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Zbli¿a siê Adwent, czas oczekiwania,
czas rozpoczynaj¹cy jednocze�nie kolejny
rok liturgiczny. Powie kto� mo¿e, tak, ale
to nic nowego, bo tak ustawiony jest kalen-
darz. Przecie¿ ju¿ takich Adwentów prze-
¿y³em kilka, czy kilkana�cie, a mo¿e i kil-
kadziesi¹t. To prawda, tyle ¿e ... zbli¿a siê
Adwent szczególny, bo Adwent w Roku
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Listopad to czas spadaj¹cych li�ci, których
w pobli¿u drzew znajdujemy wiele i wiatr ma
z nimi niez³¹ zabawê. Tak¹ te¿ poniek¹d "za-
baw¹" jest praca redakcji, która próbuje wy-
darzenia - "li�cie" zgarn¹æ i pokazaæ swoim
Czytelnikom. Du¿y jest trud zbierania wia-
domo�ci, bowiem tempo najró¿niejszych
wydarzeñ jest imponuj¹ce.

Tradycyjnie wiele uwagi po�wiêcamy na-
szym go�ciom parafialnym, którzy spotykaj¹
siê z ró¿nymi grupami �wieckich i z ogó³em
parafian.

Rozmawiamy wiêc z naszym go�ciem -
misjonarzem z Ukrainy. Warto wczytaæ siê w
to przejmuj¹ce �wiadectwo pracy misyjnej.

S¹ te¿ fragmenty kazania ks. Wies³awa,
proboszcza - s¹siada z parafii pw. �w. £uka-
sza, który wraz z parafianami mozoli siê przy
budowie ko�cio³a parafialnego.

Listopad to równie¿ czas zadumy nad ¿y-
ciem i �mierci¹, nad sprawami narodowymi i
patriotyzmem. Mo¿na je w tym wydaniu od-
nale¿æ.

S¹ te¿ teksty nawi¹zuj¹ce do naszych ko-
rzeni - egzystencji i wiary. Spróbujmy pój�æ
�ladami my�li autorów homilii i tekstów.

 FRED

Mo¿na nie czytaæ

Zbli¿a siê nowe tysi¹clecie

DOLA  TÊSKNI¥CEGO
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Wielkiego Jubileuszu 2000. Mamy tê ³askê
dan¹ nam przez �wiêty Rok Jubileuszu, ¿e
uczestniczymy w �pe³ni czasu�. Bóg sam
wychodzi nam naprzeciw. Poprzez Jubile-
usz Bóg wchodzi w dzieje ludzko�ci, w
dzieje ka¿dego z nas. Adwent, to czas ocze-
kiwania na spotkanie z Chrystusem. Kiedy
ono nast¹pi? Czy w Bo¿e Narodzenie - 24
grudnia? Tak, ale to tylko tak symbolicz-
nie, bo zawsze musimy pamiêtaæ o s³owach
Jezusa: Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan
domu przyjdzie: Z wieczora czy o pó³nocy,
czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By nie-
spodziewanie przyszed³szy nie zasta³ was
�pi¹cych. (Mk 13.35-36)

Ka¿dy z nas, bez wyj¹tku otrzyma³
zadanie czuwania, trwania w gotowo�ci.
Jest to dla nas czas walki ze z³em. Czas,
który wymaga od ka¿dego z nas mobiliza-
cji, gotowo�ci i nadziei. Gdy zdamy sobie
sprawê, ¿e jeste�my zawsze w drodze, a
jeste�my, to zrozumiemy, ¿e nasza nadzie-
ja zakotwiczona jest w Bogu. Ta nadzieja
nas nie zawiedzie, bo zawie�æ nie mo¿e,
poniewa¿ mi³o�æ Boga rozlana jest w ser-
cach naszych przez Ducha �wiêtego, który
zosta³ nam dany (Rz 5,5). £aska Adwentu
to danie nam szansy odmiany, szansy prze-
miany, nawrócenia i wyznania wiary. Oj-
ciec �wiêty Jan Pawe³ II w Bulli �Incarna-
tionis mysterium� og³aszaj¹cej Wielki Ju-
bileusz 2000 pisa³:  Mimo brzemienia
dwóch tysiêcy lat, chrze�cijanin pod¹¿aj¹-
cy ku trzeciemu tysi¹cleciu nie czuje siê by-
najmniej zmêczonym, przeciwnie, dodaje
mu si³ �wiadomo�æ Chrystusa Pana.

Zapyta kto� - ³atwo napisaæ, ale czy
mo¿na temu sprostaæ? Odpowied� wydaje
siê prosta. My, chrze�cijanie, powinni�my
byæ najbardziej czujnymi lud�mi spo�ród

wszystkich ludów. Musimy tylko pamiêtaæ,
¿e Bóg przyjdzie do nas nie tylko w dniu
ostatecznym, ¿e przychodzi nie tylko w
Bo¿e Narodzenie. Bóg przychodzi do nas
w ka¿dej Eucharystii, przychodzi w ka¿dej
chwili. On jest Bogiem zawsze do nas przy-
chodz¹cym. A my?

Czy nie za czêsto jeste�my zajêci
wy³¹cznie sob¹? Ile¿ to razy szukamy sa-
mowyt³umaczenia siê mówi¹c, przecie¿
¿yjemy w tak trudnych czasach. T³umaczy-
my siê obowi¹zkiem pracy, wieloma. po-
trzebami materialnymi, utrzymaniem rodzi-
ny, wychowaniem i zapewnieniem potrzeb
dzieci i tyloma innymi sprawami codzien-
no�ci.

My�l¹c tylko tymi kategoriami traci-
my jednak rado�æ, któr¹ Bóg chce z nami
dzieliæ, pozwalaj¹c nam w tym Roku £aski
uczestniczyæ w dziele ratowania �wiata i
ludzi. Ile¿ wiêcej rado�ci mo¿e dawaæ i
otrzymywaæ ten, który nie zmarnowa³ wie-
lu szans ³aski Bo¿ej w Roku Jubileuszu.
Dziesiêæ panien ewangelicznych oczekiwa-
³o na przyj�cie Oblubieñca, lecz tylko piêæ
z nich starannie przygotowa³o swoje lam-
py i zebra³o zapas oliwy. Te ewangeliczne
lampy w naszych rêkach to nic innego, jak
jedno�æ z Bogiem. Tylko On, jeden Bóg
wie, kto z nas trzyma w rêku lampê zapa-
lon¹, a kto wêdruje przez ¿ycie z lamp¹
zgaszon¹. Pamiêtajmy! Nie ma sensu nosiæ
ze sob¹ lampy, która nie �wieci, bo ona nie
jest i nie bêdzie �wiadectwem przynale¿-
no�ci do Tego, który jest jedynym naszym
przeznaczeniem - przysz³o�ci¹ ojczyzn¹ i
wieczn¹ rado�ci¹.

Przez liturgiê Adwentu sp³ywa na nas
ogromny strumieñ ³ask. Bóg przecie¿ za-
prasza nas: Przyjd�! Kto odczuwa pragnie-
nie, niech przyjdzie, niech wody ¿ycia dar-
mo zaczerpnie. (Ap 22,17)

Znale�æ czas dla Boga i dla siebie, to
odnale�æ rado�æ Roku £aski, to cieszyæ siê
z Sakramentu Pojednania, to têskniæ za
wieloma ukrytymi ³askami nawrócenia i po-
wrotów. Bóg stworzy³ nas jako istoty stê-
sknione. Dlatego pewnie Biblia nie mówi
nam, by�my nie têsknili, ba, wrêcz przeciw-
nie, pokazuje nam naturaln¹ têsknotê. Czy¿
nie z têsknoty psalmista mówi³: Jak ³ania
pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja
pragnie Ciebie Bo¿e (Ps.42,2), czy w in-
nym miejscu Dusza moja oczekuje Pana
bardziej, ni¿ stra¿nicy �witu. (Ps 130,6)

Sensem Adwentu w ogóle, a w tym
roku szczególnie jest wewnêtrzna przemia-
na naszej têsknoty za Panem. Uczmy siê
têskniæ za Nim, który jest Wielkim Utêsk-
nionym. Jest tym, który sam mo¿e wype³-
niæ potrzebê naszej têsknoty, by�my mogli
powiedzieæ Gdy jestem z Tob¹, nie cieszy
mnie ziemia (P8 73,25).

ADALBERT, FOT. FRED



Rozmowa miesi¹ca

KRAJOBRAZ  PO 70 LATACH
 z ks. Zbigniewem Lenartem  - misjonarzen na Ukrainie - rozmawia Krzysztof

Ksiê¿e Zbigniewie, czy mo¿e nam ksi¹dz co�
powiedzieæ o miejscu swej pracy? Chodzi o
diecezjê, parafiê ...
Pracujê na obszarze ca³ej Ukrainy i nie mam
jako takiej parafii. Jestem w ekipie katechi-
stów odpowiedzialnych za Drogê Neokate-
chumenaln¹ w tym kraju. Pracujemy w czte-
rech diecezjach, choæ Wspólnoty Neokate-
chumenalne s¹ dopiero w trzech.
Które to diecezje?
S¹ to Kamieñsko-Podolska, ¯ytomierska i
£ucka. Stanowi¹ one w zasadzie g³ówny te-
ren naszego dzia³ania.

Od jak dawna ksi¹dz tam pracuje?
Na Ukrainie od dziewiêciu lat. Przedtem by-
³em dwa lata w Gruzji.
Na czym polega praca katechisty w tamtych
warunkach?
Pracujemy jako pomoc proboszczom w pa-
rafiach. Problem Ko�cio³a na Ukrainie pole-
ga dzi� na tym, ¿e ludzie przychodz¹cy do
�wi¹tyni, chocia¿ nawet w niektórych przy-
padkach ochrzczeni, nigdy nie mieli perma-
nentnej katechezy. Maj¹ pewne wiadomo�ci,
czy mo¿e nawet wielk¹ potrzebê Boga. Jed-
nak wiedz¹ tylko tyle, co im przekazali ich
przodkowie. Brak im wiary egzystencjalnej,
brak do�wiadczenia Boga. Jeszcze gorzej ma
siê sprawa z tymi, którzy zostali ca³kowicie
odciêci od korzeni wiary, którzy nigdy, po-
mimo doros³ego wieku, nie przyjêli Sakra-
mentów. Siedemdziesi¹t lat komunizmu zro-
bi³o w umys³ach tych ludzi ogromne spusto-
szenie, odciêto ich od podstawowego sensu
¿ycia.
Czyli pracujecie trochê wed³ug potrzeb? Tak,
przyje¿d¿amy na zaproszenie miejscowego
proboszcza, by zacz¹æ tam inicjacjê chrze-
�cijañsk¹. Wprowadzamy dan¹ grupê spo-
³eczn¹ w wiarê dojrza³¹.

Pewnie wygl¹da to nieco inaczej, ni¿ Droga
Neokatechumenalna w Polsce, czy choæby
w naszej parafii?
Mo¿e inaczej w praktyce, ale na podobnych
zasadach. Dzia³amy wed³ug tych samych
wzorców. Idziemy drog¹, któr¹ wzbudzi³ Bóg
w duszy hiszpañskiego artysty malarza Kiko,
który do�wiadczywszy kryzysu egzystencjal-
nego, do�wiadczy³ równie¿ wielkiej mi³o�ci
Boga. Odda³ siê on ca³kowicie ¿yciu i pracy
w�ród ubogich, ¿yj¹cych w barakach, na
przedmie�ciach Madrytu. Zauwa¿y³ on, ¿e
wokó³ niego zaczyna gromadziæ siê pewna
wspólnota ludzi. Bynajmniej nie jakich�
wyselekcjonowanych, a tych zwyk³ych, czê-
sto z marginesu, w których wiara by³a bar-
dzo s³aba. Zauwa¿y³ równie¿ w tym dzia³a-
nie Bo¿e. Ci ludzie wracali z jak¿e czêsto po-
pl¹tanej drogi swego ¿ycia i porzucali swe
niecne nawyki. Pozwoli³o to zrozumieæ, ¿e
to co ta wspólnota robi, daje dobre owoce,

¿e umacnia w wierze tych s³abych dot¹d lu-
dzi. Ta praca by³a podobna do pierwotnego
katechumenatu Ko�cio³a. Do tej szko³y wia-
ry prowadz¹cej do chrztu, który musia³ w
pierwszych wiekach chrze�cijañstwa przej�æ
ka¿dy, a która wielu jest potrzebna i dzi�.
Sobór Watykañski II widz¹c zagro¿enia
wspó³czesnego �wiata, pewn¹ oziêb³o�æ wia-
ry, reaktywowa³ na wzór tamtej drogi neoka-
techumenat dla wspó³czesnych wiernych.
Mam przez to rozumieæ, ¿e jest on najbar-
dziej potrzebny tym s³abym w wierze, tym
wahaj¹cym siê?
W zasadzie tak, tym najbardziej, choæ nie tyl-
ko. Wielu z nas prze¿ywa taki trudny okres
w ¿yciu. W wielu z nas ziarno, które zosta³o
w nas wrzucone w Sakramencie Chrztu, pó�-
niej z ró¿nych przyczyn nie jest rozwijane,
b¹d� rozwijane w sposób s³aby. Przychodzi
moment, ¿e w obliczu mocnego ataku seku-
laryzacji tego �wiata wiara nasza jest zbyt
s³aba, aby siê temu przeciwstawiæ. Taka wia-
ra nie wystarcza, aby umocniæ cz³owieka.
Widaæ to u nas na Ukrainie, ale widaæ to i w
Polsce.
Zatem zadaniem Waszym jest pobudzenie,
czy umocnienie, a mo¿e "rozdmuchanie" tej
istniej¹cej jeszcze iskierki wiary?
Nasz¹ funkcj¹ jest o¿ywienie wiary, poprzez
tê drogê, któr¹ Bóg wzbudza w Ko�ciele.
Zadaniem naszym, w tamtym konkretnym
wypadku, jest odbudowanie parafii, lub stwo-
rzenie jej na nowo. Aby parafia przesta³a byæ
tylko t¹ wielk¹ mas¹ ludzi, ale aby by³a to
rzeczywista wspólnota wspólnot.

Czy du¿o jest tam chêtnych garn¹cych siê
ochoczo do Boga, Wiary, Ko�cio³a?
Powiedzia³bym, ¿e jest teraz tam czas stosow-
ny, je�li chodzi o rekolekcje, katechezy,
otwieranie ko�cio³ów i tworzenie parafii. W
tej chwili bardzo du¿o ludzi "budzi siê" od-
czuwaj¹c w sobie pragnienie Boga, ba po-
wiedzia³bym "g³ód Boga". Przychodz¹ ró¿-
nymi drogami. M³odzi przyprowadzaj¹ swo-
ich kolegów czy kole¿anki. Rodzice dzieci -
czêsto ju¿ te doros³e, ale czêsto ma³e dzieci
przyprowadzaj¹ swojego ojca, czy matkê.
Wielu równie¿ przychodzi za³atwiæ jakie�
sprawy administracyjne w parafiii i pozosta-
je.
To pewnie wielu przyjmuje po raz pierwszy
Sakramenty �wiête?
Oczywi�cie, bo wielu przedtem nie mia³o
mo¿liwo�ci. Teraz, gdy im  to umo¿liwiono
to chêtnie siê garn¹, a jest to czas ze wszech
miar stosowny. Na Ukrainê nie dotar³a jesz-
cze w pe³ni sekularyzacja z Zachodu.

Zabezpieczenie, czy uchronienie tych ludzi
przed z³ym wp³ywem zachodnich obyczajów
to równie¿ jedno z zadañ katechisty?
Tak, i to bardzo wa¿ne, choæ nie tylko kate-

chisty. To zadanie ca³ego Ko�cio³a na Ukra-
inie. Jednak teraz jest czas bardzo wa¿ny, aby
poprzez masow¹ Ewangelizacjê zabezpieczyæ
tych ludzi przed z³em z drugiej strony nap³y-
waj¹cym.

W jakiej sytuacji materialnej pracuj¹ tam
parafie? Tworz¹c parafiê trzeba pewnie wie-
le budowaæ od podstaw i to nie tylko ducho-
wo, ale i materialnie?
Je�li chodzi o parafie, to ró¿nie to wygl¹da.
W najlepszym razie, gdy ko�cio³y istniej¹, to
s¹ zniszczone technicznie, nieremontowane.
Najmniej zniszczeñ jest tam, gdzie by³y w
nich kluby, lub domy kultury, za� wiêcej tam,
gdzie by³y ró¿nego rodzaju magazyny. Du¿o
jednak ko�cio³ów jest zrujnowanych i trzeba
je odbudowywaæ, czêsto gruntownie. Najgor-
sza sytuacja jest tam, gdzie w latach 1920-
1930, ko�cio³y zosta³y po prostu wyburzone.
Tam niestety, trzeba wszystko budowaæ od
podstaw.
Czy istniej¹ce ko�cio³y s¹ ju¿ w pe³ni odda-
ne parafiom?
W wiêkszo�ci tak. Maj¹ jeszcze miejsce spo-
radyczne przypadki, gdzie trwaj¹ miejscowe
przepychanki o zwrot w³asno�ci.

Jaki jest postêp odbudowy, czy budowy no-
wych obiektów?
Du¿o ju¿ zrobiono w tej "materii". Zawdziê-
czaæ to trzeba hojno�ci, miejscowej ludno�ci
i pomocy takiej, jak chocia¿by Wasza dzisiej-
sza ofiara. Jest te¿ pomoc Ko�cio³ów z in-
nych krajów, w tym szczególnie z Polski.

