
W miejscu,
gdzie ¿yjecie
rozegra³a siê

straszna tragedia,
która rozpoczê³a siê

tu, nieopodal,
na Starym Rynku,

a dope³ni³a ko³o was
w Dolinie �mierci.

Polacy
oddaj¹c tu i tam

swe ¿ycie w ofierze
za�wiadczali

sw¹ mi³o�æ do Boga,
Ewangelii, Krzy¿a,

Ko�cio³a i Ojczyzny.

Cytat z kazania, wyg³oszonego w dniu Jubileuszu
naszej parafii w Sanktuarium Matki Bo¿ej Piêk-
nej Mi³o�ci w Bydgoszczy, przez ks. Zbigniewa
Maruszewskiego.
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Witaj!
Bardzo, bardzo dziêkujê Ci za list.

Nawet nie wiesz, jak parê s³ów mo¿e ucie-
szyæ przeciêtnego Anio³a, czyli mnie. My-
�lê sobie, ¿e gdyby ka¿dy Anio³ od czasu
do czasu dostawa³ jaki� list to zaraz ³atwiej
by mu by³o byæ dobrym stró¿o-przyjacie-
lem.

Czasami to nawet pisaæ nie trzeba -
wystarczy powiedzieæ na �dobranoc� (albo
na "dzieñ dobry") te parê mi³ych s³ów. Bo
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Rozmowa miesi¹ca:  z Ró¿¹ i Piotrem -
ma³¿onkami uczestnikami Narodowej
Pielgrzymki do Rzymu w lipcu br. (str. 3)

Maryja w Ko�ciele Ormiañskim (str. 7)

Jubileusz Parafii w Konkatedrze (str. 8,9)

B¹d�my razem (str. 13)

I Bieg Uliczny (str. 16,17)

W NASTÊPNYCH NUMERACH:
Uczeni o Bogu

Maryja w Ko�ciele Koptyjskim

B³ogos³awiony Aflons Mazurek

Droga Krzy¿owa w Dolnie �mierci

1 str. ok³adki Fragment pomnika w Dolinie
�mierci -  fot. Mietek

Wiod¹cym tematem w bie¿¹cym numerze
jest dalej has³o "Jubileusz". Rozmowa mie-
si¹ca toczy siê wokó³ Pielgrzymki Narodo-
wej do Rzymu, która mia³a miejsce w lipcu
br. Rozmawiamy z naszymi parafianami, któ-
rzy brali udzia³ w tym wydarzeniu. Cech¹
rozmówców, godn¹ podkre�lenia, jest wni-
kliwo�æ obserwacji na pielgrzymkowej tra-
sie.

Na uwagê zas³uguj¹ te¿ teksty wspomi-
naj¹ce Dzieñ Jubileuszu naszej parafii w Byd-
goskiej Farze. Wybierali�my prezydenta. S¹
wiêc wyniki wyborów w obwodach, których
granice wypada³y na terenie naszej parafii.
Warto przyjrzeæ siê tej statystyce.

Odby³ siê I bieg uliczny zorganizowany
przez nasz parafialny klub sportowy. Ponad
70 zawodników za�wiadczy³o o potrzebie or-
ganizowania takich imprez. S¹ rozmowy z
biegaczami i organizatorami. Jeszcze jedno
wydarzenie zas³uguje na uwagê. S¹ to rela-
cje ze spotkania osób niepe³nosprawnych i
dzieci szczególnej mi³o�ci. Ile wysi³ku wk³a-
daj¹ ci ludzi, aby normalnie funkcjonowaæ
w�ród sprawnych, widaæ by³o w bezpo�red-
nim kontakcie z nimi.

 FRED

Mo¿na nie czytaæ

Doroczny Odpust Parafialny

ODPUST I RELIKWIE

G³os Anio³a

BYÆ DO DYSPOZYCJI
to naprawdê, naprawdê wa¿ne.

I to nie tylko dla Anio³ów. Jeszcze
wa¿niejsze jest dla ludzi. Tak sobie pomy-
�la³em, ¿e trzeba by Ci o tym przypomnieæ.
Wiesz - o tych najprostszych s³owach, o
których zapominasz, a które przemieniaj¹
innych.

Zobacz - tak czêsto zapominasz swo-
im najbli¿szym powiedzieæ, ¿e naprawdê
cieszysz siê tym, ¿e s¹. Brzmi to banalnie?
Aaaaa - i tu Ciê mam!! Bo widzisz - ca³a

umiejêtno�æ mówienia takich rzeczy le¿y
w tym, by powiedzieæ to zwyczajnie, w
sposób Tobie w³a�ciwy. Musisz znale�æ s³o-
wa, które dla Ciebie i dla Twoich najbli¿-
szych bêd¹ oznacza³y: "pamiêtam", "je-
stem", "kocham". Musisz znale�æ gesty,
u�miechy i spojrzenia, w których za-
mkniesz te s³owa. I musisz dbaæ o to, by
nigdy nie zabrzmia³y w Tobie fa³szyw¹
nut¹, by nie zwiêd³y i by nie spowszednia-

³y, by nie by³y "pustos³owiem". Jak to zro-
biæ? Widzisz - pierwsze, to odpowiedzieæ
sobie na pytanie, czy Ty naprawdê kochasz.
Nie ckliwie, landrynkowato i jak z roman-
su, ale tak codziennie, zwyczajnie - w
domu, w pracy, w szkole ... czy pamiêtasz
o swoich najbli¿szych? Powiedz - kiedy im
zrobi³e� jak¹� niespodziankê? Nie z okazji
urodzin, imienin, czy rocznicy jakiejkol-
wiek, ale tak po prostu, zupe³nie najzwy-
czajniej bez okazji.

Drugie - to przemy�leæ, co dla Two-
ich najbli¿szych, ukochanych jest napraw-
dê przyjemne i dobre (nie dla Ciebie!!). Tu
trzeba "popracowaæ" g³ówk¹ i sercem, a
sam siê zadziwisz, ile odkryjesz sposobów
mówienia innym, ¿e ich kochasz i ze o nich
pamiêtasz.

I w koñcu trzecie i ostatnie - trzeba
to powiedzieæ, zrobiæ, urzeczywistniæ. Bo
co z tego, ¿e Ty wiesz i ¿e Ty my�lisz. Nikt
siê o tym nie dowie, je�li schowasz to w
sercu, jak w woreczku i nikomu nie poka-
¿esz. Wiec, co? Zabierasz siê do roboty?!
Wiesz co, nie czekaj na lepszy czas i na
lepsze uk³ady, a¿ mo¿e co� siê zmieni, a¿
Ty, czy ktokolwiek inny bêdzie inny, czyli
taki, jak Ty chcesz. Wiem, ¿e to mo¿e Ci
wydawaæ siê za trudne i niemo¿liwe. I
wcale nie obiecujê, ¿e zawsze bêdzie
"cacy", ¿e zawsze bêdzie wszystko siê uda-
wa³o i ¿e bêdzie lekuchno. Ale nie jeste�
przecie¿ sam!! Wiêc nic siê nie bój i bierz
siê za siebie!

Raz jeszcze dziêkujê Ci za list i pro-
szê - nie zostawiaj takich s³ów na wyj¹t-
kowe okazje. Dawaj je bez okazji! A co!!
Staæ Ciê, b¹d� rozrzutny - o ile Twoje ser-
ce czerpie z serca Bo¿ego,  to istnieje w
Tobie �ród³o niewyczerpane.

Trzymaj siê dzielnie!!!
TWÓJ ANIO£ M.

W dniu 7 pa�dziernika, podczas
uroczystej Sumy odpustowej parafia nasza
otrzyma³a relikwie b³ogos³awionego Al-
fonsa Marii Mazurka. Relikwie te podaro-
wali nam: genera³ Zakonu Karmelitów
Bosych w Polsce i Zarz¹d G³ówny Stowa-
rzyszenia Charytatywnego im. b³. Urszuli
Ledóchowskiej.

Byæ mo¿e nasuwa siê komu� pytanie
- co to s¹ relikwie? Otó¿ najpro�ciej mo¿-
na powiedzieæ, ¿e wyraz ten po ³acinie
oznacza szcz¹tki, pozosta³o�ci. W rozumie-
niu Ko�cio³a s¹ to w³a�nie takie szcz¹tki
cia³a nale¿¹ce do osoby wyniesionej do
chwa³y o³tarzy, czyli �wiêtego lub b³ogo-

s³awionego. Relikwiami mog¹ byæ równie¿
przedmioty, które taka osoba u¿ywa³a, lub
które mia³y z ni¹ bezpo�redni¹ styczno�æ.
Nasze relikwie s¹ tak¹ cz¹stk¹ cia³a b³o-
gos³awionego.

Na zakoñczenie tej informacje ko-
nieczne jest jeszcze jedno drobne wyja�nie-
nie, aby�my nie popadli w nadmiern¹ eu-
foriê i gorliwo�æ czci wobec relikwii. Trze-
ba pamiêtaæ, ¿e cze�æ oddawana relikwiom
jest tak zwanym kultem wzglêdnym. W
rzeczywisto�ci, nie oddaje siê czci reli-
kwiom, jako takim, ale osobie, która by³a
z nimi zwi¹zana.

KFAD
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Rozmowa miesi¹ca

PREZENT URODZINOWY
 z ma³¿onkami Ró¿¹ i Piotrem, uczestnikami narodowej pielgrzymki do Rzymu, rozmawiaj¹ Irena i Mietek

Od kiedy jeste�cie Pañstwo mieszkañcami
naszej parafii?
Mieszkamy tu od roku 1986 i ca³y czas na Przy-
lesiu.
Czy mogliby�cie zdradziæ, która to z kolei
parafia w waszym ¿yciu?
Trzecia i to zarówno dla mnie, jak i dla mê¿a.
U mnie pierwsz¹ by³a parafia pw. Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy w Bydgoszczy, a u mê¿a
�w. Marcina i Miko³aja, czyli bydgoska Fara,
nastêpne - �w. Józefa w Bydgoszczy i obecna
Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników by³y ju¿
wspólne.

Byli�cie Pañstwo w Rzymie. Czy by³ to wasz
pierwszy wyjazd zagraniczny, czy kontynuacja
tradycji wyjazdów rodzinnych?
Nic z tych rzeczy. W okresie naszej m³odo�ci
byli�my w ró¿nych miejscach. W okresie ma³-
¿eñstwa to by³ nasz czwarty wyjazd.
Dlaczego wybrali�cie akurat Rzym, a nie ja-
kie� inne miejsce?
Miejsce zosta³o wybrane nieprzypadkowo, bo
jest przecie¿ Rok Jubileuszowy, a wyjazd to
wspólny prezent urodzinowy na nasze 50-le-
cie ¿ycia. Jeste�my z tego samego rocznika.

Z jak¹ grup¹ jechali�cie?

Pojechali�my z Pielgrzymk¹ Narodow¹ orga-
nizowan¹ przez "Caritas" Archidiecezji Gnie�-
nieñskiej, z grup¹, której g³ównym organiza-
torem by³a parafia pw. �w. Jana na Fordonie, a
odpowiedzialnym by³ ks. Przemys³aw Ksi¹¿ek.

Sk¹d nadszed³ pierwszy sygna³ o mo¿liwo�ci
wyjazdu, poza oczywi�cie kalkulacjami finan-
sowymi?
�ród³em by³y og³oszenia w naszej parafii. Prze-
czytali�my og³oszenie w gablotce w naszym
ko�ciele parafialnym, skontaktowali�my siê z
organizatorem. Pó�niej by³y jeszcze spotkania
organizacyjne i zdecydowali�my siê.

Sk¹d pochodzili chêtni do wyjazdu?

Najwiêcej osób by³o z Bydgoszczy, ale by³y te¿
z £ob¿enicy, W¹growca, Trzemeszna, czy na-
wet z Gdañska i Jeleniej Góry.
Jak liczna grupa pojecha³a?

Jecha³ pe³en 47-osobowy autokar. Wyjechali-
�my 2 lipca br. Pielgrzymka rozpoczê³a siê
Msz¹ �w. o godz. 12.00 w Starym Fordonie, a
o 13.00 by³ wyjazd. Podjecha³ przepiêkny, no-
woczesny autokar z pe³nymi wygodami z typu
tzw. "aeroplanów".
Jak¹ tras¹ jechali�cie?

Ze Starego Fordonu jechali�my do Gniezna.
Tam dosiad³a grupa pielgrzymów. Potem by³a
Wrze�nia, Wroc³aw i Kudowa Zdrój, gdzie
byli�my na przej�ciu granicznym oko³o 21.00.
Potem by³ nocny przejazd przez Czechy, pó�-
niej Austriê, a¿ do Wenecji.
Jak odbywa³ siê przejazd przez granice?

Pokonywanie przej�æ granicznych odbywa³o siê
bardzo sprawnie. Na naszej polsko-czeskiej
granicy trwa³o to oko³o 15 minut. Po czterech

godzinach dotarli�my do granicy czesko-au-
striackiej. Tam zaskoczy³ nas funkcjonariusz,
bo w rozpiêtym mundurze wszed³ do autokaru,
otar³ pot z czo³a i po niemiecku oznajmi³, ¿e
jeste�my 324 grup¹ i ¿yczy nam wszystkiego
najlepszego. To by³a ca³a odprawa. Przej�cie
austriacko-w³oskie by³o w Tarvisio, blisko gra-
nicy chorwackiej. Trudno o nim co� powiedzieæ,
bo przejechali�my je bez zatrzymywania siê.
Po prostu skoñczy³y siê napisy w jêzyku nie-
mieckim, a zaczê³y w³oskie. Po tym wiedzieli-
�my, ¿e jeste�my ju¿ we W³oszech.

Czy tam by³a jaka� wydzielona �cie¿ka dla
autokarów?
Nic z tych rzeczy. Tam granica charakteryzuje
siê tym, ¿e stoi obok wiêcej TIR-ów. Dla resz-

ty autostrada otwarta, nie stwarzaj¹ca proble-
mów z przejazdem.

A widoki podczas przejazdu przez Alpy?

Przepiêkne i niepowtarzalne. Przez oko³o 60
kilometrów na terenie W³och jedzie siê w gó-
rach, obok szczytów siêgaj¹cych 3000 metrów.
W pewnym momencie Alpy koñcz¹ siê, jakby
odciête. Nie ma czego� takiego jak pagórki.
Zaczyna siê równina i winoro�le.
Dalsza trasa to ju¿ teren Wloch?

Czeka³ nas dojazd do Wenecji, ale najpierw do
tzw. Wenecji "przemys³owej", która znajduje
siê o wiele wcze�niej, ni¿ ta Wenecja stara,
któr¹ zwiedza siê z takim zainteresowaniem.
Le¿y ona du¿o dalej i tam dotarli�my oko³o
10.00 rano. Podró¿ trwa³a zatem oko³o 20 go-
dzin "non stop".

Wenecja to by³o pierwsze miejsce godne zwie-
dzania?
Tak. Przewodnikiem by³a Polka, która wysz³a
za m¹¿ za W³ocha. W pierwszej kolejno�ci
zwiedzali�my Wenecjê, potem Padwê.  Wene-
cjê zwiedzali�my czê�ciowo z autokaru, jad¹c

na parking przez lagunê nad Adriatykiem tak
p³ytkim w tym miejscu, ¿e wchodz¹c oko³o ki-
lometra do morza, woda siêga po kolana i mo¿-
na ³owiæ ostrygi. Po dojechaniu na parking cze-
ka³o nas pierwsze zaskoczenie, ba, nawet szok.
Wyje¿d¿ali�my z kraju, gdzie temperatura by³a
+14 stopni Celsjusza i lekki deszczyk. Auto-
bus by³ z pe³n¹ klimatyzacj¹, wiêc dopiero po
wyj�ciu poczuli�my co to znaczy 50 stopni cie-
p³a. Jednak czas nagli³ i trzeba by³o i�æ na Plac
�w. Marka.

Pomimo, ¿e gor¹co, to udaj¹c siê do Katedry
�w. Marka za bardzo rozbieraæ siê nie by³o
mo¿na?
No nie, tam do miejsc sakralnych nie mo¿e
wej�æ mê¿czyzna w krótkich spodniach, czy

szortach, a kobieta z obna¿onymi ramionami.
Ten zwyczaj obowi¹zuje w ca³ych W³oszech.

A gdy kto� zwiedzaj¹c jest za bardzo "roze-
brany"?
Wolontariusze maj¹ takie prostok¹tne chusty,
które zak³ada siê na ramiona b¹d� przepasuje
w pasie, zale¿nie od potrzeb.
A jak to jest u nas w kraju, w parafii to ka¿dy
widzi ...
Rzeczywi�cie, daleko nam do w³a�ciwego ubio-
ru w �wi¹tyni. Takie zachowanie - nieodpo-
wiedni strój - nie da pogodziæ siê to z tradycj¹
i my�leniem chrze�cijanina.

Jakie wra¿enia z Wenecji?

To miejscowo�æ, w której czas siê zatrzyma³.
Miasto w zasadzie jest bez samochodów, bez
spalin, bo drogi s¹ wodne. S¹ w¹skie ulice, ale
to s¹ chodniki. Poza tym masa sklepów i s³yn-
ne kolorowe szk³o weneckie, z którego wyro-
bu Wenecja s³ynie stosuj¹c przy jego wyrobie
specjaln¹ technologiê. Mnóstwo kana³ów i
domy w nich zanurzone.
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Czy te domy rzeczywi�cie stoj¹ na drewnia-
nych palach?
Tak, rzeczywi�cie stawiane s¹ na drewnianych
palach, co jest naprawdê interesuj¹cym sposo-
bem budowania.
Pó�niej musia³ byæ Plac i Katedra �w. Mar-
ka?
Tak, przepiêkny Plac z katedr¹. Mieszanka ró¿-
nych stylów architektonicznych, nie tylko eu-
ropejskich, ale i orientalnych. Przepiêkna ar-
chitektura i �wiadectwo bogactwa i �wiatowej
kultury. Za� w katedrze �w. Marka s¹ przepiêk-
ne mozaiki, bardzo du¿o z³ota i czerwieni. Robi
to niesamowite wra¿enie. Zaskoczeniem dla
nas by³a nierówna posadzka w Katedrze, która
w ca³ej tej ogromnej budowli jest pofa³dowa-
na, jak fale morskie i ró¿nica jej poziomów
dochodzi do oko³o metra. Szkoda tylko, ¿e s³yn-
ny zegar ze znakami Zodiaku by³ w remoncie.

Czy bêd¹c w tej �wi¹tyni daje siê odczuæ, ¿e
to miejsce szczególne?
Tak, miejsce to pomimo przestrzeni sprzyja
kontemplacji. Jednocze�nie ma siê �wiadomo�æ
jego szczególnej roli, bo przecie¿ a¿ dziewiê-
ciu papie¿y wywodzi³o siê z Wenecji bêd¹c
Patriarchami tej Katedry. Ostatnim z nich by³
Jan Pawe³ I, poprzednik naszego papie¿a.
�rodkami komunikacji w Wenecji s¹ gondo-
le?
Najwa¿niejsze s¹ oczywi�cie gondole. Maso-
wa, ale i wycieczkowa komunikacja to tram-
waje wodne. Mieli�my przyjemno�æ p³yn¹æ ta-
kim �rodkiem lokomocji g³ównym kana³em
Wenecji, czyli po kanale Grande. Inne trasy
komunikacyjne to wspomniane ju¿ uliczki-
chodniki i mnóstwo mostów nad kana³ami.

Nastêpny przystanek Pielgrzymki to ...

Padwa, le¿¹ca oko³o 70 kilometrów dalej.
Musieli�my siê spieszyæ, poniewa¿ wszystkie
ko�cio³y we W³oszech otwarte s¹ do godz.
19.00. Po tej godzinie nie ma mowy o jakim-
kolwiek wej�ciu. Po tej godzinie pielgrzymi s¹
po prostu wypraszani ze �wi¹tyni bez wzglêdu
na jej charakter.

Zd¹¿yli�cie?

Zd¹¿yli�my. Zajechali�my na parking dla nas
przeznaczony maj¹c obok - ogromny, podobno
najwiêkszy w Europie - plac okolony mas¹ po-
mników, jak siê okaza³o, przedstawiaj¹cych
fundatorów i profesorów Uniwersytetu Padew-
skiego. W pobli¿u by³ ko�ció³ �w. Justyny, piêk-
na gotycka budowla z czerwono-¿ó³tej ceg³y.
Jednak naszym celem by³ ko�ció³ �w. Antonie-
go z Padwy. Tam skorzystali�my z bocznej ka-
plicy na dziedziñcu uczestnicz¹c we Mszy �w.,
pierwszej we W³oszech. Po niej nast¹pi³o zwie-
dzanie Sanktuarium i pok³on relikwiom �wiê-
tego, którymi s¹ jego jêzyk i krtañ.
A jakie wra¿enie zrobi³ na was Uniwersytet?

