyciel.
Mu³³a - ogólny tytu³ duchownego w szyic-
kim od³amie islamu.
HIDR¯A - duchowny, który ukoñczy³ "me-
dres", czyli szko³ê religijn¹ dla tzw. ludzi
religii - osób duchownych w islamie.
HOD¯A - wykszta³cony w "medresie" du-
chowny pracuj¹cy jako nauczyciel nauki re-
ligii. (cdn.)

OPRACOWA£  KFAD

Materia³y �ród³owe:
 �S³ownik chrze�cijanina � symbole, pojêcia,
zwroty, nazwy � pochodzenie i znaczenie� Pra-
ca zbiorowa. Wyd. Ksiê¿a Redemptory�ci � War-
szawa 1997; * Ligenza Marian: �Ma³y s³ow-
nik zwrotów, pojêæ i symboli religijnych�,  WNK
Warszawa  1997 r,
"Islam - Ma³y S³ownik Religijny. Monika i Udo
Tworuschka, Wydawnictwo Verbinum" 1995.

S£OWNIK
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DWIE STRONY <MEDALU>
"Kto z kim przestaje, takim siê staje"

- Zapytajcie Polaków. Oni wam najlepiej
to wyt³umacz¹.

Dok³adnie miesi¹c temu w³a�nie te
s³owa wypowiedzia³ Papie¿ na Tor Vergata
do przesz³o dwóch milionów m³odych lu-
dzi. I dlatego, ¿e przestawali�my z Papie-
¿em to wygl¹dali�my mniej wiêcej tak (tu
ks. Krzysztof zaprezentowa³ swój pielgrzy-
mi strój). I jeszcze bardziej "cudacznie",
¿eby w tym zewnêtrznym wyrazie te¿ two-
rzyæ jedno�æ m³odych w Ko�ciele. Dziêki
najpotê¿niejszemu �rodkowi komunikowa-
nia, jaki dzisiaj posiada �wiat - telewizji -
zapewne wielu z was mog³o to wszystko, a
przynajmniej du¿¹ czê�æ tego, co siê tam
dzia³o, obserwowaæ, us³yszeæ s³owa Ojca
�wiêtego. I to sta³o siê dobrem dla wielu,
wielu ludzi na ca³ym �wiecie.

Dzi� prze¿ywamy Dzieñ �rodków
Masowego Przekazu.

Tam w³a�nie, na Tor Vergata Ojciec
�wiêty zacytowa³ te same s³owa, które dzi�
przed chwil¹ us³yszeli�my w Ewangelii. W
sobotni wieczór, w czasie czuwania, zapy-
ta³: "A wy za kogo Mnie uwa¿acie?" (S³o-
wa Jezusa skierowane do Aposto³ów). Skie-
rowa³ to pytanie do wszystkich, którzy go
s³uchali na miejscu i dziêki telewizji.

"A wy za kogo Mnie uwa¿acie?" I
stara³ siê dopomóc w znalezieniu odpowie-
dzi. Bo zawsze m³odzi ludzie szukaj¹ od-
powiedzi na zasadnicze pytania: "Komu

wierzyæ", "W kogo wierzyæ?" "Jak wie-
rzyæ?", "Dok¹d i�æ?" Czy tak jak niektórzy
aposto³owie, niektórzy s³uchaj¹cy Jezusa
powiedzieæ "Za trudna ta mowa". Jezus
pyta: "Czy i wy chcecie odej�æ?"

W tym samym czasie, gdy tam, w
Rzymie, przesz³o dwa miliony m³odych lu-
dzi by³o wspólnie, w mi³o�ci, rado�ci, po-
koju, i tam w takiej masie ludzi, gdzie nie
by³o ¿adnego m³odego idola, nie by³o ¿ad-
nego koncertu rock'owego, który zazwyczaj
gromadzi du¿o mniej ludzi, tam idolem by³

"Dziadek" - Ojciec �wiêty. I tam nikt niko-
go nie "skopa³", nikt nikogo nie poni¿y³,
tam nikt niczego nie zniszczy³, w takiej
masie ludzi. Dlaczego?

W tym samym czasie, gdy my byli-
�my tam, bo moim szczê�ciem by³o te¿ tam

istnieæ, tutaj w naszej parafii, po raz kolej-
ny, do budynku "starej kaplicy" w³amano
siê. Tym razem najdotkliwiej, tê "star¹, by³¹
kaplicê traktuj¹c.

W duchu tego, co powiedzia³ Ojciec
�wiêty, rodzi siê pytanie "Z kim przestaj¹
ludzie, na co otwieraj¹ siê, komu pozwala-
j¹ siê dotkn¹æ, ¿e potrafi¹ niszczyæ, poni-
¿aæ, swoj¹ wulgarno�ci¹ objawiaæ fakt swo-
jego istnienia?

Ojciec �wiêty, tam na Tor Vergata, w
Rzymie wyzna³ publicznie swoj¹ wiarê.
Tam Ojciec �wiêty powiedzia³: "Ja wierzê
w Jezusa". Powtórzy³ to: "Ja wierzê w Je-
zusa Chrystusa". Nie musia³ tego mówiæ.
Ka¿dy z nas, na tyle, na ile zna Papie¿a,
widz¹c Go, s³ysz¹c Go, znaj¹c jego czyny
wie, ¿e On wierzy w Jezusa Chrystusa. Oj-
ciec �wiêty wiedzia³ jednak, ¿e musi to
powiedzieæ, ¿eby zachêciæ ka¿dego, by to
samo uczyni³ - wewnêtrznie, osobi�cie wy-
bra³ Jezusa po to, aby pój�æ dalej.

Dzi� us³yszeli�my w drugim czytaniu:
jaki¿ po¿ytek z tego, je¿eli twierdzicie bra-
cia, ¿e wierzycie, a nie ma z tego czynu?"
Je¿eli wiara jest bez uczynków, to umiera,
a je¿eli umiera wiara, umiera cz³owiek. Rok
jubileuszowy, rok, który jest nam dany, rok
³aski jest rokiem wyj¹tkowym i szkoda by-
³oby tê ³askê zmarnowaæ.

W miniony poniedzia³ek nasza para-
fia prze¿ywa³a jubileusz. W pielgrzymce
uda³a siê do ko�cio³a jubileuszowego, by
tam mieæ ten swój moment w jubileuszo-
wym roku. I w kontek�cie tego wszystkie-

go, co wydarzy³o siê w Rzymie i nieca³y
tydzieñ temu w konkatedrze, za pe³n¹ apro-
bat¹ ksiêdza Proboszcza pozwalam sobie
zaprosiæ ka¿d¹ i ka¿dego z was do dzie³a
jubileuszowego, ¿eby nasza wiara wyrazi-
³a siê w czynie jako wspólnoty parafialnej,
Ko�cio³a, który ma czas jubileuszu, który
ma nas wprowadziæ w nowe tysi¹clecie, w
nowy czas istnienia. Czyn wyra¿aj¹cy wia-
rê.

Od piêciu lat istnieje "Wiatrak" dar
dla dzieci i m³odzie¿y tej parafii. Tam stoi
budynek, który niszczeje. Mo¿e... zbuduj-
my jubileuszowy dom, mo¿e... niech w na-
szej parafii stanie pomnik, nie z br¹zu, nie
ze spi¿u, nie z marmuru, ale dom, w któ-
rym bêd¹ m³odzi: dzieci mogli przestawaæ
z dobrem, bo "kto z kim przestaje takim
siê staje", by mogli stawaæ siê piêknymi,
dobrymi lud�mi. Zreszt¹ ten dom ma byæ

nie tylko dla m³odych, lecz dla nas wszyst-
kich. Mo¿e nasza parafia potrzebuje dzie-
³a, które nas pobudzi, zjednoczy, które z nas
utworzy wspólnotê odczuwaln¹. Zapra-
szam, by g³êboko w sercu to przemy�leæ i
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byæ darem dla tych, którzy potrzebuj¹ przy-
stawania dobrych ludzi, dobrych miejsc.

Za chwilê zaproszê ka¿dego z Was w
trzy wymiary, bêdziecie s³yszeli w tle hymn
Piêtnastego �wiatowego Dnia M³odzie¿y,
gdzie �piewa siê o Emanuelu, czyli Bogu z
nami. Poczujcie w tym czasie jak Bóg jest
z nami, z Tob¹, i jak Ty jeste� z nim. Jed-
nocze�nie zobaczysz obrazy, które nie bêd¹
³atwe, ale poka¿¹ czyn ludzi, którzy zgubi-
li Boga i zgubili mi³o�æ, którzy siê pogubi-
li. Trzeci wymiar, w który zapraszam, to ten
bardzo osobisty, by daæ odpowied�: "Za
kogo Mnie uwa¿acie?" Wy, ja i co z moje-
go powiedzenia wierzê ma wynikn¹æ. Jaki
czyn?, bo wiara bez czynu umiera.

�piewajmy jednym g³osem, �piewaj-
my wszyscy razem, taki jest tekst tej pio-
senki "Emanuel" "Bóg z nami". On z nami
jest. Czy my jeste�my z Nim, tak do koñca,
mocno i w czynie? Czy jeste�my z tymi,
którzy tego Boga niestety zgubili? Te napi-
sy to przecie¿ wo³anie m³odych ludzi o
mi³o�æ, o czas dla nich, o prowadzenie ich
w dobr¹ stronê. Kto ma to zrobiæ?

Emanuel - Bóg z nami. Ogarnijmy
tych m³odych ludzi, którzy nie s¹ �li, któ-

rych nie wolno potêpiaæ, bo w ogóle stan¹
siê zerem. Tylko modlitw¹ trzeba ich oto-
czyæ i pomódlmy siê za tych, którzy stwo-
rzyli to wszystko, za tamto miejsce, nasz¹
"star¹ kaplicê", która niech stanie siê fun-
damentem nowego miejsca, nowego dzie-
³a, domu, w którym m³odzi bêd¹ mieli z kim
przestawaæ i bêd¹ mogli piêknymi siê sta-
waæ. Zapraszam.

Na tablicy, wychodz¹c z ko�cio³a jest

wizja tego domu, który mia³by byæ, który
mia³by siê staæ. Wychodz¹c z ko�cio³a,  na
chwilê siê zatrzymajcie, popatrzcie i pomy-
�lcie, bo rok jubileuszowy jest darem, ale i
wezwaniem. Chyba nasz¹ parafiê staæ na
takie dzie³o nowego tysi¹clecia, do które-
go bardzo zapraszam.
Od redakcji: Jest to zapis magnetofonowy kazania
ks. Krzysztofa wyg³oszonego 17. wrze�nia br. na
Mszy �w. o godz. 8.30. Tekst nie autoryzowany. Na-

gra³ Antoni, spisa³a Irena

W sobotê 16.09.2000r. odby³o siê w
Fordonie ,,�wiêto chleba". Organizatorami
tej uroczysto�ci byli Piekarnia ,,Galla" i
CKK ,,Wiatrak".

Ju¿ o godzinie dziesi¹tej mo¿na by³o
podziwiaæ stoisko wyszukanych w swej
formie i smakowitych wypieków ,,Galla",
które usytuowano przed sklepem. Udostêp-
niono równie¿ do zwiedzania piekarniê,
gdzie przez ca³y czas pieczono pyszne bu-
³eczki z serem lub makiem. Ponadto wszy-
scy uczestnicy mogli delektowaæ siê sma-
kiem ciep³ego chleba z ,,domowym" smal-
cem.

Wiele emocji i �miechu wzbudzi³y
zawody uczniów piekarskich, podczas któ-
rych mo¿na by³o obejrzeæ: wy�cig w wor-
kach, konkurs na naj³adniejsz¹ cha³kê, kro-
jenie chleba i tarcie bu³ek na metalowych
tarkach. Dla najm³odszych w³a�ciciele Pie-
karni ,,Galla" sfinansowali wystêp aktorów
Teatru Ma³ych Form z Warszawy. Nato-
miast uczniowie kl. II z SP 66 dzielnie
zmagali siê z ciastem, formuj¹c w³asne

wypieki pod fachowym okiem piekarza.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê

równie¿ pokaz umiejêtno�ci uczniów pie-

Centrum Kultury Katolickiej

�WIÊTO CHLEBA
karskich Technikum Spo¿ywczego. Na
chodniku przed piekarni¹ pojawi³y siê ko-
lorowe rysunki wykonane kred¹ - dzie³o
dzieci, bior¹cych udzia³ w konkursie pla-
stycznym pt. ,,Chleb nasz powszedni".