Miejscowa pomoc parafian jest znacz¹ca?
Materialnie niewielka, ale fizycznie tak.
Prawda jest taka, ¿e gdyby nie pomoc Ko-
�cio³a w Polsce, to ani jeden ksi¹dz w parafii
by siê nie utrzyma³. Miejscowi zarabiaj¹ oko-
³o 20 (dwudziestu) dolarów miesiêcznie, czê-
sto i tego nie dostaj¹c przez pó³ roku. Prze-
licznik i ceny s¹ w wiêkszo�ci porównywal-
ne do polskich.
To mówi pewnie wszystko. Jak liczne s¹
miejscowe parafie?
Bardzo malutkie. Czasem 200, 300 osób, ale
s¹ i mniejsze. One w wielu przypadkach prze-
cie¿ dopiero powstaj¹.

Jak wiêc widaæ ta pomoc zewnêtrzna jest
ogromnie potrzebna?
Ukraiñscy katolicy s¹ Polakom bardzo
wdziêczni. Polacy, pomimo w³asnych trud-
no�ci s¹ bardzo hojni. Pewnie dlatego, ¿e my,
Polacy mamy �wiadomo�æ potrzeby g³osze-
nia Ewangelii, ale i pewnie dzia³aj¹ w nas
odruchy patriotyczne. Przynajmniej u czê�ci
z nas.

Jak to przyjmuj¹ miejscowi ludzie? Chodzi
o zmiany, o powstawanie parafii, wolno�æ
religijn¹?
Ta sytuacja powoli, ale zmienia siê na dobre.
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Parafia staje siê w danej miejscowo�ci takim
punktem centralnym. Choæ wielu jest jesz-
cze takich, których jedyn¹ niedzieln¹ roz-
rywk¹ jest pój�cie na bazar, spotkanie siê tam
ze znajomymi i czêsto popicie �czego� moc-
niejszego�. Jednak dla wielu parafia to nie
tylko miejsce modlitwy, ale i swego rodzaju
centrum kulturalne. Obiekty parafialne s¹
czêsto naj³adniejszymi w ca³ej miejscowo�ci
i tam mo¿na siê spotkaæ, porozmawiaæ, po-
�piewaæ. Wiêkszo�æ katolików to czêsto Po-
lacy z pochodzenia. To pewnego rodzaju osto-
ja polsko�ci, która poprzez niæ patriotyzmu
pozwala umacniaæ siê wzajemnie w wierze.

Jak liczny jest Ko�ció³ katolicki na Ukra-
inie?
S¹ ró¿ne dane na ten temat. Jednak szacuje
siê, ¿e katolików jest na Ukrainie trochê po-
nad milion.

Jaka jest sytuacja Ko�cio³a prawos³awnego?
Ko�ció³ Prawos³awny ma lepsze warunki
wewnêtrzne, bo jest jednak, mo¿na rzec, ofi-
cjaln¹ religi¹ pañstwow¹. Równie¿ wiêcej
osób przyznaje siê, czy uto¿samia siê z ko-
rzeniami protestanckimi. Jednak on sam prze-
¿ywa pewne trudno�ci. Sam w sobie, nie zna-
j¹c tradycji Soborów jest Ko�cio³em pierwot-
nym, nieodnowionym, tak¿e poprzez swoje
zamkniêcie, poprzez fakt, ¿e jedynym prze-
kazem prawd Bo¿ych wiernym, jest liturgia.
Nie ma tradycji katechizowania. Wielu tych,
którzy uto¿samiaj¹ siê z tym wyznaniem nie
rozumie i nie zna sensu tej d³ugiej, choæ
swego rodzaju piêknej, ale trudnej liturgii.
Wiele gestów, s³ów, czy symboli jest dla tych
ludzi niezrozumia³ych, bo brak im podstaw.
Dlatego wielu przyjmuje postawê takiej obo-
jêtno�ci religijnej.

Czy na wasze katechezy przychodz¹ tylko
katolicy?
Ale¿ nie. Przychodz¹ wszyscy, kto tylko chce.
Przychodzi wielu ateistów, u których od po-
koleñ nie ma ¿adnej tradycji, ¿adnych korze-
ni chrze�cijañskich. Oni po prostu próbuj¹ siê
odnale�æ w obecnej rzeczywisto�ci. Szukaj¹
warto�ci, sensu ¿ycia, jakiego� oparcia. Przy-
chodzi równie¿ wielu prawos³awnych, któ-
rzy chc¹ bli¿ej poznaæ Boga, zrozumieæ S³o-
wo Bo¿e i umocniæ swoj¹ wiarê w Jezusa
Chrystusa, tego samego, w którego i my wie-
rzymy.
Czyli g³osicie S³owo Bo¿e wszystkim napo-
tkanym, tak jak czynili to pierwsi Aposto³o-
wie?
Tak to rzeczywi�cie wygl¹da. G³osimy nauki
dla wszystkich.
Widoczne s¹ jakie� owoce przepowiadania?
We wspólnotach nie dzielimy nigdy ludzi na
kategorie wyznaniowe. Nie chodzi nam rów-
nie¿ o to, aby wszyscy na si³ê stali siê katoli-
kami. Nie narzucamy równie¿ nikomu swych
zasad i swego my�lenia. Owocem, w naszym
rozumieniu jest fakt, ¿e ci ludzie odkryj¹ w
sobie prawdê o Bogu i umocni¹ swoj¹ wiarê.
Oni powróc¹ do swych �rodowisk, do swych
wspólnot parafialnych, jednych czy drugich

i tam sw¹ prac¹ na rzecz parafii, swym przy-
k³adem ¿ycia, promieniuj¹ na innych. Nios¹
im pomoc duchow¹ i przyk³ad ¿ycia godne-
go prawdziwego chrze�cijanina i pozwalaj¹
odkryæ w nich to, co oni odkryli w sobie:
prawdziw¹ i g³êbok¹ wiarê w Boga, oraz bez-
graniczn¹ Jego mi³o�æ do cz³owieka.

Jak uk³ada siê wspó³praca tych dwóch Ko-
�cio³ów?
Z tym bywa ró¿nie. Zale¿y to g³ównie od
wzajemnej wspó³pracy proboszczów katolic-
kiego i prawos³awnego, oraz od podej�cia do
tej kwestii wy¿szej hierarchii jednej i drugiej
strony. Jest wiele przyk³adów dobrej, harmo-
nijnej wspó³pracy. W wielu parafiach kap³an
katolicki i "batiuszka" (ksi¹dz prawos³awny)
razem s¹ na obchodach wielu �wi¹t, czy to w

ko�ciele, czy to w cerkwi. S¹ przyk³ady wza-
jemnego b³ogos³awieñstwa ma³¿eñstw, czy
urz¹dzania pogrzebów. S¹ jednak, choæ mo¿e
nie tak czêsto, stosunki trochê �ch³odne�, któ-
re w wiêkszo�ci powodowane s¹ przez stro-
nê prawos³awn¹, bo "batiuszka" my�li, ¿e
ksi¹dz "zabierze" mu wiernych.
A zwykli, miejscowi ludzie?
Ci ¿yj¹ miêdzy sob¹ normalnie. Tam jest naj-
lepiej, nie stosuj¹ podzia³u na takich, czy in-
nych wyznaniowo.

Tê jedno�æ mo¿na jeszcze bardziej umocniæ?
Wa¿ne jest, aby du¿o ewangelizowaæ, tym
bardziej, ¿e na Ukrainê zaczynaj¹ mocno
wchodziæ sekty. Jak wiadomo, rzeczywisto�æ
nie znosi pustki, a cz³owiek jest tak¹ istot¹,
¿e pójdzie tam, gdzie mu zaoferuj¹ co� atrak-
cyjnego, i to w ³adnym opakowaniu.
Zagro¿enie sektami jest du¿e?
Bardzo du¿e i o wiele wiêksze jak w Polsce.
Tam jest jeszcze du¿o chwiejnych osób, a ci
dla sekt s¹ najlepszym  obiektem oddzia³y-
wania.
Jako katechi�ci nie macie swej parafii, je�-
dzicie po ca³ej Ukrainie. Jak w tym biednym
przecie¿ kraju przedstawia siê wasza sytu-
acja materialna?
Mieszkanie nasze to samochód z przyczep¹
kempingow¹. Gdy przyje¿d¿amy do parafii,
do której nas prosz¹, to przewa¿nie co� do
jedzenia dadz¹. Czêsto równie¿ znajd¹ jaki�
dach nad g³ow¹. Na pokrycie pozosta³ych
kosztów, np. paliwa id¹ pieni¹dze pochodz¹-
ce z ofiar, z pomocy z zewn¹trz, chocia¿by
takiej jak dzisiaj Wasza.
A jak ksi¹dz, jako Polak, przyjmowany jest
przez Ukraiñców?
Wbrew opiniom kr¹¿¹cym w Polsce, nie spo-
tka³em siê nigdy ze z³ym, aroganckim, czy
antagonistycznym przyjêciem. Ukraiñcy, to
naprawdê wspaniali, uczynni ludzie, chêtni

do dzielenia siê ze wszystkim, co maj¹ i bar-
dzo go�cinni.
Mówili�my o trudno�ciach, o pomocy. Jak
jednak my, zwykli ludzie, mieszkaj¹cy dale-
ko od Ukrainy, mo¿emy pomagaæ Wam,
misjonarzom i w ogóle misjom tak na co
dzieñ?

Oprócz wspomnianej ju¿ pomocy material-
nej, nam misjonarzom, potrzebne jest �zaple-
cze� duchowe. Bez waszej modlitwy nie by-
liby�my w stanie g³osiæ S³owa Bo¿ego, ani
przepowiadaæ. Dlatego ka¿da modlitwa od
dziecka po starca, w intencji Misji, to ogrom-
na pomoc. Ka¿da ofiara cierpienia z³o¿ona
na ten cel przez chorych, ofiara trudu wycho-
wania dziecka przez matkê, ofiarowany trud
ka¿dej naszej pracy w intencji Misji, to prze-

ogromna pomoc dla nas. Ta ofiara stwarza,
¿e na nasze nauki przychodzi wielu, którzy
nigdy w ¿yciu nie s³yszeli o Jezusie Chrystu-
sie. Pomoc materialna, aczkolwiek potrzeb-
na, bo trzeba mieæ jakie� zaplecze i choæ
skromne warunki do g³oszenia, by³aby jed-
nak nic nie warta, gdyby nie modlitwy p³y-
n¹ce z serc wielu, wielu ludzi.
Czy misjonarz odczuwa to dzia³anie pomo-
cy duchowej?
Oczywi�cie, ¿e odczuwa. Zapewniam Was
Drodzy Czytelnicy i parafianie, ¿e pracuj¹c
tam widzi siê dzia³anie ³aski Bo¿ej p³yn¹cej
z modlitwy. Bardzo wielu ludzi wyzwala siê
z potwornych na³ogów:  pijañstwa, narkoma-
nii, prostytucji, czy innych nawyków. Powra-
caj¹ na drogê prost¹ - w³a�ciw¹. Proszê mi
wierzyæ, ¿e ci ludzie odmienieni, pomimo
wielu trudno�ci materialnych, biedy, czasem
faktu, ¿e nie maj¹ co do garnka w³o¿yæ, staj¹
siê szczê�liwi i u�miechniêci, bo z nimi jest
Chrystus. Bo oni odmienili siê przez dzia³a-
nie w nich ³aski Bo¿ej. To prawdziwy owoc
pomocy niesiony przez tych codziennych po-
mocników i przez nich wymodlony.
Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
Dziêkujê ks. Proboszczowi, ¿e pozwoli³ mi
tu przyjechaæ, za jego go�cinno�æ. Dziêkujê
wszystkim ksiê¿om tu pracuj¹cym za przyjê-
cie, wszystkim parafianom za ciep³e s³owa i
ofiary, Wspólnotom Neokatechumenalnym za
pomoc. Wiozê na Ukrainê nie tylko worek z
Waszymi ofiarami, ale równie¿ serce przepe³-
nione Wasz¹ wdziêczno�ci¹ i pomoc¹ w mo-
dlitwie. Szczê�æ Bo¿e.

Od redakcji: Rozmowê przeprowadzono
22. pa�dziernika 2000 roku. Ks. Zbigniew po-
zostawi³ ¿yczenia: �Z b³ogos³awieñstwem i mo-
dlitw¹ wdziêczny za okazan¹ pomoc i dobroæ
x. Zbigniew Lenart misjonarz z Ukrainy�.

 4 Na o�cie¿ (11/2000)
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W dniu 11 listopada 2000 przypada
�wiêto Polski i wszystkich Polaków i �wiêto
Bydgoszczy. (...) Jest to dla nas wielk¹ ³aska,
¿e mo¿emy byæ razem, dziêkowaæ Bogu za
nasze Ojczyste dzieje i wspólnie obieraæ dro-
gê na nowe tysi¹clecie dla naszej Ojczyzny.
(...) �wiêty Marcin - patron Bydgoszczy: ¿o³-
nierz, pustelnik, zakonnik i biskup, ka¿e nam
nie�æ pomoc drugiemu cz³owiekowi: potrze-
buj¹cemu, g³odnemu, samotnemu, smutnemu
i w¹tpi¹cemu. (...) Jan Pawe³ II pisa³: "Cz³o-
wiek nie mo¿e ¿yæ bez Mi³o�ci. Cz³owiek
pozostaje istot¹ sam dla siebie niezrozumia³¹
i zagadkow¹, je¿eli zostanie pozbawiony
MI£O�CI, b¹d� nie spotka siê z ni¹, a ¿ycie
jego jest pozbawione sensu". Mi³o�ci nie
mo¿na siê nauczyæ ze s³uchania, czy czyta-

nia. Mi³o�ci mo¿emy siê nauczyæ z do�wiad-
czenia i dlatego tu, u stóp �w. Marcina, chce-
my siê Jej uczyæ. (...) Budowanie mi³o�ci za-
czyna siê od przezwyciê¿enia egoizmu, ego-
izmu wspólnotowego, egoizmu osobistego.

Od pytania: Co mogê uczyniæ dla mojej Oj-
czyzny? Mogê poszerzyæ granice w³asnego

Kochana siostro, drogi bracie,
Listopadowa dekoracja umieszczona w

nawie g³ównej, objawia ostatnie chwile cz³o-
wieka na ziemi. Mam nadziejê, ¿e nikogo ten
obraz nie przera¿a, bo przecie¿ go znamy.
Niejeden widzia³e� pogrzeb, niejeden raz
mówi³e� ¿egnaj. �mieræ nie jest ci obca.
Znasz jej wymiar i kszta³t, jej spokój i ch³ód.
Znasz p³acz i ¿al po tych co odeszli. Wiesz
co to pusty pokój i wolne miejsce przy stole.
Ty to wszystko wiesz. Wiesz nawet, ¿e to nie-
uniknione, dla ciebie te¿, ale ¿yjesz tak jak-
by� w to nie wierzy³.

Zapatrzony w ziemiê gromadzisz i ciu-
³asz, budujesz spichrze, powiêkszasz konta,
zdzierasz zdrowie i si³y na to co zostawiæ trze-
ba. Nie my�lisz o tym co zabraæ mo¿na - a
mo¿na wiele. Wiêc siê zastanów. Czasu masz
niedu¿o, jedno ¿ycie - to tak niewiele.

"Jak  zebraæ dobra, które �mieræ o¿y-
wia, a duch je niesie w czas bez czasu, w trwa-
nie nazwane wieczno�ci¹? Cz³owieku o jed-
nym ¿yciu podzielonym na raty: na teraz i na
wieczno�æ." Cz³owieku, gdzie jeste� w praw-
dzie tych s³ów poety, w prawdzie s³ów ewan-
gelii: Niedaleko jeste� od Królestwa Niebie-
skiego?

Kochana siostro, kochany bracie jak
¿yjesz? Czy fundamentaln¹ prawd¹ twojego
¿ycia jest to, co dzisiaj skierowa³ do nas Je-
zus: Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga swego, a
potem siebie samego, a potem bli�nich swo-
ich? Czy ta prawda le¿y u podstaw wszyst-
kiego co ciebie stanowi? Popatrzmy na ostat-
nie dni, popatrz czy w przykazaniu mi³o�ci
uda³o ci siê prze¿yæ czas cmentarza? (...) Czy
by³a to obecno�æ mi³o�ci, czy objawi³e� mi-
³o�æ do bli�niego? (...) Czy ogarn¹³e� mo-

dlitw¹ twoj¹ siostrê zmar³¹, twego brata zmar-
³ego? Czy da³e� im to co najcenniejsze? Czy
z³o¿y³e� przenaj�wiêtsz¹ ofiarê? Czy modli-
twa, której oni tak bardzo potrzebuj¹ sta³a siê
dla nich wyrazem twej mi³o�ci?

Czy twoja obecno�æ na cmentarzu by³a
okazaniem mi³o�ci sobie samemu? (...) Czy
stoj¹c tam na cmentarzu, spojrza³e� na swoj¹
drogê, swój koniec, swój grób? On siê kie-
dy� pojawi na ziemi, on gdzie� zaistnieje, to
jest pewne. Ani ty ani ja nie wiemy kiedy
nasze groby siê pojawi¹. Kiedy? I tu idzie ca³a
gra, o to kiedy. Co bêdzie oznacza³ twój grób,
gdy pojawi siê na ziemi? Wspomnieniem ja-
kiego cz³owieka bêdzie? Kogo bêd¹ wspo-
minaæ ci, którzy stan¹ nad twoim grobem?
Za kogo bêd¹ siê modliæ? Jak bardzo bêd¹
musieli za ciebie siê modliæ, patrz¹c na two-
je ¿ycie? Czy twoja �mieræ, twój koniec usta-
wia twoje dzi�? Czy twój koniec, który mo¿e
byæ lada chwila, sprawia, ¿e twoje dzi� jest
pe³ne, w mi³o�ci doskona³e? Czy twoja
�mieræ bêdzie spotkaniem mi³o�ci z Mi³o�ci¹,
ciebie z Bogiem który jest Mi³o�ci¹? Jak ¿y-
jesz? Jak umrzesz? Jak bêdziesz ¿yæ wiecz-
nie?

