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Na �wiecie by³o S³owo,

A �wiat sta³ siê przez Nie,

lecz �wiat Go nie pozna³.

Przysz³o do swojej w³asno�ci,

A swoi Go nie przyjêli.

Wszystkim tym jednak,

którzy Je przyjêli, da³o moc,

aby stali siê dzieæmi Bo¿ymi,

tym, którzy wierz¹ w imiê Jego

- którzy ani z krwi,

ani z ¿¹dzy cia³a,

ani z woli mê¿a,

ale z Boga siê narodzili.

A S³owo sta³o siê cia³em

i zamieszka³o w�ród nas.

[J 1, 10-14]
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fot. Mietek

Witaj!!
Siadam do pisania popijaj¹c gor¹c¹ her-

batê. Brrrrrrrrrr! Zmarz³y mi anielskie nogi i
rêce, i trochê skrzyd³a, �nieg w piórach, w
butach i za koszul¹!!!! Ale zima!! Piêknie!
Widzia³e� jaki prezent Pan Bóg zrobi³ na
Bo¿e Narodzenie?! (jestem pewien, ¿e to Jego
"sprawka"). Ja ci¹gle nie mogê siê tym �nie-

giem nacieszyæ i nie mogê przestaæ dziêko-
waæ! A Tobie jak udaje siê to dziêkowanie ?
Ej! Chocia¿ jedn¹ chwilkê popatrz w Niebo
i wyszeptaj "Dziêkujê", nawet je�li trochê
zmarzniesz albo nawet siê przewrócisz albo
musisz kawa³ chodnika od�nie¿yæ. Wiem, ¿e
jeste� powa¿nym cz³owiekiem i nie zajmu-
jesz siê g³upotkami. Wiem, wiem! Ale cza-
sami warto tak po dzieciêcemu ... powiesz,
¿e znów zaczynam? A tak!! Znów zaczynam!
Bo wiem, ¿e warto "truæ" o tym stawaniu siê
dzieckiem, szczególnie teraz, gdy mo¿esz
pój�æ sobie do ko�cio³a i zapatrzyæ siê w sta-
jenkê i ma³e Dzieci¹tko ... i popatrzeæ na sie-
bie i zobaczyæ, mo¿e po raz kolejny, ile w
Tobie z dziecka zosta³o. Sam zobaczysz, ¿e
wiele jest rzeczy, za które mo¿na dziêkowaæ.
Od �niegu - po Bo¿e Narodzenie. Powiedz
mi, mój Doros³y, czy� Ty nie zapomnia³ w
Noc Narodzenia u�miechn¹æ siê z wdziêcz-
no�ci¹ do najbli¿szych i do Najwy¿szego.
Zamiast utyskiwaæ na t³ok na Pasterce, na
pani¹ w futrze co za g³o�no �piewa, na dzie-
ci, co siê krêc¹ jak ma³e b¹ki i wszêdzie ich
pe³no, na zimno i obola³e nogi, na ksiêdza,
co za d³ugo gada, na kolejkê do Komunii,
trzeba by³o u�miechn¹æ siê i zobaczyæ, ¿e
mimo wszystko, po raz kolejny uczestniczysz
w Tajemnicy. Nie wiem, czy dotar³o do Twej
doros³ej g³owy i do Twego jeszcze bardziej
doros³ego serca, ¿e to w³a�nie dla Ciebie Bóg
siê narodzi³ te 2000 lat temu. I wiesz co? Zo-

staw na boku te spekulacje, czy to akurat ten
dzieñ, czy kto� siê nie pomyli³ w oblicze-
niach, ¿e tak naprawdê to nie wiadomo ...
zostaw to! Najwa¿niejszy jest fakt, ¿e Bóg
przyj¹³ ludzkie cia³o, narodzi³ siê z Maryi, w
której najpiêkniej po³¹czy³o siê macierzyñ-
stwo i czysto�æ dziewiczego serca. Wiesz -
zapatrz siê w Tê piêkn¹ Mamê. Ona, cho-
cia¿ nie rozumia³a sposobu w jaki narodzi
siê Jej synek, zaufa³a i uwierzy³a Anio³owi,
mówi¹c "niech siê stanie wed³ug s³owa Twe-
go",  a potem, by jasno okre�liæ jaka jest Jej
rola w tej Tajemnicy, doda³a: "Oto ja, S³u-
¿ebnica Pana". Ca³e macierzyñstwo Maryi
by³o naznaczone s³u¿b¹. Ucz siê  tego od
Niej, dobrze? Zapatrz siê w Józefa, który zre-
zygnowa³ ze swoich marzeñ i przyj¹³ rolê
Opiekuna. Nic nie sta³o siê bez woli Boga, a
jednocze�nie bez zgody cz³owieka. Narodze-
nie Syna Bóg jakby uwarunkowa³ zgod¹
Maryi i Józefa na to, ¿e jako mama i tato za-
istniej¹ w Tajemnicy Wcielenia i Odkupie-
nia ca³ej ludzko�ci. Powiesz mi mo¿e, ¿e to
piêkne, ale nie dla Ciebie. ¯e czasy te daw-
no minê³y, ¿e dla Ciebie Bóg nie przezna-
czy³  wielkich czynów. Có¿ ... drugi raz Na-
rodzenia nie bêdzie, ale Bóg potrzebuje Cie-
bie tu i teraz. Ja nie wiem do czego, ale je-
stem pewien, ¿e je�li jest w Tobie gotowo�æ
wspó³pracy z Panem Bogiem, ¿e je�li po pro-
stu chcesz uczyniæ WSZYSTKO, co Bóg To-
bie poleci, to i w Twoich d³oniach le¿¹ losy
zbawienia - najpierw Twojego, a kogo jesz-
cze ...? To siê oka¿e, gdy staniesz przed Bo-
giem twarz¹ w twarz. Jestem pewien, ¿e nie-
jeden raz bêdziesz mia³ swoje zwiastowanie
i czas, gdy Bóg pyta, czy chcesz. Mo¿e bê-
dziesz w sytuacji Maryi, bo Bóg "pokrzy¿u-
je" Twoje plany i Twoje marzenia, daj¹c Ci
jednak szansê na wiêcej, na pe³niê mi³o�ci, a
nie tylko na fragment, na czê�æ niewielk¹. A
mo¿e ju¿ to prze¿y³e�? Je�li tak, napisz do
mnie. Opowiedz mi o swoim zwiastowaniu.
I o Twojej odpowiedzi, i o tym, co z tej od-
powiedzi wyros³o, co siê narodzi³o.

Na tym koñczê. Biegnê do stajenki
przytuliæ siê do �wiêtej Rodziny. Tobie po-
lecam tê "kuracjê" - szczególnie wtedy, gdy
wydaje siê, ¿e ju¿ na nic nie ma si³y, ¿e jest
beznadziejnie smutno i w ogóle �le. Zapatrz
siê w szopkowe figury, powdychaj zapach
siana i s³omy, opowiedz Maryi i Józefowi  co
Ciê drêczy, co spaæ po nocach nie daje. I
uwierz w koñcu, ¿e On - ten Malutki Jezus -
naprawdê troszczy siê o Ciebie i w³a�nie dla
Ciebie przyszed³ na �wiat. Wierzysz? Och!!
Uwierz .... zobaczysz - skrzyd³a u ramion Ci
wyrosn¹!

Trzymaj siê dzielnie! Pamiêtam o To-
bie.

TWÓJ ANIO£ M.

 2 Na o�cie¿ (1/2001)

Bo¿onarodzeniowe refleksje

NARODZI£ SIÊ Z MARYIW naszej Parafii znów wiele siê dzia³o.
Skoñczyli�my stare tysi¹clecie (zamieszcza-
my redakcyjn¹ rozmowê miesi¹ca na temat
roku Jubileuszu 2000 i parafialny kalejdoskop
wydarzeñ ) i ju¿ spieszymy do PT Czytelni-
ków z nowymi wiadomo�ciami. Wybudowa-
na zosta³a wielka szopa, która pomaga³a nam
prze¿yæ tajemnice Bo¿ego Narodzenia. Kil-
kakrotnie Mszom �w. asystowa³ ¿ywy ¿³óbek.

W Sylwestra o pó³nocy zosta³a odprawio-
na pierwsza noworoczna Msza �w. Coraz
wiêcej parafian korzysta z tej propozycji po-
witania Nowego Roku.

Niniejsze wydanie po�wiêcone jest rów-
nie¿ odwiedzinom: Bo¿ym �A S³owo za-
mieszka³o miêdzy nami�, odwiedzinom �wi¹-
tecznym i kolêdowym. Mo¿na przeczytaæ o
tym jak to kiedy� by³o i jak to jest obecnie.

FRED

Mo¿na nie czytaæ



Redakcyjna rozmowa miesi¹ca

PARAFIALNY WYMIAR JUBILEUSZU
 rozmawiaj¹ Mietek, KfAD, Ania, Gabla, Jacek i Wojciech

jednanych serc". Wpisuj¹c siê tam, konkretna
osoba mia³a obowi¹zek pojednaæ siê z dru-
gim, konkretnym cz³owiekiem. By³o to okre�lo-
ne dobro wyzwolone w nas na samym starcie
w Rok Jubileuszowy.
KfAD - Ta ksiêga jest zreszt¹, jako nasze wo-
tum, z³o¿ona u samych korzeni Ko�cio³a, w
Rzymie.
Gabla - By³o ponadto wiele innych wydarzeñ i
symboli, które dok³adnie starali�my siê omó-
wiæ w "Na o�cie¿". Przyznam, ¿e sama te¿ z
tego skorzysta³am.
Mietek - Przypomnê, ¿e jednym z nich by³
Symbol Roku Jubileuszowego. To piêæ kolo-

rowych go³êbi, symbolizuj¹cych Ducha �wiê-
tego i piêæ kontynentów tworz¹cych jednocze-
�nie kulê ziemsk¹ opasan¹ krzy¿em. Dooko-
³a napis "Jubileusz 2000 - Chrystus wczoraj,
dzi�, zawsze" to przypomnienie, ¿e dla cz³o-
wieka nie ma czasu nijakiego. Inne symbole
dotycz¹ce tego Roku to Dzieci¹tko i otwarta
ksiêga Biblii, umieszczone na widocznym miej-
scu w ko�ciele przez ca³y rok. Przypominaæ
nam to mia³o, ¿e Jezus powinien w nas rodziæ
siê zawsze, ka¿dego dnia, a bêdzie siê rodzi³
przez S³owo z Biblii, przez kontakt z t¹ Ksiê-
g¹.
Gabla - By³y jeszcze inne elementy, czy wy-
ró¿niki Roku Jubileuszowego, które równie¿
wyja�niali�my w naszym pi�mie.
Wojciech - Te symbole bardzo eksponowano
w naszej parafii.
Mietek - Symboliczne drzwi pojawi³y siê u nas
ju¿ w Bo¿e Narodzenie 1999 r., �ci�lej z mo-
mentem Pasterki. Szopa z ¿ywym ¿³óbkiem
by³a tak skonstruowana, ¿e oddaj¹c pok³on
Dzieci¹tku wychodzili�my - przekraczali�my
symbolicznie drzwi. Bynajmniej nie w³a�ciwe
drzwi ko�cio³a, ale symboliczne drzwi stajenki
betlejemskiej.
KfAD - Symbol drzwi w pewnym stopniu uka-
zany by³ równie¿ w konstrukcji Grobu Pañskie-
go. W czasie Adoracji Grobu, do le¿¹cego tam
w grocie Jezusa wchodzili�my do �rodka,
przez symboliczne drzwi. Ten w¹tek drzwi, ju¿
jako drzwi prowadz¹ce w III tysi¹clecie koñ-
czy równie¿ Rok Jubileuszowy.
Mietek - Tegoroczna konstrukcja szopy, ci¹-
gn¹ca siê przez ca³¹ szeroko�æ ko�cio³a, to-
szopa prze³omu wieków.

Wojciech - Tegoroczna szopa to prawdziwe
mistrzostwo. Jest ona zrozumia³a i to nie tylko
dla ludzi ze wspólnot, dla autorów lub wyko-
nawców pomys³u, ale dla ka¿dego uczestnika
niedzielnej Mszy �w., ba nawet dla takiego,
który przychodzi do ko�cio³a od czasu do cza-
su, czy przebywa tu go�cinnie.
Gabla - Wiem i s³ysza³am, ¿e wiele osób by³o
zachwyconych naszym wystrojem ko�cio³a.
Mietek - Lata jubileuszowe �wiêtowali ju¿ ¯y-
dzi. Równie¿ ka¿dy z nas �wiêtuje wiele indy-
widualnych jubileuszy. Zawsze jest to czas re-
fleksji, spojrzenia na i za siebie, oraz na na-
sze mo¿liwo�ci. Spróbujmy naszymi oczami
spojrzeæ, jak w parafii by³o podane to, co by³o
istot¹ Roku Jubileuszowego i jak w tê akcjê
w³¹czyli siê parafianie.
Wojciech - Wydaje mnie siê, ¿e w tej parafii
nie powinien znale�æ siê cz³owiek, który w taki
czy inny sposób nie otar³ siê o informacje do-
tycz¹ce Roku Jubileuszowego.
Ania - Zgadzam siê, ale mo¿na tylko s³yszeæ i
na tym poprzestaæ. Dalsza czê�æ, to kwestia
w³asnego zaanga¿owania. Kwestia szukania
i d¹¿enia do tego, co chcemy osi¹gn¹æ, co ten
Rok mia³ nam daæ. Tego nikt nie by³ w stanie
nam podaæ, pokazaæ, nauczyæ nas. To trzeba
by³o w sobie wyzwoliæ.
Wojciech - Wa¿ne, aby ka¿demu "chcia³o siê
chcieæ" z tego skorzystaæ.
KfAD - Aby w pe³ni prze¿yæ, musieli�my u�wia-
domiæ sobie fakt, ¿e sami i tylko sami musieli-
�my okazaæ siê nasz¹ dobr¹ wol¹. £ask od-
pustu nikt przecie¿ za nas nie móg³ wymodliæ,
nikt nie móg³ ofiarowaæ. To by³o nasze indywi-
dualne zadanie. Gdy sami nie byli�my do tego
wewnêtrznie przygotowani, gdy byli�my obo-
jêtni, to nawet wiele pielgrzymek, odwiedze-
nie wielu miejsc, obecno�æ na wielu uroczy-
sto�ciach mog³a byæ pusta, lub niepe³na.
Ania - Prze¿ycie Roku Jubileuszowego, sko-
rzystanie z tych ³ask i zobaczenie owoców w
sobie, zale¿ne by³o od tego, jak kto sobie to
u�wiadomi³. Gdy kto� nie dotar³ do g³êbi tych
wymienionych ju¿ elementów Roku, móg³ nie
widzieæ w pe³ni tego dobra.
Mietek - Rok Jubileuszowy by³ to czas nawró-
cenia i pokuty. Czy w naszej parafii by³y wi-
doczne znaki o tym mówi¹ce? Przyznam, ¿e
by³em zdumiony kolejkami do spowiedzi,
szczególnie przed Wigili¹ Paschaln¹ 2000.
Kap³ani mieli spowiadaæ do 21.00, a dos³ow-
nie do 22.00 mieli "pe³ne uszy" roboty.
KfAD - Nie tylko wtedy. Tak by³o ostatnio, przed
Bo¿ym Narodzeniem. Rozpoznawa³o siê rów-
nie¿ inne znaki zwiêkszonego zaanga¿owa-
nia.
Gabla - Uwa¿am, ¿e tego nie jeste�my w sta-
nie ogarn¹æ.
Mietek - Dlaczego nie? Popatrzmy chocia¿by
na zdjêcia z ostatniej strony naszego grudnio-
wego numeru "Na o�cie¿": Czteroparafialna
procesja Bo¿ego Cia³a widziana z dziesi¹te-
go piêtra jednego z budynków, Pielgrzymka
Parafialna, Droga Krzy¿owa w Dolinie �mier-
ci, czy inne wydarzenia. Co widzimy? Widzi-
my zaanga¿owanie wiernych.
KfAD - To zaanga¿owanie by³o widoczne na
forum Sejmiku Parafialnego. Wspólnoty anga-

W poprzednim numerze "Na o�cie¿" ukaza³o
siê kilka refleksji ze wspólnot naszej parafii do-
tycz¹cych Roku Jubileuszowego. Zasygnali-
zowali�my równie¿, ¿e w obecnym numerze
przeka¿emy wiêcej informacji na ten temat.
Poni¿ej przedstawiamy tre�æ rozmowy, jak¹ na
ten temat przeprowadzili�my w gronie Kole-
gium Redakcyjnego "Na o�cie¿":
Mietek - W jednym z zamieszczonych �wia-
dectw by³o stwierdzenie, ¿e poza pielgrzymk¹
do jednego z sanktuariów nic ciekawego w pa-
rafii siê nie wydarzy³o w Roku Jubileuszowym.
Czy mo¿na z tym stwierdzeniem siê zgodziæ?
KfAD - Pewnie nie. Chcia³bym zwróciæ uwagê
na dwa wa¿ne akcenty Roku Jubileuszowe-
go, które mia³y miejsce w naszej parafii. Pierw-
szy to fakt, ¿e w lutym, �ci�lej w �wiêto Ofiaro-
wania Pañskiego parafia otrzyma³a sztandar.
Drugi akcent, to Parafialny Dzieñ Jubileuszo-
wy w dniu 11. wrze�nia i pielgrzymka nas -
parafian - do Konkatedry. W jednym i drugim
przypadku uczestniczy³o wiele grup.
Mietek - Tak. Sztandar to bardzo wa¿ny sym-
bol Jubileuszu jaki trwale pozostanie w para-
fii. My�lê, ¿e jako wspólnota parafialna d³ugo
siê do tego momentu przygotowywali�my i
chwa³a Panu, ¿e dotrwali�my. Sztandar, to
symbol wspólnoty, który nale¿y czciæ, broniæ i
opiekowaæ siê nim. To przecie¿ "nasz" i wy-
³¹cznie "nasz" wyró¿nik. Ten sztandar, to jed-
nocze�nie jakie� podsumowanie i zadanie dla
nas. Przypomnijmy napis na jednej ze stron:
"Z wiar¹ ojców idziemy pod Tw¹ Matko opiek¹
- A.D. 2000". To odzew na i przyjêcie zastane-
go dziedzictwa oraz konkretne wezwanie, aby
Matka Bo¿a, Patronka parafii pomaga³a nam,
ingerowa³a w nasze ¿ycie.
Gabla - Pielgrzymek by³o w parafii wiêcej, jed-
nak ta pielgrzymka by³a, przynajmniej dla
mnie, du¿ym prze¿yciem. Szli�my znanymi
sobie ulicami, którymi chodzili�my wielokrot-
nie, ale szli�my z modlitw¹ i pie�ni¹ na ustach.
Nikogo nie interesowa³y wystawy, nikt nie wstê-
powa³ do sklepów, bo szli�my do Sanktuarium
w konkretnym celu. Dla mnie dodatkowym
prze¿yciem by³ fakt, ¿e sz³am do ko�cio³a, w
którym by³am przyjêta. do I Komunii, w którym
�lubowa³am . To dodatkowo mnie podbudo-
wa³o, ¿e dana mi zosta³a ta ³aska.
Mietek - Omawiaj¹c Rok Jubileuszowy nie
mo¿na pomin¹æ tego, ¿e w naszej parafii do
Roku Jubileuszowego byli�my przygotowywani
ju¿ wcze�niej poprzez rok Ojca, rok Syna i rok
Ducha �wiêtego. Jednym z bezpo�rednich
elementów przygotowania by³ "£añcuch pojed-
nania", pomys³ inspirowany przez CKK "Wia-
trak". Pomijaj¹c ju¿ jego d³ugo�æ ponad 100
kilometrów, zaanga¿owanie w jego powstanie
wielu dzieci i m³odzie¿y a tak¿e osób star-
szych, nale¿y jednoznacznie stwierdziæ - po-
mys³ zapocz¹tkowa³ okre�lone dobro. Dobro
w uk³adach Bydgoszcz - Toruñ, o czym �wiad-
czy³ widzialny sposób po³¹czenia elementów
tego ³añcucha w Z³ej Wsi i podanie sobie r¹k
przez prezydentów obydwu miast. Fragmenty
tego ³añcucha d³ugo przypomina³y nam o po-
jednaniu, bêd¹c elementami dekoracji Bo¿o-
narodzeniowych w naszym ko�ciele. Wynikiem
tego dzia³ania, by³a te¿ wy³o¿ona "Ksiêga Po-
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¿owa³y siê w obchody Jubileuszowe.
Ania - Duszpasterstwo Akademickie obra³o so-
bie za cel takie organizowanie spotkañ jubile-
uszowych w parafii, aby one zbiega³y siê z ob-
chodami Jubileuszu w Rzymie. Inaczej mó-
wi¹c, ka¿dy Jubileusz stanowy tam obchodzo-
ny mia³ nasz odpowiednik lokalny.
Mietek - A czy pamiêtacie Niedzielê Palmo-
w¹? Najliczniejsza wspólnota parafii, jak¹ jest
u nas Droga Neokatechumenalna, uroczy�cie
wesz³a do ko�cio³a z li�æmi palm i ga³¹zkami
oliwnymi. To by³o uroczyste "Redicio" z publicz-
nym wyznaniem wiary. W jaki¿ to prosty i wi-
dzialny poprzez te symbole sposób mogli�my
znale�æ siê w atmosferze sprzed prawie 2000
lat, gdy przygotowywano siê do "tamtego"
�wiêta Paschy.
KfAD - Zastanówmy siê te¿ nad innym wyda-
rzeniem w naszej parafii. Wyruszy³a XVIII Ju-
bileuszowa Pielgrzymka Piesza na Jasn¹
Górê. W niej sz³a nasza Grupa Przezroczy-
sta. Ksi¹dz Arcybiskup zwróci³ siê z apelem
do kilku parafii bydgoskich z pro�b¹ o modli-
twê z pielgrzymami i za pielgrzymów. Nasz
parafia ochoczo podjê³a to dzie³o i codziennie
spotykali�my siê na Ró¿añcu. Byli�my w ³¹cz-
no�ci duchowej, a dziêki Radiu "Plus" równie¿
s³yszalnie z bliskimi nam p¹tnikami. Spotyka-
li�my siê ka¿dego wieczora w grupach ró¿nej
wielko�ci, czasem 10, a czasem 40, czy 50
osób. Tego zwyczaju u nas wcze�niej nie by³o.
Czy to nie ³aska tego Roku? Byæ mo¿e to ten
czas wyzwoli³ w nas tak¹ potrzebê, która mo¿e
bêdzie kontynuowana?
Ania - Charakterystycznym w tej Pielgrzymce
by³ fakt, ¿e wszystkie grupy Duszpasterstw
Akademickich z Bydgoszczy sz³y pierwszy raz
razem w Grupie Przezroczystej.
Mietek - A przypomnijmy sobie atmosferê, w
jakiej wkraczali�my w Rok Jubileuszowy. Dys-
kusje i obawy, jak ten rok "zrozumiej¹" kom-
putery? Co nas czeka? Czy to ju¿, czy jesz-
cze nie wiek XXI? Upowszechniano wiele opra-
cowañ astrologów, ró¿nych wró¿bitów, prze-
widywania, spekulacje, przepowiadanie kata-
klizmów itp. I co? I nic, rozpoczêli�my ten XXI
wiek i III tysi¹clecie bez stresów.
Gabla - By³ to czas rzeczywi�cie spokojny.
Mietek - Czy to nie by³ znak czasu, ¿e Rok
Jubileuszowy by³ silniejszy w swym wymiarze
duchowym od tego wszystkiego, co mia³o cz³o-
wieka zniewoliæ?
KfAD - Byæ mo¿e, ¿e dobro Roku Jubileuszo-
wego zwyciê¿y³o z³o, pozwalaj¹c temu z³u "po-
myliæ" siê o rok ze swymi rzekomymi prawda-
mi, daj¹c widzialny symbol jego s³abo�ci.
Mietek - Pragnê równie¿ przypomnieæ nasz
wk³ad w Rok Jubileuszowy. Przypomnijmy so-
bie choæby nasze "Rozmowy miesi¹ca": Z ksiê-
dzem Janem, obchodz¹cym 50-lecie kap³añ-
stwa, z ma³¿onkami obchodz¹cymi swoje 50-
lecie po¿ycia ma³¿eñskiego, czy z ma³¿eñ-
stwem, które na 50-te urodziny ma³¿onki i
ma³¿onka (s¹ rówie�nikami), jako wspólny pre-
zent "zafundowa³o" sobie wyjazd z Pielgrzym-
k¹ Narodow¹ do Rzymu.
Gabla - Poruszali�my w naszym miesiêczni-
ku du¿o i szeroko ten temat. Czy zostanie jed-
nak w�ród nas jaki� namacalny dowód tego
Roku Jubileuszowego?
Mietek - S¹dzê, ¿e takim widzialnym i mate-
rialnym owocem bêdzie Dom Jubileuszowy,
któremu patronuje "Wiatrak", który ma byæ na
terenie parafii placówk¹ szerz¹c¹ kulturê