Na zakoñczenie �wiêta z³o¿ono dziêk-
czynienie za dar chleba. Wszyscy obecni
podzielili siê ko³aczami z r¹k w³a�cicieli
Piekarni ,,Galla", uprzednio pob³ogos³a-
wione przez ks. Krzysztofa.

Pod koniec uroczysto�ci przyby³ na
chwilê nasz ks. proboszcz Zygmunt Try-
bowski.

MONIKA

W Domu Jubileuszowym znajd¹
miejsce: poradnia psychologiczna, po-
mieszczenia biurowe, socjalne, sala teatral-
na,  widowiskowa, informatyczna, rehabi-
litacyjna,  jêzykowa, pracownia plastycz-
na, sala kominkowa, pracownia muzyczna,
�wietlica, sala wyk³adowa, galeria, si³ow-
nia, kawiarnia, oratorium, ciemnia, mode-
larnia, winda, toalety i ³azienki przystoso-
wane dla niepe³nosprawnych:

Wp³aty na budowê Domu Jubileuszo-
wego mo¿na dokonywaæ na konto:

BANK POCZTOWY
I/O W BYDGOSZCZY

13201117-93028-27003-100-0/0

CKK �Wiatrak�

DOM



Wiosenne Biegi Prze³ajowe im. Aloj-
zego Graja, które odby³y siê równocze�nie z
Jubileuszowym Festynem Fordoñskim, za-
koñczy³y siê sukcesem, zarówno organizacyj-
nym jak i sportowym.

Zachêcony tym osi¹gniêciem, Parafial-
ny Klub Sportowy "WIATRAK" przy naszej
parafii organizuje Bydgoski Bieg Uliczny ku
Czci Mêczenników II Wojny �wiatowej. Bê-
dzie to impreza o znacznie wiêkszych roz-
miarach pod ka¿dym wzglêdem. Wystarczy
tylko powiedzieæ, ¿e start do biegu odbêdzie
siê w Dolinie �mierci, a meta na bydgoskim
Starym Rynku. Formu³a biegu bêdzie otwar-
ta, zarówno dla zawodowców, jak i amato-
rów, m³odych i starszych, kobiet i mê¿czyzn.

Bieg odbêdzie siê 15 pa�dziernika 2000
roku, a jego celem jest nie tylko propagowa-
nie sportowego trybu ¿ycia, ale przede
wszystkim uczczenie pamiêci mieszkañców
Bydgoszczy i okolic pomordowanych pod-
czas II wojny �wiatowej. Trasa Biegu wie-
dzie ulicami: Bo³tucia, Twardzickiego, Kor-
fantego, Akademick¹, Kaliskiego, Fordoñsk¹,
Jagielloñsk¹ i Mostow¹.

Honorowy patronat nad zawodami ob-
jêli: Metropolita Gnie�nieñski Arcybiskup
Henryk Muszyñski, Wojewoda Kujawsko-
Pomorski Józef Rogacki oraz Prezydent Byd-
goszczy Roman Jasiakiewicz.

Program Biegu przewiduje uroczyste
sk³adanie kwiatów pod pomnikami mêczeñ-
stwa w Dolinie �mierci i na Starym Rynku.
Uroczysto�ci bêd¹ u�wietnione m.in. Kom-
pani¹ Honorow¹ Wojska Polskiego.

Takie przedsiêwziêcie wymaga wielkie-
go wysi³ku oraz znacznych nak³adów finan-
sowych. Dlatego zwracamy siê z gor¹c¹ pro�-
b¹ do naszych Czytelników, Parafian i sym-
patyków o pomoc w przygotowaniu tego dzie-
³a. Liczymy nie tylko na zaanga¿owanie w
organizowaniu, ale równie¿ wsparcie finan-
sowe lub rzeczowe. Z wdziêczno�ci¹ przyj-
miemy ka¿d¹ pomoc. Osoby zainteresowane
mog¹ siê z nami kontaktowaæ poprzez CKK
"WIATRAK".

BOGDAN

P.S.
W czasie wakacji ekipa PKS WIATRAK
uczestniczy³a w Ogólnopolskim Festynie
Sportowym - Inauguracja Roku Szkolnego
2000/2001 w Warszawie odnosz¹c znacz¹ce
sukcesy.

O wynikach  poinformujemy w na-
stêpnym wydaniu "Na o�cie¿".

Uprzejmie donoszê, ¿e ...
W "Wiatraku" wznowiono ró¿norodne

zajêcia.  Od pocz¹tku wrze�nia mo¿na  zapisy-
waæ siê na nie. Do 19. wrze�nia zapisa³o siê
338 osób. Zroganizowali ��wiêto chleba�. Bêd¹
nastêpne imprezy. Zachêcam!

¯YCZLIWA

Wiadomo�ci
Konkurs plastyczny na projekt kartki bo¿ona-
rodzeniowej w Roku Jubileuszowym 2000 pod
has³em "A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka-
³o miêdzy nami"; kategorie wiekowe: 6-9 lat;
10-12 lat; 13-15 lat; powy¿ej 15 lat; technika:
malarstwo i rysunek; format prac: A3 lub A4;
prace prosimy nadsy³aæ do 1 listopada br. na
adres CKK "Wiatrak"; ul. Bo³tucia 5; 85-791
Bydgoszcz z dopiskiem "konkurs plastyczny";
Regulamin do wgl¹du w biurze CKK "Wiatrak".
* Ko³o Przyrodniczo-Ekologiczne rozpoczyna
dzia³alno�æ 23. wrze�nia. W programie zajêcia
terenowe, poznawanie przyrody, spotkania z
ciekawymi lud�mi itp. * 14 pa�dziernika �wiê-
to pieczonego ziemniaka.

�Przystañ�
Od poniedzia³ku 18 wrze�nia br. po wa-

kacyjnej przerwie wznowi³a dzia³alno�æ w na-
szej parafii Poradnia Wsparcia i Pomocy Psy-
chologicznej "Przystañ". W poradni: Telefon
Zaufania, Punkt Konsultacyjno - Poradniczy
czynny:  pn - pt  godz.17.00 -20.00  tel. 346-
71-78. Punkt Informacji o Sektach i Nowych
Ruchach Religijnych czynny: wtorek  godz.
19.00 - 20.00. Grupa wsparcia dla osób pocho-
dz¹cych z rodzin dotkniêtych problemem alko-
holowym. Grupa wsparcia dla m³odzie¿y nie-
pe³nosprawnej. W poradni s³u¿¹ pomoc¹ spe-
cjali�ci z dziedziny psychologii, psychiatrii,  pe-
dagogiki, prawa, teologii.

Kontakt z nami:  Poradnia Wsparcia i
Pomocy Psychologicznej "PRZYSTAÑ" przy
Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak", ul.
Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz, tel. 346-71-78
fax. 346-31-90.

KILICH
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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 PRZY-
STAÑ  - telefon zaufania  346-71-78 (pn
- pt 17.00-20.00) * Punkt Informacjyjny
o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych
(przy wspó³pracy z DA �Martyria�) kon-
takt: tel. 346-31-90, 346-31-94 * Nr kon-
ta bankowego: PKO BP II O/Bydgoszcz
Nr 10201475-711153-270-1

�Kto z kim przesta-
je takim siê staje�

Jan Pawe³ II
(Tor Vergata, 20.08.2000 r.)

Dla (starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
opracowa³ KfAD

11111 BBBBB AAAAA RRRRR AAAAA

22222 KKKKK AAAAA IIIII KKKKK

33333 PPPPP IIIII ÓÓÓÓÓ WWWWW

44444 SSSSS KKKKK LLLLL AAAAA

55555 SSSSS MMMMM SSSSS ZZZZZ

66666 RRRRR AAAAA HHHHH AAAAA

77777 PPPPP OOOOO GGGGG AAAAA

88888 TTTTT UUUUU TTTTT AAAAA

99999 MMMMM AAAAA NNNNN AAAAA

0101010101 DDDDD RRRRR NNNNN AAAAA

1111111111 KKKKK OOOOO KKKKK AAAAA

2121212121 KKKKK AAAAA RRRRR YYYYY

3131313131 KKKKK OOOOO EEEEE KKKKK

4141414141 FFFFF IIIII JJJJJ AAAAA

5151515151 PPPPP OOOOO OOOOO TTTTT

1. Flaga na statku
2. Chrze�cijanin
3. Miasto od jednej dynastii
4. Narz¹d do oddychania u ryb
5. Znawca potraw
6. Wielka uciecha - potocznie
7. Nawierzchnia, po której chodzisz
8. Chodzi z plecakiem i ogl¹da
9. Urz¹dzenie mechaniczne
10. Bardzo ma³y okruszek
11. Ozdobny pasek materia³u
12. Skacz¹ce zwierzêta z torb¹
13. Ozdobne palenisko
14. Subtelno�æ, precyzja
15. W zdaniu obok orzeczenia

W diagramie ujawniono cztery litery
ka¿dego wyrazu. Korzystaj¹c z podpowie-
dzi wpisz brakuj¹ce litery do diagramu.
Litery z wyró¿nionych pól i czytane piono-
wo dadz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nade-
s³aæ do redakcji najpó�niej do 15. pa�dzier-
nika.

Na autora prawid³owej odpowiedzi
czeka nagroda niespodzianka. Powodzenia.

KFAD

PKS  Wiatrak

WIELKIE
BIEGANIE
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Studencka  droga na szczyt

W WIELKIM
SKRÓCIE

wêdrówk¹ jedn¹ ¿ycie jest cz³owieka
idzie wci¹¿  dalej wci¹¿
dok¹d? sk¹d? dok¹d? sk¹d? dok¹d? sk¹d?
jak zjawa senna ¿ycie jest cz³owieka
zjawia siê  dotkn¹æ chcesz
lecz ucieka lecz ucieka lecz ucieka
to nic to nic to nic
dopóki si³ jednak i�æ
przecie¿ i�æ bêdê i�æ
to nic to nic to nic
dopóki si³ bêdê szed³ bêdê bieg³
nie dam siê !...

(Stare Dobre Ma³¿eñstwo)

W niedzielê jak to zazwyczaj bywa
uczestniczy³am w wieczornej Mszy �w.
Pó�niej wst¹pi³am na chwilkê do Duszpa-
sterstwa gdzie na ochotnika zosta³am wy-
brana do napisania kilku s³ów o Pielgrzym-
ce. Przede mn¹ bojowe zadanie bo huma-
nist¹ zdecydowanie nie jestem. To co siê
tam dzia³o to ciê¿ko opisaæ. Jak mówi zna-
ny acz prawdziwy slogan - to trzeba prze-
¿yæ. Moje wspomnienia, hm...

Pielgrzymowa³o mi siê dobrze, co
nie oznacza lekko. Odciski i pêcherze ro-
s³y jak grzyby po deszczu, a pobudka wraz
z pierwszym pianiem koguta  nie nale¿y do
przyjemno�ci. Zmêczenie fizyczne czêsto
ujawnia³o siê (a¿ wstyd siê przyznaæ) na ka-
zaniu podczas którego mia³ miejsce tzw.
"Bo¿y sen".

Najgorsze by³y pierwsze dni. Nogi
mocno da³y siê we znaki i po g³owie zaczê-
³y ko³owaæ my�li typu - czy sobie poradzê,
czy nie lepiej zawróciæ. Takie kryzysy, kie-

dy cz³owiek mia³ ju¿ do�æ pojawia³y siê
równie¿ w pó�niejszym okresie. Przezwy-
ciê¿aæ je pomagali bracia i siostry. Kiedy
ja zaczê³am marudziæ wzi¹³ mnie jeden z
drugim pod pachê i koniec. Nie by³o wyj-
�cia.

Trzeba by³o i�æ do przodu. Oprócz
ramienia ludzie s³u¿yli dobrym s³owem, a
przede wszystkim wsparciem w postaci
modlitwy. Mimo, ¿e by³o nas oko³o dwu-
stu czu³am, ¿e tworzymy razem wspólnotê.
Wspólnie jedli�my niektóre posi³ki. Wszy-
scy w³¹czali siê w to co siê dzia³o, czy by³
to czas refleksji i modlitwy, czy czas na
pogaduszki. �miali�my siê do rozpuku pod-
czas chrztu i ostro dopingowali�my nasze
dru¿yny (mêska & damska) podczas me-
czu z Biedronami (czerwono-czarna). Si³ê
dawa³ nam "Ten bez butów" i chyba ludzie,
których spotykali�my na naszej drodze. Je-
�li chodzi o mnie nie raz ³za w oku siê za-
krêci³a widz¹c bezinteresowno�æ i hojno�æ
naszych gospodarzy czy ludzi którzy wy-
chodzili nam na przeciw. Od razu przyby-
wa³o mi chêci i energii.