Zwiedzali�my go i osobi�cie by³em zaskoczo-
ny. My�la³em, ¿e to co� ogromnego, a dla mnie
wygl¹da³ jak zwyk³y dom mieszkalny. To s¹ w
zasadzie ma³e budynki, choæ widaæ aule, dzie-
dziñce, kru¿ganki. Byli�my równie¿ w najstar-
szej czê�ci, z roku 1224.
Dalszy etap to?

Nocleg nad Zatok¹ Weneck¹ w wypoczynko-
wej miejscowo�ci Lido di Jésolo. Tam, pomi-

mo ¿e by³a ju¿ godzina 23.00 mogli�my wyk¹-
paæ siê w ciep³ym Adriatyku. Skorzystali�my
z okazji.
Po nale¿nym wypoczynku by³ kolejny dzieñ.

Pobudka by³a o 6.00 i po �niadaniu nast¹pi³
wyjazd do odleg³ego oko³o 400 km Loretto.
Ca³kowita zmiana krajobrazu, temperatury, bo
to przecie¿ po³udnie W³och. Na miejscu domi-
nuje Sanktuarium Matki Bo¿ej Loretañskiej -
na samym szczycie góry. Sanktuarium zbudo-
wane jest jako twierdza, z murami obronnymi
dooko³a. Zanim jednak tam dotarli�my kolej-
ne zaskoczenie dla nas. Przed wej�ciem tabli-
ca informacyjna, ¿e takie samo Sanktuarium
znajduje siê w Polsce, w Czêstochowie. Po
dotarciu na miejsce w bocznej kapliczce od-
prawiona zosta³a kolejna Msza �w. Po Sanktu-
arium oprowadzi³ nas Franciszkanin - Polak.
Wewn¹trz tego Sanktuarium jest jak gdyby dru-
gie, ma³e Sanktuarium bardzo wa¿ne - Domek
z Nazaretu, przeniesiony stamt¹d najpierw do
Chorwacji, pó�niej do Loretto w obawie przed
zniszczeniem przez pogan. To jest autentyczne
miejsce, gdzie cz³owiek ma �wiadomo�æ, ¿e
znajduje siê u samych korzeni chrze�cijañstwa,
znajduje siê w domu rodzinnym samego Jezu-

sa. Tego wra¿enia nie mo¿na ani opisaæ, ani
opowiedzieæ. To po prostu trzeba prze¿yæ, trze-
ba tam byæ. W Loretto jest poza tym wiêcej do
zobaczenia. Byli�my d³u¿szy czas w kaplicy
polskiej, gdzie jest "szmat naszej historii" za-
klêty w obrazach, takich jak: Zwyciêstwo So-
bieskiego pod Wiedniem, Cud nad Wis³¹, Za-
�lubiny z Ba³tykiem, Matka Boska Czêstochow-
ska. i wiele innych wspomnieñ. Na uwagê za-
s³uguje równie¿ figura Matki Bo¿ej. Obecna
jest wiern¹ replik¹, wykonan¹ z drewna cedro-

wego pozyskanego z ogrodów watykañskich.
Oryginalna figura sp³onê³a podczas po¿aru w
1922 roku. Te¿ by³a wykonana z cedrowego
drewna z cedru libañskiego.

Co by³o po Loretto?

Z Loretto pojechali�my jeszcze bardziej na
po³udnie na nocleg do San Severo. Tam dotar-
li�my oko³o 23.00. Tak jak poprzedniego dnia
i o tej porze by³o bagatela + 37 stopni ciep³a.
Piêkne miejsce i bardzo serdeczni, go�cinni
ludzie. Zupe³nie inaczej ni¿ na pó³nocy W³och.
Potem by³ zas³u¿ony nocleg, a od rana kolej-
na podró¿.
Tak, by³ to kolejny dzieñ pobytu - 5 lipca i w
planie mieli�my dwie miejscowo�ci. Najpierw
udali�my siê do San Giovanni Rotondo, miej-
sca, gdzie ¿y³ i pracowa³ b³ogos³awiony Ojciec
Pio. Miejscowo�æ ta to piêknie po³o¿one, jak-
by przyklejone do zbocza góry miasteczko.
Najwa¿niejsze w nim to - Sanktuarium o. Pio
z jego grobem i wielki kompleks szpitalny,
zbudowany z inicjatywy b³. tzw. Dom Ulgi w
Cierpieniu. Tam w³a�nie, w kaplicy w której
odprawia³ b³ogos³awiony mieli�my Mszê �w.
Razem z nami uczestniczyli w niej pielgrzymi
w³oscy i wspólnie przyjêli�my Komuniê �wiê-
t¹ pod dwoma postaciami. Po Mszy �w. udali-
�my siê do grobu Ojca Pio - miejsca przytulne-
go i sprzyjaj¹cego, jak ma³o które, medytacjom
i kontemplacji. Panowa³a cisza i by³o du¿o
modl¹cych siê tam pielgrzymów. Odwiedzili-
�my te¿ celê b³ogos³awionego, a w niej jego
chustki, rêkawiczki, które nosi³ na ranach -
stygmatach. Zreszt¹ w ca³ym ko�ciele jest mnó-
stwo przedmiotów, z którymi by³ zwi¹zany o.
Pio - jego konfesjona³, ³awka na chórze, w któ-
rej siê modli³ itp. Po zwiedzeniu tego Sanktu-
arium nast¹pi³ wyjazd w kolejne miejsce.
Tym razem by³o to?

Kolejne to Monte San Angelo, czyli Góra Mi-
cha³a Archanio³a. Wje¿d¿a siê tam bardzo w¹-
sk¹ drog¹ na sam szczyt góry, z której rozlega
siê cudowny widok na odleg³y o oko³o 20 km
Adriatyk. Sanktuarium Micha³a Archanio³a jest
bardzo stare, bo siêga swym rodowodem roku
492, kiedy to po raz pierwszy ukaza³ siê Ar-
chanio³. Ukazywa³ siê w sumie czterokrotnie.
Jest to jedyne Sanktuarium bezpo�rednio jemu
po�wiêcone. Mie�ci siê w pieczarze. Ze szczy-
tu góry schodzi siê w jej wnêtrze po schodach
licz¹cych 83 stopnie. Ko�ció³ ten nie jest kon-
sekrowany, bo jak g³osi tradycja biskupi chcieli
to uczyniæ kilkakrotnie, lecz Archanio³ Micha³
zawsze ich od tego odwodzi³, gdy¿ jak dawa³
do zrozumienia, jest to jego miejsce. Cieka-
wostk¹ jest równie¿ fakt, ¿e w miejscu tym by³
�w. Franciszek, ale nie przest¹pi³ progów tego
ko�cio³a mówi¹c, ¿e nie czuje siê godnym byæ
razem z Archanio³em Micha³em w jednym
miejscu i to jego miejscu.
Zwiedzaj¹c te dwa miejsca, tak wa¿ne dla
chrze�cijan to dosyæ prze¿yæ na ten dzieñ?
W zasadzie tak. Opuszczaj¹c Sanktuarium
Micha³a Archanio³a przejechali�my ca³¹ Man-
fredoniê kieruj¹c siê na Neapol i dalej w stro-
nê Rzymu. Przeje¿d¿ali�my w pobli¿u Monte
Cassino, jednak nie byli�my w tym miejscu.
By³o je widaæ z bliska, bo jechali�my t¹ sam¹
drog¹, któr¹ sz³y wojska alianckie. Dojechali-
�my do Rzymu, a w³a�ciwie na jego przedmie-
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�cia, bo do samego miasta by³ jeszcze spory
kawa³ek drogi. W Santa Cecylia mieli�my noc-
leg. To by³ ostatni nocleg przed tym najwa¿-
niejszym, przed spotkaniem z Ojcem �wiêtym.

Pozosta³ odpoczynek i rano szybko nast¹pi³
wyjazd?
Rano szybko, tak jak to by³o w naszej tradycji,
chcieli�my ju¿ ruszaæ 4.00, czy 5,00. Jednak
W³osi przekonali nas, ¿e nie jest to konieczne.
Zabrali�my ze sob¹ �niadanie i niezbêdne rze-
czy i ruszyli�my w drogê. Po przyje�dzie do
Rzymu i zaparkowaniu autokaru udali�my siê
w stronê Placu �w. Piotra. Obawiali�my siê tro-
chê t³umu, braku mo¿liwo�ci zajêcia dobrego
miejsca. Tam jednak wszystko by³o naprawdê
dobrze zorganizowane. Wielu wolontariuszy
kierowa³o pielgrzymów w odpowiednie miej-
sca i wskazywa³o drogê. Pó�niej oczekiwali nas
karabinierzy, przej�cie przez bramkê i zajêcie
miejsca w sektorze. Wchodzili�my tam o 6.45
i zajêli�my miejsce przy samej barierce. Spo-
tkanie by³o o 8.00, wiêc oczekiwali�my na ten
moment s³uchaj¹c w miêdzyczasie 7 minuto-
wego "koncertu" kurantów watykañskich. Na-
stêpnie rozpoczê³a siê Msza �wiêta celebrowa-
na przez Ojca �wiêtego ...

Jak to siê prze¿ywa w tym miejscu?

Mocno, wewnêtrznie. Czuje siê t¹ ³¹czno�æ
blisk¹ z Papie¿em. Plac �w. Piotra to miejsce
szczególne, ale i miejsce o bardzo dobrej aku-
styce. S³owa Ojca �wiêtego, dziêki odpowied-
niemu nag³o�nieniu, s¹ doskonale s³yszane w
ka¿dym miejscu bez pog³osu. Ponadto zainsta-
lowano wiele telebimów, na których mo¿na
by³o widzieæ z bliska co siê dzieje. Oczywi-
�cie, ¿e i lornetki by³y potrzebne, bo to jednak
inaczej. Co ciekawe, podczas spotkania, szcze-
gólnie na powitanie by³y oklaski, ale w czasie,
gdy Papie¿ mówi³ nikt mu nie przeszkadza³.

Czy odczuwa siê obecno�æ wielu ludzi zebra-
nych na Placu �w. Piotra, tak jak podczas
spotkañ z Papie¿em w Polsce?
Nie, to wszystko by³o tak zorganizowane, ¿e z
ka¿dego miejsca mo¿na by³o wyj�æ, czy wej�æ
do sektora, ¿e wewn¹trz niego nie czu³o siê t³u-
mu.

Po Mszy �wiêtej nast¹pi³o oczekiwanie na
przejazd Papie¿a. Jak to siê odbywa?
Samochód podje¿d¿a z boku pod sam balda-
chim. To jest zupe³nie inny pojazd, ni¿ ten,
znany nam z pielgrzymek zagranicznych. Wsia-
da Papie¿, zajmuje miejsca ochrona i ruszaj¹.
Wszystko dobrze zorganizowane, dopiête na
przys³owiowy "ostatni guzik".
Jak blisko Was przeje¿d¿a³ Papie¿?

Bardzo blisko, bo tu¿ obok, jad¹c by³ lekko
pochylony i zwrócony w naszym kierunku. Pa-
trzy³ na nas i pozdrawia³. Trzeba przyznaæ,
lepiej to prze¿y³em i widzia³em wiêcej ni¿ w
ubieg³ym roku w Bydgoszczy.

I jak taki przejazd siê koñczy?

Papieski samochód obje¿d¿a wszystkie wyzna-
czone dró¿ki, wje¿d¿a w bramê pa³acu papie-
skiego i cisza. Przejazd koñczy siê, plac milk-
nie. Karabinierzy otwieraj¹ sektory i mo¿na siê
rozchodziæ.

I tak definitywnie to ju¿ koniec wszystkiego?

No, nie zupe³nie wszystkiego. Koniec spotka-

nia, jednak Pielgrzymka mia³a dalsze swe cele.
Przed nami by³a Bazylika �w. Piotra, jego grób.
Po po³udniu zaplanowane by³o kolejne spotka-
nie. Równie¿ drugi dzieñ w Rzymie to czas
zwi¹zany z Narodow¹ Pielgrzymk¹.

Papie¿ przejecha³ i co dalej?

Po przeje�dzie Ojca �w, by³o zaraz pole popisu
dla zespo³ów muzycznych, ludowych itp. Zro-
bi³o siê jednym s³owem weso³o.
"Góralu, czy ci nie ¿al" by³o?

Oczywi�cie ¿e by³o.

Dobrze, to porozmawiajmy o programie po-
po³udniowym?
Kolejne spotkanie na Placeu �w. Piotra zapla-
nowane by³o na godz. 18.00. Takie bardziej

rozrywkowe, choæ zakoñczone Msz¹ �wiêt¹.
Czy wrócili�cie do tego samego sektora?

Przyszli�my ju¿ o godz. 16.00, tak zreszt¹ by³o
nam mówione. Mogli�my i�æ do tego samego
sektora, ale wybrali�my inny. Nie wiedzieli-
�my, ¿e Papie¿ te¿ bêdzie przeje¿d¿a³. Zapo-
wiedziane by³y wystêpy zespo³ów, m.in.
"�l¹sk", "Mazowsze". By³ równie¿ Krzysztof
Krawczyk, Jo�ko Broda ze swoj¹ tr¹bic¹ i inni.
Spotka³o nas wyró¿nienie, gdy¿ Papie¿ posta-
nowi³ zrobiæ nam niespodziankê. Zamiast przy-
byæ o godz. 19.00 wspólnie z nami i naszymi
kardyna³ami: Glempem i Macharskim s³ucha³
koncertu. Po tym oficjalnym koncercie na Pla-
cu odbywa³y siê na zakoñczenie koncerty w
ró¿nych miejscach.
Czy oprócz Polaków by³y na Placu jeszcze
inne narodowo�ci?
Obok nas byli po po³udniu Indonezyjczycy.
Ró¿ni³a nas odwrotno�æ barw we flagach na-
rodowych. W naszym sektorze innych narodo-
wo�ci nie by³o, choæ podobno byli te¿ Litwini,
Bia³orusini.

Po tych prze¿yciach by³ kolejny dzieñ tej Ju-
bileuszowej Pielgrzymki Narodowej. Co by³o
w programie?
Kolejny dzieñ to by³y spotkania modlitewne w

wyznaczonych dla ka¿dej grupy rzymskich ka-
tedrach. Nas przyporz¹dkowano do grupy piel-
grzymów z Polski pó³nocno-zachodniej. Mie-
li�my odbyæ spotkania w bazylice Santa Maria
Magiore. Jednak jak siê okaza³o byli�my naj-
liczniejsz¹ grup¹ i zmieniono nam na bazylikê
�w. Jana na Lateranie. Trzeba by³o wiêc jechaæ
na Lateran.

Tam g³ównym nabo¿eñstwem by³a Msza �wiê-
ta?
Centralnym punktem by³a Msza �w., któr¹ ce-
lebrowa³ dla nas abp Henryk Gulbinowicz, a
kazanie g³osi³ bp Ignacy Je¿, ordynariusz die-
cezji Kamieñsko-Koszaliñskiej. Warto dodaæ,
te¿ Jubilat, obchodz¹cy w tym roku 50-lecie
kap³añstwa. Podczas kazania przedstawi³ nam
swoj¹ drogê kap³añsk¹. Bazylika na Lateranie
zrobi³a na nas wra¿enie. Ogromna i przepiêk-
na.

Przekraczali�cie Drzwi �wiête?

Oczywi�cie. Przechodzili�my przez nie zarów-
no w Katedrze �w. Piotra, jak i na Lteranie.
Co jeszcze zwiedzili�cie bêd¹c w Rzymie?

Bazylikê �w. Piotra, grób �w. Piotra, bazylikê
na Lateranie. Prócz tego Koloseum, Panteon i
kilka pomników po drodze, piêkne fontanny.
Choæ g³ownie to by³ raczej czas modlitwy.

Rzym to by³ ostatni punkt pielgrzymki?

Po drodze do domu zosta³y nam wed³ug pro-
gramu trzy miejsca do odwiedzenia.
Co to za miejsca?

Pierwszym z nich by³ Asy¿. Przepiêknie po³o-
¿ona miejscowo�æ, per³a �redniowiecza. Tam
oczywi�cie centralny punkt dla nas to Sanktu-
arium i grób �w. Franciszka. Przybywaj¹c na
miejsce byli�my mile zaskoczeni. W Asy¿u
odbywa³a siê jaka� konferencja i byli tam obec-
ni biskupi: Tadeusz Goc³owski i Jan Szlaga.
By³o to bardzo mi³e spotkanie. Tam te¿ mieli-
�my w dolnym ko�ciele Mszê �wiêt¹. Pó�niej
odwiedzili�my grób �w. Franciszka, ogl¹dali-
�my s³ynne freski, które w rzeczywisto�ci wcale
nie s¹ tak piêkne, jak na folderach, czy w tele-
wizji. W Asy¿u jest jeszcze du¿o �ladów znisz-
czeñ po pamiêtnym trzêsieniu ziemi. Odwie-
dzili�my równie¿ Porcjunkulum, kapliczkê,
gdzie na pustyni, na polu dzia³a³ �w. Franci-
szek. Tam równie¿, co ciekawe, trafili�my na
Polaka rodem z Katowic. No i czas by³o ¿e-
gnaæ miasto �w. Franciszka.

Gdzie wypada³ kolejny postój?

Kolejny postój to nocleg w takiej ma³ej miej-
scowo�ci. Na drugi dzieñ pierwszym miejscem
by³a Siena. Tu zaskoczy³a nas piêkna, ró¿owo-
bia³o-czarna katedra wykonana w ca³o�ci z
marmuru. W katedrze tej relikwie �w. Kata-
rzyny Sieneñskiej - g³owa �wiêtej. �wiêta Ka-
tarzyna, to jedna z dwu kobiet, które otrzyma-
³y tytu³ Doktora Ko�cio³a.

Dalszy etap to?

To ostatnie miasto które zwiedzali�my, bardzo
bogata Werona. Miasto, jak mówi przys³owie,
zakochanych, miasto, w którym Szekspir umiej-
scowi³ parê kochanków - Romea i Juliê. Wero-
na posiada arenê na wzór rzymskiej, w której
do dzisiejszego dnia dzia³a teatr. Szokuje bo-
gactwo tego miasta, bo to trudno sobie wyobra-
ziæ, aby ulice by³y wyk³adane marmurem, ba
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nawet kratki �ciekowe s¹ marmurowe. Po tym
"przystanku" nast¹pi³ odjazd do kraju i powrót
do codziennej rzeczywisto�ci.
Jakie pozosta³o najwiêksze prze¿ycie z tej
Jubileuszowej Pielgrzymki Narodowej?
Najwa¿niejszy moment to Msza �wiêta na Pla-
cu �w. Piotra celebrowana przez Papie¿a i spo-
tkanie z nim. Oczywi�cie to nie wszystko, bo i
moment przechodzenia przez Drzwi �wiête, i
pobyt przy grobie �w. Piotra, i wszystkie sank-
tuaria po drodze. To by³ taki przegl¹d, takie
duchowe przej�cie od pocz¹tków, od powsta-
nia chrze�cijañstwa do jego obecnych czasów.
To da³o tak¹ mo¿liwo�æ zobaczenia ogromu,
ci¹g³o�ci i wielkiej kultury chrze�cijañstwa i
Ko�cio³a.
Wróæmy zatem jeszcze do Rzymu. Jakie by³o
wra¿enie ze spotkania dwóch Aposto³ów -
pierwszego, �w. Piotra i obecnego - Jana Paw-
³a II?

Grób �wiêtego Piotra jest tak trochê ma³o do-
stêpny, choæ szkatu³kê z relikwiami widaæ za-
równo z góry, jak i z do³u, jak wejdzie siê do
podziemi. Ma siê wra¿enie, ¿e te szcz¹tki, te
relikwie tam s¹, i �wiadomo�æ, ¿e jest siê bli-
sko tego, który 2000 lat temu zosta³ tym pierw-
szym. Zosta³, bo nada³ mu to sam Jezus Chry-
stus. To s¹ naprawdê te pierwsze korzenie, a
mo¿e nawet pêdy, które rozros³y siê na ca³y
�wiat zgodnie z poleceniem, nakazem Jezusa.
A obecny Aposto³?

No có¿, wiadomo, ¿e znamy go wszyscy. To ten,
który ³¹czy to by³e z obecnym, który kontynu-
uje dok³adnie dzie³o nakazane Piotrowi. We-
wnêtrznie ma siê �wiadomo�æ tej ci¹g³o�ci i
nieprzemijalno�ci dzie³a Chrystusa.

A co uwa¿acie Pañstwo na temat pomys³u
odprawienia Mszy �w, w Koloseum. Czy to
pomys³ Polaków?
Oczekiwali�my tego. Jednak prawdopodobnie
blokowanie miejsca doprowadzi³o do zaniecha-
nia realizacji tego pomys³u.
Czy spotkali�cie siê z tymi blokuj¹cymi?