chrze�cijañsk¹. Dom, wokó³ którego bêdzie
mog³o powstawaæ, wyzwalaæ siê wiele dobra.
Pierwsze, choæ ma³e kroki ju¿ s¹.
Gabla - Wydaje siê, ¿e w parafii zrobiono wie-
le, aby wskazaæ ¿e ten Rok trwa i jakie z tego
faktu p³ynie dobro. Nie wiadomo jednak, jakie
by³y konkretne owoce, wewnêtrzne przemia-
ny postaw ludzi.
Wojciech - Do tego my przecie¿ nie dotrze-
my. To niemo¿liwe.
Gabla - A jak to ukazaæ innym?
KfAD - Sprawa indywidualnych prze¿yæ, otrzy-
manych ³ask Bo¿ych, wewnêtrznych owoców
czasu to temat nie nadaj¹cy siê do naszych
rozwa¿añ. Ka¿da próba pokazania, czy dowie-
dzenia tego, to z naszej strony czysta speku-
lacja. Czy owoce bêd¹? G³êboko wierzê, ¿e
tak. Jednak jakie, kiedy i dla kogo, na to nie
odpowiem. Byæ mo¿e, ¿e ¿yj¹c w tym zabie-
ganym �wiecie chcieliby�my zobaczyæ du¿¹ i
szybk¹ przemianê. Jednak "m³yny" Bo¿e mie-
l¹ powoli, ale skutecznie i tego jestem pewien.
Gabla - Jednak pomimo tylu mo¿liwo�ci i ³ask
Roku Jubileuszuowego obserwujemy woko³o
tak wiele z³a.
KfAD - To z³o towarzyszy cz³owiekowi od za-
rania, a �ci�lej od grzechu pierworodnego na-
szych rodziców - Adama i Ewy. Z³o by³o i jest a
�wiat istnieje. Oczywi�cie, ¿e nie mo¿emy ko³o
niego przechodziæ obojêtnie, ale nie mo¿emy
równie¿ biadoliæ, ¿e to ju¿ koniec, wokó³ samo
z³o, a nasze dobro jest za s³abe. Dobro za-
wsze zwyciê¿y, o tym musimy pamiêtaæ.
Gabla - Tak, ale kiedy� by³o inaczej. Nie by³o
tylu �rodków masowego przekazu. I nie poka-
zywano nam tego z³a.
KfAD - To tylko prawda pozorna. Z³e wie�ci
nie rozchodzi³y siê tak szybko i szeroko. Jed-
nak �rodki przekazu, jako takie nie s¹ �ród³em
z³a.
Mietek - Wspomnijmy s³owo biskupów pol-
skich z 309 konferencji Episkopatu Polski z
dnia 17 grudnia 2000 roku. W pewnym miej-
scu mówi¹ nam: "Zwracamy siê do �rodków
masowego przekazu, publicznych i prywat-
nych, by swoje ogromne mo¿liwo�ci oddzia³y-
wania wykorzysta³y do ukazywania warto�ci,
bez których nie mo¿na wychowaæ cz³owieka".
To przecie¿ konkretne zadanie, sformu³owa-
ne przez Ko�ció³ w Polsce w Roku Jubileuszo-
wym.
Gabla - Czy to napomnienie zachowa nas jed-
nak od z³a i wychowa nam spo³eczeñstwo?
KfAD - W wielu mediach, nawet dotychczas
obojêtnych na sprawy Ko�cio³a powoli, ale rów-
nie¿ i w nich obraz �wiata ulega poprawie, czy
zmianie. S¹ ju¿ artyku³y, wzmianki, audycje o
tematyce religijnej. Pamiêtajmy, ¿e jeszcze nie
tak dawno, w prasie, czy telewizji nawet zdjê-
cia ko�cio³a nie wolno by³o pokazaæ.
Gabla - Jednak co z tego wszystkiego wybie-
ra m³odzie¿?
KfAD - Tak, ale kto jest odpowiedzialny za wy-
chowanie m³odego pokolenia? Przecie¿ g³ów-
nie my, starsi, czyli rodzice.
Gabla - Nie zgadzam siê. Winê za z³e wycho-
wanie ponosz¹ �rodki przekazu.
Wojciech - Po�rednio. Bo je¿eli my, rodzice
nie dopu�cimy do tego, aby nasze dzieci za
przyk³ad bra³y to co z³e, to one tego nie przyj-
m¹.
Gabla - Rodzice nie s¹ w stanie upilnowaæ.
Wojciech - Nieprawda. S¹ w stanie i musz¹,
bo to ich �wiêty obowi¹zek.

Mietek - S¹ w stanie upilnowaæ. S¹ równie¿ w
stanie tak nauczyæ dzieci korzystaæ z mediów,
aby one wyzwala³y w dzieciach dobro. Innym
s³owem, aby dzieci ogl¹da³y, czy czyta³y to, co
buduje, a odrzuca³y to co rujnuje.
Gabla - Jednak jak w tym nat³oku, mnogo�ci
programów odró¿niæ dobro od z³a?
KfAD - Mamy przecie¿ obecnie wiele progra-
mów telewizyjnych, czy radiowych. Mamy,
szczególnie w czasopismach katolickich wie-
le dobrych programów podanych wyt³uszczo-
nym drukiem, czy w inny sposób oznaczonych.
Mamy obecnie wiele recenzji na temat wielu
ksi¹¿ek. Trzeba tylko z tych pomocy korzystaæ.
Gabla - No dobrze, ale mnie siê marzy, aby w
któr¹� niedzielê na ka¿dej Mszy �w. by³o pe³-
no ludzi, i aby�my jako ma³a wspólnota z na-
szymi kap³anami zakoñczyli ten Rok Jubile-
uszowy, a oni aby nam wskazali drogê na przy-
sz³o�æ. Wskazali nam, co powinno byæ dla nas
owocem Roku Jubileuszowego.
Mietek - Zamkniêcie drzwi przez Papie¿a 6
stycznia 2001 zakoñczy Rok Jubileuszu. Co
dalej?
Ania - Co dalej, to proste. Trzeba to wszystko
co siê uzyska³o w tym czasie rozwijaæ w sobie
dalej.
Wojciech - To co w nas zakie³kowa³o podtrzy-
mywaæ i pielêgnowaæ.
KfAD - Nie wolno nam straciæ tego, co w ³a-
sce tego czasu otrzymali�my. Nie mo¿emy
zatraciæ do�wiadczeñ duchowych. Aby tego
nie zagubiæ musimy tak, jak mówi³ Ojciec �wiê-
ty "i�æ w g³¹b"
Wojciech - Szósty stycznia nie mo¿e byæ dat¹
zamykaj¹c¹ wszystko. To nie trza�niêcie
drzwiami i koniec, a reszta nale¿y do historii.
Gabla - Ja jednak pomimo wszystko oczeku-
jê zwieñczenia tego roku. Zwieñczenia nie na
forum naszego zespo³u, nie na forum poszcze-
gólnych wspólnot, ale zwieñczenia dla ca³ej
parafii. Takiego podsumowania i zamkniêcia
tego roku z wszystkimi naszymi kap³anami.
Jacek - W³a�nie tu rodzi siê pytanie pod ad-
resem Ko�cio³a. Co dalej?
Mietek - Jeste�my cz¹stk¹ Ko�cio³a, wiêc co
dalej?
Jacek - Uwa¿am, ¿e to hierarchia Ko�cielna
winna nam wskazaæ co dalej i powinna nami
pokierowaæ.
Mietek - Nie zgadzam siê. W Ko�ciele nie po-
winno byæ podzia³u na "my i oni" Wszyscy je-
ste�my jedno�ci¹ i odpowiadamy za Ko�ció³.
Któ¿ to jest kap³an? To cz³owiek "z ludu wziê-
ty i dla ludu postanowiony". Tacy s¹ kap³ani,
jakie s¹ rodziny, jacy s¹ ludzie Ko�cio³a, jacy
jeste�my my wszyscy, cz³onkowie tego nasze-
go, lokalnego Ko�cio³a:
Jacek - Zgadzam siê, jednak dla wielu ludzi
chodz¹cych co niedzielê do ko�cio³a ten Rok
Jubileuszowy sta³ siê takim przyspieszeniem.
Dowiadywali�my siê o takiej czy innej uroczy-
sto�ci, spotkaniu itd. Skoñczy³ siê i co dalej
robiæ z tym, co siê w nas wyzwoli³o? Wielu lu-
dziom potrzeba inspiracji. A inspiracja powin-
na wyj�æ od kap³anów.
Mietek - Ale czy tylko od kap³anów?
Gabla - Uwa¿am równie¿, ¿e tak, bo nie mog¹
pozostaæ "owce bez pasterza". Zgadzam siê,
¿e Ko�cio³em jeste�my wszyscy, ale musz¹
byæ ludzie, którzy kieruj¹. Ko�ció³ musi byæ pro-
wadzony.
KfAD - Czy Ko�ció³ nie jest prowadzony ju¿
od 2000 lat?
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Gabla - Jest, jednak teraz po Jubileuszu, po
zaanga¿owaniu siê w to dzie³o tak wielu �wiec-
kich i uwa¿am, ¿e dalsze kierownictwo powin-
no i�æ od Pasterzy.
KfAD - Ko�ció³ jest kierowany przez 2000 lat.
Jego "sterem" jest sam Duch �wiêty, a drogo-
wskazem Rok Liturgiczny. To jest g³ówny "Ster"
Ko�cio³a. Ponadto tak jak w ca³ym Ko�ciele,
tak i w naszej parafii do dyspozycji pozostaje
ca³e dziedzictwo Roku Jubileuszowego, jak i
okresu przygotowawczego do tego Roku.
Spójrzmy, jak wiele u nas dzieje siê dobra,
gdzie mo¿emy wzrastaæ duchowo, gdzie mo-
¿emy z niego korzystaæ. Chodzi mnie o wszyst-
kie formy nabo¿eñstw, czy to maryjnych, czy

nowenny, czy pierwszych czwartków, pi¹tków,
sobót, czy Dni Fatimskie. Z tego dobra, które
wyzwoli³o siê w nas - w naszej parafii - bê-
dziemy mogli w pe³ni korzystaæ. Kto tylko chce,
ma mo¿liwo�ci.
Jacek - Fakt, w naszej parafii tak, a w innych?
Mietek - Nie os¹dzajmy innych. Mówimy o na-
szej wspólnocie.
Rok Liturgiczny z wszystkimi znakami orien-
tacyjnymi, wystarcza by w³¹czyæ siê w jego
akcjê, w jego tok. Codzienne mamy wspomnie-
nie takiego, czy innego patrona, obojêtnie,
dowolne czy obowi¹zkowe. S¹ poszczególne
kulminacje roku: Wielki Post, Adwent, czas
�wi¹teczny i zwyk³y. S¹ �wiêta, uroczysto�ci,
oktawy �wi¹t. To wszystko w Ko�ciele jest.
Trzeba tylko chcieæ z tego skorzystaæ. Je¿eli
kto� w³¹czy siê aktywnie w Rok Liturgiczny, nie
mo¿e siê pogubiæ. Jednak warunek - trzeba
�ledziæ, a nie staæ z boku.
Gabla - Ale trzeba równie¿ to wszystko wier-
nym przypominaæ.
KfAD - Przecie¿ to wszystko co niedziela na
bie¿¹co s³yszymy w og³oszeniach duszpaster-
skich. Mamy w¹tpliwo�ci, dodatkowo mo¿emy
sobie przeczytaæ w gablotce. Trzeba tylko
chcieæ s³uchaæ. Nikt, nawet najlepszy kap³an,

kaznodzieja, czy misjonarz nikogo si³¹ nie
przyci¹gnie. Pamiêtajmy, ¿e "przymuszony
pacierz do nieba nie idzie" Aby skorzystaæ z
tego co Ko�ció³ oferuje, musi byæ najpierw
nasza nieprzymuszona wola. Resztê bez tru-
du znajdziemy.
Mietek - Moi Drodzy. Spójrzmy jeszcze chwi-
lê na nasz¹ parafialn¹ Tajemnicê ¿³óbka. My-
�lê, ¿e rozwieje nam wiele w¹tpliwo�ci, które
tu poruszali�my. Ju¿ ósmy raz staæ naszych
m³odych i starszych parafian, w tym roku gru-
pê ponad 70 osób, aby pokazaæ nam ¿ywym
obrazem Tajemnicê Narodzenia Boga. Poka-
zuj¹, aby dotar³o do naszej �wiadomo�ci owe:
"Veni, Vidi, Vici" Czy kto� ma trudno�ci z pra-
wid³owym odczytaniem tych s³ów w kontek�cie

pokazywanych obrazów?
Ania - Najwa¿niejsze dla nas, m³odych ludzi
w tym dzia³aniu jest to, aby robiæ to z ca³ego
serca. Mamy przekonanie, ¿e skoro tak to zro-
bimy, to nasz¹ rado�ci¹ z prze¿ywania Naro-
dzenia Pana dzielimy siê z innymi. I to jest
najwiêksze piêkno.
KfAD - Przy tej okazji spójrzmy na to dzie³o
jeszcze z innej strony. Czy ci m³odzi ludzie,
którzy brali udzia³ w tym "przedstawieniu"
osiem, siedem lat temu, a teraz ju¿ o te lata
starsi, stanêli w parafii z boku? Pogubili co�?
Czekaj¹, aby kto� im poda³ wskazówkê? Nie,
oni znale�li swój cel, swój kierunek, swoje miej-
sce w Ko�ciele. Pewnie znale�li to dziêki ³a-
sce jak¹ otrzymali za to, ¿e zechcieli dzieliæ
siê z tym co robili z innymi.
Mietek - Jak wiêc widzimy, nie mo¿emy twier-
dziæ, ¿e odpowiedzialno�æ za funkcjonowanie
Ko�cio³a spoczywa tylko na kap³anach. Ojciec
�wiêty mówi³ nam przecie¿, ¿e wierni �wieccy
maj¹ konkretne zadania do spe³nienia. Na-
dziej¹ jest "Nowa ewangelizacja".

Rozmowa odby³a siê z 4. stycznia 2001 roku.
OPRACOWA£: KFAD, FOTO MIETEK

 5 Na o�cie¿ (1/2001)

�  Weso³ych �wi¹t! z Gwiazdk¹ - pod �wieczek
³un¹ jasn¹, ¿yczymy Wam najwiêcej; zwyk³e-
go, ludzkiego szczê�cia.

�  Szczê�æ Bo¿e ka¿dy ¿yczy kto mo¿e
�  Wszystkiego najlepszego cz³owieku w nowym

wieku
�  ̄ yczê Wam Kochani przychylno�ci Pana Boga
�  W noc Gwiazdy Betlejemskiej, w noc roziskrzo-

nych Anio³ów, gdy ziemia podnios³a siê do sa-
mego nieba na poca³unku pokoju, w noc S³o-
wa, które sta³o siê Cia³em, dzielimy siê z Wami
chlebem i nadziej¹

�  Dziel¹c siê z Wami op³atkiem ¿yczymy by Wa-
sze serca stawa³y siê pokorne i ciche jak ten
op³atek, by kochaj¹c to co czyste i szczere
potrafi³y dzieliæ siê Dobr¹ Nowin¹

�  W tê �wiêt¹ noc Bo¿ego Narodzenia, kiedy
Bóg ogarnia nas pe³ni¹ swej mi³o�ci, kiedy
przychodzi w sposób tak bardzo normalny, by
umocniæ nas w naszych poszukiwaniach swe-
go miejsca na ziemi, ¿yczê Wam Kochani
wielu chwil radosnych, szczê�liwych, niech
serca Wasze przepe³nia mi³o�æ i nadzieja, ta
sama która pierwszym chrze�cijanom pomo-
g³a zmieniæ otaczaj¹cy �wiat, niech i nam do-
pomaga, by�my stali siê �wiadkami Chrystu-
sa, naszego Pana

�  Jod³y jak topola, wielkiego indora, karpia kró-
lewskiego, humoru dobrego. Dobrego apety-
tu, makowców, pierników, trunków najprzed-
niejszych, �wi¹t najmilejszych.

�  Weso³ych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz
szczê�liwego Nowego Roku ³¹cznie z podwy¿-
kami wszelkich poborów, obni¿k¹ cen lekarstw
i miesiêcznych �wiadczeñ.

�   Jak obyczaj ka¿e stary wed³ug ojców naszych
wiary chcemy z³o¿yæ nam ¿yczenia w dzieñ
Bo¿ego Narodzenia. Niech ta gwiazdka be-
tlejemska, która �wieci nam o zmroku, zapro-
wadzi was do szczê�cia w 2001 roku.

�   Zasiadaj¹c przy wigilijnym stole, pamiêtajcia,
¿e op³atek, którym bêdziecie siê ³amaæ, to
znak Dzieci¹tka, które w ubóstwie i zapomnie-
niu ca³ego �wiata przyby³o do ludzi, a teraz
pragnie im pokazaæ, ¿e obecny jest w ka¿-
dym ubogim, odrzuconym czy zapomnianym.
Niech rado�æ z Jego przybycia opromieni ka¿-
de wydarzenie Waszego ¿ycia

�  Niech te �wiêta mi³e bêd¹, z drzewkiem szczê-
�cia i kolêd¹. I wigili¹ ju¿ o zmroku i rado�ci¹
w Nowym 2001 roku.

�  Choæ jestem blisko �lê Wam ten op³atek i ¿y-
czê by�cie mieli szczê�cie i dostatek.

�   Na drodze godne �wiêta, ka¿dy o bliskich
pamiêta i z rado�ci¹ �le ¿yczenia w dzieñ Bo-
¿ego Narodzenia.

�   Weso³ych �wi¹t, a w �wiêta niech siê snuje
kolêda i ga³¹zki �wierkowe niech Wam pach-
n¹ na zdrowie.

�   Proszê przyj¹æ serdeczne ¿yczenia Weso-
³ych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, a z okazji No-
wego Roku - szczê�æ Bo¿e na ka¿dym kroku.

�   W dzieñ Bo¿ego Narodzenia rado�æ wszel-
kiego stworzenia, wiêc niech pe³nia tej rado-
�ci zawsze w sercach waszych go�ci.

�  Na �wi¹teczny czas  ¿yczymy rado�ci Panny
Naj�wiêtszej, pokoju betlejemskiej nocy i mi-
³o�ci chroni¹cej od zimna ludzkie wnêtrza.

� W ten wigilijny dzieñ za�nie¿ony, kiedy w ko-
�ciele uderz¹ dzwony, przyjmijcie ¿yczenia
pe³ne rado�ci, a w Nowym Roku zdrowia,
szczê�cia i pomy�lno�ci.

Od redakcji: Pomys³ powsta³ w redakcji. Pomog³a pani

Aleksandra,  uczniowie z Gimnazjum nr 5 i inne osoby.

Bo¿onarodzeniowe ¿yczenia

NA KARTKACH



Rok Prymasa Stefana Wyszyñskiego

SPRAWA
Z TYMI HERODAMIAKCJA KATOLICKA

Dla naszego Oddzia³u Akcji Katolic-
kiej, Rok Jubileuszowy by³ czasem okrzepniê-
cia i rozwiniêcia swej dzia³alno�ci dla dobra
parafii i Ko�cio³a. Cz³onkowie Akcji uczestni-
czyli indywidualnie w ró¿nych pielgrzymkach
i spotkaniach Jubileuszowych wzmacniaj¹c siê
duchowo i czerpi¹c ze skarbnicy ³ask tego roku.

Uczestniczyli�my te¿ w Jubileuszowych
spotkaniach grupowych, zarówno z ca³¹ wspól-
not¹ parafialn¹, jak i z grup¹ Akcji. (Konkate-
dra, Gniezno). Aktywnie zaanga¿owani byli�my
równie¿ w dzie³o ogólnopolskie, jakim by³ og³o-
szony z racji Jubileuszu konkurs "2000 lat

Z racji Roku Jubileuszowego og³oszo-
ny zosta³ ogólnopolski konkurs nt. ZNACZE-
NIE 2000 LAT CHRZE�CIJAÑSTWAW HI-
STORII I KULTURZE NARODU POLSKIE-
GO. Patronat nad nim sprawowali: Prymas
Polski Kard. Józef Glemp i Minister eduka-
cji. Zgodnie z regulaminem konkurs w grud-
niu 2000 dobieg³  koñca. W naszej parafii
organizacj¹ i rozpropagowaniem konkursu
zajê³a siê Akcja Katolicka.

Regulamin przewidywa³ bardzo sze-
roki zakres prac, bo od dzie³ plastycznych,
poprzez utwory literackie, muzyczne, popu-
larnonaukowe, po fotografiê i inne dzie³a.
Ka¿dy chêtny móg³ wiêc braæ w nim udzia³.

By³ on oceniany na trzech p³aszczy-
znach: parafialnej, diecezjalnej i krajowej. W
naszej parafii w konkursie udzia³ bra³y: Szko-
³a Podstawowa nr 17 i Gimnazjum nr 5, Szko-
³a Podstawowa nr 66, Przedszkole nr 48,
Przedszkole "Polanka" oraz indywidualnie
jedna uczennica ze S P nr 44 w Bydgoszczy.

W sumie wp³ynê³o 286 prac, g³ównie
plastycznych, z czego najliczniejsz¹ grupê
stanowi³y dzieci z klas I do III. Do parafial-
nego jury w ramach konkursu wp³ynê³a rów-
nie¿ jedna rze�ba,

Czê�æ prac po weryfikacji zosta³a
wys³ana do oceny na szczeblu diecezjalnym,
jednak ¿adna nie zosta³a nagrodzona. Wszy-
scy autorzy szczebla parafialnego zostali jed-

Dziwna to jest sprawa z tymi Heroda-
mi. Gdy przesadz¹ w swej nienawi�ci, staj¹ siê
aposto³ami sprawy, któr¹ zwalczaj¹. Herod
pierwszy uwierzy³ w "Króla ̄ ydowskiego". Zro-
bi³ Mu potê¿n¹ propagandê w ca³ej Jerozoli-
mie. Wys³a³ do Betlejem naprzód Mêdrców.
Zasadzi³ do Ksi¹g Proroczych uczonych w Pi-
�mie, aby zbadali dobrze, gdzie mia³ narodziæ
siê Chrystus. Potwierdzili oni nowinê Mêdrców.
�wiat stan¹³ na nogi. Jeszcze Jezus "niemow-
lêciem", a ju¿ �wiat herodiañski dr¿y. Co bê-
dzie, gdy Chrystus uro�nie!

Jednak nie trzeba wyrzekaæ siê tych
aposto³ów nienawi�ci, którzy szukaj¹ Boga z
nienawi�ci¹ w sercu i wszystkim g³osz¹ swoj¹
nienawi�æ. W nienawi�ci jest wiara, jest lêk, jest
uznanie mocy, jest obawa przed wp³ywami.
Przyjd¹ ludzie, którzy odrzuc¹ nienawi�æ i zro-
zumiej¹ nienawidzonego Boga. Prze�ladowcy
Boga pracuj¹ dla Jego chwa³y.