Na pielgrzymi szlak ruszy³am bo
chcia³am poprzez rêce Matki podziêkowaæ
Bogu za "co�", o "co�" poprosiæ.

Podczas wêdrówki dowiedzia³am
siê czego� nowego o sobie (wszak "Cz³o-
wiek odkrywa siebie, kiedy zmierzy siê z
przeszkodami"- Antoine'a de Saint-Exupe-
ry), uczy³am siê doceniania tego co zosta³o
mi dane, uczy³am siê odpowiedzialno�ci
bycia z drugim cz³owiekiem.

PRZEZROCZYSTA

Pielgrzymka - co to w³a�ciwie jest?
Czy to grupa fanatyków religijnych, którzy
id¹ setki kilometrów, by  na chwilê uklêk-
n¹æ  przed obrazem, a nastêpnie wróciæ do
domu? Czy s¹ to ludzie, którzy specjalnie
na te dni bior¹ urlopy, rezygnuj¹ z wakacji
po�wiêcaj¹c ca³y trud podró¿y Matce Bo-
skiej? Przecie¿ niejednokrotnie idziemy w
czasie deszczu lub wielkiego upa³u, ale piel-
grzymom to nie przeszkadza poniewa¿ wie-
dz¹, ¿e z ka¿dym krokiem s¹ bli¿ej. W³a-
�nie bli¿ej ale bli¿ej czego. Bli¿ej Jasnej
Góry, bli¿ej zbawienia, bli¿ej wiecznego
szczê�cia? Na to pytanie ka¿dy uczestnik
pielgrzymki musi sam sobie odpowiedzieæ.

Dobrze pamiêtam kiedy dwa lata
temu po raz pierwszy znalaz³em siê w gru-
pie Przezroczystej Akademickiej. Jeszcze
nie bêd¹c studentem dosta³em ogromn¹
szansê uczestnictwa w tym wydarzeniu.
Pielgrzymka jak co roku rozpoczê³a siê uro-
czyst¹ msz¹ w bydgoskiej Farze, a potem
ju¿ tylko po¿egnanie przez mieszkañców
na Starym Rynku i w drogê. Z punktu wi-
dzenia cz³owieka który bierze pierwszy raz
udzia³ w takim wydarzeniu wygl¹da to tro-
chê dziwnie. Dwa tysi¹ce ludzi którzy id¹,
�piewaj¹, modl¹ siê, wzajemnie sobie po-
magaj¹c w trudach wêdrówki. A trasa nie
jest krótka, idziemy przecie¿ 340 km przez
12 dni. Po drodze spotykamy ludzi którzy
czêstuj¹ jedzeniem, piciem a niejednokrot-
nie przyjmuj¹ nas czyli pielgrzymów u sie-
bie w domu.

I wreszcie upragniony moment
wszystkich tych którzy wêdrowali przez
tyle dni. Rado�æ, szczê�cie, ³zy i niesamo-
wite wzruszenie zarówno pielgrzymów jak
i wielu witaj¹cych nas ludzi to widok który
pozostaje w pamiêci na d³ugie lata, jest to
jedna z tych chwil która decyduje o tym, ¿e
w przysz³ym roku znów siê spotkamy na
pielgrzymkowym szlaku.

Nie wiem czy to co tutaj w wielkim
skrócie zosta³o opisane przekona³o kogo�,
¿e warto siê zaanga¿owaæ i wzi¹æ w tym
udzia³, czy te¿ wrêcz przeciwnie, ale uwa-
¿am, ¿e skoro tak wielu ludzi bierze w tym
udzia³ to co� w  tym musi byæ i nie mo¿na
siê t³umaczyæ : jestem s³aby, nie mam kon-
dycji, nie dam rady, nie poradzê sobie. Tak
mo¿esz t³umaczyæ siê przed lud�mi ale jak
wyt³umaczysz siê przed samym sob¹ .
Przyjd� do nas a poczujesz siê potrzebny.

Do zobaczenia na pielgrzymkowym
szlaku.

W-OLEK

Studencka  droga na szczyt

ODKRYCIE Z PRZESZKODAMI

Na Olimpiadzie 2000

W Sydney (Australia)
Renata Mauer: - Medal (pierwszy z³oty medal dla Polski,
przyp. red.) dedykujê Bogu, o ile zechce go przyj¹æ, bo
cudem zajê³am dzi� to pierwsze miejsce - mówi³a przed
dekoracj¹ szczê�liwa Polka 20. wrze�nia 2000 roku.
(�ró³o: Micha³ Pol, Sydney, http://sydney.gazeta.pl/)



W dniu 26 lipca, po Mszy �w. i specjal-
nym b³ogos³awieñstwie bp. Bogdana Wojtusia
wyruszy³a w drogê bydgoska grupa XVII Jubi-
leuszowej Pieszej Pielgrzymki na Jasn¹ Górê.
Wszystkie grupy ¿egnane by³y przez rzesze
bydgoszczan oraz Prezydenta Bydgoszczy pana
Romana Jasiakiewicza. Jako ostatnia Stary Ry-
nek opu�ci³a grupa "Przezroczysta".

Od tej chwili w kaplicy naszego ko�cio³a
parafialnego codziennie o godz. 20.30 trwa³y
czuwania modlitewne a¿ do dnia wej�cia Piel-
grzymki na Jasn¹ Górê, czyli do 6 sierpnia.
Ka¿dego wiêc dnia, po Ró¿añcu w intencji piel-
grzymów, osób dbaj¹cych o ich bezpieczeñstwo,
oraz innych w ró¿ny sposób im pomagaj¹cych,
S³uchali�my relacji z danego dnia pielgrzymki
przekazywanej przez nasz¹ parafiankê Agniesz-
kê za po�rednictwem Radia "Plus". By³a te¿
mo¿liwo�æ przekazania ¿yczeñ swym najbli¿-
szym i znajomym, które dociera³y do adresa-
tów-pielgrzymów ju¿ nastêpnego dnia.

Za mo¿liwo�æ bliskiego kontaktu z piel-
grzymami dziêkujemy ca³emu personelowi Ra-
dia "Plus", naszym sprawozdawcom: ks.
Krzysztofowi i Agnieszce, oraz Telekomunika-
cji Polskiej S.A. za sponsorowanie przekazów
telefonicznych. Dziêkujemy równie¿ Redakcji
dziennika z Bydgoszczy - Ilustrowanego Ku-
riera Polskiego za przekazywanie ¿yczeñ i wia-
domo�ci od pielgrzymów.

 FOTO MA£A, TEKST ADALBERT

Pielgrzymkowe modlitwy

RADIO NA PLUS
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Jubileuszowa pielgrzymka roku 2000 w Grupie Przezroczystej

BO¯E �PRZYPADKI�
Wyruszaj¹c do Czêstochowy na tego-

roczn¹ pielgrzymkê - której has³o brzmia³o "
Ciebie Bo¿e wychwalamy" nie s¹dzi³em, ¿e
Bóg zgotuje mi tyle powodów do Jego chwa-
lenia.
Przypadek 1 Drodze krzy¿owej odprawia-
nej przez nasz¹ grupê towarzyszy od siedmiu
lat drewniany krzy¿  zbudowany podczas
strajków na terenie ZNTK, którym opiekuje
siê grupa czerwono-czarna. W tym roku pew-
ne wydarzenie doda³o nam zupe³nie nieprze-
widziany krzy¿. Oko³o 3 km przed Turskiem,
gdzie mieli�my Mszê �w., pêk³ nam stela¿ od
nag³o�nienia i to w taki sposób, ¿e znalaz³
siê w trzech czê�ciach. Jedn¹ czê�æ stanowi-
³y g³o�niki, na drugiej wisia³a elektronika, a
na trzeciej pojemnik z akumulatorem zasila-
j¹cym ca³o�æ. W warunkach polowych napra-
wa by³a w zasadzie wykluczona. Trzeba by³o
wiêc dalej nie�æ tê trójcz³onow¹ ca³o�æ zmie-
niaj¹c siê co oko³o 100 m.

Dopóki my�la³em kategoriami prowizorek,
¿adna naprawa nie wydawa³a siê na tyle sku-
teczn¹, aby doprowadziæ ca³o�æ do stanu u¿y-
walno�ci. Poleci³em w czasie Mszy �w. spra-
wê Bogu i oto okaza³o siê, ¿e po Mszy �w.
podchodz¹c do "wraku" naszego nag³o�nie-
nia, jedno spojrzenie uruchomi³o pomys³ na
naprawê. Do realizacji potrzebna by³a "tyl-
ko" wiertarka, imad³o i kilka �rubek.
Szuka³em wiêc domu z jakim� warsztacikiem
- lecz niestety nic nie znalaz³em. Id¹c dalej
spotka³em starszego cz³owieka z parasolk¹.
Pytam czy jest z tej miejscowo�ci i czy nie
wie gdzie mo¿na by dokonaæ naprawy? Nie-
stety, nie pochodzi³ z tej miejscowo�ci, ale
mia³ rozeznanie w okolicy i wiedzia³, ¿e 6
km od Turska jest warsztat. Za³adowa³em
wiêc sprzêt "na ¿uka" i pojecha³em we wska-
zanym kierunku. Naprawili�my. Po naprawie
zostali�my wraz z kierowc¹ ugoszczeni cie-
p³ym posi³kiem i obdarowani sporym karto-
nem pomidorów. W czasie wspólnego posi³-
ku okaza³o siê, ¿e ów cz³owiek pochodzi³ z
Gdyni, gdzie jest przewodnicz¹cym przypa-

rafialnego Klubu Seniora i w³a�nie ze swoj¹
grup¹ by³ na pielgrzymce w Licheniu. Po piel-
grzymce przyjecha³ do swojej córki miesz-
kaj¹cej 6 km od Turska i od niej w³a�nie przy-
by³ na Mszê �w. do Turska. Tam go w³a�nie
spotka³em.
Przypadek 2. Na trasie z Bydgoszczy do
Gniezna spotka³em osobê, która od kilku lat
chodzi³a w grupie bia³o-czarnej z Gniezna do
Czêstochowy. Na pytanie, dlaczego rozpoczy-
na pielgrzymkê z innego miasta, skoro miesz-
ka w Gnie�nie, odpowiada, ¿e trasê z Gnie-
zna do Czêstochowy zna bardzo dobrze, a
chce poznaæ inn¹. Jest zadowolona, bo po-
zna³a nie tylko now¹ trasê, ale i nowych lu-
dzi i nowe spojrzenie na Boga.
Przypadek 3. W Gnie�nie na noclegu (bar-
dzo d³ugim, bo zaczynaj¹cym siê od godz.
16.00) spotka³em cz³owieka niewierz¹cego
(tak sam siê okre�la³), dla którego jednym z
powodów pój�cia by³o to, ¿e argumenty któ-
rymi pos³ugiwa³ siê do tej pory - uzasadnia-
j¹c swoj¹ niewiarê, przesta³y byæ argumen-
tami znacz¹cymi. Szed³ szukaæ odpowiedzi
na pytania; czy wierzyæ i je�li wierzyæ to dla-
czego? Cz³owiek ten podczas swojego poszu-
kiwania, potrafi³ zadaæ mi pytania, które od-
kry³y przede mn¹ podstawy wiary.
Przypadek 4. W czasie pielgrzymki natkn¹-
³em siê na cz³owieka, który wybór swojej dro-
gi ¿yciowej prezentowa³ przez swój ubiór (su-
tanna). Podczas rozmowy, gdy stopniowo od-
krywa³em przed nim swoje rozterki, milcz¹c
przys³uchiwa³ siê moim wywodom, podaj¹c
na koniec tylko swoje sugestie. Jakie¿ by³o
moje zaskoczenie, kiedy ostatniego dnia pod-
szed³ do mnie i podziêkowa³ mi za moje �wia-
dectwo dodaj¹c, ¿e boryka siê z problemami
o podobnej strukturze i randze.
Przypadek 5. Spotka³em osobê, z któr¹ w
tzw. "czasie dla bli�niego" zacz¹³em rozma-
wiaæ o sprawach powierzchownych (jak ma
na imiê, który raz na pielgrzymce, ile b¹bli
na nogach, co robi itp.) po czym przeszli�my
w rozmowie do spraw spraw bardziej zasad-
niczych, które nas nurtowa³y na codzieñ. Do-
póki "�lizgali�my siê" na ogólnikach, rozmo-
wa stawa³a siê coraz bardziej odleg³¹ od nas.
W pewnym momencie musieli�my jednak
pój�æ w g³¹b i zaufaæ sobie nawzajem, od-
kryæ sprawy, na które nie zawsze mo¿na zna-
le�æ jednoznaczne odpowiedzi, lub te, na któ-
re odpowied� rodzi siê w bólach. I dopiero
takie postawienie sprawy by³o powodem o¿y-
wienia rozmowy i twórczego poszukiwania
Boga. Kto� mo¿e stwierdziæ, ¿e wymienio-
ne wy¿ej powody to: "zdarzenia", "zrz¹dze-
nia losu". Ja chcia³bym jednak wychwaliæ
Boga za to, ¿e stworzy³ dla mnie takie "BO¯E
PRZYPADKI" podczas pielgrzymki w gru-
pie PRZE�ROCZYSTEJ.

