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1 str. ok³adki  - Pielgrzymi grupy �Przezroczy-
stej� w drodze do Czêstochowy - fot. Pawik

Minê³y wakacje i czas wypoczynku. Szyb-
ko zbli¿a siê czas wa¿nych decyzji - wybory
do parlamentu w Polsce.

W tym miesi¹cu przypada w Ko�ciele
Dzieñ �rodków Spo³ecznego Przekazu. W
nawi¹zaniu do tego dnia zamieszczamy w
niniejszym wydaniu kilka tekstów po�wiêco-
nych tej sprawie. W rozmowie miesi¹ca, któ-
r¹ prowadzimy z o. Ryszardem Sumem -
nawi¹zujemy do tego tematu. Warto dobrze
wczytaæ siê w jej tre�æ.

Jest te¿ - refleksja na temat krzy¿a (w
zwi¹zku ze �wiêtem Podwy¿szenia Krzy¿a
�wiêtego - 14 wrze�nia) i roli anio³ów  w
naszym ¿yciu - �wiêta Gabriela Micha³a i Ra-
fa³a (29 wrze�nia).

Trwaj¹ prace na budowie Domu Jubile-
uszowego. Postanowili�my co miesi¹c po-
kazywaæ postêp tych prac i przedstawiaæ
bie¿¹ce informacje z placu budowy.

11 wrze�nia br. spotka³ naród amerykañ-
ski  niespotykany dot¹d, co do skali i liczby
ofiar, ci¹g zamachów terrorystycznych.

Obok znajdziemy przejmuj¹ce zdania, ja-
kie na ten temat wypowiedzia³ ojciec �wiêty
Jan Pawe³ II.

Z pewno�ci¹ ka¿dy z nas  solidaryzuje  siê
z pokrzywdzonymi.

FRED
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Mo¿na nie czytaæ

Witaj! Dawno do Ciebie nie pisa³em -
wybacz. Niewiele mam na swoje usprawie-
dliwienie - jedynie to, ¿e czas i anio³owi cza-
sem przez palce przecieka, i nim siê obejrzy
- ju¿ kolejny miesi¹c. Lato siê skoñczy³o i
jesienny wieczór zagl¹da do okna, cicho
puka o szyby kroplami deszczu - jesienie te¿
bywaj¹ piêkne... choæ takie chmurzaste cza-
sami, zimne... ale wiesz przecie¿, ¿e we
wszystkim mo¿na znale�æ piêkno.

Sam nie wiem, jak dzi� do Ciebie pi-

G³os anio³a

TAK SOBIE MY�LÊ ...
saæ. Przez ten deszcz, co kroplami spad³ mi
na skrzyd³a, troszkê siê rozmarzy³em, trosz-
kê nostalgii wplot³o siê w moje my�li... ten
deszcz, to trochê jak ³zy... wiêc tym bardziej
we mnie serce siê rozrzewnia.

Ale có¿! Nie dajmy siê ³zom smutku -
raczej niech w nas zamieszkaj¹ ³zy rado�ci i
szczê�cia! Bo wiesz co? Tak sobie my�lê,
¿e wszystko jest szans¹ dla Ciebie! A tak!
Taka jesieñ, ze smutkami i deszczami, te¿!
Ka¿dy dzieñ, ka¿da chwilka, jest szans¹ dla
Twojej mi³o�ci, pokoju, nadziei, wiary ... ech!
Ile siê ju¿ zmarnowa³o? Dzi� nie chcê pa-
trzeæ na to co zmarnowa³e� - lepiej dla nas,
gdy spójrzymy na to co jest tu i teraz. Pew-
nie, ¿e za zmarnowane trzeba przeprosiæ,
ale niech Ciê to nie zamyka, nie ogranicza,
niech Twoja my�l, Twoje serce, uwolnione
od grzechu zaniedbania, pod¹¿aj¹ dalej, w

górê, przed siebie. Zobacz - wszystko, co
Ciê spotyka jest szans¹ dla Ciebie. Nie
wiem, jak to zrobiæ, by wyros³y te s³owa... oj!
Nie wiem! Ale sk³adam tê moj¹ anielsk¹ nie-
wiedzê prosto w d³onie Panny Maryi - Ona
ju¿ siê Tob¹ zajmie. Ja jestem tylko od przy-
pominania Tobie o tym, co najwa¿niejsze, ja
mam Ci g³owê w górê podnosiæ, aby� nie
zapomnia³ o Niebie! Wiem, ¿e nie jeden raz
s³ysza³e�, tak¿e ode mnie, ¿e wszystko jest
darem, szans¹... dzi� znów chcê to powtó-
rzyæ. Bo tak naprawdê jest - wszystko co Ciê
spotyka, mo¿e oznaczaæ tylko dwie rzeczy -

albo obronisz w sobie mi³o�æ, albo j¹ zagu-
bisz. Zobacz na swój dzieñ - wiem, ¿e tak
czêsto szukasz w nim niesamowito�ci, nad-
zwyczajnej ingerencji Boga - ale uwierz mi,
¿e Bóg przychodzi do Ciebie we wszystkich
wydarzeniach dnia - w tym, jak rano siê bu-
dzisz - i ju¿ tu masz szansê - albo zaczniesz
dzieñ modlitw¹ i u�miechem, albo utyskiwa-
niem, ¿e ciê¿ko, ¿e zimno, ¿e znów trzeba
zabraæ siê do obowi¹zków. I ju¿ wiesz czy
wygrywasz, czy przegrywasz. Popatrz na
swoj¹ pracê - no i co? Wygrywasz? U�mie-
chasz siê do ludzi bêd¹c dla nich kawa³kiem
nieba na ziemi? Wiem, wiem, Tobie te¿ jest
ciê¿ko. Ale Twój u�miech pomaga nie tylko
innym - rozja�nia tak¿e Twoje serce. Jak nie
próbowa³e� to nie mów, ¿e tak nie jest! Gdy
tego lata fruwa³em tu i tam, us³ysza³em jed-
no piêkne oczywiste zdanie: zanim zaczniesz
marudziæ, poszukaj trzech pozytywów. I
wiesz co? Skutkuje! Spróbuj!! Polecam Ci
tê terapiê. Sam zobaczysz, ¿e nawet w tym,
co trudne mo¿na zobaczyæ szansê dla sie-
bie - przez wszystko Bóg Ciebie dotyka!!

Zostawiam Ciê z tym. Nie wiem, co
wyro�nie z tego mojego gadania (a raczej
pisania). Obiecujê poprawê - teraz ju¿ bêdê
pisaæ do Ciebie regularnie, tak, by drog¹
pocztow¹ przez "Na o�cie¿" moje listy do
Ciebie dociera³y. Wiedz jednak, ¿e nawet
wtedy, gdy nie piszê, mocno siê modlê za
Ciebie. I teraz pozdrawiam, wplataj¹c w te
pozdrowienia modlitwê "Jezu, ufam Tobie".

Trzymaj siê dzielnie i odkrywaj szansê
dla siebie samego. Niech wszystko bêdzie
dla Ciebie szans¹ na mi³o�æ!!

TWÓJ ANIO£ M., FOTO MIETEK

PS. Mam dla Ciebie prezent poetycki. Po-
s³uchaj:

Dlaczego krzy¿
u�miech
rana g³êboka

widzisz
to takie proste
kiedy siê kocha

To od ks. Jana Twardowskiego - przemy�l,
dlaczego co� Ciê spotyka ...

MROCZNY DZIEÑ
Dzieñ wczorajszy by³ mrocznym dniem w dziejach ludzko�ci. Straszny cios za-

dany zosta³ godno�ci cz³owieka. Gdy tylko dowiedzia³em siê o tym, �ledzi³em z przejê-
ciem rozwój wypadków modl¹c siê do Boga. Jak mo¿liwe s¹ akty tak dzikiego okru-
cieñstwa?

Serce cz³owieka to przepa�æ, w której rodz¹ siê czasem plany nieznanej niena-
wi�ci, zdolne w jednym momencie zburzyæ spokojne i pracowite ¿ycie ca³ego narodu.

Wiara jednak wychodzi nam naprzeciw w chwilach, gdy wszelki komentarz wy-
daje siê nieadekwatny. Tylko s³owo Chrystusa jest zdolne udzieliæ odpowiedzi na pyta-
nia, które ka¿dy zadaje sobie w g³êbi serca. Nawet je�li moce ciemno�ci zdaj¹ siê braæ
górê, cz³owiek wierz¹cy wie, ¿e ostatnie s³owo nie nale¿y do z³a i �mierci. Na tym
opiera siê chrze�cijañska nadzieja, tym karmi siê w tej chwili nasza ufno�æ i modlitwa.

(Jan Pawe³ II, s³owo wyg³oszone podczas aduiencji w �rodê 12. wrze�nia br.
nazajutrz po ataku terrorystycznym na USA)
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Fot. o. Ryszard pokazuje rze�bê z Konga
 i opowiada jej historiê

Rozmowa miesi¹ca

25 LAT BEZ TELEWIZJI
z ojcem Ryszardem Sumem (CSSp) - redaktorem naczelnym �Pos³añca Ducha �wiêtego� rozmawiaj¹ Krzysztof i Mietek

Zgromadzenie misyjne, którego Ojciec
jest cz³onkiem ma d³ug¹ nazwê. Najczê-
�ciej mówi siê jednak "duchacze", za�
pe³ny tytu³ brzmi ...
 Zgromadzenie Ducha �wiêtego pod opie-
k¹ Niepokalanego Serca Naj�wiêtszej Ma-
ryi Panny.
Jak Ojciec trafi³ do tej wspólnoty?
Wybiera³em siê w³a�ciwie do Wy¿szego Se-
minarium Duchownego w Przemy�lu. W
owych czasach, a by³y to lata siedemdzie-
si¹te, przemyskie seminarium by³o najwiêk-
szym w �wiecie, pod wzglêdem ilo�ci alum-
nów! Przygotowywa³o do kap³añstwa oko³o
300 kleryków. Mia³em ochotê wst¹piæ, ale
waha³em siê. Mój kolega W³adys³aw, który
zamierza³ byæ kap³anem równie¿ zwleka³.
Rozpocz¹³ studium pomaturalne, ja studio-
wa³em budownictwo na Politechnice Rze-
szowskiej. Pó�niej dowiedzia³em siê, ¿e
wst¹pi³ do Zgromadzenia misyjnego w Byd-
goszczy. Nic mi to nie mówi³o. Zaskoczy³a
mnie jego decyzja, bo seminarium by³o na
miejscu, a on pojecha³ a¿ do Bydgoszczy.
Postanowi³em go odwiedziæ. Pewnego dnia
wsiad³em w Rzeszowie do samolotu i, przez
Warszawê, przylecia³em do Bydgoszczy. Bi-
lety studenckie na loty krajowe by³y wówczas
tanie. Muszê powiedzieæ, ¿e by³em zszoko-
wany. Nic mi siê w Bydgoszczy nie podoba-
³o, ani miasto, ani dom zakonny, ani jego po-
³o¿enie.
A jednak przyjecha³ Ojciec tutaj...
To by³o co� niezwyk³ego w moim ¿yciu. Pan
Bóg chcia³ mnie mieæ. Wzi¹³em na studiach
urlop dziekañski i wst¹pi³em do nowicjatu.
Pó�niej kontynuowa³em studia filozoficzne i
teologiczne w bydgoskim seminarium i do-
trwa³em do �wiêceñ kap³añskich..
Po �wiêceniach nast¹pi³ wyjazd na mi-
sje do Afryki?
Tak. Bezpo�rednio po �wiêceniach wyjecha-
³em na naukê jêzyka francuskiego do Pary-
¿a, a po kilku miesi¹cach uda³em siê na mi-
sje do Afryki.
Gdzie znajdowa³a siê ta placówka?
We wschodnim Kamerunie, w miejscowo�ci
Batouri. To rozleg³y teren misyjny i pierwsza
ewangelizacja w buszu - typowa dla ducha-
czy. Najczê�ciej bowiem jeste�my posy³ani
tam, gdzie jeszcze ludzie nie znaj¹ Chrystu-
sa, b¹d� dopiero rozpoczyna siê g³oszenie
Ewangelii.
Na czym polega³a praca w�ród Kameruñ-
czyków?
Mia³em pod swoj¹ opiek¹ duszpastersk¹
dwa du¿e rejony. Jeden z nich to obszar za-
mieszkiwany przez ludzi pos³uguj¹cych siê
jêzykiem ewondo, który rozci¹ga³ siê w pro-
mieniu 80 kilometrów od centrum parafii.
Drugi rejon by³ bardziej oddalony. Najdalej

wysuniêta wioska le¿a³a w odleg³o�ci 140
kilometrów, co na warunki afrykañskie jest
spor¹ odleg³o�ci¹. Razem mia³em do odwie-
dzania 52 wioski rozrzucone w buszu.. W
niektórych istnia³y ju¿ kaplice i ¿ywe wspól-
noty parafialne. Oprócz sprawowania Eu-
charystii i sakramentów, moim zadaniem by³o
przygotowanie katechistów.
Ojciec sam tam pracowa³?
Na misji centralnej, w Batouri gdzie miesz-
ka³em, by³o jeszcze dwóch ojców: Alfred
Baysang - Francuz i Henry van Loon - Ho-
lender. Ka¿dy mia³ swój sektor pracy misyj-
nej. Co tydzieñ ustalali�my plan objazdu wio-
sek, dzielili�my zadania. Jeden z nas zosta-
wa³ na miejscu, aby odprawiæ trzy Msze �wiê-
te (po francusku, w ewondo i mbaya) w na-
szym ko�ciele Notre-Dame.

Czy ewondo to jedyny jêzyk tam u¿ywa-
ny?
Nie. W naszej parafii mieszka³y ró¿ne grupy
etniczne pos³uguj¹ce siê swoimi jêzykami.
Razem dwana�cie! Ka¿dy z nas musia³ znaæ
przynajmniej dwa, aby nie tylko odprawiaæ
Msze �wiête, ale rozmawiaæ z lud�mi i pro-
wadziæ katechezê. Liturgia najczê�ciej od-
bywa³a siê w ewondo, a czytania mszalne w
kilku jêzykach lokalnych. Na przemian �pie-
wa³y te¿ lokalne zespo³y.
Jak Ojciec wspomina pracê w buszu?
To bardzo ciekawa i zupe³nie inna praca ni¿
w�ród ludzi w mie�cie. Nie zapomnê pierw-
szej Mszy �wiêtej, która trwa³a chyba trzy
godziny. Najpierw d³uga procesja: muzycy z
bêbnami, chórki, tancerze, s³u¿ba o³tarza -
bardzo powoli wchodzili do kaplicy. Potem
przemówienia katechistów w kilku jêzykach
lokalnych. �piew na wej�cie - 20 zwrotek, a

