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1 str. ok³adki
Czuwanie nad Lednic¹ przy Bramie III Tysi¹c-
lecia 10 czerwca 2000 roku i symbole Roku Ju-
bileuszowego w parafialnym  ko�ciele.

fot. Mietek

Dorocznym zwyczajem przychodzi-
my do PT Czytelników w kolorowej szacie
ok³adek oraz kolejnym wydaniem kalenda-
rza parafialnego. Niech bêdzie on naszym
wspólnym przewodnikiem na �cie¿kach wia-
ry, aby�my nie przegapili wa¿nych wydarzeñ
Roku Ko�cielnego.

Niniejszym numerem zamykamy
dwudzieste stulecie i drugie tysi¹clecie. Ja-
kie informacje w³a�ciwie podkre�l¹ rangê
tego wydarzenia?

Redakcja postanowi³a zapytaæ po-
szczególne grupy wiernych, dzia³aj¹ce w pa-
rafii, o owoce Roku Jubileuszu. Jak wygl¹-
da³o moje prze¿ycie Roku Jubileuszu we
wspólnocie parafialnej? Co by³o najwa¿niej-
szym wydarzeniem dla wspólnoty oraz - ja-
kie by³y do�wiadczenia konkretnych osób?
Próbê odpowiedzi na te pytania znajdziemy
w rozmowie miesi¹ca i innych miejscach tego
wydania. Mo¿e tak postawione pytania spro-
wokuj¹ jeszcze inne osoby do refleksji.

W jednym z tekstów nawi¹zuj¹cym
do �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, a konkretnie
kiedy� prze¿ytej g³êboko Wigilii, znajduje-
my przejmuj¹ce �wiadectwo i przypomnie-
nie - "jak to kiedy� bywa³o". Mo¿e, przy oka-
zji i innym osobom wróc¹ podobne wspo-
mnienia.

Du¿o miejsca w numerze zajmuj¹ tek-
sty po�wiêcone Drodze Neokatechumenalnej.
Jest to kolejna próba przybli¿enia charyzma-
tów tej wspólnoty i �wiadectwo jej �inwe-
stowania�  w naszej Parafii.

FRED

Mo¿na nie czytaæ
Zbli¿a siê nowe tysi¹clecie

DOLA  TÊSKNI¥CEGO
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Witaj! Czas biegnie nieub³aganie i zawsze
do przodu. Nawet jak siê czasami wlecze, to i
tak wlecze siê do przodu. I tym oto sposobem
znów jest grudzieñ, znów jest Adwent i zaraz
bêd¹ �wiêta - kolejne �wiêta Bo¿ego Narodze-
nia. Wyj¹tkowe (zawsze powinny byæ wyj¹tko-
we). Ale te s¹ wyj¹tkowo wyj¹tkowe - koñcz¹
Rok Jubileuszowy i rozpoczynaj¹ nowe, Trze-
cie Tysi¹clecie. Mam nadziejê, ¿e nie zmarno-
wa³e� tego czasu,  nie przegapi³e� tego, co naj-
wa¿niejsze,  nie machn¹³e� rêk¹, ¿e nie warto,
mo¿na zostawiæ na pó�niej, bo teraz tyle innych
wa¿nych spraw ... sam wiesz, jak ten rok mi-
n¹³. A teraz pozostaje m¹drze i dobrze przygo-
towaæ siebie na Bo¿e Narodzenie. Czy my�la-
³e� o tym, ¿e to przedziwna sprawa - Bóg dwa
tysi¹ce lat temu narodzi³ siê na ziemi, ale to by³o
jakby na zewn¹trz, a teraz za ka¿dym razem,
gdy Mu na to pozwalasz rodzi siê w Tobie. Na
zewn¹trz obchodzisz je pod koniec grudnia, ale
w �rodku mo¿esz �wiêtowaæ ca³y rok! Czy to
nie piêkne?! Dla mnie tak. Mo¿esz przez ca³y
rok byæ ma³¹ szopk¹, w której miejsce znajdzie
�wiêta Rodzina. I mo¿esz przez ca³y rok da-
waæ innym prezenty. Jakie? A chocia¿by
u�miech, czy dobre s³owo. Jak siê rozejrzysz
uwa¿nie dooko³a, to zobaczysz ile jest zachwy-
caj¹cych okazji do robienia innym prezentów. I
w tym wszystkim jedno jest naprawdê zachwy-
caj¹ce - nim siê obejrzysz, sam dostaniesz nie-
zliczenie du¿o prezentów od innych. To zawsze
tak dzia³a. Gdy dajesz innym nie z wyrachowa-
nia, ale z mi³o�ci, to w sercu poruszasz tak¹ nie-
samowit¹ strunê, która dr¿y konieczno�ci¹ od-
p³acenia mi³o�ci¹ za mi³o�æ, dobrem za dobro.
Zobacz - czy to nie piêkne, ¿e Ty mo¿esz byæ
przyczyn¹ narodzenia Boga w Tobie i narodze-
nia Boga w innych. Jeste� wtedy trochê jak anio³
- bo anio³ to znaczy pos³aniec, czyli ten, które-
go Bóg posy³a do ludzi, by powiedzia³ im o woli
Pana. Do Maryi te¿ przyszed³ Anio³ i powie-
dzia³ Jej o planach Boga - mog³a siê nie zgo-
dziæ. I czêsto Ty te¿ bêdziesz w takiej sytuacji -
poruszysz tê najczulsz¹ strunê w cz³owieku a
on ... przestraszy siê i ucieknie. I nici z Bo¿ego
Narodzenia. Ale wielu jest takich jak Maryja -
powiedz¹, mo¿e ze strachem, ale z jeszcze wiêk-
sz¹ ufno�ci¹: "niech siê stanie", i dziêki Tobie
w ich sercu znajdzie siê miejsce dla Boga. Nie
zobaczysz tego od razu, bo na narodzenie trze-
ba poczekaæ. Po to jest Adwent. Czas Oczeki-
wania ... Oj! Ca³ym moim anielskim sercem
¿yczê Ci jak najwiêcej takich piêknych chwil
oczekiwania na Bo¿e Narodzenie.  I wiesz co?
Zapraszam Ciê znów do stajenki, gdzie po raz
kolejny mo¿esz staæ siê malutki jak dziecko i
popatrzeæ, zachwyciæ siê i serce o¿ywiæ. Zapra-
szam Ciê aby� w sercu sta³ siê jak anio³. Ja dla
Ciebie po raz kolejny zak³adam papierowe
skrzyd³a i troszkê krzyw¹, z³ot¹ aureolkê, i sta-
jê przy ¿³óbku. Mam nadziejê, ¿e tam siê spo-
tkamy. Pa!! Macham do Ciebie skrzyd³em. Do
zobaczenia!

TWÓJ ANIO£ M.

PS. Niech siê w Tobie narodzi Pan Jezus!! Zo-
bacz jak On bardzo Ciebie POTRZEBUJE!!!

Naród krocz¹cy w ciemno�ciach ujrza³
�wiat³o�æ wielk¹; nad mieszkañcami kraju mro-
ków zab³ys³o �wiat³o. (Iz 9,1)

***
Gniewasz siê na mnie Panie
Rozdarte me serce
Jak niebo poprzecinane piorunami
Ciê¿ar istnienia przygniata
Moje stopy i rêce
Ilo�æ my�li osi¹ga supremum
Ka¿d¹ m¹ cz¹stkê
Dzieli nieskoñczono�æ

Wybacz! daj odpocz¹æ!
Rozja�nij me niebo!
Uwolnij umys³, Panie
Niech d�wiêk dogoni �wiat³o
Chcê byæ! chcê ¿yæ!
Otrzyj ³zy, wdziej nowe szaty
Nie p³acz, nie p³acz...

Renata M. Lesner
____________

W Gimnazjum nr 5 odby³o siê spotka-
nie z poetk¹, która jest krewn¹ jednego z
uczniów tej szko³y. Pani Renata Lesner studiu-
je etnologiê na Uniwersytecie Miko³aja Koper-
nika w Toruniu.

Pochodzi z Pucka. "... w ¿yciu najwa¿-
niejsza jest dla mnie przede wszystkim prawda
i zgoda z samym sob¹ oraz umiejêtno�æ odczu-
wania �wiata" mówi poetka o sobie ("Echo"
Dziennik Ba³tycki 13.VIII. 1999 r.)

IRENA JADWIGA

Od redakcji: W innym miejscu podajemy infor-
macje o nawi¹zaniu kontaktu z ww. Szko³¹.



Chór  Parafialny �Fordonia�
Moje prze¿ycie Roku Jubileuszowego

we wspólnocie parafialnej dotyczy Mszy �w. w
Farze 11. wrze�nia. Nieco inna oprawa, histo-
ryczne miejsce, wystrój wnêtrza spowodowa³y
bardziej podnios³y nastrój i g³êbiê doznañ. Chór
uto¿samia siê z parafi¹ i dlatego nie mog³o go
tam zabrakn¹æ.

Najwa¿niejszym wydarzeniem dla chó-
ru by³a niew¹tpliwie pielgrzymka do Sanktu-
arium �wiêtego Wojciecha w Gnie�nie w dniu
14 pa�dziernika. By³a to pielgrzymka wielkiej
wspólnoty �piewaczej. W takiej wspólnocie
czuje siê g³êbok¹ wiê�, zacie�nia przyja�nie,
o¿ywia wiarê, ubogaca wnêtrze. Tak pokrzepie-
ni, z jeszcze wiêkszym zapa³em w³¹czamy siê
w dzie³o krzewienia chrze�cijañskiej kultury
muzycznej.

Robi¹c podsumowanie tego roku, zasta-
nawia³am siê nad jego owocami w moim ¿yciu,
dlatego postanowi³am zrobiæ spis Sanktuariów,
w których otrzyma³am ³askê Odpustu Jubile-
uszowego. Oto one: Czêstochowa, Gniezno,
Ko³obrzeg, Licheñ, Gidle, Brdów, Byszewo,
Bydgoszcz - Fara i Bazylika. Du¿o to czy ma³o?
My�lê, ¿e nie chodzi o ilo�æ, lecz o intencje.

                                                          IRENA

Jakim� dziwnym zbiegiem okoliczno�ci (?) po
raz pierwszy w moim ¿yciu uczestniczy³em w
wydarzeniu muzycznym, jakim by³o wystawie-
nie Oratorium "Mesjasza" G. Fryderyka Han-
dla w naszej bydgoskiej  Operze. Parê dni po
tym wydarzeniu, razem z pozosta³ymi cz³onka-
mi chóru Fordonia za�piewa³em w Filharmonii
Alleluja z tego¿ oratorium. Dziêki chórowi:
zbli¿y³em siê do Chrystusa, oddali³em swój
gniew, poznajê g³êbiê muzyki, trwa moja ewan-
gelizacja. A mo¿e nie tylko moja?

CHÓRZYSTA

Wspólnoty Neokatechumenalne
Wspólnoty Neokatechumenalne w naszej

parafii s¹ cz¹stk¹ rzeczywisto�ci, jak¹ tworzy
Droga Neokatechumenalna w Ko�ciele na ca-
³ym �wiecie. Z okazji Roku Jubileuszowego,
wspólnoty  bra³y udzia³ we wszystkich najwa¿-
niejszych spotkaniach, organizowanych przez
papie¿a Jana Paw³a II.

Pierwsze z nich odby³o siê w marcu nad
Jeziorem Galilejskim w Izraelu. Wziê³y w nim
udzia³ dwa ma³¿eñstwa z pierwszej wspólnoty
z naszej Parafii. W czasie pielgrzymki do Zie-
mi �wiêtej Papie¿ po�wiêci³ Dom w Galilei, bu-
dowany nad jeziorem Galilejskim przez wspól-
noty z ca³ego �wiata. Dom ten przeznaczony dla
seminarzystów studiuj¹cych w seminariach mi-
syjnych Redemptoris Mater i braci, którzy piel-
grzymuj¹ do Ziemi �wiêtej po zakoñczeniu
Drogi Neokatechumenalnej.

Na spotkanie z Papie¿em w Rzymie po-
jecha³o z naszych wspólnot prawie
50-ciu m³odych. Wielkim wydarzeniem by³o
spotkanie powo³aniowe. Na pytanie o gotowo�æ
do po�wiêcenia swojego ¿ycia Ko�cio³owi, od-

powiedzia³o ponad 3 000 ch³opców, którzy czu-
j¹ powo³anie do kap³añstwa i ponad 2 000
dziewcz¹t gotowych pój�æ do zakonów kontem-
placyjnych. Z naszego autokaru wsta³ jeden
ch³opak.

Równie¿ wielkim wydarzeniem by³o spo-
tkanie Papie¿a z rodzinami, w którym bra³o
udzia³ ponad 400 rodzin z ró¿nych wspólnot.
Rodziny te pracuj¹ na ca³ym �wiecie, "zaszcze-
piaj¹c"  Ko�ció³ w najbardziej zdechrystiani-
zowanych rejonach �wiata. W tym roku poje-
cha³o na misjê sto nowych rodzin, w tym cztery
rodziny z Neokatechumenatu z Polski.

W roku Jubileuszowym, w 80-t¹ roczni-
cê urodzin Papie¿a zosta³o w Warszawie po-
�wiêcone nowe seminarium misyjne Redemp-
toris Mater, którego seminarzystów mogli�my
go�ciæ w naszej Parafii  pod koniec listopada.
Studiuje w nim oko³o 80 seminarzystów z 26
krajów. Miêdzy innymi na trzecim roku studiu-
je Maciej, z naszej drugiej wspólnoty. Prosimy
o modlitwê w jego intencji.

 W naszej Parafii pierwsza wspólnota za-
koñczy³a etap Reditio, czyli publicznego wy-
znania wiary, zakoñczone uroczyst¹ procesj¹ z
palmami w Niedzielê Palmow¹.

Na samym pocz¹tku Roku Jubileuszowe-
go powsta³a czwarta wspólnota, a na pocz¹tku
grudnia mamy nadziejê, ¿e powstanie kolejna.

Pan Bóg jest dla nas bardzo cierpliwy i
da³ nam w Roku Jubileuszowym du¿o prezen-
tów. Najwa¿niejsze aby�my do�wiadczali spo-
tkania z Chrystusem Zmartwychwsta³ym w
krzy¿ach, które niesie ka¿dy dzieñ. Zaprasza-
my do tego spotkania, mo¿e Pan przewidzia³ je
dla Ciebie we wspólnocie w naszej parafii. Py-
taj Go o to.

Na pytanie o "owoce" odpowiada³ Stanis³aw
Rytlewski - g³ówny odpowiedzialny Drogi ...
w naszej parafii. Spisa³ Janusz Turbiak,
Bydgoszcz 2.12.2000 r.

Stra¿ Marsza³kowska
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Parafialna Stra¿  Marsza³kowska, w miarê swo-
ich  mo¿liwo�ci, stara³a siê zarówno fizycznie
jak i duchowo uczestniczyæ w obchodach Roku
Jubileuszowego. Najznamienitszym  wydarze-
niem by³o dla nas Misterim Mêki Pañskiej prze-
¿yte w Górce Klasztornej. Szczerze mówi¹c, w
naszej Parafii, zbyt ma³o by³o wydarzeñ god-
nych prze³omu wieków.

STEFAN - KOMENDANT PSM

Zespó³ muzyczny �Izrael�
Rok 2000 by³ z pewno�ci¹ dla zespo³u IZRA-
EL o wiele mniej bogaty w wydarzenia ni¿ lata
ubieg³e. Jednak ich warto�æ z pewno�ci¹ nie
pozostawia nic do ¿yczenia. G³ównym osi¹gniê-
ciem zespo³u by³ z pewno�ci¹ sukces odniesio-
ny na Festiwalu Piosenki Wincentyñskiej "WIN-
CENTIANA" w Krakowie. Zespó³ zdoby³ tam
g³ówn¹ nagrodê oraz nagrodê specjaln¹ za pio-
senkê wincentyñsk¹. Na uwagê zas³uguje te¿
fakt, ¿e zespó³ zosta³ w bie¿¹cym roku zapro-
szony na dwa festiwale piosenki religijnej ju¿
nie jako uczestnik, ale jako gwiazda festiwalu,
co jest na pewno wyrazem du¿ego uznania ze
strony organizatorów tych festiwali. Jednak Rok
Jubileuszowy to nie tylko sukcesy i rado�ci. Pan
przez ca³y czas do�wiadcza nas i w mniej dla
nas przyjemny sposób. W tym roku jeden z
cz³onków grupy zosta³ powo³any do wojska
gdzie uleg³ przykremu wypadkowi. Od kilku
miesiêcy zespó³ szuka równie¿ osób graj¹cych
na instrumentach dodatkowych, ca³y czas bez-
skutecznie. Mamy nadziejê, ¿e w czasie który
pozosta³ do zakoñczenia tego stulecia wszyst-
kie te rzeczy rozwi¹¿¹ siê pomy�lnie. Ca³y czas
gor¹co siê o to modlimy."

PIOTR

Grupa Parafialna Czcicieli Matki
Bo¿ej Fatimskiej �D¹b�
W Roku Jubileuszowym, tak jak i w innych la-
tach, Grupa "D¹b" zrobi³a sporo dla dobra pa-
rafian i parafii. W zasadzie wszystkie nasze
poczynania mia³y na celu przybli¿enie faktu, ¿e
¿yjemy w tak szczególnym czasie, i które mia³y
pomóc nam w jego prze¿yciu oraz przygoto-
waæ siê do otrzymania tak wielu ³ask.

Pod tym k¹tem przygotowywane by³y,
organizowane przez Grupê, wszystkie Parafial-
ne Dni Fatimskie. Po celebracji w ko�ciele w
sali Domu Katechetycznego wyg³aszano poga-
danki na ró¿ne tematy. (spotkania te s¹ otwarte
dla wszystkich parafian).

Jako najwa¿niejsze wydarzenie jubile-
uszowe dla Grupy uwa¿am zorganizowanie Re-
gionalnego Spotkania Osób Niepe³nosprawnych
i Dzieci Szczególnej Mi³o�ci, które mia³o miej-
sce 15. pa�dziernika 2000 roku. Spotkania, któ-
re rozpoczêto wspóln¹ Eucharysti¹ zakoñczy³o
siê kilkugodzinn¹ radosn¹ zabaw¹.

My�lê, ¿e wa¿nym procesem, zauwa¿al-
nym w tym roku, by³a te¿ wiêksza integracja z
innymi wspólnotami parafii.

Dla mnie najwiêkszym prze¿yciem, nie
tylko tego roku ale ¿ycia, by³a mo¿liwo�æ nie-

Rozmowa miesi¹ca

OWOCE ROKU WIELKIEGO JUBILEUSZU 2000
 g³osy parafialnych grup wiernych



Rok 2000 obfituje we wszelkiego rodza-
ju pielgrzymki do miejsc zwi¹zanych z kultem
Jezusa, czy Maryi. Wiele osób z ogromn¹ gor-
liwo�ci¹ nawiedza liczne sanktuaria, kroczy na
Jasn¹ Górê, b¹d� jedzie na spotkanie z Papie-
¿em do Rzymu. Ja równie¿ w tym roku posta-
nowi³am przenie�æ siê, choæby na krótki czas,
w miejsca w �cis³y sposób zwi¹zane z ¿yciem
Jezusa Chrystusa. W tym celu uda³am siê do
Ziemi �wiêtej, abym mog³a w namacalny spo-
sób prze¿yæ wydarzenia czczone w Ko�ciele.

Wêdrówkê �ladami Jezusa zaczêli�my
od Betlejem. Wspó³czesne miasto w niczym ju¿
nie przypomina znanej z Pisma �wiêtego ma-
³ej, ubogiej wioseczki, gdzie ka¿dy zajmuje siê
tylko w³asnymi sprawami, nie daj¹c wsparcia
innym. Obecnie jest to jedno z wiêkszych pale-
styñskich miast, gdzie nat³ok hoteli i go�cin-
no�æ mieszkañców ukazuje nowe oblicze tego
miasta. Wiêkszo�æ miejsc posiada nazwy w �ci-
s³y sposób zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem np.
Ulica ̄ ³óbka, Plac ̄ ³óbka, Ulica Gwiazdy, czy
Ulica Pasterzy. Prawie ka¿dy hotel natomiast
ma w swej kilku cz³onowej nazwie s³owo Be-
tlejem. Na dachu ka¿dego z nich znajduj¹ siê
pod�wietlane krzy¿e bêd¹ce wyrazem chrze�ci-
jañskiego zaproszenia, a jednocze�nie zachêca-
j¹ce pielgrzymów do wst¹pienia w³a�nie tam.
G³ównym jednak celem wszystkich turystów
jest Bazylika Narodzenia Pañskiego. Jest to
ko�ció³ wybudowany ponad grot¹, uwa¿an¹ za
miejsce narodzin Jezusa. Ka¿dego roku liczni
pielgrzymi pragn¹ wzi¹æ udzia³ we Mszy �w.
w³a�nie w tym miejscu. Sama nale¿a³am do gro-
na nielicznych szczê�liwców, którzy mogli
uczestniczyæ we Mszy �w. w miejscu, gdzie
prawdopodobnie sta³ ¿³óbek Dzieci¹tka. Cieka-
wostk¹ jest fakt, ¿e bazylika ta jest wspóln¹
w³asno�ci¹ greckiego ko�cio³a prawos³awnego,
ko�cio³a ormiañskiego i ko�cio³a rzymsko-ka-
tolickiego. Ka¿dy z tych od³amów pilnuje swo-
jej czê�ci i nie dopuszcza do ¿adnych kompro-
misów. Zdarza³o siê nawet, ¿e przesuniêcie dy-
wanika o kilka centymetrów stawa³o siê powo-
dem za¿artych sporów. Sami do�wiadczyli�my
tego, kiedy prawos³awni ksiê¿a przerwali na-
sz¹ modlitwê, bo ju¿ "min¹³ czas" przeznaczo-
ny dla ko�cio³a rzymsko-katolickiego.