Niewiara ma swój sens: nie tylko w tym,
¿e ujawnia s³absze mózgi o nêdznej pojemno-
�ci, niezdolne ogarn¹æ Boga, ale przede wszyst-
kim w tym, ¿e jest zachêt¹ do wysi³ku my�lowe-
go, do szukania Prawdy, do wnikliwo�ci, nie-
pokoju.

Tak pisa³ ks..Stefan Kardyna³ Wyszyñski w dniu
6.01.1954 roku w �Zapiskach Wiêziennych�.

WYBRA£A: REDKA

 6 Na o�cie¿ (1/2001)

chrze�cijañstwa w historii i kulturze narodu
polskiego".

Dziêki temu zaanga¿owaniu wielu m³o-
dych parafian i w³¹czone w to dzie³o grono pe-
dagogiczne bli¿ej pozna³o i u�wiadomi³o sobie
w jakim czasie ¿yjemy.

My�lê, ¿e owoce Roku Jubileuszowe-
go i otrzymane ³aski zostan¹ dobrze spo¿ytko-
wane w naszym dalszym dzia³aniu dla dobra
Ko�cio³a, miasta i kraju.

Z relacji DS wbra³
KFAD

nak obdarowani nagrodami, b¹d� upominka-
mi.

S³owa podziêkowania nale¿¹ siê dy-
rektorom wymienionych placówek, jak i na-
uczycielom, dziêki którym ca³e dzie³o nabra³o
takiego rozmachu. Za osobiste zaanga¿owa-
nie i popularyzacjê idei konkursu dziêkuje-
my równie¿: ks. S³awomirowi Szwagrzyko-
wi i Siostrze Joannie ¯ukowskiej.

Dziêkujemy równie¿ naszym sponso-
rom, bez których nie mogliby�my uhonoro-
waæ uczestników konkursu, czyli: Prasowym
Zak³adom Graficznym, Wydawnictwom
"Margraffsen" i "�wiadectwo", Zak³adom
Cukierniczym "Jutrzenka Bydgoszcz", Towa-
rzystwu Mi³o�ników Miasta Bydgoszczy i
Radzie Osiedla Nowy Fordon.

Gratulujemy i dziêkujemy równie¿
wszystkim autorom prac konkursowych.

Naszym wyrazem wdziêczno�ci
wszystkim zaanga¿owanym w dzie³o szerze-
nia kultury chrze�cijañskiej, by³y dyplomy
wrêczone podczas spotkania op³atkowego
Akcji Katolickiej w dniu 20 grudnia 2000 r.,
podpisane przez arcybiskupa Henryka Mu-
szyñskiego.

 KFAD
Od autora:
Niniejsz¹ notatkê sporz¹dzono na podstawie tekstu
przygotowanego przez pani¹ Danutê z naszego pa-
rafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej.

G³osy grup parafialnych

OWOCE ROKU WIELKIEGO JUBILEUSZU

Bo¿onarodzeniowy okres jest wyj¹tko-
wy. Nie dlatego, ¿e widzimy na naszych uli-
cach, w sklepach, supersamach wa³êsaj¹cych
siê krasnali w czerwonych czapach z pompo-
nami, szamerowanych ferezjach i sztucznych
brodach. Nie dlatego, ¿e miasta przystrojone
s¹ w tym czasie (w³a�ciwie d³ugo przed cza-
sem) �wiecide³kami, lampionami i ¿e ró¿ni
przebierañcy w telewizyjnych reklamach fikaj¹
kozio³ki. Nie dlatego te¿, gdy Ko�ció³ prze¿y-
wa jeszcze czas adwentu czyli oczekiwanie

na przyj�cie Mesjasza, dzielimy siê ju¿ op³at-
kiem i wygrywane s¹, i �piewane woko³o ko-
lêdy. I w koñcu nie dlatego, ¿e obdarowujemy
siê prezentami.

Okres ten jest wyj¹tkowy, bo Ko�ció³
obchodzi Uroczysto�æ Bo¿ego Narodzenia.
Bóg sta³ siê Cz³owiekiem, przyj¹³ postaæ ludz-
k¹ - cia³o z Dziewicy Maryi. Staj¹c siê cz³o-
wiekiem wkroczy³ w historiê �wiata i zmieni³
jej bieg. Sta³ siê uczestnikiem naszej rzeczy-
wisto�ci. Wszed³ w t¹ rzeczywisto�æ, aby o¿y-

wiæ to co chore i obumar³e, i przekazaæ �wia-
tu Dobr¹ Nowinê, aby nasze ¿ycie mia³o sens
i przybli¿a³o nas do Królestwa Bo¿ego.
Padamy na kolana przed ¿³obkiem, jak to czy-
nili tamci zdumieni pasterze, którym anio³ ob-
wie�ci³ Dobr¹ Nowinê, i ponownie prze¿ywa-
my to Wydarzenie.
Czy jednak rozumiemy je wszyscy tak na-
prawdê do koñca ...

REDKA

Wokó³ Bo¿ego Narodzenia

CZASY WYJ¥TKOWY

Wielopoziomowy konkurs

2000 LAT CHRZE�CIJAÑSTWA



Najbardziej rozpamiêtywan¹ tajemni-
c¹ maryjn¹ w liturgii Ko�cio³a bizantyjskie-
go jest dogmat (1) Bo¿ego Macierzyñstwa.
Do niej odnosz¹ siê zarówno teksty litur-
giczne, jak i bogata ikonografia. Maryja
ukazywana jest jako Dziewica, Ca³a �wiê-
ta, oraz przyzywana jako Po�redniczka i
Orêdowniczka.

�WIÊTA MARYJNE
Ko�ció³ bizantyjski obchodzi w ci¹-

gu roku liturgicznego dwana�cie najwa¿-
niejszych �wi¹t, Sze�æ z nich po�wiêconych
jest bezpo�rednio Maryi. Nale¿¹ do nich:
Narodziny Maryi - 8 IX, Wprowadzanie
Maryi do �wi¹tyni - 21 XI, Spotkanie Pañ-
skie-2 II, Poczêcie Maryi - 8 XII, Zwiasto-
wanie - 25 III, oraz Za�niêcie Maryi -15
VIII.

Ponadto, jako �wiêta maryjne obcho-
dzi siê dni po�wiêcone pami¹tkom z Jej
¿ycia. S¹ to pami¹tki: przeniesienia welo-
nu Matki Bo¿ej do Sanktuarium Blacherne
- 2 XII, pami¹tka przeniesienia paska Mat-
ki Bo¿ej do Sanktuarium Chalkoprateia -
31 VIII i wspomnienie Matki- Bo¿ej Ro-
dzicielki- 26 XII;

Ko�ció³ bizantyjski obchodzi równie¿
dwa ruchome �wiêta maryjne: w ka¿d¹ V
sobotê Wielkiego Postu �wiêto"Akhatistos"
na pami¹tkê cudownej obrony Konstanty-
nopola przed Awarami i Persami w 621
roku, oraz w pi¹tek po Wielkanocy �wiêto
Maryi- ̄ ywego �ród³a, wspominaj¹ce po-
�wiêcenie Sanktuarium licznych cudów
Maryjnych.

Jako �wiêta maryjne obchodzone s¹
równie¿ �wiêta lokalne, w³a�ciwe dla po-
szczególnych autokefalii (2), oraz szczegól-
nie na terenie Rosji, �wiêta po�wiêcone czci
cudownych ikon maryjnych.

Najwa¿niejszym �wiêtem maryjnym
jest Uroczysto�æ Za�niêcia-o Wniebowziê-
cia �wiêtej Maryi- Matki Bo¿ej, przypada-
j¹ce 15 sierpnia. Poprzedzona jest 15-dnio-
wym postem i posiada sw¹ oktawê. W prak-
tyce oznacza to, ¿e prawie ca³y sierpieñ jest
miesi¹cem po�wiêconym Matce Bo¿ej.
Ostatnim dniem tej oktawy koñczy siê bi-
zantyjski Rok Liturgiczny,

Wspomnieæ trzeba równie¿, ¿e �roda
w ko�ciele bizantyjskim jest dniem szcze-
gólnie po�wiêconym Matce Bo¿ej.

MARYJA W EUCHARYSTII
Liturgia Eucharystii ko�cio³a bizan-

tyjskiego sk³ada siê z trzech zasadniczych
czê�ci: przygotowania, liturgii katechume-
nów i liturgii wiernych. Przed rozpoczêciem
celebracji kap³an odmawia przed ikonosta-
sem (3) a �ci�lej przed ikon¹ Maryi modli-
twê:"O Matko Bo¿a, �ród³o Mi³osierdzia,

Maryja w liturgii ko�cio³ów chrze�cijañskich  (8)

KO�CIÓ£ BIZANTYJSKI
uczyñ nas godnymi Twojego wspó³czucia.
Zwróæ Swój wzrok na naród, który zgrze-
szy³, uka¿, jak zawsze, Twoj¹ moc. Ufaj¹c
Tobie, wo³amy do Ciebie tak jak kiedy�
Gabriel, ksi¹¿ê hufców anielskich:

 Zdrowa�! Zdrowa�! Zdrowa�!"
Bardzo wa¿ny symboliczny gest za-

warty jest w Przygotowaniu. Celebrans k³a-
dzie na patenie obok chleba symbolizuj¹-
cego Chrystusa drugi kawa³ek, który sym-
bolizuje Maryjê. Temu gestowi towarzyszy
modlitwa: "Ku czci, i na pami¹tkê B³ogo-
s³awionej, Chwalebnej naszej Pani, Matki
Bo¿ej i zawsze Dziewicy Maryi, przez Jej
modlitwy, przyjmij Panie tê ofiarê sk³ada-
n¹ na Twoim niebieskim o³tarzu".

Równie¿ wszystkie modlitwy diako-
na zawieraj¹ w swej formule koñcowej od-

niesienie do Maryi, maj¹c tre�æ: "...Wspo-
minaj¹c ca³¹ �wiêt¹, Niepokalan¹, B³ogo-
s³awion¹, Chwalebn¹ nasz¹ Pani¹, Matkê
Boga, Maryjê, razem ze wszystkimi �wiê-
tymi polecajmy siê nawzajem i ca³e nasze
¿ycie Chrystusowi, Bogu.

Najwa¿niejszym, jednocze�nie naj-
bardziej uroczystym liturgicznym tekstem
maryjnym w Eucharystii jest anafora �w.
Jana Chryzostoma. Oto jej tekst: "W To-
bie, Pe³na ³aski raduje siê ca³e stworzenie:
Zastêpy Anio³ów i ca³y rodzaj ludzki. O
�wi¹tynio u�wiêcona, o raju duchowy i
chwa³o dziewic. Przez Ciebie Bóg siê wcie-
li³ staj¹c siê Dzieckiem. On nasz Bóg przed-
wieczny. Z Twojego ³ona On uczyni³ sobie
tron, i uczyni³ go szerszym od niebios. W
Sobie, o ³aski pe³na, raduje siê ca³e stwo-
rzenie. Chwa³a Tobie, �wiêta Dziewico,
Maryjo".

LITURGIA GODZIN
W modlitwach kanonicznych Ko�cio³a

bizantyjskiego Maryja zajmuje du¿o miejsca.
Codziennie podczas Jutrzni recytowany jest
"Magnificat"  Modlitwa ka¿dego dnia koñczy
siê formu³¹: "Przez wstawiennictwo Naj�wiêt-
szej Matki Boga i wszystkich �wiêtych..."

W wielu innych modlitwach godzin ka-
nonicznych, miêdzy modlitwami powtarza siê
krótkie wezwanie, jako akt strzelisty: "Ca³¹
moj¹ nadziejê pok³adam w Tobie, o Matko
Bo¿a. We� mnie w opiekê".

MARYJA W HYMNACH
Wa¿n¹ czê�ci¹ liturgii Ko�cio³a bizan-

tyjskiego s¹ wielorakie hymny. S¹ one rów-
nie¿ szczególnym miejscem czci Matki Bo-
¿ej. Wype³niaj¹ one bizantyjskie ksiêgi li-
turgiczne prawie w 90 %. Podzieliæ je mo¿-
na na trzy zasadnicze grupy: troparia (4),
kondakiony (5) i kanony (6).

Do najstarszych, zarazem najczê�ciej
�piewanych nale¿y hymn "Ten Timioteran".
Oto jego fragment: "Ty, która jeste� bar-
dziej godna czci ni¿ Cherubini. Ty, która.
jeste� nieporównywalnie bardziej chwaleb-
na ni¿ Serafini. Ty " która bez cienia zma-
zy zrodzi³a� S³owo Bo¿e. Ty, dziêki której
przyszed³ Pokój na ziemiê. Ciebie uwiel-
biamy, jako prawdziw¹ Matkê naszego Je-
dynego Boga",

Na koniec warto jeszcze przytoczyæ
fragment kanonu, który �piewany jest w po-
zycji stoj¹cej, przed podaniem wiernym do
uca³owania ikony Matki Bo¿ej: "Niech za-
milkn¹ usta niegodziwych, Niech zamilk-
n¹ usta tych, którzy nie k³aniaj¹ siê o Ho-
degetria, przed Twoim czczonym, namalo-
wanym przez �wiêtego Aposto³a £ukasza
obrazem..."

KFAD

OBJA�NIENIA
1 Dogmat - prawda uznana przez Ko�ció³

za objawion¹
2  Autokefalia - samodzielno�æ Ko�cio³a

w danym kraju g³ównie prawos³awnego
3  Ikonostas - ozdobiona ikonmi przegroda

oddzielaj¹ca o³tarz od reszty ko�cio³a
prawos³awnego

4 Troparion - krótka, pojedyncza strofa
hymnu Maryjnego w której czci siê Mat-
kê Bo¿¹

5  Kondakion - hymn po�wiêcony w ca³o-
�ci Tajemnicy Wcielenia.

6  Kanon - uroczysty hymn Maryjny, które-
go tre�æ (tekst) Ko�ció³ (tu bizantyjski)
uwa¿a za natchniony i niezmienny.

T³umaczenie modlitw: o. Grzegorz
Bartosik OFM Conv.

W nastêpnym odcinku przedstawiony
bêdzie Ko�ció³ ambrozjañski.
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�wiêta, �wiêta i po �wiêtach. Odwie-
dzali�my siê, jedli�my i ...

Ano w³a�nie. Jak to dawniej wygl¹da-
³o kiedy siê wizytowa³o rodzinê czy znajo-
mych?

Z tego co pamiêtam, w moim rodzin-
nym domu prowadzi³o siê do�æ bogate ¿ycie
towarzyskie i czêsto podejmowa³o siê go�ci
ju¿ to z rodziny ju¿ to z grona znajomych
moich rodziców. Mój ojciec pracowa³ wiele
spo³ecznie wiêc odwiedza³o go sporo osób
przez to z nim zwi¹zanych. Te nie zapowie-
dziane wizyty czy po prostu odwiedziny
krewnych bywa³y mniej lub bardziej zaska-
kuj¹ce, ale zazwyczaj mi³e i takich go�ci nie
nazywa³o siê go�æmi nie proszonymi.

Natomiast gdy w grê wchodzi³a wizyta
zapowiedziana... o to ju¿ by³a sprawa powa¿-
niejsza i nale¿a³o siê do niej odpowiednio
przygotowaæ.

Stare polskie przys³owie mówi, ¿e "
go�æ w dom - Bóg w dom ".Nie mo¿na prze-
cie¿ zaproszonej osoby przyj¹æ w nie posprz¹-
tanym mieszkaniu i w codziennych " fata³asz-
kach ".

My³o siê wiêc okna i drzwi. Wyksowa-
³o siê pod³ogi specjaln¹ past¹ a w antrejce
gdzie le¿a³o linojlum najlepszy po³ysk dawa³
olej lniany. Kto dzisiaj pamiêta takie zabie-
gi?

Mo¿e wyja�niê krótko co oznaczaj¹ te
"egzotyczne" s³owa.

Tak wiêc wyksowanie, to po prostu po-
lerowanie, antrejka to przedpokój a linojlum
to tzw. linoleum czyli wyk³adzina z tworzy-
wa sztucznego,

Panowa³o powszechne przekonanie, ¿e
nale¿y godnie przyj¹æ go�ci aby nie byæ po-
s¹dzonym o niechlujstwo czyli jak siê wtedy
mawia³o o to, ¿e "oni to takie glajdy".

Tak wiêc mieszkanie musia³o wygl¹daæ
jak czy�ciutkie lustro by nie uw³aczyæ w ni-
czym osobom sk³adaj¹cym nam wizytê,

No i nastêpowa³ moment samej wizyty
.Gospodarze prze�cigali siê w uprzejmo-
�ciach aby we w³a�ciwy sposób okazaæ sza-
cunek przyby³ym. Przy powitaniu uczestni-
czyli zazwyczaj wszyscy domownicy. Potem
doro�li siadali do kawy i kieliszka rumu b¹d�
likieru.

Kiedy w programie by³a kolacja, to po
niej panowie udawali siê do biblioteki na pa-
pierosa lub cygaro i prowadzili swe dysputy
o polityce lub o ¿yciu w ogóle.

Zapyta kto�, a dzieci? ¥no w³a�nie.
Dzieci nie mia³y prawa uczestniczyæ w roz-
mowach doros³ych. Zazwyczaj mia³y swój
odosobniony k¹cik ¿eby nie przeszkadza³y i
nie w g³owie im by³o "wcinaæ" siê w nie swo-
je sprawy. Przy stole panowa³y równie¿ pew-
ne nienaruszalne regu³y , których jakiekol-
wiek pogwa³cenie grozi³o wrêcz skandalem

A mój tato powiedzia³ ...

GO�Æ �W SKRZYNCE�
towarzyskim.

Widzimy wiêc, ¿e oficjalne wizyty nie
nale¿a³y do naj³atwiejszych i nam dzieciom
nie zawsze sprawi³y przyjemno�æ.  Mo¿e dzi-
siaj wyda siê to anachronizmem, ale (to moje
wra¿enie) dzieci by³y swego rodzaju prze-
szkod¹ we wielu sprawach ¿ycia a ju¿ towa-
rzyskiego z pewno�ci¹.

Dzisiaj to wszystko siê zmieni³o i pró¿-
no szukaæ tak wielkiej ilo�ci konwenansów
w ¿yciu towarzyskim .Dzisiaj ot, spotykamy
siê aby pogadaæ i... wspólnie poogl¹daæ tele-
wizjê. Tak, ten dodatkowy go�æ "w skrzyn-
ce"  skutecznie likwiduje ¿ycie towarzyskie.

A gdzie wspólne �piewanie czy opo-
wiadanie arcyciekawych historyjek z ¿ycia
starszych? To¿ to by³a ¿ywa nauka historii i
obyczajów. Teraz najlepiej porozmawiaæ o

Idziemy w odwiedziny, oczekujemy od-
wiedzin. Brzmi to mile i ciep³o, ale chêæ zo-
baczenia cz³owieka, spotkania z nim, czy tê-
sknota za nim staje siê w dzisiejszych cza-
sach coraz rzadsz¹ spraw¹. Po�piech, tande-
ta ¿ycia, nowoczesne �rodki komunikacji i
�rodki masowego przekazu pozbawi³y nas
rado�ci czekania na siebie, i rado�ci spotka-
nia. Coraz czê�ciej przychodz¹cy cz³owiek
jest intruzem, interesantem, petentem. Coraz
czê�ciej te¿ ludzie, którzy siê spotkaj¹, sie-
dz¹ obok siebie przy stole, nie patrz¹ sobie
w twarze. Patrz¹ gdzie� przed siebie i opo-
wiadaj¹ dowcipy, albo w talerze i w mruga-
j¹ce ekrany telewizorów, i jedz¹.

Na szczere odwiedziny cz³owieka dla
niego samego, zainteresowanie siê jego tro-
skami, sukcesami ma³o jest miejsca w naszym
¿yciu. Czy musi tak byæ?

Mo¿e warto czasami wy³¹czyæ nasze
komputery, zostawiæ "puszczaj¹ce do nas
oko" telewizory, w których serwuj¹ nam co-
dziennie swoiste menu sporz¹dzone najczê-
�ciej z pó³prawdy, sensacji, przemocy i od-
wiedziny przerodziæ w przyjazne, serdeczne
spotkanie cz³owieka z cz³owiekiem ...

Kiedy� w naszym ko�ciele us³ysza³am
w kazaniu o niezwyk³ych odwiedzinach. W
kilku zdaniach przypomnê tê opowie�æ, bo
bardzo mi siê podoba³a. - Otó¿ codziennie
rano do ko�cio³a wchodzi³ pewien cz³owiek,
klêka³, robi³ na piersi znak krzy¿a, chwilê
porusza³ ustami, znowu siê prze¿egna³ i wy-
chodzi³. Zaintrygowany tym proboszcz zapy-
ta³ go pewnego razu, o tak, jak mu siê wyda-
wa³o, dziwne zachowanie. W odpowiedzi
us³ysza³: - �Mówiê tylko, Panie Jezu, to ja,
Kuba ...� Kuba kiedy� ciê¿ko zachorowa³ i

ogl¹danym serialu czy innym programie a naj-
lepiej w³¹czyæ telewizor i mamy odwiedziny
"z g³owy".

Zatracamy ¿ycie towarzyskie i rodzin-
ne,  nie potrafimy ze sob¹ rozmawiaæ bo te-
lewizja zaw³adnê³a nami bez reszty .Trochê
to smutne no ale �wiat idzie do przodu. A
mo¿e to ja jestem ju¿ niedzisiejszy i nie po-
trafiê dostosowaæ siê do wspó³czesnych mód
i norm?

Pomy�lmy jak wygl¹daj¹  nasze odwie-
dziny i jak dalece przeszkody takie jak choæ-
by telewizja utrudniaj¹ nam porozumienie siê
ze sob¹.

Przypomnijmy sobie czy czasem na-
sze �wiêta nie up³ynê³y za sto³em z oczami
utkwionymi w srebrzysty ekran? Potem za-
stanawiamy siê "co s³ychaæ u Eli?"  . Widzie-
li�my j¹ w �wiêta ale jako� nie by³o czasu
zapytaæ o to  jak ¿yje i jak sobie radzi. I oto
kolejne �wiêta przesz³y do historii.

WOJCIECH

znalaz³ siê w szpitalu. Do innych chorych
przychodzili w odwiedziny krewni, znajomi
a do niego nigdy, nikt, a on mimo to by³ ra-
dosny. Zagadniêty przez le¿¹cego obok cz³o-
wieka o powód tej rado�ci, chêtnie odpowie-
dzia³: - �Do mnie te¿ Kto� przychodzi i mówi
mi <Kuba. To ja, Jezus.> - dlatego jestem taki
szczê�liwy.�

"Prawdziwa rado�æ jest rzecz¹ powa¿-
n¹" (Seneka). Niech taka prawdziwa rado�æ
zago�ci w ka¿dym naszym domu od nowego
roku, wieku, tysi¹clecia. I jeszcze niech o¿y-
je stare, polskie przys³owie: "Go�æ w dom,
Bóg w dom", czego najserdeczniej ¿yczê.

GABLA

Cz³owiek na mojej drodze

KUBA. TO JA ...
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GWO�DZIE, DZIUPLE, MATY ...
Prze¿ywali�my kolejne, ale jak¿e inne

Bo¿e Narodzenie. Kolejne, bo przecie¿ by³o
to dla wiêkszo�ci "n-te" ju¿ Bo¿e Narodzenie
w ¿yciu, ale dla wszystkich z nas pierwsze na
prze³omie wieków i tysi¹clecia. To szczególne
Bo¿e Narodzenie mogli�my w naszej parafii
prze¿ywaæ z ósmym ju¿ ¯ywym ¯³óbkiem.