TEKST I FOTO PAWIK
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DA �Martyria�

STUDENT
W ZAKOPANEM

Góry ... Wed³ug encyklopedii to rozle-
g³e, wznosz¹ce siê ponad otaczaj¹cym tere-
nem obszary powierzchni Ziemi, które cha-
rakteryzuje rze�ba o znacznych ró¿nicach wy-
soko�ci.

A dla mnie to miejsce do którego wra-
cam co roku, by odkrywaæ piêkno przyrody,
poznawaæ ludzi i siebie, a przede wszystkim
zbli¿aæ siê do Pana Boga, który jest Dawc¹
wszystkiego.

Taki by³ te¿ tegoroczny pobyt kilku-
nastoosobowej grupy studentów z DA �Mar-
tyria� w Zakopanem. W ci¹gu spêdzonego
tam tygodnia, mieli�my czas na modlitwê i
codzienn¹ Eucharystiê. Byli�my u Sióstr Ur-
szulanek, które ugo�ci³y nas w pokoju za-
mieszkiwanym  dawniej przez ks. Karola
Wojty³ê, zatrzymuj¹cego siê na Podhalu, by
poje�dziæ na nartach.

Wiele chwil up³ywa³o nam na rozmo-
wach, tych zwyk³ych, codziennych pogadu-
chach, ale i tych powa¿nych, czêsto trudnych
i wymagaj¹cych. Oczywi�cie nie mog³o za-
brakn¹æ odwiedzin znajomej rodziny górali,
w której zawsze do�wiadczamy go�cinno�ci,
otwartych serc i ludzkiej m¹dro�ci. Jednak
góry to przede wszystkim szlaki. Jedne pro-
wadz¹ na Krupówki, inne w doliny, jeszcze
inne wysoko, wysoko na tatrzañskie szczyty.
My chodzili�my ró¿nymi drogami, staraj¹c siê
na ka¿dej podziwiaæ piêkno stworzenia.
Uczyli�my siê wêdrowaæ w grupie, pomagaæ
sobie, dzieliæ siê tym, co ka¿dy z nas posia-
da, rado�ci¹, pokojem, po prostu sob¹.

Wdrapali�my siê na szczyty ( m.in.
Ko�cielec, Kasprowy Wierch, �winicê), prze-
szli�my jaskinie (Myln¹, Mro�n¹), spacero-
wali�my dolinami ... Wrócili�my po siedmiu
dniach pe³ni wra¿eñ, do�wiadczeñ i z mnó-
stwem zdjêæ z górskich woja¿y.

GÓRALKA

W INTENCJI
M£ODZIE¯Y

Po powrocie z Jasnej Góry i jednym
dniu odpoczynku (spêdzonym zwykle przez
czê�æ m³odych pielgrzymów na przepakowa-
niu baga¿u) wyruszy³a w dniu 8 sierpnia o
godz. 9.00 do Rzymu na XV Jubileuszowe
�wiatowe Dni M³odzie¿y stu osobowa grupa
m³odzie¿y z naszej parafii.

W niedzielê 13 sierpnia i w Uroczy-
sto�æ Wniebowziêcia NMP 15 sierpnia, ró-
¿aniec podczas nabo¿eñstw Maryjnych (od-
powiadaj¹c na pro�bê ks. Krzysztofa w dniu
wyjazdu o modlitwê za m³odych) zosta³ ofia-
rowany w intencjach owocnego prze¿ycia
tych dni. Równie¿ w dniu 16 sierpnia comie-
siêczne Czuwanie z Maryj¹ po�wiêcone by³o
duchowej ³¹czno�ci z Ojcem �wiêtym i m³o-
dzie¿¹ zgromadzon¹ wokó³ niego.

Za� Parafialny Dzieñ Fatimski 21 sierp-
nia przygotowany przez Grupê "D¹b" by³ po-
dziêkowaniem Bogu i Jego Matce za otrzy-
mane ³aski, w ³¹czno�ci z m³odymi pielgrzy-
mami przebywaj¹cymi w Rzymie u samych
korzeni naszego chrze�cijañstwa - przy gro-
bie �w. Piotra.

ADALBERT

Jasna Góra przed laty

TAK BY£O
W sierpniu jest w naszym kraju "Po-

spolite Ruszenie". Polacy ruszaj¹ gremial-
nie na pielgrzymki pieszo, autobusami, po-
ci¹gami, na rowerach i czym jeszcze trud-
no nawet wymieniæ. Pielgrzymuj¹ do Sank-
tuariów, Konkatedr ... Organizuje siê te¿
pielgrzymki miêdzyparafialne jak nasza
Fordoñska.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e nie zawsze w
Polsce tak by³o. Przypominam sobie piel-
grzymkê na Jasn¹ Górê w mrocznym roku
1958. Pielgrzymka nasza liczy³a tylko kil-
kana�cie osób. Jechali�my przez ca³¹ noc
poci¹giem przepe³nionym lud�mi ponad
miarê (nie pielgrzymami) stoj¹c lub kuca-
j¹c w wagonie na korytarzu. Nie by³o trans-
parentów, �piewu, ani g³o�nej modlitwy w
drodze. Nie mogli�my mieæ ¿adnych reli-
gijnych znaków.

Na Jasnej Górze by³o cicho i pusto,
czego teraz nie mo¿na sobie nawet wyobra-
ziæ. Tylko obraz Matki Bo¿ej ods³ania³ siê
przy d�wiêkach melodii tak samo jak dzi-
siaj. Poci¹g na szczê�cie nie mia³ opó�nie-
nia i zd¹¿yli�my na ten wzruszaj¹cy mo-
ment. W kaplicy Matki Bo¿ej, oprócz na-
szej ma³ej pielgrzymki, by³o zaledwie parê
osób. Przebywali�my z Matk¹ Bo¿¹ Jasno-
górsk¹ przez ca³y dzieñ modl¹c siê, a tak¿e
odprawili�my Drogê Krzy¿ow¹ na wa³ach
obronnych.

Kiedy Obraz zosta³ wieczorem za-
s³oniêty wyruszyli�my w drogê powrotn¹,
takim samym zapchanym poci¹giem. Pa-
miêtam, ¿e by³am bardzo zmêczona i bar-
dzo dumna, ¿e uda³o siê byæ u stóp Królo-
wej Polski.

GS

Informujemy
zawiadamiamy

26 lipca wyruszyli�my w Grupie Przeroczystej na
Pielgrzymkê Piesz¹ do Czêstochowy.

8-23 sierpnia byli�my w Rzymie na XV �wiato-
wych Dniach M³odych. Wyjecha³a ponad 100-oso-
bowa grupa.
PA�DZIERNIK 2000

1 - 18.30 - ko�ció³ - pierwsza niedzielna Msza
�wiêta akademicka

4 - 20.00 - kaplica - pierwsza �rodowa Msza �wiê-
ta akademicka

6 - 21.00 - kaplica - czuwanie pierwszopi¹tkowe

7 - 16.00 - sala  DA - spotkanie popielgrzymkowe
Grupy "Przezroczystej"

14 - 16.00 - sala DA spotkanie uczestników XV
�wiatowego Dnia M³odzie¿y

15 - 23 VII AKADEMICKIE DNI M£ODYCH
POD HAS£EM �TU CHODZI O WIECZNO�Æ�

15 - 13.00 - Bazylika �w. Wincentego a'Paulo-
Msza �w. "telewizyjna" * 18.00 - hala Astorii -
koncert zespo³u HOUK
16 do  18 - 20.00 - kaplica - Rekolekcje akade-
mickie

19 do 20 - Wyk³ady na bydgoskich uczelniach wy-
¿szych

21 - Maraton filmowy

22 - 18.30 - Konkatedra; ul. Farna 2 - Jubileusz
Nauczycieli Akademickich -Ogolnobydgoska In-
auguracja Roku Akademickiego 2000/2001
23 - 20.00 - aula Domu Katechetycznego - bal
otrzêsinowy

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

PRZYGOTOWA£ MA£A



W dniu 1 sierpnia (jak co roku od  lat)
go�cili�my w naszej parafii na noclegu piel-
grzymów, którzy szli z Gdañska na Jasn¹
Górê. Oto co opowiedzia³a podczas rozmo-
wy jedna z osób korzystaj¹cych z noclegu u
autora rozmowy - pani Wanda.

Maj¹c chwilê czasu porozmawiajmy o tym,
by przybli¿yæ naszym Czytelnikom i parafia-
nom Pielgrzymkê Gdañsk¹. Która to w ogó-
le jest Pielgrzymka?
W tym roku, tak samo jak i Wasza - Gnie�-
nieñska, jest to ju¿ XVIII Pielgrzymka Pie-
sza.

Która to z kolei pielgrzymka dla Pani?
Idê ju¿ jedenasty raz na Jasn¹ Górê.

Co sk³oni³o Pani¹ do pierwszego "pój�cia"
z pielgrzymk¹?
Wtedy jeszcze pracowa³am. Zespó³ pielgrzy-
mów sk³ada³ siê z wielu m³odych ludzi, z któ-
rych wiêkszo�æ na prze³omie lipca i sierpnia
bra³a urlopy i sz³a na pielgrzymkê. My�la³am,
¿eby te¿ pój�æ, a nie w tym czasie "siedzieæ
w pracy". Przyznam, ¿e wybra³abym siê tak
trochê z ciekawo�ci, ale odk³ada³am ten mo-
ment, my�l¹c ¿e nie podo³am, bo taki kawa³
drogi. By³y chêci, ale brakowa³o odwagi. W
1990 roku ciê¿ko zachorowa³ mój syn. To
mnie zmobilizowa³o, aby te cierpienia jego i
moje zanie�æ Matce Bo¿ej i Jej przedstawiæ.
I posz³am. Ofiarowa³am trud pokonania tej
trasy pieszo.

Tak od razu, bez obaw?
Nie by³am pewna czy podo³am. Nikomu nie
mówi³am, ¿e idê z pielgrzymk¹, ani znajo-
mym, ani s¹siadom. My�la³am, ¿e gdy nie
podo³am to po dwóch, trzech dniach wrócê.

Ale nie trzeba by³o wracaæ?
Nie, nie wróci³am. Zawziê³am siê i dosz³am.

Ucieszona pewnie Pani by³a z dokonanego
dzie³a?
Ojej! Ucieszona to za ma³o. Jak wchodzili-
�my po schodach na Jasn¹ Górê to rycza³am
jak bóbr. Prawie w g³os.

£zy rado�ci, szczê�cia?
Tak, to by³y prawdziwe ³zy rado�ci i szczê-
�cia. Przyznam, ¿e nigdy w ¿yciu nie by³am
taka szczê�liwa. To by³ ponadto mój pierw-
szy w ¿yciu pobyt na Jasnej Górze i do tego
dosz³am tam pieszo.

A otarcia, pêcherze - nie bola³o?
Nie, przez ca³¹ drogê nie mia³am pêcherzy
czy otaræ. W ogóle na te dolegliwo�ci nie cier-
pia³am. Raz w ¿yciu mia³am "asfaltówkê".
Jednak zawsze przy sobie mam w apteczce
ig³ê spirytus i talk.

Jak siê przed tym ustrzec? Czy wystarcz¹ tyl-
ko "twarde" nogi?
Mo¿e trochê, ale najwa¿niejsze s¹ buty - lu�-
ne, wygodne, najlepiej rozdeptane obuwie i
skarpety "frote". Na asfaltówkê natomiast

Wanda idzie pieszo z Gdañska do Czêstochowy

PRZYSTANEK FORDON
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d³uga sukienka, lub cienkie spodnie i po krzy-
ku.

A kiedy przychodzi kryzys?
To ró¿nie u niektórych bywa. U mnie wystê-
puje zwykle po pierwszym etapie. Cz³owiek
rano wstaje ca³y obola³y. Nogi nie chc¹ nie�æ,
ba nie chc¹ siê poruszaæ. Jednak my�l, ¿e idê,
aby doj�æ do Naszej Matki i modlitwa mobi-
lizuje. W ogóle dla mnie to I i II etap s¹ naj-
bardziej przemodlone. Aby zapomnieæ i prze-
³amaæ ten kryzys nie my�lê o czym innym,
tylko siê modlê. To dodaje si³.