Gdy ta Eucharystia siê zakoñczy, zapra-
szam do podej�cia do trumny, która tutaj jest
i spojrzenia w jej g³¹b tak g³êboko a¿ doj-
rzysz twarz tego, który tu jest. I spróbuj przez
oblicze to zobaczyæ prawdê swojego ¿ycia,
swojej m¹dro�ci, swojej mi³o�ci, swojego
koñca.

A teraz chcê ciê zaprosiæ na duchow¹
pielgrzymkê na cmentarz... tam gdzie by³e�...
albo tam gdzie powiniene� byæ. Stañ nad gro-
bem swoich bliskich ... tak duchem ... teraz
... i spójrz na swoj¹ drogê ... Ogarnij swoje
my�li ... Spróbuj postawiæ na chwilê ciszy i
skupienia ... Pójd� g³êboko ku swojemu kre-
sowi.
Od redakcji: Z kazania ks. Krzysztofa, 5 listopada
2000, godz. 16.00. Tekst nieautoryzowany

serca, granice mi³o�ci i gotowo�ci dla dru-
giego cz³owieka. Wyzbyæ siê egoizmu, który
skierowuje wszystko do mojej osoby. (...)
Chrystus pod koniec naszego ¿ycia nie bê-
dzie pyta³: W co wierzy³a�, ani jak �wiêto-
wa³e�, ale zapyta: Czy przyszed³e� z pomoc¹
drugiemu cz³owiekowi? (...)

Istnieje równie¿ drugi powód naszej tu
obecno�ci. To �wiêto Niepodleg³o�ci, �wiê-
to, które ka¿e nam spojrzeæ wstecz i dziêko-
waæ Bogu za niepodleg³o�æ, której mieli�my
tak ma³o w ostatnim stuleciu.

Zbli¿a siê og³oszony przez Parlament,
Rz¹d i Ko�ció³ w Polsce - Rok Kardyna³a Ste-
fana Wyszyñskiego. Co on ma nam do po-
wiedzenia dzi�, w tym miejscu i w tym cza-
sie? Krótko przed �mierci¹ pisa³: "M³ode po-
kolenie Polski doczeka nowych czasów, nie-
w¹tpliwie trudnych. Kiedy� Mnie zabraknie
i wtedy przypomnijcie sobie o tym co Wam
powiedzia³em: I od Was za¿¹daj¹ wielkich
ofiar, potê¿nej wiary i gor¹cej mi³o�ci. Mu-
sicie byæ wtedy mê¿ni. W takich momentach
pomoc¹ Wam niech bêdzie do�wiadczenie,
które Naród zdoby³ w ci¹gu minionych dzie-
jów. Wielk¹ m¹dro�ci¹ jest umiejêtno�æ czer-
pania do�wiadczeñ z przesz³o�ci. Aby siê
ostaæ, musicie siêgn¹æ do tych si³ w Naro-
dzie, dziêki którym On trwa, mimo tylu nie-
bezpieczeñstw, nieszczê�æ i wojen" (...)
Spójrzmy jednak w przysz³o�æ. Ju¿ poganie
mówili "Cokolwiek czynisz, czyñ roztropnie,
m¹drze i patrz na koniec"(...) Dzi� jeste�my
u stóp naszej Niebieskiej Matki, by uczyæ siê
nie tylko mi³o�ci serca, ale na�ladowaæ J¹, w
Jej wierno�ci i wytrwa³o�ci(...) Dzisiejszy
dzieñ, dzisiejsze czasy zobowi¹zuj¹ nas, aby-
�my przenie�li Jezusa Chrystusa, Syna Bo-
¿ego w III Tysi¹clecie. Dzi� wszyscy, bez wy-
j¹tku jeste�my zobowi¹zani do budowy do-
brobytu naszej Ojczyzny. Zobowi¹zani do
¿ycia po chrze�cijañsku i po ludzku. Zobo-
wi¹zani jeste�my wobec tej rzeszy naszych
mêczenników gin¹cych za wolno�æ i niepod-
leg³o�æ. To oni nakazuj¹ nam strzec wiary,
mi³o�ci i niepodleg³o�ci i przekazaæ to na-
szym przysz³ym pokoleniom.(...) Musimy
zrozumieæ ju¿ dzi�, ¿e w�ród nas s¹ ludzie
g³odni, zarówno chleba jak i Prawdy. S¹
w�ród nas spragnieni. nie tylko zdrowej wody
i czystego powietrza, ale i zwyk³ej ludzkiej
uczciwo�ci. S¹ w Polsce ludzie nadzy, któ-
rych trzeba przyodziaæ zarówno w szaty ze-
wnêtrzne, jak i w szatê Mi³o�ci. S¹ w�ród nas
chorzy nie tylko fizycznie, ale i duchowo,
którzy trac¹ sens ¿ycia i nadziejê na popra-
wê, S¹ równie¿ ludzie zniewoleni, w labiryn-
cie w³asnych na³ogów- narkomanii i pijañ-
stwa, ale tak¿e naszego egoizmu. Przedstaw-
my to wszystko  Matce Piêknej Mi³o�ci, aby
Ona nauczy³a nas tego, czym chrze�cijañstwo
zdoby³o �wiat. Aby�my  wszyscy mieli od dzi�
jednego ducha i jedno serce i byli  przepe³-
nieni moc¹ Ducha �wiêtego.
Od redakcji: S¹ to fragmenty homilii ks. abp. Henryka
Muszyñskiego wyg³oszonej 11. listopada
w Konkatedrze na Mszy �w. o godz. 10.00. Tekst nie jest

autoryzowany.
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�WIÊTO POLSKI,
POLAKÓW, BYDGOSZCZY



Ko�ció³ ten stanowi¹ chrze�cijanie
¿yj¹cy w Egipcie. Wed³ug ich tradycji, kraj
ten jest szczególnie umi³owany przez Mary-
jê, ze wzglêdu na schronienie jakie znalaz³a
tam Rodzina �wiêta przed prze�ladowaniem
Heroda, Do dzi� w literaturze religijnej ist-
nieje wiele apokryfów(1) mówi¹cych o dzie-
ciñstwie Jezusa. spêdzonym w Egipcie.

Dlatego zapewne po Soborze w Efezie
wiele ko�cio³ów i klasztorów zosta³o po�wiê-
conych Matce Bo¿ej. Wiele z nich do dzi-
siejszych czasów tworzy "szlak pielgrzymko-
wy", który wed³ug miejscowych legend jest
szlakiem wêdrówki �wiêtej Rodziny.

�WIÊTA MARYJNE
Ko�ció³ koptyjski nie rozró¿nia grada-

cji �wi¹t. Wszystkie s¹ dla wiernych jedna-
kowo wa¿ne, choæ niektóre odnosz¹ siê do
ca³ego Ko�cio³a, inne s¹ tylko lokalne. Chc¹c
dokonaæ podzia³u ich, mo¿na to uczyniæ je-
dynie umownie, wyodrêbniaj¹c w ten sposób
cztery grupy:
I - �wiêta dotycz¹ce ko�cio³ów maryjnych:

Liczba ich nie jest dok³adnie okre�lona,
jednak jest ich wiele. Najwa¿niejsze z
nich to uroczysto�æ po�wiêcenia najstar-
szego w �wiecie ko�cio³a Maryjnego w
Filippi przypadaj¹ca 28VI i zwi¹zana z
t¹ sam¹ dat¹ uroczysto�æ po�wiêcenia ta-
kiego¿ ko�cio³a w Atrib, Ponadto ca³y Ko-
�ció³ koptyjski obchodzi jeszcze dwie ta-
kie uroczysto�ci: po�wiêcenie ko�cio³a w
Dair al Muharaq- 15XI i �wiêto Naszej
Pani z Kapadocji- 4IX. Pozosta³e �wiêta
z tej grupy maj¹ charakter lokalny, a wie-
le z nich przypomina nasze odpusty pa-
rafialne.

II - �wiêta wspólne Jezusa i Maryi. Nale¿¹
do nich: Bo¿e Narodzenie - 25XII Ofia-
rowanie- 15II, Zwiastowanie - 25III, i
Wej�cie �wiêtej Rodziny do Egiptu- 19V.

III - Uroczysto�ci wspólne z innymi ko�cio-
³ami Wschodu. Do nich nale¿¹: Poczêcie
Maryi - 9XII, Narodzenie Maryi - 7IX,
Dzieñ Za�niêcia - 16I i Wniebowziêcie
Matki - 22VIII.

IV - �wiêta wybitnie Maryjne. Bardzo uro-
czy�cie obchodzone ka¿dego 21 dnia mie-
si¹ca Wspomnienie Za�niêcia Matki Bo-
¿ej.

MARYJA W EUCHARYSTII
Liturgia koptyjska ukazuje nam wiel-

kie znaczenie Maryi w ekonomii zbawienia.
Przyzywa siê Jej Orêdownictwo, ukazuj¹c
jednocze�nie Jej �cis³y zwi¹zek z Euchary-
sti¹. Piêknym przyk³adem co do tego jest �pie-
wany we wszystkie �wiêta maryjne "Psalm
U�cisku". Oto jego fragment: "Witaj Mary-
jo, S³u¿ebnico i Matko. Anio³owie s³awi¹
Tego, którego Ty strze¿esz w Swoim ³onie.
Cherubini oddaj¹ Mu nale¿n¹ cze�æ, podob-

Maryja w liturgii ko�cio³ów chrze�cijañskich  (6)

KO�CIÓ£ KOPTYJSKI
nie jak Serafini, bez ustanku. Nie mamy in-
nych zas³ug u naszego Pana, Jezusa Chrystu-
sa, jak tylko Twoje modlitwy, Twoje za nas
b³agania, o Pani i Królowo nas wszystkich, i
Matko samego Boga." Podczas ka¿dej Eucha-
rystii w akcie pokutnym zakoñczenie modlitw
brzmi: "Przez wstawiennictwo Matki Bo¿ej,
�wiêtej Maryi, udziel nam Panie przebacze-
nia grzechów" Przed komuni¹ za� �piewa siê
pie�ñ: "Chleb ¿ycia, który zst¹pi³ z nieba da³
¿ycie �wiatu. Ty Maryjo, przynios³a� w Swo-
im ³onie mannê duchow¹, która pochodzi od
Ojca. Ty nosi³a� Go bez skazy, a On da³ nam
Swoje Cia³o i Swoj¹ drogocenn¹ Krew, a my
¿yjemy na wieki". Przed rozes³aniem wier-
nych kap³an odmawia modlitwê" Prosimy i
b³agamy poprzez Twoje wstawiennictwo, o
Matko naszego Boga, aby�my dost¹pili mi-
³osierdzia u Przyjaciela Ludu"

LITURGIA GODZIN
Brewiarz(2) koptyjski sk³ada siê z sied-

miu godzin kanonicznych(3), które �ci�le przy-
pominaj¹ wydarzenia z ekonomii Zbawienia
w ¿yciu Jezusa. Jutrznia to Zmartwychwsta-
nie, Tercja - Zes³anie Ducha �wiêtego, Sexta
- Ukrzy¿owanie, Nona- �mieræ Jezusa na
krzy¿u, Nieszpory to zdjêcie z krzy¿a, kom-
pleta - z³o¿enia Jezusa do grobu. Modlitwa o
pó³nocy przypomina o ponownym przyj�ciu
Boskiego Oblubieñca. Ka¿da z tych czê�ci
sk³ada siê z psalmów, czytañ i antyfon(4) i ka¿-
da koñczy hymnem ku czci Matki Bo¿ej.
Przyk³adem niech bêdzie jeden z takich hym-
nów z modlitwy o pó³nocy: "Ty, o Matko
Bo¿a, jeste� murem obronnym naszego zba-
wienia, twierdz¹ warown¹ i niezwyciê¿on¹.

Rozprosz zamys³y wrogów, przemieñ cierpie-
nie Twoich s³ug w rado�æ, strze¿ naszej miej-
scowo�ci, walcz za naszych przywódców,
b³agaj o pokój na �wiecie. Ty naprawdê je-
ste� nasz¹ jedyn¹ nadziej¹, o Matko Boga:

SAKRAMENTY
I SAKRAMENTALIA

W rytuale sakramentów i sakramen-
taliów Maryja przyzywana jest jako ''Po-
�redniczka". Wszystkie modlitwy i pro�by
w czasie �wiêceñ i b³ogos³awieñstw skie-
rowane s¹ oczywi�cie do Boga, ale ka¿da z
nich koñczy siê formu³¹: "... Przez wsta-
wiennictwo Pani, Panuj¹cej Dziewicy Nie-
pokalanej, Mêczenników i wszystkich �wiê-
tych, Amen" Podczas obrzêdu za�lubin
Maryja nazywana jest �wiêtym Syjonem i
Ko�cio³em Niebieskim. Po b³ogos³awieñ-
stwie za�lubin wybranka modli siê do Mat-
ki Bo¿ej s³owami: "Siostro moja, Przyja-
ció³ko moja, Miasto moje- Prawdziwe Je-
ruzalem, b³ogos³aw moje macierzyñstwo"

MIESI¥C MARYI
Ko�ció³ koptyjski, jako jedyny z Ko-

�cio³ów Wschodu obchodzi miesi¹c po�wiê-
cony specjalnie Maryi. Jest to miesi¹c "ky-
hak", a w zasadzie jego czê�æ przed Bo¿ym
Narodzeniem. Wed³ug naszego kalendarza
jest to okres od 10 do 24 grudnia. G³ówn¹
celebracj¹ tego okresu jest codzienne nocne
czuwanie, a szczególnie uroczysta jest litur-
gia czuwania sobotnio- niedzielnego zakoñ-
czona Msz¹ o poranku. Jest to tak wa¿ny li-
turgicznie okres, ¿e koptowie przygotowuj¹
siê do niego przez 46-dniowy post zwany
"Postem Dziewicy": Wed³ug ich tradycji tyle
Maryja po�ci³a przed narodzeniem Jezusa.

PRZYGOTOWA£: KFAD

Obja�nienia:
(1) apokryfy - pisma staro¿ytnego Ko�cio³a,
które ze wzglêdu na zawarte w nich legen-
darne motywy nie s¹ w³¹czone do tekstów li-
turgicznych.
(2) brewiarz - ksiêga liturgiczna zawieraj¹-
ca teksty modlitw odmawianych o okre�lo-
nych porach dnia przez duchownych katolic-
kich, a obecnie równie¿ i wiernych �wieckich.
(3) godziny kanoniczne - patrz obja�nienie w
odcinku (5)
(4) antyfona - krótki refren rozpoczynaj¹cy,
czy koñcz¹cy psalm, lub hymn, b¹d� powta-
rzany po ka¿dym wersecie psalmu.

Od autora:
W opracowaniu wykorzystano "Mate-

ria³y do dyskusji na Kongres Mariologiczno-
Maryjny w Niepokalanowie w 1999" (praca
zbiorowa pod kierunkiem o. S³awomira Gaj-
dy, Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Nie-
pokalanów 1999). T³umaczenie modlitw: o
S³awomir Gajda OFM Conv.

W  nastêpnym odcinku przedstawio-
ny zostanie Ko�ció³ etiopski.
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W listopadzie, miesi¹cu szaro�ci jesien-
nej, czêsto snujemy refleksje nad sensem ¿y-
cia, przemijaniem, �mierci¹ itp. Sprzyja temu
zapewne obumieraj¹ca przyroda, jak i nasz zwy-
czaj czêstszego ni¿ zwykle odwiedzania cmen-
tarzy. My�limy wówczas o tych, którzy byli
przed nami, o ich dokonaniach, takich, czy in-
nych czynach dla dobra nas wszystkich.

W zadumê tych listopadowych dni wpi-
sane jest �wiêto. Takie nasze, polskie, radosne.
�wiêtem tym jest 11 listopada, a zwie siê ono
�wiêtem Niepodleg³o�ci Polski. To swego ro-
dzaju urodziny naszej Ojczyzny. Dzieñ upamiêt-
niaj¹cy, ¿e pomimo trudno�ci, szykan, nie ist-
nienia nazwy Polska na mapach �wiata, kraj nasz
uzyska³ wolno�æ i niepodleg³o�æ. Uzyska³ za
cenê ¿ycia i zdrowia wielu naszych przodków.
Z tego, jako Polacy musimy byæ dumni.

Ka¿dy cz³owiek zwi¹zany jest z kon-
kretn¹ formacj¹: rodziny, pokolenia, narodu,
czasu i �rodowiska w którym ¿yje i musi wy-
pe³niæ swe zadanie. Cz³owieka, choæby mu sta-
wiano wiele trudno�ci, nie da siê wyobcowaæ
ze �rodowiska z którym jest zwi¹zany. Cz³owiek
przez rodzinê, miejsce swego urodzenia, zwi¹-
zany jest ze swoj¹ Ojczyzn¹. Zwi¹zek ten, czy
to siê komu� podoba, czy nie, jest bardzo silny.
To dobrze, bo tak powinno byæ.