Nie, byli�my w Koloseum, ale w tym czasie
nikogo blokuj¹cego dostêpu tam nie by³o
Czy Koloseum mo¿e siê w pewnym sensie
kojarzyæ jako wielki obóz �mierci dla chrze-
�cijan z tamtego okresu?
W pewnym sensie mo¿e tak. Jako miejsce
�mierci to na pewno, bo przecie¿ zosta³o zbu-
dowane w celu "rozrywki", a t¹ w tych czasach
by³a �mieræ "aktorów". Zarówno w zmaganiach
cz³owieka z cz³owiekiem, jak i ludzi ze zwie-
rzêtami. To taka niezrozumia³a dla nas forma
"zabawy", i im tragiczniejsza �mieræ pokona-
nego, tym wiêksza rado�æ ogl¹daj¹cych. Do-
piero s³ynne s³owa mnicha wstêpuj¹cego na
arenê z okrzykiem "Ludzie, czy wy wiecie, co
czynicie?" po³o¿y³y kres dotychczasowemu
przeznaczeniu tego obiektu. Mnie jednak za-
fascynowa³a strona techniczna budowli. Obiekt
zbudowany w 72 roku naszej ery, który móg³
pomie�ciæ 80 tys. ludzi mo¿na by³o opu�ciæ w
ci¹gu 20 minut, a równie¿ w takim samym
mniej wiêcej czasie ca³¹ widowniê zalaæ wod¹
i pozorowaæ walki morskie. To co� niewyobra-
¿alnego, nawet na obecne czasy.

Byli�cie w Rzymie w tak wa¿nym czasie Roku
Jubileuszowego. Mo¿e co� Was zaskoczy³o,

tak pozytywnie, lub negatywnie?

Chcia³oby siê wiele zobaczyæ w tym historycz-
nym i staro¿ytnym miejscu. Program jednak by³
tak napiêty, ¿e nie mo¿na by³o i�æ, dok¹d by
siê chcia³o. To by³y tylko z góry zaplanowane
miejsca i na "prywatne" zwiedzanie nie by³o
czasu. Poza tym, nie poruszali�my siê tam au-
tokarem, tylko pieszo. "Na plus" mnie najbar-
dziej zaskoczy³ taki zabytek, jakim jest Pante-
on. Miejsce z czasów jeszcze pogañskich za-
adoptowane na ko�ció³. To rotunda o wysoko-
�ci 43,5 metra, i takim samym promieniu z
otworem po�rodku, w którym widaæ niebo.
Zupe³nie inny charakter przeznaczenia budow-
li, a jednak cel sakralny. Takie przenikanie siê
staro¿ytno�ci i pogañskich zwyczajów z chrze-
�cijañstwem.

Czy chcieliby�cie jeszcze raz tam jechaæ?

Oczywi�cie, ale nie z pielgrzymk¹, a tak zu-
pe³nie prywatnie, tak czysto turystycznie, aby
du¿o zobaczyæ. Pielgrzymka tego nie gwaran-
tuje, bo to przecie¿ inny cel. Jednak trzeba by-

³oby bli¿ej poznaæ historiê staro¿ytnego Rzy-
mu, jak i Ko�cio³a. Wtedy cz³owiek tak przy-
gotowany lepiej pojmuje to, z czym siê tam sty-
ka.
Pili�cie bêd¹c tam kawê "Cappucino"?

Nie. Ostrze¿ono nas przed wyjazdem, ¿e W³o-
si pij¹ bardzo s³ab¹ kawê. My do takiej nie
jeste�my przyzwyczajeni. Gdy chce siê u nich
wypiæ kawê tak¹ jak¹ my pijemy to trzeba za-
mówiæ "Cafe Americano"

A spagetti?

Tak, codziennie. To by³o podstawowe nasze
menu. Oni tego jedz¹ du¿o. Zreszt¹ makarony
s¹ tam podstawowym daniem pod ró¿nymi po-
staciami i o ró¿nych kszta³tach. Ich takie cie-
kawe danie - to makaron z tuñczykiem. Oczy-
wi�cie makaron ten jest sch³odzony, bo pew-
nie gor¹cego to nikt by z ryb¹ nie prze³kn¹³.
A jak reagowano na s³owo "Polacco"?

Zupe³nie normalnie. Odnosili siê do nas nor-

malnie, bez okazywania zdziwienia, czy sen-
sacji.
Przepraszamy za niedyskrecjê, ale ile nale¿y
mieæ pieniêdzy, aby skorzystaæ z takiej piel-
grzymki?
Byli�my zaskoczeni, bo naszym zdaniem, a¿ tak
du¿o nie wydali�my. Koszt pielgrzymki wyno-
si³ 1500 z³ od osoby, plus tzw. kieszonkowe.
W tej kwocie mieli�my zapewnione podstawo-
we potrzeby, jednak parê groszy swoich trzeba
by³o mieæ na op³acenie wstêpu do Koloseum
czy Katakumb. Równie¿ ka¿dy indywidualnie
op³aca³ przejazdy metrem, czy autobusem. To
nie by³y jednak wielkie sumy

Co mo¿ecie poradziæ przysz³ym pielgrzymom
na temat tamtych zwyczajów?
Pomimo, ¿e mieli�my zapewnione wy¿ywienie,
to jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e we W³oszech
picie dostaje siê tylko do �niadania. Podaj¹
wówczas kawê, czy kawê z mlekiem, zale¿nie
od gustu. Nie ma tam zwyczaju podawania
herbaty. Napoje trzeba kupowaæ sobie same-
mu. Woda do kolacji jest w ró¿nych cenach,
zale¿nie od tego gdzie kupujemy. Mo¿na za-
p³aciæ 1000 lirów, ale mo¿na i 3000, co na na-
sze warunki wychodzi 6 z³otych, czyli drogo.
Trzeba równie¿ pamiêtaæ o zwyczajach w ka-
wiarenkach, czy innych lokalikach tego typu.
Gdy chcemy siê napiæ, lub co� przek¹siæ tanio,
to nie nale¿y siadaæ. Za sam fakt skorzystania
z miejsca siedz¹cego p³aci siê od 40 do 50 pro-
cent dro¿ej, ni¿ podaje cennik. Korzystaj¹c z
komunikacji miejskiej nale¿y wykupiæ bilety
ca³odobowe, które s¹ znacznie tañsze od jed-
norazowych. Pamiêtaæ te¿ nale¿y, a i W³osi
ostrzegaj¹, ¿e i u nich s¹ kieszonkowcy w �rod-
kach komunikacji.
Czy mo¿na tam siê spotkaæ z informacj¹ w
jêzyku polskim?
Tak i to zarówno w Rzymie, jak i w wielu in-
nych miastach W³oszech mo¿na dostaæ sporo
informatorów, mapek itp. rzeczy w naszym jê-
zyku. Nie za³atwia to oczywi�cie pe³nej infor-
macji.

Czyli mimo wszystko warto równie¿ znaæ jê-
zyk?
Oczywi�cie, je�li nie w pe³ni, to na tyle, aby
zrozumieæ podstawowe pojêcia. Zreszt¹ we
W³oszech przy du¿ych miastach, miejscowo-
�ciach, czy ciekawszych obiektach s¹ tablice
informacyjne z wiadomo�ciami o tym miejscu.
Gdy w ogóle nie znamy jêzyka, staj¹ siê one
dla nas bezu¿yteczne.
Mo¿e tak koñcz¹c. Ile kilometrów przebyli-
�cie?
To by³o prawie 5200 km, z czego po W³oszech
oko³o 2500 km.
Ile dni trwa³ wyjazd?

Wyjazd, jak mówili�my nast¹pi³ 2 lipca w po-
³udnie, a przyjazd 11 lipca, równie¿ w godzi-
nach po³udniowych.
Dziêkujemy za rozmowê, ¯yczymy jeszcze
wielu takich wyjazdów.
Tekst rozmowy opracowa³ KfAD. Tekst nie jest
autoryzowany.
Od redakcji: Rozmowê przeprowadzono
7. sierpnia 2000 roku w Bydgoszczy w miesz-
kaniu pielgrzymów, którzy udostêpnili nam
równie¿ pami¹tkowe fotografie. Dziêkujemy.
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W Ko�ciele ormiañskim Maryja odgry-
wa³a od samego pocz¹tku rolê wyj¹tkow¹. Or-
mianie czcz¹ J¹ jako: Po�redniczkê, Pani¹ Ko-
�cio³a, Królow¹ Armenii, Królow¹ wszech-
�wiata, Nadziejê narodu i Nadziejê wszyst-
kich chrze�cijan. W ka¿dej dos³ownie oko-
liczno�ci szukaj¹ Jej ratunku i po�rednictwa.

�WIÊTA MARYJNE
Kalendarz liturgiczny Ko�cio³a ormiañ-

skiego jest skomplikowany. Wiêkszo�æ uro-
czysto�ci i �wi¹t nie ma ustalonych konkret-
nych dat, a najwa¿niejsze uroczysto�ci Pañ-
skie, jak i Maryjne obchodzone s¹ w niedzie-
le.

Maj¹c to na uwadze �wiêta Maryjne
mo¿na podzieliæ na dwie grupy: sta³e i ru-
chome.

Do sta³ych �wi¹t nale¿¹ Wej�cie Pana
do �wi¹tyni (Ofiarowanie) - 1 lutego, Zwia-
stowanie - 25 marca, Narodzenie Maryi - 8
wrze�nia, Ofiarowanie Maryi w �wi¹tyni - 21
listopada i Niepokalane Poczêcie Maryi - 8
grudnia.

Do ruchomych �wi¹t Maryjnych nale-
¿¹ za�: Wniebowziêcie B³ogos³awionej Dzie-
wicy - niedziela miêdzy 12 a 18 sierpnia, Zna-
lezienie szat Maryi - szósta niedziela po Ze-
s³aniu Ducha �wiêtego, Przeniesienie paska
Maryi z Jerozolimy do Konstantynopola- trze-
cia niedziela po Wniebowziêciu.

Najwa¿niejszym �wiêtem Maryjnym
jest Wniebowziêcie. Poprzedza je czterdzie-
stodniowy post, po nim obchodzi siê okta-
wê(1). Szczególnym dniem tygodnia po�wie-
conym Matce Bo¿ej jest �roda. Wed³ug tra-
dycji Ormian w �rodê w³a�nie dokona³o siê
Wcielenie Pañskie.

MARYJA W EUCHARYSTII
W liturgii Mszy �w. tego Ko�cio³a Ma-

ryja jest przyzywana i wspominana na ró¿ne
sposoby. Jeszcze przed rozpoczêciem liturgii,
kap³an i diakon ubrani w szaty modl¹ siê w
zakrystii s³owami: "Przez wzgl¹d na �wiêt¹
Bo¿¹ Rodzicielkê wys³uchaj Panie nasze
pro�by i zbaw nas. �wiêta Bo¿a Rodzicielka
i wszyscy �wiêci niech bêd¹ naszymi orêdow-
nikami u Ojca Niebieskiego, aby zechcia³
okazaæ nam Mi³osierdzie i zbawi³ swoje stwo-
rzenia". Maryja wspominana jest równie¿
podczas okadzania darów, kiedy wierni sto-
j¹c �piewaj¹ hymn koñcz¹c go s³owami:
"Przez wstawiennictwo Dziewicy, Twojej
Matki, przyjmij Panie pro�bê Twoich s³ug".
Tak zwany Hymn Ko�cio³a �piewany po ofia-
rowaniu równie¿ koñczy siê s³owami wspo-
minaj¹cymi Maryjê: "�wiêty Ko�ció³ uznaje
czyst¹ Dziewicê Maryjê, Matkê Bo¿¹, dziêki
której zosta³y nam dane: Chleb nie�miertel-
no�ci i Kielich rado�ci. Chwalcie J¹ poprzez
�piew ko�cielny".

W centralnym momencie Mszy �w., od-
mawia siê niezmienn¹ anaforê; przed prze-

Maryja w liturgii ko�cio³ów chrze�cijañskich  (5)

KO�CIÓ£ ORMIAÑSKI
istoczeniem: "On naprawdê, Pan Jezus i Bóg
prawdziwy, sta³ siê cz³owiekiem z Matki
Bo¿ej, �wiêtej Dziewicy Maryi, przeby³
wszystkie koleje ¿ycia ludzkiego pozostaj¹c
wolnym od grzechu".

Ponadto Maryja wspominana, lub przy-
zywana jest w Credo, prefacji, oracjach i
ostatni raz we Mszy �w. przed modlitwa "Oj-
cze nasz".

LITURGIA GODZIN
W ormiañskiej Liturgii Godzin Maryja

przyzywana jest jako Orêdowniczka we
wszystkich mo¿liwych ludzkich potrzebach,
oraz jako Orêdowniczka w modlitwach za
zmar³ych, Niech �wiadcz¹ o tym teksty nie-
których modlitw.

Oto modlitwa rozpoczynaj¹ca Jutrzniê:
"Módlmy siê do Pana o Pokój, aby On, Pan
Bóg, poprzez Orêdownictwo �wiêtej Bo¿ej
Rodzicielki wys³ucha³ g³osy naszych mo-
dlitw".

Za� codziennie, po Nieszporach, odma-
wia siê modlitwê maryjn¹: "Padamy nisko
przed Tob¹, �wiêta Bo¿a Rodzicielko, b³aga-
my Ciê Niepokalana Dziewico, pro� za na-
szymi duszami i b³agaj Twego Jednorodzo-
nego Syna, aby nas uwolni³ od pokusy i od
wszystkich naszych niebezpieczeñstw, do
koñca naszego ¿ycia".

Z codziennymi - Jutrzni¹ i Nieszpora-
mi - �ci�le zwi¹zany jest w liturgii ormiañ-
skiej �piew suplikacji(2) "�wiêty Bo¿e", po
ka¿dym wezwaniu odmawia siê staro¿ytn¹
modlitwê pochodz¹c¹ z VI wieku: "O chwa-
lebna i b³ogos³awiona, zawsze �wiêta Dzie-
wico, Matko Chrystusowa, Matko Boga,
Maryjo, przedstaw nasze pro�by Twojemu
Synowi a naszemu Bogu".

Ciekawe wyja�nienie obecno�ci Matki
Bo¿ej w Godzinach Kanonicznych(3) przed-
stawi³ w komentarzu do brewiarza Jan z Od-
sum, wybitny Ojciec Ko�cio³a ormiañskiego.

Wed³ug niego Maryja przez zrodzenie Zba-
wiciela uwolni³a ludzko�æ od potêpienia i
dziêki temu doprowadzi³a nas, dzieci do Ko-
�cio³a, a teraz wystêpuje w roli Jego Matki"

SAKRAMENTY
I SAKRAMENTALIA (4)

W liturgii sakramentów i sakramenta-
liów tego Ko�cio³a Maryja, poprzez orêdow-
nictwo, zajmuje istotne miejsce. Oto przyk³ad
modlitwy odmawianej podczas sakramentu
ma³¿eñstwa: "Ty, Matko ¿ycia, Dziewico,
Królowo, Rodzicielko Boga, obdarz tê nasz¹
Królowa tu dzi� stoj¹c¹ Twoj¹ wszechmocn¹
³ask¹".

Tak jest w wielu innych przypadkach.
Maryja zawsze przyzywana jest w sposób po-
�redni, b¹d� bezpo�redni, jako Orêdownicz-
ka ludzi, Po�redniczka u Boga - poprzez Swe-
go Syna. �wiadczy o tym przyk³ad modlitwy
z obrzêdu pogrzebu "Bo¿e, który kochasz nas
ludzi, nasz Zbawco, przywo³ujemy Twe wiel-
kie i wszechw³adne Imiê, poprzez pro�by
�wiêtej Twojej Rodzicielki i wszystkich �wiê-
tych".

Równie¿ w obrzêdach konsekracji ko-
�cio³a i ró¿nych stopni �wiêceñ Maryja uka-
zywana jest jako typ i pierwowzór Ko�cio³a,
i jako Dziewica dochowuj¹ca wierno�ci za-
wsze Swojemu Boskiemu Oblubieñcowi.

PRZYGOTOWA£ KFAD

Obja�nienia:
(1) oktawa Osiem �wi¹tecznych dni po wa¿-
nej uroczysto�ci, b¹d� �wiêcie, w których w
dalszym ci¹gu prze¿ywamy tajemnicê tej uro-
czysto�ci, czy �wiêta.
(2) suplikacje - Pie�ni b³agalne �piewane
przez wiernych, zwykle w czasie nabo¿eñstw
b³agalnych, oraz w czasie nieszczê�æ, klêsk
¿ywio³owych itp. Najbardziej znana w na-
szym Ko�ciele jest pie�ñ "�wiêty Bo¿e, �wiêty
Mocny".
(3) Godziny Kanoniczne - regularna modli-
twa Ko�cio³a odmawiana z brewiarza co-
dziennie o ustalonych porach dnia. To samo
co Liturgia Godzin.
(4) Sakramentalia - wszelkie po�wiêcenia i
b³ogos³awieñstwa praktykowane w Ko�ciele
nie maj¹ce znamion sakramentu �wiêtego np.
b³ogos³awieñstwo dzieci, czy innych osób,
pokropienie wod¹, po�wiêcenie �wiec, ró¿añ-
ców, czy innych dewocjonaliów.

Od autora:
T³umaczenia modlitw: o. Mariusz Paczóski
OFM Cap.
W opracowaniu wykorzystano "Materia³y do
dyskusji na Kongres Mariologiczno-Maryj-
ny w Niepokalanowie w 1999" (praca zbio-
rowa pod kierunkiem o. S³awomira Gajdy,
Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Niepoka-
lanów 1999).

W  nastêpnym odcinku przedstawio-
ny zostanie Ko�ció³ koptyjski.
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Jubileuszowy Dzieñ Parafii

PRZYSTANEK

Rok Wielkiego Jubileuszu to dla
chrze�cijanina wieloraka mo¿liwo�æ uzyska-
nia odpustu zupe³nego. Jedn¹ z takich mo¿li-
wo�ci s¹ tzw. Dni Jubileuszu dla poszczegól-
nych parafii. Bydgoskie parafie swoje Dni
prze¿ywaj¹ w Konkatedrze - �wi¹tyni wyzna-
czonej, jako Sanktuarium Jubileuszowe. Dla
naszej parafii takim dniem by³ poniedzia³ek
- 11 wrze�nia 2000 roku.

Dlatego te¿ spotkanie Sejmiku Parafial-
nego w dniu 5 wrze�nia by³o po�wiêcone ob-
chodom tego dnia. Jako, ¿e jednym z elemen-
tów Jubileuszu jest pielgrzymka ustalono, ¿e
parafianie, którzy bêd¹ mieli si³y i czas - czê�æ
drogi do Konkatedry pokonaj¹ w pieszej piel-
grzymce. Pad³o wtedy kilka propozycji trasy.

W wyniku dalszych ustaleñ z Prezyden-
tem miasta Bydgoszczy, Policj¹ i Stra¿¹ Miej-
sk¹ wybrano jedn¹ z nich, wiod¹c¹ od Ron-
da Kujawskiego ulicami: Solskiego, Ugory,
Podgórn¹, We³nianym Rynkiem, D³ug¹, Jana
Kazimierza, Starym Rynkiem do Fary. Posta-
nowiono, ¿e po drodze pok³onimy siê Matce
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Jej �wi¹tyni
przy ul. Ugory.

W wyznaczonym dniu oko³o godz.
16.15 spora grupa parafian wyruszy³a z wy-
znaczonego miejsca, aby z modlitw¹ ró¿añ-
cow¹ i pie�ni¹ maryjn¹ na ustach dotrzeæ do
Matki Piêknej Mi³o�ci. Tak jak zaplanowa-
no, wst¹pili�my po drodze do Tej, która da-
rzy nas Pomoc¹ Nieustaj¹c¹. Tam rado�nie
przyj¹³ nas proboszcz parafii ks. W³adys³aw
Mielcarek. Bóg zap³aæ mu za ciep³e s³owa,
pamiêtajmy o nim w naszych modlitwach.

Jako ci, którzy przyszli�my z parafii, na któ-
rej terenie znajduje siê miejsce mêczeñstwa
wielu bydgoszczan - Dolina �mierci, oddali-
�my tu pok³on tym, którzy zginêli na terenie
przyko�cielnym, zastrzeleni we wrze�niu
1939 roku w chwili, gdy wychodzili z ko�cio-
³a .

Zatrzymali�my siê równie¿ w innym
miejscu u�wiêconym krwi¹ naszych przod-
ków, na Starym Rynku. Tam rozwa¿aj¹c Bo-
lesn¹ Mêkê Jezusa odmówili�my dziesi¹tek
Ró¿añca w intencji wszystkich bydgoszczan
(i nie tylko), którzy w ró¿nych okoliczno-

Jubileuszowy Dzieñ Parafii

PIESZO DO
SANKTUARIUM

�ciach zginêli za Ojczyznê i Wiarê. Warto
dodaæ, ¿e po drodze do pielgrzymuj¹cych
do³¹cza³y kolejne osoby, by doj�æ do Konka-
tedry ponad 150 osobow¹ grup¹.