D³ugo przedtem zastanawiano siê jakie to
dekoracje przygotowaæ na tak szczególne wy-
darzenie. Wspólnie z bratem marsza³kiem Ste-
fanem ju¿ w listopadzie spêdzili�my sami w
ko�ciele kilka godzin, odkrywaj¹c na miejscu
coraz to nowe pomys³y. Konsultowali�my to z
ksiêdzem Krzysztofem, z m³odzie¿¹ z DA. Po-
mys³ów by³o wiele, ale trzeba przecie¿ by³o
utrzymaæ liturgiczny charakter miejsca, jakim
jest prezbiterium. To przecie¿ najwa¿niejsze
miejsce celebry Eucharystii. Powsta³ w g³o-
wach pomys³ taki, jaki mo¿emy obserwowaæ
w ko�ciele. Symbolikê tego tryptyku s³yszeli-

�my ju¿ zapewne nieraz z ust kap³anów.
Jak budowano takie dzie³o? Oprócz cza-

su na sam pomys³ wymaga³o to pracy kilkuna-
stu ludzi od 19 do 22 grudnia, po 10, 12 go-
dzin dziennie. W sumie grubo ponad 250 go-
dzin nie licz¹c czasu m³odzie¿y w³o¿onego w
tak zwane ostatnie dekoracje, a to te¿ sporo.
Ostatniego dnia wyszli�my z ko�cio³a g³êbok¹
noc¹.

Zu¿yto kilkana�cie elementów rusztowañ,
sporo ró¿nego rodzaju drewna, blisko 120
metrów kwadratowych s³omianych mat, kilka
kilogramów gwo�dzi i kilkadziesi¹t metrów dru-
tu. Czy szopa jest ³adna niech oceni¹ parafia-
nie. Pobie¿nie zas³yszane opinie w samo Bo¿e
Narodzenie by³y pozytywne. Podobno dla nie-
których rewelacj¹ jest, gdy kap³an ukazuje siê
w "dziupli".

W ca³o�ci jednak tegoroczne dekoracje
maj¹ zupe³nie inny sens. W tym miejscu pra-
gnê podziêkowaæ wszystkim cz³onkom Stra¿y
Marsza³kowskiej, wszystkim innym parafianom
nam pomagaj¹cym oraz m³odzie¿y z DA i ks.
Krzysztofowi za wspólnie z nami wykonywane
prace i wzajemn¹ pomoc.

MARSZA£EK

DRUGA STRONA ...
Budowanie ... to zewnêtrzne i to wewnêtrz-

ne. Tak to ju¿ jest, ¿e czêsto w parze nie idzie,
choæ przecie¿ powinno. Jednak patrz¹c na te-
goroczn¹ szopê  w naszym ko�ciele, ufam, ¿e
tym, którzy budowali to, co zewnêtrzne wyro-
s³o piêknie we wnêtrzu.

Wszystko, jak co roku, zaczyna siê w oko-
licach grudnia. Chodzi kilku z g³owami w chmu-
rach i my�li, my�li, my�li ... jak tu zrobiæ co�,
jak zbudowaæ, jak udekorowaæ ...? Potem
przek³adaj¹ pomys³y z jêzyka wyora�ni na jê-
zyk mo¿liwo�ci. W tym roku jakby marzenia
uros³y i mo¿liwo�ci siê zwiêkszy³y, bo marze-
nie zbudowania szopy w ca³ym prezbiterium
w koñcu zosta³o urealnione. Pomys³ szalony!
Bo jak tu zbudowaæ tak¹ szopê, by zajê³a ca³e,
nie tak ma³e przecie¿, prezbiterium? Sk¹d
wzi¹æ s³omê? Sk¹d rusztowanie? Dziêki Bogu
jest kilku wypróbowanych przyjació³ - pan Ma-
rek Kowalczyk z Zarz¹du Dróg Miejskich wy-

stara³ siê o maty s³omiane, a pan Leszek Drill
z Firmy "Oreno" postawi³ rusztowanie, do któ-
rego przyczepiona zosta³a s³oma. Powoli kie³-
kowa³ pomys³ "drugiej strony". Co� mia³o byæ
o S³owie Bo¿ym, co�, co pasowa³oby do szo-
py, co� niebanalnego - oczywi�cie. Minê³o kil-
ka dni i ... w koñcu siê uda³o! Pomys³ zrodzi³
siê i nawet przerodzi³ w konkret. Powsta³ dom,
ze sto³em, przykrytym bia³ym obrusem, op³at-
kiem i �wiec¹. W domu sprzêty z minionych
lat, prostota i mo¿e nawet ubóstwo, ale tak jak
w Betlejem. Do domu wchodz¹ m³odzi ludzie
trzymaj¹cy w ramionach dzieci¹tko. Znów znak
z Betlejem - jak Maryja z Józefem i malutkim
Jezusem. Patrz¹c z daleka na szopê widaæ
wyra�nie trzy czê�ci dekoracji. Najpierw szo-
pa, ze ¿³óbkiem. Nad ni¹ napis: "A S³owo cia-
³em siê sta³o". To znak historii - tak siê sta³o
dwa tysi¹ce lat temu. Przysz³o na �wiat S³owo
i pami¹tk¹ tego zdarzenia jest ¿³óbek z figura-
mi Jezusa, Maryi, Józefa, pasterzy i trzech króli
... a szczególnie piêknym znakiem jest ¿ywy
¿³óbek - ¿ywa �wiêta Rodzina, zwierzêta i ich
pasterze. Druga czê�æ to o³tarz - i napis nad
nim "I s³owo cia³em siê staje". Bo przecie¿ tak
w³a�nie jest - na wszystkich o³tarzach �wiata

w ka¿dej Mszy �wiêtej S³owo cia³em siê staje.
I tak samo jest w naszej �wi¹tyni. Czê�æ trze-
cia to dom, nad którym wisi otwarta ksiêga z
napisem "S³owo zamieszka³o miêdzy nami".
Z ksiêgi sp³ywa na stó³ bia³y materia³, który
staje siê obrusem. Dom, w którym dziêki mi³o-
�ci mieszka S³owo - Bóg Jednorodzony. W tej
scenerii dzia³o siê ca³e piêkno liturgii. Szcze-
gólnie liturgii Pasterki w noc Bo¿ego Narodze-
nia. W tym roku jako� piêkniej, bardziej maje-
statycznie ... mo¿e te¿ dziêki �wiat³om, które
zamontowa³ pan W³odzimierz Arciszewski.
Trudno opisaæ s³owami te obrazy ... szczegól-
nie wzmocnione wzruszeniem Nocy szczegól-
nej. Ci, którzy byli w szopie - Rodzina, paste-
rze, królowie, anio³y - oni wiedz¹ co w sercach
maj¹ dziêki temu, ¿e mo¿e po raz kolejny za-
ryzykowali i dali siê wci¹gn¹æ w tê "szopkê".
Oni w sercach maj¹ swoje osobiste tajemni-
ce. Maj¹ te¿ swoje wzruszenia ci, którzy przy-
szli obejrzeæ. Zarówno ci duzi jak i mali, któ-
rym zosta³o dane to prze¿ycie - mo¿liwo�æ
przeniesienia siê choæ w czê�ci do stajenki,
do zwierzaków, zobaczenia ¿ywego Dziecka,
zwierz¹t, anio³ów machaj¹cych skrzyd³ami ...
Tylko Pan Bóg czyta w naszych sercach i wie,

co w nich siê kryje. Tylko Bóg wie, co dziêki
budowaniu szopy budowa³o siê w sercach za-
anga¿owanych w to dzie³o, jak i tych, którzy
mogli z tego dzie³a skorzystaæ.

Ja dziêkujê Bogu, ¿e po raz kolejny mo-
g³am byæ w szopie. ¯e mog³am budowaæ tê
szopê. Mam nadziejê, ¿e i we mnie co� do-
brego i trwa³ego, piêknego i przeznaczonego
dla Boga "siê zbudowa³o". Wiem, ¿e nie samo
"zbudowa³o siê". Tak dobrze nie ma!! Trzeba
wiele trudu, by co� w sobie zbudowaæ. Za ten
czas dziêkujê w imieniu wszystkich zaanga-
¿owanych w ¿³óbkowe dzie³o: "Chwa³a Ojcu i
Synowi, i Duchowi �wiêtemu". Niech nas za-
wsze Królowa Mêczenników wiedzie dobrymi
drogami i uczy m¹drego budowania stajni w
sercach naszych. Amen.

Szczególne podziêkowania dla: Zarz¹du
Dróg Miejskich, Firmy "Oreno", Ogrodu Fau-
ny Polskiej, Nowicjatu Misjonarzy Ducha �wiê-
tego, panów: Arciszewskiego, Kurkowskiego,
Raka, Gwita, wszystkich budowniczych, paste-
rzy, anio³ów, �w. Rodziny trzech króli.

MA£Y ZASTÊPCA

G£ÓWNEGO OBOROWEGO

Dwug³os o szopie prze³omu wieków

STAJNIA I SERCE
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Minê³o 2000 lat od chwili, gdy w ma³ym
miasteczku Betlejem urodzi³ siê Jezus Chrystus.
Ró¿ne by³y reakcje ówczesnych Mu ludzi. Jedni
oddali Mu pok³on, inni krzyczeli "Ukrzy¿uj Go".
Czy zadawali�my sobie kiedykolwiek pytanie, jak
ja bym siê zachowa³, gdyby dzisiaj narodzi³ siê
ponownie Jezus Chrystus? Je¿eli nie, to spró-
bujmy je sobie postawiæ. Ale zanim to uczyni-
my, zapraszam do lektury:

Gdyby dzisiaj przyszed³ Pan...
Gdyby dzisiaj przyszed³ Pan
by³oby to wydarzenie,
ka¿dy by zobaczyæ chcia³
to przecudne objawienie.

Ile by³oby rado�ci
Z tak wielkiego wydarzenia,
¯e Pan Jezus u nas go�ci
I na lepsze �wiat nasz zmienia.

Gdyby przyszed³ do nas
Odmieni³by ludzkie czyny
Wiele dobra by w nas wla³
I ka¿dy by³by weso³y i mi³y.

A na koniec powiem wam,
¯e pan Jezus jest w�ród nas.

***

Ludzie w obecnej epoce s¹ bardzo nie-
ufni, przebiegli, nie¿yczliwi, po prostu �li. Na
�wiecie pojawia siê wiele wyznañ innej wiary -
sekty. Panie Jezu! Gdyby� przyszed³ na �wiat
dzisiaj, na pewno nie znalaz³by� w tak krótkim
czasie tylu zwolenników. Z nimi na pewno by³o-
by Ci dobrze, ale co z pozosta³ymi? Ludzie pew-
nie uwa¿aliby, ¿e jeste� jakim� szamanem i na-
wet ci wierz¹cy przepêdziliby Ciê na "cztery wia-
try". Tych z³ych ludzi na pewno nie da siê na-
wróciæ, ale Ty potrafisz wszystko. Jezu! Gdyby�
przyszed³ dzisiaj to w jakiej postaci? Czy bied-
nego wiejskiego ch³opca? Czy bogacza, który
ma tyle pieniêdzy, ¿e nie wie co z nimi zrobiæ?
Czy w postaci ma³ego szczeniaczka, który nie
ma domu? Czy w postaci ksiêdza? A pewno któ-
re� z tych rozwi¹zañ jest prawdziwe, ale ¿eby
siê o tym przekonaæ musimy poczekaæ, a¿ Pan
Jezus zejdzie na ziemiê."

Zawsze kochaj¹ca i oddana Izabela Miloch

Gdyby Jezus urodzi³ siê dzisiaj,
wyobra¿am sobie, A powiem to nie tylko tobie,
¯e sta³by na czele �wiata
Ka¿dego szanuj¹c jak brata.
Pod¹¿a³bym tam ka¿d¹ mo¿liw¹ drog¹,
Nic by nie by³o dla mnie przeszkod¹
I chocia¿ mia³bym przelecieæ pó³ Ziemi, nawet
gdyby to by³o pó�nej jesieni,
By³bym szczê�liwy, ¿e poznam Syna Bo¿ego
I czy prêdzej pêdzi³bym do Niego.
Klêkn¹³bym przed Jezusem, w Jego chwale,
A moje wzruszenie nie by³oby ma³e .
Tak by by³o gdyby Chrystus urodzi³ siê dzisiaj
I bardzo to podoba³oby mi siê,
Ale Jezus urodzi³ siê dawno temu,
a nie mo¿emy rozkazywaæ Bogu najwy¿szemu.

Mariusz Tyburski

Gdyby Pan Jezus przyszed³ dzisiaj to
mo¿e zmieni³by siê �wiat. Telewizja i prasa po-
kazuj¹ jak wojny niszcz¹ narody, jak ludzie nisz-
cz¹ siê wzajemnie, gdy s¹ ze sob¹ sk³óceni.
Tak¿e w�ród kolegów i kole¿anek, a nawet w
rodzinie, zdarzaj¹ siê k³ótnie i nieporozumienia.
Dlaczego tak siê dzieje? Przecie¿ Bóg nie stwo-
rzy³ z³a.  Byæ mo¿e kiedy przyszed³by Pan Je-
zus na ziemiê zmieni³oby siê wszystko na lep-
sze.  Ludzie byliby dla siebie mili i serdeczni.
Uwierzyliby w swoje szczê�cie. Nie poddawali-
by siê trudno�ciom, walczyliby o swój byt.
Niestety w naszym kraju coraz trudniej siê ¿yje,
k³opoty ze znalezieniem pracy powoduj¹, ¿e lu-
dzie wzajemnie siê nienawidz¹, zazdroszcz¹ in-
nym. A przecie¿, gdyby doro�li mieli pracê to

Próba namys³u m³odych

CO BY
BY£O

GDYBY?

Wolê mówiæ ...
Wywiad z pani¹ mgr Danut¹ Szymik -

dyrektorem Gimnazjum nr 5
-Kieruje pani szko³¹ ju¿ od kilku lat. Jakie cechy
charakteru u³atwiaj¹ pani pracê na tym stano-
wisku?
- My�lê, ¿e jestem otwarta na �wiat, na ludni,
konsekwentna, a przede wszystkim to, ¿e chy-
ba umiem s³uchaæ ludzi.
- Cofnijmy siê teraz w przesz³o�æ. Jakim by³a
pani dzieckiem?
- Dzieckiem by³am bardzo spokojnym, grzecz-
nym, uk³adnym, a zarazem nie�mia³ym i pe³nym
kompleksów.
-Jakie mia³a pani marzenia w wieku nastolatki?
- Zawsze chcia³am byæ nauczycielk¹.
- Ka¿dy nas ma przedmiot w szkole, który mu
nie idzie. Jaki przedmiot by³ pani piêt¹ Achille-
sow¹?
- Jêzyk polski . Wola³am mówiæ, ale jak przy-
sz³o do pisania, mia³am zawsze problemy.
- Oprócz kierowania szko³¹, uczy pani równie¿
matematyki. Dlaczego wybra³a pani ten przed-
miot?
- Chyba dlatego, ¿e nie mia³am z nim k³opotu w
szkole podstawowej .A w �redniej mia³am jesz-
cze specyficznego profesora, który uczy³ mnie
matematyki. Chyba jego osobowo�æ mnie jako�
zbli¿y³a do tego przedmiotu.
- Jak postrzega pani dzisiejszych nastolatków?
Czym ró¿niq siê oni od pani i pani rówie�ników
z przesz³o�ci?
- My�lê, ¿e maj¹ u³atwiony start w ¿yciu dlate-
go, ¿e s¹ wychowywani od wieku przedszkolne-
go na bardziej otwartych ni¿ my. W tej chwili
my�lê równie¿, ¿e m³odzie¿ coraz rzadziej s³y-
szy "Ty siê nie wypowiadaj, bo jeste� za m³ody
". A gorzej m³odzie¿ chyba ma dlatego, ¿e tyle
zagro¿eñ jest wokó³. My�my mieli ³atwiej. £a-
twiej by³o korzystaæ z ¿ycia, wyj�æ do kina i siê
nie baæ wróciæ do domu.
- A jakie cechy uczniów utrudniaj¹ pani pracê z
nimi?'

- My�lê, ¿e najtrudniejsze jest to, ¿e m³odzie¿
nie zawsze zna granicê dobrego wychowania,
kiedy mo¿na i czêsto przekraczaj¹ tê granicê.
Jednak my�lê, ¿e te granice siê zatar³y i to im
utrudnia ¿ycie, bo nie potrafi¹ chyba dogadaæ
.siê z lud�mi. Ja nie uwa¿am siê za osobê, z
któr¹ trudno jest .siê uczniom dogadaæ, ale nie
lubiê, bardzo mnie to dra¿ni, kiedy uczeñ prze-
kracza granice dobrego tonu, smaku i jest to
wtedy nieprzyjemne.
- Co uwa¿a pani za swój najwiêkzy sukces za-
wodowy?'
- Chyba to, ¿e w czasach, kiedy uczy³am jako
nauczyciel, a potem ju¿ jako wicedyrektor, nie
.straci³am po drodze uczniów, którzy intereso-
wali siê matematyk¹. Takim mi³ym dla mnie do-
wodem jest moja uczennica, która osi¹gnê³a
najwy¿sze laury, wygra³a Wojewódzk¹ Olimpia-
dê Matematyczn¹. Jest ju¿ doros³¹ osob¹, stu-
dentk¹ w Warszawie i do dzisiaj utrzymuje ze
mn¹ kontakt. Cieszê siê z tego bardzo.
- Jak ka¿da kobieta przywi¹zuje pani wagê do
swojego wygl¹du. Jaki styl ubierania pani pre-
feruje?
-Lubiê dosyæ stonowane i ciemne kolory, a tak
najbardziej podobaj¹ mi siê garsonki.
- Jakie jest pani motto ¿yciowe?
- ¯eby byæ dobrym dla ludzi, bo my�lê, ¿e je¿eli
bezinteresownie jest .siê dla kogo� dobrym, to
kiedy�, gdzie� na mojej drodze, kto� mi tym
samym zap³aci.
- W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Dniem Nauczy-
ciela, gdyby z³ota rybka mog³a .spe³niæ trzy pani
¿yczenia, co by to by³o?
- Zawodowe ¿yczenie jest jedno, ju¿ od wielu
lat, kiedy jestem dyrektorem- remont sanitaria-
tu w szkole, na który nie mogê zdobyæ pieniê-
dzy. Chcia³abym równie¿, ¿eby moi najbli¿si byli
zdrowi, bo to jest najwa¿niejsze i ¿eby moim
córkom u³o¿y³o .siê dobrze ¿ycie.
- Czy pamiêta pani swoj¹ pierwsz¹ mi³o�æ?'
-Pamiêtam, pamiêtam, to by³o tak naprawdê
pierwszy raz, tak bardzo by³am zakochana, ale
tak, ¿e a¿ do choroby ¿o³¹dka w³¹cznie, kiedy
by³am w pierwszej klasie liceum. Mój wybranek
mia³ na imiê Andrzej. Siedzia³am po przek¹tnej
tak, ¿e nie widzia³am jego pleców, tylko z boku
jego twarz. A by³am: zakochana w jego rzêsach,
to sobie po latach u�wiadomi³am. On mia³ takie
niesamowite, piêkne oczy i takie piêkne rzêsy.
Trwa³o to bardzo d³ugo i do dzisiaj go pamiê-
tam.
-To ju¿ wszystkie pytania. Bardzo dziêkujê, ¿e
znalaz³a Pani dla nas chwilê czasu.
-By³o mi bardzo mi³o.
Rozmawia³a Joanna

Od redakcji:
Rozmowa ukaza³a siê w nr 1 Gimzetki, czasopi-
sma uczniowskiego ukazuj¹cego siê w Gimna-
zjum nr 5 w Bydgoszczy Fordonie.

byliby bardziej spokojni i u�miechniêci. Mieliby
wiêcej cierpliwo�ci i zrozumienia w wychowa-
niu swoich dzieci. A przede wszystkim nie w¹t-
piliby w obecno�æ Pana Boga. Ta obecno�æ i
opieka jest nam niezbêdna. Gdyby przyszed³
Pan Jezus to mo¿e ludzie by siê ze sob¹ zjed-
noczyli. Razem d¹¿yliby do pokoju na ziemi.
Wspólnie by pracowali, ale ta¿ razem siê bawili.
Ka¿demu dziecku nigdy by nie zabrak³o jedze-
nia i zabawek.  Gdyby przyszed³ Pan Jezus to
ca³y �wiat ¿y³by zgodnie z Dekalogiem.

NN
Od autora: S¹ to wypowiedzi uczniów szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów na temat "Gdyby Jezus
urodzi³ siê dzisiaj".

OPRACOWA£: BOGDAN
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W�ród wspania³ej bo¿onarodzenio-
wej dekoracji naszego ko�cio³a znajduje siê
wnêtrze prostej chaty ze sto³em nakrytym
do posi³ku i ko³ysk¹ przygotowan¹ na przy-
jêcie niemowlêcia. U góry napis "S³owo za-
mieszka³o w�ród nas".

To motto doskonale harmonizuje z
pragnieniem ukazania roli Pisma �wiête-
go jako �ród³a ¿ywej wiary. Aby S³owo za-
mieszka³o w�ród nas wystarczy wzi¹æ do
rêki Pismo �wiête i odnale�æ w nim to s³o-
wo, które porusza nasze serce. Ono w³a-
�nie ma moc odmieniania naszego ¿ycia.
S³owo, które wybrali�my jako przewodnie,
mo¿e wci¹¿ dawaæ nam oparcie i poczucie
bezpieczeñstwa. W pewnym czasie takim
s³owem by³ dla mnie wers: "Anio³ Pañski
otacza szañcem bogobojnych aby ich oca-
liæ" (Ps34,8). Zdawa³am siê na to s³owo,

moje s³owo i wierzy³am mu. S³owo obrane
za w³asne pozwala do�wiadczyæ obecno-
�ci Boga i mo¿e staæ siê pomoc¹ w ró¿-
nych nieprzewidzianych sytuacjach, ot
choæby w takiej jak nasza �wi¹tecznej sce-
nerii, gdy wêdrowcy z dzieckiem na rêku
staj¹ u wrót chaty. Czy znajdzie siê dla nich
miejsce? Czy przyjête S³owo da nam moc
otwarcia im drzwi i serca?

Te drzwi mog¹ byæ jeszcze przed
nimi zamkniête, wszak jeste�my lud�mi
grzesznymi i pe³nymi obaw. Kawa³ek dalej
(blisko domu) jest o³tarz, na którym "S³owo
Cia³em siê staje". O³tarz umieszczony jest
we wnêtrzu "Bramy" z dachem krytym s³o-
m¹, z obej�ciem zbitym z palików i kwiata-
mi przy oknach. Ten widok przypomina nam
opis polskiego rodzinnego domu. To nasz
dom, dom, na progu którego stoi Ojciec wy-
patruj¹cy powrotu syna...

Id¹c dalej trafiamy do szopy ze
�wiêt¹ Rodzin¹. Napis nad szop¹ g³osi
"S³owo Cia³em siê sta³o". Przyjêcie S³owa,
obmycie z grzechów we krwi Jezusa daje
nam szansê bycia tym nowonarodzonym
dzieckiem Bo¿ym wed³ug s³ów Pisma �wiê-
tego "Wszystkim tym, którzy Je przyjêli da³o
moc, aby stali siê dzieæmi Bo¿ymi" (J1,12).
Pozostaje odpowied� pe³nego wdziêczno-
�ci serca wspominaj¹cego u�miechniêt¹
Maryjê, Józefa z Dzieci¹tkiem na rêku i stu-
kot zwierzêcych kopytek.

IRENA JADWIGA

Odwiedziny wplataj¹ siê w nasze ¿ycie
w ró¿nych formach: odwiedzaj¹ nas, my od-
wiedzamy, stajemy siê �wiadkami odwiedzin.
Niew¹tpliwie jest to sposób na nawi¹zywanie
kontaktów i przyjemne spêdzenie czasu. Lecz
czy w ka¿dym przypadku i dla wszystkich s¹
mi³ym prze¿yciem? Wielokrotnie odczuwam
na w³asnej skórze skutki odwiedzin w miesz-
kaniu moich s¹siadów, staj¹c siê niezamie-
rzonym �wiadkiem niewybrednych zachowañ
biesiadników do pó�nych godzin nocnych.
Równie¿ nasze chrze�cijañskie �wiêta trak-
towane s¹ jako okazje do biesiadowania w tym
negatywnym znaczeniu. Skrywane pod ma-
sk¹ codzienno�ci ukazuj¹ siê wtedy w³a�ci-
we twarze ucztuj¹cych, wyzwolone zakrapia-
nym alkoholem nieokie³znane najni¿sze in-
stynkty. Stawiam wtedy pytania: gdzie podzia-
³o siê cz³owieczeñstwo, do jakich granic mo¿-
na siê upodliæ, gdzie jest poszanowanie bli�-
niego, jak mo¿na ca³emu otoczeniu tak doku-
czyæ?