Bóg dla zachowania ³adu i porz¹dku na
�wiecie pragnie, aby istnia³a taka tajemnicza
wiê� cz³owieka z jego korzeniami dziejów. Wiê�
rodowa, �rodowiskowa, wiê� z Ojczyzn¹. Zwi¹-
zek z t¹, a nie inn¹ Ojczyzn¹ kszta³tuje siê od
samego pocz¹tku przez wszystko. Przez pierw-
sze s³owa w ojczystym jêzyku szeptane przez
matkê nad ko³ysk¹ dziecka, przez pierwsze s³o-
wa "mama", czy "tata" wypowiadane przez nie-
go samego, przez pierwsze �piewy zas³yszane
w dzieciñstwie, przez najbli¿sze otoczenie, z
którym zapoznaje siê, otwieraj¹c coraz szerzej
oczy na ten wielki Boski �wiat.

Do pog³êbiania wiêzi z Ojczyzn¹ jeste-
�my wszyscy zobowi¹zani. Od dziecka musi-

my naszym pociechom wpajaæ nasze obyczaje,
zwyczaje rodzinne. Dziecko zobowi¹zani jeste-
�my wychowywaæ uspo³eczniaj¹co, wi¹¿¹c m³o-
dego cz³owieka z szersz¹ spo³eczno�ci¹ - z na-
rodem. Z tym narodem, który ma swoje w³asne
i niepowtarzalne dzieje, swoj¹, zarówno bo-
lesn¹, jak i radosn¹ historiê. To jest nasz �wiêty
obowi¹zek. Obowi¹zek rodziców, wychowaw-
ców, nauczycieli i ca³ego spo³eczeñstwa.

Pomimo tendencji: jednoczenia siê Eu-
ropy, do zacierania granic miêdzy pañstwami,
musimy pamiêtaæ o najwa¿niejszym. Ka¿dy
naród, a wiêc i nasz, tworzy w³asn¹, rodzim¹
historiê i kulturê, która ma w³asne ogromne
bogactwo jêzykowe, w³asne dzie³a sztuki i w³a-
sne obyczaje. S¹ takie g³osy, d�wiêki, melodie,
które na dany naród dzia³aj¹ w sposób znany
tylko jemu. Na nas dzia³a wszystko, co wi¹¿e
siê z naszymi rodzimymi korzeniami, z naszym
pochodzeniem. Dla nas inaczej szumi "polski"
wiatr, inaczej przemawiaj¹ ga³¹zki "polskich"
drzew, inaczej pachn¹ nam "polskie" kwiaty, czy
choæby grzyby w "polskim" lesie.

Obojêtnie, czy jeste�my zwolennikami,
czy przeciwnikami "wej�cia" do Europy, choæ
jeste�my w niej od pradziejów, i czy chcemy
nowych, zliberalizowanych obyczajów, musi-
my pamiêtaæ o kardynalnej zasadzie: Nie wol-
no nikomu i pod ¿adnym pozorem ograniczaæ
dostêpu do wolno�ci i odrywaæ go od narodo-
wych korzeni. Cz³owiek rozwijaj¹cy siê normal-
nie nie mo¿e wyobcowaæ siê z tego, co jest jego
w³asne, ze �rodowiska, z którego pochodzi.
Cz³owiek pozbawiony tych warto�ci, lub zmu-
szony do przyjêcia innych, nie znanych mu oby-
czajów staje siê kalek¹.

Popatrzmy, jak Chrystus by³ zwi¹zany ze
Swoj¹ Ojczyzn¹! A przecie¿ to by³ Pan nieba i
ziemi, pos³any przez Ojca, aby uczyæ wszyst-
kie narody i ludy. Mia³ wiêc pos³annictwo ogól-
noludzkie, powiedzieliby�my dzi�, miêdzyna-
rodowe, a jednak nie zerwa³ ze zwyczajami
swego narodu. Owszem, podporz¹dkowa³ siê
wielu z nich, chocia¿ ¿adne prawa Go nie obo-
wi¹zywa³y, bo On wraz z Ojcem je stanowi³,
pocz¹wszy od naturalnego poprzez prawo na
Synaju.

Wiê� z Ojczyzn¹ jest tajemnic¹, któr¹
mo¿emy okre�liæ jako prawo natury, najbardziej
podstawowe i naj�wiêtsze, ze wszystkich praw
przyrodzonych. Prawo, które uszanowaæ musi-
my wszyscy, bez wzglêdu na przekonania ide-
ologiczne, �wiatopogl¹dowe, czy zawodowe.
Musimy je jednak uszanowaæ w duchu mi³o�ci,
która nieustannie ³¹czy nas z Bogiem, a przez
Boga z lud�mi. Tylko tak realizuj¹c swe tajem-
nicze przywi¹zanie do Ojczyzny, do tradycji,
do korzeni, z których siê wywodzimy, bêdzie-
my postrzegani w �wiecie jako naród m¹dry,
roztropny, kulturalny i szczê�liwy, maj¹cy przed
sob¹ du¿e perspektywy. Tylko w ten sposób za-
pewnimy sobie szacunek u innych narodów.

KFAD

W  listopadzie

TAJEMNICA WIÊZI

NIC NIE PRZEMIJA
kto� zapisuje nasze s³owa
na kartkach
wdziêcznej pamiêci

kto� zapisuje nasze my�li
na kartkach
wra¿liwego serca

kto� zapisuje nasze czyny
na kartkach
wschodz¹cego jutra

Wies³aw Janusz Mikulski

z cyklu: �Rze�by chmur"

Staj¹c nad cmentarnymi mogi³ami, byæ
mo¿e kolejny raz przed oczyma staje nam
moment rozstania siê z kim� bliskim. Mo¿e z
matk¹ czy ojcem, mo¿e z ¿on¹, mê¿em, dziec-
kiem.

Ma³o kto z nas nie prze¿ywa³ bole�nie
�mierci i pogrzebu kogo� bliskiego. Czêsto
cierpienie to przyprawia³o nas niemal o utra-
tê zmys³ów. A potem? Gdy rozeszli siê przy-
jaciele, usta³y kondolencje, przysz³y dni sza-
rej samotno�ci. Cichy ból i ¿adnego znaku tak
niedawnej jeszcze obecno�ci. Nie by³o z kim
dzieliæ cierpienia, a je�li nawet - to dyskret-
nie, choæ wszyscy wiedzieli o co chodzi.

Po pewnym czasie wszystko pokry³a po-
w�ci¹gliwa formu³a: �odszed³, odesz³a od
nas�. Niektórzy dodaj¹ �na zawsze�, choæ jako
chrze�cijanie wiemy doskonale, ¿e to tylko
roz³¹ka. W³a�nie roz³¹ka - s³owo, które wy-
daje siê najlepiej okre�laæ to; co dzia³o siê
przez trzy dni po �mierci z Jezusem. Jak Ma-
ryja, Jego Matka prze¿y³a tê roz³¹kê? A uko-
chany uczeñ- Jan, a wszyscy pozostali? Bóg
sta³ siê cz³owiekiem tak dalece, ¿e tak¿e Jego
mistyczne Cia³o, przez Maryjê, Jego uczniów,
wierne Mu niewiasty, prze¿y³o i prze¿ywa
wci¹¿ to bardzo bolesne do�wiadczenie bólu
roz³¹ki.

Z perspektywy nas, osób ¿yj¹cych, wie-
my dobrze co takie do�wiadczenie oznacza.
Nie wiemy natomiast, jak ono wygl¹da od stro-
ny tych, którzy zmarli. Zmarli dla naszego
�wiata, ale ¿ywi i bêd¹cy cz³onkami Cia³a
Chrystusa.

Oni te¿ znaj¹ roz³¹kê. Roz³¹kê z tymi,
których kochali, z tymi, którzy razem z nimi i
dla nich stanowili widzialny Ko�ció³ nios¹cy
pocieszenie i obietnicê zbawienia. Teraz od-
dzieleni byæ mo¿e i od Boga, a¿ do czasu, kie-
dy nie przyjmie ich On do pe³ni Swojej chwa-
³y. Jezus zmar³y i pogrzebany równie¿ do-
�wiadczy³ tej roz³¹ki, solidaryzuj¹c siê z ludz-
kim przeznaczeniem. Nasza wiara g³osi, ¿e
Chrystus dost¹pi³ do�wiadczenia przej�cia
przez grób. Spotka³ w nim wszystkich tych,
którzy umieraj¹. Zapowiedzia³ im, ¿e Jego
Ofiara zapewni wszystkim ostateczne zwyciê-
stwo nad dzie³em szatana, nad roz³¹k¹ ludzi
miêdzy sob¹ i nad roz³¹k¹ cz³owieka z Bo-
giem.

Zapowiedzia³ i rzeczywi�cie tego doko-
na³. Jego zwyciêstwo �mierci i szatana daje
nam nadziejê na ¿ycie wieczne. Dlatego bo-
lesny dla nas moment �mierci jest w rzeczy-
wisto�ci tylko roz³¹k¹, w prze¿yciu której win-
ni�my sobie wzajemnie pomagaæ.

Pomagajmy wiêc sobie tu, na tym �wie-
cie, wspieraj¹c tych obola³ych dobrym s³owem
i mi³o�ci¹. Pomagajmy równie¿ tym, którzy
odeszli modl¹c siê w ich intencji. W tym roku
mamy szczególnie wiele ku temu okazji. Jak
z nich skorzystamy zale¿y tylko od nas sa-
mych. Zale¿y od naszej wiary i umi³owania
Tego, który da³ nam tak¹ nadziejê,

KFAD

Co po �mierci?

ROZ£¥KA



Listopadowe my�li wg Marii D¹browskiej

DZIELNY CZ£OWIEK

"Z pie�ni¹ do stóp �w. Wojciecha" - tak
zatytu³owa³ swoj¹ wypowied� sprawozdaw-
ca podpisuj¹cy siê Adam M. w Niedzieli
Gnie�nieñskiej z dnia 12.11.2000 r. Istotnie
znale�li�my siê u stóp Patrona naszej Archi-
diecezji na jubileuszowej Mszy �w., aby za-
akcentowaæ swoj¹ obecno�æ w Gnie�nie, sta-
j¹c siê niejako ambasadorami ko�cielnej
muzyki chóralnej w³asnej parafii.

Na placu przed katedr¹ powita³ zgro-
madzonych ks. Jan Tadych, a nastêpnie  for-
muj¹c dwa rzêdy �piewaków poprowadzi³ ich
ze �piewem przez zabytkowe drzwi katedral-
ne. Pierwsi przechodzili panowie (tenory i
basy), za nimi sz³y kobiety (soprany i alty)
zajmuj¹c wyznaczone miejsca w katedrze.
Nast¹pi³ krótki koncert i próba po³¹czonych
chórów, pie�ni na Eucharystiê. Potem kustosz
Muzeum Archidiecezjalnego przedstawi³ in-
teresuj¹co rys historyczny katedry Gnie�nieñ-
skiej, wype³niaj¹c tym samym czas przed
Msz¹ �w.

G³ównym celebransem by³ ks. bp
Bogdan Wojtu�, asystowali opiekunowie
przyby³ych chórów. W�ród nich by³ tak¿e
nasz opiekun ks. Marek Stajkowski. Dyrygen-
tami oprawy muzycznej Eucharystii byli do-
brze znani ks. Ryszard Figiel i pan Marian
Wi�niewski.

Organizatorzy zadbali o przygotowanie
okoliczno�ciowych �piewników. Wspania³a

Jubileusz Chórów

TENORY, BASY,
SOPRANY I ALTY

�Przesz³o�æ-jest to dzi�, tylko cokol-
wiek dalej (...)�  (K. C. Norwid)

Marcin zapyta³ - Tak jest w Polsce? -
Tak - odpar³a. - Zima. �nieg, �nieg. Dekora-
cja by³a bardzo prosta, nawet uboga. (...) Od
tego ubogiego widoku wia³o mrozem, �nie-
giem, noc¹ Bo¿ego Narodzenia, wia³o czym�,
czego Marcin Kozera nie zna³. W Londynie
�niegu siê nie widuje. Wpatrywa³ siê za¿ar-
cie w ten krajobraz, ow³adniêty gor¹cym
wzruszeniem, jakie chwyta nas wtedy, kiedy
widzimy co� po raz pierwszy. Nagle poczer-
wienia³ i zwróci³ siê do pani. - Ach, - pani -
rzek³ porywczo. - Ja siê tak martwiê. Proszê
pani, co robiæ, ¿eby wiedzieæ, kim jestem?
Kto ja jestem? - i z³o¿y³ rêce, jakby prosi³ o
wyjawienie tajemnicy. Pani zdawa³a siê znaæ
tajemnicê, lecz jej nie powiedzia³a. Po³o¿y³a
Marcinowi na ramieniu sw¹ lekk¹ d³oñ. D³u-
go nie mówi³a, nie mówi³a, wreszcie rzek³a:
-"B¹d� dzielnym cz³owiekiem". To wystar-
czy, ¿eby� pozna³, kim jeste�, kiedy bêdzie
potrzeba.

(...) Raz na lekcji geografii, rano w an-
gielskiej szkole, siedzia³ i nie uwa¿a³, pogr¹-
¿ony w tych w³a�nie my�lach. Nie wiedzia³
wcale, ¿e wyja�nienie wszystkich tych pytañ
sunie ku niemu i co minuta jest bli¿ej. Nade-
sz³o w chwili, kiedy nauczyciel zacz¹³ mó-
wiæ: - Z Niemcami graniczy tu Rosja, a tu
Austria. Kiedy� - by³a tu Polska, ale teraz

akustyka �wi¹tyni sprawia³a, ¿e �piew brzmia³
dostojnie i dono�nie. Byæ mo¿e sprawi³a to
równie¿ atmosfera i powaga miejsca. Tu bo-

wiem z ka¿dego zakamarka wy³ania siê "duch
historii", stoi siê na korzeniach chrze�cijañ-
stwa. Nie mo¿na przej�æ obojêtnie obok reli-
kwii �w. Wojciecha nie wspominaj¹c jego
mêczeñskiej �mierci.

Do tego wydarzenia nawi¹za³ równie¿
w swojej homilii ks. Biskup. Przybli¿y³ dzieje
Gniezna i jego znaczenie w historii pañstwo-

wo�ci. Nie oby³o siê te¿ bez ¿yczeñ dla przy-
by³ych i podkre�lenia ich udzia³u w ¿yciu
wspólnot parafialnych. By³y równie¿ podziê-
kowania za w³o¿ony trud, za po�wiêcony
czas, po prostu za istnienie.

Podniesieni na duchu, rado�ni z fak-
tu uzyskania jubileuszowego odpustu zupe³-
nego, z now¹ energi¹ opuszczali�my katedrê.
Nastêpnie by³a wizyta w Muzeum Archidie-
cezjalnym. By³ czas na pami¹tkowe zdjêcia i
czeka³a nas droga powrotna.

Wracaj¹c zboczyli�my nieco z trasy, by
zatrzymaæ siê w Wenecji. Zazwyczaj tury�ci
zwiedzaj¹ tu Muzeum Kolejki W¹skotorowej
i ruiny zamku. My, zachêceni przez ks. Mar-
ka  i jednocze�nie, jak na pielgrzymów przy-
sta³o, udali�my siê do malowniczo po³o¿o-
nego ko�cio³a pw. Narodzenia Naj�wiêtszej
Maryi Panny. Po swoim gospodarstwie opro-
wadza³ nas ks. Proboszcz, otwieraj¹c go�cin-
nie  drzwi ko�cio³a. W prezbiterium znajdu-
je siê obraz Matki Bo¿ej, a na �cianie bocz-
nej - kopia ciekawego obrazu Rafaela "Ma-
donna z Loretto". Warto by³o to zobaczyæ.
Dziêkuj¹c �piewem za ¿yczliwe przyjêcie
przyjêli�my jednocze�nie zaproszenie ks. pro-
boszcza na miejscowy odpust parafialny.

Roz�piewani i pe³ni wra¿eñ wrócili-
�my do Fordonu. To by³ wspania³y dzieñ.

IRENA G. FOT. MIETEK
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dawno jej nie ma. Nie wiadomo jakim spo-
sobem Marcin, który nic nie uwa¿a³, us³ysza³
dobrze te s³owa. By³o tak, jakby ka¿de z nich
uderzy³o go prosto w serce. Jak gdyby by³y
mówione do nikogo na �wiecie, tylko do nie-
go samego, do Marcina Kozery. Ach! Wiêc
to tak. On siê waha i nie wie, czy jest Angli-

kiem czy Polakiem, on siê tak mêczy, a inni
powiadaj¹, ¿e nie ma po prostu Polski. Jak
to? Nie ma tego, co w jego sercu wznieca od
ca³ych miesiêcy tak¹ burzê?

Poczu³, ¿e zosta³ wyzwany. I ¿e trzeba
natychmiast odpowiedzieæ. To jest ostatnia
chwila. Wszystkie s³owa, które mówi³a pani,
wszystkie marzenia ojca wkroczy³y nagle do
jego serca i zako³ysa³y nim jak dzwonem,

dzwonem na trwogê. Ju¿ wiedzia³, co zna-
czy: "B¹d� dzielnym cz³owiekiem". Ju¿ wie-
dzia³, co to znaczy, kiedy kraj jest w niewoli.
Nie ma wtedy przyjació³. Ma takich co mó-
wi¹: "A teraz Polski ju¿ nie ma". To znaczy,
¿e jego dzieci wol¹ siê stroiæ w cudze pióra.
(...) Zap³oniony i dr¿¹cy wsta³ i natychmiast
usiad³ ow³adniêty tchórzostwem. Ba³ siê sza-
lenie. Lecz przezwyciê¿y³ siê. Wsta³ po raz
drugi. Rzek³ g³o�no: -Polska jest, proszê pana.
Ja jestem Polakiem. (...)