Kolejnym miejscem naszej wêdrówki
by³ Nazaret, gdzie wychowywa³ siê Jezus.
Oprócz Groty �wiêtej Rodziny oraz ko�cio³a
�w. Józefa znajduje siê tu równie¿ Bazylika
Zwiastowania. Wybudowano j¹ w miejscu,
gdzie wed³ug Biblii, Archanio³ Gabriel zwia-
stowa³ Maryi Pannie (£k.1, 26-38). Obecny
ko�ció³ jest ju¿ pi¹tym z kolei wybudowanym
na tym miejscu. Jest on stosunkowo nowocze-
sny, jednak uwagê przykuwa nie jego architek-
tura, lecz to, co go otacza. Otó¿ jest to galeria
obrazów Matki Bo¿ej z ca³ego �wiata. Ka¿dy
naród umie�ci³ tutaj portret Maryi, która jest
czczona w danym kraju. Tak wiec mo¿emy zo-
baczyæ Madonnê z czarn¹ twarz¹, Madonnê ze
sko�nymi oczyma, czy wreszcie nasz¹ Matkê
Bosk¹ Czêstochowsk¹ w otoczeniu krakowia-
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sienia w darze ofiarnym, podczas tegoroczne-
go Odpustu Parafialnego, relikwii b³. Alfonsa
Mazurka. By³ to bowiem pierwszy taki dzieñ,
kiedy w swych rêkach mia³am relikwie osoby
b³ogos³awionej.

Innym, równie¿ wa¿nym dla mnie wy-
darzeniem, które g³êboko prze¿y³am, by³a mo¿-
liwo�æ odbycia pielgrzymki do Gniezna, do
Grobu �w. Wojciecha, w Dniu Jubileuszowym
naszego Dekanatu. Ostatnio w Katedrze Gnie�-
nieñskiej by³am kilkana�cie lat temu i jako� nie
mia³am okazji byæ pó�niej. W roku Jubileuszo-
wym dost¹pi³am tej ³aski oddania ho³du �w.
Wojciechowi - patronowi naszej Archidiecezji
i Polski, z czego bardzo, tak wewnêtrznie siê
cieszê i za co dziêkujê Bogu i Jego Matce.
Tak wiêc Rok �wiêty by³ rokiem szczególnych
³ask, zarówno dla Grupy "D¹b" jak i dla mnie.
Prezes Grupy Czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej
Urszula Fonferek, notowa³ "D¹bowiak".

DA �Martyria�
Patrz¹c wstecz widzê jak bardzo tego

roku zostali�my obdarowani, my, czyli studen-
ci DA "Martyria". Dostali�my od Boga ³askê
spotkania z Ojcem �wiêtym - i wcale nie oso-
bi�cie, nie "oko w oko", ale razem z 2 miliona-
mi m³odych z ca³ego �wiata. A przez to spotka-
nie odczytywali�my Boga, który zupe³nie zwy-
czajnie przeszed³ pomiêdzy nami, czyni¹c rze-
czy niezwyczajne. Choæby te kilka dni w Man-
fredonii, gdzie zostali�my przyjêci jak domow-
nicy, gdzie w³oskie Rodziny otworzy³y swoje
serca i domy. Dali nam siebie i tak wiele rado-
�ci. Dziêki nim dane nam by³o stan¹æ w San
Giovanni Rotondo - wspania³y dar. Byli�my w
miejscu gdzie ¿y³ O. Pio, który jest  patronem
naszego o�rodka. A potem Rzym ... i
szczególne dwa dni na Tor Vergata, dni w du-
chu Emanuela - Boga z nami, który autentycz-
nie z nami i w nas by³, dzia³a³, przemienia³. ...

OWOCE JUBILEUSZU
 g³osy parafialnych grup wiernych

trudno to wyt³umaczyæ komu�, kto nie by³. Zdjê-
cia to za ma³o. Nie mo¿na opowiedzieæ tego,
co dzia³o siê w sercu, w duszy ... N a -
prawdê by³ to czas ³aski. Wiedz¹ to ci, którzy
byli. I maj¹ za co dziêkowaæ. Wiêc dziêkujemy
- Bogu i ludziom, ¿e Rok Jubileuszowy by³ dla
nas naprawdê tak wielk¹ ³ask¹.

MA£A

CKK �Wiatrak�
Do najwa¿niejszych wydarzeñ Roku Jubileuszo-
wego we wspólnocie Centrum Kultury Kato-
lickiej "Wiatrak" nale¿y zaliczyæ: uroczysto�æ
piêciolecia istnienia CKK "Wiatrak", zainicjo-
wanie budowy i nadziejê na powstanie Domu
Jubileuszowego.

PKS �Wiatrak�
Do najwa¿niejszych wydarzeñ Roku Jubileuszo-
wego we wspólnocie Parafialnego Klubu Spor-
towego "Wiatrak" nale¿y zaliczyæ: Wiosenne
Biegi Prze³ajowe im. Alojzego Graja, I Bydgo-
ski Turniej o tytu³ Szachowego Mistrza Pierw-
szaków i Bydgoski Bieg Uliczny ku czci Mê-
czenników II wojny �wiatowej. Ze strony orga-
nizacyjnej s¹ to: zarejestrowanie PKS "Wiatrak"
w KSS R i Urzêdzie Miasta Bydgoszczy. Do
najbli¿szych zamierzeñ wspólnoty nale¿y plan
utworzenia Dru¿yny Parafiadowej, która repre-
zentowa³aby nasz¹ Parafiê na Miêdzynarodo-
wej Parafiadzie w Warszawie. Motto dzia³ania:
Kiedy zrobi³o siê wszystko, co by³o mo¿na, uf-
no�æ Bogu i ludziom przynosi lepsze owoce ni¿
zdenerwowanie.

_______________________

Od redakcji: G³osy ze wspólnot pokazuj¹ jedy-
nie odrobinê ró¿norodno�ci prze¿yæ Roku Wiel-
kiego Jubileuszu 2000. O próbê ogólniejszej re-
fleksji pokusimy siê w najbli¿szym wydaniu �Na
o�cie¿�.

MIKO£AJKI - 9.12.2000 roku Grupa Charytatywna Duszpasterstwa Akademickiego ,,Mar-
tyria" odwiedzi³a dzieci z Domu Ma³ego Dziecka na ul. Stolarskiej oraz Domu Samotnej
Matki na Osowej Górze i w ¯o³êdowie. Miko³aj obdarowa³ �wi¹tecznymi prezentami 160
dzieci. Nie oby³o siê bez pomocy bydgoskich firm i zawsze ¿yczliwych parafian.

(tekst i foto: Szefowa)

W Roku Jubileuszowym

WÊDRÓWKA



 5 Na o�cie¿ (12/2000)

miedzy kamienie. Teren pod �cian¹ pe³ni funk-
cjê olbrzymiej synagogi. Podzielony jest on na
dwie czê�ci: niewielk¹ po³udniow¹ dla kobiet i
wiêksz¹ dla mê¿czyzn. Odziani na czarno cha-
sydzi kiwaj¹ siê w przód i w ty³, pochylaj¹c g³o-
wy w modlitwie i co jaki� czas przyciskaj¹c  usta
do muru, by uca³owaæ kamienie. W pi¹tki o
zachodzie s³oñca zawsze zbiera siê tu wielki
t³um, aby �wiêtowaæ nastanie szabatu.

 W Jerozolimie odnale�li�my miejsca w
�cis³y sposób zwi¹zane z cierpieniem i mêk¹
Jezusa Chrystusa. Poczynaj¹c od Wieczernika,
poprzez Drogê Krzy¿ow¹, a¿ do Zmartwych-
wstania mogli�my w pe³ny sposób uczestniczyæ
w tej najwiêkszej tajemnicy chrze�cijañstwa.

Swoj¹ wêdrówkê z cierpi¹cym Jezusem
rozpoczynamy w Ogrodzie Getsemani. Posêp-
ny widok pochylonych drzew przypomina chwi-
le bólu i rozpaczy. W ciemnym ko�ciele nato-
miast pojawia siê refleksja nad sprawami wiary
i umiejêtno�ci¹ znoszenia cierpieñ. Obecna nie-

opodal Grota �pi¹cych Uczniów sk³ania nas do
zastanowienia siê nad w³asn¹ modlitw¹ i nad
w³asnym postêpowaniem. Pojawia siê wówczas
pytanie, gdzie jest nasze miejsce; czy w ogro-
dzie cierpienia, gdzie nawet drzewa p³acz¹
krwi¹, czy w grocie obojêtno�ci i alienacji.

Ca³a Droga Krzy¿owa prowadzi przez
arabski bazar. Mnóstwo tu krzyków, a ka¿dy
sprzedawca g³o�no zachwalaj¹cy swój towar  nie
pozwala w skupieniu przej�æ t¹ tras¹. Trudno
siê jednak temu dziwiæ. 2000 lat temu bowiem
Jezus szed³ t¹ sam¹ drog¹ w podobnych warun-
kach i jego osoba równie¿ nie wywo³a³a zbyt-
niego poruszenia. Wszyscy byli zajêci w³asny-
mi sprawami, podczas gdy Chrystus szed³ zba-
wiaæ �wiat. Zawsze wydawa³o siê nam, ¿e tej
drodze cierpienia towarzyszy³a  dooko³a atmos-
fera bólu i rozpaczy. Tak te¿ j¹ prze¿ywamy w
okresie Wielkiego Postu. Tym razem jednak
mog³am do�wiadczyæ  czego� zupe³nie innego

ków i górali.
Pod¹¿aj¹c dalej warto równie¿ wspo-

mnieæ o ko�ciele Pater Noster, gdzie na ogrom-
nych tablicach zosta³a zapisana modlitwa Oj-
cze Nasz we wszystkich jêzykach. Jak¿e mi³o
by³o, w�ród krêtych kru¿ganków odnale�æ te¿
modlitwê w naszym ojczystym jêzyku.

Tak wiêc poszukuj¹c nowych wra¿eñ szli-
�my dalej �ladami Chrystusa. Bêd¹c w miej-
scach wielkich cudów starali�my siê przenie�æ
my�lami do czasów, gdzie Jezus przemieni³
wodê w wino w Kanie Galilejskiej, czy rozmno-
¿y³ chleb nad Jeziorem Galilejskim. W ka¿dym
z tych miejsc obecnie wznosi siê ko�ció³, gdzie
czczone s¹ te  wydarzenia.

Najwiêksze jednak wra¿enie wywar³ na
mnie widok miejsca chrztu Jezusa w rzece Jor-
dan. Rzeka ta w Izraelu jest synonimem ¿ycia,
pomy�lno�ci i szczê�cia. Wszystkie gospodar-
stwa, do których dociera woda wygl¹daj¹ wspa-
niale, ro�liny kwitn¹ i wydaj¹ plony. Do wiêk-
szej czê�ci Izraela jednak nie dociera to bogac-
two. Dlatego te¿ wszyscy mieszkañcy tego kra-
ju nauczyli siê ceniæ wodê nad wszystko inne.
St¹d  tak wielkie poszanowanie dla rzeki, bê-
d¹cej podstaw¹ ¿ycia i egzystencji cz³owieka.
Do miejsca tego co roku przybywaj¹ setki piel-
grzymów, aby odnowiæ sakrament Chrztu �wiê-
tego. Jakie to wielkie prze¿ycie zanurzyæ siê w
wodach Jordanu i z pe³n¹ �wiadomo�ci¹ �wiad-
czyæ o swej przynale¿no�ci do wspólnoty Ko-
�cio³a.

Najciekawszym miejscem w Izraelu jest
bezspornie Jerozolima. To miasto kilku religii,
wielu kultur i ca³kiem odmiennych pogl¹dów
przyci¹ga ka¿dego turystê. Z tak wielk¹ ró¿no-
rodno�ci¹ nie spotka³am siê jeszcze w ¿adnym
pañstwie. Krête, ma³e uliczki na arabskim tar-
gowisku przypominaj¹ swym wygl¹dem baza-
ry Egiptu, czy Tunezji. Mnóstwo krzyku, prze-
pychania i nieustanne targowanie siê jest nie-
odzown¹ etykiet¹ Arabów. Ca³kiem odmienna
sytuacja panuje w dzielnicy ¿ydowskiej. Wbrew
panuj¹cym w naszym kraju przekonaniom jest
ona bardzo zadbana i pe³na przepychu. Sklepy
i kafejki po³o¿one w tej czê�ci miasta, s¹ wy-
budowane w stylu typowo europejskim, a ka¿-
de spojrzenie na tê ekskluzywn¹ czê�æ miasta
pozwala³o zapomnieæ, ¿e znajdujemy siê w
Afryce. ¯ydzi natomiast, to schludni i czy�ci
ludzie, przywi¹zuj¹cy ogromne znaczenie do
swego wygl¹du. Mê¿czyzn wyró¿niaj¹ czarne
kapelusze, d³ugie czarne cha³aty, bia³e koszule
noszone bez krawata, brody i krótkie w³osy z
pejsami. Taki obraz ¯yda jest nam wszystkim
dobrze znany. Niewielu jednak z nas widzia³o
ma³ych, kilkuletnich ¿ydowskich ch³opców w
typowym dla nich stroju, z d³ugimi pejsami i
jarmu³k¹ na g³owie. Widok takich pobo¿nych
dzieci, w �cis³y sposób przestrzegaj¹cych  reli-
gijnych praw, wprawia³ nas wszystkich w zdu-
mienie.

Chyba najbardziej znanym miejscem w
tym �wiêtym mie�cie jest �ciana P³aczu. To
w³a�nie tutaj ka¿dy przychodzi, aby siê pomo-
dliæ i w³o¿yæ swoj¹ pro�bê lub dziêkczynienie

i tym samym sprostowaæ swe wcze�niejsze po-
gl¹dy. Uwieñczeniem tego sta³a siê  Bazylika
Grobu Pañskiego, uwa¿ana za najwa¿niejsz¹
�wi¹tyniê chrze�cijañstwa. W porównaniu z
innymi izraelskimi �wi¹tyniami zewnêtrzny jej
wygl¹d nie jest imponuj¹cy, jednak ca³y wystrój
wewn¹trz przekonuje nas o donios³ej wadze
tego miejsca. Solidne oparcie na faktach pozwa-
la stwierdziæ, ¿e to w³a�nie na tym terenie na-
st¹pi³o Ukrzy¿owanie, obok Z³o¿enie do Gro-
bu i Zmartwychwstanie Jezusa.

Ca³a ta podró¿, do tego jak¿e odmienne-
go kraju, pomog³a mi bardzo w codziennym od-
czytywaniu Pisma �wiêtego. Poszczególne
wydarzenia potrafiê teraz umiejscowiæ i lepiej
wczuæ siê w atmosferê panuj¹c¹ dwa tysi¹ce lat
temu. Zachêcam wiêc wszystkich do pój�cia
�ladami Chrystusa zarówno po Ziemi �wiêtej,
jak i w codziennym ¿yciu.

AGNIESZKA MAJEWSKA

�LADAMI CHRYSTUSA

Adwent to czas oczekiwania, wypatrywania kogo�
lub czego�. Cz³owiek z Adwentem siê rodzi, ka¿dy
krok jest adwentowym kroczeniem i nawet chwila
�mierci jest do�wiadczeniem Adwentu, do�wiadcze-
niem Boga Wieczno�ci. (...)
W naszym codziennym ¿yciu czekamy na wiele
spraw. M³odzie¿ czeka na pe³noletno�æ (...), cze-
kamy na mieszkanie, bo jak¿e ciê¿ko kiedy w
jednej kuchni gnie¿d¿¹ siê dwie albo trzy rodzi-
ny. Czekamy na pensjê, (...) autobus. A w�ród
tych wielu wa¿nych ró¿nych oczekiwañ jest to
jedno szczególne - czekanie na Pana Boga.
I mimo, ¿e cz³owiek mo¿e boi siê Boga, to adwen-
towe czekanie jest i tak wpisane w jego ¿ycie.
..."Pan powraca poci¹giem zapomnianym przez roz-
k³ady jazdy". W splocie ró¿nych wydarzeñ rado-
snych, smutnych, trudnych i tych szarych codzien-
nych przesuwa siê jak z³ota niæ owa piêkna my�l o
Bogu, który stoi u drzwi cz³owieka i ko³acze, aby
cz³owiek otworzy³ Mu na czas swoje serce. (...)
Adwent jest równie¿ czasem otwierania oczu na
drugiego cz³owieka. Adwent pozwala na czas zdj¹æ
maskê ze swojej twarzy, aby�my mo¿e z twarz¹
pe³n¹ zmarszczek, (...) utrudzon¹ ale Dziecka Bo-
¿ego, stanêli przed Bogiem w prostocie serca.
Niech w naszych sercach zrodzi siê dzisiaj reflek-
sja nad naszym prze¿ywaniem Adwentu. Ustawmy
dzisiaj zegar naszego serca, naszego sumienia,
aby pozwoli³ ów czas obudziæ siê z tego adwento-
wego snu i otworzyæ Bogu drzwi naszego serca.
(...)
Adwent to czas czekania na Chrystusa, na drugie-
go cz³owieka, jego s³owo, czas i mi³o�æ. Ale rów-
nie¿ ka¿dy z nas ma siê staæ takim ¿ywym chodz¹-
cym Adwentem, bo przecie¿ ten drugi cz³owiek, któ-
ry stoi obok mnie, oczekuje ciep³a, mi³o�ci, pocie-
szenia, potrzebuje abym podszed³, u�miechn¹³ siê
i u�cisn¹³ jego rêkê. Sami b¹d�my ¿ywym Adwen-
tem swojej wiary dla drugiego cz³owieka. Niech zro-
dzi siê refleksja, niech zrodzi siê jakie� konkretne
wyrzeczenie, postanowienie, to bêdzie ten szcze-
gólny dar dla Boga, który w swe miejsce postawi³
drugiego cz³owieka. Bóg do nas przychodzi poprzez
drugiego cz³owieka. To jest ten najwiêkszy dar -
móc dostrzec Boga, który jest blisko. Przyjd� za-
tem Panie Jezu, a ja w swojej prostocie ustawiê
zegar swojego serca, aby ten d�wiêk szczególny
zegara, znany mi kiedy otwieram rano swoje oczy
(...) sprawi³ abym nie przespa³ kolejnego Adwentu
w swoim ¿yciu. (Z kazania ks. Edwarda 3.XII 2000 godz.
16.00).

Kazanie z budzikiem

Adwent to czas ...



Zim¹ roziskrzone gwiazdami niebo, przy-
kuwa ludzk¹ uwagê bardziej ni¿ w innych po-
rach roku. Patrzy siê w t¹ transcendentn¹ prze-
strzeñ, która roztacza siê nad naszymi g³owa-
mi, aby poszukaæ tej jednej - mo¿e swojej
gwiazdy ... O gwiazdeczko, co� b³yszcza³a,
gdym ja ujrza³ �wiat, czemu¿ to tak, gwiazdko
ma³a, twój promyczek zblad³? Czemu ju¿ mi tak
nie p³oniesz jak w dziecinnych dniach ... Przy-
pomina siê stara, têskna piosenka. -Wzrok da-
lej przesuwa siê po gwiazdozbiorach a nu¿ wy-
patrzy gwiazdeczkê Ma³ego ksiêcia?.. Gdzie je-
ste� Ma³y Ksi¹¿ê, gdzie odszed³e� z mej ksi¹-
¿eczki kart... O widzicie, gwiazda spad³a.
Spójrzcie tam jest Syriusz, tam Orion a tam

Pegaz. Tarcza Sobieskiego na tle Drogi Mlecz-
nej! Widzicie tê czerwon¹ gwiazdê? To Mars -
jaki ogromny, bêdzie nowa wojna, wybuchnie
Polska - spogl¹daj¹c w niebo dawno temu - �nili
Polacy.

Kiedy�, te¿ dawno, dwa tysi¹ce lat temu,
inna na niebie zaja�nia³a; Gwiazda nowa Ja-
kubowa, wypu�ci³a promienie - ciemne b³êdy
gasz¹c wszêdy - �wiat³a czyni zjawienie.

Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje -
znaæ ¿e co� dziwnego, w Betlejem siê dzieje.

Patrzcie, jak tam gwiazda �wiat³em swo-
im miga - pewnie do uczczenia Pana swego �ci-
ga. Jaka¿ to gwiazda. �wieci na wschodzie, -
Gwiazda nowego imienia? Mêdrcy wo³aj¹:
ciesz siê narodzie - to gwiazda twego zbawie-
nia. Biegn¹ królowie za jej promieniem a za
królami t³um ludu, bo im ta gwiazda �wieci zba-
wieniem, bo im zwiastuje cud cudu. Gwiazda
Zbawcê im og³asza, nadziej¹ siê ciesz¹, naj-
�liczniejsza ich gwiazda o�wieci³a, nad wszyst-
ko piêkniejsza doñ prowadzi³a.

Z pewno�ci¹ w tych kolêdach, które w
wiêkszo�ci przekazywano sobie z pokolenia na
pokolenie i autorów na pró¿no usi³owaliby�my
odnale�æ, jest czysta poezja, najpiêkniejsze
pomys³y muzyczne, ale przede wszystkim g³ê-

Cz³owiek na mojej drodze

BÓG - CZ£OWIEK
boka, prosta wiara, ¿e Bóg siê rodzi, ¿e Pan z
nieba i ³ona Ojca przychodzi.

O Gwiazdo Betlejemska, za�wieæ na nie-
bie mym: - Tak szukam Ciê w�ród nocy, têsk-
niê za �wiat³em Twym. Zaprowad� do stajenki,
le¿y tam Bo¿y Syn, - Bóg Cz³owiek z Panny
�wiêtej, dany na okup win - moich i twoich win.

W tak wielu miejscach, odchodz¹cy Rok
Jubileuszowy móg³ przynie�æ najlepszy owoc,
jakim jest odpust zupe³ny naszych grzechów.
Nie musia³o byæ to wcale gdzie� na drugim koñ-
cu �wiata. Mog³o siê staæ u stóp Matki Bo¿ej
Piêknej Mi³o�ci w bydgoskiej Farze lub przed
o³tarzem �w. Wincentego a Paulo ...

GABLA

Od redakcji: Grafika - �W Betlejem ...� - ory-
gina³ malowany stop¹, autor: Stanis³aw Kmie-
cik
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Wygl¹dam Gwiazdki

jak ma³e dziecko
na granatowym

grudniowym niebie.