W tym miejscu mo¿e kto� powiedzieæ -
dlaczego nikt nie przywo³uje do porz¹dku "roz-
ha³asowanego" towarzystwa? Wieloletnie do-
�wiadczenia wykazuj¹, ¿e reakcje s¹ zerowe,

Czy mnie kto� odwiedzi? Czy przynie-
sie dary? Atmosfera Bo¿ego Narodzenia ogar-
niaj¹ca wszystko i wszystkich powoli mija. We-
szli�my w kolejny rok, ba, kolejny wiek i kolejne
tysi¹clecie. Mo¿e jeszcze pozosta³o w pamiê-
ci, ¿e byli�my, choæ na chwilê, dla siebie do-
brzy i ¿yczliwi. Cieszyli�my siê byæ mo¿e z pre-
zentów, które znalaz³y siê pod choink¹. Byæ
mo¿e cieszyli�my siê z tego, ¿e w domu by³o
gwarno i weso³o, ¿e odwiedzili nas najbli¿si, ¿e
przys³ali ¿yczenia. Pewnie wielu z nas cieszy³o
siê z tego, z czego najbardziej powinno siê cie-
szyæ, z faktu, ¿e w nas, w naszych sercach na-
rodzi³ siê Jezus Chrystus. On, gdy tylko kto� z
nas chcia³, naprawdê przyszed³ do nas. On
naprawdê przyszed³ do Ciebie, do mnie. To wiel-
ki dar, który z racji tych �wi¹t bezinteresownie
siê nam udziela.

Choæ jeste�my mo¿e bardziej ubodzy ni¿
betlejemska szopa, choæ mo¿e nieszczê�liwi,
chorzy kalecy, gdy tylko Go zaprosimy, On do
nas przyjdzie. Zamieszka w naszych domach,
w naszych sercach.

Gdy rzeczywi�cie tak by³o, to nasze Bo¿e
Narodzenie mo¿e trwaæ nawet wtedy, gdy zga-
sn¹ choinki, gdy zapomnimy o gwiazdkowych
prezentach. Pomy�limy czasem: do betlejem-
skiego ¿³óbka przyszli królowie ze swoimi da-
rami. Czy przyjd¹ te¿ do "Naszego"? Czy mamy
na takie odwiedziny szansê? No w³a�nie...

Tak czêsto brakuje nam, wierz¹cym w Chry-
stusa, czego�, co mo¿na nazwaæ pe³ni¹ zjed-
noczenia z Misterium Boga. ¯yj¹cy w tych cza-
sach, zasypani lawin¹ w³asnych spraw, nie po-
trafimy po³¹czyæ Ewangelii z praktyk¹ naszego
¿ycia.

Wystarcza popatrzeæ na otaczaj¹c¹ nas
rzeczywisto�æ. Ju¿ od pierwszego dnia Nowe-
go Roku AD 2001 byli�my rozrywani przez mno-
go�æ zajêæ, obowi¹zków, pal¹cych problemów,

G³os o szopie

S£OWO
ZAMIESZKA£O

G³o�ne wspó³¿ycie

ZAMIENIONY W JAGNIÊ?
lub bardziej agresywne. Egoistyczne podej-
�cie do ¿ycia pozwala lekcewa¿yæ wszelkie
zakazy, lekcewa¿yæ bli�niego, zapanowaæ nad
jego odrêbno�ci¹; narzuciæ swój prymitywny
sposób postêpowania.

My�lê, ¿e na osiedlu podobnych przy-
padków jest wiêcej i mieszkañcy uto¿samiaj¹
siê ze mn¹. Mo¿e podadz¹ mi receptê na
ucz³owieczenie w¹tpliwych homo sapiens.
Gorzkie s¹ te s³owa, bo taki jest czêsto mój
nastrój po nieprzespanych nocach, z dudni¹-
c¹ w uszach ha³a�liw¹ muzyk¹ i wzajemnym
przekrzykiwaniu siê ucztuj¹cych.

A mog³oby byæ tak mi³o! Mog³o, gdyby
nie zabrak³o kultury. Brakuje jej zreszt¹ na co
dzieñ, wiêc trudno s¹dziæ, ¿e bêdzie inaczej
od �wiêta. Przede mn¹ odwiedziny innego ro-
dzaju - kolêda duszpasterska. Bêdzie u mnie,
u s¹siadów. Ma wnie�æ ludziom pokój - ale
dobrej woli. Lecz czy ma j¹ wilk zamieniony
w jagniê?

Tak bardzo mi brak pokoju, spokoju,
zrozumienia, wykazania dobrej woli. Nie mam
z³udzeñ co do tego, ¿e nic siê nie zmieni.

IRENA G.

Tajemnicze odwiedziny

GO�Æ Z DAREM
i to ju¿ wystarczy, by�my "rozmienili" siê na
drobne. Rozdzielili na tak malutkie kawa³eczki,
¿e trudno nawet pomy�leæ, by wystarczy³o,
mimo szczerych chêci, na dzielenie siê z inny-
mi. W pod�wiadomo�ci t³umaczymy czasem so-
bie: Przecie¿ tylko Jezus móg³ sobie pozwoliæ
na nakarmienie piêcioma chlebami t³umów, ale
nie ja, zwyk³y, poganiany i tarmoszony przez
¿ycie i czasy �miertelnik. Wydaje nam siê, ¿e
jeste�my usprawiedliwieni. To jednak tylko
usprawiedliwienie pozorne. Czy mo¿na to zmie-
niæ? Tak!

Nie pozwalajmy siê wobec tego zwodziæ
ró¿nym lekkoduchom, b³aznom, sprzedaj¹cym
nam truciznê pod p³aszczykiem dobra. Nie po-
zwalajmy kierowaæ siê synom zatracenia, któ-
rzy ob³ud¹ horoskopów, wró¿b i kaba³y maluj¹
kolorami fa³szu drogê do naszego unicestwie-
nia. Czuwajmy i czêsto obmywajmy nasze szla-
chetne, bo dane nam przez Boga twarze, by-
�my w pogoni za marnymi ziemskimi godno-
�ciami, stanowiskami czy honorami nie utracili
najwa¿niejszej godno�ci, jak¹ ju¿ posiadamy-
godno�ci dziecka Bo¿ego.

Je�li tak bêdziemy ¿yæ, b¹d�my pewni, ¿e
którego� dnia do naszej, mo¿e i biednej, skrom-
nej "szopki" przyjdzie Go�æ z darem. Przybê-
dzie, jak do Betlejem król. Bêdzie to sam król
królów- Jezus Chrystus, Obdarzy nas darem
najwa¿niejszym, jaki ma. Darem ¿ycia wiecz-
nego.

¯yczê Wam Drodzy Czytelnicy, aby takie
Bo¿e Narodzenie trwa³o w Was codziennie. U
progu nowego wieku ¿yczê, by�cie nigdy nie
zw¹tpili, ¿e król ze Swymi darami jest ju¿ w Dro-
dze. B¹d�my Mu wierni w oczekiwaniu i zawsze
godni Jego powitania.

ADALBERT
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Sylwester na Jamnej g³os drugi

U STÓP GÓRY �JAMNA�

Sylwester 2000 na Jamnej

TRAMPKI I SPODNIE NA KANT
Zbli¿a³ siê prze³om tysi¹cleci, nowy wiek.

Ka¿dy chcia³ prze¿yæ sylwestrow¹ noc i pierw-
sze godziny nowego roku w jaki� szczególny i
niezapomniany sposób. Ja te¿ w tym czasie
chcia³em zrobiæ co� niesamowitego. Zastana-
wia³em siê, co by to byæ mog³o, by po Bo¿emu
wej�æ w nowe tysi¹clecie, a przy okazji dobrze
siê bawiæ.

Kole¿anka powiedzia³a mi, ¿e Duszpa-
sterstwo o. Dominikanów organizuje Sylwester
na Jamnej. D³ugo siê waha³em. Nie wiedzia³em
jak tam dojechaæ, jacy tam s¹ ludzie, co mnie
tam bêdzie czeka³o, jakie panuj¹ tam warunki
bytowo-sanitarne? Du¿o pytañ k³êbi³o siê w mo-
jej g³owie. Doszed³em do wniosku, ¿e tylko na
w³asnej skórze mogê siê o tym wszystkim prze-
konaæ. Ostatecznie zdecydowa³em siê na wy-
prawê w nieznane.

By dotrzeæ tam, nale¿y dojechaæ poci¹-
giem do Tarnowa, a pó�niej PKS-em do Pale-
�nicy. Nastêpnie przej�æ kila kilometrów. Przy
odrobinie szczê�cia mo¿na natrafiæ na bezpo-
�redni autobus (kursuje dwa razy dziennie). Jam-
na jest to wzniesienie o wysoko�ci oko³o
530m.n.p.m. znajduj¹ce siê na Pogórzu S¹dec-
kim. Na jej zboczu po³o¿ona jest wie� o tej sa-
mej nazwie. Przed wojn¹ z pewno�ci¹ by³a wsi¹
o regionalnym znaczeniu. Znajdowa³a siê tu
szko³a podstawowa. W czasie II wojny miesz-
kañcy Jamnej i okolicznych osad wspierali par-
tyzantów. Z tego powodu wie� w 1944 roku zo-
sta³a spacyfikowana. Kobiety i dzieci schowa³y
siê przed oprawcami w ziemiance. Gdy zosta³y
odnalezione, jedna z nich zas³aniaj¹c siebie i
swoje dzieci obrazem Matki Boskiej wychodzi³a
z ukrycia. Zosta³a rozstrzelana. Obecnie w zie-
miance jest kapliczka upamiêtniaj¹ca to wyda-
rzenie.

W drewnianym budynku przedwojennej
szko³y podstawowej, obecnie nazwanym Do-
mem �w. Jacka, jest centrum o�rodka rekolek-

cyjnego o. Dominikanów. O�rodek jest ci¹gle
rozbudowywany. Oprócz wspomnianego Domu
�w. Jacka pobudowano ko�ció³, który wkrótce
bêdzie po�wiêcony, Dom �w. Czes³awa, Dom
Kostka, "Tanzbuda", domki mieszkalne, droga
krzy¿owa, pustelnia, stajenka, furta, pomiesz-
czenia gospodarcze i inne.

W ka¿dym z domów s¹ kominki, z których roz-
prowadzone jest centralne ogrzewanie. Du¿o zo-
sta³o zrobione, ale jeszcze du¿o jest do zrobie-
nia. Wszystko to powsta³o i powstaje dziêki za-
anga¿owaniu wielu ludzi i firm z duszpasterzem
akademickim o. Janem Gór¹ na czele.

Nie ukrywam, ¿e gdy tam dotar³em moje
wyobra¿enia o tym miejscu star³y siê z rzeczy-
wisto�ci¹. Gdybym wiedzia³, ¿e tak bêdzie za-
warto�æ mojego plecaka by³aby zupe³nie inna -

Kto� mnie siê kiedy� zapyta³: - Gdzie spêdzasz
Sylwestra 2000? Odpowiedzia³am wymijaj¹co,
gdy¿ co roku by³o tak samo. Zawsze spêdza-
³am go z moj¹ rodzin¹, i szczerze mówi¹c, ni-
gdy mi to nie sprawia³o przykro�ci, a wrêcz prze-
ciwnie. Cieszy³am siê, ¿e powitanie Nowego
Roku mogê �wiêtowaæ z tymi, których bardzo
kocham i na których mi zale¿y. W tym roku, a
raczej jeszcze w ubieg³ym (gdy piszê te s³owa
jest ju¿ 12.01.2001) postanowi³am co� zmieniæ.
Nie bardzo wiedzia³am, na czym zmiana mia³a
polegaæ. Bra³am pod uwagê wyjazd do Barcelo-
ny na spotkanie Taize, spotkanie u znajomych,
a¿ tu nagle s³yszê na mszy akademickiej �19-
nastce� zaproszenie o. Jana Góry na Jamn¹.
Nie ukrywam, ¿egdy tylko to us³ysza³am, to od
razu wiedzia³am, ¿e tam chcê byæ w ten szcze-
gólny dzieñ roku. Mimo wielu przeszkód jakie
stanê³y mi na drodze do zrealizowania tego celu,
uda³o mi siê 30.XII stan¹æ u stóp góry "Jamna".
Jad¹c tam z przyjacielem mia³am wiele w¹tpli-
wo�ci, nigdy tam nie by³am i nie wiedzia³am prak-
tycznie nic o tym miejscu. Targana by³am jesz-
cze wyrzutami sumienia, ¿e zasmuci³am wyjaz-
dem moich rodziców, których i tak rzadko widu-
jê. W koñcu sta³o siê, dotarli�my na miejsce.
Obawy zaczê³y siê powoli rozp³ywaæ, gdy¿ ¿ycz-

liwo�æ i chêæ pomocy osób, które ju¿ tam by³y
od kilku dni pozwoli³y szybko zaaklimatyzowaæ
siê w nowym miejscu. Nie chcê opisywaæ jak
tam dok³adnie by³o. Pragnê skupiæ siê jedynie
na tym co tam prze¿y³am.
Powiem tylko tyle, ¿e ka¿dy móg³ tam znale�æ

co� dla siebie: pocz¹wszy od chodzenia po gó-
rach, poprzez jazdê konn¹, znoszenie chrustu,
pomaganie w kuchni, wspólne kolêdowanie po
s¹siednich domostwach, na warsztatach tanecz-

trampki i spodnie prasowane na kant z pewno-
�ci¹ zosta³yby w domu. Z powodu zaistnia³ej
awarii nie by³o w czasie mojego pobytu bie¿¹-
cej wody. Pewnie na d³ugo uczestnikom spotka-
nia pozostan¹ w pamiêci zbiorniki z wod¹ pitn¹
i wod¹ techniczn¹, b³oto z gliniastego terenu ob-
lepiaj¹ce buty, które na szczê�cie pó�niej �ci¹³
mróz i pokry³a warstwa �niegu, posi³ki w formie
"szwedzkiego" sto³u, spanie w nieogrzewanym
pomieszczeniu nad stajni¹.
Jednak te wszystkie "przyziemne sprawy" nie
przyæmi³y tego co by³o najwa¿niejsze - spotka-
nia z Bogiem. Spotkania z Nim osobi�cie - w
modlitwie, w Eucharystii, w �piewaniu kolêd, w
spotkaniach z innymi lud�mi takimi jak ja m³o-
dymi i pe³nymi energii. By³o nas kilkaset osób.
Typowy dzieñ na Jamnej sk³ada³ siê z licznych
nastêpuj¹cych po sobie wydarzeñ. Rozpoczy-
na³ siê Jutrzni¹ i Godzinkami. Po nich nastêpo-
wa³a nauka o. Jana, �niadanie i drobne prace,
atrakcje do wyboru - kurs tañca, kolêdowanie
po wsi (kolêdnicy, Maryja na osio³ku, Anio³owie),
wycieczka po okolicy. Oko³o 14.oo obiad i chwi-
la czasu wolnego. Nastêpnie Nieszpory i Msza
�w., rozwa¿anie w grupach "Pie�ni nad pie�nia-
mi" (jako przygotowanie spotkania na Lednicy
2001, które ma byæ Nabo¿eñstwem Spo¿ywa-
nia Pisma �wiêtego), kolacja, �piewanie kolêd.

Ogromne wra¿enie wywar³ na mnie pe-
³en rado�ci i zapa³u �piew kolêd (przy akompa-
niamencie skrzypiec, gitary, bêbnów, tr¹bki i in-
nych instrumentów), skupienie wszystkich  pod-
czas Mszy �w., serdeczno�æ uczestników, spon-
taniczna zabawa.

Gdy raz siê tam pojedzie pragnie siê
wracaæ. Kolejny raz przekona³em siê o tym, ¿e
czasem warto zrezygnowaæ z wszystkiego by
osi¹gn¹æ Co�.

TEKST I FOTO MICHU

nych skoñczywszy. Ka¿dy chcia³ co� robiæ i to
sprawia³o ogromn¹ rado�æ. Przyby³o kilkaset
osób z ró¿nych stron Polski, ludzi o ró¿nych za-
interesowaniach, pogl¹dach, do�wiadczeniach,
ale wszystkich ³¹czy³o jedno - Chrystus. Niby
wszyscy obcy a jak rodzina, niby tak ró¿ni a jak
bardzo podobni. On nas wszystkich tam zgro-
madzi³. Jad¹c tam by³a okazja zbli¿yæ siê do
Niego, by choæ na moment zatrzymaæ siê i po-
my�leæ nad swoim ¿yciem.
Jakie¿ buduj¹ce by³o wspólne �piewanie kolêd
wieczorami. Ponad 300 roz�piewanych zebra-
nych wokó³ kominka m³odych ludzi - to by³o piêk-
ne. Ale chyba do koñca ¿ycia pozostanie mi w
pamiêci sprawowana 31.XII Msza �wiêta i s³o-
wa, które tam us³ysza³am. Celebrans przytoczy³
s³owa ks. Tischnera: ,,Mi³o�ci <tak> mówi siê
tylko jeden raz". Ile¿ zawartej w nich prawdy,
niech ka¿dy sam sobie dopowie. Dla mnie zna-
cz¹ tyle, ¿e zarówno w aspekcie Boskim jak i
ludzkim prawdziwa mi³o�æ mo¿e byæ tylko jed-
na. Powiedzenie Chrystusowi TAK jest t¹ jedy-
n¹ mi³o�ci¹, jedyn¹ prawd¹. Prawdziwa mi³o�æ
nie mo¿e odej�æ. Ona jest tym, któremu chcê
powiedzieæ "TAK". W relacji miêdzyludzkiej,
zw³aszcza miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹, rów-
nie¿ te piêkne s³owa mo¿na wzi¹æ pod uwagê.
¯yczê ka¿demu cz³owiekowi by by³ pewny kie-
dy mówi "kocham". Cieszê siê, ¿e tak mog³am
wst¹piæ w to nowe tysi¹clecie.

JAGODA
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13. grudnia 2000 roku D. A. "Marty-
ria" prze¿ywa³a swoj¹ Wigiliê Akademick¹.
By³o to równie¿ spotkanie osób pielgrzymu-
j¹cych w grupie "Przezroczystej" oraz uczest-
ników XV �wiatowego Dnia M³odzie¿y w Rzy-
mie.

Ten wigilijny wieczór rozpocz¹³ siê o
godz. 20.00 przypomnieniem tego, co wyda-
rzy³o siê 2000 lat temu w Betlejem. Sk³adali-
�my sobie ¿yczenia i podzielili�my siê op³at-
kiem z przyjació³mi, znajomymi, a tak¿e z
tymi, których wcze�niej nie mieli�my okazji
spotkaæ. Tym niezwyk³ym ¿yczeniom nie by³o
koñca. Niezwyk³ym, bo w obecno�ci �nowo-
narodzonego� Jezusa le¿¹cego w ¿³óbku i
jednocze�nie tego Jezusa, który ci¹gle siê
rodzi i jest obecny w tabernakulum i w na-
szych sercach.

O spotkaniach w DA Martyria

2000 LAT TEMU
Nastêpnie zasiedli�my do wigilijnego

sto³u. Stó³ równie¿ by³ niezwyk³y, jak wszyst-
ko tego wieczoru, pe³en wigilijnych potraw i
otoczony przez wielu ludzi, którzy chcieli prze-
¿yæ razem ten wieczór. Nie zabrak³o równie¿
�wiêtego Miko³aja, który przyby³ do nas z
workiem pe³nym prezentów, obsypuj¹c hoj-
nie wszystkich swoimi podarkami. Na wspól-
nej rado�ci, �piewaniu kolêd min¹³ nam czas
do godz. 24.00, kiedy udali�my siê do kapli-
cy na Pasterkê Akademick¹.

My�lê, ¿e wszyscy studenci po prze-
¿yciu tego wyj¹tkowego, jubileuszowego wie-
czoru z wielk¹ rado�ci¹ i pokojem pojechali
do swoim domów, aby tam w gronie rodzin-
nym prze¿yæ �wiêta Bo¿ego Narodzenia.

ELAK

Adwentowy dzieñ

NA BOK
CODZIENNE

SPRAWY

15 grudnia
Oto ja s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie
wed³ug S³owa Twego.
A s³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o miê-
dzy nami.
Co sta³o siê w moim ¿yciu? Na co pozwoli-
³em, na co siê zgodzi³em? Co sta³o siê, a nie
powinno? Kim siê sta³em, kim jestem? Kim
siê stajê? Czy znam cel, do którego pod¹¿am,
czy wiem do czego jestem wezwany? Co dziê-
ki mnie siê sta³o? Co w ludziach i z lud�mi
sta³o siê dziêki mnie, przeze mnie?

Po wieczornym, pi¹tkowym spotkaniu,
na którym zapoznali�my siê i odprawili�my
Mszê �wiêt¹, otrzymali�my powy¿sze pytania.
Tych kilka pytañ mia³o nam pomóc w rozwa-
¿aniach na temat naszego �stawania siê� dla
Boga, dla innych ludzi i dla siebie. Bardzo
pomocne w tym czasie by³o ca³onocne czu-
wanie po³¹czone z milczeniem a¿ do nastêp-
nego dnia. Tego wieczora, nocy i poranka dnia
nastêpnego mieli�my przeprowadziæ swoisty
rachunek sumienia o obecno�ci Boga w na-
szym ¿yciu. Wszystko w absolutnej ciszy.

16 grudnia
Po porannym posi³ku, podczas które-

go czytane by³o S³owo Bo¿e pisali�my, ka¿dy
swoj¹ w³asn¹ ewangeliê ¿ycia, z któr¹ (spi-
san¹ na kartce) udali�my siê na Mszê �wiê-
t¹, aby ca³e nasze dotychczasowe i przysz³e
¿ycie ofiarowaæ Bogu.

Po obiedzie przyszed³ czas na rozwa-
¿ania w grupach na temat wspólnoty w na-
szym ¿yciu. Dyskutowali�my na temat istnie-
nia jakiejkolwiek wspólnoty w naszym ¿yciu.
Czym dla nas jest wspólnota? Czym powinna
byæ? Co ona nam daje, a co my powinni�my
swojego do niej wnie�æ?

Po dyskusjach w ma³ych grupach,
zgromadzili�my siê wszyscy w "auli", gdzie
rozwinêli�my nasze problemy, wnioski i pyta-
nia. Wspólnie odpowiedzieli�my sobie, ¿e fun-
damentami wspólnoty s¹ MI£O�Æ (prawa i
obowi¹zki), ZAUFANIE, �WIADOMO�Æ MI-

SJI. Po kolacji dyskusja przeci¹gnê³a siê
do ok. 2.00 (dok³adnie nie pamiêtam, gdy¿
chyba przysypia³em).

17 grudnia
Zaraz po �niadaniu ruszyli�my ostro

do pracy. W ma³ych grupach odpowiadali�my
sobie na pytanie czym jest dla mnie mi³o�æ?
Ka¿dy na kartce mia³ w jakiejkolwiek formie
odpowiedzieæ na to pytanie, a potem pody-
skutowaæ. Nastêpnym zadaniem by³o przed-
stawiæ swoje spostrze¿enia dotycz¹ce osób
ze swojej grupy. My�lê, ¿e to mia³o nam uzmy-
s³owiæ w jaki sposób jeste�my odbierani w
grupie.

Ostatni¹ wa¿niejsz¹ rzecz¹ jak¹ usta-
lili�my by³o has³o - motto dla DA "Martyria"
na 2001 roku. "Martyria d�wiga, Pan umac-
nia." Drugie niedok³adnie pamiêtam: "Marty-
ria� umocni ciê w d¹¿eniu do Boga, a ty d¹-
¿¹c do �wiêto�ci umocnisz Martyriê."