Nauczyciel by³ zaskoczony i milcza³.
Wtedy Marcin powtórzy³ g³o�niej: - Ja "je-
stem Polak", proszê pana, czy pan nie s³y-
szy? - S³yszê. Nie podno� g³osu, mój ch³op-
cze. Nigdy tego nie mówi³e�. Nie wiedzia-
³em nawet, ¿e umiesz po polsku. Marcin sp¹-
sowia³. - Uczê siê - odpar³ z niejakim tru-
dem, ale po chwili pchniêty niepokonan¹ si³¹,
zacz¹³ mówiæ: - Zreszt¹ to tym bardziej
�wiadczy, ¿e Polska jest, je¿eli przyznaj¹ siê
do niej nawet tacy jak ja. Ja nie umiem do-
brze po polsku i mogê byæ Anglikiem. I ko-
cham Angliê. Ale mój ojciec jest Polakiem.
I ja nie opuszczê Polski w nieszczê�ciu. I na-
wet wrócê do niej. A ona bêdzie potem wol-
na i potê¿na jak Anglia - i ja bêdê mia³ pra-
wo pyszniæ siê ni¹. Ja j¹ kocham. kocham!
(...)

Dopiero po chwili nauczyciel rzek³: -
Dziêkujê ci. Usi¹d�. Jeste� dzielnym cz³o-
wiekiem.
(Maria D¹browska, "Marcin Kozera", Warszawa

1962, s. 36-37,47-49).

wybra³a: REDKA, FOT. FRED



Jeszcze o Akademickich Dniach M³odych

NIE ZMARNOWAÆ SZANSY
TU CHODZI O WIECZNO�Æ VII Akade-
mickie Dni M³odych zorganizowane przez
Duszpasterstwo Akademickie "Martyria" by³y
czasem na spotkanie z Bogiem, drugim cz³o-
wiekiem, kultur¹, samym sob¹. Nie tylko stu-
dent czy nauczyciel akademicki, ale ka¿dy, kto
ma m³odego ducha, móg³ znale�æ co� dla sie-
bie. W czasie dziewiêciu dni (od 14 do 23 pa�-
dziernika), nad którymi patronat objêli rekto-
rzy bydgoskich uczelni, odby³o siê wiele spo-
tkañ, wyk³adów, koncertów, które mia³y przy-
pomnieæ, ¿e: "Tu chodzi o wieczno�æ". Ju¿ dzi-
siaj na ni¹ zapracowujemy i do niej zmierzamy,
bo ona jest nasz¹ nadziej¹, prawd¹ i sensem.
JUBILEUSZ RODZIN W dniu, w którym Oj-
ciec �w. spotyka³ siê z Rodzinami w Rzymie,
my zaprosili�my do Fordonu ma³¿eñstwa i ro-
dziny, które zaistnia³y w naszym Duszpaster-
stwie. By³ czas na powa¿ne rozmowy, a i oczy-
wi�cie zwyk³e, codzienne tematy.
UCZESTNICY XV �WIATOWEGO DNIA
M£ODZIE¯Y  Spotkali siê, by powspominaæ
upa³y, go�cinno�æ W³ochów, smak krabów i
�cisk w metrze...Mo¿na by³o obejrzeæ setki
zdjêæ. Najwa¿niejszy punkt - oczywi�cie Eu-
charystia, podtrzymuj¹ca ogieñ serc zapalony
przez Ojca �w. w sierpniu podczas spotkania z
m³odymi ca³ego �wiata.
CO� WIÊCEJ NI¯ SPORT I Bydgoski Bieg
Uliczny ku czci mêczenników II wojny �wiato-
wej przypomnia³ o tych, którzy oddali swoje
¿ycie, wierz¹c, ¿e najwa¿niejsza jest triada: Bóg,
Honor, Ojczyzna.
OWOCOWAÆ CZY WIÊDN¥Æ? - Na to py-
tanie próbowa³ odpowiedzieæ nasz rekolekcjo-
nista - brat Tadeusz Ruciñski. Przez trzy wie-
czory kaplica "po brzegi" wype³nia³a siê stu-
dentami zas³uchanymi w przepiêkne tre�ci o
sumieniu, odpowiedzialno�ci i mi³o�ci.

WYK£ADY Na Akademii Medycznej podjêty
zosta³ temat wieczno�ci. dr Jacek Pulikowski i
ks. Antoni Siemianowski sprowokowali studen-
tów do dyskusji o �mierci, przemijaniu, ale i
ponadczasowych warto�ciach. Zgromadzeni w
auli Akademii Bydgoskiej z uwag¹ s³uchali s³ów
Janiny Ochojskiej i s. Ma³gorzaty Chmielew-
skiej, które wskazywa³y odpowied� na pytanie
zawarte w temacie: "Pomoc drugiemu cz³owie-
kowi -czy warto?"
KONCERTY Jeden bardzo g³o�ny, z kolum-
nami, perkusj¹ i szalej¹cymi fanami, drugi - spo-
kojny, powa¿ny, zachwycaj¹cy zebran¹ publicz-
no�æ. Mowa oczywi�cie o wystêpie zespo³u
Houk w hali Astorii i koncercie muzyki powa¿-
nej w Akademii Muzycznej.
TEATR I KINO Do wyboru, choæ mo¿na by³o
wybraæ siê zarówno na "Pokój sto³owy" do Te-
atru Polskiego, jak i na maraton filmowy do
Adrii.
INAUGURACJA  Z okazji prze¿ywanego
Roku Jubileuszowego ogólnobydgoska inaugu-
racja roku akademickiego 2000/2001 odby³a siê
w Konkatedrze a nauczyciele akademiccy ob-
chodzili tam swój Jubileusz. Eucharystii prze-
wodniczy³ ks. Abp Henryk Muszyñski, a sw¹
obecno�ci¹ zaszczycili nas rektorzy bydgoskich
uczelni, wyk³adowcy oraz zaproszeni go�cie.
OTRZÊSINY Nie mog³o ich zabrakn¹æ - be-
anem jest siê przecie¿ tylko raz w ¿yciu. By³a
dobra muzyka, ciasto, sa³atki, no i przy tym
�wietna zabawa.
Teraz pozostaje nadzieja, ¿e zorganizowane ju¿
po raz siódmy Akademickie Dni M³odych za-
owocuj¹ w sercach kilkuset studentów, którzy
w nich uczestniczyli. Oby�my nie zmarnowali
szansy, któr¹ mamy, ale ka¿d¹ chwil¹, sytuacj¹
zas³ugiwali ju¿ dzi� na piêkn¹ wieczno�æ.

 AGA

W niedzielê, 5. listopada 2000 roku wy-
szli�my z ko�cio³a Matki Bo¿ej Królowej Mê-
czenników, aby przej�æ drog¹ w Dolinie �mier-
ci, która jesieni¹ 1939 roku, dla tak wielu, sta³a

siê ostatni¹ drog¹. Tutaj w ci¹gu miesi¹ca roz-
strzelano wielu przedstawicieli bydgoskiej in-
teligencji (nauczycieli, urzedników, kupców,
redaktorów itd.). Dla tych ludzi najwa¿niejszy-
mi w ¿yciu by³y s³owa: Bóg, Honor i Ojczyzna.
Ludzie ci, za�wiadczyli o tym najpe³niej jak
mogli - oddaj¹c w tym miejscu swoje ¿ycie.

Nasza tradycyjna droga krzy¿owa, pro-
wadz¹ca szlakiem mêczeñstwa, wierno�ci wie-
rze, mi³o�ci do Polski, jest wspomnieniem tam-
tych ludzi i wydarzeñ. Tegoroczna, by³a jedno-
cze�nie ostatni¹ nie tylko w tym stuleciu, ale
i tysi¹cleciu.

Szli�my zastanawiaj¹c siê nad tym, co
dzisiaj oznacza: "byæ cz³owiekiem". Asia z
Duszpasterstwa Akademickiego " Martyria",
która przygotowa³a i prowadzi³a rozwa¿ania,
pokazuj¹ce, jak u progu Trzeciego Tysi¹clecia,
godno�æ ludzka czêsto jest niszczona
i   deptana. Dawa³a przyk³ady postaw przeciw-

W Fordoñskiej Dolinie �mierci

OSTATNIA DROGA
stawiaj¹cych siê Bo¿ym przykazaniom, odrzu-
cania prawdy i mi³o�ci i mówi³a tak¿e o oso-
bach piêknych, ofiarnych, uwa¿aj¹cych Deka-
log za warto�æ najwy¿sz¹.

Po zakoñczeniu drogi krzy¿owej prze-
¿yli�my Eucharystiê. W dotarciu do prawdy o
�mierci i  przemijaniu pomaga³a nam stoj¹ca
trumna. Na klepsydrze widnia³ napis: "Z ¿alem
zawiadamiam, ¿e nie ¿yjê". Pozostawa³o wiêc
zastanowiæ siê nad tym, co znaczy dla mnie "byæ
cz³owiekiem" i jak to w swoim ¿yciu realizujê.
Bo je�li moja droga skoñczy³aby siê dzi�  ...

 AGNIESZKA, FOT. FRED

KRZY¯ PRZERA¯A,
KRZY¯ ZACHWYCA,
KRZY¯ NAWRACA

Krzy¿ znaczy m¹dro�æ cierpienia.
Krzy¿ nie znaczy bezsensowna udrêka. Kto
odrzuca moc krzy¿a wyzbywa siê deski ra-
tunku tam gdzie ludzie ju¿ nic nie mog¹.

Ja cz³owiek szukam ukojenia w
modnych terapiach przynosz¹cych krótko-
trwa³¹ ulgê, w talizmanach, które maj¹
mnie uchroniæ od nieszczê�cia, w ludziach,
których uwa¿am za moich jedynych wy-
bawców.

£atwo odrzuciæ krzy¿ jak zwyk³y
skrawek dziecinnej religijno�ci. Ale te¿
trudno do niego wróciæ z doros³¹ wiar¹.
I przenikn¹æ do g³êbi jego znaczenie, do
bólu kojenia w³asnego bólu. Za to, ¿e ja
cz³owiek wymieniam krzy¿ na targu �wia-
ta na ³atwe zabawki.

(Z rozwa¿añ Drogi Krzy¿owej, 5. listopada 2000r.)

By³o

5 - Droga Krzy¿owa w Dolnie �mierci

11- go�cili�my pana Jacka Pulikowskiego

12 - spotkali�my siê z pañstwem Go³¹b - temat
spotkania ��Mi³o�æ, ma³¿eñstwo, rodzina�.
Bêdzie w listopadzie

30 - Andrzejki Akademickie

Bêdzie w grudniu

1- Czuwanie pierwszopi¹tkowe

6 - Miko³ajki Akademickie

8 - Nocne czuwanie adwentowe

8/10 - Miko³ajki dkla dzieci w Domach Dziecka,
szpitalach i Donmach Samotnej Matki.
13 - Wigilia Akademicka

15/17 - Adwentowe Dni Skupienia

PRZYGOTOWA£ MA£Y

Informujemy
zawiadamiamy
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Ledwie wiosenne biegi siê skoñczy³y,
A ju¿ Pan Leszek, facet na wskro� mi³y,
Reprezentant Polski, kiedy�, przed laty,
Dzi� w PKS-ie dzier¿¹cy etaty,
Kolejne wielkie bieganie wymy�li³,
Nie wiem - przemy�la³ to, czy tylko wy�ni³,
Bo gdy wymy�la jakie� dzie³o Bo¿e,
Po nocach wtedy prawie spaæ nie mo¿e.
Chodzi po omacku, wszystko rozwa¿a,
A¿ ¿ona siê budzi, bo m¹¿ j¹ przera¿a.
Tak siê zrodzi³o  szlachetne bieganie,
Ku czci mêczenników - z takim przes³aniem.

Oznajmia zatem pomys³ Zarz¹dowi,
Ci choæ  do pracy zwarci i gotowi,
Z lekkim przymru¿eniem oka spogl¹daj¹,
Omal siê w czo³o palcem nie stukaj¹.
Jak biec cz³owieku chcesz przez miasto ca³e,
Zali to prawd¹, li tylko kawa³em?
Przecie¿ przed sob¹ mamy ju¿ wakacje,
Czas na odpoczynek i rekreacjê.
Lecz ten przy swoim nieodparcie stoi.
Có¿ pozostaje wtedy mili moi?
Karko³omnego podj¹æ nam siê dzie³a,
Nad rozs¹dkiem górê fantazja wziê³a.
Niczym  Don Kichot walczyæ z wiatrakami.
Jako ¿e  WIATRAKIEM jeste�my sami,
Zatem zadanie mamy u³atwione.
Rzec mo¿na - dzie³o zosta³o ruszone.

Sw¹  Dulcyneê w naszym gronie mamy,
Prezes Aniê - ho³d jej teraz  sk³adamy.
Chocia¿ nie z Toboso lecz z Jaru¿yna
To zalet bez liku ma ta dziewczyna.
Zapobiegawcza jest i pracowita,
A poza tym pe³na krasy kobieta.
Nie chcê wymieniaæ jej zalet wspania³ych,
Bo bym potrzebowa³ na to dzieñ ca³y,
Skwitujê sprawê niemal jednym s³owem:
Dulcyneê Ania bije na g³owê.

W�ród zapaleñców, o których mówimy,
I Sancho Pansie chwilê po�wiêcimy.
Nie mog³o zabrakn¹æ w tym gronie jego,
Bo ¿artobliwie porównaæ do niego,
Mo¿na by Wojtka, czyli sekretarza.
Chyba siê Wojtek nie bêdzie obra¿a³?
Zawsze pod rêk¹, do czynu gotowy,
Cichy i skromny - facet wyj¹tkowy.

Jak nie by³o kogo pchn¹æ do roboty,
To Wojtek z musu nabiera³ ochoty.
Zawsze przynosi³ zeszyt na spotkanie,
I czasem nawet zanotowa³ zdanie.
Zespó³, który przed chwil¹ wymieni³em,
Ja swoj¹ osob¹ uzupe³ni³em.

Z ¿ycia Oazy  Rodzin (9)

WSPÓLNOTA
- LABORATORIUM WIARY

I MI£OSCI
"Ko�ció³ stara siê i�æ wraz z cz³owie-

kiem po tylu ró¿nych drogach jego ziemskiej
egzystencji (...). Po�ród tych wielu dróg ro-
dzina jest drog¹ pierwsz¹ i z wielu wzglê-
dów najwa¿niejsz¹. Ka¿dy z nas w rodzinie
przychodzi na �wiat, mo¿na wiêc powiedzieæ,
¿e rodzinie zawdziêcza sam fakt bycia cz³o-
wiekiem. Ponadto, cz³owiek wychodzi z ro-
dziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczy-
wistniæ swe ¿yciowe powo³anie(...) Jest rze-
cz¹ wa¿n¹ odwo³ywaæ siê do �wiadectw mi-
³o�ci i troski Ko�cio³a o rodzinê ludzk¹. Mi-
³o�ci i troski wyra¿aj¹cej siê w sposób zna-
mienny ju¿ od samych pocz¹tków chrze�ci-
jañstwa, kiedy rodzina by³a okre�lana jako
"Domowy Ko�ció³".

 Te s³owa,  skierowane przez  Ojca
�wiêtego do wszystkich rodzin (w "Li�cie do
rodzin"), s¹ wyrazem Jego troski o rodzinê.
Po�rednio równie¿ troski o ka¿d¹ wspólno-
tê.  Zreszt¹ wielokrotnie potwierdza³ to  in-
nymi wypowiedziami, a przede wszystkim
w³asnym ¿yciem. Wspólnoty s¹ uwa¿ane za
"wiosnê Ko�cio³a" i chyba nie bez racji. W
czasach ogromnego pêdu za dobrami mate-
rialnymi, karierami, luksusami coraz bardziej
zaczyna nam brakowaæ czasu dla rodziny,
przyjació³, a tak¿e i Boga. Zmienia siê nie-
mal niezauwa¿alnie, ale systematycznie, hie-
rarchia naszych warto�ci.  Najczê�ciej, wraz
z przybywaniem dóbr materialnych,  ubywa
nam g³êbi duchowej. Ogo³ocamy siê z mi³o-
�ci, dobroci, mi³osierdzia, szacunku, poko-
ry.... Stajemy siê obcy nawet dla najbli¿szych.
Nie mamy czasu zatrzymaæ siê chocia¿ na
chwilê by spojrzeæ na swoje ¿ycie. Wydaje
nam siê, ¿e na to jeszcze przyjdzie czas.
Bywa jednak, ¿e ju¿ nie przyjdzie.