potem tañczone "Gloria", psalm - 72 zwrot-
ki, i procesja z darami ofiarnymi. Dynamika
liturgii afrykañskiej i taniec dostarczaj¹ ta-
kich wra¿eñ, których nigdy siê nie zapomni.
Mieszkañcy buszu to pro�ci i ubodzy ludzie,
maj¹cy jednak dar wielkiej przyja�ni. Zanim
pozna³em ich jêzyk, chêtnie mnie przyjmo-
wali i mieli "serce na d³oni".
 Mo¿na wiêc spokojnie w�ród nich dzia-
³aæ?
Tych ludzi misjonarz nie musia³ siê baæ. W
buszu nigdy nic nie zginê³o z samochodu,
ani mojego baga¿u. Na czas wizyty w wio-
sce otrzymywa³em nawet ma³y domek do
dyspozycji, abym w nim zamieszka³. Trud-
niej by³o w mie�cie. Dotar³a tam europejska
cywilizacja, a z ni¹ przemoc, gwa³ty, rabun-
ki... Tam praca jest znacznie trudniejsza.
Czy ta sytuacja w miastach to wynik roz-
padu wspólnoty?
Cz³owiek ska¿ony grzechem pierworodnym,
do�æ szybko przyzwala na panowanie z³a.
Wiêzy wspólnotowe s¹ w�ród tamtejszej lud-
no�ci bardzo silne. Jednak do miast dotar³y
dobra kultury i cywilizacji europejskiej, a ra-
zem z nimi przyswojono sobie bardzo szyb-
ko to, co z³e, niedobre dla cz³owieka. Pew-
nie przyczyni³ siê do tego równie¿ ³atwiejszy
dostêp do mediów - g³ównie telewizji.
W pewnym momencie przerwa³ Ojciec
pracê w Afryce i zosta³ szefem pisma mi-
syjnego. Jak do tego dosz³o?
Po trzech latach pracy Kamerunie wróci³em
do kraju. Dwa lata pracowa³em w Chojnicah
i znowu wróci³em do Afryki - tym razem do
Zairu. Tam otrzyma³em list od prowincja³a z
Polski z zapytaniem: - Czy nie chcia³bym
wróciæ? Zarysowa³a siê bowiem realna szan-
sa odrodzenia Arcybractwa Ducha �wiête-
go i "Pos³añca Ducha �wiêtego" po przesz³o
piêædziesiêciu latach przerwy.
 Odpowied� by³a od razu pozytywna?
 D³ugo waha³em siê z podjêciem decyzji. W
Zairze pracowa³em wtedy od roku i w³a�nie
mia³em obj¹æ placówkê misyjn¹ w Kongolo,
w g³êbi kraju. Misja ta oddalona jest od Lu-
bumbashi, gdzie przebywa³em, o 1000 kilo-
metrów. W warunkach afrykañskich to piêæ
lub sze�æ dni jazdy. Propozycja ta by³a po-
kus¹ prze¿ycia przygody misyjnej w samym
centrum buszu. Z drugiej strony zdawa³em
sobie jednak sprawê, ¿e reaktywowanie pi-
sma o misjach to wielka odpowiedzialno�æ.
Ludziom w Polsce i na �wiecie trzeba opo-
wiedzieæ o pracy Zgromadzenia, o misjona-
rzach, którzy ca³e swoje ¿ycie po�wiêcili, aby
tubylcy poznali Chrystusa. Doskonale zda-
wa³em sobie sprawê z faktu, ¿e takie pismo
to szczególny rodzaj ambony i inny sposób
ewangelizacji. I tak wróci³em z powrotem do
Bydgoszczy. Po kilku tygodniach ukaza³ siê
pierwszy numer nowego "Pos³añca".
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Wróæmy na chwilê do wcze�niejszego
w¹tku rozmowy. Czy Arcybractwo Ducha
�wiêtego to rodzaj III zakonu przy Zgro-
madzeniu?
Tak. Arcybractwo jest �ci�le zwi¹zane ze
Zgromadzeniem Ducha �wiêtego i jest sto-
warzyszeniem ludzi �wieckich, którzy przez
modlitwê i wspó³dzia³anie z misjonarzami po-
magaj¹ im w pracy. To takie duchowe zaple-
cze pracy misyjnej. Moc Ducha �wiêtego
bardzo potrzebna jest dzisiaj ka¿demu cz³o-
wiekowi. �wiat, w którym ¿yjemy, daleko od-
szed³ od Boga. W ka¿dy poniedzia³ek wie-
czorem, w naszym ko�ciele rektorskim, (przy
alejach Jana Paw³a 117) spotykamy siê na
nabo¿eñstwie i Mszy wotywnej o Duchu
�wiêtym. Po Eucharystii wspólnie czytamy
Pismo �wiête i podejmujemy ró¿ne misyjne
zadania.
Czy mia³ Ojciec wcze�niej kontakt z me-
diami?
W pewnym sensie tak. W Kamerunie zetkn¹-
³em siê z pismem dla dzieci "Kop Kisito". Po-
maga³em je redagowaæ, pisa³em teksty, wy-
biera³em zdjêcia. Bardzo te¿ lubi³em pisaæ
listy. Moje grono korespondentów w pewnym
momencie przekracza³o 100 osób. By³a to
ju¿ bardzo czasoch³onna praca, by indywi-
dualnie odpowiadaæ na ka¿dy list, tote¿ po-
stanowi³em pisaæ okólniki. Zawsze do³¹cza-
³em do nich jaki� rysunek afrykañski i kilka
s³ów w dopisku Post Scriptum. Byæ mo¿e,
owe listy z misji, by³y powodem skierowania
mnie do pracy redakcyjnej.
"Pos³aniec Ducha �wiêtego" jest dwu-
miesiêcznikiem. Jakie jest jego przes³a-
nie?
 Nigdy do�æ krzyku biednych i opuszczo-
nych, g³odnych i bezradnych. Musimy ape-
lowaæ do katolickiego spo³eczeñstwa, ¿e tam
gdzie� daleko, na innym kontynencie, miesz-
ka twój brat siostra, matka - twój bli�ni. Za
nich tak¿e Chrystus odda³ ¿ycie. Misjonarze
docieraj¹ do tych ludzi i mówi¹ im o Bogu.
"Pos³aniec" ukazuje czytelnikom problemy
misji i pracê misjonarzy. Przez to czasopi-
smo chcemy daæ siê bli¿ej poznaæ; kim je-
ste�my, co robimy i gdzie kieruje nas Duch
�wiêty. Utrzymali�my przedwojenny tytu³
dwumiesiêcznika i z tej racji piszemy rów-
nie¿ o Trzeciej Osobie Boskiej.
To przecie¿ trudny temat?
Ma³o ludzi ma o Duchu �wiêtym wystarcza-
j¹co du¿o wiadomo�ci. W �wiadomo�ci prze-
ciêtnego chrze�cijanina Trzecia Osoba Trój-
cy �wiêtej wydaje siê nie odgrywaæ du¿ej roli.
Wielu nie kojarzy z Bogiem symbolu go³êbi-
cy lub ognia. Ludzki umys³ nie jest w stanie
przenikn¹æ tajemnice samego Boga. Jezus
zapowiedzia³ nadej�cie Pocieszyciela, a
Dzieje Apostolskie opisuj¹ dzieñ Pieædzie-
si¹tnicy. W latach sze�ædziesi¹tych powsta-
³y wspólnoty charyzmatyczne, które szcze-
gólnie otwar³y siê na natchnienie Ducha
�wiêtego. Przez modlitwê i rado�æ �wiadcz¹
o Jego obecno�ci oraz dzia³aniu. Przygoto-
wuj¹c siê do Jubileuszu 2000 lat chrze�ci-
jañstwa, prze¿yli�my rok po�wiêcony trze-
ciej Osobie Boskiej. Wtedy Jan Pawe³ II g³o-

si³ specjalne katechezy, w których przypo-
mina³ i zachêca³ wiernych do oddawania
wiêkszej czci Duchowi �wiêtemu. W "Po-
s³añcu" znajdziemy miêdzy innymi kateche-
zê na ten temat, �wiadectwa ludzi, poezjê,
modlitwy.
A sprawy misyjne w Waszym pi�mie?
Piszemy o pracy naszych misjonarzy, o ich
prze¿yciach, spotkaniach z nimi i o wszyst-
kim, co tylko jest z misjami zwi¹zane. Za-
mieszczamy ciekawostki i przys³owia z ró¿-
nych krajów. W ka¿dym numerze jest wywiad
z misjonarzem, listy misjonarzy, �wiadectwa.
W "Pos³añcu" pisze Jakub Starszy poru-
szaj¹c tematy bardzo egzystencjalne. W
prosty sposób opisuje ró¿ne zjawiska
wystêpuj¹ce w Ko�ciele i w spo³eczeñ-
stwie. Czy trudno o takich ludzi do pisa-
nia?
To wspania³y, wyj¹tkowy pisarz. To poeta o
bogatej twórczo�ci literackiej, cz³owiek bar-
dzo g³êboko wierz¹cy. Poznawa³em jego po-

ezjê i felietony. Kiedy zaproponowa³em
wspó³pracê redakcyjn¹ chêtnie przyj¹³ zapro-
szenie. Ka¿dy z nas ma prawo do wypowie-
dzi i wyra¿ania swych my�li. To samo zda-
rzenie, rzecz, problem ka¿dy mo¿e widzieæ
inaczej. Jakub Starszy ma doskona³e wyczu-
cie i �wietne pióro. Stawia trudne pytania i
próbuje odpowiadaæ na nie. Podejmuje trud-
ne wezwania, zastanawia siê, jak nale¿a³o-
by post¹piæ. W centrum rozwa¿añ stawia
Chrystusa i Bo¿e przykazania.
 Zbli¿a siê w Ko�ciele Dzieñ �rodków
Spo³ecznego Przekazu, czyli �rodków ko-
munikowania siê. Jak to komunikowanie
wygl¹da w "Pos³añcu"?

Fot. Lekcja religii w buszowej kaplicy - wioska Nyabi (Kamerun)

Mamy sta³y kontakt z czytelnikami. Dzwoni¹
telefony, codziennie przychodzi obfita kore-
spondencja. Dostajemy znaczki na misje,
poezjê, teksty, zdjêcia. Otrzymali�my te¿
przesy³ki ze s³odyczami z okazji �wi¹t. Od-
powiadamy na wszystkie listy. Nie zawsze
mo¿emy spe³niæ pro�by nadawców. Na przy-
k³ad wiêzieñ z zak³adu karnego przysy³a d³u-
gi wykaz potrzebnych rzeczy, albo kto� pro-
si o pomoc materialn¹. Wszystkich czytelni-
ków obejmujemy modlitw¹, a sprawy trud-
ne przekazujemy innym placówkom np. "Ca-
ritas". W ubieg³ym roku przeprowadzili�my
w�ród czytelników "Pos³añca" ankietê. Do-
wiedzieli�my siê miêdzy innymi, ¿e zaczynaj¹
lekturê od wywiadu z misjonarzem i chcieli-
by wiêcej stron.
Mówi siê, ¿e nieobecno�æ w mediach to
nieistnienie. Czy to prawda?
W pewnym sensie tak. Brak "Pos³añca"
przez d³ugi czas na rynku mediów sprawi³,
¿e wiele osób w kraju, ale tak¿e i w Byd-

goszczy nie wiedzia³o, ¿e istnieje Zgroma-
dzenie Ducha �wiêtego, ¿e jest tutaj Semi-
narium Misyjne, ¿e organizujemy czuwania
modlitewne, loterie misyjne. Ukazanie siê pi-
sma u�wiadomi³o ten fakt wielu ludziom.
Obecnie na rynku prasy katolickiej jest
kilka pism o tematyce misyjnej. Czy nie
by³o propozycji, aby utworzyæ jeden pe-
riodyk?
By³y prowadzone takie rozmowy z redakto-
rami pism o podobnym profilu. Okaza³o siê,
¿e jest wiele punktów wspólnych, ale i wiele
problemów. Prêdzej, czy pó�niej bêdzie jed-
nak musia³o doj�æ do po³¹czenia si³. Tak¹
sytuacjê wymusi na wydawcach samo ¿y-
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O. Ryszard Sum CSSp - urodzi³ siê w
roku 1957, w Przemy�lu. Studiowa³ bu-
downictwo na Politechnice Rzeszowskiej.
Nastêpnie ukoñczy³ Wy¿sze Seminarium
Misyjne w Bydgoszczy. �wiêcenia kap³añ-
skie otrzyma³ w 1986 roku. Wkrótce wy-
jecha³ na misje do Kamerunu, gdzie pra-
cowa³ ponad trzy lata. Nastêpnie powró-
ci³ do kraju i pracowa³ dwa lata w parafii
b³. Daniela Brottier w Chojnicach. W 1992
roku wyjecha³ na misje do Zairu, sk¹d zo-
sta³ powo³any, by redagowaæ pismo Zgro-
madzenia - "Pos³aniec Ducha �wiêtego".

"Pos³aniec Ducha �wiêtego" zawsze
obecny w twojej parafii. Pytaj o niego.
Czekamy te¿ na twój list lub telefon. Po-
dziel siê rado�ci¹. Zapraszamy do
wspó³pracy.
# Nasze wydanie internetowe:
www.poslaniec.lo.pl
e-mail: redakcja@poslaniec.lo.pl
# nasz adres:
Al. Jana Paw³a II 117
85-152 Bydgoszcz 43
# nasz telefon 052 372 59 01

Zgromadzenie Ducha �wiêtego za-
prasza do misyjnej wspó³pracy. Mo¿e i
ty chcia³by� pracowaæ w afrykañskim
buszu, albo Amazonii jako misjonarz?
# Zadzwoñ: 052 371 65 72
# Napisz: cssppow@wp.pl

Celem Akcji Katolickiej jest m. in.: "pro-
wadzenie misji apostolskiej Ko�cio³a przez
pog³êbianie ¿ycia intelektualnego i kultu-
ralnego".

Dlatego Parafialny Oddzia³ Akcji Kato-
lickiej dzia³aj¹cy przy naszej parafii ju¿ po
raz drugi og³osi³ i przeprowadzi³ konkurs o
tematyce zwi¹zanej z Ko�cio³em w naszej
Ojczy�nie.

Okazj¹ sta³o siê og³oszenie przez Par-
lament Polski, Roku Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego. Ze wzglêdu na tematykê
skierowany by³ do m³odzie¿y od starszych
klas szko³y podstawowej wzwy¿.

Na propozycjê udzia³u pozytywnie od-
powiedzia³o Gimnazjum nr 5 (23 prace),
Szko³a Podstawowa nr 66 (9 prac), a tak¿e
Gimnazjum nr 53 (1 praca) oraz Liceum nr
15 (2 prace).

Dwie g³ówne nagrody (rowery górskie)
przyznano doceniaj¹c wysoki poziom prac:
Annie Pliszka z Gimnazjum nr 5, za pra-
cê pt. "Wielki czciciel Maryji - kardyna³ Ste-
fan Wyszyñski", Karolinie Rzanna ze SP
nr 66, za pracê pt. "List do Kongregacji do
Spraw Kanonizacyjnych".

M³odzie¿ zdobywaj¹ca trzy pierwsze
miejsca w poszczególnych szko³ach otrzy-
ma³a jako nagrodê egzemplarz Pisma �w.
Ponadto ka¿dy z uczestników otrzyma³
ksi¹¿kê Kardyna³a St. Wyszyñskiego -
�Kromka chleba�. Tegoroczny konkurs na
pewno pog³êbi³ wiarê oraz wiedzê o naszym
wielkim rodaku.

Konkurs nie móg³by zakoñczyæ siê suk-
cesem, gdyby nie sponsorzy. Jedn¹ z g³ów-
nych nagród ufundowa³a Fordoñska Spó³-
dzielnia mieszkaniowa. Wsparli nas rów-
nie¿ w³a�ciciele i pracownicy aptek, skle-
pów i punktów us³ugowych zlokalizowanych
na terenie naszej parafii. Serdecznie im za
to dziêkujemy.

Pragniemy równie¿ szczególnie podziê-
kowaæ za przeprowadzenie konkursu na te-
renie szkó³: pani Marii Sieñskiej oraz sio-
strze Mirze Piasek SSpS (w Gimnazjum nr
5), ks. Edwardowi Wasilewskiemu (w Gim-
nazjum nr 5 i nr 53 oraz Liceum nr 15), ks.
S³awomirowi Szwagrzykowi (w Szkole Pod-
stawowej nr 66).

Równie¿ w rozpoczynaj¹cym siê roku
szkolnym chcieliby�my og³osiæ konkurs dla
szkó³ i przedszkoli. Zapraszamy wiêc do po-
mocy w ustalaniu has³a i tematyki prac.

Zg³oszenia prosimy nadsy³aæ na adres
Akcji Katolickiej w Biurze Parafialnym lub
bezpo�rednio do nas (tel. 343-37-32)

DANUTA

Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej

DLA DZIECI
I M£ODZIE¯Y

cie. Je¿eli jednocz¹ siê w grupy wielkie in-
stytucje i przedsiêbiorstwa to wydawcy ka-
toliccy powinni zobaczyæ dobre strony takiej
"globalizacji".
Biskup Jan Chrapek, znawca �wiata me-
diów komentuj¹c kiedy� ró¿norodno�æ
mediów u¿y³ okre�lenia "pedagogika me-
diów". Czy zdaniem Ojca rzeczywi�cie
musimy siê uczyæ korzystania z mediów?
 Oczywi�cie, trzeba siê uczyæ korzystaæ z
mediów i trzeba znaæ media. Trzeba znaæ
wydawcê, autorów. Dzi� technika wydawni-
cza pozwala na wielkie manipulowanie, za-
równo s³owem, jak i obrazem i o tym musi-
my pamiêtaæ.
Jest powiedzenie, ¿e media to w³adza.
Do�wiadczam tego nie jako przejaw w³adzy,
ale jako bardzo ciê¿k¹ i odpowiedzialn¹ s³u¿-
bê. Aby wydaæ kolejny numer potrzeba
ogromnie du¿o czasu i po�wiêceñ. To prze-
cie¿ zbieranie materia³ów, zdjêæ, adiustacja,
korekta i wiele innych spraw. Wszystko to
robi siê tylko dlatego, aby czytelnik dosta³
tekst dobry, ciekawy, a przy tym tekst Bo¿y.
Jest wiele pism na rynku prasowym, ale nie-
wiele z nich mówi o Bogu. Dlatego du¿¹
wagê przywi¹zujemy do umieszczania w pi-
�mie �wiadectw misjonarzy i ludzi g³êboko
wierz¹cych.
 W pracy ka¿dej redakcji s¹ chwile de-
nerwuj¹ce, mêcz¹ce, ale i radosne, cza-
sem nawet �mieszne. Jak to wygl¹da w
"Pos³añcu"?
Najtrudniejsze s¹ ostatnie dni przed odda-
niem numeru do druku. Wtedy wychodzi wie-
le b³êdów i niedoci¹gniêæ, które by³y w do-
tychczasowej redakcji wydania niezauwa¿al-
ne. To bardzo mêcz¹cy i stresuj¹cy czas i
wiedz¹ o tym ci, którzy to robi¹. S¹ oczywi-
�cie i przyjemne zdarzenia. Kiedy� pisali�my
tekst o Angoli i zamie�cili�my wywiad z pra-
cuj¹cym tam misjonarzem. W chwili odda-
wania materia³ów do druku okaza³o siê, ¿e
powsta³a luka na stronie i trzeba by³o co�
wstawiæ. Szuka³em nerwowo odpowiednie-
go tekstu lub zdjêcia - nic nie pasowa³o. W
ostatniej chwili, w popo³udniowej poczcie
otrzyma³em list, w którym autor przys³a³ zna-
czek angolañski, wydany z okazji 100. rocz-
nicy Zgromadzenia Ducha �wiêtego w tym
kraju. To by³a radosna i rewelacyjna inge-
rencja Ducha �wiêtego w powstawanie Jego
pisma.
Czy ma Ojciec swoje ulubione media?
Ulubione to trudno powiedzieæ. Czytam pra-
sê, zarówno �wieck¹, jak i katolick¹. S³u-
cham ró¿nych rozg³o�ni radiowych. Od wie-
lu lat nie ogl¹dam telewizji. Tu jestem zupe³-
nie niezorientowany. Nie znam twarzy tele-
wizyjnych, nazwisk, programów.
Jak sobie Ojciec daje z tym radê?
Dajê radê? Dwadzie�cia piêæ lat nie ogl¹-
dam telewizji i czujê siê �wietnie. To mój
�wiadomy wybór.
Czy mo¿emy poznaæ te ulubione stacje i
programy?
Z "Radiem Maryja" odmawiam ró¿aniec, cza-
sem nieszpory, bardzo dobre s¹ katechezy