Po przybyciu do Konkatedry i przywi-
taniu siê z nasz¹ Pani¹ z Ró¿¹ rozpoczê³a siê
uroczysta Msza �w. koncelebrowana, w któ-
rej g³ównym celebransem by³ nasz ks. pro-
boszcz Zygmunt Trybowski.

Wys³uchali�my S³owa Bo¿ego, które
skierowa³ do nas ksi¹dz kustosz tego Sank-
tuarium. Po³¹czy³a nas Uczta Eucharystycz-
na i Jubileuszowe b³ogos³awieñstwo. Co naj-
wa¿niejsze jednak, mogli�my w pe³ni skorzy-
staæ z ³ask Wielkiego Jubileuszu 2000.

¯egnaj¹c siê z Bydgosk¹ Pani¹ Piêk-
nej Mi³o�ci ka¿dy z nas umocniony na duchu
wychodzi³ przekonany, ¿e ten trud i czas nie
by³ zmarnowany.

Na koniec nale¿¹ siê s³owa podziêko-
wania wszystkim uczestnikom tej pielgrzym-
ki, którzy publicznie zamanifestowali obec-
no�æ naszej parafii w Bydgoszczy. Dziêkujê
tym, którzy czynnie w³¹czyli siê w przygoto-
wania, wspóln¹ modlitwê i pomoc w potrze-
bie. Dziêkujê kap³anom, ministrantom, oso-
bom nios¹cym nag³o�nienie i sztandar, na-
szym marsza³kom. Dziêkujê równie¿ panu
Prezydentowi i dyrekcji Zarz¹du Dróg Miej-
skich i Komunikacji Publicznej za wyra¿e-
nie zgody na przej�cie, oraz Policji i Stra¿y
Miejskiej za czuwanie nad naszym bezpiecz-
nym marszem.

ADALBERT

Witam Was Drodzy parafianie z para-
fii Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników.
Idziecie dzi� w Waszej Jubileuszowej piel-
grzymce. Idziecie tak, jak idzie siê w piel-
grzymce przez ¿ycie. W drodze przez ¿ycie
s¹ ró¿ne stacje. Wy dzi� id¹c do Matki Piêk-
nej Mi³o�ci te¿ zatrzymali�cie siê na takiej
stacji u Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.
Wst¹pili�cie do Matki czczonej tu od 1922
roku, do �wi¹tyni, któr¹ wybudowa³ biedny
lud Szwederowa przez dwa lata. Znacie trud
budowy, bo sami budowali�cie �wi¹tyniê.
Cz³owiek zawsze garnie siê do opieki Matki
Bo¿ej i jak mówi �w. Bernard: "nigdy siê nie
zawiód³". ¯ycie nasze jest ci¹g³ym pielgrzy-
mowaniem. To Wasze pielgrzymowanie Ju-
bileuszowe jest przypomnieniem, ¿e pielgrzy-
mujemy do nieba. Pielgrzymujemy ca³e ¿y-
cie do Jezusa i Matki Naj�wiêtszej, bo to
g³ówny nasz cel i sens ¿ycia. Dlatego te¿
wszystkie pielgrzymki maj¹ w sobie tyle uro-
ku i tre�ci. Pielgrzymujê, podejmujê trud wê-
drówki przez ¿ycie, aby dotrzeæ do celu osta-
tecznego, do nieba.

Dzi� pragniecie uczciæ Matkê w Jej
sanktuarium Piêknej Mi³o�ci. Idziecie, aby
odnowiæ swoj¹ wiarê, bo cz³owiek w tym po-
gañskim �wiecie potrzebuje Wiary. Cz³owiek
w tych czasach potrzebuje umocnienia w wie-
rze i mi³o�ci. Dlatego wspó³czesny cz³owiek
tworzy w Ko�ciele ró¿ne wspólnoty i grupy,

by w nich znale�æ wspólnie bij¹ce serca,
wra¿liwe tak jak jego na potrzebê mi³o�ci
Boga i bli�niego. Dobrze, ¿e tak siê dzieje,

bo ten kto nie trafi do takiej wspólnoty, czê-
sto siêga do ró¿nych sekt oferuj¹cych mu
"mi³o�æ". Dlatego ¿yczê Wam, aby�cie z dzi-
siejszej pielgrzymki skorzystali jak najobfi-
ciej i wynie�li odnowionego ducha.

Niech dla Was ten rok 2000 bêdzie cza-
sem g³êbokiego nawrócenia i usuniêcia z serc
wszystkiego, co Bogu siê nie podoba. ̄ yczê,

by ten  rok by³ dla Was czasem radosnego
powrotu do Boga. Szczê�æ Bo¿e i wiele ³ask
od Matki Piêknej Mi³o�ci.(...)

Czas Wam opuszczaæ t¹ �wi¹tyniê. Ma-
cie jeszcze 20 minut wêdrówki. Tak jak Wy
macie u siebie Dolinê �mierci, tak przy na-
szym ko�ciele jest pomnik pomordowanych.
Wczoraj by³a rocznica, kiedy to 10 wrze�nia
1939 roku podczas wychodzenia ze Mszy
�wiêtej, na oczach wielu wiernych, 21 miesz-
kañców Szwederowa zosta³o zastrzelonych
tu, przed ko�cio³em. Zasypano ich na terenie
przyko�cielnym w rowach - okopach. Jak wi-
daæ, ³¹czy nas nie tylko wspólna cze�æ do
Matki Bo¿ej, ale i wspólna ofiara mêczenni-
ków, którzy oddali swoje ¿ycie za Wiarê i
Ojczyznê. Wspomnijcie o nich u Matki Piêk-
nej Mi³o�ci.

Niech Pan nasz, Jezus Chrystus bêdzie
przy Was, aby Was prowadzi³. Niech bêdzie
przed Wami, aby Was broni³. Niech bêdzie
za Wami, aby Was strzeg³, niech bêdzie z
Wami, aby Wam b³ogos³awi³. Pokój i b³ogo-
s³awieñstwo Boga Ojca Wszechmog¹cego,
Syna i Ducha �wiêtego niech zst¹pi na Was i
pozostanie na zawsze. Id�cie w Pokoju.

Od redakcji:
S³owo skierowane do pielgrzymów w parafii
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy przez ks.
W³adys³awa Mielcarka. Odtworzono z zapisu
magnetofonowego. Tekst nie jest autoryzoway.
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Dostojny ksiê¿e pra³acie, drodzy ka-
p³ani, drodzy pielgrzymi fordoñscy z pa-
rafii Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników.

W miejscu, gdzie ¿yjecie rozegra-
³a siê straszna tragedia, która rozpoczê³a
siê tu, nieopodal, na Starym Rynku, a
dope³ni³a ko³o was w Dolinie �mierci.
Polacy oddaj¹c tu i tam swe ¿ycie w ofie-
rze za�wiadczali sw¹ mi³o�æ do Boga,
Ewangelii, Krzy¿a, Ko�cio³a i Ojczyzny.
(...)

�wiêtujemy 2000 rocznicê narodzin
Jezusa Chrystusa. Ko�ció³ og³osi³ ten czas
Rokiem Jubileuszu, czyli rokiem Bo¿ego
zmi³owania i ³aski, rokiem przebaczenia,
zbawienia i Pokoju. (...)

Gdy w uroczysto�æ Bo¿ego Narodze-
nia ksi¹dz biskup wchodzi³ do tej �wi¹ty-
ni, otworzy³ bramy ko�cio³a Jubileuszowe-
go i modli³ siê: "Niech raduje siê w nim
�wiêty, bo blisko jest wieñca nagrody.
Niech weseli siê grzesznik, bo Pan niesie
mu przebaczenie. Niech raduje siê i ten,
co jeszcze nie zna Boga, bo On wzywa go
do ¿ycia. Niech raduje siê ka¿dy, kto wej-
dzie przez bramy tej �wi¹tyni, bo dozna
Mi³osierdzia, ³aski i Pokoju Bo¿ego".

Rok Jubileuszowy korzeniami swy-

Jubileuszowy Dzieñ Parafii

FARA WITA
Witam serdecznie pielgrzymów z pa-

rafii na Fordonie, parafii Matki Bo¿ej Królo-
wej Mêczenników. Witam ksiêdza pra³ata i
dziekana Zygmunta Trybowskiego, ksiê¿y
wikariuszy, Wasz Chór parafialny "Fordonia"
i Was wszystkich Drodzy Bracia i Siostry.

Witam Was w tej prastarej Farze, Sank-
tuarium Matki Piêknej Mi³o�ci, obecnie Kon-
katedrze, która jest Matk¹ wszystkich ko�cio-
³ów w Bydgoszczy.

W tym roku jest ona ko�cio³em Jubile-
uszowym, dlatego otwiera swe bramy, aby
wszyscy mogli skorzystaæ z ³ask Roku �wiê-
tego.(....) Mówi¹ o tej �wi¹tyni, ¿e jest ona
pere³k¹ Bydgoszczy. Jest ni¹ nie tylko dlate-
go, ¿e pochodzi z XV wieku, ¿e posiada wie-
le zabytków. Jest ni¹ dlatego, ¿e króluje tu
Patronka Bydgoszczy - Matka Bo¿a Piêkênej
Mi³o�ci. (...)

Bydgoszczanie zasiedlaj¹c swoje mia-
sto wybrali ten zak¹tek, aby zbudowaæ tu
�wi¹tyniê. Pocz¹tkowo by³a ona drewniana.
Czêsto siê pali³a, a¿ w 1409 roku, podczas
napadu Krzy¿aków uleg³a ca³kowitemu
zniszczeniu. Postanowiono wybudowaæ
now¹, murowan¹, w obowi¹zuj¹cym wów-
czas w Europie stylu gotyckim. Przetrwa³a do
dzi� w kszta³cie, w jakim j¹ dzisiaj widzimy.
(...)

W tych murach odnajdujemy wielkie
przes³anie (...) Wszêdzie widzimy ostre ³uki,
jak rêce z³o¿one do modlitwy, bo to jest miej-
sce, w którym wznosimy pro�by do Boga
modl¹c siê.

W prezbiterium sieciowe sklepienie
mówi nam, ¿e tak jak rybak ³owi ryby, tak
Bóg z³owi³ nas dla nieba. W nawie g³ównej
gwie�dziste sklepienie wo³a: "Patrzcie ku nie-
bu, bo tam Pan Bóg przygotowa³ Wam miesz-
kanie. Tam jest nasz cel, bo tu na ziemi jeste-
�my tylko pielgrzymami zd¹¿aj¹cymi do
Ojca". (...)

Mury te kryj¹ w sobie równie¿ wielk¹
historiê miasta. Zarówno historiê pomy�ln¹,
jak i t¹ czasami przykr¹, bolesn¹, tragiczn¹.
(...) W XVIII wieku, podczas przemarszu
przez te tereny wojsk napoleoñskich by³ tu
magazyn. Jednak wraz z powstawaniem z
ruin miasta posta³a równie¿ ta �wi¹tynia. W
czasach zaborów i germanizacji by³a to jedy-
na ostoja polsko�ci w mie�cie.(...)

Jest tu wiele zabytkowych obrazów:
Matki Bo¿ej Szkaplerznej, �wiêtych: Anto-
niego, Barbary, Rocha, Józefa. S¹ tu piêkne
o³tarze. Jednak dla nas najcenniejszy jest ob-
raz w o³tarzu g³ównym Obraz Matki Bo¿ej z
Ró¿¹ - znakiem mi³o�ci. (...)

Dlatego te¿ obraz ten podczas korona-
cji w dniu 29 maja 1956 roku Prymas Polski,
kardyna³ Stefan Wyszyñski nazwa³ obrazem
Matki Bo¿ej Piêknej Mi³o�ci. Powiedzia³ on
wówczas: "Jak dobrze siê sta³o, ¿e w tej �wi¹-
tyni zosta³a ukoronowana Mi³o�æ, ¿e w³a�nie
w tym mie�cie. Ukoronowana po to, aby�cie
przychodzili tu odmieniæ i uszlachetniæ swo-
je serca w nieustannej przemianie siebie dla
dobra Boga i bli�nich." (...)

Gdy mia³ do nas przybyæ ojciec �wiêty,
Jan Pawe³ II nasz Arcybiskup prosi³ go, aby
na skronie Dzieci¹tka i Matki na³o¿y³ korony
papieskie. Tak siê te¿, jak wiemy, sta³o w dniu
7. czerwca 1999 roku. (...)

mi siêga Starego Testamentu, nakazu Boga
przedstawionego w Ksiêdze Kap³añskiej.
Jest to zatem wype³nienie Bo¿ego nakazu.
(...) Bóg udziela cz³owiekowi pomocy i
zmienia jego los. Bóg zwraca to, co cz³o-
wiek utraci³, aby móg³ on powróciæ do Nie-
go. (...)

Powrót ten zwi¹zany jest �ci�le z
dzie³em Odkupienia, a mo¿liwy dziêki
zbawczemu dzia³aniu Jezusa Chrystusa,
dzia³aniu, które rozpoczê³o siê poprzez
wcielenie. To g³ówny powód naszej rado-
�ci i �wiêtowania Jubileuszu.(...)

Powrót do domu Ojca to czas odno-
wienia naszej wiary. Ka¿dy z nas otrzy-
ma³ dar Bo¿y: wiarê i ³askê sakramentów.
Jednak szara codzienno�æ, niby kurz przy-
æmiewa tê ³askê, któr¹ nosimy w sobie.
Czas Jubileuszu, to czas aby ona na nowo
zaja�nia³a. Ka¿dy z nas ma dokonaæ tej
wewnêtrznej przemiany na nowego cz³o-
wieka.(...)

Jubileusz to równie¿ czas odpustu.
Korzystaj¹c z Sakramentu Pokuty darowa-
na jest nam wina, ale pozostaje kara za
grzechy nasze. Odpust to czas darowania
tej kary, choæ grzechy s¹ ju¿ odpuszczone.

[dokoñczenie na str. 10]

Wielki to honor dla Matki, ale te¿ i wiel-
ki wyraz czci, mi³o�ci i wdziêczno�ci od nas
wszystkich dla Niej. (...)

Wtedy to Ojciec �wiêty powiedzia³:
"Jako pami¹tkê i spu�ciznê duchow¹ dzisiej-
szej uroczysto�ci pragnê pozostawiæ na skro-
niach Dzieci¹tka i Matki Bo¿ej Piêknej Mi-
³o�ci papieskie korony. Ponadto te¿ Jej sank-
tuarium, czcigodn¹ Farê Bydgosk¹ ustana-
wiam Konkatedr¹ Archidiecezji Gnie�nieñ-
skiej" (...)

Tu Matka spogl¹da na nas z czu³o�ci¹ i
nikt nie wychodzi tu z pustymi rêkoma. Mat-
ka ka¿dego pocieszy, wys³ucha i dopomo¿e,
bo Ona. tu rozdaje Swe ³aski. (...) Matka na
tym obrazie jest z nami od 1466 roku. Fun-
datorem obrazu by³a postaæ, która klêczy
przed Maryj¹ na nim, a by³ to Stanis³aw Ko-
�cielecki. Tam s¹ s³owa jego modlitwy do Niej
"MATER DEI- MEMENTO MEI", czyli
"Matko Bo¿a - Pamiêtaj o mnie." (...)

Niech te s³owa stan¹ siê nasz¹ codzien-
n¹ modlitw¹ ka¿dego z nas. Pamiêtaj o mnie,
naszych rodzinach, naszych bliskich, o para-
fii Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników. Broñ
od z³ego, dopomó¿ w dobrym i szczê�liwie
prowad� nas do Domu Boga, naszego Stwór-
cy i Ojca. Niech siê tak stanie.

Od redakcji: Powitanie w Konkatedrze przez kusto-
sza sanktuarium ks. Zbigniewa Maruszewskiego (ob-
szerne fragmenty). Tekst opracowany na podstawie
zapisu magnetofonowego i nie jest autoryzowany.

Jubileuszowy Dzieñ Parafii

STARY RYNEK I DOLINA
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Bo¿e �wo³anie"
W sali Duszpasterstwa Akademickie-

go "Martyria" jest tablica, na której przycze-
pione s¹ zdjêcia  studentów, którzy us³yszeli
Bo¿e wo³anie i odpowiedzieli na nie zawie-
raj¹c zwi¹zek ma³¿eñski, ofiarowuj¹c swoje
¿ycie Bogu w kap³añstwie, zgromadzeniu
zakonnym. Od niedawna pojawi³o siê na tej
tablicy równie¿ moje zdjêcie.

Bóg dla ka¿dego ma wyj¹tkowy plan
na jego ¿ycie i wzywa nas do wype³nienia tych
Jego zamierzeñ. Ka¿dy z nas ma swój czas
dawania odpowiedzi Bogu i prêdzej czy pó�-
niej ka¿dy z nas taki czas bêdzie prze¿ywa³;
czas �wiêty, szczególny, bo jest czasem od-
czytywania g³osu Boga, czasem decyzji, wy-
boru: 'Dla Ciebie, Bo¿e tak, a nie inaczej pra-
gnê ¿yæ...proszê prowad�." Zastanawiam siê
dlaczego to piszê do miesiêcznika parafial-
nego, skoro nie jestem z tej parafii. Odpo-
wied� przychodzi sama: bo tam jest przecie¿
moje duszpasterstwo, mój "Wiatrak", bo tam
s¹ ludzie, których kocham, w�ród których ¿y-
³am i dziêki którym jestem dzi� taka jaka je-
stem.

Piszê "tam s¹", bo ja od 4 wrze�nia je-
stem tu w Piastowie, gdzie prze¿ywam czas

Listy  
do redakcji �Na o�cie¿� 

postulatu w zgromadzeniu zakonnym Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi.

Ka¿dego dnia dziêkujê Bogu za Was,
drodzy "MARTYRIANIE", za wasz¹ obec-
no�æ na drodze mojego powo³ania, dziêkujê
za wszystkich ludzi, których dziêki duszpa-
sterstwu i "Wiatrakowi" pozna³am.

Tam, w Fordonie zostawi³am kawa³ek
siebie i mimo tego, ¿e nie mogê tam teraz byæ,
pracowaæ, cieszyæ siê i anga¿owaæ we wszyst-
ko, jestem blisko Was moimi my�lami, moj¹
modlitw¹.

Tyle na dzisiaj mogê wam ofiarowaæ i
jest to mój najcenniejszy dar.

To, co mog³am robiæ w Fordonie we
wspólnocie "MARTYRII" i "WIATRAKA"
by³o zawsze s³u¿b¹ dla drugiego cz³owieka i
oddawaniem chwa³y Bogu, ale Bóg zapragn¹³
czego� wiêcej i wznieci³ we mnie pragnienie
¿ycia wy³¹cznie dla Niego. Odpowiedzia³am
na to Bo¿e wo³anie i jestem tutaj.

Sk³adam Wam wszystkim wielkie dziê-
ki za wszystko! Powierzam siê waszym mo-
dlitwom.

Fragment listu �w. Paw³a niech bêdzie
wyrazem moich ¿yczeñ dla wszystkich: "A
zatem proszê was, bracia, przez mi³osierdzie
Bo¿e, aby�cie dali cia³a swoje na ofiarê ¿yw¹,
�wiêt¹, Bogu przyjemn¹, jako wyraz Waszej
rozumnej s³u¿by Bo¿ej. Nie bierzcie wiêc
wzoru z tego �wiata lecz przemieniajcie siê
przez odnawianie umys³u, aby�cie umieli roz-
poznaæ, jaka jest wola Bo¿a: co jest dobre, co
Bogu przyjemne i co doskona³e". (Rz 12, 1-
2) pamiêtam, bo noszê Was w sercu

SUJKA

[dokoñcznie ze str. 9]
To darowanie odnosi siê do naszego

¿ycia na ziemi, jak i do rzeczywisto�ci
czy�æca. To konkretna Bo¿a interwencja w
nasze ludzkie ¿ycie.(...)

£askê tê otrzymujemy od Jezusa
Chrystusa poprzez Ko�ció³. Ko�ció³ jednak
tylko pomaga nam j¹ otrzymaæ. Nikt z nas
jednak nie mo¿e otrzymaæ odpustu dla na-
szych ¿yj¹cych braci, czy sióstr, bo to ka¿-
dy z nas musi sam pragn¹æ i podj¹æ stara-
nia. Ka¿dy sam musi dokonaæ nawrócenia,
oczyszczenia z grzechów, a dopiero wtedy
mo¿e dost¹piæ darowania winy i kary.