Czy w roku obecnym, roku Wielkiego Jubi-
leuszu pielgrzymka ró¿ni siê od poprzed-
nich?
Pielgrzymka jako taka jest taka sama. Ta sama
trasa, te same miejsca postojów. Jednak roz-
wa¿ania, nauki, modlitwy na trasie przypo-

minaj¹ o tym, ¿e idziemy w szczególny czas.
Pani Jasnogórska szczególnie na nas czeka i
nas powita.

Pod wzglêdem liczebno�ci uczestników te-
goroczna pielgrzymka siê czym� wyró¿nia?
Nie bardzo wiem. W 1990, kiedy bra³am
udzia³ pierwszy raz, te¿ by³o wiêcej osób.
Pó�niej z roku na rok liczba pielgrzymów ma-
la³a, aby od 1996 roku znowu nieco zwy¿ko-
waæ. Nie osi¹ga jednak takiej liczby pielgrzy-
mów jak w latach 80-tych.

Co jest wed³ug Pani przyczyn¹ takiego sta-
nu rzeczy?
Pewnie trochê wi¹¿e siê to z otrzyman¹ wol-
no�ci¹. Na pewno te¿  z konsumpcyjnym try-
bem ¿ycia i pogoni¹ za dobrami doczesnymi.
Pewien wp³yw mo¿e mieæ du¿e bezrobocie,
zw³aszcza w�ród m³odzie¿y, choæ nie powin-
no to byæ przeszkod¹, a raczej zachêt¹ do
modlitwy i pielgrzymowania. Trzeba jednak
nazwaæ rzecz po imieniu i przygnaæ, ¿e my
starsi za ma³o okazujemy ludziom m³odym
zrozumienia i mi³o�ci, a tylko narzekamy na
dzisiejsz¹ m³odzie¿. Zapomnieli�my, ¿e bê-

d¹c m³odymi te¿ szukali�my nowych warto-
�ci, nie zawsze akceptowanych przez naszych
rodziców.

Ile osób liczy tegoroczna Gdañska Piel-
grzymka?
Nie wiem. Nasza grupa Bia³o-Czerwona to
jest 120 osób. Podobnych grup jest sze�æ.

Czy mo¿na wiedzieæ bli¿ej, sk¹d jest grupa
bia³o-czerwona?
Kolebk¹ grupy jest parafia Matki Bo¿ej Kró-
lowej Ró¿añca �wiêtego. S¹ w niej równie¿
osoby z parafii �w. Brata Alberta, ale i z in-
nych, czasem odleg³ych miejsc od naszej pa-
rafii. By³y przypadki, ¿e kto� mia³ rodzinê,
czy znajomych w naszej parafii i chcia³ i�æ z
nami, nie by³o przeszkód.

Id¹c ju¿ 11 raz korzysta³a Pani tyle¿ razy z
noclegów na Fordonie.
Zawsze korzysta³am z noclegów w Fordonie
i tylko raz w innej, a resztê w tej parafii. S¹
tacy pielgrzymi, którzy nawi¹zali ju¿ kontakt
z lud�mi z tej parafii i maj¹ noclegi zapew-
nione, zanim wyruszymy na trasê. Ja tego nie
praktykujê, tylko czekam co Bóg da. Zawsze
jednak mile wspominam Wasz¹ go�cinno�æ.
Jest to miejsce, gdzie mo¿na siê dobrze umyæ,
zrobiæ jak¹� niewielk¹ przepierkê, a gdy trze-
ba to i wyspaæ siê prawie jak w domu. Za-
wsze te¿ czêstujecie nas dobrym jedzeniem,
prawie jak w �wiêto. Gdyby�my wszêdzie tak
jedli to u celu pielgrzymki przyby³oby nam
pewnie kilka kilogramów. Bardzo sobie ce-
niê tak¹ rodzinn¹ atmosferê jak¹ zawsze za-
stajê.

Na zakoñczenie tej rozmowy proszê o kilka
s³ów do parafian i Czytelników naszego mie-
siêcznika.
Wszystkim parafianom wiele rado�ci, szczê-
�cia i Bo¿ej opieki, oraz ³ask od Patronki na-
szej parafii, wspólnej naszej Patronki, bo
równocze�nie obchodzimy odpust parafialny
(7. pa�dziernika). Czytelnikom za� ¿yczê
wielu artyku³ów zbli¿aj¹cych do Boga i Ko-
�cio³a.

W imieniu wszystkich zainteresowanych
dziêkujê za ¿yczenia. A czego ¿yczyæ Wam,
pielgrzymom?
Pewnie zdarcia zelówek.

Dobrze. Niech bêdzie zdarcia zelówek i wie-
le ³ask od Królowej z Jasnej Góry i b³ogo-
s³awionego czasu pielgrzymowania. Dziêku-
jê za rozmowê i Szczê�æ Bo¿e na dalsza dro-
gê.
Dziêkujê, bêdziemy siê i za Was modliæ, a
Wy w Waszych codziennych modlitwach, któ-
re praktykujecie wspomnijcie równie¿ o nas.
Wspomnieli�my. Nie zapomnieli�my. Na
jednym z wieczornych czuwañ modlitew-
nych w kaplicy modlili�my siê za wszyst-
kich pielgrzymów, w tym równie¿ tych z
Gdañska, których go�cili�my.

Z pani¹ Wand¹ - pielgrzymuj¹c¹  do Czêsto-
chowy 1. sierpnia 2000 roku rozmawia³
Krzysztof. Rozmowa nie jest autoryzowana.
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Pierwszego sierpnia od osiemnastu
ju¿ lat przybywaj¹ do naszej parafii piel-
grzymi z Gdañska, udaj¹cy siê pieszo na
Jasn¹ Górê. Ilu tych pielgrzymów go�cili-
�my w naszych domach, mo¿emy przypo-
mnieæ sobie przegl¹daj¹c otrzymane od
nich widokówki z ¿yczeniami, pozdrowie-
niami, podziêkowaniami za serdeczne przy-
jêcie i z zapewnieniem o swojej modlitwie
w naszej intencji przed obrazem Pani Ja-
snogórskiej. Zacieraj¹ siê w pamiêci ich
twarze, myl¹ imiona; Ewa, Kasia, Danka,
Zosia, Grzegorz, Rodzina z Gdañska, Ania,
która do wpó³ dwunastej w nocy nie wróci-
³a z Apelu ... Byli�my zaniepokojeni i po-
stanowili�my jej poszukaæ. Siedzia³a na
krze�le w punkcie sanitarnym, z opuszczo-
n¹ g³ow¹ i przymkniêtymi oczami. Nogi
mia³a obanda¿owane po przek³utych pê-
cherzach. Ucieszy³a siê na widok Gospo-
darza i uwiesiwszy siê na jego ramieniu,
przyku�tyka³a do domu. By³am prawie pew-
na, ¿e to koniec jej pielgrzymowania. Rano
jednak wsta³a pe³na werwy i by³a gotowa
i�æ dalej.

W tym roku go�cili�my Krystynê (lat
61) z Gdañska Oliwy i Eugeniê (lat 57) z
Gdañska -Przymorza. które pielgrzymowa-
³y do Czêstochowy pieszo po raz pierwszy.
Obie od dawna marzy³y o takiej pielgrzym-
ce, jednak nie mog³y zrealizowaæ swoich
planów, gdy¿ by³y zajête rodzin¹ i wycho-
waniem dzieci. Wyruszy³y wiêc dopiero
teraz, nios¹c swoje intencje, a tak¿e inten-
cje bliskich, którzy "g³êboko to prze¿ywa-
j¹ i je dopinguj¹". Krystyna ju¿ po pierw-
szym etapie chcia³a zrezygnowaæ, ale nie-
powtarzalna atmosfera, ¿yczliwo�æ wspó³-
braci pielgrzymów i ciekawo�æ co przynie-
sie nastêpny etap, a tak¿e wielkie pragnie-
nie doj�cia do celu - doda³o jej si³. Na moje
pytanie, czy mo¿e Rok Jubileuszowy rów-
nie¿ wp³yn¹³ na ich decyzjê wziêcia udzia-
³u w tej pielgrzymce obie odpowiedzia³y,
¿e nie. Chocia¿ zastanawiaj¹ siê, ¿e w³a-
�nie w tym roku by³y gotowe pój�æ. Podziê-
kowa³am za rozmowê, ¿ycz¹c umêczonym
�siostrom� dobrej  nocy.

Czy spe³ni³y siê marzenia Eugenii
i Krystyny dowiem siê, gdy przy�l¹ kartkê
z Czêstochowy, a wierzê, ¿e na pewno tak.

GABLA

PS. P¹tnicy z Gdañska pokonuj¹ trasê d³u-
go�ci oko³o 500 km.

Cz³owiek na mojej drodze

OSIEMNASTY
RAZ

Mieszka w naszj parafii

KTO� Z WARSZAWY
W miesi¹cu sierpniu w sposób

szczególny pamiêtamy o Powstaniu War-
szawskim, które wybuch³o pierwszego
sierpnia 1944 roku, (*)  (...) bo to, co dzia³o
siê w Warszawie nie nale¿y tylko do dzie-
jów Warszawy, nie nale¿y równie¿ do dzie-
jów narodu polskiego, lecz do ca³ej ludz-
ko�ci. Walkê w Warszawie mo¿na porów-
naæ do Termopil. I one nie nale¿¹ tylko do
historii narodu greckiego; one s¹ równie¿
w³asno�ci¹ ca³ej ludzko�ci. I w Termopi-
lach chodzi³o o styl ¿ycia. O to, czy zwy-
ciê¿y perskie barbarzyñstwo-czy duch hel-
leñski. Jak tutaj przewaga germañska, tak
tam przemoc perska grozi³a zniszczeniem
wszelkich warto�ci, które czyni¹ ¿ycie god-
nym ¿ycia. I jak tam - w Warszawie prote-
stowano walk¹.

Trzeba by³o - bez wzglêdu na ludz-
ki odruch trwogi, na opór wewnêtrzny or-
ganizmu - stawiaæ barykady, gasiæ ogieñ na
dachach, wynosiæ rannych w�ród zwa³ów
dymu i po¿aru pod stopami. Nikt nie mia³
ani czasu ani mo¿liwo�ci odpoczynku. A w
nocy? Fontanny artylerii przeciwlotniczej,
huk czo³gów, jêki rannych. Takie by³o ¿y-
cie Warszawy - taki by³ jej walcz¹cy pro-
test - dniem i noc¹. (...)

Mia³e� wtedy nieca³e cztery lata i miesz-
ka³e� w tym czasie w Warszawie. Czy pa-
miêtasz co� z tamtych wydarzeñ?
Owszem, co nieco pamiêtam, na przyk³ad
jak siedzieli�my z mam¹ i siostr¹ w jakiej�
wielkiej piwnicy. By³o tam oprócz nas, jesz-
cze kilkoro dzieci z mamami. Pamiêtam
du¿e szczury siedz¹ce pod �cianami, rzu-
ca³em w nie czym�, co znalaz³em w pobli-
¿u. Ruszy³y siê na chwilê i potem znów
zajê³y swoje miejsca. W nocy doro�li brali
dzieci miêdzy siebie, ¿eby nas nie pogry-
z³y. Pamiêtam te¿, ¿e przychodzili do nas
ró¿ni ch³opacy, przynosili jedzenie i opo-
wiadali co siê dzieje na górze.

Co dzia³o siê z wami po upadku Powsta-
nia?
Pamiêtam tylko, ¿e znowu byli�my w wiel-
kim pomieszczeniu i by³o tam du¿o ludzi.

Moja mama mówi³a mi pó�niej, ¿e by³ to
dworzec w Pruszkowie (w Pruszkowie by³
obóz przesiedleñczy). Stamt¹d ludzie ³ado-
wali siê na odkryte wagony (wêglarki); p³a-
kali i modlili siê. Wszêdzie krêcili siê ¿o³-
nierze i mówili, ¿e wywo¿¹ nas do pracy w
Niemczech. Czu³em nastrój grozy i ba³em
siê. Pada³ deszcz i by³o mi zimno. Noc w
wagonie chyba przespa³em, bo pamiêtam
jak ju¿ by³o jasno, poci¹g sta³, dooko³a by³y
pola i nie by³o ju¿ ¿o³nierzy. Jak siê potem
okaza³o by³y to transporty do O�wiêcimia,
a ten którym jechali�my uratowa³y rozkrê-
cone tory. Uratowa³o nas tak¿e to, ¿e moja
mama nie wierzy³a Niemcom co do tej pra-
cy i wsiedli�my w³a�nie do tego ostatniego
poci¹gu.