i medytacje. Lubiê "Trójkê", bo tam jest do-
bra muzyka, s³ucham wiadomo�ci w RFI
(Radio France Internationale) i kilka innych
rozg³o�ni.
"Pos³aniec Ducha �wiêtego" to jedno-
cze�nie pismo papierowe i internetowe.
Czym one siê ró¿ni¹?
Aby przeczytaæ to pierwsze, wystarczy za-
prenumerowaæ, albo kupiæ w swojej parafii,
za� aby poczytaæ wydanie internetowe, trze-
ba mieæ dostêp do komputera. Wydanie in-
ternetowe jest bogatsze, bo ma cztery wer-
sje jêzykowe: polsk¹, francusk¹, angielsk¹ i
niemieck¹. Jedno i drugie cieszy siê du¿¹
poczytno�ci¹. Misjonarze z zagranicy otwie-
raj¹ strony internetowe zaraz po ukazaniu
siê nowego numeru, ale wiele egzemplarzy
analogowych równie¿ szybko rozchodzi siê
po kraju, jak i po ca³ym �wiecie.
Czy redaktor naczelny "Pos³añca Ducha
�wiêtego" czyta "Na o�cie¿"?
Tak. Przegl¹dam i czytam wybrane teksty -
to, co mnie akurat zainteresowa³o. Dostajê
wiele pism od wielu zaprzyja�nionych redak-
cji, z którymi wspó³pracujê. Przeczytanie
wszystkich jest fizycznie niemo¿liwe, dlate-
go muszê stosowaæ selekcjê.
Jak czytelnicy "Na o�cie¿" mog¹ pomóc?
Czytajcie "Pos³añca Ducha �wiêtego"!
Bóg zap³aæ za rozmowê.
rozmawiali Krzysztof i Mietek
Od redakcji: Rozmowê przeprowadzono w Bydgosz-
czy, w redakcji PD� 6 wrze�nia  2001 roku. Dziêkujemy
o. Ryszardowi za udostêpnienie fotografii.
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Ko�ció³ w swej bogatej liturgii obchodzi
wiele �wi¹t i uroczysto�ci, Obchodzimy uro-
czy�cie tak zwane �wiêta Pañskie, w któ-
rych w szczególny sposób oddajemy ho³d i
cze�æ Bogu Ojcu, Trójcy Przenaj�wiêtszej
oraz Jezusowi Chrystusowi. Obchodzimy je
na pami¹tkê wielkich wydarzeñ i dzie³ Bo-
¿ych, szczegó³owo nieraz opisanych w
Ewangelii, a maj¹cych scis³y zwi¹zek z wiel-
k¹ mi³o�ci¹ Boga do ludzi i naszym zbawie-
niem. Na pami¹tkê wielu wydarzeñ z ¿ycia
Maryi, Matki Jezusa i Jej udzia³u w dziele
zbawienia oddajemy Jej chwa³ê poprzez
obchody �wi¹t maryjnych.

Poprzez niektóre �wiêta czcimy równie¿
�wiêtych i w szczególny sposób prosimy ich
o wstawiennictwo za nami.

Jednak 14 wrze�nia obchodzimy �wiêto
nieco innej kategorii. Jest to �wiêto Podwy¿-
szenia Krzy¿a. Z³o�liwi Ko�cio³owi twierdz¹
nawet, ¿e chrze�cijanie zaczêli w pewnym
czasie czciæ narzêdzie zbrodni uczynione
przez cz³owieka. Czy to prawda?

Prawd¹ jest, ¿e �wiêto to wprowadzi³ Ko-
�ció³ do swej liturgii w IV wieku. Wprowa-
dzono go na pami¹tkê po�wiêcenia dwóch
zbudowanych na Golgocie w Jerozolimie ba-
zylik Ad Crucem i Anastasis; czyli Krzy¿a i
Zmartwychwstania. Bazyliki te po³¹czone
wspólnym podwórzem sta³y siê szczególnym
znakiem zbawczym mêki i zmartwychwsta-
nia Chrystusa. Jednak czy przed tym wyda-
rzeniem czczono Krzy¿? Istniej¹ niezaprze-
czalne dowody, ¿e w pierwszych latach
chrze�cijañstwa czczono krzy¿ w modlitwach
osobistych i liturgicznych. Unikano jednak
jego przedstawiania wizualnego. Krzy¿ bo-
wiem nadal stanowi³ narzêdzie tortur, koja-
rzy³ siê z mêk¹, budzi³ grozê i lêk. Swoje przy-
wi¹zanie do zmartwychwsta³ego Pana
chrze�cijanie, jako Jego wyznawcy okazy-
wali przez umieszczanie na �cianach kata-
kumb innych symboli: ryby, winnego krzewu,
go³¹bka, baranka, czy wizerunku dobrego
Pasterza.

W pocz¹tkach okresu poapostolskiego,
ju¿ w II stuleciu, motyw krzy¿a sta³ siê nie-
zwykle cenionym znakiem chrze�cijan, któ-
rzy niejednokrotnie oddawali swe ¿ycie w
jego obronie. Z tego to okresu pochodzi zwy-
czaj kre�lenia rêka znaku krzy¿a na sobie.
Wspomina o tym oko³o 220 roku znany pi-
sarz Tertulian. Znak ten wi¹zano z odpowied-
ni¹ symbolik¹. K³ad¹c rêkê na czole wyzna-
jemy, ¿e Bóg Ojciec jest pocz¹tkiem wszech-
rzeczy. Przenosz¹c rêkê na pier�, wyznaje-
my, ¿e Syn Bo¿y, bêd¹c od wieków zrodzo-
ny z Ojca, zst¹pi³ z Jego woli w ¿ywot Maryi
Panny i sta³ siê cz³owiekiem. Przenosz¹c
rêkê na lewe ramiê wyznajemy, ¿e Duch
�wiêty pochodzi od Ojca i Syna, natomiast
prawe ramiê wskazuje, ¿e za spraw¹ Ducha
�wiêtego i przez krzy¿ Chrystusa przepro-
wadzeni jeste�my z niewoli szatana do spo-
³eczno�ci zbawionych, z lewicy potêpienia na
prawicê zbawienia.

Wykonywania wyroków �mierci przez
ukrzy¿owanie zakaza³ cesarz Konstantyn

Wielki. Sta³o siê to dopiero w roku 314. Ten
zwierzchnik legionów zanim sta³ siê cesa-
rzem rzymskim musia³ pokonaæ swego g³ów-
nego przeciwnika- Maksencjusza. Przed roz-
strzygaj¹cym starciem z ca³ym wojskiem
rzymskim podobno ujrza³ na niebie �wietli-
sty krzy¿ i napis: �In hoc signo vinces�, czyli
"W tym znaku zwyciê¿ysz". S³ynna bitwa ro-
zegra³a siê w dniu 28 pa�dziernika 312 roku
przy Mo�cie Mulwijskim, kilka kilometrów na
pó³noc od Rzymu. ¯o³nierze Konstantyna
mieli na tarczach bojowych wymalowany
znak - krzy¿, który mu siê ukaza³.

By³a to litera "X", przekre�lona pionowo
liter¹ "I". Podobny krzy¿ znany by³ od daw-
na w ró¿nych krajach jako symbol astralny.
Oddawali mu cze�æ wyznawcy bóstwa zwa-
nego Sol Invictus, czyli S³oñce niezwyciê¿o-
ne. Nale¿a³ do nich ojciec Konstantyna- Kon-
stancjusz.

Dla pierwszych chrze�cijan jednak ten ry-
sunek sta³ siê znakiem �wiêtym. By³ bowiem
opartym na alfabecie greckim monogramem,
utworzonym od s³ów "Christos" i "Jesus".

Z rozkazu cesarza Konstantyna zaczê³y
powstawaæ pierwsze �wi¹tynie chrze�cijañ-
skie, najpierw w Rzymie i prawie równolegle
w Palestynie. Z tego okresu pochodzi³y w³a-
�nie �wi¹tynie nad grobem Chrystusa, nad
grot¹ Narodzenia i na Górze Oliwnej.

Matka cesarza, kobieta bardzo wierz¹-
ca, pó�niejsza �wiêta, od m³odo�ci nosi³a
pragnienie pielgrzymowania do Jerozolimy.
Dane jej by³o przybyæ tam ju¿ w sêdziwym
wieku. Pragnê³a znale�æ krzy¿, na którym
ukrzy¿owany by³ Chrystus. Postanowi³a za
namow¹ miejscowej ludno�ci szukaæ go w
starym zag³êbieniu - cysternie na zboczu

Golgoty, gdzie prawdopodobnie po egzeku-
cji Jezusa wrzucono ten krzy¿. Po d³ugich i
¿mudnych poszukiwaniach i kopaniu w ster-
cie gruzu i �mieci znaleziono trzy krzy¿e.

Nie wiedziano jak poznaæ ten, na którym
umar³ Jezus. Rozpoznanie umo¿liwi³o cu-
downe zdarzenie. Przysz³a tam nieuleczal-
nie chora kobieta i dotyka³a kolejno krzy¿y.
Za trzecim razem zosta³a natychmiast uzdro-
wiona. Wie�æ o tym cesarzowa pos³a³a wraz
z kawa³kiem drewna z tego krzy¿a cesarzo-
wi. Od tego czasu Krzy¿ - Relikwie zaczêto
uroczy�cie adorowaæ w Rzymie, jak i w Je-
rozolimie. W kilkana�cie lat pó�niej na tym
miejscu, obok istniej¹cej tam ju¿ bazyliki wy-
budowano drug¹ - bazylikê Krzy¿a �wiête-
go. Tam znaleziony Krzy¿ zosta³ wywy¿szo-
ny przez nieustann¹ Jego adoracjê.

Znak Krzy¿a jako pierwsi rozpowszech-
nili po rozleg³ym imperium rzymskim koptyj-
scy mnisi. Podejmuj¹c pracê misyjn¹ zanie-
�li go do Syrii, Armenii, Kapadocji, Grecji, Ita-
lii, Galii i Brytanii.

Ten krzy¿ nazywano greckim, a w V wie-
ku da³ on pocz¹tek "³aciñskiej" formie krzy-
¿a. Tworzy³a go d³u¿sza pionowa belka i krót-
sza pozioma- obie tej samej szeroko�ci, czyli
wizerunek znany nam dzisiaj.

Krzy¿ - znak zbawienia, chrze�cijanie na-
zywali czêsto Drzewem ̄ ycia. Do takiego wi-
zerunku nale¿y istniej¹cy do dzi� w absydzie
rzymskiej bazyliki �w. Jana na Lateranie. Jest
to krzy¿ bez postaci ukrzy¿owanego Chry-
stusa, a oplataj¹ go wyros³e z niego ga³¹zki
oliwne. U stóp tego krzy¿a bij¹ dwa �ród³a, z
których pij¹ wodê spragnione jelenie.

Pocz¹tkowo na krzy¿u nie umieszczano
wizerunku Chrystusa. Dopiero pod koniec V
wieku pojawi³a siê g³owa Jezusa Chrystusa,
nieco pó�niej Jego popiersie. Pod koniec VI
wieku pojawi³a siê ca³a postaæ ukrzy¿owa-
nego. Decyzjê o takim wizerunku dla ca³ego
Ko�cio³a podj¹³ w 692 roku Synod Trulañ-
ski. Jednak dopiero za pontyfikatu papie¿a
Leona III (795- 816) zaczêto stosowaæ rze�-
bione krucyfiksy.

Najstarsze, znane dzi� formy krucyfiksów
romañskich, pochodz¹ce z XI i XII wieku uka-
zuj¹ postaæ Jezusa przyodzianego w d³ug¹
szatê z krótkimi rêkawami. Dopiero w okre-
sie gotyku i baroku zaczêto ukazywaæ Chry-
stusa w pe³ni bólu i cierpienia. Pojawi³a siê
te¿ korona cierniowa, a na biodrach przepa-
ska. Takie wizerunki, pe³ne ekspresji, prze-
mawia³y i do dzi� przemawiaj¹ do nas, do
wyobra�ni cz³owieka, i daj¹ obraz cierpienia
Boga-Cz³owieka za nas, za �wiat.

Oby w tegoroczne �wiêto Podwy¿szenia
Krzy¿a �wiêtego wszed³ do naszej �wiado-
mo�ci bardzo g³êboko wizerunek Tego, któ-
ry do koñca nas umi³owa³, który za nas od-
da³ Swe ¿ycie na krzy¿u. Oddajmy Mu cze�æ,
oddajmy ho³d i czyñmy to codziennie, bo w³a-
�nie przez wielk¹ Mi³o�æ Jezusa do nas i
przez to drzewo Krzy¿a dotar³o Zbawienie
Ciebie, mnie, Zbawienie ca³ego �wiata. Pa-
miêtajmy o tym, ¿e poprzez ten znak, pocz¹t-
kowo uznawany znak hañby i mêki, stali�my
siê jedn¹ wielk¹ chrze�cijañsk¹ rodzin¹
Dzieci Bo¿ych. Pamiêtajmy równie¿, ¿e to w
Krzy¿u cierpienie, w Krzy¿u zbawienie i mi-
³o�ci nauka.

KFAD

Na �wiêto Podwy¿szenia

 ZNAK HAÑBY,  ZNAK ZBAWIENIA

Krzy¿ z³o¿ony z cz¹stek niesionych przez
poszczególne grupy pielgrzymki Promienistej
na Jasn¹ Górê - sierpieñ 2001 (Fot. Zosia)
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Józefa Kuenstler

BIA£Y
KRZY¯

Bia³y krzy¿
du¿o krzy¿y,
na lewo, na prawo,
na daleko�æ wzroku.
Chropowate, g³adkie,
du¿e, mniejsze,
pochy³e pod ciê¿arem
ludzkiego odej�cia,
wyprostowane jak milczenie
w modlitwie.
Tu by³ ³agier i byli ludzie.
Bia³y ptak nakre�li³ im ko³o,
granicê przyj�cia i pozostania,
¿ycia i umierania.
buntu i uleg³o�ci,
nienawi�ci i przebaczenia.

Tu powietrze oddycha
jeszcze ich oddechem,
a �lady stóp wyrastaj¹
ka¿dej wiosny z dzikimi zio³ami.
Jeden w�ród nich,
bia³y krzy¿
owiniêty w �wiat³o ksiê¿yca
wspina siê do góry i mówi
- Panie!
Oto masz tu wszystkich tych,
którzy wziêli swoje krzy¿e
i poszli za Tob¹ do koñca.

O anio³ach, archanio³ach

ANIELE BO¯Y, STRÓ¯U MÓJ ...
Gdyby zapytaæ wielu z nas jak sobie

wyobra¿aj¹ Anio³a, pewnie wielu odpowie-
dzia³oby bez zastanowienia: piêkny, ze z³o-
tymi d³ugimi w³osami, w bia³ej szacie i oczy-
wi�cie ze skrzyd³ami.

Gdyby zapytaæ o charakterystyczne
grupy Anio³ów i ich zadanie, pewnie na
pierwsze miejsce wysun¹³by siê Anio³ Stró¿.
Jednak gdyby bardziej zag³êbiæ siê w temat
Anio³ów, pewnie by³oby z odpowiedziami
trudno.

W ostatnich latach odnosi siê wra¿e-
nie, ¿e my, katolicy, nie wiemy, jak w³a�ciwie
mamy ustosunkowaæ siê do zagadnieñ zwi¹-
zanych z anio³ami. Zachowujemy siê trochê
tak, jakby to by³o dawno i nie wiadomo czy

prawda. Jeszcze bardziej liberalnie podcho-
dzimy do tematu "upad³ego anio³a" czyli po
prostu diab³a. Czêsto wydaje nam siê, ¿e on
nie ma si³y, aby nas namówiæ do z³ego. Uwa-
¿amy, ¿e nasza silna wola i niez³omny cha-
rakter nie pozwol¹ na takie sprawy.

Zastanawiaj¹ce jednak, ¿e pomimo ta-
kiego my�lenia, �wiat lgnie w przedziwny
sposób do istot pozaziemskich. W ró¿norod-
nej formie i na ró¿ne sposoby informuj¹ nas
o tym �rodki masowego przekazu. Taka in-
formacjê spotykamy w filmach, audycjach
radiowych, tekstach piosenek, czy prasie.
Ile¿ to ciekawych ofert i nowinek dostarcza
nam wspó³czesna ezoteryka, czyli "wiedza
tajemna". Chodzi o "kosmiczno- planetarne
si³y, o bazy UFO dla nieziemskich "istot du-
chowych". Ile w filmach, literaturze, nawet
sztuce pojawia siê fascynuj¹cych super-
mê¿czyzn czy super-kobiet, którzy ubrani w
d³ugie stroje i b³yszcz¹ce skrzyd³a przyby-
waj¹ ziemianom na pomoc.

Wspó³czesne filmy i bajki nawet dla
dzieci pozostaj¹ce pod tym wp³ywem stara-
j¹ siê ukazaæ najm³odszym blisko�æ istot z
tamtego �wiata. Ma to miejsce, mimo ¿e
nauka Ko�cio³a i Jego liturgia bez przerwy
og³aszaj¹, nam prawdê o Anio³ach, codzien-
nie podczas Mszy �wiêtej w Prefacji wzy-
wani s¹ Anio³owie i Archanio³owie, Cherubi-
ni i Serafini. Kalendarz liturgiczny obchodzi
29 wrze�nia �wiêto �wiêtych Archanio³ów
Micha³a, Gabriela i Rafa³a, a 2 pa�dziernika
�wiêto Anio³ów Stró¿ów. Nasuwa siê pyta-
nie, czy nasze pojêcie i nasz odbiór tych
pseudo anio³ów ukazywanych nam w �rod-
kach przekazu jest zgodny z tym, co naka-
zuje nauka Ko�cio³a'? Czy s¹ one nosiciela-
mi znamion dobroci nieskoñczonej, czy te¿
raczej istotami wszechmocnego zwyciêstwa
za wszelk¹ cenê'? Czy walcz¹ tylko ze z³em,
czy te¿ dla samej zasady walki, jak wspó³-
czesne pokemony! Po krótkim namy�le szyb-
ko dojdziemy do wniosku, ¿e raczej to dru-
gie. Nic dziwnego. Prawdziwi Anio³owie: s¹
dla wielu ideologii wrogami. Prawdziwi Anio-

Józefa Kuenstler, emerytowa-
na nauczycielka, mgr historii (Uniwersy-
tet Miko³aja Kopernika w Toruniu).