Mo¿emy jednak, pomagaæ naszym
zmar³ym, w czy�æcu, one tego od nas ocze-
kuj¹. Oni, dziêki naszej pomocy, po wydo-
byciu z czy�æca stan¹ przed tronem Bo¿ym
i bêd¹ modliæ siê za nas, aby�my i my, któ-

rzy udzielili�my im pomocy , dost¹pili za-
szczytu dostania siê do nieba.(...) Przyby-
wajcie Bracia i Siostry tu, do tego �wiête-
go miejsca, aby skorzystaæ z tej ³aski. Za-
chêcam Was, przybywajcie ka¿dego dnia,
namawiajcie do tego znajomych, bli-
skich.(...) Od nas samych zale¿y jak ten
Rok Jubileuszowy prze¿yjemy, ile z Bo¿e-
go Mi³osierdzia skorzystamy i jakiej do-
konamy w sobie przemiany. ¯yczê Wam,
aby�cie z tej ³aski skorzystali, aby�cie wy-
szli st¹d z pe³nymi narêczami Bo¿ego b³o-
gos³awieñstwa. Niech Wam w tym Drodzy
fordoñscy pielgrzymi Matka Bo¿a dopo-
maga. Msze �wiête w Konkatedrze s¹ co-
dziennie o godz. 7.00, 12.00, 17.00 i 18.00.

S¹ to fragmenty kazania wyg³oszonego podczas Mszy
�wiêtej przez kustosza Konkatedry ks. Zbigniewa Ma-
ruszewskiego. Fragmenty wybrano z nagrania ma-
gnetofonowego. Tekst nie jest autoryzowany.

Jubileuszowy Dzieñ Parafii

STARY RYNEK
I DOLINA
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Nasze ¿ycie pe³ne jest ró¿nej rangi jubi-
leuszy. W�ród ostatnio prze¿ywanych nale¿y
wspomnieæ Jubileuszow¹ Mszê �w. naszej pa-
rafii odprawion¹ 11. wrze�nia br. w bydgoskiej
Konkatedrze. Ka¿dy z jej uczestników najle-
piej wie, jakie znaczenie mia³a w jego codzien-
no�ci i co wnios³a w ¿ycie duchowe.

Dla mnie osobi�cie by³a jedn¹ z kilku
Mszy �w. zwanych Jubileuszowymi, w których
uczestniczy³am na przestrzeni bie¿¹cego roku
w ró¿nych sanktuariach w Polsce. Ta w Farze
by³a uto¿samiana z parafi¹, jej mieszkañcami,
kap³anami. By³a bardziej bliska, nasza. Wiele
by³o znajomych twarzy, symboli, zachowañ.
Swojsko brzmia³ ton chóru parafialnego. Du¿a
te¿, spo�ród obecnych, by³a grupa osób przy-
stêpuj¹cych do Komunii �w. i pragn¹cych do-
st¹piæ ³ask odpustu zupe³nego. Tak, w telegra-
ficznym skrócie, mo¿na opisaæ to wydarzenie.

Budzi siê jednak pewna refleksja. Na tak
wielk¹ parafiê (oko³o 20000 mieszkañców) nie
by³o nas zbyt wielu. Cieszê siê jednak obecno-
�ci¹ tych, których widzia³am i mo¿liwo�ci¹ sko-
rzystania z ³aski odpustu. Nastêpny taki jubi-
leusz bêdzie za 1000 lat, ale ju¿ z pewno�ci¹
bez nas.

IRENA

By³o w pa�dzierniku

4 - godz. 20.00 odprawiona zosta³a pierwsza �ro-
dowa Msza �wiêta akademicka

7 - godz. 16.00 spotkanie popielgrzymkowe Gru-
py "Przezroczystej"

14 -  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 - godz. 20.00 - kaplica - Rekolekcje aka-
demickie, które prowadzi³ brat Tadeusz Ruciñski
ze Zgromadzenia Braci Szkolnych.
19 do 20 - Spotkania m. in. z  siostr¹ Ma³gorzat¹
Chmielewsk¹ i Janin¹ Ochojsk¹.

22 - 18.30 - w Konkatedrze - Jubileusz Nauczycie-
li Akademickich i Ogolnobydgoska Inauguracja
Roku Akademickiego 2000/2001
23 - 20.00 - aula Domu Katechetycznego - bal
otrzêsinowy

Bêdzie w listopadzie

5 - 14.15 - Droga Krzy¿owa w Dolnie �mierci

PRZYGOTOWA£ MA£Y

Jubileuszowy dzieñ Parafii

ZA 1000 LAT
Informujemy

zawiadamiamy



A przecie¿ w tamtych solidarnych la-
tach sz³o nam o wszystko co najwa¿niejsze,
Bo¿e, naprawdê o wszystko. O pañstwo nie-
podleg³e i sprawiedliwe, o m¹dr¹ wolno�æ dla
ducha narodowego, o zniesienie przemocy i
fa³szu, o dobr¹ przysz³o�æ naszej m³odzie¿y.

Przegrali�my?! Czy aby wnukowie
nasi, nie bêd¹ kiedy� pluli na groby swoich
przodków za ich g³upotê, ¿e za Polskê prze-
lewali krew, znosili strach stanu wojennego,
internowanie, uci¹¿liwo�æ strajków, poni¿e-
nie nêdzy? ...

Prawdê mówi¹
s³owa J. W. Goethe-
go, ¿e kiedy siê d³u-
go (50 lat) krêcimy w
ciasnych, ma³ostko-
wych stosunkach
cierpi na tym umys³ i
charakter; stajemy
siê wreszcie niezdol-
ni do wielko�ci i pod-
�wigniêcie siê kosz-
tuje nas wiele trudu.
Spójrzmy dzisiaj,
kiedy to dajemy, nie-
stety poduch ka¿de-
mu, kto siê czêsto po-
kazuje w telewizji,
sprytnie mówi albo
g³o�no krzyczy nad-
rabiaj¹c tym brak
mêstwa, przyzwoito�ci, wiedzy i kompeten-
cji.

Prawd¹ jest tak¿e, ¿e bieda materialna
sprzyja s³abo�ci cz³owieka, czyni go bardziej
uleg³ym, pog³êbia uczucie ni¿szo�ci i cz³o-
wiek zapomina w swojej niedoli, rozgorycze-
niu, ¿e ma prawo domagaæ siê godnego ¿ycia
i o nie walczyæ. W psychikê cz³owieka wkra-
da siê ubóstwo potrzeb; byle by³o co do garn-
ka w³o¿yæ, jaki taki dach nad g³ow¹, chocia¿
byle jaka praca ... Stan taki cz³owieka jest
wygodny dla ka¿dej w³adzy. Warto o tym pa-
miêtaæ; zachowaæ zdrowy rozs¹dek, nie po-

Cz³owiek na mojej drodze

PRZEGRALI�MY?
padaæ w depresjê czy obojêtno�æ z powodu
takiego, "nieszczê�cia", Lecz "Który skrzyw-
dzi³e� cz³owieka prostego �miechem nad
krzywd¹ wybuchaj¹c, gromadê b³aznów ko³o
siebie maj¹c ... Nie b¹d� bezpieczny. (Cz.
Mi³osz).

S¹ jednak nieszczê�cia gorsze ni¿ klê-
ska ubóstwa. Jest jeszecze "niecz³owiecza
choroba bezbóstwa". (Z. Krasiñski). Modli-
li�my siê o m¹dro�æ narodow¹ i dobry wybór
prezydenta III RP. Odmawiali�my w tej in-

tencji ró¿aniec, równie¿
w Radio Maryja. Dlacze-
go wiêc nie zostali�my
wys³uchani? Bo �le siê
modlili�my, bo nasza
wiara w Boga i Pana na-
szego Jezusa Chrystusa,
mimo wszystko, jest
martwa, bo Rok �wiêty
traktujemy powierz-
chownie, bo Ojczyzny
naszej nie kochamy jak
nale¿y.

"...Ojcze! Daj
odetchn¹æ, by�my sobie
zdo³ali przypomnieæ,
jak wygl¹da ¿ycie dzie-
ci Bo¿ych, ludzi wol-
nych. Uczyni³e� narody
wolnymi, da³e� im pra-
gnienie i potrzebê wol-

no�ci, wszczepi³e� w duszê takie si³y, które
mog¹ siê rozwijaæ ku chwale Twojej tylko
w�ród wolno�ci. Nie pozwól, by zniszcza³o
w nas tyle darów cz³owieczeñstwa, by�my
¿yli stale jak bydlêta. Przecie¿ stworzy³e�
cz³owieka na obraz i podobieñstwo swoje.
Ojcze Wolno�ci, który� wolno�ci¹ swoj¹
przez Chrystusa, obdarzy³ ludy (...), wspo-
mnij na Polskê".

Módlmy siê tak jak to czyni³ ks. Stefan
Kardyna³ Wyszyñski.

GABLA

W dniach od 15 do 18 pa�dzierni-
ka w ranmach Akademickich Dni M³odych
odbywa³y siê rekolekcje akademickie. Pro-
wadzi³ je brat Tadeusz Ruciñski ze Zgro-
madzenia Braci Szkolnych. Oto kilka my-
�li, które zosta³y odnotowane w tych
dniach.

15.10.2000 - Niedziela
KIM JESTEM?

Kim jestem skoro cz³owiek jest tym,
co z siebie daje. Czasem nawet bli�niêta
urodzone spod tego samego znaku s¹ tak
ró¿ne, jak ogieñ i woda.

Je¿eli cz³owiek nie wie kim jest, nie
bêdzie dobrym ojcem, dobr¹ matk¹. Nie bê-
dzie dobrym profesorem, ministrem, czy
prezydentem.

16.10.2000 - Poniedzia³ek
CZYIMI JESTE�MY?

Nie nale¿ymy do ojczyzny, bo czym
ona jest? Boimy siê nale¿eæ do Ko�cio³a,
nie chcemy nale¿eæ do swojej rodziny,
¿ony, mê¿a, ch³opaka, dziewczyny. Niczyj,
niczyja, jak kundel bez budy, pójdzie za
ka¿dym kto gwizdnie, da kawa³ek imie-
nia, och³ap miêsa, budy. Czy to nie jest
przypowie�æ o wspó³czesnym cz³owieku
wykorzenionym?

17.10.2000 - Wtorek
S£UCHANIE

 S³uchaæ to ucichn¹æ w sobie, uciszyæ
wszystko co przeszkadza w s³uchaniu ze-
wnêtrznie i wewnêtrznie: ha³as my�li, ha-
³as uczuæ, ha³as popêdów i ha³as zmys³ów.
To jest bardzo trudne, ale tego trzeba siê
wci¹¿ uczyæ.

Odwaga s³uchania. Jest szczero�æ
mówienia i szczero�æ s³uchania, tego co siê
nie chce us³yszeæ, tego co rani, co boli, co
siê dobija do cz³owieka, a co jest czêsto
zbawienne.

Wys³uchaæ. To co nie wyartyku³owa-
ne wewn¹trz cz³owieka siê k³êbi, straszy,
rozrabia. To czemu dajê imiê, oznacza, ¿e
zapanowujê nad tym.

18.10.2000 - �roda
ID�CIE I G£O�CIE

Papie¿ kilka lat temu powiedzia³ do
m³odzie¿y bardzo wa¿ne zdanie, jako� tak
przegapione. Powiedzia³ tak: "W tym ob³¹-
kanym �wiecie wielu ludzi nie zna Boga,
albo zna Go �le". Bardzo wa¿ne zdanie.
Wielu ludzi nie zna Boga, albo zna Go �le.
A wiêc Jego pojêcie cz³owieka jest z³e, jego
pojêcie mi³o�ci jest z³e, pojêcie ma³¿eñ-

Akademickie Dni M³odych

OKRUCHY Z REKOLEKCYJNEGO STO£U
stwa, ¿ycia wiecznego. A wiêc wszystko
jest z³e i czy mo¿na w to zainwestowaæ
¿ycie?

W naszym spo³eczeñstwie obraz
Boga jest bardzo infantylny, to jest Bozia
z babcinych opowiastek, nudnych kazañ,
�wiêtego Miko³aja od wszystkich zachcia-
nek. To jest Bozia szopeczek, ¿³óbeczka,
pastuszków, owieczek, wszystko zdrobnia-
le, wszystko dla przedszkola. To jest ku-
k³a ulepiona z obrazów z³ych ojców, a tych

mamy teraz w mediach. Jest to magik od
zdanych egzaminów i winowajca wszyst-
kich nieszczê�æ, mojej bylejako�ci. Tak
mnie Panie Bo¿e stworzy³e� i takiego mnie
masz.

Od redakcji: Na podstawie zapisu
magnetofonowego przygotowa³a Irena Ja-
dwiga.
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12 pa�dziernika 1926 roku ks. M.
Kozal z³o¿y³ przysiêgê urzêdow¹; uzysku-
j¹c tym samym honorowy tytu³ profesora
gimnazjum. Oprócz tego piastowa³ funk-
cjê kapelana Schroniska dla Niewidomych,
prowadzonego przez powsta³e w 1889 roku
Towarzystwo Opieki nad Niewidomymi
przy ul. Ko³³¹taja 13 (po zmianie numera-
cji w 1932 roku - ul. Ko³³¹taja 9). O zna-
czeniu sprawowanej tam pos³ugi w�ród
blisko 50 doros³ych pensjonariuszy, �wiad-
czy list gratulacyjny przes³any 13 czerwca
1939 roku po nominacji na biskupa w imie-
niu niewidomych, sióstr pos³uguj¹cych w
schronisku i kierownictwa placówki (kie-
rownikiem by³ zas³u¿ony pedagog Broni-
s³aw Konwiñski): "Sk³adamy z okazji za-
szczytnej nominacji z g³êbi duszy p³yn¹ce
¿yczenia. Modliæ siê bêdziemy o b³ogos³a-
wieñstwo Bo¿e na nowym stanowisku,
pomn¹c dzi� jeszcze s³owa nauki, które w
kapliczce Schroniska tak czêsto sp³ywa³y
do serc naszych". Prefekt blisko wspó³pra-
cowa³ z siostrami el¿bietankami, które sta-
nowi³y personel opiekuñczy schroniska.

Równolegle ze s³aw¹ ks. Micha³a
Kozala jako doskona³ego katechety ros³a
w Bydgoszczy jego s³awa kaznodziejska.
G³osi³ kazania dla m³odzie¿y i nauczycie-
li, kilka homilii opublikowano w czasopi-
�mie pozostaj¹cym w krêgu narodowej de-
mokracji o wyra�nym zabarwieniu chrze-
�cijañskim - "Dzienniku Bydgoskim".
Utrzymanie w charakterze wyk³adu, mia-
³y formê monotematycznych rozwa¿añ o
rozbudowanej warstwie informatycznej.
Ponadto publikowa³ artyku³y o tre�ci reli-
gijnej, w tym polemiczne z polsko- katoli-
kami i adwentystami, których ogólnopol-
ska centrala w tym czasie mie�ci³a siê w
grodzie nad Brd¹.

Sylwetka ks. M. Kozala, która wry³a
siê w pamiêæ bydgoszczan, to postaæ szczu-
p³ego kap³ana skromnie odzianego w sur-
dut z koloratk¹ i wysokie oficerskie buty.
Tak w zasadzie, chodzili po ulicy wszyscy
ksiê¿a katoliccy i protestanccy, gdy¿ by³a
to swego rodzaju pozosta³o�æ po zaborach,
kiedy ~ duchowni nie chcieli zbytnio zwra-
caæ uwagi odrêbnym strojem. Sutanny no-
si³o siê wtedy zazwyczaj w obrêbie �wi¹ty-
ni. Postaæ ta dla wielu sta³a siê znakiem
¿ywej �wiêto�ci.

Najprecyzyjniej scharakteryzowa³ j¹
Kazimierz Borucki: "Mimo m³odego wie-
ku, by³ zawsze nieco pochylony, wysmu-
k³y, prawie blady, w³osy czê�ciowo spada-
³y na czo³o, w surducie, wzglêdnie p³asz-
czyku, w kanonach i z teczk¹ skórzan¹ pod

pach¹. Robi³ wra¿enie cz³owieka mo¿e nie
zawsze ciesz¹cego siê dobrym zdrowiem.
By³ to my�liciel i g³êboki asceta. Przy tym
wszystkim by³ jednak stanowczy".

Na Cmentarzu Nowofarnym przy ul.
Artyleryjskiej 10 znajduje siê grób matki
ksiêdza - Marianny Kozal, urodzonej 26
sierpnia 1851 roku we wsi Mokronos, pow.
Ko�min, a zmar³ej 10 lutego 1927 roku w
Bydgoszczy. W pogrzebie jej uczestniczy-
³y liczne rzesze dziewcz¹t w niebieskich
mundurkach, a tak¿e mieszkañców grodu
nad Brd¹.

"Kiedy zmar³a matka ks. Kozala,
uczennice pragn¹c okazaæ mu swoje przy-
wi¹zanie i wspó³czucie, zwróci³y siê do
mnie z pro�b¹, abym pozwoli³a im nie�æ
trumnê. Wyt³umaczy³am, ¿e nie jest to
praktykowane, pozwoli³am jednak podczas
pogrzebu nie�æ wst¹¿ki, którymi trumna
by³a ozdobiona. Zreszt¹ wszyscy nauczy-
ciele, mnóstwo mieszkañców Bydgoszczy,
ka¿dy stara³ siê okazaæ temu szanownemu
i ogromnie lubianemu ksiêdzu swoj¹ sym-
patiê. Cieszy³ siê po�ród nas wielk¹ mi³o-
�ci¹ i zaufaniem" -pisa³a w li�cie zwi¹za-
nym z procesem beatyfikacyjnym prze³o-
¿ona gimnazjum ¿eñskiego - Wanda Rol-
bieska.

Biskup A. Laubitz, ceni¹c bydgoskie-
go prefekta, zaproponowa³ mu ostatecznie
pracê w redakcji "Przewodnika Katolickie-
go" na stanowisku zastêpcy, a w przysz³o-
�ci nastêpcy ks. Józefa K³osa. Ks. Micha³
po rozmowie z ks. J. K³osem i zapoznaniu
siê z warunkami pracy redakcyjnej propo-
zycjê przyj¹³, lecz zgodzi³ siê obj¹æ posa-
dê dopiero po zakoñczeniu roku szkolne-
go. Zw³oka ta sta³a siê przyczyn¹, ¿e miej-
sce to zaj¹³ inny kap³an. Na wiadomo�æ o

tym ks. M. Kozal powtórnie poprosi³ (13
sierpnia 1927 roku) o skierowanie go do
duszpasterstwa, i to wiejskiego. Odpowie-
dzi¹ na to ostatnie podanie by³a nomina-
cja podpisana przez samego arcybiskupa
Augusta Hlonda, mianuj¹ca go ojcem du-
chownym w Seminarium Gnie�nieñskim.
Pisemn¹ zapowiedzi¹ tej nominacji jest
adnotacja bp. A. Laubitza na powtórnej
pro�bie ks. M. Kozala o translokacjê z 13
sierpnia. Pod dat¹ 30.8.1927 r. widnieje
dopisek: "Ks. M. Kozal powo³any bêdzie
do seminarium duchownego". Fakt ten
wynik³ z przej�cia na emeryturê dotych-
czasowego ojca duchownego uczelni - ks.
infu³ata Stanis³awa Krzeszkiewicza.

Przez cztery lata pobytu w Bydgosz-
czy ks. M. Kozal z¿y³ siê z tym miastem,
które te¿ nigdy go nie zapomnia³o. Gdy
12 czerwca 1939 roku publicznie og³oszo-
no go biskupem lappeñskim (Kreta) i su-
fraganem w³oc³awskim, ju¿ w trzy dni pó�-
niej grono nauczycieli z Miejskiego Kato-
lickiego ¯eñskiego Gimnazjum Humani-
stycznego wys³a³o doñ 15 czerwca list gra-
tulacyjny nastêpuj¹cej tre�ci: "Najprzewie-
lebniejszemu Ksiêdzu Biskupowi, dostoj-
nemu by³emu Cz³onkowi naszego grona
profesorskiego, przesy³amy uradowani za-
szczytn¹ dla Niego nominacj¹, najszczer-
sze ¿yczenia obfitego B³ogos³awieñstwa
Bo¿ego".

Czy ju¿ w Bydgoszczy ks. M. Kozal
emanowa³ �wiêto�ci¹? Jest -szereg dowo-
dów na to; wybierzmy najprostsze, najbli¿-
sze naszej codzienno�ci, aby udowodniæ,
¿e �wiêto�æ, bêd¹c czym� wyj¹tkowym, nie
jest niedostêpna. Wspominaj¹ uczennice
b³ogos³awionego: - "Odleg³e to czasy, ale
pamiêtam sylwetkê prefekta - bi³a od nie-
go dostojno�æ, dobroæ, ¿yczliwo�æ i dziw-
ny spokój, udzielaj¹cy siê nam wszystkim
(...) Posiada³ umiar i wagê s³ów - jasny,
zdecydowany s¹d, orientacjê pewn¹ i spo-
kojn¹. Jego mowa by³a: "tak-tak, nie-nie".
Zdrowia by³ s³abego, uprawia³ ascezê i by³
prawdziwym mê¿em modlitwy. Wystarczy-
³o go widzieæ rozmodlonego u stóp Taber-
nakulum. "Pewnego razu wszed³ do tram-
waju i widz¹c wszystkie miejsca zajête,
powiedzia³ g³o�no: - <Mo¿e który� z pa-
nów zrobi³by miejsce tej staruszce, bo to
jest moja matka>". A potem, mimo ¿e
Watykan umo¿liwia³ mu opuszczenie wiê-
zienia, a nawet obozu, pozosta³, jako do-
bry pasterz w�ród swoich ksiê¿y i klery-
ków do koñca.