Bia³y op³atek -
mój chleb mi³o�ci

z cich¹ kolêd¹

niosê do ciebie.

Leszek £êgowski,
fragment wiersza "Moja kolêda"

Listy  
do redakcji �Na o�cie¿� 

DO BETLEJEMU,
PE£NI RADO�CI,
SPIESZMY POWITAÆ
JEZUSA MA£EGO  ......

Wszystkim nam - doros³ym, m³odym,
dzieciom wci¹¿ na nowo trzeba i�æ do Betle-
jem, by oddaæ pok³on Bogu, który w �wiêt¹ Noc
Bo¿ego Narodzenia staje przed nami w osobie
Dzieciêcia z³o¿onego w ¿³óbku na sianie.

Betlejemska, �wiêta Noc - to szczegól-
na Noc Mi³o�ci. Bóg poszukuj¹c cz³owieka,
chc¹c go uszczê�liwiæ, zni¿a siê ku ziemi w przy-
mierzu mi³o�ci, daje nam siebie w osobie swo-
jego Syna - Jezusa Chrystusa. Bóg pod os³on¹
Betlejemskiej Nocy, staje do naszej dyspozycji,
obdarowuj¹c nas swoj¹ niezmierzon¹ mi³o�ci¹.

W Betlejem rodzi siê z Maryi Bóg. W
Betlejem ona daje nam Boga - Jezusa Chrystu-
sa, by nas do Niego prowadziæ, by Go ukazaæ i
na Jego wzór nas wychowaæ.

W Betlejem spotykamy Maryjê- jako
Matkê- Tê, która rodzi nas do ¿ycia Bo¿ego.
Spotykamy siê z Ni¹ jako Wychowawczyni¹, któ-
ra ma zadanie wobec nas- wychowaæ nas na
wzór Jezusa, na nowych ludzi

Betlejem - to wspólnota nowych ludzi,
oddanych Bogu w przymierzu mi³o�ci. To nowa
rodzina- zbudowana na fundamencie Jezusa.
Betlejem - to miejsce ³ask: zadomowienia, we-
wnêtrznej przemiany oraz gorliwo�ci apostol-
skiej.

Betlejem - to obraz powo³ania nas do
czuwania nad nowym ¿yciem, odpowiedzialno�æ
za jego wzrost i rozwój. Maryja i Józef przyj-
muj¹ trud Betlejem, jego ubóstwo, stanie przed
drzwiami niejednego betlejemskiego domu w
oczekiwaniu na zaproszenie do wewn¹trz, czu-
waj¹c w ciszy z poddaniem siê woli Bo¿ej.

Kardyna³ Józef Ratzinger powiedzia³ "Je-
dynym mieszkaniem godnym Boga, wystarcza-
j¹cym dla Niego jest ludzkie serce. Tylko ono
mo¿e byæ prawdziw¹ �wi¹tyni¹."

Koñcz¹c wymownymi s³owami Kardyna-
³a przekazujê na ³amach "Na O�cie¿" przemo-
dlone w Sanktuarium Matki Bo¿ej Trzykroæ
Przedziwnej (moim Betlejem) ¿yczenia dla Ksiê-
dza Proboszcza i wszystkich parafian.

Niech po ca³orocznym "jubileuszowym"
oczekiwaniu, ka¿dy odnajdzie swoje Betlejem;
a szczególnie Betlejem swojego serca - aby�my
pe³ni Boga mogli i�æ do innych i w nowym ty-
si¹cleciu ewangelizowaæ �wiat na wzór betle-
jemskich pasterzy.

Z wdziêczno�ci¹ za otrzymane numery
�Na O�cie¿�

Joanna
- kandydatka Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi,
�wider k/Warszawy, 8.12.2000 r.

Od redakcji: Joannie dziêkujemy piêknie za list
i odwzajemniamy ¿yczenia. �List otwarty� zamie-
�cimy i odpowiemy nañ w najbli¿szym wydaniu.



W kulturze osobistej i religijnej Etiop-
czyków Maryja zajmuje szczególne miejsce.
W pochodz¹cej z XV wieku "Ksiêdze Cudów
Maryi" czytamy: "Etiopia to wielki kraj, któ-
rego mieszkañcy, król, biskupi i ca³y naród,
mê¿czy�ni i kobiety, kochaj¹ - Nasz¹ Pani¹,
podwójnie �wiêt¹ Dziewicê, Maryjê, Matkê
Boga - z ca³ych si³, ca³¹ dusz¹, ka¿d¹ my�l¹ i
nieustannie dniem i noc¹ wzywaj¹ Jej wsta-
wiennictwa, a na swoich ustach zawsze maj¹
wspomnienie Jej Imienia". Maryja w liturgii
etiopskiej jest ukazywana jako najdoskonalsze
stworzenie we wszech�wiecie, z której Cia³o
przyj¹³ sam Bóg.
�WIÊTA MARYJNE

Ko�ció³ etiopski obchodzi 32 �wiêta ma-
ryjne zgodne z ko�cio³em koptyjskim i pewn¹
ilo�æ �wi¹t w³asnych. Ile ich jest nie sposób
powiedzieæ, bo wiele ma charakter lokalny.
Kronika króla Zaar Yakoba z XV wieku poda-
je, ¿e król po zwyciêstwie nad muzu³manami
nakaza³ aby: 33 dni w roku by³y po�wiêcone
Naszej Pani i obchodzone jako, �wiêta tak uro-
czy�cie jak niedziele pod kar¹ ekskomuniki.
Dekret ten nakazywa³ równie¿, aby w ka¿dym
ko�ciele znajdowa³ siê obraz, lub figura Mat-
ki Bo¿ej. Ten nakaz obowi¹zuje do dnia dzi-
siejszego. Wykluczaj¹c �wiêta typowo chrysto-
logiczne(1), pozosta³e mo¿na podzieliæ na piêæ
podstawowych grup:
1. Najwa¿niejsze �wiêta Maryjne wspomina-

ne w ka¿dym miesi¹cu. Nale¿¹ do nich: Na-
rodzenie Maryi- obchodzone w ka¿dy pierw-
szy dzieñ miesi¹ca. Przedstawienie w �wi¹-
tyni- ka¿dy 3 dzieñ miesi¹ca. Po�wiêcenie
ko�cio³a Dabra Quesquam - ka¿dy 6 dzieñ
miesi¹ca. Pakt Mi³osierdzia - ka¿dy 16 dzieñ
miesi¹ca. Madama Maria - ka¿dy 21 dzieñ
miesi¹ca i Cud Daqsayos - ka¿dy 22 dzieñ
miesi¹ca.

2. �wiêta mówi¹ce o ¿yciu Maryi. Nale¿¹ do
nich: Przedstawienie Maryi Bogu - 29XI Za-
�niêcie Maryi- 16I Narodzenie Maryi - 26IV
Poczêcie Maryi - 31VII i Wniebowziêcie-
22VIII.

3. �wiêta tytu³ów Maryi, do których nale¿¹:
Maryja - Góra Syjon - 19XII Maryja - Pakt
Mi³osierdzia - 10II.

4. Pami¹tki cudów Maryi, do których nale¿¹:
Dzieñ cudu w Saydnia - 7 IX Dzieñ cudu
Daqsayos - 18XII Cud objawieñ Maryi w
Egipcie-  16V.

5. �wiêta po�wiêcenia ko�cio³ów maryjnych.
Do najwa¿niejszych, bo ogólnokrajowych
nale¿¹: Pami¹tka po�wiêcenia ko�cio³a w
Dabra Quesquam - 15XI �wiêto po�wiêce-
nia wszystkich ko�cio³ów w Ziemi �wiêtej -
14VI �wiêto wszystkich ko�cio³ów �wiata
po�wiêconych ku czci Matki Bo¿ej - 15VI.

Oprócz wymienionych �wiêtowane s¹
pami¹tki po�wiêcenia wielu innych ko�cio³ów
w tym kraju, oddaj¹cych swym wezwaniem
cze�æ Matce Bo¿ej. S¹ to �wiêta lokalne, choæ
w danej spo³eczno�ci, parafii, obchodzone bar-

Maryja w liturgii ko�cio³ów chrze�cijañskich  (7)

KO�CIÓ£ ETIOPSKI
dzo uroczy�cie.

MARYJA W EUCHARYSTII
Msza³ etiopski jest w zasadzie sta³y, a

posiada jedynie zmienne anafory, czyli modli-
twy Eucharystyczne, odmawiane zale¿nie od
liturgicznego charakteru celebracji. Jest to je-
dyny Ko�ció³, który posiada wy³¹cznie maryj-
ne anafory. Charakterystyczn¹ ich cech¹ jest
to, ¿e Ko�ció³ prze¿ywaj¹c tajemnicê eucha-
rystyczn¹ zwraca siê bezpo�rednio do Maryi,
jako Orêdowniczki i Po�redniczki. Maryja
uznawana jest za historyczny pocz¹tek Chry-
stusa i postrzegana jako pocz¹tek Eucharystii.
Przyk³adem takiego stanu rzeczy niech bêdzie
tre�æ jednej z anafor, zatytu³owanej tam "Przy-
jemna woñ"

"Przyjemn¹ woñ �wiêto�ci, wraz z uwiel-
bieniem i pokornym dziêkczynieniem sk³ada-

my Twemu Imieniu, Maryjo, poniewa¿ zrodzi-
³a� nam ofiarê pobo¿no�ci. Ty jeste� czysta,
w�ród czystych. B³agamy wspania³o�æ Twoj¹,
której nie mog¹ wyraziæ w pe³ni nasze usta.
B³agamy Ciebie, Dziewico, wspominaj¹c daw-
nych naszych ojców. Ty jeste� nadziej¹ ich i
nas wszystkich. B³agaj Syna Twego, aby da³
ich duszom odpoczynek w raju rozkoszy, a nas
tam doprowadzi³.

O Maryjo, centrum ca³ego �wiata, ³ono
Twoje wiêksze jest ni¿ niebo, i wiêksze ni¿ ca³e
piêkno. Twoje oblicze przewy¿sza jasno�æ
s³oñca. Prosimy Maryjo i Dziewico, orêduj
przed Synem Twoim, aby nawiedzi³ nasz¹
wspólnotê i pob³ogos³awi³ nasze zgromadze-
nie oraz u�wiêci³ nasze dusze i grzeszne cia³a.

LITURGIA GODZIN
Ko�ció³ etiopski, zarówno ortodoksyj-

ny(2), jak i katolicki nie ma charakterystycznej
dla innych Ko�cio³ów Liturgii Godzin. Obo-
wi¹zuje jednak, zw³aszcza w�ród osób du-
chownych odmawianie codziennych modlitw,
w których szczególne miejsce zajmuj¹ �piewa-
ne, czasem po kilkadziesi¹t zwrotek dziennie
hymny maryjne. Zgromadzone one s¹ w kilku
zbiorach- ksiêgach liturgicznych, bowiem nie
ma tam specjalnych wskazañ z jakiego zbioru
w danym dniu nale¿y korzystaæ.

Wielu badaczy mariologicznych(3) uwa-
¿a, ¿e nie ma na �wiecie liturgii, która posia-
da³aby tak liczne i wspania³e pod wzglêdem
piêkna literackiego i g³êbi teologicznej hym-
ny maryjne. Najwiêcej i najpiêkniejsze zawie-
ra zbiór "Wedasse Maryam", czyli "Pie�ni ku
czci Maryi: Zbiór ten podzielony jest na sie-
dem dni tygodnia i ka¿dego dnia �piewa siê
inn¹ czê�æ. Przytoczê tu krótki fragment hym-
nu na �rodê:

"Wszystkie zastêpy niebieskie mówi¹:
B³ogos³awiona jeste�, drugie niebo na ziemi,
Bramo niebieska, Maryjo, Dziewico, czyste za-
�lubiny i �wiête Gody! Spojrza³ Ojciec z nie-
ba i nie znalaz³ innej, takiej jak Ty. Zes³a³ Swe-
go Syna Jedynego, a On sta³ siê cz³owiekiem
z Ciebie. Wszystkie pokolenia g³osz¹ Ciê b³o-
gos³awion¹, Ciebie jedn¹, o Pani nasza, Bo¿a
Rodzicielko. Módl siê za nami, o �wiêta!"

Bardzo piêkny w swej wymowie jest
równie¿ tzw. "Zbiór letni" z hymnem sk³ada-
j¹cym siê ze 156 zwrotek. �piewa siê go po 24
zwrotki dziennie dodaj¹c inne modlitwy.

Czêsto u¿ywanym psa³terzem maryjnym
jest podzielony równie¿ na siedem dni tygo-
dnia zbiór hymnów pod tytu³em "Harfa Dzie-
wicy"

PRZYGOTOWA£: KFAD

Obja�nienia:
(1) - �wiêto chrystologiczne - �wiêto obchodzone

jednocze�nie ku czci Jezusa i Matki Bo¿ej.
Przyk³adem klasycznym jest Bo¿e Narodze-
nie.

(2) - Ko�ció³ ortodoksyjny - ko�ció³ zachowuj¹cy
prawowierno�æ wobec pierwotnej doktryny,
nie uwzglêdniaj¹cy pó�niejszych zmian np.
soborowych. Takim najbardziej nam znanym
Ko�cio³em ortodoksyjnym jest Ko�ció³ Pra-
wos³awny.

(3) - Mariologia - nauka, której zadaniem jest ba-
danie wszystkiego, co pod wzglêdem kulturo-
wym, tradycji i teologicznym odnosi siê w da-
nej spo³eczno�ci do kultu Matki Bo¿ej, jako
osoby Maryi.

Od autora: Wszystkie daty �wi¹t maryjnych po-
dane zosta³y zgodnie z obowi¹zuj¹cym u nas ka-
lendarzem. Miejscowi pos³uguj¹ siê zupe³nie in-
nym kalendarzem, który wyznaczy im inn¹ kolej-
no�æ �wi¹t.  W opracowaniu wykorzystano "Ma-
teria³y do dyskusji na Kongres Mariologiczno-
Maryjny w Niepokalanowie w 1999" (praca zbio-
rowa pod kierunkiem o. S³awomira Gajdy, Wy-
dawnictwo OO. Franciszkanów, Niepokalanów
1999). T³umaczenie modlitw:o. Grzegorz Barto-
sik OFM Conv.

W  nastêpnym odcinku przedstawiony zo-
stanie Ko�ció³ bizantyjski.
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Droga Neokatechumenalna

SI£A   KATECHEZ
 KS. S£AWOMIR, wikariusz

Celnik i Zacheusz, ma³y cz³owiek, który
zajmuje siê robieniem pieniêdzy, poza nimi nie
widzi �wiata. Ma nadziejê, ¿e pieni¹dze dadz¹
mu szczê�cie. Straci³ przyjació³, zosta³ nawet
wyrzucony ze swojego narodu, albowiem uwa-
¿aj¹ go za kolaboranta i zdrajcê. Nie by³ szczê-
�liwy, chocia¿ by³ bogaty. Nagle, us³ysza³, ¿e
jest Jezus, który daje s³owa nadziei. ¿e jest mi-
³o�æ. ¯e jest Jezus, który zmienia serce cz³o-
wieka. Tak bardzo chcia³ go zobaczyæ. Nagle
s³yszy, ¿e przychodzi do jego miasta. Nie chce
by inni go widzieli, wiêc wspina siê na drzewo.
Jezus stan¹³ pod drzewem i rzek³: "Dzi� chcê
siê zatrzymaæ w twoim domu." Spotka³ Jezusa.
Ale spotkaæ Jezusa to znaczy równie¿ zmieniæ
swoje ¿ycie. On, który by³ z³odziejem, oszu-
stem, wiedzia³, ¿e tak dalej byæ nie mo¿e. Scho-
dzi z drzewa i mówi: Ty Jezu do mnie chcesz
przyj�æ? Nie wstydzisz siê mnie? Ty mnie na-
prawdê kochasz, pomimo moich grzechów, ta-
kiego jakim jestem? Je¿eli ty mnie kochasz, to
ja ci teraz chcê powiedzieæ o mojej mi³o�ci.
Rozdajê pó³ mojego maj¹tku, a je�li kogo� oszu-
ka³em, okrad³em, oddam cztery razy wiêcej, bo
spotka³em Ciebie, a Ty jeste� moim szczê�ciem.
I chocia¿ faryzeusze mówili o Jezusie - zwyk³y
cie�la z Nazaretu, nawet szkó³ nie koñczy³. A
jednak ten Jezus zmieni³ nie tylko ¿ycie Zache-
usza, ale ¿ycie milionów. Wp³ywa te¿ na twoje
i moje ¿ycie.

Przed dwunastu laty, gdy by³em na ostat-
nim roku seminarium, my�la³em z czym ja pój-
dê do ludzi. Przecie¿ nie znam ¿ycia, by³em zie-
lony i ba³em siê, odpowiedzialno�ci. Wtedy
us³ysza³em, ¿e w jednym z ko�cio³ów gnie�nieñ-
skich s¹ katechezy prowadzone przez ludzi
�wieckich. Na pocz¹tku my�la³em, to nie dla
mnie. Przecie¿ w seminarium przez sze�æ lat
s³ucha³em profesorów, ludzi m¹drych - wystar-
czy. Ale Jezus ze mnie nie rezygnowa³ i mówi³-
przyjd�. Najpierw chcia³em byæ jak Zacheusz,
usiad³em gdzie� z boku, w bocznej nawie i za-
cz¹³em s³uchaæ. Pomy�la³em, przecie¿ ja lepiej
mówiê, nie j¹kam siê, lepiej znam historiê, pew-
ne fakty. Ale s³uchaj¹c tych �wieckich, us³ysza-
³em rzeczy cudowne, ¿e Jezus mo¿e mnie prze-
mieniæ, mo¿e zabraæ mi mój lêk, strach, moje
wady, s³abo�ci od których nie jestem wolny.
Us³ysza³em, ¿e Jezus jest obok mnie, realny,
namacalny, ¿e na Nim mogê opieraæ siê ka¿de-
go dnia. (...) Dzisiaj jestem tym kim jestem rów-
nie¿ dziêki tym katechezom, to one uratowa³y
moje kap³añstwo w chwilach trudnych, w chwi-
lach s³abo�ci.

Jezus chce dzisiaj ciebie zaprosiæ na ka-
techezy, które bêd¹ prowadziæ tacy jak wy, pe³-
ni grzechu, u³omno�ci, nic nie lepsi. Ale Jezus
Chrystus pos³uguje siê w³a�nie nami, s³abymi,
¿eby pokazaæ, ¿e On jest Bogiem mog¹cym
wszystko. O Chrystusie mówiono: Cie�la z
Nazaretu i wielu wspó³czesnych nie uwierzy³o,
i ukrzy¿owali Go. O Aposto³ach mówiono:
zwykli rybacy, bez wykszta³cenia, nawet pisaæ
nie potrafi¹ za wyj¹tkiem dwóch czy trzech. Có¿

oni mog¹ nam powiedzieæ? Ale tych dwunastu
potrafi³o pój�æ na ca³y �wiat, og³osiæ dobr¹ no-
winê, ¿e Bóg jest mi³o�ci¹, ¿e Bóg kocha cie-
bie po³amanego, stroskanego, przybitego. Byæ
mo¿e ty dzisiaj jeste� jak Zacheusz. Mo¿e w
g³êbi serca czujesz, ¿e Jezus jest obok ciebie.
Oby� mia³ odwagê jak Zacheusz, odwagê
przyj�æ na katechezy, bo Chrystus naprawdê
bêdzie tam na ciebie czeka³.

JANUSZ,  35 lat, 3 dzieci
S³ucha³em katechez 12 lat temu, w cza-

sie kryzysu osobistego. Nie by³em wyj¹tkiem.
Nie widzia³em sensu w ¿yciu. Nie wiedzia³em
dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie, dlaczego
s¹ wojny. Dlaczego siê stresujê, nie mogê do-
gadaæ siê z rodzicami, z dziewczyn¹. To, ¿e s³y-

sza³em w Ko�ciele, ¿e Bóg mnie kocha, nie zga-
dza³o siê z moj¹ rzeczywisto�ci¹, mia³em pój�æ
do wojska, wst¹piæ w zwi¹zek ma³¿eñski. Nie
chcia³em mieæ dzieci, by nie powo³ywaæ do
¿ycia kogo�, kto bêdzie mia³ tak ciê¿ko jak ja.
Takie ¿ycie to mêka, gdy trwa latami. Przycho-
dzi³em na te katechezy jako cz³owiek porz¹d-
ny, którego �wiat krzywdzi jak biednego bara-
neczka. Potem, s³uchaj¹c S³owa, zacz¹³em od-
krywaæ prawdê o sobie, co jest moim proble-
mem, czego ja siê ci¹gle bojê, dlaczego jestem
cz³owiekiem smutnym, sfrustrowanym i ci¹gle
siê czego� bojê. Przyczyna niezadowolenia cz³o-
wieka   jest   zawsze w tym, ¿e nie jest w jedno-
�ci z Bogiem, ¿e nie ma wiary. Jedno�æ z Bo-
giem to jest wiara w Boga, a mieæ wiarê w Boga,
to tak jak mieæ na koncie sto tysiêcy z³otych,
albo milion. Choæ ciê wyrzucaj¹ z pracy, jeste�
spokojny, bo masz na koncie pieni¹dze. Mieæ
wiarê w Boga, to nie baæ siê ¿ycia. Ten proces,
aby doj�æ do wiary, jest bardzo trudny. Jestem
we wspólnocie
12 lat i dzisiaj nie mogê powiedzieæ, ¿e mam
wiarê  - jestem w drodze do wiary. Równie¿ te
katechezy nikomu nie dadz¹ wiary dojrza³ej, ale

to jest moment, ¿e Bóg wzywa do nawrócenia.
Je�li ty dzisiaj masz problemy, których nie ro-
zumiesz, nie rozumiesz dlaczego rozwala siê
twoje ma³¿eñstwo, dlaczego dzieci ..., córka jest
w ci¹¿y a nie ma mê¿a, dlaczego chorujesz, dla-
czego wyrzucono ciê z pracy, dlaczego jeste�
samotna, albo tak ma³o inteligentna, to wszyst-
ko s¹ fakty, przez które Bóg wzywa nas do na-
wrócenia.