 Czy z Twojej rodziny kto� walczy³ w Po-
wstaniu?
Mój wujek i zarazem ojciec chrzestny. Mia³
wtedy 22 lata i prawdopodobnie zgin¹³, ale
cia³a nigdy nie odnaleziono.

Nog¹ mo¿na potr¹ciæ
tu¿ obok rynsztoku
W biednych kwiatach
i he³mu rynsztunku
Krzywy napis "Nieznany"
i z b³ota pow³oka
I s³owa twardej chwa³y:
"Pad³ na posterunku".
Jemu to siê nale¿y
najszczerszy z pacierzy,
Co umieraj¹c szepta³:
"Warszawy nie damy"
Grób na skwerze ulicznym,
krzy¿ z okiennej ramy
Taka ma³a mogi³ka,
a wielko�æ w niej le¿y.

REDKA

Od autora: (*) - W¹tek pochodzi  z ksi¹¿ki pod
tytu³em  "Warszawa Bohaterska" (M. Czer-
wiñski i K. Paszkowski, Poligrafika, £ód�
1946)  - tekstu Wojciecha B¹ka  pt. "Miasto
1udzko�ci".  Rozmowê z Jackiem  przepro-
wadzono 1. sierpnia 2000 roku.  Autor wier-
sza jest nieznany.
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BY£AM
W WIÊZIENIU

"By³em w wiêzieniu, a przyszli�cie do Mnie.
(...) Panie, kiedy widzieli�my Ciê chorym lub
w wiêzieniu i przyszli�my do Ciebie? A Król
im odpowie: Zaprawdê, powiadam wam:
Wszystko, co uczynili�cie jednemu z tych bra-
ci moich najmniejszych, Mnie�cie uczynili."
(Mt 25,31-46)

Znamy te s³owa Jezusowe o S¹dzie Ostatecz-
nym, prawda? Tyle razy nasz Ko�ció³ �wiêty
jak Matka poucza nas jak i�æ, by doj�æ do Nie-
ba! Ile¿ to razy zastanawiali�my siê, czy dope³-
niamy tego wszystkiego, o czym mówi Jezus?
W Imiê Bo¿e od tych s³ów chcê rozpocz¹æ moje
do Was pisanie.

Kochani, chcê dzi� podzieliæ siê z Wami ra-
do�ci¹, ¿e pragnienie mojego serca pozwoli³ mi
Pan zrealizowaæ w roku �wiêtym Jubileuszo-
wym. Od zawsze czu³am potrzebê dzielenia siê
rado�ci¹ i mi³o�ci¹ chrze�cijañsk¹, jakie Bóg
w serca nasze wlewa, tak¿e z tymi biedaczyna-
mi, którzy zeszli na niew³a�ciwe �cie¿ki. Nicze-
go jednak¿e nie przyspiesza³am, czeka³am na
wyra�ne znaki Bo¿e. I oto w te wakacje pozwo-
li³ mi Pan nawi¹zaæ kontakt z jednym z Zak³a-
dów Karnych. Rado�æ moja jest ogromna! Do-
�wiadczam wspania³ej opieki i prowadzenia
Ducha �wiêtego. My�lê teraz, ¿e do niektórych
zadañ w ¿yciu naszym, trzeba by�my siê lepiej
przygotowali i poddali d³u¿szym oczyszczeniom.
Kochani, có¿ mogê Wam powiedzieæ? Ci bra-
cia nasi za wiêziennymi murami byæ mo¿e s³usz-
nie ukarani s¹ za swoje przewinienia; jedni za
mniejsze, inni za wiêksze. Przypomnijmy sobie
jednak postawê Jezusa, gdy przyprowadzono do
Niego przy³apan¹ na cudzo³óstwie niewiastê.
Co uczyni³ Jezus? Co powiedzia³ do oskar¿y-
cieli? Czy ja i Ty bracie lub siostro jeste�my
bez ¿adnej winy? Czy tak czy�ci jeste�my, by
rzuciæ kamieniem w przy³apanego na grzechu
brata?

Pewno wielu z Was powie, ¿e musi byæ pra-
wo i nale¿y karaæ przestêpców. Jednak¿e po-
zwólcie mi my�leæ inaczej i nie denerwujcie siê.
Ja nie bêdê otwieraæ im wiêzieñ, ja tylko bar-
dzo chcê by uwolnieni zostali z niewoli wiêk-
szej ni¿ ta, z niewoli grzechu! Chcê otwieraæ
im oczy i serca na prawdê o kochaj¹cym nas
Bogu. Dziel¹c siê z nimi moj¹ wiar¹, mi³o�ci¹ i
rado�ci¹ pragnê obdarzaæ ich równie¿ tym, co
dla mnie najdro¿sze. Pragnê, by zachwycili siê
Jezusem i uwierzyli w mi³o�æ, która wszystko
zwyciê¿a. Przybli¿am im katechizmowe praw-
dy i odwo³ujê siê do moich oraz ich w³asnych
do�wiadczeñ.

Oczywi�cie przychodz¹ do nich kap³ani, te-
rapeuci, psycholodzy, wychowawcy i odwiedza-
j¹ ich krewni. Wielu ludzi anga¿uje siê, by "przy-
wróciæ ich spo³eczeñstwu", tzn. po naszemu

sprowadziæ ich na w³a�ciw¹ �cie¿kê. Czy¿ nie
�piewamy "na ramion swoje we� o Panie, tych
co sami wróciæ ju¿ nie mog¹"? Czy¿ nie mamy
w pamiêci piêknego obrazu, na którym Jezus
jako Pasterz niesie na ramionach najmniejsz¹,
najs³absz¹ owieczkê, by jej wilk nie porwa³?
Czy¿ nie raduje nas Jezusowa przypowie�æ o
dobrym Pasterzu szukaj¹cym jednej zagubio-
nej owieczki?

Chrystus Pan czêsto porównuje siê do do-
brego Pasterza, by przybli¿yæ nam prawdê o
tym, jak bardzo nas kocha i o tym jaka jest Jego
mi³o�æ.

Jezusowa Mi³o�æ wychodzi naprzeciw naj-
s³abszym i najmniejszym. Ci, którzy id¹ w³a-
�ciw¹ �cie¿k¹ s¹ bowiem bezpieczni, s¹ stale w
sercu Pana i ¿yj¹ w �wietle Jego b³ogos³a-
wieñstw. Trzeba jednak, by i oni popatrzyli cza-
sem na te owieczki, które nie mog¹ dotrzymaæ
kroku, lub ju¿ zesz³y na z³¹ drogê. Trzeba wzi¹æ
te s³abe na swoje ramiona. Wspomnijmy tu
choæby t³umaczenie Ojca z przypowie�ci o Synu
Marnotrawnym" (£k 15,25-32). Taka jest Bo¿a
ekonomia zbawienia. My sami z siebie nic do-
brego uczyniæ nie mo¿emy, ale Ty Bo¿e mo¿esz
wszystko! Dzia³aj w nas!

Kochani, pragnê za�wiadczyæ przed wami,
¿e prawd¹ jest, i¿ tak jak wiara, tak i mi³o�æ i
rado�æ pomna¿aj¹ siê, gdy siê nimi dzielimy.
Szkoda, ¿e nie widzieli�cie z jakim przejêciem
�piewaj¹ "moi" wiê�niowie (bo bardzo lubi¹
�piewaæ) piosenkê "Kiedy w jasn¹, spokojn¹
cich¹ noc..." i "Barkê". Wszystkie teksty, które
�piewamy omawiam z nimi i cieszê siê, gdy je
piêknie rozumiej¹. Jak dzieci ciesz¹ siê, gdy mó-
wiê im, ¿e Jezus do nich tak¿e mówi po imie-
niu, ¿e kocha ka¿dego z nich. T³umaczê im bo-
wiem, ¿e Bo¿a mi³o�æ jest adoracj¹ i czekaniem,
czekaniem na wzajemno�æ. Szkoda, ¿e nie wi-
dzieli�cie, jak podawali sobie z r¹k do r¹k mój
ró¿aniec i modlili�my siê razem.

Ka¿dy z nas na swej drodze do Pana upada
z powodu grzechów i niedoskona³o�ci, i ka¿de-
mu z nas daje Pan szczególne chwile ³aski za-
chêcaj¹ce do zatrzymania siê i zastanowienia
nad drog¹. S¹ to na przyk³ad rekolekcje, ale
tak¿e nag³a choroba, utrata pracy lub �mieræ
bliskiej nam osoby.

Oto "moi" wiê�niowie zostali teraz zatrzy-
mani w drodze, prze¿ywaj¹ swój wielki czas ³a-
ski - oby jej nie zmarnowali.

Proszê dzi� Was, którzy idziecie dobr¹ �cie¿-
k¹, pomódlcie siê czasem za te zagubione
owieczki, a Pan uczyni resztê. Pan, który nie
chce �mierci grzesznika, ale tego by siê nawró-
ci³ (ze z³ej drogi) i ¿y³!

A ¿ycie nasze jest z Boga i Bogiem samym
jest. Pisa³abym jeszcze i pisa³a o Panu moim,
ale mo¿e teraz Ty co� napiszesz?

Z Panem Bogiem
ALA

Listy  
do redakcji �Na o�cie¿� 

W RZYMIE

WRZESIEÑ

15-24 Miêdzynarodowy Kongres Mariolo-
giczny
PA�DZIERNIK

8 Jubileusz Biskupów - Synod Biskupów
14-15 �wiatowe Spotkanie z Rodzinami
20-22 Miêdzynarodowy Kongres Misyjno-
Misjologiczny, �wiatowy Dzieñ Misyjny
W FARZE KONKADETRZE W BYDGOSZCZY

WRZESIEÑ-PA�DZIERNNIK

Trwaj¹ Jubileuszowe Dni Parafii.
7 pa�dziernika - Ogólnobydgoski Ró¿aniec
Jubileuszowy ulicami Bydgoszczy. Pocz¹tek
o godz. 20.00 w Farze.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY

PA�DZIERNIK 2000
Intencja ogólna: Aby m³odzi ma³¿onkowie
znajdowali oparcie w �wiadectwie
i pomocy rodziców oraz innych rodzin.
Intencja misyjna: Aby powszechna wspó³-
odpowiedzialno�æ biskupów przyczyni³a siê
do pomna¿ania inicjatyw wspó³pracy misyj-
nej miêdzy Ko�cio³ami lokalnymi.

OPRACOWALI: KFAD I MIETEK

KALENDARIUM 2000

DWA
OSTATNIE NUMERY

Najpiêkniejszym tekstem numeru (7-8/
2000) jest moim zdaniem "Mój Ojciec" (str. 12),
autor: Pawe³. Móg³by on zdobiæ z powodzeniem
"Tygodnik Powszechny", czy inne pisma.
Zw³aszcza przejmuj¹co dla mnie brzmi: "który

jeste� w Niebie" - Ojcze - Jeste�. Kiedy� czyta-
³am wo³anie: <Chryste b¹d�>. Chcia³oby siê
wszystko przepisaæ, ale wspomnê "chleba na-
szego powszedniego daj nam dzisiaj ... chleba,
którego nigdy dosyæ. Z miodem. Dla serca ..."
Piêkne! Poruszaj¹ce.

Bardzo interesuj¹ca wyda³a mi siê te¿
rozmowa z ks. Mariuszem Misiorowskim. I tak
na jej marginesie zastanawiam siê, czy warto
by³o wyrywaæ Pigmejów z epoki neolitu?. Wiem,
¿e nie w tym rzecz - czy warto - bo to i tak by
przysz³o, ale czy nie po¿re ich AIDS. Szokuj¹ce
s¹ ich obyczaje - jednak tylko pozornie - bo
nasza kultura jest podobna, tyle, ¿e bardziej za-
kamuflowana, ob³udna. pozory zachowane.
Rozmowa prowadzona jest ciekawie, ale i te-
ren wyj¹tkowo dziewiczy. Dope³niam sobie
:"Hebanem" Kapu�ciñskiego.

Na pewno na uwagê zas³uguje G³os
Anio³a, próbuj¹cy podwa¿yæ "nijakie, malutkie
chrze�cijañstwo".

Natomiast poprzedni numer (czerwco-
wy) ma znakomity szkic "Byæ dzieckiem". A¿ by
siê chcia³o dopisaæ "Byæ dzieckiem w Polsce,
to: ..." Tam¿e Pawe³ - ju¿ zapowiada siê piêk-
nym tekstem "Jak dziecko ...".