STEFAN PASTUSZEWSKI

Od redakcji:
Zdjêcie pochodzi z opracowania �Ko�ció³ ka-
tolicki w Bydgoszczy, Praca zbiorowa pod red.
Janusza Kutty, Bydgoszcz 1997

Warto wiedzieæ

B£OGOS£AWIONY MICHA£ (2)
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Niepe³nosprawni bli¿ej siebie

PROZAICZNA CODZIENNO�Æ
Niedziela 15. pa�dziernika br. bêdzie

zapewne jednym z milszych dni ¿ycia dla
licznej grupy niepe³nosprawnych, którzy
spotkali siê w naszym ko�ciele parafialnym
na Mszy �w. a potem na towarzyskim spo-
tkaniu.

Rado�æ powitañ, dzielenie siê wra-
¿eniami, wspólny posi³ek i zabawa zbli¿a-
j¹ nie tylko "poszkodowanych" przez los.
lecz tak¿e ich opiekunów i wolontariuszy.
Pytanie o sens takich spotkañ by³oby nie
na miejscu.

Od kilku lat, z racji wolontariatu ob-
serwujê ¿ycie codzienne, zmagania i tro-
ski osób niepe³nosprawnych i uczê siê ich
podej�cia do wielu istotnych spraw, wza-
jemnego poszanowania, przystosowania do
warunków w jakich przysz³o im egzysto-
waæ. My�lê, ¿e ludzie zdrowi, nie zdaj¹c
sobie sprawy, czêsto poni¿aj¹ ich godno�æ
niew³a�ciwym gestem czy s³owem. Nie
potrzeba im wspó³czucia, lecz pomocy,
czêsto nawet tak prozaicznej jak wyj�cie
na spacer, czy okazjonalne dotrzymanie
towarzystwa.

Nasze codzienne zabieganie nie po-

W dniu 15. pa�dziernika odby³o siê
spotkanie osób niepe³nosprawnych z Re-
gionu Kujawsko-Pomorskiego pod has³em
"B¹d�my razem". O godz. 15.00 w inten-
cji osób niepe³nosprawnych odprawiona

zosta³a Msza �w. w ko�ciele Matki Bo¿ej
Królowej Mêczenników. Oprawê liturgicz-
n¹ przygotowali nasi parafianie, tj. osoby
niepe³nosprawne i ich opiekunowie.

 13 Na o�cie¿ (10/2000)

Niepe³nosprawni bli¿ej siebie

B¥D�MY RAZEM
Po godzinie 16.00 mia³o miejsce spo-

tkanie integracyjne na obiektach sporto-
wych, gdzie przygotowano poczêstunek.
By³y s³odycze, owoce, kolorowe kanapki i
napoje. Po spróbowaniu przygotowanych
wiktua³ów rozpoczê³a siê zabawa trwaj¹-
ca do godz. 20.00.

Organizatorami spotkania by³o Sto-
warzyszenie Charytatywne im. B³. Urszu-
li Ledóchowskiej, Stowarzyszenie "Klub
Wsparcia Psychicznego", parafialna Gru-
pa Czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej "D¹b"
za� sponsorami firmy: sklep "Vega" i pie-
karnia "Galla". Sali na spotkanie udostêp-
ni³ dyr. Zespo³u Szkó³ Nr 5, pan Stanis³aw
Pilewski. Nad bezpieczeñstwem uczestni-
ków zabawy czuwa³a Parafialna Stra¿
Marsza³kowska.

Nale¿y równie¿ wspomnieæ wszyst-
kich wolontariuszy, którzy sercem i czy-
nem wspomogli to dzie³o.

Uczestników spotkania ucieszy³o
przybycie ks. Krzysztofa z naszej parafii,
który mimo wielu obowi¹zków znalaz³
chwilê czasu, aby powiedzieæ zebranym
kilka ciep³ych s³ów.

EL¯BIETA I URSZULA

zwala nam na dostrze¿enie tych, którzy
mieszkaj¹ mo¿e po s¹siedzku, czekaj¹ na
cz³owieka, a widz¹ tylko przemieszczaj¹-
cych i spiesz¹cych siê ludzi.

Przepraszam w tym miejscu tych,
którzy poczuli siê ura¿eni dosadnym okre-
�leniem. �miem twierdziæ, ¿e takich jest
niewielu. Przed nami jest jeszcze ¿ycie
pe³ne niespodzianek i ka¿dego mo¿e spo-

tkaæ co�, co wprowadzi go w �rodowisko,
gdzie ¿yje "niepe³nosprawny" czy "inwa-
lida".

Nie ¿yczê tego nikomu, lecz apelujê
o postawê otwartych oczu i serc, o ludzkie
odruchy. Wszak takie zachowanie jest mia-
r¹ naszej kultury.

IRENA

Cz³owiek dojrzewa i staje na swoich nogach
kiedy wychodzi poza siebie, poza swój instynkt
samozachowawczy, poza stadny egoizm, kom-
fort i ciepe³ko. (br. Tadeusz Ruciñski)



Wybory  prezydenckie

RAZ NA 5 LAT

Oznaczenia:
[A] Obwody g³osowania: [52] - Bo³tucia, Konfederatów Barskich, Piwnika Ponurego; [53] - Berlinga, [55] - Dryga³owej, Nieuszyñskiego, Teski,
Tychoniewicza, Szumana, Pod Skarp¹; [56] - Albrychta, Ch³odziñskiego, Frydrycha, Licznerskiego, Nowickiego, Sielska (od 59 do koñca i 90 do
koñca), Twardzickiego, Wañkowicza; [57] - Bielawskiego, Fiedlera, Lehmana, £abendziñskiego, Mielczarskiego; [58] - Kleina, [59] - Czerskiego,
Grobelskiego, Biernackiego, Ciszewskiego, Chrzanowskiego, Jêdruszka, Kaczmarczyka, Krysiewiczowej, Korfantego, Matki Teresy z Kalkuty,
£ochowskiego (od 2 do koñca), Piórka, Preisa, Romanowskiej, Roentgena, Rupniewskiego, Rydygiera, Staszewskiego, Stamma, Sybiraków, ¯e-
mojtela; 60 - £ochowskiego (od 1 do koñca), Sosnowskiego; [61] - Akademicka, Bydgoskich Olimpijczyków, Igrzyskowa, Produkcyjna (od 1 do
koñca i od 36 do koñca), Kaliskiego, Witeckiego; [62] - Gierczak, Kleeberga, Ta³dykina, Thomme, Sucharskiego; [66] - Monte Cassino [5] - okrêg
wybroczy nr 5 z siedzib¹ w Bydgoszczy (obejmuj¹cy powiat: bydgoski, inowroc³awski, mogileñski, nakielski, sêpoleñski, �wiecki, tucholski,
¿niñski i miasto na prawach powiatu - Bydgoszcz) [RP] - Polska * [K] - kandydaci: [1] Grabowski Dariusz, [2] Ikonowicz Piotr, [3] Kalinowski
Jaros³aw, [4] Korwin-Mikke Janusz, [5] Krzaklewski Marian, [6] Kwa�niewski Aleksander, [7], Lepper Andrzej, [8] £opuszañski Jan, [9] Ole-
chowski Andrzej, [10] Olszewski Jan (zrezygnowa³) [11] Paw³owski Bogdan, [12] Wa³êsa Lech, [13] Wilecki Tadeusz; * [G] - liczba g³osów
wa¿nych * [%] - procent oddanych g³osów na kandydata * [SO] - suma g³osów wa¿nych oddanych w obwodzie g³osowania * [SK] - suma g³osów
wa¿nych oddanych na kandydata w wybranych obwodach

Ju¿ po wszystkim. 8. pa�dziernika
2000 roku wybrali�my prezydenta. Wyni-
ki g³osowania w kraju s¹ znane, ale za-
wsze ciekawe s¹ rezultaty obejmuj¹ce nam
najbli¿sze tereny.  Z pewno�ci¹ zamiesz-
czone wy¿ej zestawienie ka¿dy z PT Czy-
telników zinterpretuje po swojemu. Jednak,
co warto podkre�liæ, s¹ one zwierciad³em
sympatii politycznych mieszkañców g³o-
suj¹cych w obwodach odpowiadaj¹cych w
przybli¿eniu obszarowi naszej parafii. Dla
porównania za³¹czono wyniki z Okrêgu
Wyborczego nr Nr 5 i ogólne wyniki w
kraju.

Mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie,
¿e kampania przedwyborcza nie dawa³a

wyborcom specjalnego komfortu wyboru,
gdy¿ zestaw kandydatów nie wszystkim
odpowiada³. Nie pojawi³ siê te¿ kandydat
idealny, który zaspokoi³by preferencje wy-
bieraj¹cych.

Czy takiego wyniku spodziewali-
�my siê? Chyba nie, bo i wytrawni znawcy
polskiej sceny politycznej byli zaskoczeni
faktem, ¿e do rozstrzygniêcia dosz³o ju¿ w
pierwszej turze g³osowania. Spowodowa-
³o to równie¿ pozbawienie wyborców mo¿-
liwo�ci poznania bli¿szego i sprecyzowa-
nego programu kandydata na prezydenta.

Có¿ wiêc pozostaje? My�lê, ¿e na-
le¿y uszanowaæ demokratycznie wybrane-
go Prezydenta, którego kadencja trwaæ bê-

dzie przez najbli¿sze 5 lat.
Mo¿na te¿ mieæ nadziejê, ¿e po

up³ywie 10 lat prezydentury jednej i tej
samej osoby, wyborcy bêd¹ mieli ³atwiej-
szy wybór, czego im ¿yczy

PRZYLESIANIN

Od autora:
Dla pe³niejszego zobrazowania zaanga¿owa-
nia wyborców w akcjê wyborcz¹ warto dodaæ,
¿e liczba uprawnionych do g³osowania w wy-
branych obwodach wynosi³a 15146, za� wkra-
ju 29122304 (w chwili zakoñczenia g³osowa-
nia), natomiast liczba g³osów niewa¿nych w ob-
wodach wynosi³a 69 i odpowiednio w kraju
190312. Wyniki wyborów przytoczono na pod-
stawie protoko³ów Obwodowych Komisji Wy-
borczych i Pañstwowej Komisji Wyborczej.

A K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 SO

G 4 0 2 12 77 726 8 1 103 0 5 0 938

% 0,43 0,00 0,21 1,28 8,21 77,40 0,85 0,11 10,98 0,00 0,53 0,00 100,00

G 9 5 16 26 153 726 15 12 235 0 14 1 1212

% 0,74 0,41 1,32 2,15 12,62 59,90 1,24 0,99 19,39 0,00 1,16 0,08 100,00

G 2 2 15 12 54 643 5 8 111 1 7 2 862

% 0,23 0,23 1,74 1,39 6,26 74,59 0,58 0,93 12,88 0,12 0,81 0,23 100,00

G 3 2 19 16 89 687 11 7 134 0 10 0 978

% 0,31 0,20 1,94 1,64 9,10 70,25 1,12 0,72 13,70 0,00 1,02 0,00 100,00

G 7 0 15 20 147 652 13 8 197 2 13 1 1075

% 0,65 0,00 1,40 1,86 13,67 60,65 1,21 0,74 18,33 0,19 1,21 0,09 100,00

G 3 2 10 19 109 490 2 9 160 0 11 0 815

% 0,37 0,25 1,23 2,33 13,37 60,12 0,25 1,10 19,63 0,00 1,35 0,00 100,00

G 2 1 10 13 99 355 8 7 133 1 6 1 636

% 0,31 0,16 1,57 2,04 15,57 55,82 1,26 1,10 20,91 0,16 0,94 0,16 100,00

G 8 2 17 16 86 537 11 6 163 0 3 1 850

% 0,94 0,24 2,00 1,88 10,12 63,18 1,29 0,71 19,18 0,00 0,35 0,12 100,00

G 6 6 27 26 183 968 20 10 249 3 14 0 1512

% 0,40 0,40 1,79 1,72 12,10 64,02 1,32 0,66 16,47 0,20 0,93 0,00 100,00

G 4 4 14 27 160 664 16 7 226 3 9 1 1135

% 0,35 0,35 1,23 2,38 14,10 58,50 1,41 0,62 19,91 0,26 0,79 0,09 100,00

G 3 0 13 12 94 592 10 3 118 1 6 2 854

% 0,35 0,00 1,52 1,41 11,01 69,32 1,17 0,35 13,82 0,12 0,70 0,23 100,00

G 51 24 158 199 1251 7040 119 78 1829 11 98 9 10867

% 0,47 0,22 1,45 1,83 11,51 64,78 1,10 0,72 16,83 0,10 0,90 0,08 100,00

G 2361 959 19514 6018 55158 322823 13558 3584 66028 385 4345 841 495574

% 0,48 0,19 3,94 1,21 11,13 65,14 2,74 0,72 13,32 0,08 0,88 0,17 100,00

G 89002 38672 1047949 252499 2739621 9485224 537570 139682 3044141 17164 178590 28805 17598919

% 0,51 0,22 5,95 1,43 15,57 53,90 3,05 0,79 17,30 0,10 1,01 0,16 100,00

5

RP

61

62

66

SK

57

58

59

60

52

53

55

56
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Dla (starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
opracowa³ KfAD

11111 PPPPP AAAAA ÓÓÓÓÓ ZZZZZ

22222 MMMMM AAAAA TTTTT YYYYY

33333 PPPPP UUUUU RRRRR AAAAA

44444 PPPPP OOOOO HHHHH AAAAA

55555 BBBBB LLLLL CCCCC ZZZZZ

66666 MMMMM UUUUU NNNNN GGGGG

77777 TTTTT RRRRR IIIII KKKKK

88888 PPPPP OOOOO RRRRR AAAAA

99999 EEEEE MMMMM GGGGG OOOOO

0101010101 GGGGG AAAAA EEEEE LLLLL

1111111111 BBBBB AAAAA GGGGG AAAAA

2121212121 PPPPP RRRRR TTTTT YYYYY

3131313131 OOOOO ����� TTTTT AAAAA

4141414141 SSSSS ZZZZZ AAAAA LLLLL

1. Dymi¹ca lokomotywa
2. Kary od policjanta
3. Kolor szat kardynalskich
4. Du¿y, du¿y "jasiek"
5. P³o¿¹ca siê ro�lina
6. Koñ na prerii
7. £¹ka w mie�cie
8. Co�, co podpiera
9. Zakaz wwozu towaru do kraju
10. Archanio³, lub imiê mêskie
11. Zabawa ca³ej grupy, ubaw
12. Osi¹gane korzy�ci za co�
13. Ogólnie wiedza, nauka
14. Klinika, lecznica
W diagramie ujawniono cztery litery ka¿-

dego wyrazu. Korzystaj¹c z podpowiedzi wpisz
brakuj¹ce litery do diagramu. Litery z wyró¿-
nionych pól czytane pionowo dadz¹ rozwi¹za-
nie. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres re-
dakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty para-
fialnej do 15. listopada br. Na autora prawi-
d³owej odpowiedzi czeka nagroda niespodzian-
ka. Powodzenia. Has³o uzupe³nianki z poprzed-
niego wydania (nr 9/2000) brzmia³o:  �DO
SZKO£Y Z BOGIEM�. Nagroda drog¹ lo-
sowania przypad³a Micha³owi Finkelstein,
zam. przy ul. £ochowskiego 2. Gratulujemy.
Nagroda czeka w zakrystii.

KFAD

NIEKTÓRE TYTU£Y
PRZYWÓDCÓW DUCHOWYCH

W INNYCH RELIGIACH

BUDDYZM, LAMIZM
DALAJLAMA (mong. dalaj - ocean + lama -
kap³an) - dos³ownie "Wielki Kap³an". Pierw-
szy dostojnik w hierarchii duchowych i poli-
tycznych teokratycznych w³adców Tybetu.
Uchodzi w�ród wyznawców za wcielenie boga
- opiekuna Tybetu.
Awalokiteswary. Obecnie rezyduje w Indiach i
jest 14 z kolei przywódc¹.
PANCZENLAMA - drugi w hierarchii dostoj-
nik i przywódca duchowy uwa¿any za wciele-
nie Buddy na ziemi.
MUD¯ATA-HID Tytu³ uczonych i teologów
muzu³mañskich maj¹cych prawo samodzielnie
rozstrzygaæ prawo teologiczne.
LAMA (mong.- kap³an) - osoba sprawuj¹ca
niektóre funkcje kultu i obrzêdów, która swym
sposobem ¿ycia i przyk³adem wype³nia wszyst-
kie uczynki, które poleci³ Budda.

HINDUIZM
GURU (sanskr.- czcigodny) - mistrz duchowy
w hinduizmie, któremu nale¿y siê szacunek i
pos³uszeñstwo w sprawach duchowych. Obec-
nie przywódcy i za³o¿yciele wielu sekt czêsto
samozwañczo nazywaj¹ siebie tym okre�le-
niem, aby wzmóc bezwzglêdny pos³uch u swych
cz³onków.
 (cdn.)

OPRACOWA£  KFAD

Materia³y �ród³owe:
Kirste R., Tworuschka U., Dziekan M.: Wiel-
kie Religie - Przegl¹d Synoptyczny i Kalendarz
Miêdzyreligijny, Wydawnictwo Verbinum, War-
szawa 1998.

S£OWNIK
- PRZEWODNIK (17)

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
BANKOMAT czynny ca³¹ dobê

(we wszystkie dni tygodnia)

Tylko w Radiu �Plus� znajdziesz najnow-
sze informacje z globu, kraju i regionu,
wiele dobrej muzyki i wartych zaintereso-
wania audycji.Radio  dobrze  nastawione!
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Przez ca³e ¿ycie stajemy przed koniecz-
no�ci¹ wyborów. Zawsze towarzyszy nam ja-
ka� alternatywa. Przed kilkunastoma dniami
wybierali�my Prezydenta. W minionych la-
tach te¿ kogo� siê wybiera³o. A jak to drze-
wiej bywa³o?

Z lat przedwojennych pamiêtam nie-
wiele. Jak przez mg³ê kojarzê wybory w roku
chyba 1936. Co pamiêtam na pewno to go-
r¹ce spory doros³ych. Tak wiêc dzisiejsze
dysputy przedwyborcze nie s¹ nowo�ci¹ w
dziejach demokracji. Po zakoñczeniu wojny
mieli�my mo¿liwo�æ ogl¹dania wielu fars
wyborczych. Chocia¿by rok 1947. Frekwen-
cja oczywi�cie 99,98 procent. G³osuj¹cych
za "demokracj¹" 99,50 procent a za zniesie-
niem Senatu 99,88 procent. To by³a dopiero
jedno�æ narodu. Ale w³ó¿my to miêdzy bajki.

Potem by³o niewiele lepiej. Front Jed-
no�ci  Narodu mia³ tak wielkie poparcie spo-
³eczne, ¿e nikomu nie przysz³o do g³owy, by
mog³aby istnieæ w tym kraju jaka� opozycja.
Plakaty krzycza³y o jedno�ci Polaków i o ich
chêci budowania �wietlanej przysz³o�ci na
bazie jedynie s³usznej "si³y przewodniej". No
i budowali�my, budowali�my ... a¿ podpory i
rusztowania siê rozpad³y a ca³a jedno�æ le-
g³a w gruzach.

I mamy demokracjê. Upragnion¹ i wy-
têsknion¹. Nie mogê jednak oprzeæ siê wra-
¿eniu, ¿e zapomnieli�my jak ona naprawdê
powinna wygl¹daæ. Kampania prezydencka
trwa³a na tyle d³ugo, ¿e mo¿na by³o nabraæ
obrzydzenia do wszelkiej polityki, a obrzu-
canie siê b³otem zaczê³o wchodziæ do obie-
gowych kanonów.

Marzy³oby mi siê, aby w najbli¿szych
wyborach parlamentarnych a potem znów
prezydenckich, kandydaci walczyli o g³osy
"szarej masy" wyborców poprzez przedsta-
wienie realnych programów, a tak¿e by ich
usta pe³ne Polski przed wyborami, po nich
równie¿ wypowiada³y zdania maj¹ce na celu
przede wszystkim dobro kraju. Chcia³bym
te¿, aby "kie³basa wyborcza" po akcie g³oso-
wania nie nabiera³a nie�wie¿ego wygl¹du i
aby nie zalatywa³a nieprzyjemnym zapasz-
kiem.

Trochê to jak koncert ¿yczeñ, ale
znajd�my w sobie odrobinê optymizmu. Prze-
cie¿ na wiosnê wybory do Sejmu.

WOJCIECH

A mój tato powiedzia³ ...