Z w³asnego do�wiadczenia wiem, ¿e cz³o-
wiek rodzi siê z grzechem pierworodnym, w
sytuacji niemo¿no�ci kochania drugiego, bo ko-
chaæ to znaczy dawaæ siebie drugiemu i cz³o-
wiek nie mo¿e - sam z siebie - dawaæ siebie
drugiemu. Zawsze jest egoist¹, zawsze broni
swego ¿ycia i dopiero spotkanie z Chrystusem
zmartwychwsta³ym w rozpaczy, w sytuacji trud-
nej, spotkanie z Kim�, kto pokona³ �mieræ mo¿e
odmieniæ nasze ¿ycie. Jestem przekonany, ¿e
je¿eli dotknie ciebie Jezus, bêdziesz mog³a ak-
ceptowaæ swego mê¿a, który wraca do domu i
�pi, a dzisiaj doprowadza to ciebie do sza³u,
bêdziesz mog³a akceptowaæ swoje dzieci, bo
dzisiaj jeste� w panice, ¿e jak dostanie dwójkê,
lub nie nauczy siê jêzyka bêdzie nikim w ¿yciu
i robisz awantury.(...) Widzê, ¿e ludzie którzy
tu s¹ we wspólnocie od lat, przestaj¹ siê baæ
�mierci, cierpienia. U nas te¿ ludzie trac¹ pra-
cê. Mamy po wiele dzieci, piêcioro, sze�cioro i
widzê, ¿e ludzie mog¹ siê nie baæ przyjmowaæ
kolejne dziecko. Bóg siê troszczy naprawdê o
wszystko, ale co innego teoria, a co innego
wej�æ w sytuacjê �mierci i cierpienia. Ja te¿ nie
mia³em pracy przez pó³ roku, kiedy nie p³aci-
³em rachunków i ba³em siê, ¿e wyrzuc¹ nas. Jest
lêk bardzo mocny, jeste� gotowy kra�æ, k³amaæ,
oszukiwaæ. Ta sytuacja niewoli tkwi w nas bar-
dzo g³êboko. Neokatechumenat to nie jest ruch,
który ma na celu pracê w parafii, zadania, cele,
opiekowaæ siê kim�. Neokatechumenat ma do-
prowadziæ kogo� kto ma wiarê infantyln¹ do
wiary dojrza³ej, do spotkania z Jezusem Chry-
stusem. Byæ mo¿e w tych katechezach dotknie
ciê Jezus Chrystus. Modlimy siê za was. Za-
praszajcie na te katechezy osoby zniszczone, bez
nadziei, w depresjach. Jezus Chrystus mo¿e ich
uzdrowiæ, ja mogê to potwierdziæ. Widzia³em
wiele cudów, ¿e mo¿na sobie wybaczyæ, mo¿-
na przestaæ baæ siê ¿ycia, ¿e mo¿na byæ cz³o-
wiekiem spe³nionym. Jezus Chrystus zapewnia,
¿e bêdzie z nami a¿ do skoñczenia �wiata i bê-
dzie na tych katechezach, bo kocha ciebie i
umar³ za ciebie, da³ siê zabiæ, aby� ty mia³ gwa-
rancjê, ¿e �mieræ zosta³a pokonana, bo Bóg go
w tej �mierci nie zostawi, nie po to, ¿eby�my
teraz mogli siê spotykaæ, wspominaæ dawne
czasy. Jezus Chrystus jest teraz w Ko�ciele, jest
mocny i mo¿e zmieniæ twoje ¿ycie. Zaprasza-
my.

NAGRANIE FRED, WYBORU DOKONA£ KFAD

Od redakcji:
Powy¿sze wypowiedzi pochodz¹ z kolejnej ini-
cjacji katechez Drogi Neokatechumenalnej, któ-
ra rozpoczê³a siê w niedzielê 29. pa�dziernika
2000. S³owa wyg³oszono na Mszy �w. o godz.
8.30 i przytoczono na podstawie zapisu magne-
tofonowego.
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Dzisiejsza Uroczysto�æ Chrystusa
Króla Wszech�wiata koñczy rok liturgicz-
ny. Zawsze, gdy co� siê koñczy, zastana-
wiamy siê nad swym postêpowaniem i wy-
biegamy w to co przed nami. Dzisiaj Jezus
Chrystus staje przed nami, tak jak dwa ty-
si¹ce lat temu stan¹³ przed Pi³atem. Chce,
aby�my zajêli postawê wobec Niego, jako
Króla, Króla Wszech�wiata, (...)

Dokonujemy wyboru takiej postawy,
czasem wiele razy w ci¹gu ka¿dego dnia.
Jaka ona jest, zale¿y tylko od nas samych.
Czy to jest postawa Pi³ata- postawa obo-
jêtno�ci, ale i strachu przed utrat¹ stanowi-
ska? Mo¿e jest to postawa pewnej grupy
¯ydów, w umys³ach których Jezus nie mie-
�ci³ siê z ich oczekiwaniami. Dlatego te¿
krzyczeli "Ukrzy¿uj Go". "Na krzy¿ z Nim"
A mo¿e uznajemy Jezusa, jako naszego kró-
la, który  za³atwi wiele drêcz¹cych nas
spraw? Gdy dzieje siê inaczej, buntujemy
siê. Przecie¿ to my jeste�my panami nasze-
go ¿ycia. Zastanówmy siê ile razy w ¿yciu
wybieramy postawê krzyku "Ukrzy¿uj Go"
Czy nie mówimy czêsto: Do�æ tego, nie
mogê d³u¿ej ¿yæ z takim mê¿em czy ¿on¹.
Ile razy mówimy naszym dzieciom: "Ty
masz swoje ¿ycie, nie mo¿esz ¿yæ z takim
cz³owiekiem. Rozwied� siê." To nic inne-
go jak owe "Ukrzy¿uj Go"(...)

Tak czêsto s³yszymy o wielu zabój-
stwach. To okropna tragedia. Jak jednak
odczytaæ s³owa matki, której syn zgin¹³ w
takiej tragedii: "Jestem katoliczk¹, ale tego
nigdy nie przebaczê" To nic innego, jak
wybór i wielki krzyk "Ukrzy¿uj Go". (...)

Pomy�lmy, ile razy bêd¹c w ko�ciele
cieszymy siê z niedzieli, �wiêta, uroczysto-
�ci, tak jak dzisiaj i wielbimy Boga. Radu-
jemy siê, ¿e tu jest Jezus, nasz Bóg i Król.
Po wyj�ciu z ko�cio³a nieraz spojrzymy na
drugiego cz³owieka takim wzrokiem, ¿e od
razu s³ychaæ krzyk: "Na krzy¿ z nim"(...)

Zawsze, kiedy nie jeste�my gotowi
znosiæ u³omno�ci i grzechów drugiego cz³o-
wieka, czêsto nawet tego najbli¿szego, to
tak jakby�my przyjêli postawê owych ¯y-
dów wobec Jezusa i krzyczeli: "Na krzy¿ z
Nim" (,..)

Jezus powiedzia³: "Królestwo Moje
nie jest z tego �wiata..." My chcemy wiele
razy, aby Jezus by³ naszym Królem, ale od
spraw ziemskich. Czy nie mówimy naszym
dzieciom:"Ucz siê, zdobywaj dobry zawód,
pieni¹dze, s³awê, pozycjê w spo³eczeñ-
stwie, a bêdzie ci dobrze w przysz³o�ci"
Dlaczego tak ma³o upominamy: "Szukaj
Boga, to dobry i najwa¿niejszy wybór"?(...)

Chodzimy co niedzielê do ko�cio³a,

O katechezach Neokatechumenalnych

MO¯ESZ  OTRZYMAÆ  WIARÊ
spowiadamy siê w ka¿dy pierwszy pi¹tek
miesi¹ca. (...) Prosimy usilnie Pana, a staje
siê inaczej, (...) Buntujemy siê.(...) Ja te¿
taki by³em. Zanim wst¹pi³em do semina-
rium studiowa³em Teologiê jako �wiecki.
Uczy³em siê o Bogu, by³em, jak oceniano
dobrym studentem. Do ko�cio³a chodzi³em
codziennie, a spowiada³em siê czê�ciej ni¿
raz w miesi¹cu. (...) Mia³em jednak w³asny
pogl¹d na swoje ¿ycie. Uwa¿a³em, ¿e ja
jestem królem mojej przysz³o�ci, ja o niej
decydujê. Gdy co� siê nie uk³ada³o, bunto-
wa³em siê. Dlaczego? (...)

Dopiero katechezy, na których by³em
15 lat temu u�wiadomi³y mi, ¿e b³¹dzê. Nie
wystarczy codzienne chodzenie do ko�cio-

³a. Trzeba uwierzyæ. Trzeba znale�æ Praw-
dê. (...) Znale�æ Prawdê, to znaczy Uwie-
rzyæ, a uwierzyæ to znaczy umieæ kochaæ i
przebaczaæ.(...) Mówimy nieraz: "Ja mu
przebaczy³em, ale nie chcê go wiêcej wi-
dzieæ na oczy" Czy to jest postawa Jezusa,
postawa chrze�cijanina?(...)

Aby zostaæ chrze�cijaninem trzeba
zobaczyæ swoj¹ biedê, u³omno�æ, swój
grzech i uznaæ to w drugim cz³owieku;
(...)Bez tego nie mo¿na przyj¹æ Jezusa
Chrystusa(...) Je¿eli nie uznajesz siê grzesz-
nikiem, to od czego Jezus ma ciê zbawiæ?
Nad czym ma siê ulitowaæ? (...)

Jezus z mi³o�ci do nas gotowy by³ tak
siê uni¿yæ, ¿e za nas odda³ Swoje ¿ycie na
krzy¿u.(...) On tak nas mi³uje, ¿e codzien-
nie przychodzi do nas pokornie uni¿ony w
Sakramencie Pokuty, w osobie biednego,
grzesznego tak jak ty kap³ana. On przycho-
dzi do nas w Eucharystii pod postaci¹ tak
niewinnie wygl¹daj¹cego chleba. Czy ro-
zumiesz to? (...) Do zrozumienia tego po-
trzeba tylko jednego - Wiary. (...) Do nie-
sienia tego zrozumienia i wiary powo³a³ nas
Chrystus.

Tak¹ wiarê mo¿esz otrzymaæ na od-

bywaj¹cych siê u Was katechezach neoka-
techumenalnych.

Zespó³ braci z Archidiecezjalnego
Seminarium Misyjnego w Warszawie
przedstawi³ siê nastêpuj¹co:

Mam na imiê Andrzej. Mam 39 lat.
Pochodzê z £odzi. W 1997 r. skoñczy³em
seminarium Redemptoris Mater. (teraz jest
prefektem) * Mam na imiê Pawe³. Pocho-
dzê z Litwy, z Wilna. Mam 24 lata. Jestem
na 4 roku studiów i 6 rok w seminarium. *
Mam na imiê Krzysztof. Pochodzê z War-
szawy. Mam 25 lat. Jestem 3 rok w semina-
rium. * Mam na imiê Maciej. Mam 21 lat.
Pochodzê z tej parafii. Obecnie jestem 3
rok w seminarium. * Mam na imiê Jimmy.
Pochodzê z Ekwadoru. Mam 25 lat. To jest
mój 6 rok w Polsce. *  Mam na imiê Da-
niel. Jestem Hiszpanem. Mam 16 lat. To
jest mój 1 rok w seminarium. * Mam na
imiê Don Camillo. Jestem Kolumbijczy-
kiem. Mam 20 lat. Jestem 2 miesi¹ce w se-
minarim. * Mam na imiê Marek. Mam 31
lat. Pochodzê z Torunia. Jestem 7 rok w se-
minarim.
_________
Od redakcji: S³owo Bo¿e wyg³oszone zo-
sta³o w uroczysto�æ Chrystusa Króla
26.11.2000 r. przez kap³ana z Seminarium
�Redemptoris Mater" z Warszawy na Mszy
�w. o godz. 8.30. Przytoczone  fragmenty
wybrano z nagrania magnetofonowego.
Tekst nie jest autoryzowany.

WYBORU DOKONA£ KFAD

Gimzetka ...
Nawi¹zali�my kontakt z gazetk¹

szkoln¹ pt. "Gimzetka", która ukazuje siê
w Gimnazjum nr 5, przy ul. Berlinga w Byd-
goszczy. Ju¿ niebawem bêdzie wiêcej in-
formacji z ¿ycia tej szko³y.

Dzi� zamieszczamy ma³¹ próbkê
tekstu, który ukaza³ siê w nr 2 ww. pisem-
ka.

Co mówi¹ nauczyciele ...

*  Nad twoj¹ prac¹ domow¹ my�la³a chyba ca³a
rodzina, bo jeden cz³owiek takich g³upot by
nie wymy�li³.

*  Krzyczcie pó³g³osem, bo jestem  zatrudniony
na pó³ etatu.

*  Pamiêtajcie! W zeszycie jak w ¿yciu, margi-
nes zostaje z boku.

*  Dlaczego jeste� spiêty, jak agrafka?
*  Ca³y czas mrugasz do mnie, tak jakby� re-

klamowa³ piwo bezalkoholowe.

*  Jak wpadniesz na pomys³, to uwa¿aj ¿eby�
siê nie potkn¹³.

* Nadajesz siê do rozwi¹zywania  sznurowa-
de³, a nie zadañ z matematyki.



dzia³a jej co� po cichu, zabra³a i zanios³a do
swego domu.

Kolejne dni dla mnie, to wyprawy ze star-
szymi i "ma³¹ Stefci¹" na Roraty, a po po³udniu
i wieczorami robili�my z ró¿nych kolorowych
papierków i s³omek ozdoby choinkowe. W³a-
�ciwie to robi³a je "ma³a Stefcia", ja tylko pa-
trzy³em i od czasu do czasu co� jej poda³em.
Kilka dni przed �wiêtami ojciec oznajmi³, ¿e
Wigiliê spêdzimy wszyscy razem, u "babci", bo
ona chce "podziêkowaæ za pomoc".

Wreszcie nadszed³ dzieñ Wigilii. Widzia-
³em, jak tato niesie jaki� wór do "babci", a pó�-
niej du¿e szczapy drew do pieca. Mama, "bab-
cia" i prawdziwa moja babcia przygotowywa³y
ró¿ne dania na wigilijn¹ wieczerzê. Ju¿ umyci i
ubrani od�wiêtnie czekali�my na ten najwa¿niej-
szy moment. Pamiêtam, co chwilê wychodzi-
³em na podwórze sprawdziæ, czy jest ju¿ pierw-
sza gwiazda, bo ona by³a przecie¿ zwiastunem
wieczerzy wigilijnej. Wieczór by³ mro�ny, bez-
chmurny, wiêc stosunkowo ³atwo by³o j¹ zoba-
czyæ. Udali�my siê razem do domu "babci". Tam
na stole ustawionym na �rodku pokoju i przy-
krytym sianem (domy�li³em siê co tato niós³ w
worku) le¿a³ du¿y bochen "swojskiego" chle-
ba, sta³a miska z miodem i le¿a³ bia³y op³a-
tek.(Mo¿e to nie by³ prawdziwy miód, bo sk¹d
oni by go mieli?). Na stole obok sta³y talerze i
miski z innymi pachn¹cymi daniami wigilijny-
mi. W k¹cie izby sta³a sosnowa choinka przy-
ozdobiona kolorowymi wycinankami, a w cen-
tralnym miejscu, mój prezent - Miko³aj z pier-
nika. Babcia powita³a nas mniej wiêcej s³owa-
mi: "Witam Was wszystkich. Oznajmiam te¿ ra-
do�æ wielk¹: Bóg siê narodzi³ dla nas wszyst-
kich, wiêc radujmy siê". Po tych s³owach od-
wróci³a siê twarz¹ do "Sybiraka". Pad³a na ko-
lana, a my za ni¹ i g³o�no modlili�my siê, aby
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Pan Jezus z Syberii i ten sam, który siê dzi�
narodzi³, umacnia³ nas w wierze, nadziei i mi-
³o�ci i pomóg³ znosiæ wszystkie czekaj¹ce nas
trudy, tak jak dotychczas. Pó�niej nast¹pi³o ³a-
manie siê op³atkiem, wspólne ¿yczenia i wspól-
ny p³acz. Pop³aka³em siê równie¿, choæ nie bar-
dzo zdawa³em sobie sprawê, dlaczego wszyscy
p³acz¹, skoro nale¿y siê cieszyæ. Ka¿dy dosta³
z r¹k "babci" kawa³ chleba i moczy³ go w mio-
dzie. To podobno by³ taki syberyjski zwyczaj
powitania przyjació³. Ojciec zanuci³ "W�ród
nocnej ciszy" a na stó³ sp³ywa³y inne potrawy.
Jedli�my wieczerzê i �piewali�my kolêdy. By³y
te¿ jakie� prezenty. W tym dniu, czy te¿ tego
wieczora "babcia" opowiedzia³a nam historiê,
na któr¹ ja czeka³em pewnie najbardziej. Oto
co z niej pamiêtam:

Bohaterka moja, "babcia" wysz³a za m¹¿
za Eligiusza Porzyñskiego i zamieszka³a wraz
z mê¿em i jego rodzicami. Po nieca³ym roku
ma³¿eñstwa na kie³kuj¹c¹ niepodleg³¹ Polskê
ruszy³a nawa³a bolszewicka. Tereny, na których
mieszkali Sowieci, uwa¿ali za swoje w³asne.
M¹¿ "babci" by³ polskim urzêdnikiem, a w do-
datku pochodzi³ z rodziny bior¹cej udzia³ w
powstaniu (?). Wysiedlono wiêc ca³¹ rodzinê i
bardzo szybko odtransportowano do najbli¿szej
stacji kolejowej. Tam czeka³y na nich wagony,
do których ich za³adowano i wywieziono dale-
ko od kraju - na Syberiê. Ulokowano ich w osa-
dzie w �rodku tajgi, gdzie byli zatrudnieni przy
wyrêbie drzew z lasu. Mówi³a te¿ o trudnych
warunkach, o mrozie i �niegu, o braku ¿ywno-
�ci i prze�ladowaniach religijnych i patriotycz-
nych. Mówi³a równie¿ o sytuacji swej rodziny.
Tam, na Syberii urodzi³a dzieci: Geniê, Witka,
Stefciê i Aniê. Tam te¿ zmarli z wycieñczenia
niem³odzi ju¿ rodzice mê¿a i Witek.

Z tego okresu pochodzi równie¿ wisz¹-
cy na �cianie i otaczany przez ni¹ wielk¹ czci¹
obraz Serca Pana Jezusa zwany z tamtych lat
"Sybirakiem". Malowa³ go w konspiracji ama-
tor w tym fachu, równie¿ polski zes³aniec. Ob-
raz odkupili od niego na kolejne, prze¿ywane
na zes³aniu, �wiêta Bo¿ego Narodzenia za nie-
bagateln¹ kwotê. Zap³acili zañ trzy bochenki
chleba, kilka pudów ¿o³êdziowej m¹ki, dwie
rysie skóry i pêk w³osia do pêdzli. Obraz ten
by³ z nimi w chacie przez ca³y czas, choæ ukry-
ty w sienniku. Wyjmowali go w �wiêta, takie
wa¿niejsze, i modlili siê. Po kilku latach zna-
laz³ siê w�ród zes³añców kap³an i wtedy on
przychodzi³ do chaty. Przychodzi³o te¿ kilka za-
ufanych osób. Obraz ustawiano na stole, za-
miast �wiecy zapalano olejowy kaganek i przy
zas³oniêtych szczelnie oknach i zamkniêtych
drzwiach odbywa³a siê po cichu prawdziwa Eu-
charystia. By³y to najszczê�liwsze chwile, ja-
kie prze¿yli na zes³aniu. Wed³ug relacji "bab-
ci" wszyscy zebrani odczuwali tak naprawdê
obecno�æ samego Jezusa w�ród nich, który ich
umacnia³. Pracowali ciê¿ko nie wiedz¹c za bar-
dzo co dzieje siê na �wiecie, w Europie, w Pol-
sce. Wymiana na "nowych" przybyszów zda-
rza³a siê rzadko, wiêc wie�ci nie dociera³y.

Nadszed³ jednak rok 1945 i wiadomo�æ,
¿e ci którzy udowodni¹, i¿ maj¹ rodziny w Pol-
sce, bêd¹ mogli wróciæ do kraju. Zostali zakwa-
lifikowani i mieli siê pakowaæ. Ca³y ich baga¿
to tobo³ek z odzie¿¹ osobist¹, skromn¹ zreszt¹,
i ten pieczo³owicie przechowywany Sybirak".

Dla mnie, zarówno jako dziecka, jak i dla
osoby doros³ej szczególnie w pamiêci utkwi³y
�wiêta Bo¿ego Narodzenia z 1950 roku.

By³ to zreszt¹ wyj¹tkowy rok, obfituj¹cy
w "dziwne" wydarzenia. Wiosn¹ tego roku przy-
szli do rodziców jacy� panowie. D³ugo rozma-
wiali z rodzicami, na koniec wyszli do stoj¹ce-
go obok domu budynku, zwanego "letni¹ jadal-
ni¹", a w zasadzie bêd¹cego sk³adem rupieci.
Po kilku dniach przyby³a ekipa aby porz¹dko-
waæ i remontowaæ ów budynek. Pracowali tyl-
ko wieczorami, Pod koniec maja zamieszka³a
tam pewna pani, któr¹ pó�niej nazywa³em "bab-
ci¹". Mia³a ona córkê, "ma³¹ Stefciê". "Babcia"
wcale nie by³a tak¹ star¹ babci¹, moja prawdzi-
wa by³a o wiele starsza, a "ma³a Stefcia" by³a
starsza ode mnie. Tak jednak mówili inni, wiêc
i ja tak mówi³em. Byli to biedni ludzie, gdy siê
wprowadzali, rodzice dali im jakie� swoje sprzê-
ty,  stó³ i szafê. "Babcia" pomaga³a w gospo-
darstwie, a za to otrzymywa³a drewno na opa³,
choæ pewnie nie tylko. Kilka dni po ich zamiesz-
kaniu mama moja zaczê³a szyæ piêkn¹ sukien-
kê dla "ma³ej Stefci". Jak siê pó�niej okaza³o,
w czerwcu, prawdopodobnie w �wiêto Zes³a-
nia Ducha �wiêtego "ma³a Stefcia" przyst¹pi³a
w miejscowej parafii do Sakramentów: Chrztu
i I Komunii.