Niedziela 12 listopada by³a dniem
ewangelizacyjnym  w naszej parafii.  Zosta³a
nam przybli¿ona wspólnota Domowego Ko-
�cio³a, potocznie nazywana Oaz¹ Rodzin.
Ksi¹dz Piotr Wencel - diecezjalny moderator
Ruchu Domowy Ko�ció³, podczas homilii,
przedstawia³ podstawowe za³o¿enia wspól-
noty, natomiast oazowe ma³¿eñstwa dzieli³y
siê z parafianami swoimi rado�ciami i smut-
kami ¿ycia rodzinnego oraz oazowego. Mó-
wi³y o swoim zmaganiu z trudami codzien-
no�ci, trosce o dom, dzieci, rodzinê, pracê.
Zmaganiu, które nie zawsze uwieñczane jest
sukcesami. Jednak¿e w tych zmaganiach to-
warzyszy im niezwyk³y sojusznik - Jezus
Chrystus.   Na tego sojusznika zawsze mo¿-
na liczyæ, On nie zawiedzie nigdy. Trzeba
tylko rzeczywi�cie Mu zaufaæ.  I w³a�nie
Domowy Ko�ció³ jest jedn¹ ze wspólnot, któ-

Rzecz  o Bydgoskim Biegu Ulicznym
ku Czci Mêczenników II Wojny �wiatowej
- AD 2000

DONKISZOTERIA
- czyli

o szlachetnym bieganiu
re pomagaj¹ w otwarciu siê na Chrystusa i
przyjêciu Go do ma³¿eñstwa, rodziny i domu.
Wówczas inaczej mo¿na spojrzeæ na swoje
dotychczasowe ¿ycie, uszeregowaæ hierarchiê
swoich warto�ci wed³ug w³a�ciwego porz¹d-
ku. I chocia¿ nie zawsze i nie wszystko  zmie-
nia siê od razu  na lepsze, to jednak warto
obraæ drogê wspólnoty. Wspólnota Domowe-
go Ko�cio³a jest bowiem swoistym laborato-
rium wiary i mi³o�ci. To s³owo "laborato-
rium", które niedawno pojawi³o siê w nomen-
klaturze ko�cielnej za przyczyn¹ Ojca �wiê-
tego, doskonale oddaje istotê wspólnoty. Rze-
czywi�cie, mo¿na powiedzieæ, ¿e Oaza Ro-
dzin jest wyj¹tkow¹ pracowni¹, wyposa¿on¹
w odpowiednie �rodki, metody i aparaturê do
przeprowadzania æwiczeñ i analiz.  Analizy
w³asnego postêpowania i æwiczeñ w kierun-
ku eliminowania z niego tego co z³e lub nie-
w³a�ciwe. A pomoc¹ ku temu s¹ zobowi¹za-
nia, spotkania krêgu, rekolekcje i obecno�æ
kap³ana. To laboratorium jest otwarte dla
wszystkich ma³¿eñstw, w ka¿dym wieku i na
ka¿dym stopniu rozwoju duchowego. Wystar-
czy trochê dobrej woli i chêæ  g³êbszego spoj-
rzenia na w³asne ¿ycie. Warto spróbowaæ, bo
przecie¿ wyj�æ z tego laboratorium  mo¿na
w ka¿dej chwili, gdy stwierdzimy, ¿e æwicze-
nia s¹ dla nas za trudne. Nie ka¿de æwiczenie
siê udaje, jednak we wspólnocie s¹ przyja-
ciele gotowi do pomocy: "Bo  gdzie s¹ dwaj
albo trzej zabrani w imiê moje, tam jestem
po�ród nich" (Mt 18,20).

BOGDAN

W wolnym kraju

ZGRYWA?
Wchodzê do sklepu z jednoosobow¹

obs³ug¹ na "Przylesiu". Jest tam dwóch 9-
10 letnich ch³opców. Krêc¹ siê wzd³u¿ lady,
ha³asuj¹, wybieraj¹ towar. Pani sprzedaw-
czyni im podaje, oni wybrzydzaj¹c, ¿¹daj¹
innego. Otrzymuj¹, ale ten znów im siê nie
podoba -robi¹ sobie (przepraszam) zgrywê.

Ja czekam a ekspedientka zaczyna siê
denerwowaæ. Nie wytrzymujê i podnosz¹c
g³os mówiê co my�lê o ich zachowaniu.
Spogl¹daj¹ na mnie zaskoczeni i zdziwie-
ni. Milkn¹, lecz wycofuj¹c siê w stronê
drzwi, jeden z nich odzyskuje mowê: "Co,
nie wolno, mo¿emy robiæ co chcemy, ¿yje-
my w wolnym kraju". �mieszne to, czy
smutne?

REDKA
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Uprzejmie donoszê, ¿e ...
W "Wiatraku" konkurs plastyczny na

projekt kartki bo¿onarodzeniowej pod ha-
s³em "A S³owo cia³em siê sta³o i zamiesz-
ka³o miêdzy nami" dobieg³ koñca. Prace
dostarczone do "Wiatraka" oceni³o jury
i przyzna³o nagrody.

"Wiatrakowcy" og³osili konkurs na
naj³adniejszy wieniec adwentowy. Gotowe
wieñce nale¿y przynie�æ do Ko�cio³a 3
grudnia o godz. 11.00. Zapraszaj¹ te¿ na
swoje 5 urodziny - uroczysty koncert od-
bêdzie siê 1 grudnia w Teatrze Polskim o
godz. 18.00. Zaprosili Mietka Szcze�niaka
i Micha³a Jaszczukiewicza (prowadzi pro-
gram "Od przedszkola do Opola"). Chyba
warto po�wiêtowaæ z nimi!

¯YCZLIWY

Wiadomo�ci
TEATR POLSKI 1 grudnia  2000, 18.00
Koncert z okazji 5 lecia WIATRAKA z
udzia³em Mieczys³awa Szcze�niaka i Mi-
cha³a Jaszczukiewicza oraz zaproszonych
Go�ci. W trakcie 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
rodzinne (10 z³ od Rodziny) mo¿na kupiæ
w "Wiatraku". 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
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Lecz wiêcej o sobie nie powiem s³owa,
Wszak sam nie bêdê siebie tu szkalowa³.

Maj¹c zespó³ mo¿na robiæ zawody.
A tu od pocz¹tku samego schody.
Najpierw zmiana trasy - na Rynek Stary.
Potem pytanie - od kogo puchary?
Arcybiskup, Prezydent, Wojewoda
- Tercet ten przyj¹³ patronat w zawodach.
Dzie³o ich nasze w dodatku ol�ni³o
I to nas chyba na trochê u�pi³o.
Zapa³ tak¿e  os³ab³ podczas wakacji,
Lecz ju¿ od wrze�nia - czas istnej wariacji.
Do samego biegu czyste szaleñstwo,
Niejeden pewnie cisn¹³ by przekleñstwo.
Ale tu same nabo¿ne osoby,
Wiêc trzeba dzia³aæ na inne sposoby.
Na szczê�cie wspar³ nas
w tych godzinach czarnych,
Ilustrowany Kurier �Parafialny�.
Polski, oczywi�cie powiedzieæ mia³em.
Com chcia³  powiedzieæ to powiedzia³em.

Inni na nas patrz¹ trochê spod byka,
Panie tu Polska, nie Czarna Afryka.
My nie ¿adna misja, ni krzy¿ czerwony,
My tutaj liczymy wszystko w zielonych.
Jak czego� chcecie, co� nam w zamian daj-
cie.
Albo z drugiej strony drzwi  zamykajcie.
Przedziwne czasy, istna Ameryka,
Bez dolców nie znajdziesz dzi� sojusznika.
Jeszcze nam Radio PiK i Plus zostaje,
No,  u nich siê wreszcie co� nam udaje.
Ze sponsorami te¿ trudna przeprawa,
Co! Klub Parafialny? Czy to zabawa?
I na dodatek bieg organizuje.
To niemo¿liwe. Kto� tu nas ko³uje.

Tak siê rozpoczê³a gehenna nasza,
Ci¹gle od Annasza i do Kajfasza.
Z ludu wybrany Zarz¹d Wiatraka,
Tu³a³ siê bez skutku po miejskich szlakach.
Czasem niebiosa ³askê okaza³y,
Z góry nam mannê - sponsora zes³a³y,
By mu powierzyæ misjê dobrodzieja.
W niebiosach czêsto jedyna nadzieja.
I tak krok po kroku, jak lud Izraela,
Czy �wi¹tek czy pi¹tek, czy te¿ niedziela,
Do celu zmierzaj¹ i w drzwi  ko³acz¹.
Rodziny ich w domu z rzadka zobacz¹.

Nieustannie linia gor¹ca trwa³a:
Ania do Bogdana wci¹¿ wydzwania³a.
Telefon Ani, pismo od Bogdana,
Kiedy¿ przestanie wydzwaniaæ ta Ania?!
Ledwie s³uchawkê cz³owiek podnie�æ zdo³a,
A tam rozpaczliwy damski g³os wo³a:
Nowy  problem mamy Panie Bogdanie.
Trzeba bêdzie zrobiæ dzisiaj  spotkanie.
Zatem wieczorem kolejna narada,
No to i Pan Leszek sobie pogada.
Znów ponarzeka na brak pomieszczenia,
Jak tak dalej bêdzie - to firmê zmienia.
Bo siê spotykamy w hollu lub na schodach.
O salê powalczymy po zawodach.

I gdy ju¿ wszystko do celu zmierza³o,
A dni do biegu tylko trzy zosta³o,
Jak przys³owiowy grom z nieba jasnego,
Spad³a gro�ba  plajty dzie³a ca³ego,
Bo z Policj¹ wszystko nie jest dograne,
Z³o�liwiec rzek³by: macie przekichane.
Biedna Ania niemal siê pop³aka³a,
Gdy na Policji w³adza j¹ ruga³a.
Czy¿by nasz wysi³ek mia³ i�æ na marne?
By³y ju¿ takie scenariusze czarne.
Lecz Don Kichot nigdy siê nie poddawa³
Zawsze do walki z wiatrakami stawa³.
Wiêc WIATRAK tak¿e gorszy byæ nie mo¿e.
Trzeba wiêc zakoñczyæ to dzie³o Bo¿e.
Znów d³ugie spotkanie, mapa, przepisy.
Wolno siê kszta³tuj¹ planu zarysy.
Bowiem zabezpieczyæ trzeba zawody:
Gdzie postawiæ ludzi, gdzie samochody?
Sk¹d wzi¹æ chor¹giewki i kamizelki?
I ³¹czno�æ na trasie - to problem wielki.
Potem noc spêdzona przy komputerze.
Niepewno�æ: Czy to Policja odbierze?
Rano na Policjê z wzywaniem �wiêtych.
I ulga ogromna - plan jest przyjêty.
Pieczê nad porz¹dkiem na ca³ej trasie
Przejm¹ Panowie: Janusz z Adasiem.
Obaj z Rewizyjnej naszej Komisji
Wiêc mog¹ siê podj¹æ tak trudnej misji.
Chocia¿ jeszcze trochê siê opieraj¹.
Zaprawdê innego wyj�cia nie maj¹.
Martwi¹ siê sk¹d wzi¹æ tylu porz¹dkowych.
Jednak¿e w D-eA studentów gotowych,
Do pracy zawsze bez liku siê znajdzie,
A tych lenistwo przenigdy nie najdzie.
Wiêc wdziêczno�æ wszystkim teraz wyra¿a-
my.
Ho³d do stóp waszych z pokor¹ sk³adamy.
Studiujcie kochani przez wieki ca³e,
To  bieg mia³ bêdzie oprawy wspania³e.
Do chwil ostatnich ciê¿ka praca trwa³a,
A¿ na kolana niektórych rzuca³a.
Tak Agnieszka z Wojtkiem nad plakatami,
Do pó�nej nocy machali  pêdzlami.

Jest jeszcze jedna w C-eK-aK-a dziewczyna,
Smuk³a i ci¹gle kwitn¹ca leszczyna.
Ania - bo w³a�nie o niej teraz mowa.
PeKaeSowi te¿ pomóc gotowa.
Zawsze uczynna i wci¹¿ u�miechniêta,
I na tym do�æ,  bo poczuje siê �wiêta.

Dobiegaj¹ koñca przygotowania,
Tyle by³o pracy, nerwów, biegania.
Resztê zawierzamy naszej patronce,
Ona nam wyprosi si³y i s³oñce,
Sprawi, ¿e dzie³o zostanie zwieñczone,
Finis coronat opus - wype³nione.
Wszystkim z którymi dzie³o to tworzy³em,
Chcê rzec: "W dobrych zawodach wyst¹pi-
³em,
bieg ukoñczy³em, wiary ustrzeg³em",
Chwa³ê oddaj¹c przodkom poleg³ym.

BOGDAN



Jest to fragment wiersza Stanis³awa Ba-
liñskiego pt.: �Smutny m³odzieniec�.

Trudno jest rozstaæ siê z przesz³o�ci¹,
ze wspomnieniami, zw³aszcza tymi, które s¹
bolesne, gdy utrwali³y siê w nas jako krzyw-
da nam wyrz¹dzona. Tkwi¹ jak kotwica nie
pozwalaj¹c odp³yn¹æ na szerokie wody tera�-
niejszo�ci. Te nieutulone ¿ale, poczucie
krzywdy, niezabli�nione rany traktujemy nie-
raz jako swoist¹ atrakcjê ¿ycia; rozmy�lamy,
rozczulamy siê nad sob¹, albo te¿ ci¹gle wy-
pominamy innym jak to nas skrzywdzili! Byæ
mo¿e, ¿e nawet przywi¹zujemy siê do takich
wspomnieñ, gdy¿ nie chcemy zrezygnowaæ
z dawnych, ci¹gle jeszcze niespe³nionych
pragnieñ i marzeñ. Oczekujemy trochê pod-
�wiadomie, a na pewno irracjonalnie, jakiej�
rekompensaty za doznane przykro�ci; zrozu-
mienia, czu³o�ci ...

 I nie dopuszczamy do siebie my�li, ¿e
mo¿e to byæ z ró¿nych powodów ponad si³y i
mo¿liwo�ci danej osoby. Zatruwamy ¿ycie so-
bie i innym, czêsto osobom bliskim.
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Cz³owiek na mojej drodze

�ODDAJ MI WSPOMNIENIA�

Trzeba jako� uwolniæ siê od natrêctwa
z³ych wspomnieñ, chocia¿ nie jest to ani pro-
ste, ani ³atwe. Nie mo¿e te¿ odbywaæ siê w
zupe³nej samotno�ci, musi temu towarzyszyæ
zainteresowanie i ¿yczliwo�æ ze strony jakiej�
istoty ludzkiej. A je�li takiej istoty przy nas
nie ma ..."Oddaj mi wspomnienia" - mówi
Chrystus. Panu Bogu w pokorze i z ufno�ci¹
w ka¿dej wieczornej modlitwie mo¿emy prze-
kazaæ wspomnienia prze¿ytego dnia. W mo-
dlitwie za� rannej nasze trudne, niespokojne
noce, i próbowaæ nastêpny dzieñ zacz¹æ od
nowa.

Zapamiêta³am wspania³y moment z fil-
mu "Przes³uchanie". Odtwórczyni g³ównej
roli, Krystyna Janda, po bestialskich przes³u-
chaniach i ciê¿kich prze¿yciach w wiêzieniu,
wychodzi na wolno�æ. Jest ju¿ za ¿elazn¹ bra-
m¹ na ulicy, patrzy w niebo, wci¹ga g³êboko
w  p³uca powietrze i z ulg¹ oddycha. Po chwili
u�miecha siê do przechodz¹cej obok kobie-
ty.

GABLA

Korzenie, to inaczej pocz¹tki. Co�, od
czego siê wszystko zaczyna. Ro�lina pusz-
czaj¹c pierwszy korzonek daje pocz¹tek za-
równo ma³ej trawce jak i olbrzymiej sekwoi.
Wszystko ma swój pocz¹tek.

Tak samo cz³owiek. Przy narodzeniu
przestêpuje próg ¿ycia puszczaj¹c pierwsze
korzenie. Nie wiado-
mo jednak na jak¹ gle-
bê trafi¹. Najlepsz¹ dla
nich jest gleba domu
rodzinnego. Tam w
pe³ni przy w³a�ciwych wzorcach mog¹ roz-
wijaæ siê KORZENIE WIARY.

Dla mnie osobi�cie, korzeniami wiary,
wyznacznikiem ich wzrostu, s¹ Sakramenty,
które przyjmowa³em w czasie dla nich prze-
znaczonym. Tak wiêc Chrzest. Bêd¹c jesz-
cze zupe³nie nie�wiadomym (za przyczyn¹ ro-
dziców ) zosta³em przyjêty na ³ono Ko�cio-
³a. I tu poza moj¹ �wiadomo�ci¹ dokona³a siê
rzecz wielka. Sta³em siê Dzieckiem Bo¿ym
w pe³ni tego s³owa znaczeniu.

Minê³o 9 lat  i by³em gotów do nastêp-
nego wielkiego kroku ku poznaniu Boga.
Podczas przyjmowania Pierwszej Komunii
�wiêtej pierwszy raz w pe³ni mog³em uczest-
niczyæ w tajemnicy Eucharystii. Przyj¹³em
Chrystusa do swego serca.

Nastêpnym etapem na drodze m³ode-
go chrze�cijanina by³o Bierzmowanie. To jak-
by egzamin dojrza³o�ci z ¿ycia w wierze. To

delikatne, jakby czu³e uderzenie w policzek
przez biskupa u�wiadomi³o mi, ¿e powinie-
nem byæ ju¿ dostatecznie przygotowany do
doros³ego ¿ycia w wierze.

Kolejnym stopniem, na który wspina-
³em siê mozolnie by³ Sakrament pokuty.
Wszyscy wiemy jak trudno przyznaæ siê do

b³êdów pope³nionych
na co dzieñ. Jest to jed-
nak wielki dar, w wy-
niku którego o wiele
³atwiej siê ¿yje.

�ledz¹c kolejne dary Bo¿e jakimi s¹
Sakramenty, dochodzê  do Namaszczenia
Chorych. Ten dar £aski Pana na szczê�cie do-
tychczas mnie nie dotyczy.

Pozosta³y jeszcze dwa milowe kroki na
drodze Sakramentalnej. Kap³añstwo i Ma³-
¿eñstwo. Ja wybra³em to drugie i od 19 bez
ma³a lat jestem pod sakramentaln¹ moc¹
zwi¹zku dwojga ludzi. Czasem zastanawiam
siê czy nie jest to najtrudniejszy egzamin z
¿ycia w wierze. Przeciwno�ci losu, ¿ycie co-
dzienne, to przecie¿ te rzeczy, w których
mo¿emy pokazaæ w³asne rozumienie przyka-
zañ i hartu ¿ycia religijnego.

Kusz¹c siê na koniec o konkluzjê po-
wiem, ¿e bez ³ask jakimi s¹ Sakramenty nie-
wiele móg³bym dokonaæ i ¿yæ tak jak ¿yjê.