Z wielkim wzruszeniem czyta³am wspo-
mnienie o ks. Antonim Strycharzu. Nie zna³am
go, ale skojarzy³ mi siê z moim zmar³ym przed
rokiem wychowawc¹ i ks. Tischnerem.

Czerwcowy numer to Jubileuszowy Fe-
styn Fordoñski. Dosta³am zawrotu g³owy. Ten
festyn (zestaw organizatorów) u�wiadomi³ mi -
jak wyj¹tkow¹ jeste�cie parafi¹. Festyn z Ma-
jowym i Ró¿añcem???

Ale¿ tam siê u Was dzieje.
£UCJA



KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA
12.09.1683 Zwyciêstwo Jana III Sobieskie-
go nad Turkami pod Wiedniem, zwane Od-
siecz¹, lub Wiktori¹ Wiedeñsk¹.

10.09.1967 Prymas Polski kardyna³ Stefan
Wyszyñski koronowa³ obraz Matki Bo¿ej
w Gietrzwa³dzie.

BYDGOSZCZ

16.09.1772 Przy ul. Bernardyñskiej, obok
rzeki Brdy rozpoczê³a pracê rafineria cu-
kru trzcinowego.

13.09.1927 Bydgoszczanin Piotr Wiêcek
zosta³ zwyciêzc¹ sze�cioetapowego wy�ci-
gu kolarskiego o mistrzostwo Polski.

 FORDON

15.09.1768 Wojska Konfederatów z Wiel-
kopolski zajê³y dla swych potrzeb pieni¹-
dze z fordoñskiej komory celnej i synago-
gi.

12.09.1995 Go�ciem Towarzystwa Gimna-
stycznego "Sokó³-Fordon" by³ Sekretarz
Generalny Towarzystwa "SOKÓ£" w An-
glii Mieczys³aw Werwoda.

PARAFIA

6.09.1991 Ukoñczono budowê ¿elbetowe-
go krzy¿a, który jest na wie¿y naszego ko-
�cio³a.

25.09.1983 Zebranym na Mszy �w. po raz
pierwszy odczytano og³oszenia duszpaster-
skie dla naszej parafii.

 OPRACOWA£ KFAD

Ludzie z pomnika (33)

Urodzi³ siê w maju 1879 roku, praw-
dopodobnie w £êczycy w rodzinie drobno-
kupieckiej, jako syn Samuela i Racheli z
domu Utrich, lub Utrych.

By³a to rodzina pochodzenia ¿ydow-
skiego, choæ od co najmniej kilku pokoleñ
zamieszka³a w Polsce. W 1906 roku Aron
o¿eni³ siê z Zonk¹ (mo¿e Zofi¹) Rupderg i
razem zamieszkali w Glinojecku pow. Cie-
chanów. Tam Bendit trudni³ siê szkleniem,
oraz prowadzi³ skup w³osia, we³ny i szmat.

W 1908 roku urodzi³ im siê pierworod-
ny syn, któremu dano imiona Jakub Aron. W
1925, lub 1926 roku Benditowie przeprowa-
dzili siê do Cerekwicy pow. ¯nin. Jak d³ugo
tam mieszkali nie wiadomo. Wiadomo, ¿e w
nied³ugim czasie Bendit otworzy³ w ¯ninie
zak³ad us³ugowy i tam trudni³ siê szkleniem
okien, obrazów i wyrobem luster, oraz sprze-
da¿¹ obrazów (reprodukcji).

W po³owie lat trzydziestych zak³ad ten
przej¹³ syn Jakub i prowadzi³ go razem z
m³odszym bratem Benjaminem. W tym mniej
wiêcej czasie Aron zakupi³ sobie konia i wóz
i w okresie od sierpnia do pa�dziernika je�-
dzi³ po okolicznych miejscowo�ciach oferu-
j¹c swe us³ugi w postaci szklenia okien i ob-
razów.

W te woja¿e wyrusza³ razem z ¿on¹,
która dodatkowo sprzedawa³a garnki, patel-
nie, talerze itp. sprzêt gospodarstwa domo-
wego. Co roku we wrze�niu przyje¿d¿a³ te¿
do Bydgoszczy, maj¹c tu sta³ych klientów,
w³a�cicieli hurtowni, sk³adów i innych po-

ARON BENDIT

dobnych obiektów, którym uzupe³nia³ szkle-
nie i kitowanie okien na zimê.

W 1939 roku na pocz¹tku wrze�nia g³o-
�no by³o w ¯ninie w niektórych krêgach o
wydarzeniach w Bydgoszczy, w tym o Krwa-
wej Niedzieli. Zapewne to by³o przyczyn¹
od³o¿enia przez niego terminu wyjazdu na
okres pó�niejszy.

Uwa¿aj¹c zapewne, ¿e sytuacja siê
uspokoi³a, w dniu 8 pa�dziernika wyruszyli
jak zwykle, z ¿on¹ do Bydgoszczy. Wiado-
mo, ¿e pocz¹tkowo w³adze niemieckie po-
zwala³y mu na szklenie, bo pracy by³o sporo,
choæ ju¿ w wielu przypadkach klienci nie ci
sami. Po kilku dniach zabrak³o mu szk³a do
dalszej pracy. Podobno, za namow¹ miejsco-
wego Niemca, którego zna³ z okresu przed-
wojennego, uda³ siê do w³adz niemieckich
po zezwolenie- asygnatê na zakup szk³a. By³o
to prawdopodobnie w dniu 17 pa�dziernika i
wtedy zosta³ przekazany wraz z ¿on¹ do Ge-
stapo.

Tak¹ datê podano w dokumentach jako
dzieñ aresztowania. Wiadomo, ¿e Bendito-
wie, maj¹c obywatelstwo polskie, zostali
umieszczeni w obozie dla internowanych
Polaków przy ul. Gdañskiej, w koszarach 15
PAL-u. Zabrany zosta³ stamt¹d transportem,
rzekomo do siedziby Gestapo przy ul. Chod-
kiewicza w dniu 7 listopada. Do miejsca za-
trzymania ju¿ wiêcej nie powróci³. Z doku-
mentów niemieckich wynika, ¿e wraz z ¿on¹
i ca³ym transportem wywieziony zosta³ i roz-
strzelany w Dolinie �mierci w Fordonie.

W dniu 19 pa�dziernika Gestapo w
¯ninie wkroczy³o i skonfiskowa³o zak³ad pro-
wadzony przez Jakuba i Benjamina. Benja-
min zosta³ rozstrzelany na miejscu pod mu-
rem, a ¿ona Jakuba aresztowana. Jakuba nie
by³o w tym czasie w ¯ninie i ju¿ tam nie po-
wróci³. Dzieæmi Jakuba, Eryk¹ (7 1at) i Bru-
nonem (5 1at) zaopiekowali siê okoliczni
mieszkañcy. Po wielu latach tu³aczki wojen-
nej u obcych sobie ludzi wojnê prze¿y³a Ery-
ka. Brunon zmar³ w 1943 roku w Kcyni.

Ojciec Eryki- Jakub Bendit odnalaz³ siê
po wojnie. Czas wojny prze¿y³ w Szwajca-
rii, a pó�niej osiad³ w Austrii. Do Polski ni-
gdy nie powróci³. Zmar³ tam w 1964 roku.

PRZYGOTOWA£ KFAD

�ród³o:
Relacja  ustna pani Eryki Parzywodzkiej,
córki Jakuba.

Od autora:
Dziêkujê za informacjê pani Eryce oraz pañ-
stwu Marlenie i Stefanowi S. za wskazanie
�ród³a informacji. Pani Eryka pragnie za
moim po�rednictwem podziêkowaæ ca³ej pa-
rafii na czele z ksiêdzem Proboszczem i in-
nymi kap³anami za modlitwy i Drogi Krzy¿o-
we w Dolinie �mierci, w których niejedno-
krotnie bra³a udzia³. Spe³niam w tym miej-
scu jej pro�bê.

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)
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Tylko w Radiu �Plus� znajdziesz najnowsze
informacje z globu, kraju i regionu, wiele do-
brej muzyki i wartych zainteresowania au-
dycji.Radio  dobrze  nastawione!



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

CHRZTY
Ja ciebie chrzczê:

w imiê Ojca i Syna
i Ducha �wiêtego

15. lipca 2000 roku

Patryk Olaf Zieliñski
ur. 18.04.2000 r.

23. lipca 2000 roku

Oskar Dominik Walerian
ur. 11.04.2000 r.

Noemi Karolina Balinowska
ur. 18.05.2000 r.

Dominika Lulia Danilewicz
ur. 20.05.2000 r.

Weronika Zehner
ur. 11.06.2000 r.

6. sierpnia 2000 r.

Julia Olejniczak
ur. 11.06.2000 r.

Agata Nowak
ur. 23.06.2000 r.

Aleksandra Harlak
22.05.2000 r.

20.08.2000 r.

Karol Piotr Hertmanowski
25.05.2000 r.

Karina Diana Ronaldowska
12.11.1998 r.

Weronika Adriana Ronaldowska
15.01.1998 r.

Daniel Gabriel Drost
21.06.2000 r.

Maria Stró¿yñska
26.06.2000 r.

Monika Marianna G¹siorowska
15.03.2000 r.

Maciej Sebastian Napieralski
6.07.2000 r.

Kaja Lena Jankowska
23.03.2000 r.

Wojciech £ukasz Czerwczak
22.06.2000 r.

26. sierpnia 2000 r.

Jakub Suty
28.05.2000 r.

27. sierpnia 2000 r.

Micha³ Aleksander Kukiel
14.01.2000 r.

Patronuj¹ naszym ulicom (56)

KONFEDERACI  BARSCY
Patronami tej ulicy s¹ wszy-

scy Polacy, którzy podjêli próbê
walki o uratowanie niepodleg³o�ci
Rzeczypospolitej. Zagro¿enie utra-
ty suwerenno�ci by³o wynikiem nie-
w³a�ciwie prowadzonej polityki
przez Monarchê popieranego przez
obojêtn¹ na losy kraju szlachtê i
czê�æ magnaterii. �wiatli ludzie wi-
dz¹c zbli¿aj¹ce siê zagro¿enie dla
kraju w dniu 9 lutego 1768 roku w
Barze (obecnie Ukraina) za³o¿yli
Konfederacjê, która pod has³ami
obrony wiary, wolno�ci i niepodle-
g³o�ci d¹¿y³a do detronizacji uleg³e-
go Rosji króla Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego i ograniczenia
wp³ywów tego mocarstwa na we-
wnêtrzne sprawy pañstwa. Zryw ten
rozprzestrzeni³ siê na inne obszary
kraju tworz¹c lokalne oddzia³y Kon-
federatów Barskich.

Na naszych terenach walczy-
li i przebywali konfederaci z Wiel-
kopolski. Pierwszym ich przywód-
c¹ by³ Wojciech z Wierzbna Ry-
dzyñski. Nastêpnie dowództwo ob-
j¹³ regimentarz Jakub Ostoja Ulej-
ski. Ten tak rozbudowa³ na naszych
terenach si³y konfederackie, ¿e za-
czêto mówiæ o osobnej Konfedera-
cji Kujawskiej. Rok 1770 przyniós³
seriê niepowodzeñ.

Zaczê³y siê przegrane bitwy i
masowe zsy³ki na Sybir, a aktyw-

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

29. lipca 2000 r.

Martin Pentlinowski
Janine Deland

Krzysztof Gierlicki
Joanna Karolina K³os

Rados³aw Andrzej Janik
Kinga Aleksandra Górska

Marian Czes³aw Ka³as
El¿bieta Katarzyna O�miñska

Piotr Siekierkowski
Marzena Wioletta Pyrzewska

5. sierpnia 2000 r.

Adam Chochliñski
Anna Kieliszak

no�æ konfederatów uleg³a za³ama-
niu. Pod koniec 1770 roku aktyw-
no�æ Konfederacji zmala³a niemal
do zera. Zaczê³a siê za to wzmagaæ
ingerencja Prus w wewnêtrzne spra-
wy Rzeczpospolitej i jej stosunki z
Rosj¹.

B³¹d Konfederatów polega³
na tym, ¿e nie dostrzegli oni w porê
gro¿¹cego niebezpieczeñstwa ze
strony Prus. Nie zauwa¿yli, ¿e uda-
j¹c siê na wyprawê w kierunku War-
szawy otworzyli drogê i u³atwili im
zainicjowanie rozbiorów Rzeczpo-
spolitej.