Przyznam siê, ¿e po raz pierwszy by-
³em na dniach skupienia z DA. Jad¹c tam na-
stawi³em siê na dwa dni pracy nad sob¹, na
rozmy�lanie i dyskusje, wspóln¹ modlitwê i
Eucharystiê. Cieszê siê, ¿e wszystko to mia-
³o miejsce. By³y to prawdziwe dni skupienia.
Odpowiedzieli�my sobie na pytania funda-
mentalne dotycz¹ce nas samych oraz naszej
wspólnoty. Ponadto okre�lili�my sobie cele,
wymagania i motto na przysz³o�æ.

U�wiadomi³em sobie kim siê sta³em w
moim ¿yciu, kim siê stajê i kim powinienem
siê stawaæ. Uzmys³owili�my sobie wszyscy
jakie warto�ci powinni�my najbardziej ceniæ
we wspólnocie, w którym kierunku pod¹¿aæ,
aby przez �Martyriê� przybli¿aæ siê do Jezu-
sa.

DA-NEK

Od redakcji:
Tradycyjne, Adwentowe Dni Skupienia mia³y
miejsce w Lubostroniu w dniach od 15 do 17
grudnia 2000 roku. By³y czasem przgotowa-
nia do �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Duszpasterz akademicki ks. Krzysz-
tof Buchholz umo¿liwi³ nam 15 grudnia 2000
roku wyjazd na dni skupienia do piêknej miej-
scowo�ci jak¹ jest Lubostroñ.

Z tej propozycji skorzysta³o wielu m³o-
dych ludzi, zostawiaj¹c wszelkie problemy i
trudno�ci. Na ten czas ka¿dy zdecydowa³ siê
dobrowolnie od³o¿yæ na bok wa¿ne sprawy,
zrezygnowaæ z nauki, a nawet wy³¹czyæ te-
lefony komórkowe, aby w pe³ni wykorzystaæ
ofiarowany nam czas na wyciszenie siê i sku-
pienie.

Pierwsze godziny naszego spotkania
zosta³y po�wiêcone wspólnemu poznaniu
siê, a tak¿e znalezieniu w³asnej odpowiedzi
na temat "Moje ¿ycie we wspólnocie". Na sa-
mym pocz¹tku u�wiadomili�my sobie, ¿e
nawet w tak krótkim czasie mo¿emy stwo-
rzyæ piêkn¹ wspólnotê, co zosta³o wspania-
le przedstawione przy pomocy tego co sami
stworzyli�my, rzucaj¹c do siebie k³êbek nici,
której pocz¹tek trzyma³ ks. Krzysztof. Ka¿-
dy, do kogo ów k³êbek dotar³, chwyta³ nic w
odpowiednim jej odcinku, ³¹cz¹c siê w ten
sposób z dwiema osobami, a jednocze�nie
z wszystkimi obecnymi. Utworzy³ siê wspa-
nia³y obraz wspólnoty, obraz jej spójno�ci i
ogromnej si³y.

Po rozwa¿aniach i Mszy �wiêtej mia-
³o miejsce ca³onocne czuwanie przed Naj-
�wiêtszym Sakramentem, wraz z którym na-
st¹pi³ czas milczenia. W ci¹gu tego totalne-
go skupienia pisali�my ewangeliê w³¹snego
¿ycia. Stworzyli�my sobie komfortowe wa-
runki �na wyciszenie�.

Kolejny dzieñ rozpoczêli�my Jutrzni¹,
po której pisali�my zakoñczenie swoich
ewangelii na podstawie najpiêkniejszego
hymnu o mi³o�ci wg �w. Paw³a i w tym du-
chu prze¿yli�my Mszê �wiêt¹.

Po niej mieli�my trochê wolnego cza-
su, ktory wykorzystali�my na zwiedzanie Lu-
bostronia i okolic.

Mimo wielu uczestników Wyjazdo-
wych Dni Skupienia, ka¿dy z osobna mia³
mo¿liwo�æ podzielenia siê w³asnym do�wiad-
czeniem w ma³ych grupach. Wynikami, na-
szych przemy�leñ w grupach, wymieniali�my
siê do wieczora.

Mszê �wiêt¹ zakoñczyli�my nasze
trzydniowe spotkanie. Prze¿yli�my j¹ dziê-
kuj¹c za wspólnie prze¿yty czas i jego owo-
ce.

Szczególne znaczenie mia³o zgodnie
przez wszystkich przyjête motto na trzecie
tysi¹clecie "Martyria d�wiga, Pan umacnia",
które na d³ugo pozostanie w naszych ser-
cach, a jest plonem naszego do�wiadcze-
nia w Lubostroniu.

Ci, którzy tam nie byli, niech ¿a³uj¹,
bo naprawdê warto. Nam pozostaje was za-
chêciæ do korzystania z nadarzaj¹cych siê
okazji prze¿ycia wspania³ych i niezapomnia-
nych chwil.

AGAW

CENIÆ WSPÓLNOTÊ

Adwentowy Lubostroñ



 O gwiazdo betlejemska za�wieæ na nie-
bie mym �

Nim na niebie za�wieci³a gwiazda oznaj-
miaj¹ca narodzenie Jezusa, studenci wraz ze
swymi profesorami 20. grudnia 2000 r. zebrali
siê na wspólnym spotkaniu op³atkowym �rodo-
wiska akademickiego Bydgoszczy w Akademii
Techniczno - Rolniczej. W tym roku w³a�nie rek-
tor tej uczelni oraz przewodnicz¹cy uczelnianej
"Solidarno�ci" byli gospodarzami spotkania.

Wigilia by³a i�cie rodzinna, rozpoczê³a siê
odczytaniem fragmentu Ewangelii wg �w. £uka-
sza. S³owo do zgromadzonych wyg³osi³ Rektor
Akademii Techniczno - Rolniczej oraz ks. abp
Henryk Muszyñski. Po za�piewaniu kolêdy sk³a-
dali�my sobie ¿yczenia.

My�lê, i¿ by³ to wa¿ny czas dla rodziny
akademickiej, czas kiedy mogli�my byæ wszy-
scy razem. By³ to czas kiedy Pan narodzi³ siê

Op³atek �rodowiska akademickiego

NIM WZESZ£A GWIAZDA
BY£O
W grudniu 2000
13. Wigilia Akademicka po³¹czona ze spotka-
niem Grupy Pielgrzymkowej "Przezroczystej"
oraz uczestników XV �DM (do³¹czamy krótk¹
relacjê)
14. odby³o siê ostatnie spotkanie dla osób pla-
nuj¹cych przysz³o�æ w Rodzinie, którego temat
brzmia³: "Ach, co to bêdzie za �lub! Sakrament
Ma³¿eñstwa"
15-17. Dni Skupienia w Lubostroniu. (patrz re-
fleksja uczestnika)
20. Ogólnobydgoski Op³atek Akademicki na
Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy
(reflekcja obok)

W styczniu 2001
3. Msza �wiêta Akademicka - pierwsza w III Ty-
si¹cleciu, podczas której obchodzili�my ostatni
Jubileusz Roku 2000, a naszym go�ciem by³ Dy-
rektor Wydzia³u Kultury i Nauki Urzêdu Miasta
Bydgoszczy, pan Ireneusz Frelichowski.

5. By³o Czuwanie pierwszopi¹tkowe
8 do 9 stycznia 2001 - Kolêda w DS-ach ATR
9. Go�æmi spotkania Studenckiego Klubu Dys-
kusyjnego, którego tematem by³a "Eutanazja -
�mieræ z wyboru?"  byli lekarze z Oddzia³u Opieki
Paliatywnej Domu Sue Ryder w Bydgoszczy
10. Uczestniczyl  i�my we Mszy �wiêtej na za-
koñczenie kolêdy w akademiku ATR w hallu
g³ównym Uczelni na Fordonie.

12. Bawili�my siê na "Owocowo - warzywnym"
Karnawa³owym Balu Przebierañców.
BÊDZIE
W styczniu 2001
15-16.  Kolêda w DS-ie Akademii Medycznej
17 stycznia 2001 - Msza �wiêta na zakoñcze-
nie kolêdy w Akademiku AM w intencji sesji
Od 17.  codziennie o godz. 21.00 w kaplicy mo-
dliæ siê bêdziemy za egzaminowanych i egza-
minuj¹cych

INFORMUJEMY
W ka¿dy czwartek w godz. 21.30 do 23.00 za-
praszamy do korzystania z sali gimnastycznej
przy ZS nr 5 przy ul. Berlinga 13; wstêp 3 z³ od
osoby.
Od poniedzia³ku do pi¹tku na godz. 9.15 zapra-
szamy do sali DA na Jutrzniê za�  o godz. 21.00
w kaplicy Wieczorne Zamy�lenia

Biblioteka Akademicka czynna w ka¿d¹ �rodê
od 19.30 - 20.00 i niedzielê od 18.00 - 18.30.
Zapraszamy do s³uchania naszego autorskiego
programu w Radiu Plus Bydgoszcz (101,2 MHz)
"Akademicka 12" w ka¿dy pi¹tek od 22.10 do
24.00.
 o 21.00 w kaplicy modlimy siê za egzaminowa-
nych i egzaminuj¹cych
Ukaza³y siê dwa informatory: Informator Dusz-
pasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy i In-
formator DA �Martyria� na semestr letni roku
akademickiego 2000/2001. Nie przegap okazji i
przeczytaj co przygotowano dla Ciebie!!!

PRZYGOTOWA£A MA£A

Informujemy
zawiadamiamy

zapewne w niejednym sercu. Drogi studencie
je¿eli nie przyszed³e� podzieliæ siê bia³ym op³at-
kiem ze swoim profesorem, doktorem, magi-
strem � ju¿ powiniene� ¿a³owaæ, przegapi³e�
co� bardzo wa¿nego.

Bo¿e Narodzenie to czas kiedy rodzi siê
pokój, mia³e� okazjê podzieliæ siê pokojem jaki
masz w sobie i wzi¹æ jego cz¹stkê dla siebie.
Je¿eli nie przyszed³e� jeste� ubo¿szy o ten
"skrawek" pokoju a inni ubo¿si s¹ o Twój pokój.
Obiecaj, i¿ w przysz³ym roku nie zabraknie Ciê
przy stole nakrytym bia³ym obrusem, na spo-
tkaniu op³atkowym wielkiej rodziny akademic-
kiej.

ANNA

P.S. Kolejne spotkanie op³atkowe odbêdzie siê
w Akademii Muzycznej. We� w nim udzia³! Nie
po¿a³ujesz!

Studenci w ¯ywym ¯³óbku

W PASTERSKIM KUBRACZKU

"Dobra nowina Panna powi³a Syna"
Tê radosn¹ wiadomo�æ wy�piewali anio³owie pa-
sterzom, którzy "pa�li pod borem wo³y". Gdy
us³yszeli radosn¹ nowinê "Krzykn¹³ jeden na
drugiego, chod�my ogl¹daæ nowego Go�cia na
Ziemi". Do mnie - "potomka pasterzy z Betle-
jem" - tak¿e dotar³a nowina o narodzeniu Zba-
wiciela. Za³o¿y³am wiêc na siebie pasterski ku-
braczek i wybra³am siê w drogê. Dotar³am do
naszego Ko�cio³a i stanê³am bliziutko �wiêtej
Rodziny, trzymaj¹c w rêkach kózkê. Tak by³am
pasterk¹. Przysz³am oddaæ pok³on S³owu, Któ-
re cia³em siê sta³o. To s³owo zamieszka³o miê-
dzy nami, oczywi�cie je¿eli "wyprostowali�my
�cie¿ki naszego ¿ycia", zbudowali�my stajenkê
i otworzyli�my szeroko swoje serce. Pasterz to
nie tylko ten, którego widzisz w Ko�ciele. To nie
tylko ten stoj¹cy w kubraczku z koz¹, owc¹,
os³em�, Ty tak¿e mo¿esz byæ pasterzem. Pa-
sterze dowiedziawszy siê o narodzeniu Jezusa
zabrali ze sob¹ najcenniejsze dary - mleko, ser,
barana, kozê. To by³y dary proste, ale jak cen-
ne. Powiesz mi zapewne, ¿e nie masz ani mle-
ka ani sera a tym bardziej zwierz¹t hodowlanych,
nie szkodzi. Nie musisz ich mieæ. Wystarczy, ¿e
oddasz Nowonarodzonemu swe serce. Pozwo-
lisz Mu w nim zamieszkaæ. Je¿eli pozwolisz by
On tam zamieszka³ "stanie siê Betlejem i Two-
im udzia³em". Spróbuj, przecie¿ wiesz, ¿e "dla
Boga nie ma rzeczy niemo¿liwych", On mo¿e
narodziæ siê w Tobie. To jednak nie wystarczy.
Bóg sta³ siê cz³owiekiem i jest miêdzy nami.

Ka¿dy z nas lubi byæ odwiedzany, Bóg te¿ pra-
gnie by� do Niego przychodzi³. Pasterze przy-
szli by oddaæ pok³on Stwórcy a Ty, czy Ty odda-
³e� pok³on Najwy¿szemu. Mo¿e przyszed³e� do
�wi¹tyni, bo wiedzia³e�, ¿e bêdzie trochê ina-
czej - zwierzêta, pasterze� Je¿eli Betlejem ma
staæ siê Twoim udzia³em nie mo¿esz tylko staæ
i patrzeæ na stajenkê. To nie jest teatr. "¯ywa
szopka" ma u�wiadamiaæ Tobie, i¿ Bóg, który
narodzi³ siê 2000 lat temu jest ci¹gle miêdzy
nami. Betlejemska stajenka ma byæ w Tobie ci¹-
gle ¿ywa. Czy jest  taka?

"S³owo staje siê cia³em". Jezus rodzi siê
ka¿dego dnia. Na pewno nie raz �piewa³e� "I
my czekamy na Ciebie Pana, a skoro przyjdziesz
na g³os kap³ana, padniemy na twarz przed Tob¹,
wiedz¹c, ¿e� jest pod os³on¹ chleba i wina".
�piewa³e� ale czy w to wierzysz, czy karmisz
siê Jego Cia³em? Mówisz: "�wiêta, �wiêta i po
�wiêtach" nie ma bowiem w Tobie rado�ci z
Narodzenia Pana. "Pan przyszed³ do wszystkich
i kocha ka¿dego �piewajmy i grajmy b³ogos³aw-
my Jego". Stañ siê pasterzem, tak na co dzieñ,

b¹d� tym, który s³yszy anielskie wo³anie: "Dzi�
w mie�cie Dawida narodzi³ siê Zbawiciel". Niech
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te anielskie s³owa towarzysz¹ Ci ka¿dego dnia.
B¹d� pasterzem, który umie dzieliæ siê rado�ci¹
ze spotkania z Nowonarodzonym. Razem "G³o-
�my nowinê i pokój �wiatu i za�piewajmy na
chwa³ê Panu".

FOTO MIETEK, TEKST PASTERKA



27 grudnia rozpoczê³a dzia³alno�æ
�wietlica dla dzieci. Na wszystkich, którzy
byli go�æmi w czasie przerwy �wi¹tecznej w
skromnych progach "Wiatraka" czeka³o wie-
le atrakcji i niespodzianek.

Ju¿ na pierwszym spotkaniu powsta-
³y trzy grupy, a ka¿da z nich mia³a swoj¹ na-
zwê, by³y: Foki, Strusie i Rekiny. Ka¿da gru-
pa pod czujnym okiem opiekunów wykony-
wa³a totemy, w których zawarte by³y elementy
symbolizuj¹ce dan¹ dru¿ynê. Te charaktery-
styczne symbole towarzyszy³y nam przez
kolejne spotkania. Dlatego te¿ spaceruj¹c po
fordoñskich górkach mo¿na by³o na �niegu
spotkaæ fantastyczne postacie ulepione przez

dzieci: wspania³¹ fokê trzymaj¹c¹ na nosku
pi³kê, ogromnego strusia i bardzo gro�nego
rekina.

Kolejny dzieñ spêdzili�my na �wie-
¿ym powietrzu, spaceruj¹c �cie¿kami my�lê-
ciñskiego parku i tocz¹c walkê na �nie¿ki.
Równie¿ tego samego dnia mieli�my okazjê
zwiedziæ Kujawsko - Pomorskie Centrum
Edukacji Ekologicznej. Zwiedzili�my tam
wiele fascynuj¹cych pomieszczeñ i zostali-
�my bardzo ciep³o przyjêci w kawiarence te-
go¿ o�rodka.

W czwartek g³ówn¹ atrakcj¹ by³o le-
pienie z masy solnej swoich marzeñ na nowy
rok, a tak¿e zawody zrêczno�ciowe grup.

Tak czasami bywa w �Wiatraku�

BREAK DANCE

Wiatrakowa �wietlica zimowa

FOKI, STRUSIE I REKINY ...
Ostatniego dnia go�cili�my w�ród nas

Pani¹ Kasiê, która zaznajomi³a nas ze �rodo-
wiskiem teatralnym i pomog³a dzieciom w
przygotowaniu ma³ych sztuk teatralnych, któ-
re z zainteresowaniem ogl¹dali�my i nagra-
dzali�my gromkimi brawami. Go�ciem spe-
cjalnym sobotniego przedpo³udnia by³ �wiêty
Miko³aj, który przynios³ ka¿demu uczestni-
kowi �wietlicy upominek. Ta wspania³a wi-
zyta przyjaciela wszystkich dzieci zakoñczy-
³a nasze spotkanie.

Nadesz³a chwila rozstania. Dzieci ze
smutkiem ¿egna³y siê ze swoimi nowymi
przyjació³mi, obiecuj¹c jednak kolejne spo-
tkania w czasie ferii zimowych.

OPIEKUNKA

27 - 30 grudnia 2000 roku Centrum Kultury
Katolickiej "WIATRAK"  prowadzi³o �wietli-
cê �wi¹teczn¹ dla dzieci, z której skorzysta³o
trzydzie�cioro dzieci.
11. stycznia o godz. 19.00 odby³ siê koncert
kolêd i pastora³ek w wykonaniu rodzin Pospie-
szalskich i Steczkowskich. Wiêcej informacji
zamie�cimy w najbli¿szym wydaniu �Na
o�cie¿�.

25 stycznia 2001 (czwartek) godz. 17.00 - ser-
decznie zapraszamy wszystkich na "Drzwi
otwarte", podczas których zaprezentuj¹ siê sek-
cje dzia³aj¹ce w "Wiatraku", m. in. grupa jêzy-
ka angielskiego, grupa jêzyka niemieckiego,
grupa tañca towarzyskiego dla dzieci, sekcja
nauki gry na gitarze, sekcja nauki gry na orga-
nach i wiele innych.
29 stycznia do 3 lutego br.  w godzinach od
8.00 do 16.00 zapraszamy wszystkie dzieci do
�WIETLICY ZIMOWEJ. Zbiórka dzieci ka¿-
dego dnia o godz. 8.00 w auli Domu Kateche-
tycznego (II piêtro) przy ul. Bo³tucia 5 (dzieci
przynosz¹ ze sob¹ drugie �niadanie). W pro-
gramie �wietlicy przewidziano wiele atrakcji.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Biu-
rze "Wiatraka" - tel. 346-31-90.

Centrum Kultury Katolickiej
ul. gen. M. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz,
* tel/fax  346-31-90 * www.wiatrak.lo.pl *
ckk@wiatrak.lo.pl.  * Biuro czynne od pn
do pt (10.00-18.00) * Poradnia PRZY-
STAÑ  - telefon zaufania  346-71-78 (pn -
pt 17.00-20.00) * Punkt Informacjyjny o
Sektach i Nowych Ruchach Religijnych
(przy wspó³pracy z DA �Martyria�) kontakt:
tel. 346-31-90, 346-31-94 * Nr konta ban-
kowego: PKO BP II O/Bydgoszcz Nr
10201475 -711153-270-1
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Joanna Bujakiewicz: Z badañ socjologów wy-
nika, ¿e 100 tys. polskich dzieci spêdza czas
wolny na ulicy. Tam siê toczy prawdziwe ¿y-
cie nastolatków. To przera¿aj¹ce dane. Czy
co� mo¿na na to poradziæ?
Ks. Krzysztof Buchholz: ¯ycie toczy siê nie
tylko na ulicy, tak¿e na klatkach schodowych,
przy zsypach na �mieci, przy trzepakach. To jest
oczywi�cie nienormalne. Trzeba ogromnego
wysi³ku i woli, ¿eby przekonaæ tych m³odych
ludzi, ¿e normalno�æ jest inna.
Udaje siê to ksiêdzu?
-Opowiem pani tak¹ historiê. Kiedy� do nasze-
go ,;Wiatraka". przysz³a grupa ch³opaków:
Wygl¹dali tak, jakby trafili tu przez pomy³kê.
Dziwnie wystrzy¿one fryzury, czapki z daszkie
do ty³u, koszule kilka numerów za du¿e, opusz-
czone portki. Zapytali nie�mia³o, czy mogliby
u nas æwiczyæ breakdance, bo nie maj¹ gdzie
pój�æ. W Fordonie poza naszym Centrum Kul-
tury Chrze�cijañskiej "Wiatrak" dzia³aj¹cym
przy parafii nie ma ¿adnego innego domu kul-
tury, ¿adnej m³odzie¿owej kawiarni, ¿adnego
klubu sportowego, wiêc trafili do nas:
To by³ chyba akt desperacji z ich strony.
-I to jaki! Tym m³odym ludziom nigdy nie by³o
po drodze do ko�cio³a. Pamiêtam, ¿e zawaha-
³em siê wtedy: je�li im powiem "do widzenia",
to oni siê wypn¹ na Ko�ció³ na d³ugie lata, bêd¹
dalej gdzie� wegetowaæ po klatkach. A je¿eli
ich przyjmê, to jak¹ mam gwarancjê, ¿e nie zde-
moluj¹ nam domu. Postanowi³em zaryzykowaæ.
Postawi³em jednak twarde warunki. ¯adnych
przekleñstw, jedna wulgarna odzywka i ¿egna-
my siê. Muzyka nie mo¿e byæ za g³o�no, ¿eby
innym nie przeszkadza³a w zajêciach. Zgodzi-
³em siê te¿ na to, ¿eby przychodzili ich kum-
ple, gdyby chcieli popatrzeæ jak tañcz¹, ale
musz¹ byæ za nich odpowiedzialni. Maj¹ ich
pouczyæ, jak siê nale¿y zachowywaæ. Z³ami¹
choæ jeden warunek - ca³a umowa na nic.
I co z tego wysz³o?
- Oni przystali na wszystko natychmiast i przez
kilka tygodni æwiczyli zapamiêtale, a¿ by³em

dla nich pe³en podziwu. A¿ tu którego� dnia
nastawili muzykê na jakie� wariackie decybele.
Wpadam i mówiê: "Koniec zabawy, ¿egnam
panów. Ja wam zaufa³em, a wy nie dotrzymali-
�cie umowy". Zaczêli mnie przepraszaæ, zarze-
kaæ siê, ¿e drogi raz siê nie powtórzy. To by³
dla mnie trudny moment, w koñcu chodzi³o o
drobiazg. Oni te¿ tak uwa¿ali. Ale musia³em byæ
konsekwentny. Mog³em im to odpu�ciæ, mach-
n¹æ rêk¹, to by jednak �wiadczy³o o tym, ¿e s¹
dla mnie niewa¿ni, ¿e nie traktujê ich powa¿-
nie. Tak im wówczas t³umaczy³em tê decyzjê.
Wyrzuci³ ich ksi¹dz?
- Zawiesi³em zajêcia na tydzieñ. Cz³owiek musi
byæ konsekwentny. ale te¿ elastyczny. Poza tym
widzia³em ich skruchê. Gdy przyszli znowu
postanowi³em. ¿e przydzielê im specjalnego
opiekuna. Za darmo.
¯eby ich pilnowa³?
- ̄ eby z nimi pracowa³. To jest instruktor tañca
nowoczesnego, najlepszy fachowiec, o jakim
mogliby tylko pomarzyæ. Jak to ich dowarto-
�ciowa³o. Nie mogli wprost uwierzyæ, ¿e uczy
ich laureat miêdzynarodowych konkursów.
Mistrz. Prawdziwy cz³owiek sukcesu. Oni go
podziwiaj¹ chc¹ byæ tacy jak on. Instruktor nie
tylko �wietnie tañczy, ale lansuje obcy dotych-
czas tym ch³opakom styl bycia. Nie przeklina i
nie mówi co drugie s³owo "zajebisty". Oni go
bezwiednie na�laduj¹, bo chc¹ byæ tacy jak
mistrz.
Czuj¹ siê lepsi.
- Ma³o lego, przez sam fakt, ¿e przebywaj¹ z
kim�, kto jest dla nich autorytetem, czuj¹, ¿e
przynale¿¹ do elity. To wszystko wydaje mi siê
niezwyk³e. Oni i tak nie chodz¹ do ko�cio³a,
ale ocieraj¹ siê niemal o jego mury, bo "Wia-
trak" jest tu¿ obok. S¹ ju¿ blisko. (...)