By³em czêstym go�ciem, a mo¿e i intru-
zem, w domku "babci". Uwagê moj¹ zwróci³
wisz¹cy na �cianie, jedyny w ca³ym domu ob-
raz. Zna³em go ze swego domu jako "Serce Je-
zusa", jednak ten by³ jaki� inny, By³ ca³y drew-
niany, mia³ owalny kszta³t, a zamiast ramy dziw-
ne malowane wzory. Ca³y zreszt¹ by³ w jaskra-
wych kolorach. Pan Jezus mia³ du¿e oczy, któ-
re wydawa³o siê, ¿e zawsze na mnie patrz¹. Jego
du¿e serce okolone by³o kolczastym drutem, a
wokó³ rozchodzi³y siê jaskrawo¿ó³te promienie.
Na szyi mia³ naszyjnik, czy medalik z or³em.
Gdy pyta³em "babci" co to za obraz, mówi³a:
"Kiedy� ci powiem." Zapytana na tê okolicz-
no�æ "ma³a Stefcia" odpowiedzia³a: "To Sybi-
rak." Gdy zapyta³em ojca, kto to jest Sybirak,
odpowiedzia³ "Nigdy nie wymawiaj tego s³o-
wa". Czy¿ to nie prawdziwa tajemnica dla dziec-
ka?

Tak mija³y dni, nadszed³ wreszcie 6 grud-
nia. Gdy siê obudzi³em mama krz¹ta³a siê ju¿
po mieszkaniu. Podchwytliwie zapyta³a, czy nie
widzia³em �wiêtego Miko³aja. Odpowiedzia³em
zgodnie z prawd¹, ¿e nie, ale ona twierdzi³a, ¿e
wydawa³o siê jej, i¿ tu niedawno by³. Zachêca-
³a mnie do szukania jego �ladów.

Wkrótce znalaz³em paczuszkê owiniêt¹
w bia³¹ szmatkê. Rozpakowa³em i okaza³o siê,
¿e w �rodku jest �wiêty Miko³aj z piernika. Na
zewnêtrznej stronie naklejony mia³ piêkny bi-
skupi strój, a na g³owie oczywi�cie mitra, a nie
czapka z pomponem. Chcia³em go zaraz zje�æ,
ale trochê by³o szkoda. Pomy�la³em o zbli¿aj¹-
cych siê �wiêtach.

Kiedy jednak w dzieñ zapyta³em "ma³¹
Stefciê" co dosta³a od Miko³aja, us³ysza³em ¿e
nic. Wiedzia³em, ¿e Miko³aj przynosi prezenty
grzecznym dzieciom. Czy¿by ona by³a nie-
grzeczna? To by³o dla mnie niezrozumia³e. Wy-
t³umaczy³em sobie, ¿e pewnie Miko³aj nie wie-
dzia³ o niej, ¿e tu mieszka. Nie chcia³em te¿,
aby by³a smutna, wiêc podarowa³em jej swój
prezent. Wzbrania³a siê, ale gdy mama powie-

Z potrzeby serca

�ZAPOMNIANE�

BO¯E
NARODZENIE
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Ponownie bydlêce wagony, a w ka¿dym z nich
kilkana�cie rodzin. Na �rodku dziura w pod³o-
dze spe³niaj¹ca funkcjê urz¹dzenia sanitarne-
go. Podró¿ d³uga, brak ¿ywno�ci, picia i ogrze-
wania, a na dworze mróz. Po drodze zmar³y
Genia i Ania i le¿¹ gdzie� tam przy torach, ra-
zem z wieloma innymi trupkami z poci¹gu. (Nie
wiedzia³em wówczas co to znaczy le¿eæ przy
torach, teraz wiem.) Dotarli wreszcie do grani-
cy. Tam sprawdzanie dokumentów i baga¿u jak-
by rzeczywi�cie mogli mieæ kosztowno�ci. ̄ o³-
nierz zauwa¿y³ obraz i chcia³ go roztrzaskaæ,
Bronili go, podszed³ "starszyna" popatrzy³ na
nich, na dokumenty i powiedzia³: "Eto duraki,
utracili riebiatê to daj im ich Bohu". Jezus z
Syberii dotar³ z Polakami do ich Ojczyzny.

Jubileuszowy rok dwutysiêczny dobiega
koñca, poprosi³em wiêc tatê o swego rodzaju
podsumowanie mijaj¹cych trzystu sze�ædziesiê-
ciu kilku dni.

W moim wieku trochê inaczej postrzega
siê czas a zw³aszcza ten up³ywaj¹cy. Inaczej
(wolniej, spokojniej i bez wiêkszych zawirowañ)
mijaj¹ dni i je�li chodzi o konkretne owoce tego
Roku, to mogê jedynie pokusiæ siê o ujêcie w
szerszej skali.

Miasto, kraj, �wiat - w tych wymiarach
no¿na dostrzec dowody zmian i znaki czasu
wynikaj¹ce ze specyfiki prze³omu wieku i tysi¹c-
lecia. Ogólnie rzecz bior¹c, nie wydaje mi siê,
¿e poza oficjalnymi wypowiedziami zbyt wielu
ludzi przejê³o siê rang¹ i znaczeniem tego Roku.
Byæ mo¿e jest to tak jak z patriotyzmem. Za-
zwyczaj ma siê go pe³ne usta a jak co do czego,
to "uszy po sobie" i nie bardzo wiadomo co z
tym zrobiæ.

Próbowa³em doszukaæ siê widocznych
znaków i owoców Roku Jubileuszowego, i w któ-
r¹ stronê nie zwróciæ g³owy, wszêdzie dopatrzeæ
siê mo¿na owoców, lecz jakby lekko nadpsutych.

Przyk³ady? Proszê bardzo .Jak nie afery
to "wojny na górze" czy inne "kwiatki" elit rz¹-
dz¹cych. Niestety nie tylko ludzie "na �wiecz-
niku" popisuj¹ siê brakiem chêci czynienia do-
bra. My maluczcy równie¿ nie potrafimy sko-

A mój tato powiedzia³ ...

LEKKO NADPSUTE?
rzystaæ z szansy odnowy jak¹ daje Rok Jubile-
uszowy. Zawi�æ, zazdro�æ, z³o�æ, nietolerancja
to "przymioty" bardzo nam Polakom swoiste.
Przykro, ¿e nie potrafimy pobieraæ nauki da-
wanej nam nader czêsto przez ¿ycie. A �wiat
nie odbiega zasadniczo od obrazu do jakiego
jeste�my przyzwyczajeni. Konflikty, wojny,
gwa³cenie podstawowych praw ludzkich, to co-
dzienno�æ, która nikogo ju¿ nie dziwi i nie za-
skakuje. Krew leje siê na wszystkich kontynen-
tach (no mo¿e poza Grenlandi¹) obficie i dale-
ko - choæby na Bliskim Wschodzie - do jakiego-
kolwiek pojednania.

A przecie¿ Islam i Judaizm to religie mo-
noteistyczne i a¿ ci�nie siê na usta pytanie: -
Gdzie Duch Bo¿y i my�lenie o wielkim darze
Roku Jubileuszowego? W³a�ciwie nie bêdzie
radosne co powiem na zakoñczenie, ale to co
dzieje siê wokó³ nas nie napawa optymizmem.
Jako� nie mogê dopatrzeæ siê owoców tego
Wielkiego Jubileuszu i w wiek XXI wejdziemy z
"garbem" starych problemów, przywar i trage-
dii dnia dzisiejszego.

Smutne to spostrze¿enia, ale warto siê nad
nimi choæby chwilê zastanowiæ by byæ lepszym
i wykrzesaæ z siebie minimum si³ dla poprawy
siebie i swego otoczenia.

WOJCIECH

W Polsce osiedlono ich w Pêdzewie,
gdzie dostali domek i 4 ha ziemi. Jednak m¹¿
"babci" za zwi¹zanie siê "z wrogami w³adzy
ludowej" zosta³ w 1948 roku aresztowany i "za-
gin¹³". Ona, czyli "babcia" wraz z "ma³¹ Stef-
ci¹" jako "niepewni" byli niemile widziani w
tych okolicach i musieli szukaæ innego schro-
nienia. Potem by³a Pasterka, na której by³em z
rodzicami i ca³y czas my�la³em o tym, co us³y-
sza³em w t¹ Wigiliê.

Prze¿y³em ju¿ sporo �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia. By³y ró¿ne Wigilie. By³y Wigilie spê-
dzone w pracy, by³a jedna spêdzona w poci¹gu.
By³y pierwsze we w³asnej rodzinie, pierwsze z
w³asnymi dzieæmi. By³y równie¿ te, na których
zabrak³o ju¿ moich czy ¿ony rodziców. Jednak

ta Wigilia z przed 50 lat, Wigilia dziecka, które
dowiedzia³o siê tak wiele, jako� najbardziej
utkwi³a w mej pamiêci. Choæ wiele szczegó-
³ów na pewno ulecia³o z pamiêci, jednak mimo
woli wracam zawsze do tamtych czasów i tam-
tych ludzi, którym tyle zawdziêczam. Wigiliê
Jubileuszow¹ obchodzi jeszcze gdzie� tam, na
Mazurach, obecnie ponad 70-letnia  "ma³a Stef-
cia". Pozostali "bohaterowie" zostali ju¿ wezwa-
ni na inn¹ Wigiliê.

Obraz "Sybiraka", który przeszed³ wraz
z nimi ró¿ne koleje losu jest prawdopodobnie
w Izbie Pamiêci w Zwi¹zku Sybiraków w Bia-
³ymstoku.

ADALBERT

Kochany bracie, droga siostro. Na pew-
no nieraz ci by³o dane byæ uczestnikiem mniej
lub bardziej za¿artej dyskusji na tematy religij-
ne. (...) W dyskusji religijnej nie znajdzie siê
jednak prawd wiary, nie do�wiadczy siê pog³ê-
bienia wiary. ¯eby to siê dokona³o trzeba do³¹-
czyæ do s³uchaczy Jana Chrzciciela i wraz z nimi
i�æ na pustyniê, by tam us³yszeæ g³os wo³aj¹ce-
go na pustyni: (...) �Pora ¿eby� porzuci³ swoje
grzechy i wróci³ na drogê przykazañ�. Do ludzi
uczciwych i sprawiedliwych mówi mniej wiê-
cej tak: Spróbujcie rozpoznaæ jak bardzo jeste-
�cie oddaleni od Boga. Musicie siê nawróciæ
(...). Ta uczciwo�æ i sprawiedliwo�æ je�li bêdzie
dotkniêta robakiem grzechu, bêdzie i tak nisz-
cz¹ca. Pragnienie uczciwo�ci i sprawiedliwo-
�ci musi byæ przesi¹kniête mi³o�ci¹ do Boga i
cz³owieka.

Który z tych dwóch ludzi: grzesznik czy
uczciwy i sprawiedliwy jest bli¿szy tobie niech
sumienie twoje os¹dza.Jan Chrzciciel u�wiada-
mia nam jak bardzo potrzebujemy Zbawiciela,
a jednocze�nie jak czêsto siê na Niego zamyka-
my. To absurd powtarzaj¹cy siê tak czêsto. Z
jednej strony mówimy: Ty jeste� moim Panem.
Jezu ufam Tobie. (...) Z drugiej strony gdy przy-
chodz¹ kluczowe decyzje ¿yciowe mówimy: (...)
Nie teraz Bo¿e, mo¿e innym razem. (...) Dla-
czego? Dlaczego tylu ludzi nie uwierzy³o w Je-
zusa Chrystusa? Dlaczego nie uwierzyli w Je-
zusa Chrystusa ci, którzy mieli okazjê s³yszeæ
Go, widzieli Jego cuda? (...)

Chyba dlatego, ¿e nie wszyscy byli do
wiary przygotowani. Bo ¿eby uwierzyæ i przy-
j¹æ - trzeba us³yszeæ. I dlatego nam by³o po-
trzebne to wyj�cie na pustyniê.

Dlaczego nam, którzy mamy tak ogrom-
ne bogactwo S³owa Bo¿ego, prawdy Bo¿ej, m¹-
dro�ci Ko�cio³a, bogactwa �wiêtych, (...) dla-
czego tak trudno jest nam  uwierzyæ w Jezusa
Chrystusa?

(...) Dzisiaj tu jeste� jak na pustyni. Zo-
stawi³e� swój dom, pracê, telewizjê, komputer,
wszystko zosta³o tam, nawet je¿eli jeste� z mê-
¿em, z przyjacielem, z koleg¹. Szed³e� w tej
wspólnocie ludzi, którzy tu s¹, pos³uchaæ Jego.
S³uchaæ, bo wiara rodzi siê ze s³uchania. I na
ile jej �wiat³o przenika mnie - podejmujê jej
dzie³o. Dlatego Jan Chrzciciel mówi: Gotujcie

G³os niedzielny - 10. grudnia 2000 r.

PUSTYNIA ...
drogê Panu, prostujcie �cie¿ki Jego. Ile jest w
nas do prostowania, ¿eby Bo¿e Narodzenie, któ-
re bêdziemy prze¿ywali, by³o tym Bo¿ym na-
rodzeniem na teraz, ¯eby Bóg móg³ siê naro-
dziæ realnie, nie �wi¹tecznie, kalendarzowo, ale
prawdziwie. Przygotujcie. Bo to musi byæ czas
przygotowania, te sprawy wymagaj¹ czasu.

Wigilia. Ile trudu w³o¿ysz ¿eby by³o �wi¹-
tecznie. Choinka. Stó³. Ile trudu w³o¿ysz, aby�
móg³ uszanowaæ trud swej ¿ony, dzieci? I jaki
ty tam staniesz? Czy pojawi siê tam S³owo
Bo¿e? Czy bêdzie Pismo �wiête?

Przygotujcie drogê Panu. Staniesz z
op³atkiem bia³ym i bêdzie czas na sk³adanie
¿yczeñ. Czy ominiesz kogo�, kto jest trudny,
któremu trzeba daæ du¿o mi³o�ci, a ciebie nie
bêdzie staæ? A mo¿e twoje ¿yczenia bêd¹ ¿y-
czeniami cz³owieka pot³uczonego, praktycznie
¿adne, be³kot, mo¿e nawet poca³unek, ale czy

nie Judasza? To s¹ trudne sprawy, które wyma-
gaj¹ przygotowania. Tego nie da siê zrobiæ szyb-
ko. Du¿o ³atwiej usun¹æ plamê na wyk³adzinie
czy wypucowaæ okna, ni¿ to co w �rodku, bo to
domaga siê zgromadzenia mnóstwa mi³o�ci i
wybaczenia. Na ile powiedzenie w wieczór wi-
gilijny: Pokój z tob¹ - bêdzie prawd¹, a na ile
nie dasz rady.

Przygotujcie drogê Panu. By³oby strasz-
ne gdyby twoje serce by³o zamkniête na Boga.
Ten wieczór jest trudny dla sumienia i pokazu-
je jacy naprawdê jeste�my. I by³oby ciê¿ko gdy-
by w Bo¿e Narodzenie, w ten wieczór, Jezus
us³ysza³ to co Maryja us³ysza³a w Betlejem w
gospodzie: Nie ma miejsca. By³oby straszne
gdyby w ¿³óbku twojego serca by³o pusto. Prze-
cie¿ to s¹ �wiêta Bo¿ego narodzenia, które maj¹
byæ Twoj¹ rado�ci¹.

g³osi³ ks. Krzysztof,  wybór IRENA JADWIGA
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PYTANIA U KRESU ROKU
Dobiega powoli koñca Rok Jubileuszo-

wy. By³ to i nadal jest jeszcze, rok wyj¹tko-
wy, obfity w mo¿liwo�ci dost¹pienia ³ask. A
poniewa¿ zbli¿a siê jego kres, wiêc staje siê
sposobno�ci¹ do czynienia podsumowañ i
refleksji. Czy rzeczywi�cie by³ to dla nas
ROK JUBILEUSZOWY w pe³nym tego s³o-
wa znaczeniu? Czy skorzystali�my z jego
darów? Czy starali�my siê spojrzeæ na nasze
¿ycie przez jego pryzmat i mo¿e co� zmie-
niæ? Je¿eli nie - to jest  jeszcze na to czas.
Mo¿na to uczyniæ w pojedynkê lub wspól-
nie, w ma³¿eñstwie, rodzinie, we wspólno-
cie. Jedn¹ z takich mo¿liwo�ci daje wspól-
nota Domowego Ko�cio³a, zwana potocznie
Oaz¹ Rodzin. Nie tak dawno odby³a siê w
naszej parafii niedziela ewangelizacyjna Oazy
Rodzin. Mogli�my wys³uchaæ s³ów ksiêdza
moderatora o za³o¿eniach wspólnoty oraz
�wiadectw ma³¿eñstw, które drogê swojego
ma³¿eñskiego i rodzicielskiego powo³ania
realizuj¹ m.in. poprzez Domowy Ko�ció³.
Czy te wypowiedzi zasia³y w nas ziarno za-
ciekawienia, niepokoju? Mo¿e poruszy³y ja-
kie� zagubione serce? Spróbujmy jeszcze raz
przeanalizowaæ niektóre fragmenty tych wy-
powiedzi.

KS. PIOTR WENCEL
Przed nami Rok Jubileuszowy, w któ-

rym w sposób szczególny chcemy odkryæ moc
, ³askê p³yn¹c¹ z faktu, ¿e "S³owo Bo¿e sta³o
siê cia³em". Chrystus siê narodzi³ w�ród nas,
dla nas cierpia³ i dla nas umar³ i zmartwych-
wsta³. A jednocze�nie w tym Roku Jubileuszo-
wym tak mocno dosiêga nas zabieganie, ¿e
nie mamy na nic czasu. Szczególnie do�wiad-
czaj¹ tego ci wszyscy, którzy zostali powo³a-
ni na drogê ¿ycia ma³¿eñskiego, rodzinnego.
Oto bowiem m¹¿ i ¿ona nie maj¹ czasu, ¿eby
ze sob¹ rozmawiaæ, nie maj¹ czasu, ¿eby roz-
mawiaæ ze swoimi dzieæmi, bo troszcz¹ siê o
sprawy tego �wiata, o to ¿eby zabezpieczyæ
byt. Je¿eli tylko m¹¿ pracuje, to musi praco-
waæ d³ugo, ¿eby jakiekolwiek pieni¹dze przy-
nie�æ. Je¿eli oboje pracuj¹ to nie ma czasu
dla rodziny. Jak nie maj¹ pracy, to szukaj¹ i
siê martwi¹. I tak zostaj¹ tylko skrawki cza-
su, które mo¿na by odnale�æ. A jeszcze w te
skrawki czasu wchodzi telewizor, który bez
przerwy �chodzi� i zabiera ten czas najczê-
�ciej... Kardyna³ Wyszyñski mówi³ "czas to
mi³o�æ". Mo¿emy daæ swój czas Panu Bogu.
W³a�nie prze¿ywaj¹c te wszystkie trudno�ci,
ma³¿eñstwa w Ko�ciele Katolickim zaczê³y
szukaæ, jak to zrobiæ, ¿eby ¿yj¹c w tym cza-
sie, teraz, tutaj, nie zagubiæ jedno�ci rodzi-
ny, jedno�ci ma³¿eñskiej, gdzie� oddychaæ
razem. I st¹d powsta³y ró¿ne wspólnoty, ru-
chy rodzinne, prorodzinne.