WOJCIECH

Gdzie rosnê?

KORZENIE

(...) Rzek³  Chrystus: "Oddaj najprzód wszystko co posiadasz
A przyjd�". A na to cz³owiek wyszepta³ ze ³zami:
O Panie, Ewangeliê, któr¹ opowiadasz o m³odzieñcu, co nie chcia³ dzieliæ siê skarbami,
Pamiêtam. Ale moje odmienne s¹ dzieje, nie mam nic do oddania i nic do dzielenia,
Straci³em dom i bliskich i kraj, i nadziejê,
I nie mam nic prócz wspomnieñ. �Oddaj mi wspomnienia�.

11 LISTOPADA. Data ta chyba
wszystkim kojarzy siê jednakowo. Trochê
z przekory zapyta³em tatê jak on  postrze-
ga to �wiêto.

Przyznam szczerze, ¿e nad sensem
tego �wiêta nie zastanawia³em siê nigdy.
Ono by³o dla mnie zawsze i tak pozostanie.
Aby pamiêtaæ czasy walki o niepodleg³o�æ
� jestem za m³ody�. W pamiêci utrwali³y
siê tylko lata, gdy �wiêto to tak jak dzisiaj
obchodzone by³o jako �wiêto Narodowe.

My Polacy lubimy �wiêtowaæ wiêc
przed wojn¹ dzieñ ten obchodzony by³ za-
wsze z tzw. �pomp¹�.  Defilady, pokazy,
akademie w szko³ach (tak, tak) oraz inne
uroczysto�ci u�wietnia³y tê historyczn¹
rocznicê .Miasto na ten dzieñ przybiera³o
od�wiêtny wygl¹d.

Wszêdzie flagi ,wstêgi, bia³o-czerwo-
ne rozety oraz narodowe symbole.

W prywatnych oknach równie¿ nie
brakowa³o akcentów zwi¹zanych ze �wiê-
tem Niepodleg³o�ci .Nikogo  nie trzeba by³o
agitowaæ i namawiaæ do dekorowania
okien i balkonów. Co niektórzy chc¹c siê
wyró¿niæ, tworzyli niesamowite kompozy-
cje , które niewiele mia³y wspólnego z do-
brym gustem i smakiem. Takie �kwiatki�
najczê�ciej mo¿na by³o spotkaæ w peryfe-
ryjnych dzielnicach miasta typu Jachcice
czy Bocianowo.

Pañstwo polskie powsta³o na gruzach
zaborczych w roku 1918. Krótko po tym,
bo w 1920 roku przysz³o m³odemu organi-
zmowi zmierzyæ z si³¹ bolszewick¹. Czas ten
znam tylko z opowiadañ te�cia, który bra³
udzia³ w wojnie bolszewickiej. Jako cieka-
wostkê powiem, ¿e g³ód wtedy by³ taki, ¿e
w okolicy nie u�wiadczy³ ni psa ni kota.
By³o to równie¿ miêso, a wojsko chcia³o
je�æ.

Po wojnie jako� zapomniano" trochê"
o tym �wiêcie. Nie�mia³o przeb¹kiwano o
tej dacie ale znaczenie jej by³o jakby wsty-
dliwe. 22 lipca obchodzono �wiêto odro-
dzenia, ale jakiego ?

Brak w nim by³o ³adunku emocjonal-
nego i serca. By³ nakaz ... i to wszystko!

Po roku 1989 wszystko zaczê³o wra-
caæ do normalno�ci.

S¹ obchody i �wiêto Narodowe, ale
ludzie jakby mniej spontaniczni i mniej oka-
zuj¹cy patriotyzm . A szkoda! To przecie¿
nasze korzenie a przez obojêtno�æ dla tra-
dycji podcinamy je i jako naród mo¿emy
uschn¹æ jak podkopana ro�lina.

Pielêgnujmy tê nasz¹ tradycjê bo  �o
tych, którzy zapominaj¹ o swoich korze-
niach zapomina  historia�.

WOJCIECH

A mój tato powiedzia³ ...

NIEPODLEG£O�Æ



Dla (starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
opracowa³ KfAD

1111 1 WWWW W OOOO O EEEE E NNNN N

2222 2 IIII I NNNN N GGGG G AAAA A

3333 3 KKKK K RRRR R OOOO O KKKK K

4444 4 KKKK K AAAA A LLLL L AAAA A

5555 5 IIII I LLLL L OOOO O NNNN N

6666 6 MMMM M OOOO O OOOO O RRRR R

7777 7 BBBB B RRRR R ZZZZ Z AAAA A

8888 8 AAAA A TTTT T UUUU U TTTT T

9999 9 PPPP P OOOO O RRRR R AAAA A

01 01 01 01 01 SSSS S ZZZZ Z UUUU U ££££ £

11 11 11 11 11 KKKK K IIII I CCCC C HHHH H

21 21 21 21 21 PPPP P LLLL L EEEE E RRRR R

31 31 31 31 31 BBBB B AAAA A OOOO O TTTT T

41 41 41 41 41 MMMM M AAAA A AAAA A ¯¯¯¯ ¯

1. Inaczej tom
2. Spisek, knowanie
3. Nag³y wylew krwi
4. Jednostka �wiat³o�ci
5. Dawne nieme kino
6. Ekran komputera
7. Ser z owczego mleka
8. Co� wyró¿niaj¹cego, szczególnego
9. Laska dla chromego
10. Przeszkoda w dzia³aniu
11. Naczynie liturgiczne do Mszy �w.
12. Przylepiec lub kawa³ miodu
13. Papierowy pieni¹dz
14. Upiêkszanie twarzy

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 10. grudnia br. Na autora prawid³o-
wej odpowiedzi czeka nagroda niespodzianka.
Powodzenia. Has³o uzupe³nianki z poprzednie-
go wydania (nr 10/2000) brzmia³o:  �ODPUST
W PARAFII�. Nagroda drog¹ losowania przy-
pad³a  Joannie Witnik, zam. przy ul.
Bo³tucia 2. Gratulujemy. Nagroda czeka w za-
krystii.

KFAD

OBIEKTY I MIEJSCA KULTU
W INNYCH  KO�CIO£ACH

I RELIGIACH

CERKIEW (gr. kiriakon, lub staros³. cerkow)
- nazwa �wi¹tyni w prawos³awiu i Ko�cio³ach
wschodniochrze�cijañskich.
MONASTER (gr. monasterion - klasztor) - na-
zwa klasztoru w obrz¹dku Ko�cio³ów wschod-
nich.
ZBÓR - miejsce kultu, czyli �wi¹tynie w Ko-
�ciele protestanckim, oraz w wielu innych wy-
znaniach od³¹czonych od chrze�cijañstwa. Pro-
testanci mianem tym okre�laj¹ równie¿ sw¹ gmi-
nê wyznaniow¹ (parafiê).
Miejsca kultu w Judaizmie
ARKA PRZYMIERZA (³ac. arca - skrzynia)
- skrzynia z akacjowego drewna powleczona
z³otem z dr¹¿kami do noszenia, w której prze-
chowywano oryginalne tablice Dekalogu. By³
to widzialny znak obecno�ci Boga w�ród Izra-
elitów, otaczany wielkim szacunkiem i boja�-
ni¹ religijn¹. Z polecenia króla Dawida umiesz-
czono j¹ w naj�wiêtszym miejscu �wi¹tyni Je-
rozolimskiej. Zaginê³a po zburzeniu �wi¹tyni
w 587 roku przed Chrystusem.
NAMIOT SPOTKANIA - przeno�ne sanktu-
arium z okresu wêdrówki Izraelitów przez pu-
styniê. G³ównym elementem wyposa¿enia by³a
arka przymierza, dlatego te¿ by³o to miejsce
obecno�ci Boga w�ród swego ludu wybranego.
Ca³o�æ zosta³a wykonana wed³ug wskazañ sa-
mego Boga danych Moj¿eszowi. Nazywany by³
te¿ Przybytek spotkania.
�WI¥TYNIA - g³ówny o�rodek kultu religij-
nego Izraelitów zbudowany w Jerozolimie, w
którym w po zakoñczonej wêdrówce przecho-
wywano arkê przymierza. Ca³y kompleks �wi¹-
tynny wyró¿nia³y dwa pomieszczenia. By³o to
pomieszczenie obszerne z o³tarzem kadzenia,
sto³em na chleby pok³adne i lichtarzem zwane
�wiête, oraz drugie �wiête �wiêtych, w którym
by³a arka. Pomimo jej utraty po odbudowie
wierzono, ¿e miejsce to jest naznaczone obec-
no�ci¹ Boga. Wielokrotnie burzona i odbudo-
wywana. Ostatecznie zburzona przez Rzymian
pod wodz¹ Tytusa w 10 roku. (cdn.)

OPRACOWA£  KFAD

Materia³y �ród³owe: Kirste R., Tworuschka U.,
Dziekan M.: Wielkie Religie - Przegl¹d Synop-
tyczny i Kalendarz Miêdzyreligijny, Wydawnictwo
Verbinum, Warszawa 1998.

S£OWNIK
- PRZEWODNIK (18)
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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)

Ukaza³ siê piêkny tomik poezji pt. �Na
skrzyd³ach anio³ów�, autorstwa bydgoszczani-
na - pana Leszka £êgowskiego.

Leszek £êgowski urodzi³ siê 22.11.1933.
Ukoñczy³ Liceum Bibliotekarskie dla Pracuj¹-
cych. Do koñca 1993 roku pracowa³ w Cen-
tralnym Biurze Rozrachunków Zagranicznych
PKP.

Bydgoszczy po�wiêci³ oko³o 60 wierszy,
szczególnie Patronce miasta - Madonnie z Ró¿¹.
Debiutowa³ w roku 1990 na ³amach "Miesiêcz-
nika ko�cielnego" parafii �wiêtej Trójcy w Byd-
goszczy i kwartalnika oo. Karmelitów Bosych
"Karmel" w Krakowie.

Jest laureatem kilku ogólnopolskich kon-
kursów poetyckich. Dziêki t³umaczeniom na jê-
zyk miêdzynarodowy Esperanto, pojedyncze
wiersze, jak i tomiki wierszy trafi³y do wielu
krajów Europy i poza ni¹.

Jest tak¿e autorem kilkunastu prywatnie
wydanych zbiorków w jêzyku polskim i espe-
ranckim (z ok³adki tomu: "Na skrzyd³ach anio-
³ów", Instytut Wydawniczy "�wiadectwo", Byd-
goszcz 2000 r.). Polecamy.

Listy  
do redakcji �Na o�cie¿� 

Przygotowujê na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim (O�rodek Badañ Prasoznaw-
czych) pracê doktorsk¹ nt. �Tematyka lo-
kalna w prasie parafialnej�. Chcia³bym
uzyskaæ kilka informacji o Pañstwa czaso-
pi�mie (...).

Czy "Na o�cie¿" zamieszcza informa-
cje o tematyce lokalnej (�wieckiej)? Czy
by³aby mo¿liwo�æ otrzymania poczt¹ jed-
nego lub kilku numerów pisma? Bêdê bar-
dzo wdziêczny za odpowied�.
Edward Augustyn, Kraków 20.11.2000 r.

Najwa¿niejszy w ka¿dym
dzia³aniu jest pocz¹tek

Platon



KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA

29.11.1830 Wybuch³o Powstanie Listopado-
we. Dowództwo obj¹³ Piotr Wysocki.
13.11.1904 W³adys³aw Stanis³aw Reymont
otrzyma³ Literack¹ Nagrodê Nobla za po-
wie�æ "Ch³opi".
29.11.1939 Dekretem Józefa Stalina miesz-
kañcy by³ych polskich województw: wileñ-
skiego, poleskiego, bia³ostockiego, wo³yñ-
skiego, tarnopolskiego, lwowskiego i stani-
s³awowskiego zmuszeni zostali przyj¹æ oby-
watelstwo ZSRR. Jak stwierdzi³ autor dekre-
tu, by³ to prezent dla Polaków w rocznicê
Powstania Listopadowego.

BYDGOSZCZ
11.11.1811 Przy ulicy D³ugiej otwarto winiar-
niê i wytwórniê wódek, której w³a�cicielem
by³ Jan Jakub Goerdel, a która istnia³a do
1951 roku, jako firma "Bracia Mateccy".

28.11.1938 Decyzj¹ w³adz miasta zlikwido-
wane zosta³y istniej¹ce w Bydgoszczy Lo¿e
Masoñskie.
3.11.1996 W Bazylice �w. Wincentego a'Pau-
lo my�liwi z ca³ej Polski uroczy�cie obcho-
dzili dzieñ swego Patrona- �w. Huberta.

FORDON
22.11.1917 W³amano siê do sk³adu znanego
kupca, sk¹d zabrano 50 butelek wina.
16.11.1918 W Fordonie powsta³a Rada Ro-
botnicza, która wesz³a w sk³ad Rady Robot-
niczo- ¯o³nierskiej miasta Bydgoszczy .
11 .11.1939 W³adze niemieckie podjê³y de-
cyzjê o zaprzestaniu egzekucji w Dolinie
�mierci.

PARAFIA
7.11.1983 Odby³a siê pierwsza oficjalna Dro-
ga Krzy¿owa w Dolinie �mierci zorganizo-
wana przez nasz¹ parafiê.
16.11.1993 W parafii przebywali go�cie
wspólnoty TAIZE z RPA.
16.11.1997 Z go�cinnym wystêpem na
wszystkich Mszach �w. Wyst¹pi³ chór "Tibi
Domine" (Tobie Panie ) z Torunia.

 OPRACOWA£ KFAD

Ludzie z pomnika (35)

Urodzi³ siê 16 kwietnia 1910 roku w
Z³otowie. By³ synem Józefa i  Anastazji
Rozalckiej.

Do Szko³y Powszechnej uczêszcza³ w
rodzinnym Z³otowie, a maturê zdawa³ w
Miejskim Gimnazjum Matematyczno-
Przyrodniczym im. Miko³aja Kopernika w
Bydgoszczy. Nastêpnie ukoñczy³ kurs na-
uczania w Seminarium Nauczycielskim w
Bydgoszczy i zosta³ skierowany do pracy

MAKSYMILIAN
MARKOWSKI

jako nauczyciel tymczasowy Szko³y Po-
wszechnej w D¹brówce Nowej w powiecie
bydgoskim. Kolejnym miejscem jego pra-
cy by³a taka sama szko³a w Bia³ych B³o-
tach ko³o Bydgoszczy, gdzie pracuj¹c zda³
jednocze�nie egzamin przed Pañstwow¹
Komisj¹ Egzaminacyjn¹ dla  Nauczycieli
Publicznych Szkó³ Powszechnych. W tym
czasie o¿eni³ siê z bydgoszczank¹, Helen¹
Krzyck¹. Pewnie dlatego te¿ z³o¿y³ wnio-
sek o  przeniesienie go do pracy w Byd-
goszczy. W za³¹czonej do owego wniosku
opinii Inspektor O�wiaty wyrazi³ siê o nim
pozytywnie jako o nauczycielu i podkre�li³
jego bezinteresowne  zaanga¿owanie siê w
organizacjach Wychowania Fizycznego i
Patriotycznego oraz Przysposobienia Woj-
skowego.

Wniosek Markowskiego zosta³ przez
Kuratorium przyjêty i w 1934 roku  roz-
pocz¹³ pracê w 7-klasowej Publicznej Szko-
le Podstawowej im. Stanis³awa Konarskie-
go przy ulicy Grunwaldzkiej 132 (ówcze-
sna numeracja) w Bydgoszczy. Pracowa³
tam do wybuchu wojny w 1939 roku.  Po
wydarzeniach "Bydgoskiej Krwawej Nie-
dzieli" przeniós³ siê do swych  znajomych
do Trzciñca. Tam w dniu 15 pa�dziernika
1939 roku zosta³ aresztowany przez Gesta-
po i osadzony w obozie dla internowanych
Polaków  w koszarach 15 PAL-u przy ulicy
Gdañskiej. W dniu 30. pa�dziernika 1939
roku zosta³ rozstrzelany w Dolinie �mier-
ci.  Maksymilian Markowski pozostawi³
¿onê i dwóch synów, Stefana i Józefa.

PRZYGOTOWA£ KFAD

Materia³y:
Zapiski i notatki z archiwum ZNP i Szko³y
w Bia³ych B³otach,
Informacje pani Zenobii M.,
Informacje i relacje pana  Józefa M.

W RZYMIE - LISTOPAD

26. Uroczysto�æ Chrystusa Króla Wszech-
�wiata. Zakoñczenie �wiatowego Kongre-
su Apostolstwa �wieckich

GRUDZIEÑ

16. Nabo¿eñstwo w obrz¹dku mozarabskim

17. Jubileusz �wiata teatru, kina, telewizji i
muzyki

KONKATEDRA - LISTOPAD

26. godz. 18.00 Ogólnobydgoski Jubileusz
Stowarzyszeñ Katolickich

GRUDZIEÑ

8. godz. 18.00  Ogólnobydgoski Jubileusz

KALENDARIUM 2000
M³odzie¿y z Oazy, Ruchu "�wiat³o - ¯y-
c i e "
i Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y.

10. godz. 12.30 Ogólnobydgoskie modli-
twy ma³¿eñstw b³ogos³awionych w roku
2000 przed obrazem Matki Bo¿ej Piêknej
Mi³o�ci

INTENCJE PAPIESKIE - GRUDZIEÑ

OGÓLNA -  Aby obchody Jubileuszu po-
budzi³y wszystkich ludzi dobrej woli do
konsekwentnego dzia³ania na rzecz promo-
cji ¿ycia ludzkiego.