Rozmowa pt. "Dzieciaki s¹ takie jak ich rodzi-
ce", której fragment cytujemy, ukaza³a siê w
�wi¹tecznym wydaniu Gazety Wyborczej Regio-
nalnej na str. 6 [GWR sobota-wtorek 23-26
grudnia 2000].



Przegl¹d wydarzeñ w naszej parafii w roku 2000

JUBILEUSZOWYCH 365 DNI
STYCZEÑ
9. Z koncertem kolêd i pastora³ek wyst¹pi³ Chór Aka-

demii Medycznej w Bydgoszczy.
16. Koncertowa³ Chór "Camus Cordis" (�piew ser-

ca), którego opiekunem jest ks. Tomasz Cyl
19. Spotkali�my siê z cz³onkami Chrze�cijañskiego

Klubu Motocyklowego "Synowie Gromu", czyli z
"harlejowcami" nios¹cymi na swych maszynach
Dobr¹ Nowinê wszystkim ludziom.

30. Msza �w. dziêkczynna za dar 50-lecia ks. Jana
Mieczkowskiego.

LUTY
2. Po�wiêcenie sztandaru parafialnego.
13. W ramach akcji "Farmaceuci Bez Granic" roz-

poczê³a siê w parafii zbiórka niewykorzystanych
leków, które zasili³y zasoby apteki "Solidarno�æ"
dzia³aj¹cej przy parafii �w. Trójcy.

25. M³odzie¿y z naszej parafii uda³a siê na Jasn¹
Górê na XV Kongregacjê ruchów "�wiat³o- ¯y-
cie".

MARZEC
5. Go�cili�my siostry dominikanki z Radonia k. War-

szawy, które zbiera³y po Mszach �w. ofiary na
budowê domu zakonnego.

12. Archidiecezjalne spotkanie Ruchu "�wiat³o- ¯y-
cie", czyli Oazy: Rodzin i M³odzie¿y zakoñczy³o
siê Drog¹ Krzy¿ow¹ w Dolinie �mierci.

17. Z koncertem Wielkopostnym wyst¹pi³ w kaplicy
Jo�ko Broda.

19. Rozpoczê³y siê Rekolekcje Wielkopostne, które
prowadzi³ ks. Tomasz Cyl.

26. Go�cili�my kap³ana z Dnieprodzier¿yñska na
Ukrainie, ks. B³a¿eja Suska.

KWIECIEÑ
2. W parafii rozpoczê³o pos³ugê trzech dalszych Nad-

zwyczajnych Szafarzy Eucharystii: Stanis³aw Ko-
walkowski, Zdzis³aw Krauklis i Franciszek Stró-
¿yñski.

8. Jubileuszowy Wielkopostny Dzieñ Skupienia Stra-
¿y Marsza³kowskiej w Sanktuarium Maryjnym w
Górce Klasztornej podczas wystawianego tam
Misterium Mêki Pañskiej.

9. Spotkanie ze znanym psychiatr¹ i dzia³aczem na
rzecz rodziny dr Wand¹ Po³tawsk¹.

16. Niedziela Palmowa pierwsza Wspólnota Neoka-
techumenalna z³o¿y³a podczas Sumy parafial-
nej swoje "Redicio", czyli uroczyste wyznanie
wiary..

16. Przed ko�cio³em nabywali�my "Chleb �w. Anto-
niego" z czego dochód bydgoska "Caritas" prze-
znaczy³a na Centrum Pomocy Bezdomnym.

16. Rozstrzygniêto konkurs CKK "Wiatrak" na naj-
d³u¿sz¹ palmê. Zwyciê¿y³a Oaza Rodzin przed-
stawiaj¹c palmê o d³ugo�ci 10,6 metra.

30. Jubileuszowe spotkanie Czcicieli Mi³osierdzia
Bo¿ego w Konkatedrze. Uroczysto�ci odpusto-
we w kaplicy Regionalnego Centrum Onkologii.

30. Fina³ ubieg³orocznej akcji "£añcuch Pojednanych
Serc" "Mesjasz". Fryderyka Hendla w wykona-
niu Poznañskich S³owików i "Capelli Bydgostien-
sis".

MAJ
4. Studentci z DA "Martyria" na Forum M³odzie¿y

Akademickiej w Czêstochowie.
6-7. Jubileuszowa Pielgrzymka M³odzie¿y Akademic-

kiej na .Jasn¹ Górê.
9. Ksi¹dz biskup Stanis³aw G¹decki udzieli³ naszej

m³odzie¿y Sakramentu Bierzmowania.
10. -Dekanalny Jubileuszowy Dzieñ M³odzie¿y w

Konkatedrze.
13. I Wiosenne Biegi Prze³ajowe im. Alojzego Graja

zorganizowane przez Parafialny Klub Sportowy
"Wiatrak".

13. III .Jubileuszowy Parafialny Festyn Maryjny.
CZERWIEC
4. .Jubileuszowe spotkanie Dziennikarzy z abp. Hen-

rykiem Muszyñskim, w którym udzia³ wziêli rów-
nie¿ przedstawiciele "Na O�cie¿".

7. Go�ciem parafii by³ misjonarz pracuj¹cy w Kame-
runie ks.. Mariusz Misiorowski. �wiêtowali�my I
rocznicê pielgrzymki do Bydgoszczy papie¿a
Jana Paw³a II. Duszpasterstwo Akademickie zor-

ganizowa³o .Jubileuszowy Dzieñ Mediów. i spo-
tkanie z zawodowymi dziennikarzami.

10. IV Spotkanie M³odych- Lednica 2000.
18. Msza �w. prymicyjna odbywaj¹cego u nas prak-

tykê diakonatu ks. Macieja Sarbinowskiego.
22. Kilka tysiêcy ludzi wziê³o udzia³ w procesji w uro-

czysto�æ Bo¿ego Cia³a z ko�cio³a �w. Marka,
przez parafiê �w. Mateusza do nas

25. Ks. Arkadiusz Krauze przeszed³ do pracy w pa-
rafii �w. Jakuba w Barcinie, a do nas przyby³ ks.
Edward Wasilewski.

LIPIEC
1. Piesza Fordoñska Pielgrzymka do Che³mna.
6. W dniu Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych spotka-

nie z chorymi, samotnymi i niepe³nosprawnymi.
25. W dniu �w. Krzysztofa tradycyjne b³ogos³awieñ-

stwo pojazdów. Odpowiadaj¹c na apel Komisji
Episkopatu Polski- MIVA- POLSKA sk³adali�my
grosz za ka¿dy szczê�liwie przejechany kilometr,
z czego uzbiera³o siê 550 z³otych na. pojazdy
dla misjonarzy.

26. Wyruszy³a Jubileuszowa XVIII Archidiecezjalna
Pielgrzymka na Jasn¹ Górê w sk³adzie której
by³a 150-to osobowa grupa Przezroczysta z na-
szej parafii z ks. Krzysztofem.

30. Na Jasn¹ Górê wyruszy³a Piesza Pielgrzymka
Promienista. Z naszej parafii udzia³ bra³o 130
osób wraz z ksiê¿mi: Leszkiem Paszkiewiczem
i Edwardem Wasilewskim.

SIERPIEÑ
1 Go�cili�my w naszych domach 300 osobow¹ gru-

pê pielgrzymów z Gdañska.
5. Pielgrzymka do Lichenia.
7. Mini Pielgrzymka Fordoñska odwiedzaj¹ca wszyst-

kie fordoñskie parafie.
8. 100 osobowa grupa m³odzie¿y wyruszy³a do Rzy-

mu na Jubileuszowe XV Dni M³odych.
30. Jubileuszowe spotkanie wspólnot. U stóp Pa-

tronki Bydgoszczy byli cz³onkowie Akcji Katolic-
kiej, Grupy "D¹b", Stra¿y Marsza³kowskiej i pra-
cownicy CKK "Wiatrak".

WRZESIEÑ
2. Jubileuszowe spotkanie w Konkatedrze Oazy Ro-

dzin i Poradnictwa Rodzinnego.
3. Jubileuszowe spotkanie wolontariuszy i cz³onków

Stowarzyszeñ Charytatywnych i Ko³a. Synodal-
nego.

4. Jubileuszowy Dzieñ modlitw przed Matk¹ Piêknej
Mi³o�ci prze¿ywali cz³onkowie i sympatycy Ko³a
Radia Maryja i Wspólnoty Neokatechumenalne.

3. Przeprowadzili�my zbiórkê ofiar na budowê klasz-
toru w Karagandzie.

11. Dzieñ Wielkiego Jubileuszu naszej Parafii w Kon-
katedrze.

17. Ksi¹dz Krzysztof przedstawi³ zamiar budowy
Domu Jubileuszowego w miejscu starej kaplicy,
który by³by siedzib¹ Centrum Kultury Katolickiej.

24. Go�cili�my o. dr Stanis³awa Kuczerê Oblata z
Ma.rkowic, a klerycy z tego seminarium rozpro-
wadzali kalendarze Misyjne.

PA�DZIERNIK
1. S³owem Bo¿ym przygotowywa³a nas duchowo do

Jubileuszowego Odpustu Parafialnego Grupa
Ewangelizacyjna Jezuitów.

5. Rekolekcje Odpustowe g³osi³ nam pallotyn ks. Ma-
rian Dziczek.

7. Jubileuszowy Odpust Parafialny. Parafia otrzyma³a
w darze relikwie mêczennika za wiarê b³. A1fon-
sa Mazurka.

14. Rodziny z naszych wspólnot Neokatechumenal-
nych spotka³y siê w Rzymie z Ojcem �wiêtym.
Odby³o siê spotkanie uczestników XV �wiato-
wego Dnia M³odych.

15. I Bydgoski Bieg Uliczny ku Czci Mêczenników II
wojny �wiatowej z Doliny �mierci na Stary Ry-
nek zorganizowany przez Parafialny Klub Spor-
towy "Wia.trak". Honorowym starterem by³ abp.
Henryk Muszyñski .

15. Spotkanie integracyjne dla samotnych, niepe³-
nosprawnych i Dzieci Specjalnej Mi³o�ci z Re-
gionu kujawsko-pomorskiego w naszej parafii.

16. Go�cili�my w parafii: s. Ma³gorzatê Chmielew-

sk¹ i Janinê Ochojsk¹ specjalistów w niesieniu
innym pomocy.

22. W naszym ko�ciele s³owo Bo¿e g³osi³. ks. Zbi-
gniew Lenart, misjonarz i katechista Drogi Neo-
katechumenalnej z Ukrainy. Grupa naszych pa-
rafian uczestniczy³a w Vlll Biegu Sztafetowym
szlakiem mêczeñstwa ksiêdza Jerzego Popie-
³uszki z Bydgoszczy do W³oc³awka.

24. Jubileuszowy Dzieñ Dekanatu Bydgoszcz V For-
don w Gnie�nie.

29. Pocz¹tek kolejnego cyklu katechez neokate-
chumnenalnych w naszej parafii.

LISTOPAD
4. XVII Jubileuszowa Pielgrzymka Kolejarzy na Ja-

sn¹ Górê,
5. Jubileuszowa Droga Krzy¿owa w Dolinie �mierci.
11. Msza �w. za Ojczyznê i miasto pod przewodnic-

twem ks. abp Henryka Muszyñskiego z okazji
�wiêta Niepodleg³o�ci i Patrona miasta �w. Mar-
cina. Pocz¹tek XIX Tygodnia Kultury Chrze�ci-
jañskiej, w którego obchodach bra³ udzia³ nasz
Chór "Fordonia".

12. Na mszach �w. homiliê g³osi³ moderator diece-
zjalnego Ko�cio³a Domowego, ks. Piotr Wencel,
a cz³onkowie Ruchu dawali �wiadectwo swojej
wiary,

19. Rozstrzygniêto konkurs Centrum Kultury Kato-
lickiej "Wiatrak" na kartkê �wi¹teczn¹ pod ha-
s³em: "A S³owo sta³o siê Cia³em".

19. O swej pracy kap³añskiej mówi³ i zbiera³ ofiarê
na budowê ko�cio³a przy ul. Cechowej pro-
boszcz parafii �w. £ukasza ks. Wies³aw Pa³u-
czak.

26. W uroczysto�æ Chrystusa Króla Wszech�wiata
go�cili�my w ko�ciele prefekta z Seminarium
"Redemptoris Mater" z Warszawy ks. Andrzeja
5têpiñskiego wraz z siedmioma alumnami. Gru-
pa lektorów z naszej parafii przebywa³a w Gnie�-
nie na uroczysto�ciach Jubileuszowego Diece-
zjalnego Dnia Lektora.

29. We Mszy �w. akademickiej uczestniczy³a mistrzy-
ni olimpijska z Sydney- Renata Mauer, z któr¹
mieli�my okazjê spotkaæ siê osobi�cie w sali DA.

GRUDZIEÑ
1. Go�æmi specjalnymi koncertu w Teatrze Polskim

z okazji 5 rocznicy istnienia CKK "Wiatrak" byli:
Micha³ Juszczakiewicz i Mietek Szcze�niak.
Dzieci �piewa³y piosenki Szcze�niaka w kon-
wencji programu "Od przedszkola do Opola".

2. Jubileusz Stowarzyszeñ i Ruchów Katolickich oraz
Drogi Neokatechumenalnej w Gnie�nie.

3. Pocz¹tek ostatniego w tym wieku i tysi¹cleciu Ad-
wentu. Rozstrzygniêto konkurs na naj³adniejszy
wieniec Adwentowy.

8. Oaza M³odzie¿y uczestniczy³a w spotkaniu Jubi-
leuszowym w Konkatedrze. W parafii m³odzie-
¿owe Nocne Czuwanie Adwentowe pod has³em
"Pos³a³ Bóg do mnie swego Anio³a"

10. Zbiórka ofiar na pomoc Ko�cio³owi na Wscho-
dzie. Zebrano 870 z³otych,

12. W sali DA spotkanie na temat "Media a prawda"
z dyrektorem Radia Plus ks. Rafa³em Grabow-
skim i dziennikarzem Telewizji Bydgoszcz P. Ma-
ciejem Grze�kowiakiem.

15. 60-cio osobowa grupa studentów na Adwento-
wych Dniach Skupienia w Lubostroniu

17. Ukaza³a siê p³yta i kaseta z kolêdami i piosen-
kami naszego Zespo³u Muzycznego "Izrael" i
dzieci ze Scholi Parafialnej "Soli Deo".

19. Pod kierownictwem panów ze Stra¿y Marsza³-
kowskiej i Jerzego Gertha rozpoczêto budowê
szopy i dekoracji prze³omu wieków w naszym
ko�ciele.

24. Jubileuszowa Wigilia Bo¿ego Narodzenia i Pa-
sterki z kolejnym, VIII ju¿ w parafii ¯ywym ¯³ób-
kiem,

26. Grupa m³odzie¿y z naszej parafii wyjecha³a na
Spotkanie M³odych Taize do Barcelony.

31. Msz¹ �w. o pó³nocy dziêkuj¹c Bogu za wiele ³ask
zakoñczyli�my w parafii Rok �wiêty Wielkiego
Jubileuszu oraz XX wiek i II Tysi¹clecie.

OPRACOWA£ KFAD
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Dla (starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
opracowa³ KfAD

1. Choroba nerwów, neuroza
2. Warto�æ banknotu
3. Koñ z prerii
4. Gromada, t³um id¹cy ³aw¹
5. Jest nim Jerzy Buzek
6. Kierownik w kopalni
7. Laska dla chromego
8. Teoretyk np. polityczny
9. Pobranie tkanki do badañ
10. Kuchenny sto³ek
11. Gruby zeszyt
12. Kto� ogromny, kolosalny
13. Kator¿nicza, ciê¿ka praca
14. P³ytki w ³azience
15. Fachowiec pokrywaj¹cy meble tkanin¹
16. Cacko, drobnostka

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 10. lute-
go br. Na autora prawid³owej odpowiedzi czeka
nagroda niespodzianka. Powodzenia. Has³o uzu-
pe³nianki z poprzedniego wydania (nr 12/2000)
brzmia³o:  �W�RÓD NOCNEJ CISZY�. Nagro-
dê otrzymuje Magda Dunajska, zam. Kolonia
Ostrowicka. Nagrodê wysy³amy poczt¹.

KFAD

Wybrane my�li
do gazetki "Na o�cie¿"

Od dzieciñstwa ¿yjê w wierze katolickiej.
Pamiêtam jak nasi rodzice klêkali z nami ra-
zem do modlitwy. W moim d³ugoletnim ¿yciu (63
lata) nie by³o nigdy zw¹tpienia w istnienie Boga
w Trójcy �wiêtej Jedynego, w Jego moc, do-
broæ i mi³osierdzie. Tak samo ufam Matce Bo-
¿ej, w Jej nieustanne wstawiennictwo za nas
do Boga. Nie sposób wyliczyæ to wszystko do-
bro, którym darzy mnie i moj¹ rodzinê Bóg. Za
wstawiennictwem Matki Bo¿ej. My�lê czasami,
¿e nawet na to nie zas³ugujê.

Z Bo¿ej ³aski moje ma³¿eñstwo zosta³o
obdarzone 5-tk¹ zdrowych synów, wychowa-
nych przez nas w tej samej wierze, uczciwych,
pracuj¹cych, nie przynosz¹cych szkody niko-
mu. Wszyscy synowie s³u¿yli do Mszy �wiêtej i
przyjêli sakramenty �wiête w Ko�ciele Rzym-
sko-Katolickim. Ca³a moja rodzina bra³a udzia³
przy budowie naszej �wi¹tyni. Ja od o�miu lat
�piewam w naszym chórze ko�cielnym. Nale-
¿ymy z ¿on¹ do Ró¿y Ró¿añcowej.

Pomimo, ¿e jeste�my emerytami, dora-
biam, bo inaczej trudno by³oby ¿yæ. Samocho-
du nie posiadamy, bo nie by³oby nas staæ na
jego utrzymanie. Tym siê jednak nie martwimy
- samochodu mo¿e nie byæ. Nie martwiê siê o
to czy bêdê mia³ co je�æ i w co siê ubraæ. Naj-
pierw proszê Pana Boga o pokój, zdrowie i ¿y-
cie, reszcie muszê zaradziæ. Najbardziej mar-
twiê siê o moj¹ duszê, bo jestem grzeszny. Ale
wierzê, ¿e Bóg da mi ³askê zbawienia.

Cieszê siê bardzo nasz¹ �wi¹tyni¹ pod
wezwaniem "Matki Bo¿ej Królowej Mêczenni-
ków". Niech Bóg b³ogos³awi wszystkim, którzy
przyczynili siê do jej powstania. Szczególnie
zwykli ludzie od pocz¹tku pracowali. Bardzo
du¿o zawdziêczamy ks. Z. Trybowskiemu, ¿e
ta �wi¹tynia budowa³a siê w do�æ szybkim tem-
pie. Wtedy jeszcze istnia³a "komuna" i niezrêcz-
ne zachowanie siê czy post¹pienie mog³o spo-
wodowaæ przerwanie tej budowy przez komu-
nistyczne w³adze Bydgoszczy. Wielkie dziêki
niech bêd¹ te¿ Bogu za opatrzno�æ nad lud�mi
pracuj¹cymi.

Moim zadowoleniem jest, ¿e niedawno
zamieszka³em obok �wi¹tyni i mogê ka¿dej wol-
nej chwili pój�æ do kaplicy, uklêkn¹æ i pomodliæ
siê. S¹ sprawy, które daj¹ mi do my�lenia. Nie
mam zamiaru siê z tym nosiæ, bo by³bym nie-
szczery i niezgodny ze swoim sumieniem.
*   My�lê, ¿e tak wielkie uroczysto�ci w Ko�cie-

le jak Pasterka i Zmartwychwstanie mog³y-
by siê odbywaæ trochê krócej. Bior¹c pod
uwagê, ¿e dzieje siê to o pó³nocy, wiek
uczestników i brak miejsc siedz¹cych dla
wszystkich. Du¿o osób nie wytrzymuje do
koñca i wychodzi wcze�niej.

*  Inna sprawa to kolekta na tacê. Ja i moja
rodzina, wychodz¹c do ko�cio³a na Mszê
�wiêt¹ bierzemy do kieszeni tylko odliczony
pieni¹dz na tacê. Natomiast, kiedy jest zbie-
rane przed ko�cio³em na inne potrzeby to ju¿
nie mogê daæ. Wed³ug mnie, dobrze by³oby,
aby w takich przypadkach kolekta zebrana
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Dzieciaki
s¹ takie
jak ich rodzice

ks. Krzysztof Buchholz

OBIEKTY I MIEJSCA KULTU
W INNYCH  KO�CIO£ACH

I RELIGIACH

Miejsca kultu w Islamie
MECZET (arab. miejsce padania na twarz)  -
�wi¹tynia muzu³mañska, miejsce zgromadzeñ i
wspólnej modlitwy oraz g³oszenia kazañ. Dwa
g³ówne elementy MECZETU to: MIHRAB -
nisza w murze wskazuj¹ca kierunek �wiêtego
miasta, Mekki oraz MINBAR - kazalnica. Wier-
ni w meczecie podczas mod³ów s¹ zwróceni
twarz¹ w stronê mihrab, czyli Mekki.
MECZET SKA£Y - meczet, który zosta³ zbu-
dowany w Jerozolimie na miejscu �wi¹tyni Je-
rozolimskiej, na tej samej co ona skale.
MINARET (arab. miejsce sk¹d widaæ �wia-
t³o) - wie¿a meczetu, z której muezzin wzywa
wiernych do modlitwy o okre�lonych porach
dnia. (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 (20)

Listy  
do redakcji �Na o�cie¿� 

w czasie Mszy �wiêtej by³a w ca³o�ci ofiaro-
wana na ten cel.

*   Przez moje d³ugie lata ¿ycia przystêpowa-
³em niezliczon¹ ilo�æ razy do spowiedzi. Spo-
sób zachowania siê ksiêdza w czasie spo-
wiedzi by³ czasami ró¿ny np. by³o zwymy�la-
nie, wydziwianie, "wyci¹ganie na si³ê" grze-
chów, nie s³uchanie w ogóle grzechów, albo
pytanie siê - Czy to wszystko?. Wszyscy
udzielali rozgrzeszenia, ale do�wiadczenia
pozosta³y i nie pomagaj¹.

*  Parê s³ów o chórze ko�cielnym "Fordonia".
Otó¿ ¿eby ogó³ ten dalej istnia³ trzeba by aby
ks. Proboszcz oraz pozostali ksiê¿a czê�ciej
nawo³ywali do wstêpowania do chóru. (...) Na
³amach gazetki "Na O�cie¿" pragnê podziê-
kowaæ ks. Proboszczom parafii Bytów i
Pruszcz Pomorski za finansowanie autoka-
rów dla przewozu chóru "Fordonia" oraz za
posi³ki i rozrywkê. Bywa³o jednak, ¿e w in-
nych ko�cio³ach zim¹ nie poczêstowano chó-
rzystów szklank¹ gor¹cej herbaty.