KATARZYNA I TOMASZ
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 (�wiadectwo)
TOMASZ: Parê lat temu nie bardzo by³em
sk³onny nale¿eæ do jakiej� wspólnoty. Uwa-
¿a³em, ¿e jest to forma sztywna, po�wiêcenie
trochê czasu. Uwa¿a³em, ¿e nasze ¿ycie ro-
dzinne   jest  wystarczaj¹co wype³nione Bo-
giem. Uczêszcza³em na Mszê �w. co niedzie-
lê, tak¿e w �wiêta. Przystêpowa³em parê razy
w ci¹gu roku do Sakramentu Pokuty i prak-
tycznie uwa¿a³em siebie za wierz¹cego, prak-
tykuj¹cego katolika... S¹dzi³em, ¿e to wystar-
czy. Ale w naszym ma³¿eñstwie, tak jak w ka¿-
dym, ró¿nie siê dzia³o. By³y chwile rado�ci,
wspólnego prze¿ywania wolnego czasu, po-
moc dzieciom w nauce. Ale w tym wszystkim,
czasami by³y  chwile goryczy, nie potrafili-
�my siê zrozumieæ. By³y momenty sporów. I
wtedy zawsze pozostawa³a w  sercu jaka� taka

zadra, jaka� blizna. By³y niedomówienia, tak
zwane ciche dni. To jako� pó�niej powsze-
dnia³o. I wtedy motorem dzia³ania by³a Ka-
sia.... I poci¹gnê³a. Po prostu powiedzia³a -
a mo¿e jednak.
KASIA: ...Ta my�l przysz³a mi do g³owy, kie-
dy by³o mi ciê¿ko. Kiedy codzienne obowi¹z-
ki przekracza³y mnie, nie mog³am sobie z tym
daæ rady, a jeszcze taka "pomoc" ze strony
mê¿a, który by³ zajêty prac¹. ¯al do niego,
¿e nie uczestniczy w tych domowych obowi¹z-
kach tak jak bym tego oczekiwa³a. By³o mi
bardzo ciê¿ko, co� siê zaczê³o psuæ. Wówczas
nadarzy³a siê okazja wyjazdu do Czêstocho-
wy. Tam, stoj¹c przed obrazem Matki Bo¿ej,
z mojej duszy wyrwa³ siê krzyk: Matko po-
mó¿, bo ja sobie nie mogê daæ rady.  Nasza
rodzina mo¿e siê rozpa�æ. Nasze ma³¿eñstwo
psuje siê... Po powrocie do domu, ¿ycie sz³o
starym torem, ¿adnego cudu nie by³o. Ale te-
raz z perspektywy czasu mogê powiedzieæ, ¿e
Bóg zacz¹³ dzia³aæ w naszym ¿yciu. Dzia³a³
powoli, ale bardzo konsekwentnie, stawiaj¹c
na naszej drodze ludzi, którzy nam mówili
w³a�nie o wspólnotach. Na kolêdzie ks. Pra-

³at zaproponowa³: "a mo¿e by�cie wst¹pili
do Oazy Rodzin". Zasia³ ziarenko w naszych
sercach, naszych my�lach, to ziarenko doj-
rzewa³o a¿ 5 lat. D³ugo, ale   w koñcu zdecy-
dowali�my siê i wst¹pili�my do Domowego
Ko�cio³a. Zaczê³a siê nasza edukacja, zaczê³o
siê nasze poznawanie Boga w nas samych, w
najbli¿szych, w mê¿u, w dzieciach. Trudno
zauwa¿yæ Boga w kim� kto dra¿ni, kto de-
nerwuje, przez którego tracê cierpliwo�æ,
naprawdê trudno. Ale cz³onkowie i bracia ze
wspólnoty mieli te same problemy, wiêc wie-
dzia³am, ¿e  nie jestem sama w tych k³opo-
tach. Poznawanie Boga, odnajdywanie Go w
drugim cz³owieku, w najbli¿szym memu ser-
cu, pomaga³o ¿ebym ja sama zaczê³a siê zmie-
niaæ... Zaczêli�my wychowywaæ siebie na-
wzajem i zmieniaæ siê nawzajem, tak, ¿eby
dzieci to widzia³y. Mam nadziejê, ¿e widz¹,
¿e jest inaczej. Porównuj¹c ten czas przed
wst¹pieniem i teraz, muszê powiedzieæ, ¿e
jednak siê zmieni³o na lepsze. Przedtem mo-
dlitwa  nasza, moja osobista, to by³ zwyk³y
pacierz, tradycyjny, z obowi¹zku. Natomiast
teraz modlitwa jest pragnieniem  rozmowy z
Bogiem. Jest to pragnienie nie tylko moje, ale
równie¿ i mê¿a i wci¹gamy w to równie¿ dzie-
ci. Modlimy siê równie¿ wspólnie przed po-
si³kiem, wieczorem i ta modlitwa razem, kie-
dy dzieci odmawiaj¹ to dzia³a na nie, ¿e oni
s¹ jacy� inni, lepsi, bo nie wypada po wspól-
nej modlitwie byæ w stosunku do siostry czy
brata nieprzyjemnym, niedobrym. Kiedy�,
kiedy z mê¿em mieli�my tak zwane ciche dni,
by³y k³ótnie, bo to jest nieuniknione, to pozo-
stawa³ w sercu ¿al, rozgoryczenie, a teraz jest
s³owo przepraszam, przebacz mi, nie chcia-
³em. Dzieci to widz¹ i mam nadziejê, ¿e siê
ucz¹, ¿e nale¿y przepraszaæ. Kiedy� nasze
¿ycie chcia³am uk³adaæ wed³ug moich pla-
nów, bo uwa¿a³am, ¿e one s¹ najlepsze, ¿e
dobre dla rodziny. Teraz modlê siê - Panie
Bo¿e Tobie oddajê swoj¹ pracê, moje my�li,
moje s³owa. Prowad� mnie, prowad� nas, bo
Ty wiesz najlepiej, co dla nas jest dobre. A
nasze serca uczyñ ciche i pokorne. I codzien-
nie dziêkujemy Panu Bogu za wszystko...

Mo¿e warto skorzystaæ w³a�nie z tej
drogi? Osobi�cie twierdzê, ¿e TAK. Sam,
wraz z ma³¿onk¹ i rodzin¹, do�wiadczam tego
ju¿ od kilkunastu lat i nie ¿a³ujê. Wrêcz prze-
ciwnie. Czy chcesz ¿eby owocem Twojego
Roku Jubileuszowego by³o skorzystanie z
dobrodziejstw jakie niesie wspólnota Domo-
wego Ko�cio³a?  "Czas to mi³o�æ" - nie
wstyd�my siê mi³o�ci.

BOGDAN

Wypowiedzi pochodz¹ z zapisu magnetofonowego.

Odczytu i skrótów dokonali: Marzenna i Bogdan



NIEDZIELNE ZAWIEJE
19 IX - spotkanie z Jackiem Krycha³¹ - cz³o-
wiekiem zakochanym w Irlandii. Mimo m³ode-
go wieku ju¿ piêciokrotnie odwiedzi³ ten kraj.
Dowiedzieli�my siê genezy irlandzkiej flagi.
(zieleñ symbolizuje katolików, pomarañczowy
protestantów, a biel - pokój miêdzy nimi) Nie
nale¿y myliæ Irlandii z Irlandi¹ Pó³nocn¹!
Okaza³o siê, ¿e jest to naród bardzo podobny
do naszego sw¹ go�cinno�ci¹, dobrze znaj¹cy i
lubi¹cy nas.
26 IX - spotkanie z mgr. Jackiem Linderem na
temat "Katolik wobec ataku kultury masowej".
Porozmawiali�my zarówno o czasach obecnych,
jak i o pocz¹tkach kultury masowej XIX wie-
ku. Doszli�my do smutnego wniosku, ¿e po-
wsta³a ona w katolickiej Europie, aby pó�niej
przeciw katolicyzmowi siê obróciæ. Na skutek
wojen �wiatowych centrum kulturalnym �wiata
sta³y siê Stany Zjednoczone. Przeanalizowali-
�my tak¿e sytuacjê mediów w Polsce, m.in. pra-
sy katolickiej.

WICHURA

SPOTKANIA NA PIÊTERKU
29 IX - go�cili�my niezwyk³¹ postaæ. By³a ni¹
pani Renata Mauer - mistrzyni olimpijska z
Sydney. Uczestnicy spotkania mogli us³yszeæ
jak wygl¹da droga do tak wielkiego tytu³u, ile
wymaga pracy i cierpliwo�ci. Dowiedzieli�my
siê, jak wielka presja ci¹¿y na sportowcach wal-
cz¹cych o "z³oto", kiedy wiedz¹, ¿e liczy na nich
ca³y kraj. Us³yszeli�my wypowied� na temat
znoszenia pora¿ek i rado�ci sukcesu. Pani Re-
nata podkre�li³a, ile dla niej znaczy wiara w
zwyciêstwo i wyzna³a, ¿e wszystkie "dziesi¹t-
ki" strzeli³a dla Pana Boga.

Trudno go zdefiniowaæ ...Wed³ug
"S³ownika jêzyka polskiego"  jest nieprzerwa-
nym ci¹giem nastêpuj¹cych po sobie chwil,
nieprzerwanym trwaniem. Znane powiedze-
nie g³osi, ¿e "to pieni¹dz". Jedni ceni¹ go i
szanuj¹, inni zabijaj¹ i marnuj¹. Niektórym
wci¹¿ ucieka, choæ s¹ i tacy, dla których stoi
on w miejscu.

CZAS - jedno krótkie s³owo opisuj¹-
ce nasz¹ rzeczywisto�æ. Nikt chyba nie zaprze-
czy temu, ¿e on jest. Jak to siê wiêc dzieje, ¿e
tak czêsto mo¿na us³yszeæ zdanie: "Nie mam
czasu!". Brakuje go rodzicom dla swych dzie-
ci, nie starcza przyjacio³om na spotkanie. On
mija! Nie maj¹ go studenci, spiesz¹ siê leka-
rze i profesorowie. On p³ynie! Zajêty jest dy-
rektor i sekretarka, biegnie gdzie� sprz¹tacz-
ka. On ucieka! Nie rozmawiamy o zwyk³ych,
codziennych sprawach; zapomnieli�my ju¿
czym jest wspólny niedzielny obiad. On pê-
dzi! Nie mamy go na czytanie ksi¹¿ek, czy
wyj�cie do teatru. On leci!

A my? Chcemy i�æ z jego duchem, byæ

Leci, up³ywa, ucieka

CZAS,   CZAS,  CZAS  ...

By³o w listopadzie
29. Na Mszy �wiêtej Akademickiej oraz na spo-
tkaniu po Mszy �w. go�cili�my Renatê Mauer -
mistrzyniê olimpijsk¹.
By³o w grudniu
4. Go�ciem Spotkania Biblijnego by³ dr Krzysz-
tof P³awski, a temat spotkania: "Pismo �wiête w
¿yciu osobistym, rodzinnym i zawodowym".
5. Na kolejnym spotkaniu Szko³y Modlitwy ks.
Grzegorz Wiciñski mówi³ o "Medytacji w Chrze-
�cijañstwie".
6. Po Mszy �wiêtej Akademickiej w sali D. A.
odwiedzi³ nas �w. Miko³aj - ka¿dy otrzyma³ pre-
zent - niespodziankê.
7. Odby³o siê kolejne spotkanie dla osób planuj¹-
cych przysz³o�æ w Rodzinie, którego temat by³
nastêpuj¹cy: �Czy mi³o�æ nigdy nie ustaje?"
8. O godz. 21.00 rozpoczêli�my Nocne Czuwa-
nie Adwentowe "Pos³a³ Bóg do mnie Anio³a",
które zakoñczyli�my Msz¹ �w. o godz. 24.00.
11. "Pog³êbiamy wiedzê o Pi�mie �wiêtym" to
tytu³ Spotkania Biblijnego, którego go�ciem by³
Salezjanin - ks. Arnold Zimnicki.
12. "Media a prawda"  - ten temat podejmowali-
�my podczas ostatniego spotkania Studenckiego
Klubu Dyskusyjnego, a pomagali nam w tym go-
�cie: ks. Rafa³ Grabowski - dyrektor Radia Plus
Bydgoszcz i Maciej Grze�kowiak z Telewizji
Bydgoszcz

13. WIGILIA AKADEMICKA po³¹czona ze spo-
tkaniem Grupy Akademickiej "Przezroczystej"
oraz uczestników XV �DM, zakoñczona o godz.
24.00 Pasterk¹ Akademick¹ w kaplicy.

Bêdzie jeszcze w grudniu
15 - 17.12. Jedziemy (oko³o 60 osób) do Lubo-
stronia na Adwentowe Dni Skupienia.

24, 25 i 26 - ¯ywy ¯³óbek

Spotkanie M³odych Taize w Barcelonie.

Bêdzie w styczniu 2001 roku
5. Zapraszamy na Czuwanie pierwszopi¹tkowe,
które rozpocznie siê o godz. 21.00 w kaplicy.

8-10. Kolêda w akademikach ATR-u

12. Zapraszamy na Bal Karnawa³owy

15-16. Kolêda w akademiku AM

17. Msza �wiêta w intencji sesji (20.00 - kaplica)

Od 17. codziennie o 21.00 w kaplicy modlimy siê
za egzaminowanych i egzaminuj¹cych

Grupa Charytatywna Duszpasterstwa Akademic-
kiego dziêkuje wszystkim tym, którzy w jakikol-
wiek sposób pomogli w zorganizowaniu Miko³a-
jek dla dzieci z Domów Dziecka i Domów Sa-
motnej Matki.

PRZYGOTOWA£ MA£Y

Informujemy
zawiadamiamy

O spotkaniach w DA Martyria

Na koniec ka¿dy móg³ potrzymaæ w d³oniach
prawdziwy z³oty medal olimpijski i ustawiæ siê
w d³ugiej kolejce po autograf lub do zdjêcia z
naszym go�ciem.

ELA

IMPREZY
30 XI - Bal Andrzejkowy. Pierwsi uczestnicy
pojawili siê oko³o godziny 19-tej, a ostatni opu-
�cili aulê oko³o 2-giej w nocy. Kulminacyjnym

punktem balu by³ program artystyczny, który
zawiera³ konkursy oraz bajkê pt. "Królewna
�nie¿ka i 7 krasnoludków" wystawion¹ przez
studentów z D. A. Podczas tej wyj¹tkowej za-
bawy ucztê mo¿na by³o urz¹dziæ te¿ swoim ¿o-
³¹dkom, dziêki przygotowanym posi³kom i na-
pojom. Na balu bawi³o siê ponad 80 osób. My-
�limy, ¿e wszyscy byli usatysfakcjonowani i nikt
nie ¿a³owa³, ¿e zdecydowa³ siê spêdziæ ten wie-
czór w Martyrii.

ANIA I MARTA

JACKI, RENATA,  ...

"na czasie". Czêsto go trwonimy, zajmuj¹c siê
czym� tylko dla jego zabicia. Staramy siê ro-
biæ wszystko "na czas", choæ on nas czêsto
nagli. Gonimy go w dzieñ powszedni, nie
mamy go w niedzielê. Up³ywa nam w pracy,
w szkole i autobusie.

Zbli¿a siê CZAS Bo¿ego Narodzenia.
Mo¿e (a nawet na pewno) warto go wykorzy-
staæ, m¹drze zaplanowaæ. To najwy¿szy czas,
by zd¹¿yæ. (na czas!) Zrób wszystko, aby mieæ
go trochê, albo lepiej du¿o, du¿o wolnego!
Wykorzystaj go na to, na co Ci go od dawna
brakowa³o. Odwied� rodzinê, zadzwoñ do
znajomego, we� do rêki gazetê (oczywi�cie
polecam "Na o�cie¿")... Wszystko inne zro-
bisz w swoim czasie. Niech �wiêta bêd¹ce
wspomnieniem przyj�cia na �wiat Boga, bêd¹
dla Ciebie szans¹ do zatrzymania siê choæ na
chwilê. Jeszcze tego nie napisa³am, a to jest
przecie¿ najwa¿niejsze - po pierwsze znajd�
czas dla Niego, Dzieciny Bo¿ej, która naro-
dzi siê w stajence. Pó�niej daj go sobie, by
kontemplowaæ tajemnicê Mi³o�ci, która przy-
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chodzi do ka¿dego z nas. Uciesz siê sob¹,
swoim ¿yciem. I zrób, co tylko bêdziesz móg³,
aby czas Narodzenia Boga wykorzystaæ ...za
wszystkie czasy.

  AGA

 Od autora: Czas [w:] S³ownik jêzyka polskie-
go, PWN Warszawa 1993, s.106-107



1 grudnia o godz. 18.00 podniesieniem
kurtyny w górê w Teatrze Polskim rozpoczêli-
�my nasz koncert urodzinowy, który zgodzi³ siê
poprowadziæ Micha³ Juszczakiewicz ( znany z
programu "Od przedszkola do Opola").

Po przedstawieniu krótkiej historii "Wia-
traka" przez pani¹ Mariolê Drapiewsk¹ wrêczy-
li�my honorowe statuetki  przyjacio³om "Wia-
traka", które zosta³y  wykonane przez znanego
artystê rze�biarza pana Aleksandra Dêtkosia.

Symboliczne Wiatraki otrzymali:
Krzysztof Cadelski - REKPOL; Henryk

Nierebiñski i Konrad Miko³ajski - ZAK£ADY
CHEMICZNE ORGANIKA - ZACHEM;
Ksi¹dz Pra³at Zygmunt Trybowski; Henryk
Skopowski - PKO BP ODDZIA£ REGIONAL-
NY W BYDGOSZCZY; Grzegorz Hinz i Ma-
rek Szefler; W³odzimierz Arciszewski; Jadwi-
ga Mojzesowicz - Bilewska - PRASOWE ZA-
K£ADY GRAFICZNE W BYDGOSZCZY;
Roman Jasiakiewicz - URZ¥D MIASTA BYD-
GOSZCZY; Teresa Piotrowska i Laura Hêsiak;
Józef Gramza - BUDOPOL; Edward Niedbal-
ski - EURO TIM; Janusz Kuzman - BAUMAT
SP. Z O. O.; Roman Robaczewski - BG¯ S. A.
ODDZIA£ W BYDGOSZCZY; Zbigniew Job;
Ewa Rumiñska - ZETO S. A.; Jacek Suty; Hen-
ryk Kaczmarek - ELEKTROMONTA¯ PO-
MORSKI S. A.; Zygmunt Boiñski - POLON
ALFA SP. Z O. O.; Miros³aw Szczupacki -
OKTAN S. A.; prof. Kazimierz Sadkiewicz; ks.
Krzysztof Buchholz.

Po czê�ci oficjalnej nadszed³ czas na
wystêp dzieci, uczêszczaj¹cych na zajêcia jê-
zyka angielskiego w "Wiatraku" i dzieci, �pie-
waj¹cych piosenki Mietka Szcze�niaka - go�cia
wieczoru. Ogromn¹ odwag¹ wykaza³y siê przed-
szkolaki wystêpuj¹c przed piêciuset osobow¹
publiczno�ci¹. Jako pierwszy z odwa¿nych  za-
�piewa³ piosenkê "Co ty na to"  Wojtek Adam-
czak. Ludmi³a Kaczanowska wykonywan¹ przez
siebie piosenkê "Prababcia" zadedykowa³a swo-
im prababciom i zdradzi³a, ¿e w przysz³o�ci

chcia³aby zostaæ dyrektorem. Piêcioletni Filip
Grygorcewicz uko³ysa³ ca³¹ salê piosenk¹ "Maj
siê", a Patrycja Helm utworem "Kocham" udo-
wodni³a, ¿e ³atwo jest �piewaæ o mi³o�ci. Jako
ostatni "Dumkê na dwa serca" zaprezentowa³
duet w sk³adzie Daria Lietz i Szymon Nawroc-
ki i to oni w³a�nie otrzymali nagrodê  jury do-
ros³ego - wykonanie "Dumki..." wraz z Miet-
kiem. Natomiast nagrodê dzieciêcego jury -
du¿¹ pluszow¹ maskotkê - otrzyma³ Filip. Ka¿-
de z dzieci otrzyma³o maskotki, ufundowane
przez firmê Brio - Galtex
Sp. z o. o.

Kolejnym punktem programu by³a au-
kcja. Pod m³otek posz³y: praca plastyczna z kon-
kursu na projekt kartki bo¿onarodzeniowej au-
torstwa Aleksandry Kucewicz "Matka Bo¿a La-
wendowa"; "Anio³ Wiatraka"; p³yta M. Szcze-
�niaka z dedykacj¹; 30 kilogramowy worek
m¹ki oraz ceg³a.

Wszystkie �skarby� ku naszej uciesze zo-
sta³y kupione, a dochód z aukcji zostanie prze-
znaczony na budowê Domu Jubileuszowego.
Mietek Szcze�niak u�wietni³ obchody naszych
pi¹tych urodzin swoim koncertem, w czasie któ-
rego sala wype³niona po brzegi doros³ymi i
dzieæmi �piewa³a wraz z nim i �wietnie przy tym
siê bawi³a.

Na koniec uroczysto�ci wjecha³ na scenê
tort, a 5 zapalonych na nim �wieczek zosta³o
zdmuchniêtych przez by³ych i obecnych pra-
cowników CKK "Wiatrak", których poproszo-
no o wej�cie na scenê. Tym oto mi³ym i nie-
zwykle smacznym akcentem zakoñczyli�my
pierwszy z punktów obchodów pi¹tych urodzin
"Wiatraka".

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
pomogli nam w organizacji przedsiêwziêcia,
jakim by³ koncert w Teatrze Polski sk³adamy
serdeczne podziêkowania. Dziêkujemy równie¿
za wszystkie ¿yczenia, które otrzymali�my z
okazji jubileuszu.

19 listopada o godz. 17.00 og³osili-
�my wyniki i wrêczyli�my nagrody w kon-
kursie plastycznym na projekt kartki bo¿o-
narodzeniowej w Roku Jubileuszowym
2000 pod has³em "A S£OWO CIA£EM
SIÊ STA£O I ZAMIESZKA£O MIÊDZY
NAMI". Na konkurs wp³ynê³o prawie 700
prac nie tylko z Bydgoszczy. Jury w sk³a-
dzie: prof. Bogdan Chmielewski, ks. To-
masz Cyl, mgr Aleksandra Ko�mieja, mgr
Arkadiusz Jasiñski przyzna³o nagrody w na-
stêpuj¹cych kategoriach wiekowych:

6 - 9 lat I m. - Agnieszka £¹czna l. 9
ex. Martyna Cierzniakowska l. 8 (druk) II
m. - Zofia Paprocka l.5 (druk) III m. - Ali-

cja Mu¿a l. 5 (druk)
10 - 12 lat I m. - Miko³aj Tyczyñski l.

10 (druk) II m. - Ma³gorzata Warczak l. 11
(druk) III m. - Rados³aw Kaja l. 12

13 - 15 lat I m. - Lucyna Pilarska l.
15 (druk) II m. - Olga Sypek l. 13 (druk) III
m. - Magdalena Dudzyñska l. 14 (druk) ex.
Kornelia Klawiñska l. 14 (druk) [W kate-
gorii powy¿ej 15 lat nie przyznano nagród
ani wyró¿nieñ].

Ponadto do druku zakwalifikowano 7
prac, z czego cztery pierwsze uzyska³y wy-
ró¿nienie za formê artystyczn¹: Dorota Ga-
piñska l. 12, Joanna Pielacha l. 9, Martyna
Osowska l. 9, Katarzyna Szyplik l. 13,

O urodzinach 5-latka

�ACH, CIO TO BY£ ZA KONCELT!�

Konkursy, konkursy ...

KARTA, WIENIEC, NAGRODY ...
Marta Moczad³o l. 12, Natalia Pietrzak l.
13, Kamila Galiñska l. 13. Przyznano rów-
nie¿ dodatkowe wyró¿nienia pracom, na-
stêpuj¹cych autorów: Micha³ Kaszowski,
Marta Pietruszyñska, Magda Adamek, Jo-
anna Zaj¹ka³a, Agnieszka Koch, Agata Ba-
zylej, Tomasz Szymenderski, Tadeusz Do³-
kowski.

Nagrody w konkursie ufundowali:
Sklep Muzyczny "PULS", Kuratorium
O�wiaty, Prezes Urzêdu Zamówieñ Publicz-
nych - Pani Teresa Piotrowska, Prasowe Za-
k³ady Graficzne w Bydgoszczy, Firma
REKPOL.