Autorka zbioru wierszy Niech mi siê
taki sen przy�ni, wyd. Bydgoszcz 1987.
Publikowa³a wiersze w prasie, radiu i al-
manachu Tematy.

Wspó³pracuje z Bukaczowieckim Biu-
letynem Stowarzyszenia Europejskich
Wiêzi we Wroc³awiu.

Jest autork¹ wierszy wyró¿nionych w
konkursie poetyckim po�wiêconym 650-
leciu nadania praw miejskich Bydgosz-
czy, w ramach X Poetyckiej Wiosny Po-
etów w 1996 r.

Jej wiersz wyró¿niono i nagrodzono
w Ogólnopolskim Konkursie Literackim
im. Franciszka Beciñskiego w Radziejo-

wie.

³owie sprzeciwi¹ siê zawsze temu, co nie po-
chodzi od Boga. 0 boja�ni Anio³ów niech
�wiadczy fakt, ¿e przywódcy faszystowscy
III Rzeszy niemieckiej tematykê dotycz¹c¹
Anio³ów zaliczyli do sztuki degeneracyjnej
spo³eczeñstwa.

Dlatego, zamiast fascynowaæ siê no-
woczesnymi formami przekazu wiadomo�ci
o istotach pozaziemskich, zamiast intereso-
waæ siê "osi¹gniêciami" okultyzmu, prakty-
kami osobistego "kontaktu" z istotami z "tam-
tego �wiata" - zmieñmy nasze nawyki. Przy-
pominajmy sobie i opowiadajmy dzieciom o
tych biblijnych Anio³ach. Poczujemy sami, jak
poczuj¹ i one towarzysz¹ce im i nam dobre
si³y. Wzmocnimy zaufanie do siebie samych.
Pog³êbimy przyja�ñ z Bogiem, a nasze "tak"-
dobru, a "nie"- z³u umocni siê. Nie obawiaj-
my siê, ¿e obecno�æ przy nas pozytywnego
ducha jakim jest Anio³, odbierze nam wol-
no�æ osobist¹. Anio³ nie chce odebraæ nam
mo¿liwo�ci osobistego wyboru. On nas za-
chêca aby�my dokonywali wyborów dobrych,
zgodnych z wol¹ Bo¿¹. Anio³ pragnie pro-
wadziæ nas drog¹ do Boga i pragnie byæ
przez nas zaproszony aby�my wspólnie z
Nim wielbili Boga. Anio³ pragnie równie¿
ustrzec nas przed z³ym duchem, przed sza-
tanem. To nasz Anio³ Stró¿ w czasie pod-
szeptów szatañskich "krzyczy" nam do su-
mienia "nie" i prowadzi inn¹ drog¹. Dzieje
siê tak zawsze, czy tego chcemy, czy nie
wybór za� nale¿y wy³¹cznie do nas.

Jako chrze�cijanie powinni�my zdaæ
sobie sprawê, ¿e Pismo �wiête jasno stwier-
dza, ¿e diabe³ dzia³a, ¿e zawsze pozostaje
"z³ym duchem" i "'ojcem nieporozumienia i
niezgody" ¿e w³a�nie my- ludzie- wci¹¿ na-
ra¿eni jeste�my na jego pokusy, jak kuszo-
ny by³ przez niego sam Pan Jezus.

Ka¿dy za�, kto chcia³by zaprzeczyæ ist-
nieniu Anio³ów, niech siêgnie po Bibliê. Oba-
wiam siê, ¿e czytaj¹c j¹ bêdzie mia³ trudn¹
przeprawê z udowodnieniem swej tezy, War-
to wiedzieæ, ¿e w Starym Testamencie w 120
miejscach jest mowa o Anio³ach, a w No-
wym a¿ w 160. Katechizm Ko�cio³a Katolic-
kiego mówi o nich, ¿e s¹ niewidzialnymi to-
warzyszami i stró¿ami têsknot i nadziei cz³o-
wieka. S¹ "konkretyzacj¹ poprawnych teo-
logicznie przeczuæ, i¿ Bóg nas osobi�cie
chroni i prowadzi".

W centrum �wiata Anio³ów jest Jezus
Chrystus. To s¹ Jego Anio³owie, i jak mówi
Ewangelia: "Syn Cz³owieczy przyjdzie w
Swej chwale i wszyscy Anio³owie z Nim"(Mt
25,31)

Od momentu Wcielenia po Wniebo-
wst¹pienie i a¿ do powtórnego przyj�cia
Chrystusa pe³na tajemnicy i mocy pomoc
Anio³ów s³u¿y dobru ca³ego Ko�cio³a, czyli
ka¿dego z nas nale¿¹cego do Wspólnoty
wiary przez chrzest i Sakramenty �wiête.

W swojej liturgii Ko�ció³ ³¹czy siê z
Anio³ami w uwielbieniach Trójjedynego Boga
i modli siê o ich opiekê. Ze czci¹ i szacun-
kiem wspomina imiona konkretnych Anio³ów
jak i wszystkich Anio³ów Stró¿ów. Poprzez
pe³en udzia³ w Eucharystii podziêkuj Jezu-
sowi Chrystusowi za ³askê twego Anio³a
Stró¿a i pro� go o czêste podszepty pomo-
cy.

KFAD
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W obliczu narastaj¹cego zubo¿enia spo-
³eczeñstwa, du¿ego bezrobocia, braku poczu-
cia bezpieczeñstwa i wielu innych trudno�ci
spo³eczno-gospodarczach w naszym kraju
wielu ludzi zadaje sobie pytania: Czy tak wy-
obra¿ali�my sobie polsk¹ wolno�æ i demokra-
cjê? Czy takiej przysz³o�ci chcieli dla nas wal-
cz¹cy robotnicy - za³o¿yciele "Solidarno�ci"?
Czy w ogóle jako pañstwo zmierzamy w do-
brym kierunku?

Jestem przekonany, ¿e trzeba by³o wpro-
wadziæ wiele zmian, trzeba by³o wielkiego wy-
si³ku w reformowaniu wielu dziedzin naszego
¿ycia. Co do tego, pewnie wiêkszo�æ z nas
nie ma w¹tpliwo�ci.

Nie mogê powiedzieæ jednak, ¿e rz¹dz¹-
ca dotychczas ekipa, tak jak i poprzednie, nie
pope³ni³a b³êdów, ¿e urzêdnicy ministerialni
byli nieomylni. Z za¿enowaniem my�lê o tych
nieuczciwych, którzy mandat spo³ecznego, a
wiêc i mojego zaufania wykorzystywali do
swych prywatnych interesów.

W �wietle tych pytañ i w¹tpliwo�ci zbli¿a-
my siê do kolejnych wyborów do Sejmu i Se-
natu. Mamy kolejny raz oddaæ przysz³o�æ na-
szej Ojczyzny a wiêc i nasz¹, w rêce tych,
którym zaufamy, którzy bêd¹ nas reprezen-
towaæ. Wiem, ¿e wielu, tak samo jak ja, my�li
sobie: Kogo wybraæ i czy w ogóle wybieraæ?

W przedwyborczej gor¹czce wy�cigu do
parlamentu widzimy, jak niektórzy uwa¿aj¹, ¿e
wszystkie metody walki s¹, dobre. Ostre wza-
jemne oskar¿anie siê, odbieranie zas³ug tym,
którzy dotychczas zrobili co� dobrego dla kra-
ju, którzy uczciwie ponosili ciê¿ar w³adzy.
Sk³adanie wielu obietnic bez pokrycia.

Sprawa niby drobna, bo jak mówi¹, nie-
którzy, to przecie¿ "gor¹czka przedwyborcza",
ale ods³ania nam ona mechanizm demokra-
cji, która ucieka od oparcia siê na silnych war-

W majowym numerze "Na o�cie¿" poja-
wi³ siê pierwszy artyku³ z cyklu po�wiêcone-
go III Synodowi Gnie�nieñskiemu. Zosta³o
wyja�nione w nim pojêcie "synod" oraz jego
g³ówne cele. By³a te¿ wzmianka o dwóch po-
przednich synodach powojennych. Ostatni
powojenny, a  trzeci zarazem,  rozpocz¹³ siê
w �wiêto Ofiarowania Pañskiego dnia 2 lu-
tego 1995 roku, a zakoñczy³ w Uroczysto�æ
Niepokalanego Poczêcia NMP dnia 8 grud-
nia 2000 r. Zatem, dokumenty synodu s¹
owocem kilkuletniej pracy kap³anów, osób
konsekrowanych i �wieckich. Jednak¿e  po-
jawiaj¹ siê g³osy, chyba s³uszne, ¿e przeciêt-
ny katolik niewiele wiedzia³ o trwaj¹cych w
Ko�ciele pracach. Wprawdzie w wielu para-
fiach, w naszej równie¿, istnia³y ko³a syno-
dalne, ale by³y to inicjatywy nieliczne i nie-
wystarczaj¹ce. W mediach tematyka syno-
dalna równie¿ nie znajdowa³a wiele miejsca.
A szkoda, bo czas i okoliczno�ci w jakich
mia³ on miejsce wskazywa³y na jego wyj¹t-
kow¹ rangê. Odbywa³ siê  on przecie¿ u pro-
gu nowego tysi¹clecia, a pasterzem Ko�cio³a
jest nasz rodak. Ten szczególny aspekt pod-
kre�li³ zreszt¹ Ojciec �wiêty w Li�cie na za-
koñczenie Synodu pisz¹c, ¿e Ko�ció³  Gnie�-

nieñski podj¹³ w donios³ym momencie swo-
ich dziejów, jaki stanowi prze³om tysi¹cleci,
"pog³êbion¹ refleksjê nad sob¹ samym i nad
swoimi odniesieniami do wspó³czesnego
�wiata, (...) i wyrazi³ w dziele Synodu swe
¿ywe pragnienie otwarcia siê na �wiat³o Du-
cha �wiêtego, który jest g³ównym sprawc¹
nowej ewangelizacji". Dla Ko�cio³a Gnie�-
nieñskiego Synod jest tak¿e zwieñczeniem
tysi¹cletniej tradycji Archidiecezji. Mo¿na
wiêc Synod okre�liæ mianem drogowskazu
na nowe tysi¹clecie. Szczególnie wobec ra-
dykalnie zmieniaj¹cej siê w ostatnich latach
w naszym kraju rzeczywisto�ci spo³eczno-
gospodarczo-politycznej.

Synod poprzedzony by³ kilkuletnim okre-
sem przygotowañ, które mia³y miejsce w pa-
rafiach.  Dnia 5 czerwca 2000 roku Arcybi-
skup Henryk Muszyñski, Metropolita Gnie�-
nieñski, podpisa³ regulamin obrad Synodu i
powo³a³ osoby maj¹ce obj¹æ stanowiska w:
Prezydium, Sekretariacie, Komisji Redakcyj-
nej, Komisji Skrutacyjnej, a tak¿e Kolegium
Ekspertów, Protokolanta i Ceremoniarza Sy-
nodu. Z mocy prawa, wskutek wyboru lub z
ustanowienia Arcybiskupa powo³ano ogó³em
273 delegatów (w tym kilku z naszej parafii,

z ks. Proboszczem). Przewodnicz¹cym Sy-
nodu by³ abp Henryk Muszyñski, Przewod-
nicz¹cym Komisji Przygotowawczej - bp Bog-
dan Wojtu�, Wikariuszem Generalnym - bp
Stanis³aw G¹decki. Uczestnicy Synodu gro-
madzili siê w auli Prymasowskiego Wy¿sze-
go Seminarium Duchownego w Gnie�nie na
czterech sesjach plenarnych: 30 wrze�nia.
28 pa�dziernika, 18 listopada oraz 8 grud-
nia 2000 r.

Synod ten, obejmuje swoim nauczaniem
wszystkie wymiary ¿ycia i dzia³ania Ko�cio-
³a w naszej Archidiecezji. Dokument syno-
dalny w 420 statutach zawiera wa¿ne zale-
cenia, wskazówki i pouczenia dotycz¹ce
przekazu wiary, �wiêto�ci liturgii, pos³ugi
kap³anów, ale i ¿ycia rodzinnego, ma³¿eñ-
skiego, pos³ugi charytatywnej, jak i struktur,
i organizacji Ko�cio³a Diecezjalnego oraz za-
rz¹dzania jego dobrami materialnymi.

Uchwa³y tego Synodu wesz³y  w ¿ycie i
zaczê³y obowi¹zywaæ pocz¹wszy od Uroczy-
sto�ci �wiêtego Wojciecha, czyli od dnia 23
kwietnia 2001 roku. W nowe tysi¹clecie
wchodzimy wiêc z nowym ustawodawstwem
diecezjalnym. W nastêpnych artyku³ach zo-
stan¹ omówione najwa¿niejsze postanowie-
nia dokumentów synodalnych, istotne z
punktu widzenia ka¿dego parafianina.
Uczestnicz¹c w ¿yciu parafii powinni�my
zapoznawaæ siê z nimi, rozwa¿aæ je i reali-
zowaæ.

BOGDAN

Synod Gnie�nieñski (2)

 DROGOWSKAZ
NA NOWE TYSI¥CLECIE

23 wrze�nia - wybory parlamentarne

KOGO WYBIERZEMY?
to�ciach i odpowiedzialno�ci. Jak widaæ, od-
wo³ywanie siê do dobrych cech wyborcy jest
dla niektórych trudne, zw³aszcza dla tych, któ-
rzy w skryto�ci ducha. gardz¹ swym przy-
sz³ym elektoratem. Dla tych, którzy patrz¹ na
w³asne przysz³e wygody i stanowiska. Dlate-
go ci odwo³uj¹ siê do tych ciemnych cech ludz-
kich charakterów, Jakich? Poprzez przeja-
skrawione nieraz wykazanie potkniêæ i b³êdów
zwiêkszyæ w nas frustracjê, wywo³aæ lêki o
nasz¹ przysz³o�æ, a zarazem obiecaæ, ¿e po
wygranych wyborach wszystko siê dobrze u³o-
¿y. Zastraszeni i niezbyt mocni duchowo lu-
dzie dadz¹ siê nabraæ i zag³osuj¹. Ale czy to
siê uda? Mniejsza o to. To siê oka¿e ju¿ po
wyborach, obiecuj¹cy wiele bêd¹ ju¿ w Sej-
mie i zawsze bêdzie mo¿na powiedzieæ, ¿e
teraz s¹ wa¿niejsze sprawy, a winê za zw³o-
kê wype³nienia obietnic ponosz¹ ci, co byli
przed nami .

Mo¿e w tym miejscu czytaj¹cy bêdzie
chcia³ znale�æ podpowied�, na jakie ugrupo-
wanie g³osowaæ. Nic z tego. Mogê jedynie
zaapelowaæ o g³osowanie zgodnie z w³asnym
sumieniem i rozs¹dkiem.

Stanowczo odmawiam równie¿ i nie pole-
cam zobojêtnienia i wstrzymania siê od pój-
�cia do urn. Pamiêtajmy, ¿e nie bior¹c czyn-
nego udzia³u w wyborach, równie¿ g³osuje-
my, Oddajemy bezwolnie nasz los w rêce in-
nych choæ byæ mo¿e wcale siê z nimi nie zga-
dzamy.

Proponujê jednak, ba taki mamy obowi¹-
zek, wybraæ ludzi odpowiedzialnych, praco-
witych i ofiarnych, ludzi, którzy nie bêd¹ bali

siê trudno�ci, bo drogowskazem w ich postê-
powaniu bêd¹ silne warto�ci moralne, patrio-
tyzm oraz religijna i historyczna spu�cizna
pokoleñ, Musimy w tym dniu szczególnie mieæ
na uwadze, ¿e demokracja jest naprawdê
wielk¹ szans¹ dla ka¿dego, z tym, ¿e jedni
chc¹ w niej budowaæ dobro, inni wykorzysty-
waæ jej s³abo�ci. Zawsze wysoko cenimy tych
pierwszych,

Nie wiesz Drogi Czytelniku jak ich zna-
le�æ? Podpowiem Ci. Nasz Mistrz i Nauczy-
ciel- Jezus Chrystus, zawsze przed wa¿nym
wydarzeniem podczas swej dzia³alno�ci na
ziemi modli³ siê, czyli by³ w kontakcie z Oj-
cem.

Pamiêtaj równie¿ o s³owach skierowanych
do uczniów, a wiêc i do nas: "...nie martwcie
siê przedtem, co bêdziecie mówili, ale mów-
cie to, co wam w owej chwili bêdzie dane. Bo
nie wy bêdziecie mówiæ, ale Duch �wiêty"
(Mk.13,11)

W �wietle tego cytatu rozpocznijmy ten
niedzielny, wa¿ny dla Ojczyzny dzieñ od mo-
dlitwy, od Eucharystii i pe³nego zespolenia z
Bogiem i popro�my gor¹co o m¹dro�æ Ducha
�wiêtego. Tak przygotowani mo¿emy �mia³o
pój�æ i dokonaæ wyboru. To nic, ¿e mo¿e do
ostanie] chwili niepewni.

On, Duch M¹dro�ci pokieruje nasza rêk¹
i bêdziemy mogli z czystym sumieniem po-
wiedzieæ "Tobie Panie zaufa³em".