TAK BY£O

Co mamy?
W tej chwili mamy neopogañstwo. Idolem te-
raz jest cia³o, zdrówko, seks, energie. Przecie¿
wspó³czesny cz³owiek klêka przed samym sob¹,
klêka przed biologi¹. Cz³owieku patrz przed
kim klêkasz, bo takim siê stajesz.

br. Tadeusz Ruciñski

�Jedn¹ z najgorszych
chorób tej cywilizacji
jest g³uchota sumieñ�

br. Tadeusz Ruciñski



BYDGOSKI BIEG ULICZNY KU CZCI MÊ-
CZENNIKÓW II WOJNY �WIATOWEJ zor-
ganizowany przez PKS "Wiatrak" sta³ siê fak-
tem. Bieg odby³ siê ulicami Bydgoszczy w nie-
dzielê 15. pa�dziernika br.. Bieg poprzedzi³a
Msza �w. odprawiona w ko�ciele Matki Bo¿ej
Królowej Mêczenników o godz. 8.30.

Start honorowy nast¹pi³ sprzed pomni-
ka w Dolinie �mierci, gdzie s³owo do uczest-
ników biegu skierowa³ ks. abp Henryk Muszyñ-
ski, za� start ostry nast¹pi³ o godz. 10.00 na
skrzy¿owaniu ulic Bo³tucia i Twardzickiego.

Jeste�my na Starym Rynku. Powoli
koñczy siê Bieg. O krótk¹ rozmowê poprosili-
�my organizatora i uczestników:
ORGANIZATOR BOGDAN
Co Pan, jako g³ówny organizator móg³by nam
powiedzieæ, tak na gor¹co, tu¿ po zakoñcze-
niu biegu?
Cieszê siê, ¿e impreza ta dosz³a do skutku i
uda³a siê, Uwa¿am, ¿e jak na pierwszy raz by³o
du¿o zawodników, bo wystartowa³o ponad 70
osób, a dobieg³o do mety 70 osób. Zapisanych
by³o trochê wiêcej, ale nie wszyscy zg³osili siê
na start.
Czy te dwie osoby, które nie ukoñczy³y biegu
mia³y po drodze jakie� kontuzje?
Nie, po prostu wycofa³y siê na trasie. Na szczê-
�cie, za co dziêkujemy Bogu nic gro�nego, czy
tragicznego nikomu siê nie przytrafi³o. Pogo-
dê dziêki Bogu mieli�my wspania³¹. Przy oka-
zji pragnê podziêkowaæ wszystkim zawodni-

kom za udzia³ i ich wspania³¹ rywalizacjê,
Dziêkujê równie¿ naszym patronom: ks. abp.
Henrykowi Muszyñskiemu, ks. pra³atowi Zyg-
muntowi Trybowskiemu, wojewodzie kujaw-
sko- pomorskiemu panu Józefowi Rogackiemu,
prezydentowi naszego miasta panu Romanowi
Jasiakiewiczowi. Sk³adam te¿ podziêkowania
Policji i Stra¿y Miejskiej, wszystkim sponso-
rom i wolontariuszom, naszemu patronowi me-
dialnemu Ilustrowanemu Kurierowi Polskiemu
za "nag³o�nienie" ca³ej imprezy.
Plany na przysz³o�æ?
Mamy nadziejê, ¿e do zobaczenia za rok.
ZAWODNIK NN
Uczestniczy³ Pan w biegu. Biega pan zawo-
dowo, czy amatorsko?
Biegam maratony i inne biegi. W tym roku za-
liczy³em oko³o 40 ró¿nych biegów.

Najwiêksze osi¹gniêcia?
Dla mnie w zasadzie liczy siê uczestnictwo.
Zbli¿am siê do czo³ówki, ale zawsze trochê
jeszcze brakuje.
Co trzeba robiæ, aby biegaæ?
Du¿o wytrwa³o�ci i samozparcia i to wszystko.
Dzisiejszy wynik?
Nie wiem który by³em. Czas oko³o 50 minut.
HANIA
Co mo¿esz nam powiedzieæ o sobie?
Mam 15 lat i chodzê do I klasy Liceum.
Gdzie?
W Kisielicach ko³o I³awy.

Czy oprócz biegów masz inne zainteresowa-
nia?
Interesujê siê tañcem.
Jaki dzi� wynik?
Trzecie miejsce w kategorii kobiet.

Zadowolona?
Oczywi�cie. Zabrak³o oko³o 100
m do II miejsca. Jednak druga by³a
osoba trenuj¹ca w Zawiszy Byd-
goszcz. To dla mnie sukces.
ARTUR SZUÆKO (niepe³no-
sprawny)
Co Pana sk³oni³o do biegu?
Przyjemno�æ. Uprawiam sport dla
niepe³nosprawnych. Jestem za-
wodnikiem bior¹cym udzia³ w
Mistrzostwach Polski na 5000 m.
Dzisiejszy bieg?

To jeden z treningów.
Ile �rednio Pan trenuje?
Oj, sporo. Oko³o 1,5 godziny dziennie. Tygo-
dniowo daje to oko³o 30-40 km, biegu.
Mo¿e chcia³by Pan co� przekazaæ?
Dziêkujê mojemu sponsorowi Panu Francisz-
kowi Lubiszewskiemu, bez którego nie by³oby
mnie tutaj.
Dziêkujemy. Przekazujemy.
KAZIMIERZ
Przybieg³ Pan na metê ma³o zmêczony.
Bieg³o mi siê dobrze.
Mo¿na wiedzieæ ile liczy Pan lat?
Trochê ju¿ jest - 51. Chcia³bym byæ m³odszy,
ale có¿.
Sk¹d siê Pan dowiedzia³ o biegu?
Z prasy i z og³oszeñ w autobusie.
Czy uprawia Pan jeszcze czynnie sport?

Kiedy� po�wiêca³em wiêcej czasu. Teraz tro-
chê mniej. Nale¿ê do TKKF "Orze³". Dziennie
przebiegam oko³o 5-8 km.
Codziennie?
Prawie - oprócz �rody i soboty.
Jest Pan bydgoszczaninem?
Tak, mieszkam na Wzgórzu Wolno�ci.
Dzisiejszy wynik?
Które miejsce zaj¹³em - jeszcze nie wiem.
Osi¹gniêty czas to 1 godz. 15 minut.
Dziêkujê za rozmowê.
ZAWODNIK NR 45
Czy pochodzi pan mo¿e z naszej parafii?
Tak. Jestem z naszej parafii.
Jak by³o? Co mo¿e pan powiedzieæ?
Dobrze by³o. Fajnie.
Trudny moment w biegu?
Jak kolega odstawa³.
Czy uprawia pan inne dziedziny sportu?
Tak. Koszykówkê, wio�larstwo i amatorsko
kolarstwo górskie.

Jaki wynik dzisiaj?
Godzina i 13 minut. Miejsca jeszcze nie znam.
Co by poleci³ pan innym m³odym kolegom z
naszej parafii, szczególnie tym popijaj¹cym
"browarek" i ogl¹daj¹cym w nadmiarze te-
lewizjê?
Szkoda czasu na to. Trzeba braæ siê choæby za
bieganie. To lepiej spêdzony czas.
Dziêkujê za te parê s³ów.

MAREK WOJTAS NR 63
(zwyciêzca biegu na zdjêciu powy¿ej)
Jest pan bydgoszczaninem?
Nie. Pochodzê z Tucholi.
Jak dotar³a do pana informacja o biegu?
Organizator dzwoni³ do klubów. Powiadomi³
równie¿ i nas, st¹d jestem.
Pan uprawia tylko biegi?
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Bydgoski Bieg uliczny

Z DOLINY �MIERCI
NA STARY RYNEK
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Tak. Tylko biegam. Biegi uliczne, bo to moja
specjalno�æ. Ostatnio startowa³em w biegach:
£abiszyn- Szubin (3 miejsce), Koronowo- Ino-
wroc³aw (równie¿ 3).
Najwiêksze osi¹gniêcia?
Przewa¿nie plasujê siê w pierwszej trójce.
Jak bieg³o siê dzisiaj?
Mo¿na powiedzieæ bardzo dobrze.
Dziêkujê za rozmowê i gratulujê zwyciêstwa.
PAULINA (nr startowy 79)
Jak siê bieg³o?
Dobrze, tylko na Fordoñskiej brakowa³o dopin-
gu. Szkoda.
Gdzie by³ punkt krytyczny?
W okolicach OBI, kiedy policjanci gwizdali na
samochody. To rozprasza³o trochê.
Bieg³a� w grupie przez jaki� czas. Czy trudno
by³o rozstaæ siê z kole¿ankami?
Przykro by³o trochê, ale szkoda by³o cennych
minut. Konieczno�æ.
Jaki wynik?
Szóste miejsce w kategorii kobiet.
Gratulujê.
Dziêkujê.
STARSZY PAN (nr startowy 7)
Czy móg³by siê pan nam przedstawiæ?
Czy to wa¿ne? Mój numer startowy to 7.
Mo¿na wiedzieæ ile pan ukoñczy³ lat?
Niestety, trochê ju¿ jest, bo 65. Nie czujê siê
jednak stary, bo potrafiê wygrywaæ z m³odszy-
mi od siebie.
Od jak dawna pan biega i jak to siê zaczê³o?
Gdy ukoñczy³em 40 lat ¿ycia wst¹pi³em do
ogniska TKKF "Orze³" w Bydgoszczy. Wcze-
�niej gra³em w pi³kê, teraz biegam.
Ile czasu przeznacza pan na trening?
Trenujê 5 razy w tygodniu, oprócz �rody i so-
boty.
Jakie ma pan osi¹gniêcia?
W grupie ponad 60 lat zaliczam siê do czo³ów-
ki krajowej.
A jaki wynik dzisiaj?
Nie wiem, bo ja biegam bez zegarka. Miejsce
chyba 10, lub 11 (By³o 11, przyp. red.).
Co trzeba mieæ w sobie, aby tak biegaæ?
Du¿o samozaparcia i chêci. To wszystko.
W jakich jeszcze znanych biegach bierze pan
udzia³?
W tym roku na przyk³ad pobiegnê 8 raz w szta-
fecie ku pamiêci ks. Jerzego Popie³uszki.
Czy w takich biegach licz¹ siê nagrody?
Dla niektórych tak. S¹ tacy, którzy kalkuluj¹
sobie, gdzie one s¹ lepsze  i na takie biegi siê
zg³aszaj¹. Dla mnie liczy siê bieg i jego idea.
Jak Pan ocenia ideê dzisiejszego biegu?
Bardzo dobrze, ¿e go zorganizowano. To po-
winno byæ kontynuowane, aby nie zatrzeæ hi-
storii o co dzi� tak ³atwo. Historiê powinni�my
znaæ, a ten bieg j¹ nam przypomina.
Jak ocenia pan organizacjê biegu?
Bardzo dobra. Jest zabezpieczenie, wszystko
odbywa siê sprawnie. Dobrze.
A informacja?
Ogólnie by³a dobra. Podpowied� dla organiza-
torów na przysz³o�æ. Powinien byæ ju¿ teraz
uk³adany kalendarz biegów na przysz³y rok i
rozes³any po klubach, ogniskach. Wówczas inni
przy�l¹ Wam takie kalendarze i wiadomo jak
siê �ustawiaæ�. Bo inaczej to dochodzi do du-
blowania, co rozprasza uczestników i powoduje

zmniejszenie ich liczby. A dla takiej idei szko-
da.
Gratulujê dzisiejszego wyniku.
Dziêkujê.

Od redakcji: Wywiady przeprowadzi³ Fred. Na
podstawie zapisu z ta�my magnetofonowej
opracowa³ KfAD.

Uprzejmie donoszê, ¿e ...
W "Wiatraku" nadal trwa konkurs pla-

styczny na projekt kartki bo¿onarodzeniowej
pod has³em "A S³owo cia³em siê sta³o i za-
mieszka³o miêdzy nami". Prace mo¿na dostar-
czaæ do "Wiatraka" do 1 listopada. Format prac
A4 i A3.

2 listopada zapraszaj¹ na Zaduszki arty-
styczne - o godz. 16.00 wszyscy chêtni zbiera-
j¹ siê przed Ko�cio³em i razem idziemy do
Doliny �mierci. "Wiatrakowcy" maj¹ te¿ pro-
pozycjê na Adwent - og³aszaj¹ konkurs na naj-
³adniejszy wieniec adwentowy. Gotowe wieñ-
ce nale¿y przynie�æ do Ko�cio³a 3 grudnia o
godz. 11.00. Zapraszaj¹ te¿ na swoje 5 urodzi-
ny - uroczysty koncert odbêdzie siê 1 grudnia
w Teatrze Polskim o godz. 18.00. Zaprosili
Mietka Szcze�niaka i Micha³a Jaszczukiewi-
cza (prowadzi program "Od przedszkola do
Opola"). Chyba warto po�wiêtowaæ z nimi!!

¯YCZLIWA

Wiadomo�ci
TEATR POLSKI 1 grudnia  2000, 18.00
Koncert z okazji 5 lecia WIATRAKA z udzia-
³em Mieczys³awa Szcze�niaka i Micha³a Jasz-
czukiewicza oraz zaproszonych Go�ci. W trak-
cie koncertu wrêczone bêd¹ "Wiatraki" - dla
tych, którzy w sposób szczególny przyczynili
siê do istnienia i rozwoju CKK "WIATRAK".
Bilety w cenie 5 z³ od osoby lub karnety ro-
dzinne (10 z³ od Rodziny) mo¿na kupiæ w "Wia-
traku". Serdecznie zapraszamy!!

�Przystañ�
W poradni: Telefon Zaufania, Punkt Kon-

sultacyjno - Poradniczy czynny:  pn - pt
godz.17.00 -20.00  tel. 346-71-78. Punkt In-
formacji o Sektach i Nowych Ruchach Religij-
nych czynny: wtorek  godz. 19.00 - 20.00.

Nasz adres: Poradnia Wsparcia i Pomo-
cy Psychologicznej "PRZYSTAÑ" przy Cen-
trum Kultury Katolickiej "Wiatrak", ul. Bo³tu-
cia 5, 85-791 Bydgoszcz, tel. 346-71-78  fax.
346-31-90.

KILICH

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�) kontakt:
tel. 346-31-90, 346-31-94 * Nr konta ban-
kowego: PKO BP II O/Bydgoszcz Nr
10201475-711153-270-1

WYNIKI
BYDGOSKIEGO

BIEGU ULICZNEGO
Start do biegu mia³ miejsce na skrzy-

¿owaniu ulicy Twardzickiego  i Bo³tucia. Tra-
sa wiod³a ulicami: Twardzickiego, Korfante-
go, Akademick¹, Kaliskiego, Fordoñsk¹, Ja-
gielloñsk¹, Mostow¹, z met¹ na Starym Ryn-
ku. D³ugo�æ trasy wynosi³a oko³o 13,5 km.
Bieg ukoñczy³o 70 osób, w tym 15 kobiet.

Zwyciêzcy zostali wy³onieni w nastê-
puj¹cych kategoriach: mê¿czy�ni, kobiety,
osoby niepe³nosprawne, seniorzy (najstarsza
kobieta i najstarszy mê¿czyzna), za wytrwa-
³o�æ.

WYNIKI [dane u³o¿ono wg nastêpu-
j¹cego porz¹dku: kategoria, miejsce w kate-
gorii, imiê i nazwisko, miejsce w klasyfika-
cji ogólnej, klub (brak danych oznacza osobê
niezrzeszon¹), miejscowo�æ, czas: (h.mm.ss)]
NIEPE£NOSPRAWNI: [1], Szuæko Artur,
(37), Triumf,  Bydgoszcz, 1.02.16, KOBIE-
TY: [1] Dutkiewicz Beata, (12), BO-DO Bo-
rowiak, Inowroc³aw, 51.46 * [2] Grzelczak
Marta (22) Zawisza, Bydgoszcz, 55.15 * [3]
Pietrzak Hanna (24), Kisielice, 55.31 * [4]
Bukowska Ma³gorzata (29), TKTT Orze³,
Bydgoszcz 57.46  * [5] Szymanowska Kata-
rzyna (39) Bydgoszcz, 1.04.14 * [6] Paw³ow-
ska Paulina (56) Bydgoszcz, 1.14.15, [7] Sin-
kowska Monika, (59), Bydgoszcz, 1.16.18 *
[8] Siñska Agata [62] Bydgoszcz 1.16.30 *
[9] Braun Magdalena (63) PTS GWARDIA,
Bydgoszcz, 1.16.53 * [10] G³ówczewska
Anna (64), Osielsko, 1.18.52. MÊ¯CZY�-
NI: [1] Wojtas Marek, (1) Tuchola, 40.09 *
[2] Biega³a Leszek, (2) Inowroc³aw, 40.26 *
[3] Ma³kowski Pawe³, (3) Bydgoszcz, 41.23
* [4] Ochal Pawe³ (4) Bydgoszcz, 41.32 * [5]
Czajkowski Tomasz , (5) WKS "Zawisza"
LA, 45.32 * [6] Mullert Karol, (6) Bydgoszcz,
45.43 * [7] Nowakowski Tomasz, (7) Byd-
goszcz, 47.49 * [8] Sygnecki Janusz, (8) Byd-
goszcz, 47.58 * [9] Dutkiewicz Adam, (9)
Bydgoszcz, 48.43 * [10] Szymanowski Se-
bastian (10) Bydgoszcz, 48.55 * SENIOR
KOBIET: [1] Bukowska Ma³gorzata (29),
TKTT Orze³, Bydgoszcz 57.46 * SENIOR
MÊ¯CZYZN: [1] Mielcarek Zdzis³aw (ur.
1935), (11), TKTT Orze³, Bydgoszcz, 49.14
* ZA WYTRWA£O�Æ: Pieñczewska Ewa,
(ur. 1947), Bydgoszcz, nie sklasyfikowana.



KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA
10.10.1794 W bitwie pod Maciejowicami
zosta³ ranny i dosta³ siê do niewoli Tadeusz
Ko�ciuszko. Po tym fakcie wojska genera³ów:
Suworowa i Fersena rozbi³y Powstanie Ko-
�ciuszkowskie.

5.10.1939 Genera³ Franciszek Kleeberg wraz
z swoj¹ Armi¹ stoczy³ pod Kockiem ostatni¹
bitwê z Niemcami.
13.10.1995 Prymas Polski kardyna³ Józef
Glemp odebra³ w Fatimie figurê Matki Bo-
¿ej, która peregrynowa³a po wszystkich die-
cezjach naszego kraju. By³a równie¿ w na-
szej parafii.

BYDGOSZCZ

5.10.1772 Król pruski Fryderyk II powo³a³
w Bydgoszczy Gminê Ewangelick¹ (parafiê
wyznania ewangelickiego)
28.10.1947 Powo³ano Spo³eczny Komitet
Budowy Teatru w Bydgoszczy.

1.10.1974 Wy¿sza Szko³a Nauczycielska w
Bydgoszczy otrzyma³a status akademicki i
zasta³a przemianowana w Wy¿sz¹ Szko³ê
Pedagogiczn¹.

 FORDON

20.10.1576 W Fordonie przebywa³ król Ste-
fan Batory, który w tym dniu wystawi³ wiele
przywilejów dla mieszczan.
15.10.1933 Sufragan Gnie�nieñski ks. bp.
Dominik konsekrowa³ ko�ció³ pod wezwa-
niem �w. Miko³aja.
2.10.1939 Przed wej�ciem do ko�cio³a �w.
Miko³aja przy Rynku zosta³ rozstrzelany prze-
bywaj¹cy go�cinnie w Fordonie proboszcz ze
Starogardu Gdañskiego ks. Henryk Szuman.

PARAFIA

7.10.1939 Pierwsza egzekucja wykonana tego
dnia spowodowa³a, ¿e powsta³o miejsce stra-
ceñ le¿¹ce obecnie na terenie naszej parafii
i nazywane Dolin¹ �mierci.

7.10.1993 Procesjê modlitewn¹ z Drog¹
Krzy¿ow¹ w Dolinie �mierci prowadzi³
ks. Antoni Strycharz ze Zgromadzenia Ksiê-
¿y Misjonarzy �w. Wincentego a'Paulo.

31.10.1996 Przy CKK "Wiatrak" uruchomio-
no Poradniê Pomocy Psychologicznej i Pro-
filaktycznej z telefonem zaufania (obecnie
Poradnia "Przystañ").

 OPRACOWA£ KFAD

Ludzie z pomnika (34)

Urodzi³ siê 25 sierpnia 1911 roku w
Gelsenkirchen w Niemczech, jako najm³od-
sze dziecko Józefa i Konstancji z domu Gra-
bowska. Rodzina Pokorskich pochodzi³a z
Bochlina Szlacheckiego, miejscowo�ci w
pobli¿u Nowego nad Wis³¹. Do Niemiec wy-
emigrowali za prac¹ w 1906 lub 1907 roku.
W Polsce pozosta³o starsze rodzeñstwo. Naj-
starsz¹ by³a siostra Rozalia i �redni brat Bro-
nis³aw. Rozalia w tym czasie przebywa³a w

ZDZIS£AW
POKORSKI

Cekcynie, za� Bronis³aw by³ w Seminarium
Duchownym w Pelplinie.