3 grudnia o godz. 11.00 rozwi¹zali-
�my konkurs na wieniec adwentowy; auto-
rami konkursowych wieñców by³y rodziny
Klawiñskich i Frymarków oraz uczniowie
ko³a plastycznego przy SP 27.

Uprzejmie donoszê, ¿e ...
W  "Wiatraku" w tym roku jedno wielkie

�wiêto - pi¹te urodziny.  1 grudnia odby³ siê
koncert w Teatrze Polskim, gdzie go�æmi spe-
cjalnymi byli Micha³ Juszczakiewicz i Mietek
Szcze�niak  Dzieciaki �piewa³y piosenki Miet-
ka w konwencji programu "Od przedszkola do
Opola", wrêczone zosta³y statuetki "Przyjaciel
Wiatraka". Oj! Dzia³o siê, dzia³o. W najbli¿-
szych planach "Wiatraka" jest �wietlica dla dzie-
ci w przerwie �wi¹tecznej. Radzê s³uchaæ do-
k³adnie og³oszeñ i szukaæ informacji na tablicy
w ko�ciele. A w styczniu zapraszaj¹ na koncert
kolêd w wykonaniu Rodzin Pospieszalskich i
Steczkowskich. 11 stycznia o 19.00 w naszym
ko�ciele - bilety normalne po 30 z³ a ulgowe po
20 z³. mo¿na ju¿ kupiæ w "Wiatraku", w ksiê-
garni Ain Karim, u �w. Hieronima i w sklepie
muzycznym "Puls". Mo¿e warto komu� zrobiæ
prezent pod choinkê?

Pozdrawiam serdecznie i ¿yczê wszyst-
kim dobrych, spokojnych �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia!

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



Prezent pod choinkê

SAMEMU
BOGU
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W RZYMIE

6.01.2001 Zamkniêcie Wielkiego Jubileuszu
i Drzwi �wiêtych przez Ojca �wiêtego Jana
Paw³a II w Bazylice �wiêtego Piotra.
W FARZE KONKATEDRZE

W grudniu

24. o godz. 24.00 Uroczysta Jubileuszowa
Msza �w. Pasterska
31. 18.00 Msza  �w. z dziêkczynnym
"Te Deum" na zakoñczenie roku. * 19.00
Rozpoczêcie czuwania w oczekiwaniu na III
Tysi¹clecie *  23.00  Uroczysta Msza �w.
prze³omu wieków i tysi¹cleci.

W styczniu 2001

5.  godz. 18.00 Zamkniêcie Wielkiego Jubi-
leuszu w Farze-Konkatedrze.
INTENCJE PAPIESKIE

GRUDZIEÑ

OGÓLNA -  Aby obchody Jubileuszu pobu-
dzi³y wszystkich ludzi dobrej woli do konse-
kwentnego dzia³ania na rzecz promocji ¿y-
cia ludzkiego.

MISYJNA - Aby godno�æ dziecka by³a za-
wsze szanowana, oraz by zniknê³y wszelkie
formy wyzysku dzieci.
STYCZEÑ 2001

MISYJNA - Aby wychowanie �wieckie
i religijne pomaga³o usun¹æ w �wiecie wszel-
kie formy nietolerancji i dyskryminacji.

OPRACOWA£ KFAD I MIETEK

KALENDARIUM
2000-2001

P³yta "JESTEM BY KOCHAÆ CIÊ" - to
zbiór najbardziej radosnych kolêd i piose-
nek na ka¿d¹ okazjê.Nagra³y j¹ dzieci ze
scholii "Soli Deo" i m³odzie¿ z zespo³u
"IZRAEL" - rodem z naszej parafii, oraz
specjalnie zaproszeni muzycy. P³yta lub ka-
seta mo¿e byæ doskona³ym prezentem pod
choinkê dla naszych dzieci, rodziców, babæ
i dziadków. P³ytê i kasetê mo¿na nabyæ w
sklepiku parafialnym w cenie: p³yta - 25 z³,
kaseta - 15 z³  Wszystkim ¯yczymy Weso-
³ych �wi¹t i rado�ci ze wspólnego kolêdo-
wania.

Z muzycznym pozdrowieniem zespó³
SAMEMU BOGU

BY£EM GO�CIEM HUBERTA

NOSI£EM PLAKIETKÊ "MILIONERZY"  Nie
bêdê ukrywa³, ¿e to ja wcze�niej uleg³em magii
telewizji i zadzwoni³em pod numer 0700 - ... aby
spróbowaæ swoich mo¿liwo�ci w popularnych "Mi-
lionerach".

Po spe³nieniu szeregu warunków, zaproszo-
ny zosta³em wraz z ma³¿onk¹ i córk¹ do Warsza-
wy na nagranie �wi¹tecznego wydania tego tele-
turnieju.

Powa¿n¹ innowacj¹ w tym Bo¿onarodze-
niowym wydaniu mia³o byæ uczestnictwo nie jed-
nego zawodnika a dwuosobowych rodzinnych ze-
spo³ów.

Na godzinê ósm¹ rano trzeba by³o zamel-
dowaæ siê w siedzibie Telewizji Polskiej S.A. przy
ul. J.P. Woronicza. Po sprawdzeniu obecno�ci
wydano kapitanom dru¿yn identyfikatory, bez któ-
rych by³yby problemy z poruszaniem siê po gma-
chu telewizji. Identyfikator (noszony na szyi) za-
wiera³ logo programu oraz napis �uczestnik�. Na-
grywano trzy odcinki w jednym dniu, wiêc zjecha-
³o siê ok. stu osób.

Mieli�my wyst¹piæ w drugim odcinku, który
emitowany bêdzie w I �wiêto Bo¿ego Narodzenia.
Jako pierwszy punkt programu dnia odby³o siê spo-
tkanie z prowadz¹cym program p.Hubertem
Urbañskim. Na szklanym ekranie wydaje siê on
sympatyczny i taki jest w rzeczywisto�ci. Przemi³y
cz³owiek, potrafi¹cy wspaniale roz³adowaæ napiê-
cie i wprowadziæ atmosferê luzu i rado�ci. Potem
by³o przej�cie do studia i re¿yser planu demon-
strowa³ wszelkie zawi³o�ci techniki telewizyjnej,
konieczne przy nagraniu takiego programu. Tak
wiêc �wiat³a, d�wiêk i sposób zachowania siê
przed kamerami. A by³o ich a¿ siedem. Po tych
wszystkich informacjach rozpoczê³o siê rejestro-
wanie pierwszej edycji konkursu. Trwa³o ono do
ok. 14. Wtedy naprawdê ruszy³a dla nas karuze-
la. Po charakteryzacji (retusz twarzy poprzez flu-
idy i puder) poproszono nas do studia na nagra-
nie. Wprowadzono zawodników oraz osoby towa-
rzysz¹ce do rzêsi�cie i kolorowo o�wietlonego stu-
dia. Zajêli�my miejsca przy komputerach. Pad³a
komenda "cisza nagranie" i wchodzi nienagannie
ubrany pan Hubert Urbañski. Po powitaniu czyta
pytanie i mamy 20 sekund na odpowied�. Odpo-
wied� znali�my, ale zabrak³o u³amków sekundy by
zasi¹�æ na fotelach naprzeciw p. Huberta. Pierw-
si szczê�liwcy szybko wypadli z gry i kolejne pyta-
nie na zasadzie " kto pierwszy ten lepszy ". Nie-
stety i tutaj przegrali�my z czasem. Odpowied�
prawid³owa lecz czas odrobinê gorszy. Po zakoñ-
czeniu nagrania obiad i wyjazd do domu. Jako cie-
kawostkê podam, ¿e wchodzili�my do studia ok.
godz. 15.00, a nagranie skoñczy³o siê krótko przed
godzin¹ 18.00. Dlaczego? Ano dlatego, ¿e wiele
razy powtarzaæ trzeba by³o niektóre kwestie, aby
potem na ekranie wszystko sz³o sk³adnie i jak na-
le¿y.

Powie kto�, ¿e nic nie wygrali�my i co tu
ciekawego? Po pierwsze mo¿na by³o poznaæ te-
lewizjê "od kuchni", zobaczyæ ludzi telewizji �na
¿ywo�. I wierzcie mi dostaæ zawrotu g³owy od tele-
wizyjnej "karuzeli". A kto twierdzi, ¿e to wszystko
takie proste niech si¹dzie za pulpitem komputera
w studiu a wtedy zobaczymy czy bêdzie tak ³atwo
i bez nerwów poczyna³ sobie choæby z pro�ciutki-
mi pytaniami. Spróbujcie zagraæ .Powodzenia!!!

OMC MILIONER WOJCIECH

PS. Nagranie odtworzone zostanie  25. grudnia 2000 r.
o zwyk³ej porze.

Listy  
do redakcji �Na o�cie¿� 

PRAKTYKI NIEDZIELNE
W PARAFII PW. MATKI BO¯EJ KRÓLOWEJ MÊCZENNIKÓW

W BYDGOSZCZY FORDONIE
(5. listopada 2000 r.)

Godziny Mszy
�w.

Liczba wiernych Liczba rozdanych Komunii Wiernych
Ogó³emMê¿czy�ni Kobiety Mê¿czy�ni Kobiety

W  KO�CIELE PARAFIALNYM

18.30(*) 152 204 53 120 356

7.00 137 169 72 121 306

8.30 231 457 145 265 688

10.00 344 622 175 406 966

11.30 456 605 179 338 1061

13.00 336 447 112 208 783

16.00 244 333 78 130 577

18.30 346 453 53 104 799

Ogó³em 2246 3290 867 1692 5536

W KAPLICY CHRYSTUSA MI£OSIERNEGO W  RCO I HOSPICJUM

Kaplica RCO 10 52 7 36 62

Hospicjum 0 2 0 2 2

Liczba Komunii rozdanych  poza Msz¹ �w.

RCO - - 4 20 -

Hospicjum - - 1 4 -

Uwaga: Liczba mieszkañców w parafii - 19.956, liczba wiernych w parafii - 17.600



Dla (starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
opracowa³ KfAD

1. Zna siê na przepisach prawnych
2. Drzwi lub brama
3. Knowanie, spisek
4. Prze³o¿ony w wojsku
5. Litewskie pierogi z miêsem
6. Filia np, banku, poczty
7. Efekt pracy budowniczych
8. Miêso z piekarnika
9. Spryciarz lub kombinator
10. Tam jest grób �w. Wojciecha
11. Wyborowy strzelec
12. Wynik mno¿enia
13. Karze³ek
14. Zupa z uszkami
15. Rozszczepia bia³e �wiat³o
16. Teka dla ministra

W diagramie ujawniono cztery litery ka¿dego
wyrazu. Korzystaj¹c z podpowiedzi wpisz braku-
j¹ce litery do diagramu. Litery z wyró¿nionych
pól czytane pionowo dadz¹ rozwi¹zanie. Rozwi¹-
zania nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzu-
caæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 14. stycz-
nia 2001 r. Na autora prawid³owej odpowiedzi cze-
ka nagroda niespodzianka. Powodzenia. Has³o
uzupe³nianki z poprzedniego wydania (nr 11/2000)
brzmia³o:  �URODZINY POLSKI�. Nagroda
drog¹ losowania przypad³a Agnieszce Wo�nej,
zam. przy ul. £ochowskiego 4. Gratulujemy. Na-
groda czeka w zakrystii.

KFAD

OBIEKTY I MIEJSCA KULTU
W INNYCH  KO�CIO£ACH

I RELIGIACH

WZGÓRZE SWI¥TYNNE - wzniesienie
skalne w Jerozolimie na którym sta³a �wi¹ty-
nia, Po zburzeniu jej by³o to miejsce szczegól-
nego kultu Izraelitów. W 691 roku, aby prze-
szkodziæ temu kultowi kalif Abd el- Malek
wzniós³ w tym miejscu meczet.
�CIANA P£ACZU - zachodni fragment mu-
rów otaczaj¹cych �wi¹tyniê Jerozolimsk¹ w
miejscu gdzie by³o Swiête �wiêtych. Zachowa-
ne do dzisiaj miejsce, choæ nieco oddalone od
pierwotnego, uwa¿ane za �wiête, bêd¹ce miej-
scem ¿alu i modlitwy.
SYNAGOGA (gr. synagoge- zgromadzenie) -
¿ydowski dom modlitwy i miejsce zgromadzeñ.
Popularna nazwa synagogi to bo¿nica.  (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 (19)

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)
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Komunikat
Sejmiku Parafialnego

Od poniedzia³ku, 18 grudnia 2000
roku rozpoczynamy prace przy budowie
szopy i dekoracjach Bo¿onarodzeniowych
w naszym ko�ciele. Potrzebna bêdzie ka¿-
da para chêtnych do pomocy r¹k. Najbar-
dziej potrzebni bêd¹ panowie, poniewa¿
bêdzie du¿o pracy wymagaj¹cej ich zdol-
no�ci manualnych.

Zapraszamy parafian, szerokie gro-
no przedstawicieli dzia³aj¹cych w parafii
wspólnot i wszystkich chêtnych do wspól-
nego dzie³a budowy dla dobra duchowego
naszej wspólnoty parafialnej. Prace rozpo-
czynaj¹ siê ka¿dego dnia od godz. 9.00 i
bêd¹ trwa³y z przerw¹ w godz. 16.30-18.30
do pó�nych godzin wieczornych.
Dysponujesz chwil¹ wolnego czasu-
przyjd�, pomó¿, zrób co� dla dobra wspól-
nego i innych.  Zapraszam - koordynator
Sejmiku Parafialnego

KRZYSZTOF DRAPIEWSKI

Taki zwyczaj

PORA KARTEK
Choæ u progu trzeciego tysi¹clecia coraz

czê�ciej korzystamy z nowoczesnych technik
przekazywania informacji oraz podtrzymywa-
nia kontaktów rodzinnych i towarzyskich, nie
zanika, i bardzo dobrze, zwyczaj wysy³ania oko-
liczno�ciowych kartek, zw³aszcza w tak szcze-
gólnych momentach, jak Bo¿e Narodzenie, czy
Nowy Rok.

Pocz¹tki tego zwyczaju siêgaj¹ prze³omu
XIX i XX wieku. Wtedy w³a�nie pojawi³y siê
pierwsze kartki Bo¿onarodzeniowe, które bar-
dzo szybko zaczêto powszechnie wysy³aæ pocz-
t¹.

Projektanci, tak jak dzi�, prze�cigali siê
w pomys³ach, jak przedstawiæ na nich tradycyj-
n¹ symbolikê �wi¹teczn¹. Pojawia³y siê malo-
wane gwiazdki, stajenki, pasterze i oczywi�cie
Maryja z Józefem i Dzieci¹tkiem. By³y te¿ cho-
inki, op³atek stó³ wigilijny i �wiêty Miko³aj, czy
Gwiazdor. W latach dwudziestych by³ zwyczaj
przedstawiania wieczerzy wigilijnej w piêknych
salonach, ale i w ubogiej chacie. Na kartkach
zaczê³y siê te¿ pojawiaæ szczê�liwe pary ma³-
¿eñskie oraz obdarowane podarkami dzieci.
Podkre�la³o to rodzinny charakter �wi¹t. Jako
motywy �wi¹teczne nie zabrak³o te¿ choinki,
�wieczek i bombek. By³ równie¿ okres, stosun-
kowo niedawny, kiedy usi³owano wprowadziæ
inne motywy �wi¹teczne jak: krasnoludki,
Dziadka Mroza, czy postaci znane ze stajenki
w krasnalowych strojach. Jednak przez ca³y czas
przewa¿a³y motywy religijne, choæ by³y wyj¹t-
ki, czysto polskie. Takimi wyj¹tkami by³y kart-
ki patriotyczne. Pojawia³y siê postaci ze stajenki
w dawnych strojach narodowych czy wojsko-
wych mundurach. Do stajenki przybywali pa-
sterze - ¿o³nierze lub powstañcy. By³y te¿ ta-
kie, na których dziewczyna w czapce-"kraku-
sce" dzieli³a siê op³atkiem z u³anem. Choinki
by³y czêsto zdobione bia³o - czerwonymi cho-
r¹giewkami lub stylizowanymi motywami or³a
bia³ego. Odrêbn¹ grup¹ patriotyczn¹ by³y pocz-
tówki przedstawiaj¹ce Wigiliê zes³añca. Przed-
stawiano na nich dziel¹cych siê op³atkiem wiê�-
niów, czy zes³anych kator¿ników lub ¿o³nierzy
w okopach(I wojna). Symbolika patriotyczna
bardzo mocno nawi¹zywa³a do religijnej, a na-
rodziny Jezusa przypomina³y narodziny nowej,
wolnej Polski. Na wielu z nich umieszczano na-
pis:" W�ród nocnej ciszy g³os siê rozchodzi,
Wstañcie Polacy - Polska siê rodzi"

W pocztówkach noworocznych nieod-
³¹cznym motywem by³y s³owa "Do siego Roku"
i stary rok jako starzec, a nowy jako dziecko.
Motywami dekoracyjnymi by³a czêsto cztero-
listna koniczyna, lub worek z pieniêdzmi. W
pocz¹tkach stulecia bardzo poszukiwane by³y
kartki z du¿ym napisem wskazuj¹cym dany rok
np: 1901, 1902, 1903 itd. Zanik³y one oko³o
1912 roku. Od po³owy lat trzydziestych zaczê-
³y coraz czê�ciej pojawiaæ siê uniwersalne kartki
�wi¹teczno- noworoczne, znane nam dzi�.

KFAD

Nie ma prawdy bez
odwagi wyznawania jej
miêdzy lud�mi.

Stefan Kardyna³ Wyszyñski



KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA

7.12.1279 W Krakowie zmar³ bezpotomnie
ksi¹¿ê Boles³aw Wstydliwy wyznaczaj¹c na
swego nastêpcê ksiêcia Sieradzkiego Leszka
Bia³ego. By³ to wa¿ny krok ku zjednoczeniu
rozbitej na dzielnice Polski.

9.12.1922 Zgromadzenie Narodowe{Sejm i Se-
nat) wybra³o pierwszego Prezydenta Polski,
którym zosta³ Gabriel Narutowicz. W kilka dni
pó�niej (16.12) zosta³ on zastrzelony w war-
szawskiej "Zachêcie" przez malarza, Eligiusza
Niewiadomskiego.
12.12.1980 W Teatrze im Juliusza S³owackie-
go w Krakowie odby³a siê prapremiera sztuki
Karola Wojty³y "Brat naszego Boga".

BYDGOSZCZ

24.12.1912 Przy ul. Jezuickiej nr 7 urodzi³ siê
Henryk Misterek - budowniczy miasta Bydgosz-
czy. Rozbudowa³, b¹d� budowa³ m.in. Stomil,
Makrum, Romet i bydgoskie lotnisko oraz ko-
�cio³y: �wiêtych Polskich Braci Mêczenników,
Zmartwychwstania Pañskiego i dom kateche-
tyczny przy parafii �w. Józefa.

24.12.1925 W ko�ciele �w. Stanis³awa biskupa
na Siernieczku (Kapliczna) odprawiona zosta-
³a pierwsza Pasterka. Mszê �w. celebrowa³ i ka-
zanie wyg³osi³ wikariusz fary - ks. £apka.

11.12.1958 Przy ul. Piotrowskiego oddano do
u¿ytku nowo zbudowany Dom Rzemios³a.

FORDON

11.12.1769 Dowódca wojsk rosyjskich z Toru-
nia - Czerniszyn z ma³ym oddzia³em napad³ i
zaw³adn¹³ skarbcem Komory Skarbowo - Cel-
nej w Fordonie.

22.12.1931 Dzieci z ochronki w Fordonie wy-
st¹pi³y pierwszy raz publicznie z w³asnym
przedstawieniem pt, "Cudowny m³yn lalek".

13.12.1988 WKS "Zawisza" przejê³a w swe
w³adanie zaniedbany stadion by³ego Klubu
Sportowego "Wis³a-Fordon".

PARAFIA

11.12.1988 Rozpoczê³y siê pierwsze Misje Pa-
rafialne, które trwa³y do 18 grudnia.

28.12.1995 Ks. bp Stanis³aw G¹decki po�wiê-
ci³ obrazy b³,  Rafa³a Kalinowskiego i b³.Ur-
szuli Ledóchowskiej - patronów Stowarzysze-
nia Charytatywnego

PRZYGOTOWA£ KFAD

Ludzie z pomnika (36)

Urodzi³ siê w Nowosielcach pow.
Przeworsk woj. lwowskie w dniu 29 pa�-
dziernika 1893 roku. By³ synem Józefa i
Pauliny z domu Filipiak, lub Filipowiak. W
latach 1907 - 1914 uczêszcza³ do Pañstwo-
wego Gimnazjum Klasycznego w Jaros³a-
wiu. Nie zaliczy³ jednak matury, bo wybuch
I wojny �wiatowej zmusi³ go do wst¹pienia
do Legionów Wschodnich. Po ich rozwi¹-
zaniu wcielono go do armii austriackiej. W
styczniu 1915 roku, bêd¹c w wojsku z³o¿y³
przed Cesarsko- Pañstwow¹ Komisj¹ Eg-
zaminacyjn¹ w Wiedniu egzamin dojrza³o-
�ci. Po demobilizacji w latach 1919- 1920
ukoñczy³ kurs Abiturientów przy Akademii
Handlowej w Krakowie, koñcz¹c równo-
cze�nie cztery semestry Wydzia³u Prawa i
Administracji Uniwersytetu Jagielloñskie-
go.