ADALBERT



Kto chocia¿ trochê interesuje siê ¿y-
ciem naszej parafii, musia³ zauwa¿yæ charak-
terystyczn¹ postaæ pani Felicji. Widzimy j¹ w
chórze "Fordonia", jest mocnym konarem
"Dêbu", dzia³a w "Radio Maryja", jest te¿ zdol-
n¹ organizatork¹ corocznych pielgrzymek do
Lichenia i Czêstochowy. Na listê pielgrzymek
organizowanych przez pani¹ Felicjê wpisuj¹
siê nie tylko nasi parafianie, równie¿ osoby z
innych fordoñskich parafii a nawet ze �ród-
mie�cia, bo jak mówi¹, w ich parafiach "bra-
kuje takich organizatorów". Pani Felicja ini-
cjuje, organizuje, jest przewodnikiem ducho-
wym (na ogó³ nie bierze udzia³u w pielgrzym-
kach osoba duchowna), dzielnie �piewa, po-
bo¿nie siê modli czym zachêca innych i mimo
k³opotów zwi¹zanych z takim przedsiêwziê-
ciem, nigdy nie traci ducha ani spokoju. Te-
goroczna lipcowa pielgrzymka do Czêstocho-
wy na uroczysto�ci zwi¹zane z dziesi¹t¹ rocz-
nic¹ istnienia "Radia Maryja", nale¿a³a rów-
nie¿ do udanych.

Prastara Jasna Góra jak zawsze piêk-
na, têtni¹ca ¿yciem. Przed cudownym obra-
zem Matki Naj�wiêtszej t³umy wzruszonych,
skupionych, modl¹cych siê pielgrzymów,
du¿o te¿ zwiedzaj¹cych, fotografuj¹cych tu-
rystów. Otoczenie Jasnej Góry zagêszcza siê,
coraz mniej zieleni, coraz wiêcej woko³o roz-
rastaj¹cych siê budowli, kiosków, sklepów i
budo-kramów skleconych z byle czego, ofe-
ruj¹cych ró¿nego rodzaju dewocjonalia, fol-
dery, sk³adanki prze³adowane kolorowymi
zdjêciami z informacjami w kilku jêzykach,
lecz ubogimi, zdawkowymi i uproszczonymi.
Na przyk³ad "O³tarz �w. Jadwigi Królowej, fun-
datorki Jasnej Góry". W historii czytamy, ¿e
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fundatorem Jasnej Góry by³ ksi¹¿ê W³ady-
s³aw Opolczyk, prawnuk W³adys³awa £okiet-
ka i krewny Króla Ludwika Wêgierskiego, ojca
Jadwigi.

Z Opolczykiem zwi¹zana jest te¿ legen-
da, ¿e to on sprowadzi³ Obraz do Czêstocho-
wy. Pó�niej dopiero W³adys³aw Jagie³³o za na-
mow¹ królowej, "imieniem w³asnym i swej
ukochanej ma³¿onki - Jadwigi", dokona³ no-
wej fundacji na rzecz klasztoru jasnogórskie-

S¹ tacy ludzie

FELICJA
- niejednej pielgrzymki trud

go (dokument wystawiony w Krakowie
24.VI.1393 roku).

Wracaj¹c do pielgrzymowania...Po dro-
dze pani Felicja wynajduje mniej znane sank-
tuaria maryjne, gdzie zaprzyja�nieni z ni¹ za-
pewne gospodarze, serdecznie pielgrzymów
witaj¹ i chêtnie udzielaj¹ informacji oraz
otwieraj¹ niezbêdne dla podró¿uj¹cych, co-
raz bardziej ju¿ ucywilizowane, sanitariaty.
Tym razem by³ to Brdów. W starym XV wiecz-
nym, gotyckim ko�ciele, odnowionym po nie-
dawnym podpaleniu, znajduje siê cudowny
obraz Matki Bo¿ej Zwyciêskiej. W 1436 roku
osiedlili siê tam Paulini a wraz z nimi przyby³
Obraz. Wed³ug tradycji jest on darem króla
W³adys³awa Warneñczyka, który przekaza³
go ze swojej kaplicy ko�cio³owi brdowskie-
mu przy okazji fundacji klasztoru. Tradycja
te¿ wi¹¿e go z wojn¹ krzy¿ack¹ pod Grun-
waldem (1410), gdzie mia³ nale¿eæ do cen-
niejszych rekwizytów królewskiego wyposa-
¿enia jego ojca - W³adys³awa Jagie³³y. Tê cie-
kaw¹ historiê opowiedzia³ nam o. Andrzej -
�wietny gawêdziarz dodaj¹c przy okazji, jesz-
cze swoje ¿yciowe, osobiste prze¿ycia i wspo-
mnienia. Oferowa³ nam równie¿ opracowa-
n¹ przez siebie ksi¹¿eczkê p.t. "Ró¿aniec -
koronka serca", wydan¹ nak³adem OO. Pau-
linów w Czêstochowie: "Niech ta koronka sta-
nie siê oddechem i wo³aniem ka¿dej duszy,
aby w sercu cz³owieka zapanowa³y: "Bo¿a
Mi³o�æ, Bo¿y Pokój, Bo¿a Rado�æ" brzmi jej
motto, gdy¿ ma swoj¹ melodiê, której 0. An-
drzej próbowa³ nas nauczyæ. Sporo jest jesz-
cze w�ród nas ludzi, którzy potrafi¹ ofiaro-
waæ innym swój czas, trud i talenty. Dziêki
nim mo¿emy pielgrzymowaæ do �wiêtych
miejsc, po drodze podziwiaæ piêkno ziemi,
poznawaæ ciekawych ludzi, zwiedzaæ cenne
zabytki... Trzeba tych ludzi zauwa¿aæ i doce-
niaæ . Zas³uguj¹ na nasz¹ wdziêczno�æ i...
pióro,

GABLA

Tato powiedzia³

FA£SZYWE, PRAWDOPODOBNE, PRAWDZIWE ...
Tegoroczna Niedziela �rodków Spo-

³ecznego Przekazu sta³a siê dla mnie okazj¹
do zapytania taty o to, jak dawniej komuniko-
wano siê ze sob¹ i jakie by³y sposoby  prze-
kazywania informacji.

Dawniej tak jak dzisiaj wiadomo�ci prze-
kazywane  by³y w gazetach, radiu i kinie. (kro-
niki filmowe), Oczywi�cie warunki techniczne
w najmniejszym stopniu nie dorównywa³y dzi-
siejszym internetom, pocztom elektronicznym
i innym wynalazkom naszych czasów. Jedy-
nym �ród³em (najpierw) informacji historycz-
nych by³y ksi¹¿ki oraz przekazy rodziny i zna-
jomych. Potem dopiero nasta³ film i wszystkie
z nim zwi¹zane "atrakcje".

Bardzo popularnym no�nikiem informa-
cji by³y kroniki PAT-a czyli Polskiej Agencji
Telegraficznej. To ona oprócz gazet dostar-
cza³a bie¿¹cych wiadomo�ci i by³a w kinach
chêtnie ogl¹dana. To w³a�nie gazety i kroniki
na g³ównych miejscach krzycza³y o zajêciu
Zaolzia, aneksie Czechos³owacji czy K³ajpe-
dy. To z tych informacji wiadomo by³o o naj-
istotniejszych wydarzeniach w Europie i na

�wiecie.
Oprócz tych oficjalnych wiadomo�ci

podawanych za  agencjami informacyjnymi
istnia³y równie¿ przekazy mniej oficjalne a rów-
nie szybko(je�li nie szybciej) rozchodz¹ce siê
po�ród ludzi. By³a to tzw. "poczta pantoflowa".
Po czê�ci spe³nia³a ona rolê dzisiejszego in-
ternetu. Gospodynie domowe czy raczej s³u-
¿¹ce, chc¹c pods³uchaæ naj�wie¿szych wia-
domo�ci towarzyskiych udawa³y siê po pro-
stu do magla {to takie rêczne urz¹dzenie do
wyg³adzania bielizny} i z plotek tam zas³ysza-
nych budowa³y swoj¹ wiedzê o dniu codzien-
nym. Poza �ci�le "miêdzyludzkimi" tematami,
komentowano tam wszelkie wiadomo�ci poli-
tyczne i spo³eczne. Krótko przed wybuchem
wojny, najwa¿niejsze miejsce po�ród tych wia-
domo�ci zajmowa³a sytuacja militarno-poli-
tyczna w kraju i przygotowania do wojny takie
jak: worki z piaskiem i zabezpieczenie okie-
nek piwnicznych, zapasy na prze¿ycie i do-
dawanie sobie otuchy jako mieszkañcom kra-
ju, jak by nie by³o mocarstwowego." Nie od-
damy nawet guzika". Jak to potem by³o wszy-

scy doskonale wiemy. Czas wojny dawa³ trzy
rodzaje informacji. Oficjaln¹ czyli "szmat³aw¹",
"londyñsk¹" czyli potajemnie s³uchan¹ w ra-
diu i potem przekazywan¹ dalej,  i najwa¿niej-
sz¹ czyli znowu tê podawan¹ szeptem od ucha
do ucha. Teraz po  latach wydaje mi siê, ¿e
w³a�nie te informacje by³y tymi najwa¿niejszy-
mi, bo dodawa³y wiary w nowe ¿ycie i pozwa-
la³y przetrzymaæ najciê¿sze chwile.

Po wojnie informacja sta³a siê czêsto
manipulowan¹ i przez wiele lat dowiadywali-
�my siê tylko tego czego chcia³a w³adza a
wiadomo�ci dzieli³y siê na te fa³szywe, praw-
dopodobne i prawdziwe. Fa³szywe to te poli-
tyczno-gospodarcze, prawdopodobne to pro-
gnoza pogody a prawdziwe by³y informacje
sportowe.

A mnie jednak trochê têskno do magla
oraz  z nim zwi¹zanych szeptów i ploteczek.

Zalew informacyjny sta³ siê faktem i jak
by�my nie próbowali nie ma od niego odwro-
tu. A mo¿e szkoda trochê dawnych lat?

WOJCIECH
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W³¹czam telewizor, idê do kina - prze-
moc, zabójstwa, problemy, zdrada, rozbite
rodziny, smutne, czêsto tragiczne zakoñ-
czenie. Wy³¹czam telewizor, wychodzê po
seansie z kina i mówiê sobie: na szczê�cie
u mnie nie jest a¿ tak �le. Ulga, chyba jed-
nak jestem lepszy.

Zastanawiam siê jednak dalej: dlacze-
go taki wniosek, sk¹d to rozgrzeszenie? Po
przemy�leniach zauwa¿am tu dwa b³êdy.
B³êdy, które nie przyczyniaj¹ siê do rozwo-
ju, pozwalaj¹ wygodnie rozsi¹�æ siê w fo-
telu i powiedzieæ: wszystko jest OK. Sie-
dzê w tym fotelu, ale tak¿e czujê, ¿e stojê,
stojê w miejscu. Wy³ania siê jeszcze jedna
natrêtna my�l: skoro stojê, a czas p³ynie,
to siê cofam.

Có¿ wiêc? Pierwszy b³¹d: ogl¹danie
negatywnych tre�ci, z³a powoduje, ¿e po-
równujê siê do bardzo nisko ustawionej
poprzeczki. Przecie¿ porównanie siê z oto-
czeniem jest niejako automatyczne, czê-
sto wrêcz nie�wiadome.

Muszê pamiêtaæ, ¿e w du¿ej mierze to
ode mnie zale¿y co ogl¹dam, co czytam, w
jakim �rodowisku siê obracam. Gdyby wiêc
docieraj¹ce do mnie informacje by³y dobre,
pokazywa³y sukcesy ludzi, a nie ich pora¿-
ki porównanie nastêpowa³oby na du¿o wy-
¿szym poziomie. Wtedy najczêstszym
wnioskiem po porównaniu by³oby stwier-
dzenie: tak, nad tym muszê jeszcze popra-
cowaæ, tu muszê siê poprawiæ, tu nale¿y
zwróciæ  uwagê na swoj¹ reakcjê. Czy nie
powiem raczej: temu to siê uda³o, na pew-
no mia³ znajomo�ci, oszukiwa³. Ta zazdro�æ
tylko mi zaszkodzi, zahamuje pêd rozwo-
ju. Uwa¿ajmy wiêc.

Skoro jednak nie wszystko co do mnie
dociera jest dobre i to ju¿ nie ode mnie
zale¿y, powstaje drugi problem - b³¹d. Dla-
czego porównujê siê do innych. Do kogo
wiêc nale¿a³oby siê porównaæ? Mo¿e spró-
bowaæ porównaæ siê do idea³u? Nie - us³y-
szê - nie rób tego, bo to tylko ciê za³amie.
Nie za³amie - odpowiadam - przeciwnie,
bêdê wiedzia³ w którym kierunku siê udaæ,
gdy ju¿ wstanê z fotela. Od razu nie stanê
siê �wiêty. S³omiany zapa³ nie przetopi rudy
w z³oto. To wymaga codziennej, systema-
tycznej pracy nad sob¹. Nie dam rady, to
dla mnie za trudne. Taki ju¿ jestem i nie
zmieniê siê. Zaraz, zaraz. Gdyby tak by³o
mogliby�my mieæ pretensje do Pana Boga,
¿e nie mamy wolnej woli. Chcemy robiæ
dobre rzeczy, chcemy byæ lepsi, a nie mo-
¿emy, jeste�my zniewoleni. Tylko, ¿e my
mamy woln¹ wolê, od czasu Zmartwych-
wstania nie jeste�my ju¿ niewolnikami grze-
chu. Có¿, marna wymówka. Ale przecie¿
muszê mieæ co� z ¿ycia - powie niejedna
osoba zapatrzona w reklamy. Marketingo-
wi spece wiedz¹ co nam wmówiæ, by do-
brze na nas zarobiæ. "Przecie¿ to takie ludz-
kie"..."i takie proste".

Nie b¹d�my jak ci, co ju¿ odebrali swo-

Muszê mieæ jakie� grzechy

DLACZEGO NIE LUBIMY IDEA£ÓW?
j¹ nagrodê. Ta niebiañska, której "ani oko
nie widzia³o, ani ucho nie s³ysza³o" jest nie-
porównywalnie wspanialsza. Równajmy ku
górze. Spróbujmy porównaæ swe serce do
Serca Pana Jezusa z litanii. �wiêci powia-
dali: tylko grzesznik boi siê blasku prawdy,
bo obna¿a ona jego s³abo�ci. Dlatego
grzesznik odsuwa siê od Boga. Nie chce
widzieæ, ¿e nie wszystko jest OK. Lepiej
w³¹czyæ telewizor i po wiadomo�ciach po-
wiedzieæ: przecie¿ nikogo nie zabi³em.
Przypomina mi siê rozmowa dzia³kowiczów:
Dlaczego pani pracuje w niedzielê skoro
to Dzieñ Pañski. Muszê przecie¿ mieæ ja-

kie� grzechy, ¿eby mieæ co powiedzieæ
ksiêdzu... Na pewno ci, którzy mówi¹, ¿e
s¹ idealni, takimi nie s¹. Nawet Pan Jezus
nie pozwala³ o sobie mówiæ "dobry".

Zastanawiam siê ca³y czas dlaczego
ludzie �wiêci uwa¿ali siê za najgorszych
grzeszników? Nie bali siê stan¹æ w Bo¿ym
�wietle. CHCIELI byæ idealni, chcieli byæ
�wiêci, chcieli siê stawaæ podobnymi do
Boga. Nie tylko chcieli, pracowali nad tym.
Nie stali w miejscu, ale biegli do celu. Po-
biegnijmy z nimi.

PAWE£

Pieszo i przezroczyscie

ISTOTA PIELGRZYMOWANIA
"Istot¹ pielgrzymowania jest droga przeby-

ta w sobie" - tak brzmia³ fragment homilii wy-
g³oszonej przez abpa H. Muszyñskiego pod-
czas Mszy �w. w Bydgoskiej Farze, rozpoczy-
naj¹cej piesz¹ pielgrzymkê z Bydgoszczy do
Czêstochowy - pierwsz¹ w trzecim tysi¹cleciu.

Zastanawiaj¹ce na ile droga przebyta w
sobie jest moj¹ prywatn¹ spraw¹ - przecie¿
cz³owiek jest istot¹ stadn¹. Jak przebyæ drogê
w sobie, aby odkryæ g³êbiê mo¿liwo�ci którymi
jeste�my obdarzeni.

Pielgrzymka uczy nas tworzenia dobra -
przecie¿ gdy tego nie czynimy, zaniedbujemy
siê w wierze. Jednocze�nie gdy unikamy z³ych
sytuacji - w chwili kiedy nas dotkn¹, nie potrafi-
my na nie reagowaæ.

W dobie komputeryzacji warto klikn¹æ
myszk¹ w³asnej woli na ikonê swojego sumie-
nia, aby ujrzeæ jego zawarto�æ. Mo¿e progra-
my które tam mamy nie s¹ tak naprawdê war-
to�ciowe, mo¿e panuje tam chaos który trzeba
opanowaæ, a mo¿e istniej¹ wirusy godne zlikwi-
dowania.

"Wyp³yñ na g³êbiê" - tak powiedzia³ Chry-
stus do Piotra, dla którego codzienno�ci¹ by³o
wyp³ywanie i któremu do�wiadczenie mówi³o,
¿e wyp³ywanie po raz wtóry tego samego dnia
przy braku po³owu, nic nie da. Zawierzy³ jed-

nak S³owu Boga -�na Twoje S³owo"- i powtórzy³
codzienn¹ codzienno�æ.

Efektem by³o zauwa¿enie w niej dzia³ania
Boga.

Ca³o�æ jest tak silna jak jej najs³abszy ele-
ment i dlatego warto rozejrzeæ siê w sobie, co
wymaga wzmocnienia, aby przez umocnienie
w ten sposób siebie mo¿na by³o powiedzieæ,
¿e osoba moja jako element spo³eczno�ci, spo-
³eczno�æ t¹ umacnia - a nie os³abia.