Zdzis³aw ukoñczy³ Szko³ê Powszech-
n¹ i gimnazjum w Niemczech. Gdy brat Zdzi-
s³awa otrzyma³ �wiêcenia kap³añskie i pra-
cowa³ ju¿ samodzielnie prawdopodobnie w
parafii Szczepanki stara³ siê i namawia³ ro-
dzinê, aby wróci³a do kraju. Rodzice jednak,
byæ mo¿e ze wzglêdu na w swój wiek, pozo-
stali w Niemczech.

Do Polski, pomimo trudno�ci stawia-
nych przez w³adze niemieckie, powróci³ Zdzi-
s³aw i nie wiadomo dlaczego zamieszka³ w
Poznaniu. Tam ukoñczy³ dwuletnie Semina-
rium Nauczycielskie.

W 1932 roku przyby³ do Bydgoszczy
podejmuj¹c pracê jako nauczyciel w Miej-
skim Gimnazjum Kupieckim przy ul, Jagiel-
loñskiej 11. Wiadomo, ¿e uczy³ tam "Historii
Polski" i prowadzi³ "Przysposobienie Wojsko-
we".

Zdzis³aw Pokorski zosta³ aresztowany
przez Gestapo w Bydgoszczy i rozstrzelany
w Dolinie �mierci prawdopodobnie 29 pa�-
dziernika 1939 roku.

PRZYGOTOWA£ KFAD
Od autora:
Datê rozstrzelania ustali³em na podstawie za-
pisów intencji Mszy �wiêtych prowadzonych
przez ks. Bronis³awa, brata Zdzis³awa zgro-
madzonych w Archiwum Parafialnym w Bolu-
minku. Wiadomo te¿, ¿e brat, ks. Bronis³aw
Pokorski ostatnie lata swego ¿ycia by³ probosz-
czem parafii �w. Wojciecha i Katarzyny w Bo-
luminku i mieszka³ tam razem z sw¹ siostr¹
Rozali¹, bezdzietn¹ wdow¹. Oboje ju¿ nie ¿yj¹
i zostali pochowani na cmentarzu przy Al.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Bydgosz-
czy Wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych opisanej
postaci nie uda³o siê ustaliæ.

Materia³y �ród³owe:
Kronika bydgoska T XV TMMB 1993, Wzmian-
ki istniej¹ce w archiwum ZPP w Bydgoszczy.
Informacja z Biura Parafialnego parafii w
Szczepankach. Informacje z archiwum para-
fiialnego w Boluminku.

W RZYMIE - LISTOPAD

5 - Jubileusz odpowiedzialnych za sprawy pu-
bliczne
12 - Dzieñ dziêkczynienia za dary stworze-
nia - Jubileusz rolników
19 - Jubileusz wojska i policji
21-24 - �wiatowy Kongres Apostolstwa
�wieckich
W POLSCE: CZÊSTOCHOWA

4 - 5 XVII Pielgrzymka kolejarzy.
W FARZE KONKATEDRZE W BYDGOSZCZY

PA�DZIERNIK

22 - 18.00 Inauguracja Roku Akademickie-
go Dzieñ Jubileuszowy ludzi nauki.
25 -  18.00 Ogólnobydgoski Jubileusz Sto-
warzyszeñ i Grup Dzie³ Misyjnych.

KALENDARIUM 2000
LISTOPAD

11 - 10.00 Uroczysta Msza �w. w intencji Oj-
czyzny i Miasta na Starym Rynku. Celebruje
ks. abp Henryk Muszyñski.
22 -  18.00 Jubileusz Chórów i Stowarzyszeñ
�piewaczych.
24 - 18.00 Jubileusz Kolejarzy.
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY

LISTOPAD

Intencja ogólna: Aby obchody Jubileuszu
pobudzi³y wszystkich ludzi dobrej woli do
konsekwentnego dzia³ania na rzecz obrony i
promocji ¿ycia ludzkiego.

Intencja misyjna: Aby godno�æ dziecka by³a
zawsze szanowana oraz by zniknê³y wszel-
kie formy wyzysku dzieci.

OPRACOWALI: KFAD I MIETEK
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PODPÓRKI
Odrzuæ podpórki! Stañ na w³asnych no-
gach i ruszaj za Jezusem. Czy potrafisz
i�æ bez tatusiowego portfela i mamusinych
kanapek? (br. Tadeusz Ruciñski)



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

CHRZTY
Ja ciebie chrzczê:
w imiê Ojca i Syna
i Ducha �wiêtego

10 wrze�nia 2000 roku

Paulina Ba³azy
ur. 11.07.2000 r.

Klaudia Górka
ur. 27.05.2000 r.

Wiktoria Iwona Gorzkiewicz
24.07.2000 r.

Sylwester Kamiñski
18.07.2000 r.

24. wrze�nia 2000 roku

Kamil Krysztofiak
ur. 29.06.2000 r.

Mateusz Kowalczewski
14.05.2000 r.

Maja Klaudia Kochañska
17.05.2000 r.

Martyna Katarzyna Buliñska
ur. 20.08.2000 r.

Kacper Filip Michalski
21.07.2000 r.

Jakub £obodziñski
6.07.2000 r.

Aleksandra Marta Rogucka
15.07.2000 r.

Julia Mroziñska
31.03.2000 r.

30 wrze�nia 2000 r.

Agata Zuzanna Terebus
4.02.2000 r.

Klaudia Kozakiewicz
8.03.2000 r.

7. pa�dziernika 2000 r.

Grzegorz Maciej Patynek
28.06.2000 r.

8. pa�dziernika 2000 r.

Natalia Silkowska
5.07.2000 r.

Gracjan Gwiazdowski
14.07.2000 r.

Mateusz Andrzej Krupiñski
13.07.2000 r.

Patrycja Zdunek
21.08.2000 r.

21. pa�dziernika 2000 r.

Cezary Innocenty Karasek
17.09.2000 r.

Patronuj¹ naszym ulicom (57)

POZOSTA£E ULICE  PARAFII
W 56 odcinkach przedstawi-

³em PT Czytelnikom "Na o�cie¿"
sylwetki patronów ulic naszej pa-
rafii. Pozosta³o parê ulic, których
nazwy nie maj¹ patrona, jako kon-
kretnej osoby. Oto one:
BYDGOSKICH
OLIMPIJCZYKÓW

Zespó³ ds. Nazewnictwa na-
szego Urzêdu Miejskiego chcia³ w
ten sposób uhonorowaæ wszystkich,
a jest ich bardzo du¿o, którzy re-
prezentowali Polskê i nasze miasto
w ró¿nego rodzaju olimpiadach.
Oczywi�cie g³ówna nasza my�l bie-
gnie zawsze ku tym, którzy byli
zwyciêzcami olimpiad, nie tylko
sportowych. Olimpiady by³y i bêd¹,
tote¿ lista tych bohaterów nie jest
zamkniêta. Warto przy tym wspo-
mnieæ, ¿e zwyciêzcami olimpiad s¹
równie¿ ludzie mieszkaj¹cy na na-
szym terenie. Oni maj¹ tu swoj¹
ulicê.
IGRZYSKOWA

Nazwa kojarzy siê równie¿,
na pierwszym miejscu ze sportem.
Chciano ni¹ uhonorowaæ wszyst-
kich uczestników i organizatorów
wszelkiego rodzaju igrzysk, którzy
pochodzili i pochodn¹ z naszego
miasta. Chodzi nie tylko o igrzyska
olimpijskie, ale równie¿ te ogólno-
polskie, miêdzyszkolne, czy dla
sprawnych inaczej.

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

9. wrze�nia 2000 r.

Dariusz Wojciech Wi�niewski
Joanna Anna Mermela

Sebastian Jan So�niak
Anna £ukanowska

Krzysztof Rosiñski
Katarzyna Maria Trytko

Witold Wrzesiñski
Anna El¿bieta Dzwonnik

S³awomir Repka
Krystyna Angelika Jaruzel

16. wrze�nia 2000 r.

Rafa³ Franciszek Sroczyñski
Katarzyna Kuciñska

Artur Pospiesza³a
Izabela Masiakowska

Rafa³ Krzysztof Weso³owski
Karolina Maria Be³ka

Micha³ Poklêkowski
Katarzyna Maria Deja

Tomasz Maciej Rak
Katarzyna Danuta Zaranek

22. wrze�nia 2000 r.

Adam Andrzej Karwowski
Lidia Maria Malendowicz

23. wrze�nia 2000 r.

Jacek Roman Wojciechowski
Monika Justyna Hellak

Tomasz R¹czkowiak
Marzena Maria Szczukowska

Piotr Gnaczinski
Jolanta £ukowska

Tomasz Morga�
Kamila Maria Ostrówka

30. wrze�nia 2000 r.

Jerzy Du�
Agnieszka Krystyna Stock

Rafa³ Adam Pi¹tkowski
Agnieszka W³odarczak

Piotr Filip Terebus
Katarzyna Anna Rogoziñska

7. pa�dziernika 2000 r.

Norbert Dariusz Pirowicz
Elwira Joanna Ligman

Tomasz Cholewiñski
Anna Beata Wojciechowska

Tomasz Dariusz Kranz
Magdalena Monika Szymczak

21. pa�dziernika 2000 r.

Mariusz Stanis³aw Michalski
Beata Aleksandra Nowak

Zbigniew Józef ̄ ukowicz
Katarzyna Lica

Marcin Piotrowski
Sylwia Katarzyna Jarecka Sakrament Chrztu �w.:  Przy zapisie

prosi siê o udostêpnienie do wgl¹du
odpis aktu urodzenia dziecka z Urzê-
du Stanu Cywilnego. Najbli¿sze termi-
ny Chrztu �w.: 5  i 19 listopada   oraz
3 i 25 grudnia  br.
Sakrament Ma³¿eñstwa: Osoby pra-
gn¹ce zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski po-
winny zg³osiæ siê do Biura Parafialne-
go celem ustalenia terminu �lubu i spi-
sania protoko³u na 3 miesi¹ce przed
planowan¹ ceremoni¹.
Pogrzeb:  Przy zg³oszeniu pogrzebu
nale¿y przed³o¿yæ skrócony odpis aktu
zgonu.

Jadwiga Ciszewska
ur. 24.05.1923 zm. 3.09.2000 r.

Franciszek Grajek
ur. 16.10.1937 zm. 10.09.2000 r.

Marian Martek
ur. 7.08.1916 zm. 11.09.2000 r.

Waleria Blank
ur. 14.07.1908 zm. 11.09.2000 r.

Jan Bia³kowski
ur. 27.05.1953 zm. 11.09.2000 r.

Krystyna Pawlikowska
ur. 7.02.1946 zm. 21.09.2000 r.

Barbara Gonia
ur. 27.11.1927 zm. 22.09.2000 r.

Jan Kotliñski
ur. 2.06.1936 zm. 23.09.2000 r.

Ryszard Tadeusz Szychowski
ur. 20.04.1940 zm. 28.09.2000 r.

ZMARLI
B³ogos³awieni,

którzy umieraj¹
w Panu

Pawe³ Micha³ Balkow
ur. 29.09.1945 zm. 2.10.2000 r.

Magdalena Stosik
ur. 9.10.1981 zm. 5.10.2000 r.

spisa³a 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

JASINIECKA
W swym obecnym kszta³cie

biegnie w czê�ci pó³nocnym skra-
jem naszej parafii. Nazwa pocho-
dzi od prastarej podbydgoskiej
miejscowo�ci Jasiniec. Obecnie w
zwi¹zku z rozbudow¹ Fordonu jej
trasa zosta³a nieco zmodyfikowana.
MONTE CASSINO

Monte Cassino to miejsco-
wo�æ z klasztorem we W³oszech.
Podczas II wojny �wiatowej Niem-
cy urz¹dzili tam twierdzê "nie do
zdobycia". Wojska alianckie, chc¹c
dostaæ siê do stolicy W³och - Rzy-
mu musia³y najpierw zdobyæ Mon-
te Cassino, które blokowa³o dalsz¹
drogê. Zdobywa³y je ró¿ne Armie i
zginê³o wielu ¿o³nierzy. W koñcu
uda³o siê to Polakom, za cenê wie-
lu istnieñ ludzkich. Warto przypo-
mnieæ, ¿e ulica ta mia³a kiedy� in-
nego patrona, którym by³ marsza-
³ek Konstanty Rokossowski. By³
on, jak wielu z nas uczono, synem
polskiego brukarza. Twórcy tego
¿yciorysu czasem sami nie wiedzie-
li czy z warszawskiej Woli, czy z
Pragi, a mo¿e z Powi�la. Jak histo-
ria niezbicie pokaza³a, by³ on oby-
watelem ZSRR, choæ w dokumen-
tach mia³ zapisane obywatelstwo
polskie. Marsza³ek ochoczo ofero-
wa³ swe "us³ugi" Wojsku Polskie-
mu, oczywi�cie pod dyktando swych
radzieckich mocodawców.
SUCHA

Nazwa ulicy jest stara i praw-
dopodobnie mia³a oddawaæ cechy
terenu, przez który bieg³a, a by³ on
suchy i piaszczysty, gdzie ani rowu,
czy innego strumyka i zbiornika
wodnego nie by³o. Od samego po-
cz¹tku starzy bydgoszczanie mówi-
li, ¿e nazwa pasuje, bo nawet po
deszczu tam nie ma ka³u¿. I tak jest
do dzi�, choæ ulica ma nawierzch-
niê gruntow¹, sprzyjaj¹c¹ ich po-
wstawaniu.

Na zakoñczenie chcia³bym
podziêkowaæ wszystkim Czytelni-
kom, którzy czytali ten cykl. Dziê-
kujê zespo³owi redakcji, ¿e pozwo-
li³ mi na publikowanie tych tek-
stów.

KFAD
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3 wrze�nia prowadzono zbiórkê na potrzeby budowy klasztoru sióstr w Kara-
gandzie. Zebrano 498,00 z³.
11 wrze�nia przypada³ dzieñ Jubileuszu 2000 naszej Parafii w Farze Konka-
tedrze w Bydgoszczy. Relacja wewn¹trz numeru.
17 wrze�nia asystent Towarzystwa Przyjació³ Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego zbiera³ sk³adki i ofiary na potrzeby tej uczelni.
21 wrze�nia przypada³ kolejny Dzieñ fatimski z Ró¿añcem i Procesj¹ �wiat³a.
Nastêpnie mo¿na by³o wys³uchaæ refleksji na temat "Co to znaczy, ¿e Ko�ció³
jest katolicki?"
24. wrze�nia go�cili�my o. dr Ryszarda Kuczerê - oblata z Markowic. G³osi³
kazania na wszystkich Mszach �w., a klerycy z Seminarium sprzedawali ka-
lendarze misyjne. * Po¿egnali�my kleryka Rafa³a z Prymasowskiego Semina-
rium w Gnie�nie, który odbywa³ w naszej parafii praktykê pastoraln¹.
29 wrze�nia odby³o siê zebranie rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej.
1. pa�dziernika, na wszystkich Mszach �w. przygotowywa³a nas do Jubile-
uszowego Odpustu Parafialnego grupa Ewangelizacyjna oo. Jezuitów.
5 pa�dziernika odby³o siê spotkanie modlitewne Stowarzyszenia Wspierania
Powo³añ Kap³añskich i ̄ ywego Ró¿añca.
Od 5 do 8 pa�dziernika trwa³y rekolekcje przygotowuj¹ce do Jubileuszowego
Odpustu Parafialnego, które prowadzi³ ks. Marian Dziczek - pallotyn. Reko-
lekcje odbywa³y siê pod has³em: "Ró¿aniec nasz rodzinny - dar dla Maryi w
Roku Wielkiego Jubileuszu.
7 pa�dziernika Mszy �w. Odpustowej (o godz. 18.30), przewodniczy³ ks. Eu-
geniusz Bare³kowski - proboszcz parafii pw. �w. Krzy¿a w Bydgoszczy.
8 pa�dziernika - odby³a siê zbiórka do puszek na budowê Sanktuarium Mi³o-
sierdzia Bo¿ego w Krakowie-£agiewnikach. Zebrano kwotê 720,00 z³otych.
* Wybierali�my prezydenta. Wyniki z obwodów g³osowania odpowiadaj¹-
cych obszarowi naszej parafii zamieszczamy wewn¹trz numeru.
10. pa�dziernika po�wiêcono ró¿añce uczniom klas II.
15. pa�dziernika o godz. 15.00 odby³o siê spotkanie niepe³nosprawnych i dzieci
szczególnej mi³o�ci z woj. kujawsko-pomorskiego. Mszê �w. odprawi³ nasz
wikariusz ks. Stanis³aw, a po niej rozpoczê³o siê spotkanie towarzyskie (rela-
cja wewn¹trz numeru). * Rozpoczê³y siê Akademickie Dni M³odych. * Uro-
czysta Msza �w. w bazylice pw. �w. Wincentego a'Paulo w Bydgoszczy, trans-
mitowana by³a na kanale TV Regionalnej w Bydgoszczy. Rekolekcje dla stu-
dentów g³osi³ w naszej kaplicy br. Tadeusz Ruciñski ze Zgromadzenia Braci
Szkolnych.
22 pa�dziernika przypada³a doroczna Niedziela Misyjna. Kazania g³osi³ ks.
Zbigniew Lenart  - misjonarz z Ukrainy. Sprzedawano cegie³ki na budowê
Sanktuarium Opatrzno�ci Bo¿ej w Warszawie. * Grupa osób z naszej parafii
bra³a udzia³ w VIII Biegu Sztafetowym Szlakiem Mêczeñskiej Drogi ks. Je-
rzego Popie³uszki. Trasa biegu wiod³a z Bydgoszczy do W³oc³awka, a jej d³u-
go�æ wynosi³a oko³o 110 km. W biegu bra³o udzia³ kilkana�cie dru¿yn.
24. pa�dziernika odby³a siê Pielgrzymka Dekanalna (naszego Dekanatu V-
Fordon) do Gniezna.
5 listopada o godz. 14.15 rozpocznie siê tradycyjna Droga Krzy¿owa w Doli-
nie �mierci.
Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  27. pa�dziernika br. Nastêpne wydanie
"Na o�cie¿"  planowane  jest  26 listopada  br. Dziêkujemy korespondentom
i sympatykom oraz przepraszamy za opó�nienie.

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: [(F-6,K-
4,I-5, M-11, G-9, L-8, D-3,K-10) (E-3,M-1) (J-6,D-9,A-5,M-
4,H-2,I-5,J-6,C-10,F-12,A-5.E-2,K-2,I-6) (C-1,K-5,I-11,C-1,L-
3,K-13) (G-2,M-l0,B-9,D-3,K-1) (H-13,C-10,L-13,J-9,E-4,L-
11,K-3) (D-6,F-2,B-13,E-3, M-9,J-6,H-2)]. Rozwi¹zania nale-
¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty
parafialnej� do 15. listopada 2000 r.
Za poprawne rozwi¹zanie poprzedniej krzy¿ówki, której has³o
brzmia³o: �MATKO PIÊKNEJ MI£O�CI WSPOMAGAJ NAS
ZAWSZE�  nagrodê otrzymuje Urszula Walerczak, zam. przy
ul.  £ochowskiego 2. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

Poziomo
1A Krakowski po¿eracz panien
1J Smaczny k¹sek z kurczaka
2E Ptak lubi¹cy czere�nie
3A Zas³ona, ¿aluzja
3H Przeciwieñstwo wy¿yny
4E Sygna³ do gotowo�ci.
5A Drzewo, pod którym sta³a

Laura
5I Styl p³ywacki
6D Bazarowy sklepik
7A Pora roku co minê³a
7J Sk³adnik pudru
8D Walka, zmagania siê z czym�
9A Na dnie stawu
9I Ten, kto us³uguje drugiemu
10E Rw¹cy strumyk w górach
11A Dobry kolega
11H Ha³da piasku, lub wêgla
12E Popis, parada
13A Naszywana na dziurê
13J Sto³y ustawione w sklepie

KRZY¯ÓWKA Z HAS£EM (A)
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

Pionowo
A1 Ubiór, szata
A9 Ptak drapie¿ny o dobrym wzroku
B5 Likier o zapachu kminku
C1 Produkt z odlewni
C9 Okre�lony zakres, granica
D5 Poszczególny cz³owiek.
E2 Rozpoczêcie biegu
E8 Jednostka natê¿enia pr¹du
F1 Gdy zimno, otula szyjê
F10 P³ynny t³uszcz
G4 Odmiana czerwieni
H1 Jednostka filmu
H10 Charakterystyka np. postaci
I2 Bia³a krótka szata liturgiczna
I8 Jedna ma³a, a po¿ar z niej du¿y
J5 Du¿a beczka
K1 "Wargi" u ptaka
K9 Libacja, biesiada
L5 Sanki za sankami i jest weso³o
M1 Strach, lêk
M9 Rasowe konie
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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)

 20 Na o�cie¿ (10/2000)