Chc¹c wynagrodziæ zaszczyt-
ne ich cele i zamiary, oraz przelan¹
dla Ojczyzny krew nadano jednej z
ulic na terenie naszej parafii nazwê
Konfederatów Barskich, która
wpierw mia³a jako patrona Witolda
Jó�wiaka. By³ on za³o¿ycielem i
pierwszym Komendantem w cza-
sach PRL Szko³y Milicji Obywatel-
skiej i S³u¿b Urzêdu Bezpieczeñ-
stwa w Szczytnie.

KFAD
Materia³y �ród³owe:
Historia Bydgoszczy T I BTN 1991,
Praca zbiorowa Historia Polski
PWSiP 1982, Damaracki J.: Praw-
da o Konfederatach z Baru Tow.
Hist. Warszawa 1989.

Marek Robert Szturmowski
Iwona Katarzyna Lempka

Jerzy Kaczmarek
Monika Helena Górecka

Jacek Stefan Bednarski
Iwona Joanna Narlach

Krzysztof Rydzewski
Joanna Weronika Ruszkowska

12. sierpnia 2000 r.

Grzegorz Grajek
Miros³awa Teresa Brusikowska

Adam Franciszek Sobczak
Alicja Anna Konwiñska

Krzysztof Jan Szulc
Ma³gorzata Teresa Matuszak

Leszek Stanek
Kamila Katarzyna Paszkowska

19. sierpnia 2000 r.

Rafa³ Franciszek Olszewski
Wioletta Joniak

Jaros³aw Hemmerling
Monika Maria Ribszleger

Maciej Jankowski
Alicja Kinga Sowiñska

Jacek Nowotny
Izabela Kopaczewska

Maciej Cichocki
Aleksandra Karolina Szczypiorska

Robert Wi�niewski
Iwona El¿bieta Brzykcy

Marcin Konopiñski
Wioletta Katarzyna K³ys

Waldemar Kustosz
Magdalena Tabaczyñska

Rafa³ Jerzy Rode
Angelika Ma³gorzata Manowska

26. sierpnia 2000 r.

Krzysztof Piotr Wasilewski
Anna Maria Szafruga

Waldemar Megger
Beata Pipowska

Jaros³aw Górny
Anetta Szubert

Marcin Micha³ Lubiszewski
Sylwia Maria Pisarek

Daniel Matychowicz
Monika Koñczal

Mariusz Sebastian Miszczak
Agnieszka Ewa Gêstwiñska

2. wrze�nia 2000 r.

Tomasz Wosik
Magdalena Wioletta Wi�niewska

Miros³aw Andrzej Kamiñski
Agnieszka W³odarczak

Waldemar Adametz
Monika Ewa Bochenek

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.: 24. wrze�nia,
oraz 8 i 22 pa�dziernika 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.

Bo¿ena Teodora Przybylska
ur. 3.03.1946 zm. 21.07.2000 r.

Zofia Grybko
ur. 20.12.1938 zm. 24.07.2000 r.

Stanis³aw Wojciechowski
ur. 26.05.1927 zm. 26.07.2000 r.

ZMARLI
B³ogos³awieni,

którzy umieraj¹
w Panu

Wac³aw Jankowski
ur. 21/04.1928 zm. 27.07.2000 r.

El¿bieta Wyrostek
ur. 19.08.1920 zm. 29.07.2000 r.

Witold �lêga
ur. 2.08.1931 zm. 30.07.2000 r.

Teresa Kraszkiewicz
ur. 16.06.1926 zm 1.08.2000 r.

Alicja Gaca
ur. 24.11.1955 zm. 5.08.2000 r.

Jadwiga Pacholska
ur. 11.10.1932 zm. 10.08.2000 r.

Bronis³aw Kochanowicz
ur. 2.12.1948 zm. 15.08.2000 r.

Zygmunt Warczak
ur. 4.04.1938 zm. 14.08.2000 r.

Anastazja Luty
ur. 21.02.1917 zm. 18.08.2000 r.

Henryk Rusiniak
ur. 27.06.1928 zm. 21.08.2000 r.

Leokadia Czerniachowicz
ur. 1917 zm. 24.08.2000

Maria Heise
ur. 24.04.1920 zm. 25.08.2000 r.

spisa³y: Maria B. i Irena G.

RESTAURACJA PRZYLESIE
Krystyna D¹browska, ul. Brzêczkowskiego 2,

85-796 Bydgoszcz, tel. 324-93-41
Organizuje:

wesela (upominek dla nowo¿eñców), imprezy jubileuszowe
i inne okoliczno�ciowe (do 60 osób), serwuje dwudaniowe

obiady abonamentowe (bon min. 5 obiadów - 4,80 z³ za obiad)
Uwaga: istnieje mo¿liwo�æ spo¿ycia tanich posi³ków
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16 lipca, w �wiêto Matki Bo¿ej Szkaplerznej,  odby³o siê tradycyjne czuwa-
nie w intencjach Ojca �w. i modlitwy z okazji �wiêta Maryjnego.
21 lipca przypada³ kolejny Dzieñ Fatimski z tradycyjnym programem. Na
zakoñczenie dnia mo¿na by³o pos³uchaæ refleksji na temat �Co to znaczy, ¿e
Ko�ció³ jest �wiêty?�.
25 lipca, w dniu wspomnienia �w. Krzysztofa - patrona kierowców i podró-
¿uj¹cych, po Mszy �w. o godz. 18.30 dokonano po�wiêcenia pojazdów me-
chanicznych, które zosta³y ustawione przez kierowców wokó³ ko�cio³a.
W�ród pojazdów nie zabrak³o równie¿ motocykli i rowerów. By³a te¿ okazja
do z³o¿enia ofiary na zakup �rodków transportu dla misjonarzy. Akcjê zor-
ganizowa³a Komisja Misyjna Episkopatu Polski MIVA Polska. Organizato-
rzy akcji sugerowali, aby kierowcy z³o¿yli ofiary w wysoko�ci 1 gr za 1
szczê�liwie przejechany kilometr. W naszej parafii zebrano 530 z³.
26 lipca wyruszy³a z Bydgoszczy grupa pielgrzymów w ramach XVIII Ar-
chidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasn¹ Górê. Razem z t¹ grup¹ sz³a
równie¿ Akademicka Grupa �Przezroczysta�, któr¹ stanowi³o oko³o 150 p¹t-
ników. Grupie przewodniczy³ ks. Krzysztof Buchholz. Codziennie, w czasie
trwania pielgrzymki (do 6. sierpnia) by³y relacje w Radio Plus i modlono siê
w intencji pielgrzymów w kaplicy naszego ko�cio³a o godz. 20.30.
30 lipca wyruszy³a Pielgrzymka Piesza do Czêstochowy tzw. Promienista,
by doj�æ na Jasn¹ Górê 8 sierpnia. Z naszej parafii wysz³o ponad 130 piel-
grzymów. Grupie przewodniczyli ks. Leszek Paszkiewicz i ks. Edward Wa-
silewski.
1 sierpnia go�cili�my oko³o 300 osobow¹ grupê pieszych pielgrzymów z
Gdañska do Czêstochowy. Jak zwykle przyjmowali�my ich na nocleg.
5 sierpnia przypada³o �wiêto Matki Bo¿ej �nie¿nej. O godz. 20.30, jak w
ka¿de �wiêto Maryjne, modlili�my siê w kaplicy w intencjach pielgrzymuj¹-
cych do Czêstochowy. * Wyjechali pielgrzymi z parafii do Lichenia.
7 sierpnia rozpoczê³a siê tradycyjna Mini Pielgrzymka Fordoñska. Pocz¹tek
pielgrzymki zaplanowano w parafii �w. Mateusza, nastêpnie do naszej para-
fii MBKM i dalej do �w. Marka, �w. £ukasza, �w. Jana i �w. Miko³aja.
13. sierpnia go�cili�my organistê S³awomira Wi�niewskiego z Rumi. * Przy-
pada³o �wiêto MB Kalwaryjskiej (patronki Kalwarii Zebrzydowskiej). O
godz. 20.15 modlono sie w kaplicy o jak najlepsze owoce �wiatowych Dni
M³odych w Rzymie.
15. sierpnia rozpoczê³y siê XV Jubileuszowe Dni M³odych w Rzymie. Z
naszej parafii wyjecha³a 100 osobowa grupa z ks. Krzysztofem na czele.
16. sierpnia to kolejny dzieñ czuwania z Maryj¹. Czuwanie odbywa³o siê w
³¹czno�ci z uczestnikami Dni M³odych w Rzymie.
20 sierpnia przebywa³y w naszej parafii przedstawicielki Wspólnoty AVE
MARYJA. Zbiera³y ofiary na budowê Domu dla Niepe³nosprawnych w Pê-
dzewie k/Torunia. * By³a okazja nabycia cegie³ek (akcja Cartitas) w cenie 2,
5 i 10 z³ na zakup przyborów szkolnych i podrêczników dla najubo¿szych
dzieci. Zebrano oko³o 1000 z³otych.
1 wrze�nia Ks. Rektor Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnie�-
nie skierowa³ na praktykê do naszej parafii alumna V roku Rafa³a Hordika.
11 wrze�nia przypada³ dzieñ Jubileuszu 2000 naszej Parafii w Farze Konka-
tedrze w Bydgoszczy. Do Fary dosz³a grupa oko³o 150 pielgrzymów, a na-
stêpnie zosta³a odprawiona uroczysta Msza �w. Jubileuszowa. Relacjê z prze-
biegu tego wa¿nego dnia zamie�cimy w najbli¿szym wydaniu �Na o�cie¿�.
17 wrze�nia us³yszeli�my bardzo wa¿ne kazanie ks. Krzysztofa poruszaj¹ce
zasadnicze problemy zwi¹zane z zaistnia³a niedawno dewastacj¹ i planami
wykorzystania tzw. �starej kaplicy� (zob. str. .
5 pa�dziernika rozpoczn¹ siê rekolekcje przygotowuj¹ce do Jubileuszowego
Odpustu Parafialnego. Msza �w. Odpustowa  7 pa�dziernika o godz. 18.30,
której przewodniczy ks. Eugeniusz Bare³kowski.
8 pa�dziernika - ogólnopolska zbiórka do puszek na budowê Sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego w Krakowie-£agiewnikach.
Pamiêtaj Przez ca³y pa�dzirnik bêd¹ nabo¿eñstwa ró¿añcowe.
 Sk³ad  ukoñczono i oddano do druku  22. wrze�nia  br. Nastêpne wydanie  �Na
o�cie¿�  planowane  jest  22 pa�dziernika br. Przepraszamy za opó�nienie.

TELEFONY
346-76-25 ks. prob. Zygmunt Trybowski, Biuro Parafialne
346-76-26 ks.  Stanis³aw Bezler (wew. 43), ks. Edward Wasilewski (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. Poszczególne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.
W rozwi¹zaniu wystarczy podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(C-3,G-
14,D-10,A-5, K-4) (A-11,D-1,K-6,N-4,G-13,D-3,L-7) (C-13,M-
6,F-1,G-8,I-7,J-3,N-13) (E-9,G-10,H-4,I-12,C-3,J-2,E-13,G-
1,L-7) (K-10,G-14,A-13) (I-2,B-11,L-14,H-2,A-1, J-8)]. Rozwi¹-
zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 15. pa�dziernika 2000 r.
Za poprawne rozwi¹zanie poprzedniej krzy¿ówki, której has³o
brzmia³o: �NA WCZASY I OBOZY WYRUSZAMY Z BOGIEM�
nagrodê otrzymuje Joanna Kaczmarczyk, zam. przy ul.  Ber-
linga 4. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

Poziomo
1A Zdzisio w kalendarzu
2H s³ota, plucha
3A baga¿owy
4H twój protoplasta
5A rywalka ¿ony
6I warszawskie lotnisko
7A ¿artowni�, kawalarz
8I doktor
9A ubaw, potañcówka
10G chor¹giew
11A nasza-pod wezwaniem

MBKM
12G kuzynka rzepy
13A bimber
14G mieszkañcy Egiptu

KRZY¯ÓWKA Z HAS£EM (G)
OPRACOWA£ RASKE WIDIP

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

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

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY
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Pionowo
A1 atrofia
A9 sport na macie
B5 pomieszczenie dla krów
D7 kurna, to bez komina
E1 dawniejsza szlachta, inaczej
E11 owoc do pokazywania
G5 sala z ekranem
G10 kuzynka jelenia
H1 wpadka
I6 ma³y k³apouch
J1 w parze z haftk¹
J12 solidne drzewo
R8 zabawka na biegunach
L1 organizacja charytatywna
N9 najwa¿niejsze w ¿yciu
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