Droga pielgrzymia to tak¿e kontakt z
kilometrami (oko³o 350), pogod¹ (s³oneczny
skwar, ulewny deszcz), czasem (12 dni), z sob¹
(duchowy i fizyczny), osobami (z grupy, z piel-
grzymki, spotkanymi po drodze, udzielaj¹cymi
ró¿norakiej pomocy), a przede wszystkim
z Bogiem (przez Jego dzie³a - "wszystko co
stworzy³ by³o dobre"). I chocia¿ droga pielgrzy-
mia by³a przebyta przeze mnie 14 raz - Bóg
podczas ka¿dej, uwra¿liwia mnie na rzeczywi-
sto�æ znan¹ i prezentuje nowo�ci, które nie po-
zwalaj¹ na popadniêcie w rutynê czy znudze-
nie. Pomaga to w ¿yciu codziennym, które przy-
spieszaj¹c zachwyca siê najczê�ciej nad prêd-
ko�ci¹ a nie skutkami przemian.

PAWIK



Potrzeba. porozumiewania siê miêdzy
lud�mi jest tak samo stara, jak istnienie ro-
dzaju ludzkiego. Czytaj¹c w Ksiêdze Rodzaju
urywek o stworzeniu �wiata, a �ci�lej, cz³o-
wieka, dowiadujemy siê, ¿e Bóg przekaza³
Adamowi i Ewie konkretne zadania. Powie-
dzia³ im, do czego ich stworzy³ i czego im nie
wolno. Oni za�, aby mogli prawid³owo funk-
cjonowaæ musieli "odczytaæ" Wolê Bo¿¹. Po
dokonaniu czynu niew³a�ciwego zrozumieli,
¿e zrobili �le. Zrozumieli, czyli odczytali pra-
wid³owo nakaz Ojca.

Z up³ywem wieków cz³owiek nauczy³ siê
coraz lepiej przekazywaæ znaki drugiemu cz³o-
wiekowi, jak i coraz lepiej je odczytywaæ. Cz³o-
wiek potrzebowa³ i nadal potrzebuje kontak-
tów z drugim cz³owiekiem, ale równie¿ kon-
taktów w relacji: cz³owiek- Bóg i odwrotnie.
Tak. Bóg równie¿ potrzebuje i nieustannie
d¹¿y do utrzymania kontaktu z cz³owiekiem.
Dr¿y nie dlatego, aby wiedzieæ co cz³owiek
robi, ale dlatego, ¿e kocha go bezgraniczn¹
Mi³o�ci¹ i chce go zbli¿yæ do Siebie.

W Starym Testamencie jak wiemy takim
"przeka�nikiem" woli Boga byli prorocy. Ta-
kim "znakiem" kontaktu jest równie¿ Ko�ció³
�wiêty g³osz¹cy niezmienn¹ naukê Jezusa
Chrystusa, s¹ liczne przyk³ady dzia³ania Du-
cha �wiêtego, objawienia i wiele innych zna-
ków. Nie miejsce tu je wymieniaæ, ale na pew-
no ka¿dy móg³by podaæ ich co najmniej kilka.

�wiêty Franciszek mówi³, ¿e we wszyst-
kim, co nas otacza, jest cz¹stka samego
Boga, bo to On by³ Stwórc¹ wszystkiego.

Cz³owiek odczuwa coraz bardziej potrze-
bê lepszej i szybszej komunikacji wzajemnej,
Udoskonala metody i sposoby jej przekazu.
W dzie³o to wprzêga ca³e swoje si³y, umys³ i
zdobycze techniki. Wydawa³o siê, ¿e wynale-
zienie druku zrewolucjonizuje szybk¹ i dok³ad-
n¹ informacjê i na d³ugo zahamuje jej dalszy
rozwój. Nic z tego. Pomimo, ¿e prasa, dobra
ksi¹¿ka, s¹ w dalszym ci¹gu potrzebne i u¿y-
wane, jednak dzi� widzimy ¿e takie zdobycze
techniki jak radio, czy telegraf, niedawno jesz-
cze dla wielu jedyne "okno na �wiat" szybkiej

Czy potrafisz odgadn¹æ?

�ROZMOWA� Z PRZYROD¥ (1)
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informacji, staj¹ siê przestarza³e.
Dzisiejsze zdobycze techniki zwane w tym

przypadku "mass-mediami" "przestawily" nasz
umys³ na odbiór wizualny. Powodem tego jest
telewizja, Internet, przekazy satelitarne i
wszechw³adna komputeryzacja. Ten sposób
przekazu informacji, choæ z jednej strony wy-
godny, z drugiej strony powoli, ale nieustan-
nie nas zniewala. Poprzez szybko przekaza-
ny nam obraz podlegamy sterowaniu przez
niewielk¹ grupê osób, która narzuca nam dla
sobie wygodny sposób rozumienia wielu
spraw. Bombardowani nat³okiem wielu infor-
macji zapominamy o w³a�ciwym dla nas ich
odczytaniu.

Zapominamy o tym co nas otacza. Zapo-
minamy o potrzebie kontaktu z Bogiem, z
przyrod¹, z drugim cz³owiekiem.

Kto z nas, sterowany dzisiejsz¹ si³¹ obra-
zu, potrafi zrozumieæ to, co wokó³ najbli¿sze,
co nas otacza? Kto potrafi "rozmawiaæ" z
chmur¹, zachodem s³oñca, ro�linami, drze-
wami, zwierzêtami?

A jeszcze nie tak dawno, bo nasi ojcowie
(z tego starszego pokolenia), czy dziadkowie
potrafili! Tak by³o w rzeczywisto�ci i proszê
nie my�leæ, ¿e zamierzam pisaæ o astrologii,
horoskopach, kabale, czarach, czy okulty-
zmie. Nic z tych rzeczy.

Ta autentyczna "rozmowa" cz³owieka z
przyrod¹ mo¿liwa by³a dziêki wielowiekowej
obserwacji zjawisk przyrody. Cz³owiek znaj¹-
cy zachowanie zwierz¹t i ptaków wiedzia³, dla-
czego one siê tak, a nie inaczej zachowuj¹ w
okre�lonej porze roku. Znaj¹c ro�liny i drze-
wa wiedzia³, dlaczego one raz prêdzej, raz
pó�niej rozwijaj¹ siê na wiosnê, kwitn¹, czy
przygotowuj¹ siê do zimowego odpoczynku.
Poprzez obserwacjê chmur, wschodów i za-
chodów s³oñca potrafi³ przewidzieæ, jaka w
najbli¿szym czasie bêdzie pogoda. (cdn)

FORDOÑSKI OBSERWATOR, FOT. MIETEK

WITAMY GOR¥CO
Witamy gor¹co wszystkich studentów, a
zw³aszcza tych �wie¿o upieczonych, którzy
dopiero niedawno wst¹pili w szeregi braci stu-
denckiej. Pozdrawiamy tych, którzy byli
uczestnikami zorganizowanego przez DA
"Martyria" i Stowarzyszenie Katolickiej M³o-
dzie¿y Akademickiej "Pokolenie" obozu ada-
ptacyjnego dla studentów I roku w Ocyplu .
Relacjê z tego, co tam siê dzia³o znajd ziecie
w tym wydaniu "Na o�cie¿". Pozdrawiamy
równie¿ kadrê obozu, która troszczy³a siê o
ka¿dego i ka¿d¹, którzy zdecydowali siê na
sze�ciodniowy pobyt w Borach Tucholskich i
którym starczy³o pomys³ów, si³ i mocy do re-
alizacji  tego dzie³a. Ten obóz to wydarzenie
ca³kiem "�wie¿e", jeszcze ¿yj¹ce w naszych
sercach i umys³ach. Wracaj¹c do minionego
czasu wakacji, nie mo¿emy nie wspomnieæ o
dziewiêtnastej ju¿ Archidiecezjalnej Pieszej
Pielgrzymce na Jasn¹ Górê (26 VII - 06 VIII),
w której kroczy³a tak¿e ju¿ po raz ósmy z na-
szej parafii pod przewodnictwem ks. Krzysz-
tofa w sile oko³o 150 osób Grupa Akademic-
ka "Przezroczysta".  Pozdrawiamy tych, któ-
rzy w tym roku w ten w³a�nie sposób dotarli
do Pani Jasnogórskiej po raz pierwszy i po
raz kolejny.

15 LAT DA �MARTYRIA�
Nie mo¿emy zapomnieæ o rzeczy najwa¿niej-
szej w tym roku akademickim, a w 2002 ka-
lendarzowym, mianowicie o 15 - leciu istnie-
nia naszego O�rodka. Kochani to ju¿ 15 lat!
Ale Jubileusz! Oj bêdzie siê dzia³o! A zacznie-
my od pa�dziernika, w którym:
3.10 - pierwsza �rodowa Msza �wiêta aka-
demicka, a od 7 co niedzielê o godz. 18.30.
5.10 - Czuwanie pierwszopi¹tkowe o godz.
21.00 w kaplicy
9.10 - Grupa Rozwoju Intelektualnego "SA-
LOMON" zaprasza na godz. 19.30 na spo-
tkanie w temacie "Polityka a Ko�ció³"

VIII AKADEMICKIE DNI M£ODYCH
13-22.10 - VIII AKADEMICKIE DNI M£O-
DYCH ARCHIDIECEZJI GNIE�NIEÑSKIEJ:
koncerty: Magdy Anio³, Bajm, koncert muzyki
powa¿nej, maraton filmowy, którego go�ciem
bêdzie Jan Nowicki, rekolekcje akademickie,
które poprowadzi dla nas ks. Pawlukiewicz,
inauguracja roku akademickiego 2001/2002,
wyk³ady na bydgoskich uczelniach, bal otrzê-
sinowy
27.10 - Spotkanie popielgrzymkowe Grupy
Akademickiej "Przezroczystej"

PRZYGOTOWA£A  MONIKA

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

Je�li Bóg wszystko wie, je�li jest Panem
wszelkiego dzia³ania, je�li do Niego nale¿y
wszelka decyzja, to jaki sens ma modlitwa?

Ty za�, gdy chcesz siê modliæ, wejd�
do swej izdebki. zamknij drzwi i módl siê do
Ojca twego, który widzi w ukryciu. A Ojciec
twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. (Mt 6. 6)

Bóg chce naszej modlitwy, ¿eby nas
wprowadziæ w intymn¹ blisko�æ ze sob¹ i za-
prasza nas do wziêcia udzia³u w Jego dziele.
Bóg chce w³¹czyæ nas w swój plan.

Przez modlitwê poznajemy cel nasze-
go ¿ycia, poznajemy Bo¿y plan wzglêdem nas,

do�wiadczamy Bo¿ej mi³o�ci osobi�cie.
Bóg chce mieæ z nami bardzo osobist¹

relacjê, jak miêdzy przyjació³mi, ma³¿onkami
...

Do tego potrzebnych jest wiele godzin
przebywania ze sob¹, �wiadomo�ci obecno-
�ci tej drugiej Osoby, �wiadomo�ci Jej mi³o-
�ci. Modlitwa jest czasem, który dajemy so-
bie z Bogiem nawzajem, nasz czas...

(IA)

Je�li na �w. Prota (11IX)
jest pogoda albo s³ota, to na �w. Nikodema

deszcz jest albo go nie ma.

O modlitwie (1)

POTRZEBA
MODLITWY



Witamy wszystkich w kolejnym roku szkolnym!!!
Stêsknili�my siê za Wami! Rozpoczynamy szó-
sty rok dzia³alno�ci i jeste�my przekonani, ¿e
tak jak dotychczas dostarczymy Wam, drogim
parafianom i mieszkañcom Bydgoszczy, dziêki
organizowanym przedsiêwziêciom wielu wra¿eñ.
Na ³amach "Na o�cie¿" bêdziemy informowaæ o
tym co, gdzie i kiedy bêdzie siê dzia³o.
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00-18.00
w Biurze CKK "Wiatrak" mo¿na  dokonywaæ za-
pisów na zajêcia w roku szkolnym 2001/2002
do nastêpuj¹cych sekcji "Wiatraka":  jêzyk an-
gielski, jêzyk niemiecki, jêzyk w³oski, mate-
matyka, kó³ko plastyczne, aerobik, nauka gry
na gitarze, nauka gry na organach, rytmika,
taniec towarzyski dla dzieci i m³odzie¿y, pi³-
ka no¿na, szachy, nauka p³ywania, tenis ziem-
ny, kó³o przyrodniczo - ekologiczne, break
dance, zespó³ wokalny, kó³ko teatralne, �wie-
tlica, poranki filmowe dla dzieci, taniec no-
woczesny, biegi, grupa wsparcia dla m³odzie-
¿y niepe³nosprawnej,  kursy przygotowawcze
do matury z matematyki i j. polskiego.
Zg³oszenia w Parafialnym Klubie Sportowym
"Wiatrak" przy ul. Bo³tucia 5 od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 10.00 - 18.00 lub telefonicznie
po nr tel. 346 31 90 do dnia 25 wrze�nia.

DZI� ZAPRASZAMY:
22 wrze�nia (sobota) na Dzieñ Pieczonego
Ziemniaka, o godz. 17.00 ognisko.
29 wrze�nia (sobota) o godz. 15.00 - dzieci klas
pierwszych szkó³ podstawowych  do uczestnic-
twa w II Bydgoskim Turnieju o Tytu³ Szachowe-
go Mistrza Pierwszaków i Puchar Prezesa PKS
"Wiatrak".
6 pa�dziernika (sobota) - dzieci do udzia³u w ple-
nerze plastyczno - ekologicznym. Szczegó³owe
informacje znajd¹ siê na plakatach informuj¹-
cych o plenerze.
Od pa�dziernika br. raz w miesi¹cu dla dzieci,
uczêszczaj¹cych na zajêcia w "Wiatraku', dla
ich Rodziców, dla instruktorów oraz wszystkich
przyjació³ i sympatyków "Wiatraka" odprawiana
bêdzie Msza �wiêta (o dniu i godzinie poinfor-
mujemy w terminie pó�niejszym, dlatego b¹d�-
cie uwa¿ni).
W Biurze CKK "Wiatrak" mo¿na nabyæ CE-
GIE£KI o nomina³ach: 1,2,5,10,20 i 50 z³. Do-
chód z ich sprzeda¿y  przeznaczamy na bu-
dowê Domu Jubileuszowego. Wp³at na budo-
wê mo¿na równie¿ dokonywaæ na konto: Cen-
trum Kultury Katolickiej "Wiatrak" Bank
Pocztowy I/O Bydgoszcz 13201117-93028-
27003-100-0/0.
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W ostatnich tygodniach na budowie
Domu Jubileuszowego zakoñczono prace
rozbiórkowe dawniejszych dwóch salek ka-
techetycznych przy "starej" kaplicy (podziê-
kowanie dla pomocników).

Zamurowano zbêdne otwory okienne i
drzwiowe. Wywieziono ca³y gruz z rozebra-
nych salek katechetycznych, a wewn¹trz
"starej kaplicy" otynkowano i pomalowano

kolejne pomieszczenie gospodarcze. Pra-
ce projektowe zosta³y ukoñczone, nato-
miast trwa procedura sk³adania wniosku o
pozwolenie na budowê.

W pracach porz¹dkowych uczestniczy³y
2 osoby z parafii. Wp³at na konto budowla-
ne dokona³o 9 osób. w ostatnim okresie po-

maga³y firmy: Lobbe, Kontbud, Budopol, B-
Act, Elektromonta¿ Pomorski, drukarnia
RekPol, El-Set, Telekomunikacja Polska,
Poczta Polska i Bank Pocztowy S.A.
Wszystkich chêtnych, którzy pragn¹ w ja-
kiejkolwiek formie wesprzeæ dzie³o budo-
wy Domu Jubileuszowego prosimy o kon-
takt z "Wiatrakiem".

W imieniu CKK "Wiatrak", jako koordy-
nuj¹cego prace budowlane Domu Jubile-
uszowego (dla nas wszystkich) bardzo pro-
simy o dalsz¹ pomoc. Pocz¹tek prac ka¿-
dego dnia o godz. 9.00.

Ocypel latem

INTEGRACJA

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 PRZYSTAÑ  - tele-
fon zaufania  346-71-78 (pn - pt 17.00-20.00)
* Punkt Informacyjny o Sektach i Nowych Ru-
chach Religijnych (przy wspó³pracy z DA �Mar-
tyria�) kontakt: tel. 346-31-90, 346-31-94 * Nr
konta bankowego: PKO BP II O/Bydgoszcz Nr
10201475 -711153-270-1

W przeci¹gu tygodnia  dzia³o siê w
Ocyplu wiele ciekawych rzeczy, odby³o siê
wiele spotkañ. Przybywali do nas przeró¿ni
go�cie, dziêki czemu nowomianowani stu-
denci mieli okazjê zapoznaæ siê i porozma-
wiaæ z osobami, które od pa�dziernika bêd¹
z nimi bardziej zwi¹zane, choæby poprzez
uczelniê.

Wszystko rozpoczê³o siê w niedzielê
26 wrze�nia. Po zakwaterowaniu odby³a siê
Msza �wiêta polowa rozpoczynaj¹ca nasz
wspólny pobyt w Ocyplu.

W poniedzia³ek odwiedzili nas przed-
stawiciele najwy¿szych w³adz bydgoskich
uczelni. Wieczorem odby³y siê podchody,
które niespodziewanie przerodzi³y siê w noc-
ne - jedna z grup zgubi³a siê w lesie. Dopie-
ro po godzinie 0. 00 dotar³a do o�rodka, w
którym czeka³a gor¹ca herbata i kanapki.