We wrze�nia 1920 roku rozpocz¹³ na-
uczycielsk¹ praktykê zawodow¹ w Zwiaz-
ku Polskich Stowarzyszeñ Spo¿ywczych w
Ostrowiu �wiêtokrzyskim, któr¹ zaliczy³ w
skróconym terminie. W zwi¹zku z brakiem
kadry nauczycielskiej w Bydgoszczy po od-
zyskaniu niepodleg³o�ci, zosta³ skierowa-
ny do naszego miasta. Od 1 kwietnia 1921
roku podj¹³ pracê nauczyciela w Miejskim
Gimnazjum Kupieckim w Bydgoszczy, któ-

STANIS£AW
ANDRZEJ W¥SACZ

remu zosta³ wierny do koñca swego ¿ycia,
czyli do 1939 roku. Uczy³ tam: organizacji
i techniki handlu, arytmetyki handlowej,
ksiêgowo�ci i geografii gospodarczej. W
trakcie pracy ukoñczy³ równie¿ Wy¿sz¹
Szko³ê Handlow¹ w Poznaniu, uzyskuj¹c
dyplom magistra nauk handlowych. Rów-
nocze�nie podj¹³ pracê nauczyciela kon-
traktowego w: trzyletniej Miejskiej Koedu-
kacyjnej Szkole Handlowej i w Liceum
Handlowym Izby Przemys³owo Handlowej
w Bydgoszczy.

Dziêki dokszta³caniu zdoby³ równie¿
uprawnienia bieg³ego ksiêgowego i wystê-
powa³ jako rzeczoznawca S¹du Grodzkie-
go. Dla wielu bydgoskich przedsiêbiorstw
prowadzi³ tak¿e ksiêgi handlowe i dokony-
wa³ zestawieñ bilansów. By³ tak¿e aktyw-
nym dzia³aczem Polskiego Zwi¹zku Za-
chodniego, oddanym przyjacielem Wojska
Polskiego i dzia³aczem Ligi Obrony Po-
wietrznej Pañstwa.

W dowód uznania za rzeteln¹ i nie-
nagann¹ pracê, na wniosek Magistratu byd-
goskiego i dyrekcji macierzystej szko³y, od-
znaczony zosta³ w 1936 roku Medalem
Dziesiêciolecia Odzyskania Niepodleg³o-
�ci.

W dniu 19. pa�dziernika zosta³ aresz-
towany przez Gestapo we w³asnym miesz-
kaniu przy ulicy �wiêtojañskiej i doprowa-
dzony  do obozu dla internowanych Pola-
ków przy ulicy Gdañskiej. Rozstrzelano go
w Dolinie �mierci  prawdopodobnie w gru-
pie pierwszych bydgoskich nauczycieli w
dniu 21. pa�dziernika. �ród³a te podaj¹ datê
�mierci Stanis³awa W¹sacza - nauczyciela.
Istnieje jednak zapis, ¿e Andrzej W¹sacz -
urzêdnik zmar³ 29 pa�dziernika. Chodzi
niew¹tpliwie o jedn¹ i tê sam¹ osobê, na-
szego  bohatera, który mia³ w rzeczywisto-
�ci dwa imiona. Prawdopodobnie jednak
druga data jest pomy³k¹ w zapisie, a na-
wi¹zuje do dnia urodzin.

PRZYGOTOWA£ KFAD
Materia³y:

Kronika bydgoska tom  XV, TMMB, 1993
Zapisy z archiwum ZNP,
Zapisy z archiwum Komitetu Ochrony
Pamiêci Walk i  Mêczeñstwa,
Informacje z Wojewódzkiego Zrzeszenia
Handlu i Us³ug w Bydgoszczy
Informacje panów Juliusza i Les³awa
z Bydgoszczy
Informacja pani  Reginy z Ko³odziejewa

Od autora: Dziêkujê moim informatorom,
za czas po�wiêcony i pomoc w ustalaniu i
rozwi¹zywaniu zawi³o�ci.
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W Radiu �Plus� znajdziesz najnowsze infor-
macje z globu, kraju i regionu, wiele dobrej
muzyki i wartych zainteresowania audycji.
Radio  dobrze  nastawione!

REGU£A
Odmiana s³owa �kot�. Mianownik: Kto? co? -
Kot. Dope³niacz: Kogo? czego? - Kota,   (...)
Wo³acz: Kici, kici!



  Z KANCELARII
PARAFIALNEJ

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
Na balu: konkursy i niespodzianki, wykwintne dania,  wspania³a muzyka

3. grudnia 2000 r.

Natalia Maria Panasewicz
ur. 19.09.2000 r.

Natalia Ma³gorzata Paw³owska
19.11.2000 r.

Krzysztof Andrzej Zalewski
10.10.2000 r.

Nikola Alina Zych
7.07.2000 r.

25. listopada 2000 r.

Krzysztof Dru¿kowski
Agnieszka Jadwiga Grzanka

Sakrament Chrztu �w.:  Sakrament
Chrztu �w.: Sakrament sprawowany jest
przy udziale wspólnoty parafialnej w
czasie niedzielnej Mszy �w.
o godz. 13.00. Dziecko zg³aszaj¹ rodzi-
ce w Biurze Parafialnym podaj¹c kan-
dydatów na chrzestnych (osoby
ochrzczone, bierzmowane, praktykuj¹-
ce, maj¹ce ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹
w ma³¿eñstwie musi to byæ zwi¹zek
sakramentalny). Zg³aszaj¹c dziecko do
Chrztu �w. trzeba przedstawiæ odpis
skrócony aktu urodzenia dziecka z
USC. Katecheza odbywa siê zawsze
przed Chrztem �w. w sobotê po Mszy
�w. o godz. 18.30. Najbli¿sze terminy
Chrztu �w.: 25.12.2000,
7 i 21.01.2001 roku.
Sakrament Ma³¿eñstwa: Osoby pra-
gn¹ce zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski po-
winny zg³osiæ siê do Biura Parafialne-
go celem ustalenia terminu �lubu i spi-
sania protoko³u na 3 miesi¹ce przed pla-
nowan¹ ceremoni¹.
Pogrzeb:  Przy zg³oszeniu pogrzebu na-
le¿y przed³o¿yæ skrócony odpis aktu
zgonu z USC.

Andrzej Michalski
ur. 27.05.1950 zm. 26.11.2000 r.

Jan Szczegielniak
ur. 26.11.1911 zm. 28.11.2000 r.

Roman Jan Wi�niewski
ur. 2.05.1936 zm. 5.12.2000 r.

El¿bieta Maria Siwka
ur. 30.04.1956 zm. 8.12.2000 r.

Józef Mielnicki
ur. 9.03.1948 zm. 10.12.2000 r.

Zofia Wyrkowska
ur. 31.05.1920 zm. 10.12.2000 r.

Wanda Bielska
ur. 21.03.1948 zm. 12.12.2000 r.

spisa³a Irena G.

CHRZTY
Ja ciebie chrzczê:

w imiê Ojca i Syna
i Ducha �wiêtego

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

ZMARLI
B³ogos³awieni,

którzy umieraj¹
w Panu

Doroczne odwiedziny duszpasterskie

PLAN KOLÊDY W PARAFII

Przypominamy o JUBILE-
USZOWYM KONKURSIE SZO-
PEK. Postarajmy siê by by³ to kon-
kurs na miarê trzeciego tysi¹clecia, na
miarê dwudziestego pierwszego wie-
ku, w który wkrótce wkroczymy.
Mile widziane bêd¹ akcenty zwi¹za-
ne z Rokiem Jubileuszowym, a tak¿e
akcenty fordoñskie.

Warunkiem uczestniczenia w
konkursie jest dostarczenie do dnia
05.01.2001 roku szopki przestrzen-
nej z do³¹czon¹ wizytówk¹ wyko-
nawcy lub zespo³u (imiê, nazwisko,
adres, wiek). Nie ma ograniczeñ wie-
ku ani wielko�ci szopek. Musz¹ to
byæ jednak szopki wykonane w³asno-
rêcznie.

Ekspozycja odbêdzie siê
6 stycznia 2001 roku w Uroczysto�æ
Trzech Króli. Szopki bêd¹ ekspono-
wane w Ko�ciele, a ka¿dy z uczest-
ników Mszy �w. bêdzie móg³ byæ ju-
rorem i poprzez wpisanie na uprzed-

JUBILEUSZOWY
KONKURS
SZOPEK

nio przygotowanej przez organizato-
rów kartce bêdzie móg³ oddaæ swój
g³os na konkretn¹ szopkê, i wrzuciæ
go do urny. Zwyciê¿y w³a�ciciel
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szopki, która uzyska najwiêcej g³o-
sów. Aby unikn¹æ wielokrotnego g³o-
sowania przez te same osoby, na kart-
ce trzeba bêdzie wpisaæ swoje imiê,
nazwisko oraz adres lub telefon. Bê-
dzie to tak¿e niezbêdne w przypad-
ku wylosowania nagrody, gdy¿ na-
grodzone zostan¹ zarówno najpiêk-
niejsze szopki, jak równie¿ uczestni-
cy g³osowania, którym dopisze szczê-
�cie w losowaniu. Szopki po konkur-
sie zostan¹ zwrócone ich w³a�cicie-
lom.

BOGDAN

27 GRUDNIA - �RODA
od godz. 10.00 - Jasiniecka;
Pod Skarp¹ i nowe ulice przyleg³e,
od 15.30 - Kaliskiego; Sucha; Igrzy-
skowa; Bydgoskich Olimpijczyków
domki jednorodzinne; Nieduszyñ-
skiego 20 - Kapelan Wojskowy;
Sucharskiego 2, 4 1-57
28 GRUDNIA - CZWARTEK
Sucharskiego 4 58-172;
Gierczak 4, 6, 13 1-94;
Teski 1 - Kapelan Wojskowy
29 GRUDNIA - PI¥TEK
Sucharskiego 4 173-207;
Gierczak 13 95 do koñca;
Thomme 1, 3; Kleeberga 3, 5, 7;
30 GRUDNIA - SOBOTA
Sucharskiego 4 208 do koñca;
Witeckiego 1 1-16; Monte Cassino
1, 2;
2 STYCZNIA - WTOREK
Witeckiego 1 17-59;
Monte Cassino 3, 4, 5, 6 1-51;
3 STYCZNIA - �RODA
Witeckiego 1 62-100; Monte Cassi-
no 6 52 do koñca; domki jednoro-
dzinne; Brzóski;
Konfederatów Barskich 3 1-73;
4 STYCZNIA - CZWARTEK
Witeckiego 1 101-114;  2  1-20; Kon-
federatów Barskich 3 74-108;
4, 7; Piwnika Ponurego 1c; 4;
Bo³tucia 2 1-89;
5 STYCZNIA - PI¥TEK
Witeckiego 2 21-63;
Bo³tucia 2 90-119; 4, 6, 8; Romanow-
skiej 2;
6 STYCZNIA - SOBOTA
Uroczysto�æ Trzech Króli
7 STYCZNIA - NIEDZIELA
Witeckiego 2 64-100; Bo³tucia 10,
Licznerskiego 2, 4;

8 STYCZNIA - PONIEDZIA£EK
Witeckiego 2 101-121; 3 1-15; Licz-
nerskiego 6, 8; domki jednorodzin-
ne;  Nowickiego ; Frydrycha; Ch³o-
dziñskiego (w tym Przedszkole);
Wañkowicza 1, 2, 4;
od 20.00 - akademik ATR FI;
9 STYCZNIA - WTOREK
Witeckiego 3 16-55; Wañkowicza 6;
Albrychta 1, 2; Ch³odziñskiego 1, 3;
od 20.00 akademik ATR F II
10 STYCZNIA - �RODA
Witeckiego 3 56-92;
Bart³omieja z Bydgoszczy 4,7,8,10
11 STYCZNIA - CZWARTEK
Witeckiego 3 93-131;
Bart³omieja z Bydgoszczy 13;
Paw³a z £êczycy; Brzêczkowskiego;
Gordona; Teski 2, 3;
12 STYCZNIA - PI¥TEK
Igrzyskowa 1 1-36;
Tychoniewicza 1, 2, 4; Wiszniew-
skiego 1, 2; Piechockiego
13 STYCZNIA - SOBOTA
Igrzyskowa 1 37-82; Dryga³owej;
Wielicza; Nieduszyñskiego 11, 18,
20  i domki jednorodzinne;
14 STYCZNIA - NIEDZIELA
Igrzyskowa 1 83-118;
Krysiewiczowej 2; £ochowskie-
go 7;
15 STYCZNIA - PONIEDZIA£EK
Igrzyskowa 1 119-153;
£ochowskiego 4, 2 1-50;
od 20.00 - akademik AM portal I-III;
16 STYCZNIA - WTOREK
Igrzyskowa 1 154-192;
£ochowskiego 2 51-95; 3 1-69;
Sosnowskiego 1, 3, 4, 5;
od 20.00 - akademik AM portale
IV-VI;

17 STYCZNIA - �RODA
Igrzyskowa 1 193-222; 6 1-10; £o-
chowskiego 3 70 do koñca; 5; Piór-
ka 1
18 STYCZNIA - CZWARTEK
Igrzyskowa 6 11-50;
Berlinga 1, 2, 4 1-30;
19 STYCZNIA - PI¥TEK
Igrzyskowa 6 51-91;
Berlinga 4 31-175; 6 1-66;
20 STYCZNIA - SOBOTA
Igrzyskowa 6 92-121;
Berlinga 6  67-189; Bielawskiego 1
21 STYCZNIA - NIEDZIELA
Igrzyskowa 6  122-145; 3 1-10; Bie-
lawskiego 2; Berlinga 11;
22 STYCZNIA - PONIEDZIA£EK
Igrzyskowa 3 11-50;
Kleina 2, 4  1-124;
23 STYCZNIA - WTOREK
Igrzyskowa 3  51-93; Kleina 4 125-
161; 5, 7  1-37; Mielczarskiego 1, 2,
4;
24 STYCZNIA - �RODA
Igrzyskowa 3 94-123;
Bydgoskich Olimpijczyków 6 1-10;
Kleina 7 38-139; Berlinga 8, 15, 17;
25 STYCZNIA - CZWARTEK
Bydgoskich Olimpijczyków  6 11-50;
Lehmana 2; Fiedlera 1  i domki jed-
norodzinne; £abendziñskiego 2;
26 STYCZNIA - PI¥TEK
£abendziñskiego 1, 4;
27 STYCZNIA - SOBOTA
dla Rodzin i Osób, które nie mog³y
przyj¹æ kolêdy w podanym terminie.

Kolêdê rozpoczynamy w dni powsze-
dnie o godz. 15.30; w soboty o godz.
14.00;w niedziele o godz. 15.00
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26. listopada Uroczysto�æ Chrystusa Króla - ostatni dzieñ roku liturgicz-
nego. * Go�cili�my ks. Andrzeja Stêpiñskiego, prefekta z Seminarium �Re-
demptoris Mater� z Warszawy wraz z siedmioma alumnami. By³a okazja
do z³o¿enia ofiary na buduj¹ce siê Seminarium. * W tym dniu przypada
�wiêto patronalne Akcji Katolickiej. W og³oszeniach parafialnych us³ysze-
li�my: �Wszystkim cz³onkom ¿yczymy, aby ich trud pog³êbienia ¿ycia reli-
gijnego, moralnego i kulturowego przyniós³ b³ogos³awione owoce dla ca-
³ego Ko�cio³a� - Przy³¹czamy siê do tych ¿yczeñ. * W Gnie�nie odby³ siê
Diecezjalny Dzieñ Lektora. Równie¿ z parafii byli tam m³odzi ludzie.

27. listopada odby³o siê spotkanie Sejmiku Parafialnego. Omawiano przy-
gotowania do �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.

2. grudnia by³ w Gnie�nie Dniem Jubileuszu Ruchów i Stowarzyszeñ Ka-
tolickiech oraz Drogi Neokatechumenalnej. Z naszej parafii wyjecha³a de-
legacja.

3. grudnia rozpoczêli�my ostatni w tym stuleciu Adwent. Msza �w. �Rorat-
nia� sprawowana jest o godz. 7.00 w kaplicy i o 17.00 w ko�ciele. *  W
Farze-Konkatedrze o godz. 16.00 zainicjowano odprawianie Mszy �w. w
ka¿d¹ niedzielê w jêzyku ³aciñskim - na ¿yczenie wielu mieszkañców na-
szego miasta i jako trwa³y owoc Roku Jubileuszowego 2000.

8. grudnia - Uroczysto�æ Niepokalanego Poczêcia NMP - na Mszy �w.
o godz. 17.00 po�wiêcono medaliki dzieci pierwszokomunijnych.

10. grudnia nauczyciele z Katolickiej Szko³y Podstawowej im. �w. Wojcie-
cha z Bydgoszczy sprzedawali w³asnorêcznie wykonane  �wi¹teczne ozdo-
by Bo¿onarodzeniowe. * W ramach ogólnopolskiej akcji �Pomoc dla Ko-
�cio³a na Wschodzie� zbierano ofiary do puszek. Zebrano 870,00 z³. Bóg
zap³aæ.

�wiece wigilijne Caritas s¹ do nabycia w zakrystii, sklepiku i przy stoliku z
pras¹  katolick¹. Minimalna ofiara na wigilijne dzie³o pomocy 4,00 z³.

Trwaj¹ katechezy neokatechumenalne (poniedzia³ek, �roda i czwartek
o godz. 19.15) w Domu Katechetycznym.

W listopadzie br. by³y trzy zapisy do �Z³otej ksiêgi�.

Tradycyjny �¯ywy ¿³óbek� asystowa³ bêdzie Mszom �w. w naszym ko�cie-
le: 24. grudnia (�Pasterka� o godz. 22.00 i 24.00, 25 i 26. grudnia o godz.
13.00, 6. stycznia o godz. 18.30 i 11 stycznia podczas Koncertu Nowo-
rocznego Pospieszalskich i Steczkowskich.

PLAN KOLÊDY PARAFIALNEJ zamieszczono na str. 18.

Inne og³oszenia czytaj na stronach CKK �Wiatrak� i DA �Martyria�

Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  14. grudnia br. Nastêpne wydanie
"Na o�cie¿"  planowane  jest  w nowym wieku - 21 stycznia  2001r. Dziê-
kujemy korespondentom i sympatykom.

ZNACZENIE WYRAZÓW

Odgadnij wyrazy, a nastêpnie odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szyfru. Po-
szczególne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystarczy
podaæ samo has³o.
Oto szyfr:[(H-10) (G-5, C-1, E-13, K-6, C-21, A-7, E-12, K-13, H-11, G-1)
(C-21, G-17, E-6, K-2, D-18, H-20, H-15, E-1, A-9, I-8, G-4, A-12) (F-4) (H-21,
F-3, D-1, D-18, F-1) (H-8, B-15, G-4, J-2, F-19) (J-21, C-1, K-8, E-11) (D-3, C-
9, I-15, E-18, A-1, B-1) (B-14) (K-16, C-18, J-9, B-16, A-1, B-15, G-3) (D-13,
K-19, D-12, D-5, H-15, A-1, E-8, K-14, A-1, B-15, F-1)]. Rozwi¹zania nale¿y
nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do
14. stycznia 2001 r. Za poprawne rozwi¹zanie poprzedniej krzy¿ówki, której
has³o brzmia³o: �CZY SKORZYSTA£E� Z £ASK JUBILEUSZU? KONIEC ROKU
BLISKI�.  Nagrodê otrzymuje Ma³gorzata Kminikowska, zam. przy ul.  Al-
brychta 1. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

POZIOMO
1A Stolica Sudanu
2F Mieszkania lub restauracje
3A Sprawa do rozstrzygniêcia
4F Miasto Romea i Julii
5A Kwiat kojarz¹cy siê z Holandi¹.
6G Popularnie o transformatorze
7A U nas Wi�lana lub Pucka
8G Zbo¿e dla konia
9A Drobinki z pipetki
10G Wyspa obok Wolina
11D Rowy przyfrontowe
12A Nie dla wegetarianina
13D Statek z trzema kad³ubami
14A Podobno nale¿y do odwa¿nych
15F Uderzany przez hokeistów
16A Skrzydlaty koñ
17E Niewykonalny pomys³, urojenie
18A ¯ó³ty - jest ¿onkilem
19E S³ynny londyñski stadion
20A Wytwórnia desek
21E L¹duj¹ca czê�æ statku kosmicz-

nego

BO¯ONARODZENIOWA
KRZY¯ÓWKA Z HAS£EM (K2)

OPRACOWA£ RASKE WIDIP

INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

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)

PIONOWO
A1 Obozowy sygna³ na tr¹bce
A16 Dwa - wyznaczaj¹ prost¹
B9 Szcz¹tki �wiêtego
C5 Gra z numerkami
C16 Imiê mêskie
D1 Wszystkie, które �pi¹ w jeziorze
D9 Gruczo³ krokowy
E5 Ostre warzywne marynaty
E11 Trawiasty lub ziemny do gry
E16 �ciereczka na zlewie
F1 Oberwanie chmury
F17 Bywa równie¿ dop³ywem
G1 Tyle co "mgnienie" oka
G8 Pieni¹dze za porwanego
G13 Czasem grany przez kiszki
H6 Odwzajemnienie wizyty
H17 Polskie Biuro Podró¿y
I1 £uki rzeczne
I13 Prêt do pieczenia
J6 Obrabiarka skrawaj¹ca
K1 "Fe" dla chemika
K13 G³adka brzoskwinia

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
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Rok Wielkiego Jubileuszu 2000 w Parafii

6 stycznia - Objawienie Pañskie
- ¯ywy ¯³óbek - z Królami
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Buchholz Adres kontaktowy: ul. gen. Miko³aja Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz * naosc@lo.com.pl; http://www.naosc.lo.com.pl 
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Wszelkie prawa zastrze¿one

22 czerwca 
- Bo¿e Cia³o -  

Procesja Eucharystyczna 
na ul. Duracza 

22 kwietnia - Wielka Sobota 
- Grób Pañski

Has³o na sztandarze

13 maja 
- Jubileuszowy Festyn Fordoñski

11 - wrze�nia 
- Dzieñ Jubileuszu Parafii 

- pielgrzymka parafian na ul. D³ugiej 
w drodze do Fary Konkatedry 

15 wrze�nia 
- Pierwszy Bydgoski Bieg Uliczny 

ku czci Mêczenników 
II wojny �wiatowej

5 listopada 
- Droga Krzy¿owa 
w Dolinie �mierci

21 czerwca 
- Parafialny Dzieñ Fatimski

2 lutego 
- Po�wiêcenie sztandaru parafialnego

2 pa�dziernika 
- �rodowa Msza �w. Studencka

studencki Jubileusz Mediów