Szczê�æ Bo¿e BK  Parafianin

Od redakcji:
Dziêkujemy za �wiadectwo i uwagi. Mo¿e te s³o-
wa sprowokuj¹  PT Czytelników do zabrania
g³osu w poruszonych w li�cie i jeszcze innych
sprawach?
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Bank Gospodarki
¯ywno�ciowej  S.A.

ODDZIA£
  W BYDGOSZCZY

BANKOWY PUNKT OBS£UGI
ul. Sucharskiego 4, tel. 348-27-91
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku

od 10.00 do 17.00
BANKOMAT czynny ca³¹ dobê



KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA

23.01.1793 w Petersburgu podpisano konwen-
cje II rozbioru Polski.

23.01.1927 Na Rynku G³ównym w Krakowie
odby³ siê pierwszy konkurs szopek polskich.

1.01.1972 Polskie rolnictwo indywidualne po-
zby³o siê absurdu, jakim by³y obowi¹zkowe
dostawy produktów rolnych.

BYDGOSZCZ
1.01.1906 Zarz¹dzeniem pruskiego Minister-
stwa Rolnictwa, Domen i Lasów Pañstwowych
powo³ano w Bydgszczy Archiwum Komisji
Generalnej (zal¹¿ek obecnego Archiwum Pañ-
stwowego).

30.01.1921 Powsta³a pierwsza w naszym mie-
�cie polska organizacja techniczna, Stowarzy-
szenie Techników. Pierwszym prezesem zosta³
pan Karol Tomczycki.

1.01.1968 Powo³ano do ¿ycia Miejsk¹ Pracow-
niê Urbanistyczn¹, której celem by³o opraco-
wywanie planów perspektywicznego rozwoju
miasta. Kierownikiem jej zosta³ obecny patron
jednej z naszych ulic - architekt Alfons Licz-
nerski.

FORDON
24.01.1925 Do Fordonu przyby³ genera³ Józef
Dowbór - Mu�nicki, aby odznaczyæ zas³u¿o-
nych mieszkañców - uczestników Powstania
Wielkopolskiego.

26.01.1931 Autobus nale¿¹cy do przedsiêbior-
stwa Przewozowego Stefana Niewiteckiego
kursuj¹cy z Fordonu do Bydgoszczy na pochy-
³o�ci oblodzonej ulicy Frankego (Obecnie Sta-
ry Port wpad³ do Brdy. Utonê³o 6 osób.

21.01.1997 Fordoniacy otrzymali do r¹k pierw-
szy numer "Expressu Fordoñskiego" co mie-
siêcznego dodatku do "Expressu Bydgoskiego".

PARAFIA
23.01.1994 M³odzie¿ z Duszpasterstwa Akade-
mickiego "Martyria" w czasie niedzielnych
Mszy �w, przedstawia³a pantomimê zatytu³owa-
n¹ "Cztery Klucze".

19.01.1996 Dzieci z Kó³ka Misyjnego prowa-
dzone przez pracuj¹ce u nas siostry ze Zgroma-
dzenia Ducha �wiêtego wystawi³y �Jase³ka
Bo¿onarodzeniowe�.

10.01.1998 Zespó³ "Skaldowie" wyst¹pi³ w
naszym ko�ciele z koncertem pod tytu³em "Moje
Betlejem".

OPRACOWA£ KFAD

Ludzie z pomnika (37)

Urodzi³ siê 16 grudnia 1885 roku w
Grudzi¹dzu. By³ synem Antoniego i
Agnieszki z domu Pawlu�ka.

Szko³ê Powszechn¹ koñczy³ w Je¿e-
wie pow. �wiecie. W 1900 roku wst¹pi³ do
Preparandy Nauczycielskiej w Grudzi¹dzu,
a od 1902 roku kontynuowa³ naukê w tam-
tejszym Seminarium Nauczycielskim.

W lutym 1906 roku zda³ egzamin doj-
rza³o�ci i uzyska³ jednocze�nie tytu³ kwali-
fikowanego nauczyciela szkó³ powszech-
nych,

Przez pierwsze dwa lata pracowa³
jako nauczyciel w Szkole Powszechnej Od-
dzia³owej w Zdrojach pow. �wiecie. Tam,
w zwi¹zku z tym, ¿e miejscowy ksi¹dz nie
zna³ jêzyka polskiego, w³adze pruskie ze-
zwoli³y mu przez jeden rok uczyæ dzieci
polskie religii w ojczystym jêzyku.

Nastêpnie powo³any zosta³ do odby-
cia s³u¿by wojskowej w armii pruskiej. Po
demobilizacji w 1909 roku zda³ praktycz-
ny egzamin nauczycielski i podj¹³ pracê na-
uczyciela w Szkole Powszechnej w Grod-
nie powiat Toruñ. Pracowa³ tam do 1919
roku w³¹cznie.

W tym to roku podj¹³ starania o prze-
niesienie go do pracy w Bydgoszczy. Pro�-
bê sw¹ motywowa³ chêci¹ kszta³cenia dzie-

ANTONI
ZAWADZKI

ci, argumentuj¹c faktem swobodnego po-
s³ugiwania siê jêzykiem polskim i mo¿li-
wo�ci¹ jego nauczania. Aby to udokumen-
towaæ, ukoñczy³ wcze�niej kurs jêzyka pol-
skiego w Toruniu i Che³m¿y.

W roku szkolnym 1920-21 zosta³ za-
trudniony jako nauczyciel jêzyka polskie-
go i historii w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. �wiêtej Trójcy przy ulicy Kor-
deckiego w Bydgoszczy. Po czterech latach
pracy w tej szkole zosta³ mianowany Kie-
rownikiem Publicznej Szko³y Powszechnej
im. Królowej Jadwigi przy ulicy Karpac-
kiej. Na tym stanowisku i w tej szkole pra-
cowa³ do wybuchu II wojny �wiatowej,

Z okresu jego pracy w tej szkole za-
chowa³a siê opinia, jak¹ wystawi³ mu Wi-
zytator Kuratorium Okrêgu Szkolnego Po-
znañskiego - Józef £ukowski. Oto jej frag-
ment: "Poziom Szko³y im. królowej Jadwigi
jest zadowalaj¹cy. Widoczny jest znaczny
wysi³ek ze strony nauczycieli. Jest to w
du¿ej mierze zas³uga Kierownika tej Szko-
³y, Pana Antoniego Zawadzkiego..."

Nasz bohater jako kierownik szko³y
wiele udziela³ siê równie¿ spo³ecznie. Przez
wiele lat by³ radnym miejskim, oraz Prze-
wodnicz¹cym Towarzystwa Obywateli Ru-
pienicy i Przedmie�cia Kujawskiego.

W dowód uznania za pracê zawodo-
w¹ i spo³eczn¹, oraz wk³ad w rozwój mia-
sta i umacnianie polsko�ci zosta³ w 1935
roku odznaczony Srebrnym Krzy¿em Za-
s³ugi.

Aresztowany zosta³ przez Gestapo w
dniu 17. pa�dziernika 1939 roku w swym
mieszkaniu, przy szkole w której pracowa³.
Doprowadzono go do koszar 15-go PAL-u
przy ulicy Gdañskiej, a rozstrzelano w Do-
linie �mierci w Fordonie w dniu 1 listopa-
da 1939 roku.

Antoni Zawadzki osieroci³ troje dzie-
ci. W kilka dni pó�niej, bo 6 listopada 1939
roku w Górnej Grupie zgin¹³ z r¹k Gestapo
najstarszy syn Antoniego - Stefan, który w
latach 30-tych by³ studentem Politechniki
Gdañskiej i nale¿a³ do organizacji Bratnia
Pomoc - Zrzeszenie Studentów Polaków.

PRZYGOTOWA£ KFAD

Materia³y �ródlowe:
Kronika bydgoska T XV TMMB 1993 Ar-
chiwum ZNP
Relacja Anieli Guttman

Od autora:
Dziêkujê za pomoc w opracowaniu powy¿-
szego tekstu: P. Izabeli z Bydgoszczy oraz
Pañstwu: Anieli, Zofii, Justynie i Paw³owi
ze �wiecia.

W Radiu �Plus� znajdziesz najnowsze infor-
macje z globu, kraju i regionu, wiele dobrej
muzyki i wartych zainteresowania audycji.
Radio  dobrze  nastawione!
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  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

25. grudnia 2000 r.

Weronika Szeib
ur. 16.10.2000 r.

Dominika Szczêsna
ur. 29.10.2000 r.

Daria Joanna ¯urek
ur. 08.09.2000 r.

Adrianna Przybysz
ur. 25.04.2000 r.

Paulina Niewiñska
ur. 05.10.2000 r.

Szymon Szczepkowski
ur. 08.08.2000 r.

Klaudia Saganowska
ur. 23.07.2000 r.

Miko³aj Staniszewski
ur. 18.08.2000 r.

Aleksandra Hemmerling
ur. 24.11.2000 r.

Natalia Marta Podolska
ur. 18.08.2000 r.

Konrad Ruhnke
ur. 17.05.1999 r.

Martyna Dunajska
ur. 07.11.2000 r.

Paulina Gabriela Grochowska
ur. 19.08.2000 r.

Jakub Majewski
ur. 02.11.2000 r.

Sara Ruhnke
ur. 24.10.2000 r.

Dawid Toman
ur. 15.11.2000 r.

7. stycznia 2001 r.

Karolina Sêdacka
ur. 20.11.2000 r.

Dominika Marta �wietlik
ur. 18.09.2000 r.

Julia Zofia Nowicz
ur. 03.10.2000 r.

Rafa³ B³a¿ejczyk
ur. 15.10.2000 r.

Sakrament Chrztu �w.:  Sakra-
ment Chrztu �w.: Sakrament spra-
wowany jest przy udziale wspól-
noty parafialnej w czasie niedziel-
nej Mszy �w. o godz. 13.00. Dziec-
ko zg³aszaj¹ rodzice w Biurze Pa-
rafialnym podaj¹c kandydatów na
chrzestnych (osoby ochrzczone,
bierzmowane, praktykuj¹ce, maj¹-
ce ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹ w
ma³¿eñstwie musi to byæ zwi¹zek
sakramentalny). Zg³aszaj¹c dziec-
ko do Chrztu �w. trzeba przedsta-
wiæ odpis skrócony aktu urodze-
nia dziecka z USC. Katecheza od-
bywa siê zawsze przed Chrztem
�w. w sobotê po Mszy �w. o godz.
18.30. Najbli¿sze terminy Chrztu
�w.:  4 i 18 lutego 2001 r.

Sakrament Ma³¿eñstwa: Osoby
pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek ma³-
¿eñski powinny zg³osiæ siê do Biu-
ra Parafialnego celem ustalenia
terminu �lubu i spisania protoko³u
na 3 miesi¹ce przed planowan¹ ce-
remoni¹.

Pogrzeb:  Przy zg³oszeniu pogrze-
bu nale¿y przed³o¿yæ skrócony od-
pis aktu zgonu z USC.

CHRZTY
Ja ciebie chrzczê:

w imiê Ojca i Syna
i Ducha �wiêtego

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,

wierno�æ i uczciwo�æ
ma³¿eñsk¹

JUBILEUSZOWY
KONKURS SZOPEK

Olga Nazar
ur. 21.12.1919 r. zm. ?.12.2000 r.

Miko³aj Nikita Zaderecki
ur. 1919 r. zm. ?

Brygida Joanna Jó�wiak
ur. 21.03.1937 r. zm. 24.12.2000 r.

Agnieszka Natalia Czarnecka
ur. 10.04.1987 r. zm. 27.12.2000 r.

Helena Bia³ek
ur. 04.01.1950 r. zm. 04.01.2001 r.

Salomea Chy¿yñska
ur. 22.09.1899 r. zm. 04.01.2001 r.

Jan Lewandowski
ur. 28.01.1920 r. zm. 11.01.2001 r.

spisa³a Irena G.

Nie by³o �lubów

ZMARLI
B³ogos³awieni,

którzy umieraj¹
w Panu

Uczeni o Bogu (1)

MIKO£AJ
KOPERNIK

(Nicolaus Copernicus)

1473-1543

Genialny polski astronom,
twórca heliocentrycznej teorii ru-
chu planet. Do szkó³ ni¿szych
uczêszcza³ w Toruniu. W 1491
roku uda³ siê do Krakowa, gdzie
studiowa³ matematykê, astrono-
miê, teologiê i medycynê. Nastêp-
nie wyjecha³ do Bolonii na studia
prawnicze. Pó�niej w Padwie zdo-
by³ tytu³ doktora medycyny.

Doktoryzowa³ siê te¿ w Fer-
rarze z prawa kanonicznego. W
1504 roku wróci³ do kraju i prze-
bywa³ u boku swego wuja, bisku-
pa warmiñskiego, jako jego le-
karz. W tym okresie pracowa³ nad
g³ównym dzie³em swego ¿ycia
"De revolutionibus orbium coele-
stium" (O obrotach sfer niebie-
skich). Czwarte wydanie tego
dzie³a (1640) zosta³o przet³uma-
czone (z ³aciny) na jêzyk polski i
wydane w Warszawie w1854
roku. Nadto zajmowa³ siê litera-
tur¹ i t³umaczeniem na jêzyk ³a-
ciñski.

Ten wielki uczony mówi³ w
�De revolutionibus� o Bogu tak:

Jak mo¿na podziwiaæ cudny po-
rz¹dek, jakim Bóg nasz kieruje
wszech�wiatem, nie poczuwaj¹c
siê do uporz¹dkowania ¿ycia, do
zdobycia cnót, do przyznania naj-
pierw i we wszystkich rzeczach
Stwórcy, jako �ród³a wszystkiego
dobrego.

RED-A

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)

Rozstrzygniêty zosta³ kolejny kon-
kurs szopek, zorganizowany  przez  re-
dakcjê  "Na  o�cie¿".

Na  wystawie  konkursowej,  któr¹
urz¹dzono w Uroczysto�æ Trzech  Kró-
li, prezentowane by³y cztery  szopki, któ-
re dodatkowo u�wietni³y  ¿ywy  ¿³óbek.
Uczestnicy konkursu w³o¿yli wiele wy-
si³ku przy wykonywaniu szopek, a
wszystkie by³y rzeczywi�cie piêkne.
By³a zatem szopka wykonana z mate-
ria³ów z Ziemi Fordoñskiej (jak to okre-
�lili wykonawcy) oraz z pierników. By³y
szopki wykonywane zespo³owo (rodzin-
nie), jak i indywidualnie. Wszystkie za-
s³u¿y³y na nagrody.

W  g³osowaniu bra³o udzia³ ponad
270 osób. Wyniki g³osowania przedsta-
wiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1 miejsce - szopka wykonana przez

Rodzinê Czarneckich z ul. £aben-
dziñskiego 4 - 176 g³osów

2 miejsce - szopka Jarka Czarneckie-
go z klasy 6b Szko³y Podstawowej
nr 66   - 50 g³osów

3 miejsce - szopka braci Rutkowskich
(Wies³aw, S³awomir i Filip) z ul. ̄ e-
romskiego (Stary Fordon) wykona-

na z piernika -  40 g³osów
4 miejsce  - szopka Iwony Pozorskiej z

II klasy gimnazjalnej     -  15 g³o-
sów
Aby  uhonorowaæ  wysi³ek  w³o¿o-

ny w wykonanie szopek, bior¹c pod
uwagê  tak¿e  wiek  wykonawców, upo-
minkami nagradzamy autorów wszyst-
kich szopek.

Wylosowano  tak¿e  nagrodê
w�ród uczestników  g³osowania,  która
otrzymuje Przemys³aw £ata, ul. Tho-
mee 1.

Niestety,   byli   te¿   tacy,  którzy
wrzucali  po  kilka kartek do urny z g³o-
sami. Ci zostali wy³¹czeni z losowania
nagród, gdy¿  takich  dzia³añ  nie  mo-
¿emy  popieraæ.

Dziêkujemy wykonawcom szo-
pek i uczestnikom g³osowania za wspól-
n¹ zabawê i ju¿  dzisiaj zapraszamy do
przysz³orocznego konkursu. Mamy na-
dziejê, ¿e szopek bêdzie znacznie wiê-
cej.

Wrêczenie nagród nast¹pi 28.
stycznia po Mszy �w. o godz. 11.30.

BOGDAN
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Od 17. grudnia rozpoczê³y siê spotkania op³atkowe. Dzieli³y siê op³at-
kiem m.in.: Wspólnota Dzieci Szczególnej Mi³o�ci, ̄ ywy Ró¿aniec, Sto-
warzyszenie Wspierania Powo³añ Kap³añskich, Ministranci, Parafialna
Rada Duszpasterska i Ekonomiczna, Akcja Katolicka, Grupa "D¹b" i Ko³o
Synodalne.

Od 19. do 23 grudnia trwa³a budowa szopy i dekoracji na �wiêta Bo¿ego
Narodzenia. Brama nad o³tarzem jest dziêkczynieniem za dar Roku Ju-
bileuszowego. Ukazuje nam drogê w III Tysi¹clecie.

24. grudnia godz. 22.00 i 24.00 odprawiono Msze �w. tzw. Pasterki z
udzia³em ¯ywego ¯³óbka. W niedzielê wigilijn¹ mo¿na by³o zabraæ do
domu tzw. "�wiat³o betlejemskie".

25 i 26 grudnia ̄ ywy ̄ ³óbek uczestniczy³ we Mszach �w. o godz. 13.00.
Opady �niegu w Noc Wigilijn¹ sprawi³y, ¿e mieli�my wyj¹tkowo bia³e
Bo¿e Narodzenie.

Od 26. grudnia do 6. stycznia o godz. 17.00 odbywa³y siê spotkania przy
¿³óbku dla dzieci.

27. grudnia rozpoczê³a siê kolêda parafialna, która potrwa do 27. stycz-
nia 2001 roku.

31. grudnia koñczyli�my XX wiek i II Tysi¹clecie. * Od godz. 17.00 do
wieczornej Mszy �w. trwa³o wystawienie Naj�wiêtszego Sakramentu.
* O pó³nocy na Mszy �w. witali�my Nowy Rok, Nowy Wiek i III Tysi¹cle-
cie.

1. stycznia podczas Mszy �w. podano do wiadomo�ci, ¿e w 2000 roku w
naszej parafii ochrzczono 139 dzieci, do I Komunii �w. przyst¹pi³o 160
dzieci, bierzmowano 426 m³odych ludzi, �lubowa³o 114 par i zmar³o 81
parafian. * Po Mszy �w. o godz. 16.00 parafialny chór "Fordonia" �pie-
wa³ kolêdy i pastora³ki, dedykuj¹c koncert ks. Proboszczowi z okazji jego
kolejnej rocznicy urodzin.

4. stycznia zmar³a nasza najstarsza parafianka Salomea Chy¿yñska.
Prze¿y³a 101 lat. Po tak d³ugim ¿yciu wieczny odpoczynek racz jej daæ
Panie.

6. stycznia 2001 roku w Uroczysto�æ Trzech Króli o godz. 18.30 prze¿y-
wali�my Mszê �w. z udzia³em ¯ywego ¯³óbka. Do szopy przybyli "Trzej
Królowie". Po Mszy �w. odby³o siê spotkanie osób uczestnicz¹cych w
¯ywym ̄ ³óbku i wspomagaj¹cych to dzie³o. By³a okazja do podziêkowa-
nia i refleksji. W dziele tym uczestniczy³o oko³o 70 osób i 17 zwierz¹t.

7. stycznia o godz. 13.00 jeszcze raz mo¿na by³o prze¿ywaæ Mszê �w. z
udzia³em ¯ywego ¯³óbka. * Gra³a Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomo-
cy. Przy naszym ko�ciele kwestowali m³odzi wolontariusze na sprzêt me-
dyczny dla noworodków.

11. stycznia o godz. 19.00 wyst¹pi³y w naszym ko�ciele, z prawie dwu-
godzinnym koncertem kolêd i pastora³ek, rodziny Pospieszalskich i Stecz-
kowskich. Uczestnicy koncertu na d³ugo zapamiêtaj¹ wspania³¹ oprawê
plastyczn¹ i nastrój koncertowego wieczoru. Gra³a te¿ kapela góralska.
Wystêpom �piewaków asystowa³ nasz ¯ywy ¯³óbek. Koncert wieñczy³
obchody 5-lecia CKK �Wiatrak�. Relacjê z koncertu mo¿na by³o obej-
rzeæ w niedzielê 14. stycznia w katolickim programie �Droga�, w pa�mie
Telewizji Regionalnej w Bydgoszczy.

Tradycyjna Msza �w. Roratnia by³a o godz. 7.00, za� dla dzieci o godz.
17.00. Smutnie brzmia³y jednak w og³oszeniach nastêpuj¹ce s³owa: "Pro-
simy rodziców o bli¿sze zainteresowanie siê zachowaniem i pobytem swo-
ich dzieci w czasie, kiedy s¹ Roraty. Ko�ció³, liturgia, wspólna modlitwa -
to nie miejsce i czas do okazywania zwyczajów popkultury m³odzie¿o-
wej". A mo¿e trzeba co� zmieniæ?

Rodzina Arciszewskich ofiarowa³a figury �wiêtej Rodziny do ¿³óbka, które
z drewna wykona³ pan Andrzej Kurkowski.

Inne og³oszenia czytaj na stronach CKK �Wiatrak� i DA �Martyria�
Sk³ad ukoñczono i oddano do druku  19. stycznia br.
Nastêpne wydanie  "Na o�cie¿"  planowane  jest  18. lutego  br. Dziêkuje-
my 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:[(G-8, A-1, H-3, E-2, M-13, I-3, K-4, E-11, A-9) (F-6, D-1, H-12) (F-1,
M-5, E-12, H-8, K-2) (C-11) (H-4, L-6, A-7, B-13, F-4) (I-6, G-2, E-10, B-1) (D-
11) (I-11, L-8, E-3, B-13, H-12) (A-9, H-11, K-13, C-10, L-11)]. Rozwi¹zania
nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafial-
nej� do 10. lutego 2001 r. Za poprawne rozwi¹zanie poprzedniej krzy¿ówki,
której has³o brzmia³o: �Z NARODZONYM DZIECI¥TKIEM W SERCU WIELE
£ASK BO¯YCH W TRZECIM TYSI¥CLECIU�.  Nagrodê otrzymuje Urszula
Walerczak, zam. przy ul. £ochowskiego 2. Gratulujemy. Nagroda czeka
w zakrystii.

POZIOMO
1A Odblask, po�wiata
1J Popularnie sprzeda¿
2E Horror, co� strasznego
3A Benzyna, wêgiel, drewno itp.
3H Tn¹ca krawêd� no¿a
4E Filmowy zalotnik
5A Danie z surowego miêsa
5I Futrzany szal
6D Zwierzê z rodziny kotów
7A Napój z Kany Galilejskiej
7J Surowiec na worki
8D Przedbieg, rozpêd
9A Podmuch powietrza
9I Linka z pêtl¹
10E Produkt z kaszarni
11A Jednostka administracyjna
11H Niechciany go�æ
12E Zasada, przepis
13A Jednostka si³y
13J Okr¹g³a cyfra

KRZY¯ÓWKA Z HAS£EM (A)
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 Odg³os flagi na maszcie
A9 Niespodziewany zwiad
B5 Usprawiedliwienie dla podejrzanego
C1 Atak samolotowy
C9 Zbiornik wodny
D5 Rozkaz dla Azora
E2 Regionalna mowa
E8 Huragan
F1 Kursuje z �winouj�cia do Ystad
F10 Rafa koralowa
G4 Pojazd komunikacji masowej
H1 Alotropowa odmiana tlenu
H10 Aktualna pora roku
I2 Jesienny kwiat
I8 Toruñskie w³ókno
J5 Las na Syberii
K1 Symbol w³adzy królewskiej
K9 Pompa w naszym organizmie
L5 Kwiat kojarz¹cy siê z Nilem
M1 Lêk przed publicznym wystêpem
M9 Malutki stawek z wod¹

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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