We wtorek by³ dzieñ sportu, w ci¹gu
którego przeprowadzili�my szereg gier i za-
baw sportowych. Rozegrany zosta³ tak¿e
mecz siatkówki beani - kadra. Wygrali opie-
kunowie 2:1 w setach -  niestety nie zd¹¿yli-
�my zagraæ rewan¿u. Tego dnia wieczorem
odby³ siê pokaz mody, na którym ka¿da gru-
pa studentów wystawi³a swych reprezentan-
tów w ró¿nych kategoriach.

W �rodê wieczorem zasiedli�my przy
ognisku, przy którym �piewa³ i gra³ zespó³
"NASI DUSI". Obecny by³ tak¿e pan prof.
Kazimierz Sadkiewicz z ma³¿onk¹, z który-
mi studenci mieli okazjê porozmawiaæ.

W czwartek gwo�dziem programu by³o
spotkanie z fotoreporterem Przemkiem Mi-
ko³ajczykiem oraz Tele Ocypel - wiadomo-
�ci wprost z obozu przygotowane przez po-
szczególne grupy.

W pi¹tek na nasz¹ Mszê �wiêt¹ przy-
by³ ks. abp Henryk Muszyñski. Zaraz po
Eucharystii odby³o siê spotkanie, a po nim
wszyscy udali�my siê na wspólny posi³ek.

W sobotê wszyscy z bólem serca siê
¿egnali�my bowiem w przeci¹gu tygodnia
bardzo siê z sob¹ z¿yli�my.

Na szczê�cie rozstali�my siê na krót-
ko - do 7 pa�dziernika. Tego dnia po Mszy
�wiêtej o 18.30 odbêdzie siê spotkanie
uczestników obozu, na które serdecznie za-
praszamy.

WOJTEK

Na budowie Domu Jubileuszowego (2)

CZAS
ROZBIÓRKI

Diabe³, którego
�wiat postêpu,
demokracji,
wiedzy chcia³
pogrzebaæ,
pokaza³ sw¹
straszn¹ twarz.

Adam Michnik, 12.09.2001

Pozdrowienia
dla redaktorów �Gimzetki�.

Szczê�liwego nowego
roku szkolnego 2001/2002



SZATY LITURGICZNE (2)
WELON (³ac. velo - zas³ona) - zdobiona chu-
sta, rodzaj szala zak³adanego na ramiona
kap³ana, przez któr¹ trzyma on monstrancjê
podczas procesji, lub udzielania ni¹ b³ogo-
s³awieñstwa. Inna nazwa welonu to TU-
WIALNIA.
BURSA (³ac. bursa - kieszeñ) - kwadratowa
sztywna pochewka koloru bia³ego, w której
kap³an przenosi Naj�wiêtszy Sakrament.
MITRA (³ac. infula - wstêga wokó³ g³owy) -
wysokie ozdobne nakrycie g³owy biskupa lub
opata w czasie czynno�ci liturgicznych.
DALMATYKA (³ac. dalmaticus - dalmatyñ-
ski) - d³uga do kolan lu�na i zdobiona szata
zak³adana na albê przez diakona asystuj¹-
cego do Mszy �w. By³ to dawniejszy strój
mieszkañców Dalmacji przejêty przez Ko-
�ció³ jako strój dla papie¿a, pó�niej bisku-
pów, a od IV wieku szata dla diakonów.

KOLORY SZAT LITURGICZNYCH
Szaty liturgiczne zmieniaj¹ sw¹ bar-

wê zale¿nie od okresu roku liturgicznego,
oraz �wi¹t i wspomnieñ danego dnia. Kolo-
rami szat liturgicznych s¹:

BIA£Y - kolor niewinno�ci i rado�ci. Szata
w tym kolorze u¿ywana jest w �wiêta Pañ-
skie, oraz przez ca³y okres Bo¿ego Narodze-
nia i Wielkanocy, gdy nie przypada w tym
dniu �wiêto mêczenników, oraz w �wiêta ku
czci Matki Bo¿ej.
CZERWONY - kolor krwi, ognia i tryumfu.
U¿ywany jest w Wielki Pi¹tek, Uroczysto�æ
Zes³ania Ducha �wiêtego oraz w �wiêta i
wspomnienia mêczenników.
FIOLETOWY - kolor ¿alu i pokuty. U¿ywany
w Wielkim Po�cie i w Adwencie, oraz zawsze
podczas nabo¿eñstwa :Drogi Krzy¿owej.
ZIELONY - kolor nadziei na wieczne zba-
wienie. Stosowany jest w okresie zwyk³ym
roku ko�cielnego, gdy nie ma wskazañ do
stosowania innego koloru.
CZARNY - kolor smutki i ¿a³oby. Stosowany
jest w liturgii Dnia Zadusznego i pogrzebu,
oraz podczas Mszy pogrzebowych na równi
z kolorem fioletowym.
RÓ¯OWY - kolor bardziej radosny od pokut-
nego koloru fioletowego, dopuszczony do li-
turgii w III i IV niedzielê Adwentu. Wyra¿a
rado�niejszy nastrój zwi¹zany z bliskim ju¿
przyj�ciem Mesjasza.
B£ÊKITNY (NIEBIESKI) - kolor Maryjny, sto-
sowany w liturgii w Sanktuariach Maryjnych
i ko�cio³ach ku czci Matki Bo¿ej w �wiêta i
uroczysto�ci Maryjne. Kolor ten zosta³ wpro-
wadzony do u¿ytku w Ko�ciele po Soborze
Watykañskim II. (cdn)

OPRACOWA£  KFAD

Materia³y �ród³owe:
Kirste R., Tworuschka U., Dziekan M.: Wiel-
kie Religie - Przegl¹d Synoptyczny i Kalen-
darz Miêdzyreligijny, Wydawnictwo Verbi-
num, Warszawa 1998.

S£OWNIK
- PRZEWODNIK (27)
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Rok Prymasa Stefana Wyszyñskiego

BAJKA?
NIE BAJKA!

Siad³a wrona na czole wynios³ej jod³y.
Spojrza³a w³adczo wokó³ i wyda³a okrzyk zwy-
ciêstwa. Tej wrzaskliwej zjawie wydaje siê
prawdziwie, ¿e jod³a zawdziêcza jej wszyst-
ko: swój byt, wysmuk³¹ piêkno�æ, trwa³¹ zie-
leñ, si³ê w walce z wichrami. Godny podziwu
jest ten tupet wrony. Wielka dobrodziejka sto-
j¹cej cicho jod³y. A jod³a ani drgnie; zda siê
nie dostrzegaæ wrony: pogr¹¿ona w zadumie,
wyci¹ga ga³¹zki ramion swoich ku niebu. Znosi
pokojnie wrzaskliwego go�cia. Nic nie zm¹ci
jej my�li, jej powagi, spokoju. Wszak tyle
chmur ju¿ przesz³o nad jej czo³em, tyle pta-
ków przelotnych tu siê zatrzyma³o. -Posz³y jak
ty pójdziesz. Nie twoje to miejsce, nie czujesz
siê pewna i dlatego krzykiem nadrabiasz brak
mêstwa. To ja wyros³am z ziemi i trwam ko-
rzeniami w jej sercu. A ty; wêdrowna chmuro,
co rzucasz cieñ smutku na z³ociste me czo³o,
jeste� igraszk¹ wichrów. Trzeba ciê spokoj-
nie wycierpieæ. Wykraczesz swoj¹ nudn¹,
bezduszn¹, jak¿e ubog¹ pie�ñ - i odp³yniesz.
Có¿ zdo³asz krzykiem zdzia³aæ? Ja pozosta-
nê, by trwaæ w skupieniu, by budowaæ swoj¹
cierpliwo�ci¹, by przetrwaæ wichry i naloty, by
spokojnie pi¹æ siê wzwy¿. S³oñca mi nie przy-
s³onisz, sob¹ nie zachwycisz, celu mej wspi-
naczki nie zmienisz. By³ las, nie by³o was - i
nie bêdzie was, bêdzie las. Bajka? Nie bajka!

Stoczek Warmiñski, 1954 r. ks. Stefan
Kardyna³ Wyszyñski - "Zapiski Wiêzienne".

REDKA

Dla (starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
WRZE�NIOWA

opracowa³ KfAD

1. Na ko³ach samochodu
2. Tañcz¹cy samochód
3. Warto�æ przeciêtna
4. Maj¹tek ziemski
5. Znak rozpoznawczy
6. Dosta³ od Boga Dekalog
7. Tañce w lokalu
8. Rozszczepia �wiat³o bia³e
9. P³ynie przez Halicz
10.Fasada budynku
11.Odparcie ataku nieprzyjaciela
12. Kontroler w kinie
13. Zastawienie drogi
14. S³u¿¹cy rycerza
15. Ma�æ konia
16. Talk dla niemowlaka
17. Winien to co po¿yczy³
18. Religia starotestamentowa

W diagramie ujawniono cztery litery ka¿-
dego wyrazu. Korzystaj¹c z podpowiedzi
wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Litery z
wyró¿nionych pól czytane pionowo dadz¹ roz-
wi¹zanie. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na ad-
res redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty
parafialnej� do  30 wrze�nia br. Na autora
prawid³owej odpowiedzi czeka nagroda nie-
spodzianka. Powodzenia.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wyda-
nia brzmia³o: �PODRÓ¯UJÊ Z JEZUSEM�.

Nagrodê otrzymuje  Joanna Witnik, zam.
przy ul. Bo³tucia 2 w Bydgoszczy.  Gratulu-
jemy. Nagroda czeka w zakrystii.

11111 KKKKK OOOOO KKKKK IIIII
22222 PPPPP OOOOO EEEEE ZZZZZ
33333 ����� RRRRR IIIII AAAAA
44444 FFFFF OOOOO RRRRR KKKKK
55555 AAAAA TTTTT UUUUU TTTTT
66666 MMMMM OOOOO SSSSS ZZZZZ
77777 DDDDD AAAAA NNNNN GGGGG
88888 PPPPP RRRRR AAAAA TTTTT
99999 DDDDD NNNNN TTTTT RRRRR
0101010101 FFFFF RRRRR OOOOO NNNNN
1111111111 OOOOO DDDDD CCCCC ZZZZZ
2121212121 BBBBB IIIII EEEEE RRRRR
3131313131 BBBBB LLLLL DDDDD AAAAA
4141414141 GGGGG IIIII EEEEE KKKKK
5151515151 KKKKK AAAAA AAAAA NNNNN
6161616161 ZZZZZ AAAAA KKKKK AAAAA
7171717171 DDDDD £££££ IIIII KKKKK
8181818181 JJJJJ UUUUU ZZZZZ MMMMM

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
z przerw¹ od 13.30 do 13.45

BANKOMAT czynny ca³¹ dobê



KALENDARIUM
HISTORYCZNE

WRZESIEÑ
POLSKA
27.09.1331 Król W³adys³aw £okietek od-
niós³ zwyciêstwo nad Krzy¿akami w bitwie
pod P³owcami.

23.09.1941 Z Warszawy wys³ano pierwszy
transport kobiet do obozu w Rawensbru-
ek, na których dokonywano zbrodniczych
eksperymentów medycznych.

12.09.1981 Dzieñ ingresu Arcybiskupa Jó-
zefa Glempa na Stolicê Prymasowsk¹ w
Gnie�nie.

BYDGOSZCZ
4.09.1651 W Bydgoszczy zmar³ Wojciech
£ochowski, burmistrz i wieloletni rajca miej-
ski, kronikarz miasta do 1637 roku i funda-
tor oraz dobrodziej bydgoskiej fary.

29.09.1912 Ksi¹dz dziekan Antoni Tyra-
nowski po�wiêci³ nowy ko�ció³ pod wezwa-
niem �wiêtej Trójcy w Bydgoszczy.

5.09.1969 Na Starym Rynku ods³oniêto po-
mnik Walki i Mêczeñstwa d³uta prof. Fran-
ciszka Masiaka (bez tzw. szañca).

FORDON
22.09.1929 W Fordonie powsta³o samo-
dzielne ¿eñskie gniazdo Towarzystwa Gim-
nastycznego "Sokó³".

2.09.1939 Rano, oko³o 5.15 spad³y pierw-
sze niemieckie bomby na miasto.

PARAFIA
6.09.1991 Na wie¿y naszego ko�cio³a zo-
sta³ za³o¿ony krzy¿.
18.09.1993 W wypadku samochodowym
zgin¹³ by³y wikariusz naszej parafii ks. Ma-
rek Bronikowski.

15.09.1999 W �wiêto Matki Bo¿ej Bolesnej
kilku cz³onków Grupy Parafialnej "D¹b" po
raz pierwszy wziê³o udzia³ w Ró¿añcu
wspólnie z chorymi w Regionalnym Cen-
trum Onkologii w Bydgoszczy.

OPRACOWA£ KFAD

Ludzie z pomnika (44)

Urodzony 17 maja 1913 roku w Byd-
goszczy jako syn Apolinarego i Kazimiery
z domu Karzycka.

W 1920 roku rozpocz¹³ naukê w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej Bydgoszcz-
Czy¿kówko, gdzie ukoñczy³ 4 klasy. Na-
stêpny etap jego nauki to 3-letnia Szko³a
Wydzia³owa. Po jej ukoñczeniu wst¹pi³ do
Pañstwowego Seminarium Nauczycielskie-
go w Bydgoszczy. W 1931 roku przeniós³
siê do identycznego Seminarium do W¹-
growca, które ukoñczy³ zdaj¹c egzamin doj-
rza³o�ci w dniu 12 czerwca 1933 r. Po ukoñ-
czeniu Seminarium rozpocz¹³ roczn¹ bez-
p³atn¹ praktykê nauczycielsk¹ w publicz-
nej Szkole Podstawowej Bydgoszcz- Jach-
cice. Koñcz¹c praktykê stara³ siê o posa-
dê nauczycielsk¹, do czego by³a potrzeb-
na mu opinia zwierzchnika. Kierownik
Szko³y Franciszek Momot pisa³ w niej:

"Na podstawie obserwacji jego pracy
stwierdzam, ¿e obowi¹zki swoje wykonuje
bardzo sumiennie. Jest punktualny i bar-
dzo lubiany przez dzieci. Wyniki pracy za-
dowalaj¹ce. Jako nauczyciel klas ni¿szych
bêdzie dobry, gdy jeszcze trochê popracu-
je.

Uwa¿am, ¿e w pe³ni zas³uguje na
nadanie mu posady nauczycielskiej". Ta
opinia pozwoli³a na zatrudnienie go jako na-
uczyciela w Publicznej Szkole Powszech-
nej przy Miejskim Gimnazjum Matematycz-
no- Przyrodniczym im. Miko³aja Kopernika

MARIAN
MRUGOWSKI

W Radiu �Plus� znajdziesz najnow-
sze informacje z globu, kraju i regio-
nu, wiele dobrej muzyki i wartych za-
interesowania audycji. Radio  Plus
- radio dobrze  nastawione!
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w Bydgoszczy. Jednak ze wzglêdu na du¿e
bezrobocie nauczycieli w tym czasie, jako
najm³odszy sta¿em w tej placówce zosta³
w 1935 roku zwolniony. Chêæ podjêcia pra-
cy w innych szko³ach skoñczy³a siê niepo-
wodzeniem.

Przez jeden rok szkolny by³ nauczy-
cielem domowym dzieci Komendanta mia-
sta, majora Szulca. Dodatkowo dorabia³
sobie korepetycjami. Widz¹c, ¿e nie znaj-
dzie zatrudnienia w miejscowych szko³ch
postanowi³ szukaæ zajêcia poza Bydgosz-
cz¹.

W roku szkolnym 1936-37 by³ na-
uczycielem tymczasowym w Publicznej
Szkole Powszechnej w Grabionnie powiat
Wyrzysk, za� po roku obj¹³ tak¹ sam¹ funk-
cjê w Publicznej Szkole Powszechnej w
Kruszynie powiat Bydgoszcz.

W kwietniu 1939 roku z³o¿y³ egzamin
kwalifikacyjny przed Pañstwow¹ Komisj¹
Egzaminacyjn¹ uzyskuj¹c �wiadectwo na-
uczyciela wykwalifikowanego. Po tym eg-
zaminie Inspektor Szkolny w Bydgoszczy
rekomendowa³ go jako nauczyciela etato-
wego w Publicznej Szkole Powszechnej im.
Batorego przy ulicy Nowogrodzkiej w Byd-
goszczy. By³o to bardzo na rêkê Mrugow-
skiemu, poniewa¿ ca³y czas, pomimo pra-
cy poza Bydgoszcz¹, mieszka³ z rodzica-
mi w mie�cie, przy ulicy Grunwaldzkiej 202.
Mia³ zamiar równie¿ za³o¿yæ w³asn¹ rodzi-
nê, a data �lubu by³a ustalona na Bo¿e Na-
rodzenie 1939 roku. Czy zosta³ przyjêty do
tej pracy nie wiadomo, poniewa¿ w zwi¹z-
ku z wybuchem wojny brak o tym informa-
cji.

Zatrzymany zosta³ na ulicy obok miej-
sca zamieszkania przez patrol niemiecki w
dniu 5 wrze�nia 1939 roku za to, ¿e nie
uk³oni³ siê miejscowej Niemce Indze Vouss,
zamieszka³ej w budynku obok niego. Do-
prowadzono go do siedziby Gestapo, a z
chwil¹ uruchomienia obozu dla internowa-
nych Polaków przy ulicy Gdañskiej tam go
osadzono. Rozstrzelany zosta³ w dniu 14
pa�dziernika w Dolinie �mierci. Zw³oki Ma-
riana Mrugowskiego rozpozna³a podczas
ekshumacji w 1947 roku jego siostra Bar-
bara.

Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e
niektóre �ród³a podaj¹, i¿ Marian Mrugow-
ski zosta³ zastrzelony w dniu 5 wrze�nia na
ulicy w Bydgoszczy. Nie jest to jednak wia-
domo�æ do koñca prawdziwa, choæ praw-
d¹ jest, ¿e podczas zatrzymania oddano
do niego strza³y, a ten upad³ na ziemiê. Nie
zosta³ jednak w tym czasie zabity, ani na-
wet ranny.

PRZYGOTOWA£ KFAD

Materia³y �ród³owe:
Relacja cz³onków rodziny: Mariana, Zofii,
Janusza, Grzegorza i Izabeli,
Kronika bydgoska T XIV, TMMB Bydgosz-
czy 1992,
Archiwum i Izba Pamiêci ZNP

Ogonek
- Jasio! Dlaczego ten piesek, którego rysujesz nie ma
ogonka? - Jest jesce w o³ówku, prose pani!



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

22 lipca 2001 r.
Mariusz £ukasz £ubecki

ur. 16.06.2001
Hubert Bieñ

ur. 10.06.2001
Kamil £ukasz Brêczkiewicz

ur. 2.05.2001
Wiktor Jan Malich

ur. 30.05.2001
Weronika Maria Ciechelska

1.06.2001
Daniel M³odziñski

3.04.2001
28 lipca 2001 r.

Aleksandra Joachimiak
3.06.2001

3 sierpnia 2001 r.
Emilia Gabriela Swakowska

28.05.2001
5 sierpnia 2001 r.

Mateusz Wojtynowski
12.03.2001

Anna Beata £¹czna
4.07.2001

Klaudia Karolina Stankiewicz
1.07.2001

18 sierpnia 2001 r.
Melita Joanna Kalczyñska

23.06.2001
19 sierpnia 2001 r.

Aleksander Jan Wierzbicki
10.05.2001

Wiktoria Weronika Rafiñska
12.06.2001

Artur Wojciech Olszewski
5.03.2001

Paulina P¹czkowska
9.07.2001

Weronika Wiktoria Tarka
28.06.2001

Mateusz Maciej Appel
11.06.2001

Miko³aj Ko³odziejczyk
18.04.2001

Eliza Sobociñska
22.11.1999

Oskar Gaworecki
17.04.2001

25 sierpnia 2001 r.
Weronika Kinga Szymañska

29.06.2001
30 sierpnia 2001 r.

Dorian Dawid Szawurski
12.05.2001

9. wrze�nia 2001
Kszysztof Polarczyk

31.07.2001
Rozalia Luiza Olejniczak

23.06.2001
Sara Kotliñska

5.04.2001
Michelle Alicja Owczarzak

19.05.2001
£ukasz Spirka

18.07.2001
Julia Maria Durau

20.08.2001

SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy udzia-
le wspólnoty parafialnej w czasie nie-
dzielnej Mszy �w. o godz. 13.00. Dziec-
ko zg³aszaj¹ rodzice w Biurze Parafial-
nym podaj¹c kandydatów na chrzest-
nych (osoby ochrzczone, bierzmowane,
praktykuj¹ce, maj¹ce ukoñczone 16 lat
(je¿eli ¿yj¹ w ma³¿eñstwie musi to byæ
zwi¹zek sakramentalny). Zg³aszaj¹c
dziecko do Chrztu �w. trzeba przedsta-
wiæ odpis skrócony aktu urodzenia
dziecka z USC. Katecheza odbywa siê
zawsze przed Chrztem �w. w sobotê po
Mszy �w. o godz. 18.30.
Najbli¿sze terminy Chrztu �wiêtego:  23
wrze�nia i 14 pa�dziernika  2001 r.
SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek ma³-
¿eñski powinny zg³osiæ siê do Biura Pa-
rafialnego celem ustalenia terminu �lu-
bu i spisania protoko³u na 3 miesi¹ce
przed planowan¹ ceremoni¹ �lubn¹.
POGRZEB
Przy zg³oszeniu pogrzebu nale¿y przed-
³o¿yæ skrócony odpis aktu zgonu z USC.

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

Grzegorz Silkowski
ur. 20.10.1975 zm. 12.07.2001

Kazimierz Jasnowski
ur. 3.02.1937 zm. 14.07.2001

Jadwiga Kawka
ur. 28.06.1942 zm. 16.07.2001

Dariusz �liwiñski
ur. 21.03.1985 zm. 19.07.2001

Ryszard Bruzdewicz
ur. 14.04.1938 zm. 28.07.2001

Jadwiga Nowicka
ur. 10.10.1921 zm. 9.08.2001

Zofia Olkiewicz
ur. 10.03.1950 zm. 15.08.2001

Marian Kilichowski
ur. 4.09.1937 zm. 15.08.2001

Marianna Pezacka
ur. 28.12.1907 zm. 19.08.2001

El¿bieta Wawrzyniak
ur. 31.08.1910 zm. 17.08.2001

Eliza Orzeszkowa (1841 - 1910)
z Paw³owskich urodzi³a siê w Mil-
kowszczy�nie, zmar³a w Grodnie i
tam te¿ jest pochowana. Powie�cio-
pisarka, nowelistka, publicystka.
By³a córk¹ zamo¿nych ziemian.
Uczy³a siê na pensji sióstr Sakra-
mentek w Warszawie, gdzie spotka-
³a siê z Mari¹ Wasi³owsk¹ pó�niej-
sz¹ Konopnick¹. Pocz¹tkowe jej
publikacje zwi¹zane by³y ze �rodo-
wiskiem ziemiañskim. W czasie
powstania styczniowego, Orzeszko-
wa bra³a czynny udzia³ w pracach
pomocniczych. Pozna³a Romualda

Uczeni o Bogu (8)

ELIZA ORZESZKOWA

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

14 lipca 2001 r.
Marcin Roszyk

Bogumi³a Zofia Jamro¿y
4 sierpnia 2001 r.

Dawid Marek Lemañczyk-Klóska
Anna Maria Musiorska

Arkadiusz Wojciech Kowalczyk
Ewa Korzenecka

11 sierpnia 2001 r.
Grzegorz Binkowski

Anna Maria Frañczak
Marcin Stanis³¹w Frañczak
Izabela Justyna Czarnecka

Marcin Wudniak
Agnieszka Agata Chylarecka
S³awomir Jerzy Maækowski

Katarzyna Sylwia Lewandowska
Damian Szafrañski
Iwona Gornowicz

Andrzej Pawe³ Filipiak
Zofia El¿bieta Mroziñska

18 sierpnia 2001 r.
Maciej Krzysztof Krystek
El¿bieta Emilia G³owska

Marcin Farbotko
Anna Ewa Statnik

Tomasz Józef Kawala
Agnieszka Szymkowiak

Andrzej D¹browski
Milena Justyna Libecka

Rafa³ W¹growski
Justyna Hanna M³ynarska
Pawe³ Marcin Szczygielski

Marlena Gwiazdowska
Jaros³aw Zió³kowski

Violetta Wyrzykowska
25 sierpnia 2001 r.

Krzysztof Piotr Mrozik
Aleksandra Szulczyk
Przemys³aw Nowacki

Magdalena Dziukowska
Robert Kowalski

Agnieszka Sadowska
Przemys³aw Arkadiusz Lewandowski

Monika Murawska
30 sierpnia 2001 r.

Dariusz Krzysztof Szuwarski
Izabela Anna Muzyka
31 sierpnia 2001 r.

Daniel Arkadiusz Szymañski
Iwona Rybacka

1 wrze�nia  2001 r.
Marek Kuberski

Monika K³os
Wojciech Michalak

Anetta Maria Gackowska
8 wrze�nia  2001 r.
Marek Markiewicz

Aleksandra Szymañska
Karol Kruk

Jolanta Maria Rybarczyk
Artur Andrzej Duch

Monika Dorota Jarzembska

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,
wierno�æ i uczci-
wo�æ ma³¿eñsk¹
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Traugutta, ukrywa³a go w swoim
domu i pomaga³a przedostaæ siê do
granic Królestwa Polskiego. Od
1879r by³a wspó³w³a�cicielk¹ wypo-
¿yczalni i ksiêgarni wydawnictwa w
Wilnie. W 1891 i 1906 roku �wiêci-
³a jubileusze swojej twórczo�ci.
Dwukrotnie by³a wysuwana do na-
grody Nobla (1905 i 1909). W jej
twórczo�ci mo¿na rozró¿niæ trzy
najwa¿niejsze okresy; 1866-76 r,
1877-79 r. i 1892-1910 r., których
nici¹ wi¹¿¹c¹ jest ¿ywy stosunek
pisarki do powstania styczniowego.
Jej dorobek literacki jest ogromny.
Wymieniæ nale¿y chocia¿by: "Pa-
miêtnik Wac³awa" (1871), "Pan Gra-
ba" (1872), "Marta" (1873), "Pom-
paliñscy" (1876), "Maria" (1877),
"Meir Ezofowicz" (1878), "Niziny"
(1885), Dziurdziowie" (1885),
"Cham" (1888), "Nad Niemnem"
(1888), "Dwa bieguny" (1893), "Glo-
ria victis" (1910).

W li�cie z Grodna pisarka pisze:
"Czy kiedy� miliardy zrozpaczonych
g³osów nie krzykn¹ ku mogi³om sy-
nów naszego wieku "Oddajcie nam
Boga!"

Stwórco: Mam ciê na g³êbiach
duszy mojej i serca mego, mówisz
do mnie w dniach utrapieñ i rozma-
wiam z Tob¹ w noce samotne."

RED-A

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

85-796 Bydgoszcz, tel. 324-93-41 (Osiedle �Przylesie�)
ORGANIZUJEMY I POLECAMY:

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

abonamentowe [5,20 z³] * przygotowujemy domowe dania (na wynos) *
posi³ki regeneracyjne [3,10 z³]

Mieczys³aw Golec
ur. 5.05.1953 zm. 6.09.2001

spisa³y Irena G. i Maria B.
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Od 9 lipca do 20 lipca w CKK "Wiatrak" trwa³y pó³kolonie.

23 lipca zbierano ofiary na pomoc dla powodzian. Zebrano kwotê 3190
z³otych. Bóg zap³aæ.

25 lipca, w dniu wspomnienia �w. Krzysztofa, nast¹pi³o po wieczornej
Mszy �w. po�wiêcenie pojazdów mechanicznych. Zebrano 370 z³ z prze-
znaczeniem na zakup �rodków transportu dla polskich misjonarzy. Bóg
zap³aæ.

26 lipca wyruszy³a z naszej parafii do Czêstochowy Grupa Przezroczy-
sta, której przewodnikiem by³. ks. Krzysztof. Wêdrowa³o oko³o 150 osób.

30 lipca wyruszy³a do Czêstochowy Grupa Bia³o-¯ó³ta Pieszej Pielgrzymki
Promienistej. Grupie przewodzi³ ks. Edward. Do Czêstochowy dosz³o
151 p¹tników.

Od 26 lipca do 6 sierpnia Grupa "D¹b", wzorem lat ubieg³ych, prowadzi-
³a w czasie wêdrówki ww. grup modlitwy w ³¹czno�ci z pielgrzymami
(dziêki ³¹czom Radia Plus) w naszej kaplicy.

1 sierpnia go�cili�my pieszych pielgrzymów z Gdañska do Czêstocho-
wy. Po tegorocznej, niedawnej w Gdañsku powodzi, by³ to gest szcze-
gólnie wa¿ny.

Od 3 sierpnia sz³a tradycyjna Mini-Pielgrzymka Fordoñska nawiedzaj¹c
kolejno parafie pw.: �w. Mateusza, Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników,
�w. Marka, �w. £ukasza, �w. Jana i �w. Miko³aja.

5 sierpnia zbierano ponownie ofiary na potrzeby powodzian (tym razem
na po³udniu Polski). Zebrano 9305 z³otych. Od 6 sierpnia zbierano dary
rzeczowe dla poszkodowanych. Nie szczêdzili�my ofiar. Bóg zap³aæ.

Od 12 sierpnia do 2 wrze�nia rozprowadzano cegie³ki Caritas. Dochód
ze sprzeda¿y w wysoko�ci 1343 z³, w czê�ci przeznaczono na zakup
przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin najubo¿szych z naszej parafii, a
czê�æ przekazano do Caritas.

12 sierpnia zainaugurowa³a emisjê programu TV Niepokalanów II.

21 sierpnia przypada³ kolejny Dzieñ Fatimski. W modlitwach polecano
ludzi poszkodowanych podczas tegorocznych powodzi.

3 wrze�nia nast¹pi³a w naszym ko�ciele inauguracja nowego roku szkol-
nego 2001/2002 dla dzieci i m³odzie¿y. Na plebani, po wieczornej Mszy
�w., spotkali siê katecheci.

7 wrze�nia odby³o siê kolejne spotkanie Sejmiku parafialnego. Omawia-
no miêdzy innymi sprawê zainicjowania w naszej parafii Adoracji Naj-
�wiêtszego Sakramentu oraz przygotowania do odpustu parafialnego.

8 i 9 wrze�nia gra³ na Mszach �w. w naszym ko�ciele trzyosobowy ze-
spó³ muzyków z Zambii.

15 wrze�nia (sobota) od 15.00 odbêdzie siê na terenach za �star¹� ka-
plic¹ Festyn "Na dzieñ dobry", na który zapraszaj¹: CKK �Wiatrak� i �Oaza
M³odzie¿y�. Gwiazd¹ wieczoru bêdzie znany piosenkarz - Tomek Ka-
miñski. Pocz¹tek wystêpu o godz. 19.30.

16 wrze�nia w ko�ciele o godz. 20.00 -  tradycyjne Czuwanie z Maryj¹.

21 wrze�nia - tradycyjny Dzieñ Fatimski. Po Mszy �w. o godz. 18.30
procesja �wiat³a z ró¿añcem po ulicach naszej parafii.

Przez ca³y wrzesieñ odbywa w naszym ko�ciele praktykê duszpaster-
sk¹ ks. diakon Rafa³ Hordik. ¯yczymy Mu wiele mocy Bo¿ej i dobrych
owoców tego pos³ugiwania.

7 pa�dziernika (niedziela) - Odpust Parafialny. Msza �w. odpustowa o
godz. 13.00. Przez ca³y pa�dziernik nabo¿eñstwa ró¿añcowe.

Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego codziennie w naszej kaplicy o 15.00

Trwaj¹ prace na budowie Domu Jubileuszowego. Pocz¹tek prac w dni
robocze od godz. 9.00.

Inne informacje na stronach CKK "Wiatrak" i DA "Martyria".
Sk³ad ukoñczono i oddano do druku 14. wrze�nia br. Nastêpne wydanie  "Na o�cie¿"
planowane  jest  7 pa�dziernika br. Dziêkujemy  korespondentom  i sympatykom.

ZNACZENIE WYRAZÓW

Odgadnij wyrazy, a nastêpnie odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szyfru.
Poszczególne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu
wystarczy podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(I-10,M-6,B-2,C-6,E-11,I-1,A-9,E-
4,A-2) (D-8,J-2,G-5,K-2,B-6) (K-10,G-2,I-7,G-9,I-3,M-9,K-9,E-1,H-3) (J-
4,A-3,L-10,C-6) (B-6,M-3,C-2,G-6,I-8) (A-9) (I-9,A-2,H-3,K-8,E-5,M-11,B-
5,F-1,K-11,M-6,D-10,K-3,H-10,M-4,G-6,C-9)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy-
³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 30
wrze�nia. Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru to
has³o: �MATKO W CZAS WYPOCZYNKU UDAJÊ SIÊ DO CIEBIE PO
NOWE SI£Y DO PRACY�. Nagrodê otrzymuje Krystyna Witnik, zam.
przy ul. Bo³tucia 2 w Bydgoszczy. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

POZIOMO:
1E Najlepsze miêso na kotlety
2A Jeden z Archanio³ów
2H Smak, którego miar¹ jest czara
3E Niemowlak
4A Ogromny kloc drewna
4I Stolica Królestwa Jordanii
5D Jest ni¹ te¿ panierka
6A Gotowane owoce z cukrem
6J Znajduje siê pod kranem
7D Czwórka samolotów
8A Brak w sklepowej kasie
8I Pewien odstêp w czasie
9E ³¹czy psa z w³a�cicielem
10A Do tkania, lub miasto
10H Licytacja
11E Podnoszony na trwogê

PIONOWO:
A1 Legendarny potwór

KRZY¯ÓWKA WRZE�NIOWA (D)

OPRACOWA£ RASKE WIDIP

A8 B³yszczyk
B4 Narzêdzie do jedzenia
C1 S³u¿y do s³uchania
C8 �wiec¹ca reklama
D4 Gdy z kart, to nie zamieszkasz
E1 Zlot na £ysej Górze
E7 Drzewo polskich lasów
F1 Oplata graniczna
F9 Gramocz¹steczka
G3 Klekocz¹ce ptaki
H1 Ropucha olbrzymia
H9 Król w Rosji i Bu³garii
I1 Narzêdzie stra¿aka
I7 Posiadasz go obok wolnej woli
J4 Flamaster
K1 Utrzymywany w tañcu
K8 Na ulicy p³ynny, lub ograniczony
L4 Ulice obsadzone drzewami
M1 Wystêpek
M8 Jeszcze nie jezioro

TELEFONY
346-76-25 ks. proboszcz Zygmunt Trybowski, Biuro Parafialne
346-76-26 ks.  Stanis³aw Bezler (wew. 43), ks. Edward Wasilewski (41)
ks. Zbigniew Zimniewicz (44), ks. S³awomir Szwagrzyk (42)
346-31-94 ks. Krzysztof (DA �Martyria�)
346-76-27 Siostry SSpS: Krystyna, Mira, Joanna
346-31-90 (tel/fax) CKK �Wiatrak�,  Miesiêcznik �Na o�cie¿�

346-71-78 Telefon zaufania �Przystañ� (pn-pt 17.00-20.00)

16 Na o�cie¿ (9/2001)
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INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY

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