MISYJNA - Aby godno�æ dziecka by³a za-
wsze szanowana, oraz by zniknê³y wszel-
kie formy wyzysku dzieci.

OPRACOWALI: KFAD I MIETEK
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Tylko w Radiu �Plus� znajdziesz
najnowsze informacje z globu,
kraju i regionu, wiele dobrej mu-
zyki i wartych zainteresowania
audycji.Radio  dobrze  nastawio-
ne!



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

CHRZTY
Ja ciebie chrzczê:

w imiê Ojca i Syna
i Ducha �wiêtego

22. pa�dziernika 2000 r.

Paulina Maria Siemiñska
11.08.2000 r.

Daniel Micha³ Kosut
11.06.2000 r.

Weronika Matczyñska
22.07.2000 r.

Aleksandra Sza³apska
16.09.2000 r.

Milena Banach
25.02.2000 r.

Anna Liliana Roso³owska
19.09.2000 r.

Jakub Pi¹tkowski
14.08.2000 r.

5 listopada 2000 r.

Marcin Jurkowski
22.08.2000 r.

Klaudia Katarzyna Makuch
31.07.2000 r.

Agnieszka Komendarczyk
30.08.2000 r.

Arkadiusz Micha³ �wierczyñski
10.03.2000 r.

19. listopada 2000 r.

Wiktoria Weronika Wasielewska
ur. 17.08.2000 r.

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

28. pa�dziernika 2000 r.

Adam Marek Krasiñski
Kamila Ciechelska

Marcin Janusz Kosiñski
Katarzyna Korzenecka

Daniel Ksi¹¿kiewicz
Agnieszka Raszka

11. listopada 2000 r.

Grzegorz Jan Figiel
Magdalena Jolanta Derengowska

Sakrament Chrztu �w.:  Sakrament
Chrztu �w.: Sakrament sprawowany
jest przy udziale wspólnoty parafial-
nej w czasie niedzielnej Mszy �w.
o godz. 13.00. Dziecko zg³aszaj¹ ro-
dzice w Biurze Parafialnym podaj¹c
kandydatów na chrzestnych (osoby
ochrzczone, bierzmowane, praktyku-
j¹ce, maj¹ce ukoñczone 16 lat (je¿eli
¿yj¹ w ma³¿eñstwie musi to byæ zwi¹-
zek sakramentalny). Zg³aszaj¹c dziec-
ko do Chrztu �w. trzeba przedstawiæ
odpis skrócony aktu urodzenia dziec-
ka z USC. Katecheza odbywa siê za-
wsze przed Chrztem �w. w sobotê po
Mszy �w. o godz. 18.30. Najbli¿sze
terminy Chrztu �w.: 3 i 25 grudnia  br.
Sakrament Ma³¿eñstwa: Osoby pra-
gn¹ce zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski po-
winny zg³osiæ siê do Biura Parafial-
nego celem ustalenia terminu �lubu
i spisania protoko³u na 3 miesi¹ce
przed planowan¹ ceremoni¹.
Pogrzeb:  Przy zg³oszeniu pogrzebu
nale¿y przed³o¿yæ skrócony odpis
aktu zgonu z USC.

Roman W³odarczyk
ur. 15.02.1953 zm. 18.10.2000 r.

Janina Ko³odziej
ur. 15.11.1919 zm. 20.10.2000 r.

Urszula £yszkiewicz
ur. 25.09.1942 zm. 20.10.2000 r.

Halina Ko�ciukiewicz-Kotlêga
ur. 11.11.1928 zm. 21.10.2000 r.

Franciszka Bezpalko
ur. 31.08.1912 zm. 2.11.2000 r.

Marianna Kwiatkowska
ur. 30.01.1912 zm. 9.11.2000 r.

Sylwester Pazderski
ur. 21.09.1946 zm. 11.11.2000 r.

Ryszard Strzy¿ewski
ur. 4.01.1948 zm. 16.11.2000 r.

spisa³a Irena G.

ZMARLI
B³ogos³awieni,

którzy umieraj¹
w Panu

RESTAURACJA �PRZYLESIE�
Krystyna D¹browska, ul. Brzêczkowskiego 2,

85-796 Bydgoszcz, tel. 324-93-41
(Osiedle "Przylesie")

POLECAMY:
imprezy szkolne i zak³adowe (zarówno w szko³ach, zak³adach jak i w
naszym lokalu) * przyjêcia rodzinne * wesela (upominek dla nowo-
¿eñców) * bankiety * stypy pogrzebowe * serwujemy dwudaniowe

obiady abonamentowe * przygotowujemy
domowe dania (na wynos)

Organizujemy BAL SYLWESTROWY 2000/2001
A na balu: konkursy i niespodzianki, wykwintne dania,  wspania³a muzyka
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UMI£OWANI W CHRY-
STUSIE PANU DRODZY BRA-
CIA I SIOSTRY!

Dziêkujê ksiêdzu Dziekano-
wi za mo¿liwo�æ pobytu w�ród
Was i podzielenia siê z Wami s³o-
wem. Bêdê Was równie¿ prosi³ w
imieniu ca³ej naszej wspólnoty pa-
rafialnej �w. £ukasza o wsparcie
naszej budowy ko�cio³a. (...)

Mam 38 lat i 13 lat kap³añ-
stwa.(...) Po �wiêceniach, (...) pra-
cowa³em w parafiach w: Kruszwi-
cy, Bydgoszczy i Czechach. (...) W
Czechach, w poprzednim okresie,
sytuacja by³a bardzo trudna. Ksiê-
¿a mieli powa¿ne trudno�ci w pe³-
nieniu swej funkcji. Wielu kap³a-
nów by³o w wiêzieniach, b¹d� pra-
cowa³o przymusowo w kopal-
niach uranu. Ogromna ich ilo�æ,
przewa¿nie ze wzglêdów zdro-
wotnych, do swych obowi¹zków
by³a niezdolna powróciæ. (...) Pa-
rafie zosta³y puste z czêsto znisz-
czonymi ko�cio³ami, lub zamie-
nionymi na obiekty innej u¿ytecz-
no�ci, czêsto magazyny.(...) Wy-
ruszaj¹c tam, przypad³ mnie przy-
dzia³ do siedmiu parafii na pó³noc
od Pragi, stosunkowo blisko sto-
licy. W wielu z istniej¹cych �wi¹-
tyñ niemo¿liwe by³o sprawowanie
Mszy �w. bo wygl¹da³y tak, jak po
II wojnie �wiatowej. (...) Dziêki
ogromnemu zapa³owi miejscowej
ludno�ci podjêli�my siê remonto-
wania tych obiektów. Po piêciu
latach mej pracy w Czechach
wszystkie ko�cio³y, którymi siê
opiekowa³em zosta³y wyremonto-
wane do tego stopnia, ¿e wszêdzie
mo¿na by³o sprawowaæ liturgiê.

(...) Po powrocie do kraju i
krótkim pobycie w parafii b³. Mi-
cha³a Kozala w Bydgoszczy w tym
roku dosta³em dekret do parafii
�w. £ukasza na Fordonie z zada-

niem wybudowania ko�cio³a.(...)
Budujemy na razie w opar-

ciu o pomoc naszych okolicznych
wspólnot, o ludzi wspólnego Ko-
�cio³a, maj¹cych czêsto nienaj-
lepsz¹ sytuacjê materialn¹, ale po-
trafi¹cych dzieliæ siê tym, co po-
siadaj¹. (...)

Nie trzeba posiadaæ wielkie-
go maj¹tku, by podj¹æ szlachetne
dzie³o. (...)

Mówimy czêsto: a có¿ ja po-
trafiê? Tak bardzo niewiele.(...)
Trzeba jednak przezwyciê¿yæ w
sobie te trudno�ci, prze³amaæ siê,
otworzyæ siê i poszerzyæ swoje
serce, krusz¹c pancerz obojêtno-
�ci. Uwierzyæ, ¿e dziêki nam rów-
nie¿ mo¿e powstaæ wielkie dzie-
³o.(...)

 Istnieje bardzo ciekawe
spostrze¿enie na temat naszej
ofiarno�ci. Ofiarodawców dzieli
siê na trzy rodzaje: niechêtny, z
obowi¹zku i radosny.

Ofiarodawca niechêtny
- mówi dooko³a, "nie lubiê, nie-
nawidzê dawania czegokolwiek",
ale gdy ju¿, to z oci¹ganiem i po-
gard¹ da, mówi¹c - "we� i odczep
siê ode mnie".

Ofiarodawca z obowi¹zku
-  daje, chocia¿ niechêtnie. Uwa-
¿a jednak, ¿e tak trzeba, bo taki
zwyczaj, wypada, kto� tam kaza³.

Ofiarodawca radosny - daje
ofiarê ze szczerego serca, a to da-
wanie - daje jemu samemu rado�æ.

Proszê Was Moi Drodzy o
pomoc i o tak¹ w³a�nie ofiarê ze
szczerego serca, o dawanie rado-
sne, szczere dzielenie siê. (...)
Amen.
Od redakcji: S¹ to fragmenty kaza-
nia wyg³oszonego w naszym ko�ciele
przez ks. Wies³awa - proboszcza pa-
rafii �w. £ukasza z dnia 19XI2000 r.

Zapraszam  gor¹co do udzia³u
w KONKURSIE SZOPEK. Postaraj-
my siê by by³ to konkurs na miarê trze-
ciego tysi¹clecia, na miarê dwudzie-
stego pierwszego wieku, w który
wkrótce wkroczymy. Zachêcam, aby
podczas wykonywania szopek
uwzglêdniaæ elementy Roku Jubile-
uszowego i jego przes³ania. Podsu-
wam tak¿e sugestiê umieszczenia for-
doñskich akcentów.

Warunkiem  uczestniczenia  w
konkursie jest dostarczenie   do  dnia
05.01.2001  roku  szopki  przestrzen-

JUBILEUSZOWY
KONKURS

SZOPEK

nej (bo¿onarodzeniowej,    noworocz-
nej) z   do³¹czon¹   wizytówk¹ w³a-
�ciciela  (imiê,  nazwisko,  adres,
wiek). Nie ma ograniczeñ wieku  ani
wielko�ci  szopek. Musz¹ to byæ jed-
nak szopki wykonane w³asnorêcznie.

Dalsze szczegó³y o konkursie
zostan¹ podane w grudniowym nume-
rze "Na o�cie¿".

BOGDAN

Pro�ba S¹siadów

TRZY RODZAJE ...
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22 pa�dziernika przypada³a doroczna Niedziela Misyjna. Kazania g³osi³ ks.
Zbigniew Lenart  - misjonarz z Ukrainy (rozmowa z misjonarzem wewn¹trz
numeru). * 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. Jerzego Popie³uszki. Trasa
biegu wiod³a z Bydgoszczy do W³oc³awka, a jej d³ugo�æ wynosi³a oko³o 110
km. W biegu bra³o udzia³ kilkana�cie dru¿yn. Ka¿da otrzyma³a pami¹tkowy
puchar.
24. pa�dziernika odby³a siê Pielgrzymka Dekanalna (naszego Dekanatu V-
Fordon) do Gniezna. Wyjecha³y dwa autokary z pielgrzymami.
5. listopada Podczas niedzielnych Mszy �w. parafianie mogli byæ zaskocze-
ni niecodzienn¹ dekoracj¹ w ko�ciele, któr¹ stanowi³a otwarta trumna usta-
wiona przed prezbiterium. Napis na klepsydrze g³osi³ "Z bólem zawiada-
miam, ¿e nie ¿yjê. Skoñczy³ siê mój czas na ziemi. A je�li to bêdzie dzisiaj?"
W miejscu g³owy zmar³ego znajdowa³o siê lustro, za� kazania nawi¹zuj¹ce
do tego wystroju g³osi³. ks. Krzysztof. * O godz. 14.15 odby³a siê tradycyjna
Droga Krzy¿owa w Dolinie �mierci. Na poszczególnych odcinkach krzy¿
nios³y osoby z grup i ruchów �wieckich dzia³aj¹cych w naszej parafii. W
nabo¿eñstwie uczestniczy³o ponad 1000 osób.
11. listopada obchodzono �wiêto Niepodleg³o�ci (82 rocznica jej odzyska-
nia). Ks. abp Henryk Muszyñski celebrowa³ w Konkatedrze Mszê �w. w in-
tencji Ojczyzny i naszego miasta. Po Mszy �w. z udzia³em licznych pocztów
sztandarowych na Starym Rynku, pod pomnikiem poleg³ych, sk³adano wieñ-
ce i wi¹zanki kwiatów. Na terenie naszej parafii nieliczne flagi pañstwowe
zdobi³y nasze domy. W tym dniu przypada³y imieniny Bydgoszczy, której
patronem jest �w. Marcin. Jest te¿ zwyczaj zjadania tzw. "rogali �wiêtomar-
ciñskich". Redakcja IKP przygotowa³a smakowite rogale, które rozdawano
po uroczysto�ci na Starym Rynku. Nasze osiedlowe cukiernie równie¿ ser-
wowa³y te smaczne wyroby.
Od 11. do 19. listopada trwa³ XIX Tydzieñ Kultury Chrze�cijañskiej, w pro-
gramie którego wystêpowa³ nasz chór parafialny "Fordonia".
12. listopada homilie w naszym ko�ciele g³osi³ ks. Piotr Wencel - diecezjal-
ny moderator ruchu Ko�cio³a Domowego "Oazy Rodzin". Cz³onkowie tej
wspólnoty dawali �wiadectwo i kwestowali na potrzeby O�rodka Adopcyj-
nego im. Jana Paw³a II.
19. listopada kazania g³osi³ ks. Wies³aw Pa³uczak - proboszcz parafii pw.
�w. £ukasza na Fordonie (zob. str. 15). Zbierano przy okazji ofiary na po-
trzeby buduj¹cej siê tam �wi¹tyni. Zebrano prawie 4.300,00 z³. Bóg zap³aæ.
22. listopada przypada³o wspomnienie �w. Cecylii - patronki chórów i �pie-
wu ko�cielnego. Dziêkujemy naszemu zespo³owi �Fordonia� za �piew na
zgromadzeniach litturgicznych.
�wiece wigilijne Caritas s¹ do nabycia w zakrystii, sklepiku i stoliku z pras¹
katolick¹. Minimalna ofiara na wigilijne dzie³o pomocy wynosi 4,00 z³.
Panowie ko�cielni przynosz¹ do naszych domów op³atki wigilijne.
Trwaj¹ katechezy neokatechumenalne (wtorek i czwartek o godz. 19.15).
Na pomniku w Dolinie �mierci pojawi³y siê nowe tablice (metalowe z bla-
chy) upamiêtniaj¹ce nazwiska i zawody pomordowanych. Poprzednie - alu-
miniowe - prawie wszystkie  pad³y ³upem z³odziei.
Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  24. listopada br. Nastêpne wydanie
"Na o�cie¿"  planowane  jest  17 grudnia  br. Dziêkujemy korespondentom i
sympatykom. Uwaga - zmieni³ siê nasz adres internetowy (patrz stopka).

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: [(I-8,B-11,G-5) (I-2,K-5,A-3,M-11,I-10,B-9,E-5,F-2,L-1,H-
1,C-11,A-1) (B-11) (H-1,F-6,G-6,H-13) (L-13,B-6,J-1,D-3,G-2,A-13,G-
7,I-2,I-10,A-7)? (K-5,D-13,F-8,L-3,I-9,B-13) (B-3,D-13,M-1,B-6) (J-
1,G-2,K-12,E-5,K-5,C-1)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres
redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 10. grud-
nia 2000 r. Za poprawne rozwi¹zanie poprzedniej krzy¿ówki, któ-
rej has³o brzmia³o: �RÓ¯ANIEC TO NAJWA¯NIEJSZA OBRO-
NA PRZED SID£AMI SZATANA�  nagrodê otrzymuje El¿bieta
¯ukowska, zam. przy ul.  Daszyñskiego 69 w Gliwicach.
Gratulujemy. Nagrodê wysy³amy poczt¹.

Poziomo
1A   Brzask poranny
1J    Manko
2E   Ksi¹¿ka z mapami
3A  Tor cia³a niebieskiego
3H   Miejsce wypasu zwierz¹t
4E   Na nim obraz filmu
5A   Wa¿ny na kopercie
5I   Zarzewie ognia
6D  Skowronek i koliber
7A  Ty masz dwa, kubek jedno
7J   Osada czysto rolnicza
8D Kawaleria inaczej
9A  Wyci¹g z zió³
9I   Filozof z Roterdamu
10E Rozkaz prze³o¿onego
11A Laska alpinisty
11H Materia³ na pomniki

i nagrobki
12E Indonezyjska wyspa
13A Odpowiada w lesie,

choæ nie tylko
13J Odmiana grubszej flaneli

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

A B C D E F G H I J K L M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

11

21

31

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)

 16 Na o�cie¿ (11/2000)

Pionowo
A1  Dzieñ tygodnia
A9  G³osy watahy wilków
B5   Istoty z za�wiatów
C1   Przyprawa kuchenna
C9   Po i przed wydechem
D5   D³u¿sza ni¿ era
E2   �wiadectwo jako�ci
E8   Ozdobna szata liturgiczna
F1   Najlepsza obrona
F10 Dziewczynka z Zielonego

Wzgórza
G4   Obrazek w ksi¹¿ce
H1  Noga lub rêka u psa
H10 Sza³, furia
I2    Pojazd na p³ozach
I8    W³adca u Rzymian staro¿ytnych
J5   Bardzo gor¹co
K1  Plac w centrum miasta
K9  Si³y zbrojne kraju
L5  Przedmiot
M1  Szmaciana postaæ
M9  Psia �gêba�


