
Józefa Kûnstler

Matka Boska Królowa Mêczenników
Znalaz³a ulicê Bo³tucia

i pod baldachimem nieba
wesz³a do ko�cio³a.

Boska
Królowa Mêczenników

z synkiem na rêku.
Mo¿e chcia³a pokazaæ ludziom,

¿e jest za ma³y
a winy �wiata za du¿e.

Mo¿e szuka³a Efezu,
¿eby wróciæ do domu.

Mo¿e przyby³a na wo³anie
a mo¿e chcia³a stan¹æ przed tob¹

twarz¹ w twarz
i spe³niæ pro�by otulone
modlitewnym szeptem.

Mo¿e szuka³a fordoñskiego wiatraka,
który miele zapa³ m³odych na ¿yczliwo�æ

dla cz³owieka z naprzeciwka.
A mo¿e szuka³a swoich �ladów na ziemi,

które z wieków na wieki przesypuje
piasek klepsydry historii.

Na pewno nie szuka³a mêczennika
lecz ciebie klêcz¹cego przed o³tarzem,

¿eby przypomnieæ s³owa us³yszane pod Krzy¿em
- Janie, oto Matka twoja.

ISSN 1505-7151

Na
o�cie¿

Miesiêcznik Parafii Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników

Rok IX(87)Nr 10 Bydgoszcz-Fordon, pa�dziernik 2001



W NUMERZE M.IN.:
Rozmowa miesi¹ca:
�Parafia ma swoje «pro» i «contra»�  (str.3)

Synod (3) Statuty i normy (str. 7)
�Tomek� - rozmowa z wokalist¹, twórc¹,
muzykiem Tomkiem Kamiñskim (str. 9)

Ch³opcy z Zambii (str. 10)
Program Akadmickich Dni M³odych (str. 11)
Rozmowa z przyrod¹ (str. 12)

Uczeni o Bogu (9) Andre Ampere (str. 15)

W NASTÊPNYCH NUMERACH:
Uczeni o Bogu
Dokumenty III Synodu ...

B³ogos³awiony Alfons Mazurek

1 str. ok³adki  - Fragment Piety ze sztandaru
parafialnego - fot. Mietek

Pa�dziernik jest w Ko�ciele miesi¹cem
po�wiêconym Królowej Ró¿añca �wiêtego.
Dzieñ �wiêta Matki Bo¿ej Ró¿añcowej przy-
pada 7 pa�dziernika. Jest to dzieñ Odpustu
Parafialnego i dzieñ powstania parafii. W tym
roku obchodzimy ju¿ XVIII rocznicê.

Korzystaj¹c z tej okazji, redakcja popro-
si³a ks. Proboszcza o rozmowê. Niech nie
maj¹ za z³e PT Czytelnicy rozmówcom ks.
Zygmunta Trybowskiego, ale wielow¹tkowa
rozmowa, jak¹ odbyli z naszym ordynariu-
szem miejsca jest ze wszech miar godna
przeczytania.

Du¿o, jak zwykle, dzia³o siê w "Wiatra-
ku". By³o wiele spotkañ, koncertów i dobrej
zabawy. Zamieszczone teksty s¹ jedynie pró-
b¹ przedstawienia tego co siê wydarzy³o.

Po zamachach w USA �wiat sta³ siê inny.
Módlmy siê o pokój dla nas wszystkich.

Na zakoñczenie wspomnê o nowej tra-
dycji, która powstaje w parafii. Od 5 pa�dzier-
nika rozpoczynamy copi¹tkow¹ Adoracjê
Naj�wiêtszego Sakramentu. Uczmy siê ko-
rzystaæ z tej mo¿liwo�ci uzyskania najró¿niej-
szych ³ask.

FRED
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Mo¿na nie czytaæ

G³os anio³a

PRZESUWANE CHWILE (1)

Witaj! Jest taka piosenka, któr¹ cza-
sami jeszcze dzieci �piewaj¹ w pa�dzierni-
ku ... "jak paciorki ró¿añca przesuwaj¹ siê
chwile..."  tak.... przesuwaj¹ siê chwilê i ka¿-
d¹ minut¹ jeste�my dalej i jednocze�nie bli-
¿ej. A je�li jeszcze te chwile przesuwaj¹ siê
jak paciorki ró¿añca to wszystko nabiera wy-
miaru nie z tej ziemi. Bardzo bym chcia³ by�
chwyci³ w swoje doros³e d³onie ró¿aniec...
Mo¿e ju¿ dawno go nie trzyma³e�, mo¿e
Twoje palce nie pamiêtaj¹ kszta³tu pacior-
ków i nie bardzo sobie radz¹ z przesuwa-
niem koralików... mo¿e ju¿ s³owa nie chc¹
uk³adaæ siê w p³ynn¹ melodiê "zdrowasiek"
tylko kanciato stoj¹ w gardle, drapi¹ pamiêæ,
szarpi¹ nerwy i nudz¹ troszkê... mo¿e po
prostu wyros³e� z ró¿añca, jak ze spodni albo
sweterka, i zapomnia³e�, ¿e trzeba w swoim

doros³ym ¿yciu mieæ tak¿e doros³y ró¿aniec.
Ró¿aniec, jak zawsze od wieków, z³o¿ony z
tajemnic radosnych, bolesnych i chwaleb-
nych, ale prze¿ywanych w Twoim ¿yciu -
codziennie, paciorek za paciorkiem dotyka-
j¹cy Twojego tu i teraz. Tak - mój kochany
Doros³y, czas ju¿ zabraæ siê za te paciorki,
czas ju¿ wzi¹æ ró¿aniec, póki ¿yjesz, póki
jeszcze masz czas, bo potem mo¿e byæ za
pó�no.

Nic siê nie bój - wezmê Ciê za rêkê i
przeprowadzê przez to, co teraz Ciê przera-
¿a, przez s³owa, które Ciê mo¿e mêcz¹,
przez Tajemnice, których sensu sobie nie
przypominasz - przeprowadzê Ciê jak na
obrazku - tym, gdzie za rêkê trzymam dziec-
ko i przeprowadzam je przez k³adkê nad
przepa�ci¹. Tak - Ty dzi� dla mnie jeste�
ma³ym dzieckiem, najwa¿niejszym dziec-
kiem, bo jestem Ci dany, bym siê Tob¹ opie-
kowa³. Ochroniê Ciê, podtrzymam, os³oniê
skrzyd³em... ale te¿ nie pozwolê leniucho-
waæ, nie pozwolê by� zadowoli³ siê byle
czym, by� zbyt szybko usprawiedliwia³, by�
marnowa³ czas... wiêc co? Do roboty!! Ró-
¿aniec czeka!

A z ró¿añcem Maryja - Ona nam tu
bardzo jest potrzebna, bo Ona pierwsza za-
chowywa³a wszystkie sprawy w sercu i roz-
wa¿a³a je - na tym polega ró¿aniec! Trzeba
w sercu zachowywaæ wszystkie sprawy, któ-
re Ciebie dotykaj¹, wszystkich ludzi, których
spotykasz i rozwa¿aæ, czyli przemy�leæ i
Bogu oddaæ, prze¿ywaj¹c tajemnice Jego
¿ycia. Bo w Twoim ¿yciu zawsze jest obec-
ny Bóg, ten, który ¿y³ na ziemi, który mia³
swoje chwile radosne i bolesne, który mia³
swoje chwile chwa³y - te chwile dotyka³y Jego
i tych, których pokocha³. Wiesz - teraz to
mo¿e wydaje siê trudne, ale nie martw siê,
jako� sobie z tym poradzimy. Zobaczysz jak
szybko wszystkie Twoje chwilê bêd¹ siê niby
same uk³ada³y w tajemnice radosne, bole-
sne i chwalebne. Zachowuj je w sercu i roz-
wa¿aj, co te¿ znacz¹ dla Ciebie i dla Twoje-
go zbawienia, co Bóg chce Ci powiedzieæ
przez konkretne zdarzenia Twojego ¿ycia.
Ka¿d¹ tajemnicê w modlitwie otwierasz "Oj-
cze nasz" - Najwy¿szemu, temu, który by³,
jest i bêdzie powie¿aj tajemnice swojego
¿ycia, tak na zapas, zanim w nie wejdziesz
g³êbiej, tak po prostu, nie wiedz¹c dok³ad-
nie co Ciê spotka za drzwiami - to w³a�nie
jest dzieciêce zaufanie! Potem razem z Ma-
ryj¹ przejdziesz kilka kroków, przesuwaj¹c
paciorek za paciorkiem, pozdrawiaj J¹ i za-
praszaj do swojego ¿ycia. Ona Ciê rozumie
we wszystkich twoich lêkach, rado�ciach,
zniechêceniach.... a jednocze�nie Ona Ciê
mo¿e nauczyæ piêknej mi³o�ci i ciszy serca.
A na koniec "Chwa³a Ojcu i Synowi, i Du-
chowi �wiêtemu" - czy Ty rozumiesz jaka
g³êbie kryje siê za tymi s³owami? Mówisz
Bogu, ¿e Go chwalisz za wszystko!

Popatrzmy teraz na tajemnice radosne
- na piêæ tajemnic, które uk³adaj¹ siê w ka-
wa³ek ¿ycia Maryi, Józefa, Jezusa, El¿biety
i Symeona... Tajemnica pierwsza - Zwiasto-
wanie. To tajemnica, która zawa¿y³a na dzie-

jach ca³ego wszech�wiata - czas jakby siê
zatrzyma³, Anio³ Gabriel wstrzyma³ oddech,
czekaj¹c na decyzjê Maryi... decyzjê, dziêki
której narodzi³ siê Zbawiciel �wiata - Jezus
Chrystus, który i Ciebie i mnie odkupi³. Mo¿e
czasami my�lisz, ¿e Ciebie to nie dotyczy,
¿e Bóg niczego Ci nie zwiastuje, ze nie po-
sy³a do Ciebie Anio³a i od Ciebie nic nie za-
le¿y. B³¹d! I do Ciebie Bóg przychodzi... pew-
nie, ¿e nie tak jak do Maryi, bo przecie¿ ka¿-
dy ma swoj¹ drogê, wiêc Ty masz inn¹ ni¿
Ona, ale uwierz a raczej przyjrzyj siê swoje-
mu ¿yciu - zobacz, ¿e jest wiele chwil w któ-
rych Bóg co� Ci zwiastowa³, co� Ci powie-
dzia³, do czego� zaprosi³, zapyta³, czy chcesz
.... i mo¿e a¿ do tej chwili czeka na odpo-
wied�? Jak d³ugo bêdziesz zwleka³, by Bogu
powiedzieæ "tak"?

Teraz wyszeptaj "Chwa³a Ojcu..." i po-
biegnijmy do tajemnicy drugiej - do nawie-
dzenia �w. El¿biety. Maryja - mimo, ¿e w³a-
�nie dowiedzia³a siê, ¿e jest Matk¹ Boga,
pobieg³a przez góry do El¿biety, swojej krew-
nej, by pomóc jej, by s³u¿yæ, by trwaæ... po-
bieg³a z po�piechem... wiesz - bardzo lubiê

ten po�piech Maryi - nie ma w nim nic z nie-
pokoju tego �wiata, nie ma nic, z nerwowe-
go podpatrywania na zegarek, ale jest po-
�piech mi³o�ci, która nie mo¿e czekaæ gdy
kto� jej potrzebuje; jest to po�piech kocha-
j¹cego serca, które nie gubi pokoju, bo do-
brze wie, jaki jest cel tego po�piechu, nie
gubi siebie samego, nie zatraca siebie, ale
siebie ubogaca, wydoskonala, wyostrza
wzrok serca, by dostrzec wyra�niej i piêk-
niej te miejsca, gdzie jeszcze nie ma  mi³o-
�ci. Czy umiesz tak siê spieszyæ, by ludzi nie
tratowaæ, ale ich odnajdywaæ i nie�æ im po-
cieszenie, pomoc, by siê nad nimi pochylaæ?
Czy mo¿na powiedzieæ o Tobie, ¿e siê spie-
szysz, by nie�æ mi³o�æ? A mo¿e nie masz
na to czasu? Ech! Kochany mój... b¹d� cza-
sami trochê nierozs¹dny i biegnij przez góry
do tych, którzy Ciebie potrzebuj¹! A góry -
sam wiesz - tak czêsto wyrastaj¹ w Twoim
domu, w pracy, w�ród znajomych, s¹sia-
dów... biegnij przez te góry, by w koñcu spo-
tkaæ cz³owieka!! [cdn.]

TWÓJ ANIO£ M
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Rozmowa miesi¹ca

 PARAFIA MA SWOJE «PRO» I «CONTRA»
z ksiêdzem Zygmuntem Trybowskim - proboszczem parafii Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników

rozmawiaj¹ Krzysztof i Mietek
W roku 1993, podczas rozmowy dla "Na
o�cie¿" (specjalne wydanie z okazji X-le-
cia parafii) i w zwi¹zku z konsekracj¹ ko-
�cio³a, ksi¹dz Proboszcz powiedzia³ takie
zdanie: "Dosta³em bez pytania dekret i 10
lat temu przyby³em do Fordonu. Ruszy³a
budowa. Czas nagli³." Co nagl¹cego jest
dzi�?
Jestem trochê zaskoczony tym pytaniem. O
co nagl¹cego chodzi - o potrzeby material-
ne, czy duchowe?
Mo¿e o jedno i drugie?
Pewnie najbardziej nagl¹ce s¹ potrzeby du-
chowe, chocia¿ zazêbiaj¹ siê one z material-
nymi. Aktualnie, skoro rozebrali�my stare
salki katechetyczne, z inicjatywy ks. Krzysz-
tofa przy by³ej kaplicy i zaczêli�my co� robiæ,
nale¿a³o by szybko budowaæ, budowaæ Dom
Jubileuszowy. I tak materialnie my�l¹c, aby
budowaæ i nie zniszczyæ tego, co jeszcze
mo¿na uratowaæ. A tak duchowo, aby s³u¿y-
³o to dzie³o parafianom, choæ najbardziej pew-
nie m³odzie¿y. Przecie¿ to w³a�nie m³odzie¿
jest nadziej¹ Ko�cio³a i dlatego chcemy, aby
te warto�ci duchowe by³y tam przekazywa-
ne, dawane i brane. Powstaj¹cy Dom Jubile-
uszowy to taka placówka samorealizuj¹ca siê
duchowo dla wielu parafian i integruj¹ca nas
wszystkich. Inn¹ tak¹ trosk¹ materialn¹ jest
ogrzewanie ko�cio³a. Ogrzewanie dotychcza-
sowe, czyli komunalne, jest bardzo drogie.
Rozwa¿amy mo¿liwo�æ zastosowania inne-
go rodzaju ogrzewania. Ta sprawa, mimo ¿e
wydaje siê czysto materialna, ma równie¿ pe-
wien wymiar duchowy. Przecie¿ zim¹ w lep-
szych warunkach, w cieplejszej �wi¹tyni, bê-
dziemy mogli wiêcej czasu po�wiêciæ na
chwalê Bo¿¹. Jeszcze innym, równie¿ wyda-
wa³oby siê czysto materialnym problemem,
jest budowa Kalwarii Bydgoskiej w Dolinie
�mierci. To przedsiêwziêcie jest bardzo kosz-
towne i d³ugotrwa³e, dzie³o na d³ugie lata. Po-
wstanie Kalwarii ma równie¿ swój wymiar du-
chowy. Bêdzie to przecie¿ miejsce zadumy i
modlitw, miejsce swego rodzaju przysz³ej tra-
dycji w parafii i mie�cie Bydgoszczy i to pew-
nie na ca³e wieki.

Wspomnia³ ks. Proboszcz, ¿e m³odzie¿
jest nadziej¹ Ko�cio³a. Czy pamiêta ksi¹dz
dzieñ swojej m³odo�ci, datê 2 czerwca
1963 roku?
Oczywi�cie, ¿e pamiêtam. Przecie¿ to by³
dzieñ moich �wiêceñ kap³añskich. Przypada³y
one w Uroczysto�æ Zes³ania Ducha �wiête-
go. Zaraz drugiego dnia, wówczas w drugie
�wiêto Zielonych �wi¹t - dzi� powiedzieliby-
�my w �wiêto Matki Ko�cio³a - mia³em Mszê
�w. prymicyjn¹.

Czy �wiêcenia kap³añskie w dniu Zes³a-
nia Ducha �wiêtego to by³a taka tradycja
�wiêceñ kap³añskich w Pelplinie?
Kiedy� tak. Zreszt¹ czêsto do dzi� bywa tak
w wielu seminariach. Choæ dzi� to raczej przy-
padaj¹ w wigiliê tej uroczysto�ci, czyli w so-
botê, a Msza prymicyjna ma miejsce w sam¹
uroczysto�æ.

Czy pozosta³y ksiêdzu w pamiêci jakie�
ciekawe zdarzenia z dnia �wiêceñ, czy
prymicji ?
Najbardziej w pamiêci mam �wiecenia. Z dnia
prymicji utkwi³a mi w pamiêci wiadomo�æ, ¿e
tego dnia zmar³ Ojciec �wiêty Jan XXIII.
Pierwszy i jedyny raz wspomina³em w kano-
nie Modlitwy Eucharystycznej tego papie¿a.

To dzia³o siê ponad 38 lat temu. By³y za-
pewne w ¿yciu kap³añskim chwile rado-
sne i smutne. Co najbardziej utkwi³o ksiê-
dzu w pamiêci?
To do�æ d³ugi czas i by³o tych chwil sporo.
Sam nie wiem jak szybko to przelecia³o. Ju¿
po pierwszym roku kap³añstwa, bêd¹c wika-
riuszem w Gorêczynie, zachorowa³em. Oka-
za³o siê, ¿e konieczny by³ prawie dwutygo-
dniowy pobyt w szpitalu w Kartuzach. Na tej
te¿ placówce, byæ mo¿e równie¿ z powodu

choroby mia³em swój pierwszy kontakt z pa-
nami z UB (Urzêdu Bezpieczeñstwa, przyp.
red.). M³odego wówczas i schorowanego ka-
p³ana namawiali - czy kusili, aby na przyk³ad
z listów Episkopatu opuszcza³ pewne zdania.
Obiecywali leczenie szpitalne, a pó�niej sa-
natorium - za darmo. Przekonywali, ¿e prze-
cie¿ nikt nie bêdzie o tym wiedzia³. ¿e inni
te¿ tak robi¹ itd.

To jedyny okres, w którym mia³ ksi¹dz do
czynienia z tymi panami?
Nie, nie jedyny. Pamiêtam jak pracowa³em
jako wikary w Che³m¿y, a by³a to druga po³o-
wa lat sze�ædziesi¹tych dwudziestego wie-
ku, jak przygotowywali�my siê na przyjazd
prymasa Stefana Wyszyñskiego. Bardzo w
tych przygotowaniach przeszkadza³y nam
urz¹dzane przez szko³y, placówki kulturalne
i w³adze miejskie ró¿ne festyny, konkursy, i
inne imprezy. By³o to wszystko tak trochê
sztuczne, takie wymuszane. Na te imprezy

urz¹dzane w niedziele wywo¿ono m³odzie¿,
przymuszaj¹c j¹ do obecno�ci np. poprzez
sprawdzanie list obecno�ci. Akurat w niedzie-
lê, poprzedzaj¹c¹ wizytê Prymasa przypad³o
na mnie g³oszenie kazañ. Mówi³em wówczas,
zw³aszcza do rodziców, o tych praktykach.
Stwierdzi³em, ¿e dziwiê siê takiemu my�le-
niu, bo czego to "w³adza" siê boi, przecie¿
r¹k z³o¿onych do modlitwy nie trzeba siê baæ.
Baæ siê nale¿y rêki, która �ciska pistolet, lub
która nam wygra¿a. Ju¿ nastêpnego dnia
by³em wezwany do komisariatu do Torunia.

I co tam siê dzia³o?
By³o to, co zwykle dzia³o siê w tamtych cza-
sach - spotkanie i rozmowy bardzo szarpi¹-
ce nerwy.
Trzecie Tysi¹clecie rozpoczê³o siê dla
ksiêdza rado�nie. Uda³o siê byæ w Rzymie,
spotkaæ z Ojcem �wiêtym, jak równie¿
pielgrzymowaæ do Ziemi �wiêtej.
Rzeczywi�cie by³em w jednym i w drugim
miejscu. Mo¿e powiem trochê o tym, jak w
ogóle do tego dosz³o. Skoro ju¿ o tym mówi-
my, to pragnê jeszcze raz podziêkowaæ moim
sponsorom i dobrodziejom. Przyznam, ¿e nie-
wiele mnie to pielgrzymowanie kosztowa³o.
Z wyjazdem do Rzymu nosi³ siê ksi¹dz
Krzysztof, m³odzie¿ z DA i Centrum Kultury
Katolickiej "Wiatrak". Ci m³odzi ludzie tak pra-
gnêli, aby Ojciec �wiêty pob³ogos³awi³ "wy-
dobyty" z Doliny �mierci kamieñ, który mia³-
by byæ kamieniem wêgielnym pod budowê
Domu Jubileuszowego. By³a wówczas taka
pro�ba, aby udaæ siê z nimi. Z drugiej strony
by³y jednak obawy. Warunki podró¿y do Rzy-
mu by³y trochê spartañskie, takie powiedzia³-
bym - m³odzie¿owe. Nie by³o noclegów w
hotelach, a tylko w autokarze i to wydawa³o
siê dla mnie trudne. Jednak pokona³em tru-
dy i by³em.

Mo¿emy co� us³yszeæ o tym, jak by³o na
spotkaniu z Ojcem �wiêtym?
To tak wewnêtrznie narasta³o to oczekiwa-
nie. Mimo. ¿e ksi¹dz Krzysztof mia³ pouzgad-
niane wszystko z ksiêdzem bp. Stanis³awem
Dziwiszem i ojcem Konradem Hejmo - domini-
kaninem - opiekunem polskich pielgrzymów
w Watykanie i Rzymie - to na miejscu nie
mieli�my stuprocentowej pewno�ci, ¿e spo-
tkanie dojdzie do skutku. Wszystko jednak
siê uda³o. By³o tam w tym samym czasie spo-
ro delegacji z ca³ego �wiata, mo¿e 40 czy 50
grup, a w�ród nich i my. To by³o naprawdê
wielkie wyró¿nienie, spotkaæ siê bezpo�red-
nio po �rodowej audiencji, tak osobi�cie - z
Papie¿em.

Czy jakie� s³owo Ojca �wiêtego, mo¿e
gest, utkwi³y ksiêdzu szczególnie w pa-
miêci?
Ojciec �wiêty przede wszystkim s³ucha³, bar-
dzo ma³o mówi³. Przy nas o¿ywi³ siê trochê
na s³owo "Bydgoszcz", pob³ogos³awi³ kamieñ
i dotkn¹³ go d³oni¹. Mia³em okazjê i dar uca-
³owaæ pier�cieñ Rybaka.

Fot. �wiêcenia kap³¹ñskie ks. Zygmunta
w Katedrze Pelpliñskiej - 2.06.1963
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To zapewne niesamowite, ¿e Ojciec �wiê-
ty s³ucha i milczy, a na koniec potrafi pod-
sumowaæ wszystko jednym zdaniem lub
gestem?
Tak, rzeczywi�cie jest to niesamowite. Prze-
cie¿ tam by³y delegacje z ró¿nych stron �wiata
i ka¿da z nich mia³a swoje, jak¿e czasem ró¿-
ne sprawy i problemy. Ka¿da te¿ mówi³a in-
nym jêzykiem. Ojciec �wiêty potrafi³ s³uchaæ,
pokonaæ ró¿nice jêzykowe i ka¿demu co�
rzec.
Pewnie równie wielkie wydarzenie to piel-
grzymka ksiêdza do Ziemi �wiêtej. Ksi¹dz
bp Stanis³aw G¹decki, jako specjalista od
archeologii biblijnej, by³ dobrym przewod-
nikiem po Ziemi �wiêtej?
Tak, rzeczywi�cie ksi¹dz Biskup to dobry
przewodnik na tamtej ziemi.
Co podczas tej pielgrzymki ksiêdza pro-
boszcza najbardziej zaskoczy³o?
Takiego wielkiego zaskoczenia nie odczuwa-
³em. Na Ziemi �wiêtej stan¹³em ju¿ dwadzie-
�cia lat temu. To by³ drugi mój pobyt, wiêc
wiele miejsc zna³em. Taka szczególna ³aska
obecnej pielgrzymki to fakt, ¿e dane mi by³o
wej�æ na Górê Synaj, na której wtedy nie by-
³em.
Jak dosz³o do tej pielgrzymki?
Namawiali mnie do tego parafianie. Niektó-
rzy ofiarowali siê w znacznej czê�ci sponso-
rowaæ. Namawia³ mnie równie¿ podczas ró¿-
nych spotkañ: wizytacji dekanatu, czy jako
opiekun m³odzie¿y akademickiej - przebywa-
j¹cy tu czêsto ksi¹dz biskup G¹decki. Kiedy
ju¿ zdecydowa³em siê, wzi¹³em udzia³ w spo-
tkaniu, które poprzedza³o pielgrzymkê. By³o
to spotkanie organizacyjne w Gnie�nie, gdzie
ka¿dy kap³an móg³ sobie, w jaki� sposób,
obraæ miejsce celebry Mszy �wiêtej i homilii
podczas pielgrzymki. Do tych prze¿yæ ducho-
wych w Ziemi �wiêtej mo¿na by³o siê przy-
gotowaæ ju¿ przed wyjazdem. Mnie przypa-
d³o g³oszenie homilii w Nazarecie - w Grocie
Zwiastowania i na Górze B³ogos³awieñstw. To
by³o du¿e prze¿ycie duchowe móc dzieliæ siê
s³owem w tak cudownych miejscach, pomi-
mo, ¿e jak wspomnia³em, w jednym i drugim
miejscu ju¿ by³em.
A Góra Synaj, z której Moj¿esz schodzi³ z
tablicami przykazañ?
No w³a�nie - to najwiêksze prze¿ycie, bo to
by³ mój pierwszy pobyt. Z drugiej strony, samo
wej�cie na szczyt, to ju¿ by³ wielki wysi³ek fi-
zyczny. Grupa nasza sk³ada³a siê z 23 osób:
ks. bp Stanis³aw G¹decki, 5 kap³anów i po-
zostali to osoby �wieckie. Na sam szczyt
osiem osób nie wesz³o z ró¿nych wzglêdów,
tak¿e zdrowotnych, a z tych, co siê wybrali
na górê, jeszcze dwóch pozosta³o na trasie
nie mog¹c dalej i�æ. By³em na samym szczy-
cie i to odczytujê jako wielk¹ ³askê.

O jakiej porze dnia wchodzili�cie?
Wchodzili�my o drugiej w nocy i stamt¹d ogl¹-
dali�my wschód s³oñca. O brzasku, jak tylko
by³o widaæ litery w Mszale odprawili�my Mszê
�w. Ustawili�my tam sobie dwa kamienie je-
den na drugim i to by³ nasz o³tarz. Ten wysi-
³ek fizyczny i duchowe uniesienie podczas
Eucharystii by³y dla mnie wielkim prze¿yciem.

Mówi siê, ¿e z góry lepiej widaæ. Czy to

prawda?
Prawda. Widok wschodz¹cego s³oñca, tego
nadchodz¹cego dnia by³ przepiêkny. Mam
zdjêcie stamt¹d na pami¹tkê.
Mo¿e jeszcze co� o Nazarecie?
W Nazarecie mieli�my równie¿ wielkie szczê-
�cie. Pielgrzymów by³o ma³o, wiêc zarówno
w hotelu, jak i w samej bazylice nie by³o t³o-
ku. Nie potrzebowali�my czekaæ na swoj¹
kolejkê i nie byli�my ograniczeni czasowo (bo
inni czekaj¹ za nami na swoj¹ kolej). Nasz
przewodnik, braciszek - franciszkanin, te¿
móg³ nam wiele czasu po�wiêciæ. Druga spra-
wa to samo miejsce Wielkiej Tajemnicy w
Grocie. Nad Tajemnic¹ Zwiastowania mo¿-
na siê tu zadumaæ, ale i samo miejsce ma
swój klimat. To te¿ wielka ³aska byæ w takim
miejscu i zdawaæ sobie sprawê, ¿e to cudow-
ne zdarzenie odbywa³o siê w³a�nie tu.
Kiedy� w rozmowie wspomina³ ksi¹dz
Proboszcz, ¿e wstaje o szóstej rano. Czy
tak jest do dzi�?
Tak, to taki biologiczny zegar. Kiedy� by³o to
podyktowane tym, ¿e najczê�ciej o godzinie

7.00 odprawia³em Mszê �w. Teraz siê zmie-
ni³o, bo ksiê¿a wikariusze pracuj¹cy jako ka-
techeci najczê�ciej odprawiaj¹ tê Mszê, a ja
dopiero o godz. 8.30. Ale nadal wstajê o 6.00,
oko³o 6.10 odmawiam Laudesy z Radiem
Maryja, a po modlitwach porannych oko³o
7.30 idê na �niadanie. O 8.15 ponownie je-
stem w kaplicy.
Na obrazku prymicyjnym ksiêdza widnie-
je napis: "Nie mi³ujmy s³owem i jêzykiem,
ale czynem i prawd¹". Czy trudno by³o re-
alizowaæ to has³o obrane przez niedo-
�wiadczonego neoprezbitera w ci¹gu 38
lat kap³añstwa?
By³o bardzo trudno i nadal tak jest. Tak siê
trochê sam zawstydza³em przed 25-leciem
kap³añstwa. Wielu Jubilatów z tej okazji zmie-
nia swoje wezwanie. Ja pozostawi³em to ha-
s³o z kap³añskiej m³odo�ci, czuj¹c tak w praw-
dzie, ¿e jak dotychczas jako� nie jestem w
stanie tak do koñca go zrealizowaæ. Wtedy
by³ to mo¿e taki trochê m³odzieñczy zapa³.
Jednak z drugiej strony, u Boga nie ma rze-

Fot. Ks. Zygmunt z rodzicami przed domem rodzinnym w Luzinie

czy niemo¿liwych. Chcê i proszê, aby ono mi
choæ trochê pomaga³o, aby w miarê moich
si³ i �rodków co� z niego by³o w moim ¿yciu.

W rozmowie z ks. Krzysztofem sprzed 8
lat mówi ksi¹dz, ¿e cz³owiek siebie nie
przeskoczy i ¿e lubi ksi¹dz konfesjona³.
Czy co� siê zmieni³o w tych sprawach?
S³owa, ¿e cz³owiek sam siebie nie przesko-
czy, trochê mn¹ zachwia³y, gdy Ojciec �wiê-
ty wyda³ na swe 50-lecie kap³añstwa ksi¹¿kê
pt. "Przekroczyæ próg nadziei". On tam sfor-
mu³owa³ my�l, ¿eby mieæ nadziejê wbrew
nadziei. Ju¿ sam tytu³ wskazuje, ¿e moje
wcze�niejsze s³owa to by³o tylko my�lenie tak
po ludzku. Tak duchowo, z Bogiem, to pew-
nie jest mo¿liwe, ¿e cz³owiek mo¿e przekro-
czyæ, czy przeskoczyæ samego siebie.

A konfesjona³?
To jest nadal aktualne, choæ te¿ czujê we-
wnêtrznie, ¿e za ma³o tam przebywam. To
pewnie trochê oskar¿a, ¿e z jednej strony
lubiê, a z drugiej strony ma³o czyniê. Ten czas
po�piechu, obowi¹zki, jak i pewnie kondycja
fizyczna sprawiaj¹ taki stan jaki jest. Jednak

kiedy tylko mogê, to idê do konfesjona³u nie
bacz¹c, czy akurat mam tam dy¿ur - jakby to
powiedzieæ - na dy¿ur poza dy¿urem.
Czy, aby "pracowaæ" wiele godzin w kon-
fesjonale, trzeba mieæ jakie� specjalne
usposobienie?
Nie, pewnie nie. Prawd¹ jest, ¿e kiedy�, to
by³o wielkie zapotrzebowanie na spowiedni-
ków, wiêc byli kap³ani, którzy wiele czasu
przebywali w konfesjonale. Obecnie to siê
trochê zmieni³o. Nie wiem, mo¿e kondycja
wspó³czesnego cz³owieka jest s³absza? Mo¿e
to spowodowa³o pokusê, ¿e jak inni wycho-
dz¹ z konfesjona³u nie maj¹c penitentów, to
ja posiedzê 5 minut d³u¿ej i jestem bohate-
rem? - Jednak nie o to chodzi. Choæ, z dru-
giej strony, przecie¿ nie ma sensu siedzenie
w konfesjonale w pustym ko�ciele, czy kapli-
cy, kiedy nikogo tam nie ma. Zawsze jednak
proszê moich ksiê¿y wspó³pracowników, aby
choæ w niedzielê 15 minut przed Msz¹ �w.
byli w konfesjona³ach. Wtedy s¹ tam rzeczy-
wi�cie potrzebni.
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Praca w konfesjonale to równie¿ forma
duszpasterstwa?
Nie wiem, czy to tak mo¿na nazwaæ. Pewnie
ani kiedy�, ani wspó³cze�nie du¿o siê o tym
nie mówi³o. Mówi siê natomiast o kierownic-
twie duchowym w konfesjonale. To powinno
tak byæ, aby penitent móg³ wybraæ sobie ka-
p³ana jako przewodnika. Wiem jednak, ¿e w
praktyce jest to z ró¿nych powodów bardzo
trudne.
Jak ksi¹dz "regeneruje" si³y duchowe po
zmaganiu siê z duchowymi s³abo�ciami
wielu ludzi?
Nie odczuwam specjalnego zmêczenia bar-
dziej, ni¿ przy innych pracach. Oczywi�cie,
gdy jest zimno, to trzeba pój�æ na szklankê
ciep³ej herbaty, by siê rozgrzaæ.

A pos³ugiwanie w konfesjonale to rodzaj
³aski?
Mo¿e i ³aski, a mo¿e rado�ci?! Gdy przyjdzie
kto� bardzo pokaleczony, kto�, kto d³ugo nie
by³ w jedno�ci z Bogiem, to przecie¿ rado�æ,
¿e znalaz³a siê zagubiona owieczka - jak
mówi Pan Jezus.

Zmieñmy temat. Tegoroczny "G³os �wiê-
tego Miko³aja" (miesiêcznik wydawany w
parafii �w. Miko³aja na Fordonie w Byd-
goszczy, przyp. red.) zamieszczaj¹c wypo-
wied� ksiêdza proboszcza o naszej para-
fii zacytowa³ nastêpuj¹ce s³owa: "Ka¿da
parafia ma swoje 'pro' i swoje 'contra'. Co
to znaczy³o?
To po prostu takie moje powiedzenie, powie-
dzenie stosowane w wielu sytuacjach i od-
nosz¹ce siê do wielu p³aszczyzn ¿ycia. Ka¿-
da sytuacja, czy to pojedynczego cz³owieka,
czy to wiêkszej b¹d� mniejsze grupy osób ma
swoje zalety i wady, ma dobre i z³e strony,
czyli ma swoje 'pro' i swoje 'contra'.

Ksi¹dz, jako proboszcz i dziekan dekana-
tu Bydgoszcz V  ma pewnie wyrobiony po-
gl¹d na kondycjê materialn¹ i duchow¹ 10
parafii. Jak - w ocenie ksiêdza - nasza
parafia wygl¹da na tle tych dziesiêciu?
Trudno powiedzieæ. Nigdy takiego zestawie-
nia czy porównania nie robi³em. Dobra para-
fia, gdyby mo¿na zastosowaæ taki wyró¿nik,
to parafia, która ma swoje tradycje, swój
cmentarz, potrzebne obiekty i wypracowany
model funkcjonowania. Nasza parafia ma
pewne tradycje. Mamy ko�ció³, kaplicê, dom
katechetyczny. Dzia³a u nas wiele wspólnot,
pracuj¹ siostry zakonne. Jakie� tradycje ju¿
s¹, lecz pamiêtajmy, ¿e to wszystko co jest
nam dane, jest zarazem i zadane.

Cmentarz równie¿ ³¹czy parafiê?
Oczywi�cie i to nie chodzi mnie tylko o tê stro-
nê materialn¹, choæ i ona ma swoje plusy.
Cmentarz na miejscu pozwala na wypraco-
wanie tradycji pogrzebów. Wtedy my ustala-
my godzinê pogrzebów. U³atwia to pracê ka-
p³anom. Pogrzeb w przypadku w³asnego
cmentarza te¿ jest inny. Mo¿na sobie pozwo-
liæ na to, ¿e Msza pogrzebowa poprzedzaj¹-
ca pochówek, czêsto jest z obecno�ci¹ zw³ok
w ko�ciele, i to z obecno�ci¹ wtedy, gdy wier-
ny chodzi³ do ko�cio³a. Gdy zmar³ego przez
wiele lat w ko�ciele nie by³o, to po co po
�mierci na si³ê wprowadzaæ go tam - to prze-
ciw tolerancji. Czêsto zdarza siê w takich
przypadkach pogrzebu kogo� bliskiego, ¿e
kto� z rodziny mo¿e wiele lat nie by³ u spo-

wiedzi mêczy siê, walczy, prze¿ywaj¹c �mieræ
najbli¿szej osoby i w �rodku Mszy podchodzi
do konfesjona³u. W naszej sytuacji tego siê
nie przeprowadzi. Na Wi�lan¹ (tam znajduje
siê Cmentarz Komunalny, przyp. red.) rodzi-
na przyjdzie, stanie nad grobem, ale na Mszê
�w. pogrzebow¹ sprawowan¹ w innym cza-
sie, przyjd¹ w wielu przypadkach tylko nie-
liczni. Obojêtni po prostu nie przyjd¹.

Wymieni³ ju¿ ksi¹dz kilka elementów z wy-
pracowanej parafialnej tradycji. Istniej¹
oczywi�cie inne, takie choæby jak sztan-
dar parafialny, Droga krzy¿owa w Dolinie
�mierci, codzienne trzykrotne bicie dzwo-
nów ko�cio³a parafialnego. Czy s¹ jesz-
cze inne marzenia?
Nie jestem w stanie spe³niæ wielu rzeczy.
Rozpoczynamy niebawem adoracjê Naj�wiêt-
szego Sakramentu w pi¹tki, choæ muszê po-
wiedzieæ, ¿e to nie jest tylko mój pomys³.
Dochodz¹ do mnie g³osy o potrzebie urucho-
mienia, w ³¹czno�ci z adoracj¹, dy¿urów spo-

wiedniczych, ¿e przyda³by siê lepszy instru-
ment (organy w ko�ciele). Zdajê sobie spra-
wê z potrzeb, ale nie zawsze mogê je zreali-
zowaæ. Czêsto s¹ one niezale¿ne ode mnie.
O ile chodzi o adoracjê, to pamiêtam z Che³m-
¿y, ¿e by³y one tam ca³odniowe w ka¿dy
pierwszy pi¹tek miesi¹ca. Tam równie¿ by³a
bardziej rozbudowana Nowenna do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy - wierni na kart-
kach oddawali swoje intencje. Tylko trzeba
pamiêtaæ, ¿e pocz¹tki tamtejszej parafii siê-
gaj¹ XII wieku, a d³ugotrwa³a tradycja w Ko-
�ciele odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê. Cieszê
siê, ¿e u nas rozpoczynamy adoracjê, choæ
na razie tylko w pi¹tki i pragnê, ¿eby to siê
utrwali³o, a mo¿e i z czasem rozszerzy³o cza-
sowo. Adoracje by³y kiedy� szeroko prakty-
kowane. Teraz równie¿ coraz czê�ciej wraca
siê do tego zwyczaju. W "Niedzieli" czyta³em
niedawno o parafii w Kazachstanie - O¿or-
noje, gdzie jest 700 wiernych, rozrzuconych
na du¿ym terenie i tam adoracja jest codzien-
nie.

By³a kiedy� taka tradycja w�ród ksiê¿y
pracuj¹cych w naszej parafii, ¿e czêsto
mo¿na by³o spotkaæ ich na spacerze z ró-
¿añcem w rêku. Czy ta tradycja jest zacho-
wywana?
Pamiêtam, czêsto we dwójkê, lub trójkê szli-
�my na spacer odmawiaj¹c ró¿aniec, oczy-
wi�cie wtedy, jak by³ czas. Teraz te¿ chodzê
sobie i odmawiam ró¿aniec, czêsto nawet ze
�wieckimi.
W naszej parafii dzia³a wiele grup i wspól-
not wiernych �wieckich. Dzia³a równie¿
Sejmik Parafialny. Czym on jest dla ksiê-
dza Proboszcza i jak na ten eksperyment
patrz¹ w³adze ko�cielne?
Nie wiem, czy w³adze ko�cielne mia³y okazjê
przyjrzeæ siê bezpo�rednio dzia³alno�ci Sej-
miku. Ja ich szczegó³owo o tym nigdy nie in-
formowa³em. Dla mnie natomiast wiadomo -
to widzê, ¿e im d³u¿ej dzia³a Sejmik, to tym
bardziej do�wiadczamy wszyscy, zarówno li-
derzy grup, jak i ja osobi�cie, jak bardzo jest
to dobre na te czasy rozwi¹zanie. Wzajem-
nie poznajemy siê i mo¿emy ustalaæ wspól-
ny zakres dzia³ania na wielu p³aszczyznach.
Gdy w parafii dzia³a tyle grup, powoduje
to sytuacje, ¿e czêsto o tej samej porze
s¹ modlitwy, spotkania, turniej, zajêcia,
porady. Czy ksi¹dz Proboszcz o wszyst-
kim wie i jest obecny?
My�lê, ¿e wiedzieæ - to wiem. Gorzej jest z
ogarniêciem tych wszystkich wydarzeñ. Czê-
sto jestem zapraszany i smutno mi, ¿e nie
mogê byæ osobi�cie. Jednak to wiele razy w
tym samym czasie s¹, czekaj¹ce na mnie,
inne obowi¹zki, a czasem to i ociê¿a³o�æ, czy
- trzeba siê przyznaæ - mo¿e i lenistwo? Za-
stanawiam siê jednak, czy muszê byæ wszê-
dzie? Jedne spotkania s¹ bardziej religijne,
inne bardziej rozrywkowe. Taki pierwszy z
brzegu przyk³ad. M³odzie¿ urz¹dza sobie wie-
czór Andrzejkowy. S³yszê, ¿e jest, bo trudno
tego u mnie w mieszkaniu nie s³yszeæ. Jed-
nak czy muszê tam byæ? Jak zapraszaj¹, to
wejdê na chwilê, ale gdybym by³ tam ca³y czas
to wygl¹da³bym trochê jak "¿andarm". To
mog³oby uczestników po prostu krêpowaæ.

Czêsto widzimy ksiêdza Proboszcza id¹-
cego z koszykiem po kolekcie i znacz¹ce-
go krzy¿ na czo³ach dzieci, czy schylaj¹-
cego siê po le¿¹cy na posadzce w ko�ciele
papierek. Sk¹d siê bierze u ksiêdza takie
zachowanie?
Pewnie ka¿dy ma takie chwile, ¿e stanie i
popatrzy, nie wiem, na chmurki, samolot,
kwiatek, bo to go zainteresuje. Mnie intere-
suj¹ dzieci i lubiê im po�wiêciæ choæ chwilkê.
Natomiast, gdy widzê papierek, to go pod-
niosê, bo to nie cieszy mojego wzroku. Jak
widzê tak samo postêpuj¹ inni, np. panowie
marsza³kowie. Pewnie, gdyby tych rzucaj¹-
cych by³o mniej, a tych zbieraj¹cych wiêcej,
nie mia³bym zajêcia.

Kiedy s³ucha siê kazañ ks. Proboszcza to
s³ychaæ, ¿e ksi¹dz Proboszcz musi sporo
czytaæ. Sk¹d to zainteresowanie ksi¹¿ka-
mi w czasach, gdy cz³owiek woli obraz od
druku?
Czy ja wiem, czy tak du¿o czytam? Oczywi-
�cie czytam ró¿ne ksi¹¿ki, czasopisma reli-
gijne. Czytam Pismo �wiête, które stale mam
na biurku. Czytam to, co potrzebne jest w

Uroczysto�æ po�wiêcenia sztandaru (fot. Fred)
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pracy duszpasterskiej.

Czy czyta ksi¹dz "Na o�cie¿"?
Czytam, choæ nie "od deski do deski". Czy-
tam to, co mnie zainteresuje, lub to, co kto�
mi podpowie, ¿e warte zainteresowania i
przeczytania.

�wiadkowie Jehowy, szczególnie w mo-
mencie, gdy dzieje siê co� niezwyk³ego,
jak choæby ostatnie powodzie, czy zama-
chy terrorystyczne w USA czê�ciej zadaj¹
spotykanym ludziom pytanie: - Co pan, co
pani o tym my�li? Czy to wszystko s¹ ja-
kie� szczególne znaki?
Czy w rozumieniu �wiadków Jehowy to nie
wiem. Czy s¹ to jakie� znaki czasu? Hmmm.
Przypomina mi siê pobyt w seminarium.
Zmar³y w tym czasie papie¿ Jan XXIII, który
zwo³a³ Sobór Watykañski II. On mówi³ wiele
razy, aby umieæ odczytaæ znaki czasu. Jako
m³ody kleryk zadawa³em sobie to pytanie: -
Jakie s¹ te znaki czasu, gdzie on je widzi? Z

perspektywy czasu zmieni³em to my�lenie.
Zapytujê sam siebie: - Jaki to znak dla mnie
chcia³ Bóg przekazaæ w takim czy innym zda-
rzeniu? Na kanwie ostatnich wydarzeñ w
�wiecie zastanawia³em siê nad zdarzeniem
opisanym w Ewangelii - bardzo podobnym.
Gdy za czasów Jezusa zawali³a siê wie¿a w
Siloam i zginê³o 18 ludzi, Pan Jezus wyja�ni³
jak to rozumieæ i odczytaæ ten znak, mówi¹c:
�Je�li siê nie nawrócicie, wszyscy tak samo
zginiecie�. To s¹ dla nas, chrze�cijan te zna-
ki czasu. Mamy siê nawracaæ, nieprzerwa-
nie nawracaæ, bo jeste�my zawsze s³abi i
grzeszni. Innym takim potrzebnym dla nas do
zrozumienia znakiem czasu to potrzeba mo-
dlitw o pokój. Robiê to czêsto i zachêcam: -
Módlmy siê wspólnie o pokój, bo wojna, to
najwiêksze ¿niwo szatana.
Co ksi¹dz my�li o sytuacji w kraju po wy-
borach do parlamentu. Co to oznacza dla
Polski?
Nie wiem. Nie jestem futurologiem ani proro-
kiem. Wiem, ¿e jak by³ ten �twardy� komu-
nizm, to by³o takie nastawienie walki z nim,
nastawienie na przeciwstawianie siê. Po kil-
ku latach kap³añstwa marzy³o mi siê, gdyby
tak mo¿na by³o choæ jednego z nich nawró-
ciæ, zbli¿yæ do Boga. Teraz wiem jednak, ¿e
Pan Jezus nie opowiedzia³ siê za ¿adnym
ustrojem.

Na zakoñczenie naszej rozmowy prosimy

Tato powiedzia³

Z RÓ¯AÑCEM PRZEZ ¯YCIE
Pa�dziernik, tradycyjnie ju¿ po�wiêco-

ny jest  modlitwie ró¿añcowej. Czy jednak
wszyscy zdaj¹ sobie dobrze sprawê z tego,
czym jest tradycja Ró¿añca w naszym kra-
ju? Czy ró¿aniec jest "sprzêtem" dodatkowo
tylko zwi¹zanym z t¹ szczególn¹ modlitw¹?
Mo¿e tato przypomni nam trochê jak dawniej
odnoszono siê do tej modlitwy i jakie ewolu-
cje przechodzi³o to "narzêdzie" modlitwy?

Jak tylko daleko siêgam pamiêci¹ w
mojej rodzinie modlitwa ró¿añcowa zawsze
by³a na poczesnym miejscu, a koraliki Ró-
¿añca otoczone by³y nale¿n¹ im czci¹ jako
rzeczy po�wiêcone. Podobnie jak dzisiaj, w
pa�dzierniku biega³o siê na Ró¿aniec i tak
jak dzisiaj, zazwyczaj ch³opcy nie do koñca
potrafili zachowaæ spokój i powagê. I tu ks.
proboszcz Skonieczny z parafii �w. Trójcy
wytarga³ niejedno ucho niesfornego "anio³-
ka". Muszê powiedzieæ, ¿e uczestnictwo w na-
bo¿eñstwach ró¿añcowych by³o wtedy bar-
dziej rozpowszechnione w�ród ludzi m³odych
i w �wi¹tyni nie przebywali wtedy jedynie
dziadkowie i babcie. W ogóle w tamtych cza-
sach do�æ czêsto spotyka³o siê ludzi odma-
wiaj¹cych tê modlitwê. Ludzi tak modl¹cych
siê spotkaæ mo¿na by³o w ró¿nych miejscach,
nawet w tramwaju czy na ³aweczkach nad �lu-
zami. I co ciekawe nie wywo³ywa³o to naj-
mniejszej sensacji. Traktowano to jako rzecz
ca³kiem normaln¹ i nie u�miechano siê na
taki widok dwuznacznie.

Potem przysz³a wojna i Ró¿aniec sta³
siê jeszcze bardziej powszechny. Ta modli-
twa skupia³a w sobie wszelkie pragnienia i
b³agania zniewolonego narodu. Ka¿da tajem-
nica Ró¿añca zawiera³a w sobie pro�bê lu-

dzi o woln¹ Polskê i godne ¿ycie, a w czasie
wojny równie¿ westchnienie o prawo do god-
nego ludziom umierania. Paciorki Ró¿añca
by³y wtedy "przedmiotem" szczególnie uko-
chanym i bliskim ka¿demu Polakowi.

Kiedy wywieziono mnie za Ko³o Polar-
ne, wtedy  i tam nie zabrak³o cudownych ko-
ralików. Nie by³y one ozdobne i piêkne jakby
siê nale¿a³o. Strugane by³y z drewna, robio-
ne z papieru a nawet w formie kulek ze zgry-
zionego chleba. Nie by³o wa¿ne z czego zro-
biony by³ Ró¿aniec, ale wa¿ne aby by³ i mia³
dla nas tak¹ sam¹ moc jak ten piêkny wyko-
nany z drewna hebanowego czy z drogocen-
nych kamieni.

Po wojnie modlitwa ró¿añcowa kwit³a
tak samo jak przez wszystkie minione wieki.
Bez wzglêdu na panuj¹cy system polityczny
Ró¿aniec by³ zawsze zwyciêski i ¿adna si³a
ludzka nie zdo³a³a go sprowadziæ do roli mar-
ginalnej i ma³o wa¿nej.

Na koniec chcê powiedzieæ, ¿e teraz z
perspektywy lat wiem, ¿e koraliki ró¿añcowe
towarzysz¹ cz³owiekowi przez ca³e ¿ycie.
Pierwszy raz dostajemy je zazwyczaj z oka-
zji Pierwszej Komunii �w. Jest on obecny z
nami we wszystkich dniach naszego ziem-
skiego ¿ycia. Jak wierny towarzysz doprowa-
dza nas do kresu ¿yciowej pielgrzymki. A kie-
dy ju¿ nasze oczy zamykaj¹ siê na Wiecz-
no�æ, w naszych rêkach nadal obecny jest
Ró¿aniec i to w³a�nie z Nim udajemy siê w
najd³u¿sz¹ podró¿. Pamiêtajmy wiêc o nim i
o jego odmawianiu.

My�lê, ¿e warto sobie wzi¹æ te s³owa
do serca.

WOJCIECH

Ks. Zygmunt Trybowski
- urodzi³ siê 1. stycznia 1937 roku w Luzinie (po-
wiat Wejherowo) w rodzinie wielodzietnej (9 dzie-
ci). Skoñczy³ Szko³ê Podstawow¹ w Luzinie, a na-
stêpnie Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego
w Wejherowie. Po maturze pracowa³ w Oddziale
Narodowego Banku Polskiego w Wejherowie.
Nastêpnie podj¹³ studia w Wy¿szym Seminarium
Duchownym w Pelplinie. �wiêcenia kap³añskie
otrzyma³ z r¹k ks. bpa Zygfryda Kowalskiego 2
czerwca 1963 roku.
Kolejne placówki duszpasterskie to: Gorêczno, Lu-
towo, Che³m¿a, Siemoñ (gdzie zbudowa³ ko�ció³).
Od  1983 - nowy etap pracy duszpasterskiej w pa-
rafii pw. Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników w Byd-
goszczy Fordonie. Tutaj zostaje proboszczem i kie-
ruje budow¹ zespo³u budynków parafialno-kateche-
tycznych i ko�cio³a parafialnego. Budowa szczê�li-
wie dobiega koñca.
Nastêpnie, zachowuj¹c obowi¹zki proboszcza, zo-
staje dziekanem Dekanatu Bydgoszcz V  - Fordon.
W uznaniu zas³ug, w s³u¿bie Ko�cio³owi, otrzymuje
godno�æ pra³ata Jego �wi¹tobliwo�ci.
Dzi�, po ponad 38 latach s³u¿by kap³añskiej,  kie-
ruje parafi¹ licz¹c¹ oko³o 20 tysiêcy wiernych i ma-
j¹c¹ ju¿ 18 lat.

jeszcze o s³owo do parafian ...
To nie jest tak ³atwo. Cokolwiek
by siê powiedzia³o, to zawsze
kto� mo¿e zarzuciæ, ¿e o tym
mówi siê, a to przemilcza. Pra-
gnê pozdrowiæ serdecznie
wszystkich, bez wyj¹tku. Chcia-
³oby siê czê�ciej bezpo�rednio
spotykaæ, ale jak wiadomo, cho-
cia¿by na kolêdach, ¿e jest to
niemo¿liwe w tak du¿ej parafii.
Przy sze�ciu kap³anach �rednio
wypada, ¿e jestem u ka¿dego w
domu raz na sze�æ lat. Dziêkujê
za wszystkie dobre s³owa, za
otuchê, jak i za krytykê i ¿yczê
wszystkim pokoju i spokoju.

I my dziêkujemy za rozmowê.
Bóg zap³aæ i szczê�æ Bo¿e na
dalsze lata pasterzowania w
naszej parafii.

Od redakcji: Rozmowê przepro-
wadzono  27. wrze�nia 2001 r.
Tekst autoryzowany. Rozmawia-
li: Mietek i Krzysztof. Dziêkuje-
my za udostêpnienie zdjêæ.

Procesja Bo¿ego Cia³a - 2001
na ul. Skar¿yñskiego - (fot. Fred)
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Wtorek, 11 wrze�nia, by³ dniem, jak
ka¿dy inny. ̄ adne znaki na niebie i ziemi nie
wskazywa³y, ¿e mo¿e zdarzyæ siê co� niezwy-
k³ego. A jednak. W godzinach popo³udnio-
wych us³yszeli�my w relacjach radiowych
wstrz¹saj¹ce wiadomo�ci z Nowego Jorku i
Waszyngtonu, a telewizja przekazywa³a ob-
raz zniszczonego drapacza chmur i moment
uderzenia samolotu w drugi z nich, stanowi¹-
cych s³ynny World Trade Center.

W przygnêbionych umys³ach mno¿y³y
siê pytania: Co to jest? Kto to robi? Jak do
tego dosz³o? W imiê czego? I du¿o innych.
Na wiele z nich po prostu brak odpowiedzi.

Wiemy ju¿, ¿e to swoje najczarniejsze
oblicze pokaza³ �wiatowy terroryzm. To do-
prawdy niepojête, ¿e grupa fanatyków dosz³a
w swym my�leniu do takiej skrajno�ci. To nie
mie�ci siê w g³owach normalnych ludzi, ¿e
mo¿na bez skrupu³ów spowodowaæ �mieræ
setek niewinnych osób.

Nastêpne dni, to pogr¹¿one w ¿a³obie
Stany Zjednoczone, do których przy³¹czy³ siê
ca³y �wiat, bo przecie¿ w tych wydarzeniach
zginêli oprócz Amerykanów ludzie a¿ z 60
ró¿nych krajów �wiata.

Politycy, niezale¿nie od opcji, zaczêli
powa¿nie zastanawiaæ siê, jak przeciwdzia-
³aæ temu, co niejednokrotnie po cichu sami
popierali (np. poprzez przyzwolenie na sprze-
da¿ broni terrorystom).

Papie¿ Jan Pawe³ II równie¿ modli³ siê
za ofiary tragedii i pokój dla �wiata i jako
zwierzchnik ca³ego Ko�cio³a wezwa³ do nich
ca³y �wiat.

Jako znak ¿a³oby i jedno�ci z poszko-
dowanymi mieli�my w pi¹tek, 17 wrze�nia o
godzinie 20.00 w nasze okna wystawiæ za-
palone �wiece i odmówiæ modlitwy.

Apel ten nie pozosta³ bez echa równie¿
w naszej spo³eczno�ci. Zapalonych �wiec na
Fordonie by³o bardzo du¿o, setki, a pewnie i
tysi¹ce. Pali³y siê d³ugo. Wzmocniony ducho-
wo tym wieczornym widokiem pomy�la³em
sobie, ¿e to dobrze, ¿e duch solidarno�ci nie
zagin¹³ w naszym narodzie.

Jednak powszechna nadzieja takiej
kondycji narodu zachwia³a siê u mnie ju¿ na-
stêpnego dnia rano. Przyczyn¹ zw¹tpienia
by³a zas³yszana obok sklepu rozmowa dwóch
pañ w dojrza³ym wieku, choæ wcale nie sta-
ruszek. Jedna z nich, osoba chodz¹ca do ko-
�cio³a , wierz¹ca w Boga, w bardzo krytycz-
ny sposób wyra¿a³a siê o tysi¹cach tych, któ-
rzy zapalili �wieczki stwierdzaj¹c, ¿e jest to
znak ich g³upoty. Nazwa³a tych ludzi oszo³o-
mami, i zdrajcami Ojczyzny daj¹cymi siê pro-
wadziæ obcym, (nie wiem jakim) agentom.

Nie wytrzyma³em. Choæ mo¿e to nie-
zbyt kulturalne, w³¹czy³em siê do rozmowy.
Rozmówczyni zdziwiona by³a, ¿e my�lê ina-
czej ni¿ ona. Na próbê wyt³umaczenia jej sen-
su zapalonych �wiec odpowiedzia³a: - Po co
mam popieraæ Amerykanów, skoro oni nas
zostawili na po¿arcie w czasie II wojny �wia-
towej Niemcom, a w 1945 Ruskom. Zapyta-
na, czy pamiêta te czasy, odpowiedzia³a, ¿e

nie, bo urodzi³a siê po wojnie, ale tak s³ysza-
³a i w dalszym ci¹gu przekonywa³a mnie do
swych racji. Dowodzi³a, ¿e wspomniane
�wieczki solidarno�ci z Ameryk¹ to nic inne-
go jak pokazanie Unii Europejskiej i NATO,

¿eby nas te organizacje szybko wziê³y pod
swoj¹ opiekê.

Próbowa³em jej wyt³umaczyæ, ¿e to nie
tylko �wiat³a fordoñskie, czy polskie, ale i
�wiat³a milionów �wiec ludzi ca³ego �wiata, i
te¿ �wiat³a ludzi z krajów Unii, by³y wyrazem
wspó³czucia i solidarno�ci z poszkodowany-
mi i ich rodzinami. Zrozumia³a?

Nie jestem tego pewien. Chyba jednak
nie, bo na odchodne rzuci³a krótko: "Ja wiem
swoje, mam swoje pogl¹dy których nie zmie-
niê".

Jeszcze raz przykro by³o mi us³yszeæ
potwierdzenie, do czego prowadzi fanatyzm,
choæ w tak niewielkim wymiarze, jednak po-
trafi zablokowaæ logiczne my�lenie cz³owie-
ka. Trzeba sobie jasno powiedzieæ, ¿e fana-
tyzm, obojêtnie w jakim wymiarze: gospodar-
czym, politycznym, czy religijnym jest zawsze
czym�, co wypacza normalne zachowania
ludzkie. Zawsze te¿ prowadzi do z³ych, wrêcz
niebezpiecznych zachowañ. Przypomnia³
nam o tym Jan Pawe³ II podczas swej ostat-
niej podró¿y apostolskiej do Kazachstanu i
Armenii, gdzie otwarcie powiedzia³: "Strze¿-
cie siê fanatyzmu, bo on jest zawsze gro�ny,
jaki by nie by³". Pamiêtajmy o tym przes³aniu
Ojca �wiêtego i uczmy siê roztropno�ci.

FORDOÑSKI OBSERWATOR

Po omówieniu wstêpnych zagadnieñ do-
tycz¹cych III Powojennego Synodu Archidie-
cezji Gnie�nieñskiej, przyst¹pimy obecnie do
szczegó³owej analizy dokumentów tego Sy-
nodu. Oczywi�cie w zakresie istotnym z punk-
tu widzenia wiernego. Chc¹c bowiem uczest-
niczyæ w ¿yciu Ko�cio³a powinni�my przynaj-
mniej w ogólnym zarysie znaæ zasady regu-
luj¹ce ¿ycie Ko�cio³a lokalnego. Tym bardziej,
¿e dostêpno�æ do dokumentów synodalnych
nie ma charakteru powszechnego, a �rodki
masowego przekazu, w tym zw³aszcza lokal-
ne, nie po�wiêcaj¹ im stosownej uwagi. Mo¿-
na nawet powiedzieæ, ¿e ¿adnej uwagi. Spró-
bujemy zatem w "Na o�cie¿" chocia¿ w pew-
nym stopniu tê "lukê informacyjn¹" wype³niæ.

Dokument synodalny jest to kilkudziesiê-
ciostronicowy materia³, zawarty w 420 statu-
tach podzielonych na 10 nastêpuj¹cych roz-
dzia³ów:

1. Normy ogólne
2. Struktury i organizacja Ko�cio³a

Gnie�nieñskiego
3. Przekaz wiary
4. �wiêta Liturgia
5. Pos³uga charytatywna
6. Ma³¿eñstwo i rodzina
7. ¯ycie i pos³uga kap³anów
8. ¯ycie konsekrowane
9. Wierni �wieccy w Ko�ciele
10. Dobra doczesne Ko�cio³a
Rozdzia³ pierwszy (Normy ogólne) jest

zdecydowanie najkrótszy liczy bowiem tylko
5 statutów. Jak sama nazwa wskazuje doty-
czy on zagadnieñ ogólnych. Postanowienia
rozdzia³u I okre�laj¹ kogo obowi¹zuj¹ statu-
ty III Powojennego Synodu Archidiecezji

III Synod Gnie�nieñski (3)

 STATUTY I NORMY
Gnie�nieñskiej. Uchylaj¹ one dotychczaso-
we normy prawne wydane przez Arcybisku-
pa Gnie�nieñskiego, oraz okre�laj¹ zasady
promulgacji (og³aszania) nowych zarz¹dzeñ
i norm.

Statuty III Powojennego Synodu Archidie-
cezji Gnie�nieñskiej obowi¹zuj¹ wiernych,
którzy na terenie tej¿e Archidiecezji maj¹
zamieszkanie sta³e lub czasowe i aktualnie
na jej terenie przebywaj¹. Postanowienia sta-
tutów, które dotycz¹ porz¹dku publicznego,
lub okre�laj¹ formalno�ci aktów, czy dotycz¹
rzeczy nieruchomych po³o¿onych na terenie
Archidiecezji Gnie�nieñskiej, obowi¹zuj¹ rów-
nie¿ podró¿nych (1,2).

Statuty Synodu uchylaj¹ dotychczasowe
normy prawne wydane przez Arcybiskupa
Gnie�nieñskiego i jego poprzedników, je¿eli
s¹ niezgodne z postanowieniami III Synodu,
a tak¿e uchylaj¹ postanowienia I Powojen-
nego Synodu z 1962 r. i II Powojennego Sy-
nodu Archidiecezji Gnie�nieñskiej z 1981 r.,
chyba ¿e odno�nie do poszczególnych ich
uchwa³ arcybiskup postanowi inaczej (3).

Nowe zarz¹dzenia i normy obowi¹zuj¹-
ce w Archidiecezji, wydane przez Arcybisku-
pa lub z jego upowa¿nienia, bêd¹ promulgo-
wane w organie urzêdowym Wiadomo�ci Ar-
chidiecezji Gnie�nieñskiej, chyba ¿e arcybi-
skup w poszczególnym wypadku wybierze
inny sposób promulgacji (4).

Wszystkie statuty, regulaminy i zarz¹dze-
nia, zosta³y dostosowane do ustawodawstwa
synodalnego i obowi¹zuj¹ od dnia 23 kwiet-
nia 2001 r.(5).

BOGDAN

Od autora: W nawiasach oznaczono numery statutów.

Indywidualny terroryzm

P£OMIEÑ
SOLIDARNO�CI

�wieca solidarno�ci w oknie
na naszym osiedlu, fot. Mietek



 ZAJÊCIA KOSZTUJ¥
Odp³atno�æ za zajêcia w CKK "Wiatrak"
w roku szkolnym 2001/2002:
jêzyk: angielski - 35 z³/A, niemiecki - 35 z³/
A, jêzyk w³oski - 35 z³/A, kursy przygoto-
wuj¹ce do matury: matematyka - 50 z³/A,
jêzyk polski - 5 z³/B, plastyka - 15 z³/A, ae-
robik: uczniowie, studenci - 10 z³/A, doro�li
- 20 z³/A nauka gry na gitarze - 35 z³/A,
nauka gry na organach - 35 z³/A, rytmika -
10 z³/A, taniec towarzyski dla dzieci - 10 z³/
A, pi³ka no¿na: roczniki 1988-89 - 20 z³/A,
1990-91 - 10 z³/A, szachy - 5 z³/A, nauka
p³ywania - 5 z³/B, tenis ziemny - 25 z³/A,
kó³ko przyrodniczo - ekologiczne - 15 z³/A,
zespó³ - 10 z³/A, kó³ko teatralne - 10 z³/A,ta-
niec nowoczesny - 10 z³/A, sala gimna-
styczna - 3 z³/C, break dance - 1 z³/B, ma-
tematyka (korepetycje) - 10 z³/B, �wietlica
- BZ, jogging - BZ, poranki filmowe dla dzie-
ci - BZ, grupa wsparcia dla m³odzie¿y
szczególnej mi³o�ci - BZ
(oznaczenia: A-miesi¹c, B-godzina, C-oso-
ba, BZ-bezp³atnie).

DZI� ZAPRASZAMY:
6 pa�dziernika (sobota) - dzieci do udzia³u
w plenerze plastyczno - ekologicznym.
Szczegó³owe informacje znajd¹ siê na pla-
katach informuj¹cych o plenerze.
20 pa�dziernika wyjazd do Rywa³du. Patrz
specjalna notatka na str. 12.
25. pa�dziernika br. o godz. 19.30 w kapli-
cy zostanie odprawiana Msza �wiêta dla
dzieci uczêszczaj¹cych na zajêcia w "Wia-
traku', ich rodziców, instruktorów oraz
wszystkich przyjació³ i sympatyków "Wia-
traka"  (ma to byæ czwarto-czwartkowy zwy-
czaj - a wiêc do zobaczenia).
5 listopada planowane s¹ Zaduszki Arty-
styczne pod has³em �Instalacje plastyczne�.
W Biurze CKK "Wiatrak" mo¿na nabyæ CE-
GIE£KI o nomina³ach: 1,2,5,10,20 i 50 z³.
Dochód z ich sprzeda¿y  przeznaczamy na
budowê Domu Jubileuszowego. Wp³at na
budowê mo¿na równie¿ dokonywaæ na kon-
to: Centrum 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 trwa³y prace po-
rz¹dkowe.

1. pa�dziernika br. z³o¿ono w Urzêdzie
Miejskim w Bydgoszczy pe³n¹ dokumenta-
cjê o pozwolenie na budowê.

Dyrekcja �Wiatraka� ma nadziejê, ¿e
jeszcze  w pa�dzierniku rusz¹ prace bu-
dowlane. Niebawem spotyka siê Rada Bu-
dowlana - zespó³ wa¿nych osób, od któ-
rych w g³ównej mierze zale¿y powodzenie
budowy.

Od ostatniego wydania �Na o�cie¿�
(16. wrze�nia) do dzi�,  do prac na budow-

Ocypel latem

ZIEMNIAK W CENTRUM

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

P³onie ogieñ w Fordonie
Wiatr opowiada o nim
Przy ogniu za� dzieciaki
Piek¹ swoje ziemniaki.

Czuj, czuj, czuwaj
Czuj, czuj, czuwaj
Rozlega siê doko³a
Czuj, czuj, czuwaj
Czuj, czuj, czuwaj
Ksi¹dz Krzysztof do nas wo³a"

Te, specjalnie u³o¿one na sobotni¹
okoliczno�æ s³owa do znanej melodii " P³o-
nie ognisko w lesie", �piewali wszyscy, któ-
rzy 22-go wrze�nia przybyli na plac budowy,
by �wiêtowaæ "Dzieñ pieczonego ziemnia-
ka". Imprezê zorganizowa³o Centrum Kultu-
ry Katolickiej "Wiatrak" przy wspó³udziale

Na budowie Domu Jubileuszowego (3)

POZWOLENIE
I NADZIEJA

zawsze pomocnych i pomys³owych studen-
tów z Duszpasterstwa Akademickiego "Mar-
tyria". Od 17-tej czekali oni na chêtnych do
wziêcia udzia³u w "ziemniaczanych" konkur-
sach. Jeden z nich polega³ na zrobieniu z
kartofla piecz¹tki, przystawieniu jej na kart-
ce i domalowaniu t³a. Dzieci rozwija³y te¿
swoj¹ wyobra�niê wymy�laj¹c "ziemniacza-
ne ludziki". Przy wykorzystaniu szpilek, nici,
plasteliny i makaronu, stworzy³y one piêkne
i pomys³owe prace, które wprawi³y w zachwyt
wielu doros³ych.

Sprawno�æ w rzucie do celu mo¿na
by³o poæwiczyæ trafiaj¹c ziemniakami do wia-
dra. Kilkunastu maluchów uzyska³o w tej
konkurencji maksymaln¹ liczbê punktów.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê slalom
na czas. Dzieciaków nie odstraszy³o nawet
utrudnienie, czyli po³o¿ony na ³y¿ce ziem-
niak, którego nie wolno by³o zgubiæ.

Przez ca³y czas trwania konkursów,
chêtni korzystali z akcji �mikrofon dla ka¿-
dego�. Ci. którzy wybrali siê tego s³onecz-
nego dnia na spacer, mogli us³yszeæ zarów-
no  piosenki poznane w przedszkolu, czy
szkole, jak i znane dzi� przeboje. Po godzi-
nie 18-tej dzieci z pe³nymi rêkami nagród,
rodzice i dziadkowie, s³owem wszyscy zgro-
madzili siê przy ognisku. Oczekiwanie na
piek¹ce siê ziemniaki, umili³y wspólne zaba-
wy i �piewy z pokazywaniem ich tre�ci. Nie
minê³o wiele czasu, a wszyscy zajadali ju¿
pyszne kartofle.

Zakoñczeniem by³ wspólnie od�piewa-
ny Apel Jasnogórski i zaproszenie na kolej-
ne Wiatrakowe imprezy.

Ze smakiem pieczonego ziemniaka na
ustach i rado�ci¹ w sercach, �wiêtuj¹cy
�Dzieñ pieczonego ziemniaka� udawali siê
do swoich domów.

AGA

nie nie zg³osi³ siê nikt z parafian. Z³o¿ono
kilka ofiar z przeznaczeniem na budowê.

 W imieniu CKK "Wiatrak", jako koor-
dynuj¹cego prace budowlane Domu Jubi-
leuszowego (dla nas wszystkich) bardzo
prosimy o dalsz¹ pomoc. Pocz¹tek prac
ka¿dego dnia o godz. 9.00.

Uczestniczki Festynu �Na dzieñ dobry� marz¹
 - Jaki to bêdzie ten Dom Jubileuszowy?

(Fot. Mietek)



Jak to siê sta³o, ¿e ca³a publiczno�æ za-
czê³a szaleæ? Sk¹d tyle energii w Tobie?
No, to trzeba by publiczno�ci zapytaæ. To
nie jest tak, ¿e artysta steruje tym wszyst-
kim. Mo¿e s¹ arty�ci tacy, którzy my�l¹ ina-
czej. Natomiast ja, jestem przekonany, ¿e
publiczno�æ wydaje z siebie najwiêcej ener-
gii i przez to dodaje te¿ tej energii arty�cie.
To artysta, albo przeszkadza tej publiczno-
�ci, albo nie przeszkadza. Widocznie dzi-
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Rozmowa z Festynu �Na dzieñ dobry�

TOMEK
- �piewaæ, nagraæ kasetê, p³ytê ..

siaj nie przeszkadza³em i taka piêkna zro-
bi³a siê atmosfera.
Czy by³e� ju¿ kiedy� u nas w parafii?
Grali�my koncert kilka lat temu, ale nie u
was, nie w waszej parafii. Nie pamiêtam,
gdzie to by³o. Tu jestem pierwszy raz.
Jakie wra¿enia?
Przede wszystkim mnie cieszy, ¿e rozbu-
dowujecie tutaj te domy, które maj¹ s³u¿yæ
m³odzie¿y, gdzie m³odzie¿ ma siê spotykaæ,
gdzie ma graæ, ma �piewaæ, ma modliæ siê
i tak naprawdê spêdzaæ czas po szkole, taki
bardzo wa¿ny czas. Lepiej jak to jest pod
okiem ksiê¿y, gdzie mo¿na na tê m³odzie¿
wp³ywaæ pozytywnie, ni¿ mia³aby siê pêtaæ
po tym lasku tutaj. Bardzo piêkna inicjaty-
wa.
Sk¹d siê wzi¹³ pomys³, ¿eby zacz¹æ �pie-
waæ, nagraæ kasetê, p³ytê?
Takie pomys³y nie rodz¹ siê tak, ¿e wstaje
siê rano i mówi siê - Teraz nagram p³ytê i
kasetê po�wiêcon¹ czy dedykowan¹ Panu
Bogu. To jest kwestia dojrza³o�ci, wiary w
cz³owieku, ¿eby wreszcie powiedzieæ, od-
sun¹æ (tak jak w moim wypadku) ca³¹ tê
bran¿ê muzyczn¹, kolegów z zespo³u i opi-
saæ siê po stronie takiego g³o�nego �pie-
wania, g³o�nego mówienia, �wiadczenia o
tym, ¿e siê kocha Pana Boga.
Urodzi³e� siê w Toruniu, �piewasz w
Bydgoszczy. To jest pewne budowanie
jedno�ci miêdzy tymi dwoma miastami,

Tomasz Kamiñski
- skrzypek, kompozytor, autor tekstów

i wokalista - urodzi³ siê 23 sierpnia 1965 roku
w Toruniu. Swoje muzyczne do�wiadczenia
zdobywa³ tworz¹c toruñski zespó³ �Nocna
zmiana Blusa�, w którym przez wiele lat �pie-
wa³ i gra³.

Obecnie koncertuje solo, a towarzysz¹
mu: S³awek Kosiñski - gitary, Przemek £oso�
- akordeon i harmonijka ustna oraz �piew, Mi-
cha³ Burzymowski - gitara basowa, Rafa³ Bo-
ni�niak - perkusja.

W 1997 wydaje album autorski �Ma³e mi-
³o�ci�, z przebojem �Tylko Ty mnie popro-
wad��.

W 2001 wydaje drugi album �Anio³y do
mnie wysy³aj�. Nie lubi mówiæ o swoich wy-
stêpach, ¿e s¹ to koncerty, woli okre�lenie -
spotkania.

które podobno s¹ zwa�nione.
Ta jedno�æ naprawdê jest. To jest jedno�æ
ludzi, którzy siê tak naprawdê lubi¹ i to co,
mo¿e zaczê³o dzieliæ Bydgoszcz i Toruñ to
jest pewnie sport, ¿u¿el. Ja jestem sam ki-
bicem ¿u¿la, np. bardzo ceniê i uwielbiam
jak je�dzi Tomek Gollob. Pomimo, ¿e je-
stem Torunianiem to zawsze mu sekundu-
jê, jestem jego kibicem. My�lê, ¿e to w³a-
�nie kibice rozpêtali takie wa�nie, ale to nie
ma nic wspólnego z wiêziami ludzkimi.
Dziêkujê bardzo za rozmowê.
Bardzo dziêkujê.

Od redakcji: Rozmowê, w dniu Festynu - 15
wrze�nia br. roku z Tomkiem Kamiñskim, prze-
prowadzi³a  Zosia,  foto Mietek

PKS �Wiatrak� (11)

FESTYNOWE
POTYCZKI

SPORTOWE
Festyn "Na dzieñ dobry", który odby³

siê 15 wrze�nia br., by³ kolejn¹ okazj¹ do
przeprowadzenia tak¿e zawodów sporto-
wych. Tym razem z my�l¹ o dzieciach ze
szkó³ podstawowych oraz osobach niepe³-
nosprawnych. Organizacj¹ zawodów zaj¹³
siê Parafialny Klub  Sportowy WIATRAK.

Dla dzieci klas IV-VI odby³y siê biegi
prze³ajowe na dystansie 500m, a klasyfi-
kacja indywidualna by³a prowadzona od-
dzielnie dla dziewcz¹t i ch³opców poszcze-
gólnych klas (czwartych, pi¹tych i szó-
stych).  Natomiast dla dzieci klas I-III oraz
osób niepe³nosprawnych przygotowano
Wielki Integracyjny Turniej Sprawno�ciowy
"Wiking".   Do udzia³u w nim mog³y przy-
st¹piæ zespo³y sze�cioosobowe. Klasyfika-
cjê prowadzono oddzielnie dla dzieci klas
I-III i oddzielnie dla osób niepe³nospraw-
nych (w tym przypadku nie by³o ograniczeñ
wiekowych).  W celu wy³onienia zwyciêzcy
ka¿dy zawodnik dru¿yny musia³ pokonaæ

tor przeszkód. Mia³ on d³ugo�æ oko³o 20 m,
przeszkody by³y o niewielkim stopniu trud-
no�ci (np. slalomy, przenoszenie pi³ek,
przej�cie pod p³otkiem), jednak¿e dostar-
czy³y uczestnikom i kibicom niema³ych
emocji.  Zwyciê¿a³a dru¿yna, której wszy-
scy  zawodnicy szybciej pokonali (popraw-

nie) tor przeszkód. Ponadto zosta³ przepro-
wadzony konkurs ¿onglerki pi³k¹ no¿n¹. Dla
zwyciêzców i najlepszych uczestników
przygotowano pami¹tkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe. Zawody odby³y siê jak
zwykle przy s³onecznej pogodzie (chocia¿
przez kilka dni przed zawodami pada³
deszcz), bowiem pogodê PKS ma zawszê

"zaplanowan¹".
Ni¿ej przedstawiamy zwyciêzców

poszczególnych konkurencji:

BIEGI PRZE£AJOWE
DZIEWCZÊTA: klasy IV Sikorska Agniesz-
ka (SP Nr 67), klasy V Pawlowska Oriana
(SP 66), klasy VI Zawadowska Anita, (SP
Towarzystwa Salezjañskiego)
CH£OPCY: klasy IV Lewandowski Karol
(SP Nr 67), klasy V Mazurkiewicz Tomasz
(SP Towarzystwa Salezjañskiego), klasy VI
First £ukasz (SP 32)
 WIKING - KATEGORIA OSÓB NIEPE£-
NOSPRAWNYCH
I MIEJSCE - Warsztaty Terapii Zajêciowej
"BAJKA" przy Stowarzyszeniu Przyjació³
Dzieci Niepe³nosprawnych, Zespó³ STO-
KROTKA w sk³adzie: Borkowski Karol, Ka-
miñski Tomasz, Matuszak Anna, Staszak
Magda, Wyrwiñska Agnieszka,
WIKING - KATEGORIA DZIECI KLAS I DO
III - I MIEJSCE: Zespó³ OR£Y w sk³adzie:
�mieszek Marlena, B³a¿ejczak Dawid, Ro-
gowski Damian, Irzemski Tomasz, Irzem-
ski Patryk, Zalesiñski Tomasz
KONKURS ̄ ONGLERKI: Dziewczêta - Ja-
nuchowska Asia; Ch³opcy (klasa I-III) -
Irzemski Patryk, Ch³opcy (klasa IV-VI) First
£ukasz

BOGDAN
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Salezjañski Wolontariat Misyjny jest sto-
warzyszeniem ludzi �wieckich (g³ównie stu-
dentów), pragn¹cych czynnie uczestniczyæ w
¿yciu misji. Jego zadaniem jest znalezienie
ludzi i funduszy potrzebnych do realizacji ko-
lejnych projektów zwi¹zanych z misjami w
Afryce. Jednym z nich by³o sprowadzenie do
Polski grupy czarnych sportowców, a z nimi-
muzyków, którzy mieli graæ przez pó³ roku
koncerty w ca³ej Polsce, m.in. z Tomkiem
Kamiñskim. Tak te¿ siê sta³o i pod sam ko-
niec ich pobytu (wyjechali 17.09.2001), od
07.09 do 09.09 go�cili�my to niecodzienne
trio w naszej parafii.

Nazywaj¹ siê: Jackson, Coster i Clevers.
Pochodz¹ z Zambii, gdzie mieszkaj¹ w jed-
nej z salezjañskich osad misyjnych. Graj¹ na
bêbnach i �piewaj¹. Robi¹ to �wietnie, po-
dobnie jak wiêkszo�æ mieszkañców tego od-
leg³ego kraju. Poznali siê i zaczêli razem graæ
pó³ roku przed wyjazdem do Polski. Na tê
wyprawê wybra³ ich ksi¹dz S³awek- ojciec
misji. Polska bardzo ich dziwi³a, niektóre rze-
czy podoba³y siê, inne nieco mniej. Szcze-
gó³y na ich temat oraz ich muzykê mo¿na
znale�æ na p³ycie wydanej przez salezjanów
z pobytu "ch³opaków" (tak ich pieszczotliwie
nazywali�my) w Polsce. Zakupiæ tê p³ytê w
cenie 25 z³otych mo¿na w sklepiku parafial-
nym. Teraz nieco wra¿eñ.

Przyjechali w pi¹tek po po³udniu.
Szok, rado�æ spotkania (sprowadzenie ich do
Bydgoszczy to by³ naprawdê spory kawa³
ciê¿kiej roboty!) z naszej strony, zdziwienie i
zadowolenie z okazji przyjêcia ze strony go-
�ci. Po prze³amaniu pierwszej nie�mia³o�ci
zaczêli�my rozmawiaæ. Wielkie by³o moje
zdziwienie z odkrycia, ¿e ch³opaki, tak po-
dobni- s¹ tak inni. Trudno to opisaæ. Ich wia-
ra, podej�cie do ¿ycia, sposób my�lenia jest
tak prosty i oczywisty, ¿e a¿ nierealny w na-
szym zabieganym i pe³nym obowi¹zków �wie-
cie. To co mówili brzmia³o naiwnie, lecz jed-
nocze�nie w swej dzieciêco�ci by³o niezwy-
kle prawdziwe i g³êbokie. Jako przyk³ad mogê
podaæ spór z Jacksonem o tradycjê w Pol-
sce. Widzia³ tradycjê w Polsce w postaci zam-
ków, pomników, miejsc upamiêtniaj¹cych
wa¿ne wydarzenia historyczne, tudzie¿ nie
do koñca rozumianych przez ogó³ obrzêdów.
Dla niego nie jest to tradycja- jest to dowód
na postêp ewolucyjny. W Zambii otwiera oczy
i widzi tradycjê. W sposobie budowania do-
mów, sposobie ¿ycia i bycia ludzi, w ich stro-
ju i zachowaniu- TRADYCJA!!! Niby ma ra-
cjê, u nas ju¿ to zanik³o, a jednak... Dyskuto-
wali�my przez ca³e popo³udnie. Mo¿na by
pisaæ d³ugo, a miejsca ma³o. Szkoda!

W sobotê Cech Rzemios³ Spo¿yw-
czych organizowa³ na Starym Rynku �wiêto
Chleba, w które Centrum Kultury Katolickiej
"Wiatrak" mia³o okazjê siê zaanga¿owaæ.
Piêkne to �wiêto, przypominaj¹ce nam o sza-
cunku nale¿nym chlebowi- czemu� powsze-
dniemu, jednak¿e niezbêdnemu do ¿ycia...
W sercu Bydgoszczy zebrali siê przedstawi-
ciele piekarni bydgoskich, by �wiêtowaæ swo-
je �wiêto i przypomnieæ nam o tym, jak ciê¿-
k¹ jest praca piekarza. "Wiatrak" mia³ tam

swoje stoiska, ale nie tylko. Przywióz³ z sob¹
wystawê Wolontariatu Misyjnego po�wiêco-
nym ¿yciu na misji w Afryce, przywióz³ te¿
ch³opaków. Mimo deszczu i zimna ch³opcy
dzielnie na scenie rozgrzewali serca wytrwa-
³ych �wiêtuj¹cych. Ka¿dy ich wystêp budzi³

rado�æ i budzi³ czêsto ju¿ przemokniête ser-
ca zebranych. Niezaprzeczalnie ich �piew i
muzyka s¹ inne, lecz w tej inno�ci i prostocie
niezwykle piêkne...

Ch³opców mo¿na by³o us³yszeæ na
Mszy wieczornej w sobotê oraz na kilku
Mszach w niedzielê. Po Mszy o 11.30 by³o
równie¿ spotkanie z nimi, na które przyby³o

liczne grono dzieci z rodzicami. Kto by³- wie
ile zyska³, kto nie by³- niech wie, ¿e straci³.

Najbardziej zachwycaj¹cym z utworów
ch³opaków by³a chyba pie�ñ na Podniesie-
nie. W momencie, gdy kap³an trzyma³ pod-
niesiony chleb i kielich z winem, ch³opcy �pie-
wem witali Przemienionego Chrystusa. W
ogóle potrafili w zadziwiaj¹cy sposób wyra-
¿aæ �piewem uczucia- czy to rado�æ, smu-
tek, czy zdziwienie. Wszystkie ich pie�ni s¹
stosunkowo proste i mówi¹ce o rzeczach pro-

zaicznych (jedna z
pie�ni opowiada o
tym, ¿e dziewczyna
pra³a pranie w rzece-
ot, ca³a tre�æ kilkumi-
nutowej piosenki).
Jednak za tymi pro-
stymi rzeczami ukry-
ta jest rado�æ z po-
wodu tego, ¿e ¿yje-
my. Chyba nam na
co dzieñ nieco braku-
je tej rado�ci.

Przybyli, my
ich zobaczyli�my, po-
jechali. Czy na pew-
no ich nie ma? Zo-
stali, przynajmniej w
tych, którzy mieli
okazjê ich spotkaæ i
choæ trochê z nimi
poprzebywaæ. Zosta-
wili swoj¹ rado�æ i

nieco zaspokoili têsknotê za ¿yciem prostym,
ogl¹danym z punktu widzenia dziecka bo¿e-
go, a nie zabieganego cz³owieka przygnie-
cionego do ziemi gór¹ obowi¹zków... Teraz
kolej, by�my my odwiedzili ich w Zambii!!!

TOMEK

Nawrócenie cz³owieka jest to uzna-
nie Jezusa za swojego Pana. Gdy nasze
¿ycie skupione jest na Chrystusie, gdy do-
�wiadczamy nowego narodzenia, wówczas
modlitwa przychodzi w sposób naturalny i
nabiera pe³ni.

Wielu z nas nie potrzebuje jakich� no-
wych sposobów, czy nowego zrozumienia
modlitwy, ale przemy�lenia na nowo, jaki
jest nasz osobisty stosunek do Jezusa,
nasza osobista z Nim wiê�, czy ona w ogó-
le istnieje i jak wygl¹da. Czy twój Bóg jest
naprawdê ¿yj¹cy? Czy jest Wszechmocny?
Czy takiego Boga do�wiadczasz?

Nie trzeba byæ chrze�cijaninem by
spotykaæ siê z przyjació³mi; nie trzeba byæ
chrze�cijaninem by pomagaæ ludziom! Je-
¿eli to co robisz nie wyp³ywa z twojej oso-
bistej wiêzi z Chrystusem, wówczas jest to
tylko �wiatowe dzia³anie i nie robisz nic
wiêcej ni¿ robi¹ poganie.

Modlitwa nie jest wiêc czym� wyuczo-
nym, czym� czego nie umiemy lub umie-
my, jest po prostu nasz¹ odpowiedzi¹, na-
sz¹ potrzeb¹ serca wynikaj¹c¹ z osobistej

relacji z Bogiem, jest to spotkanie upo�le-
dzonego czy chorego dziecka z kochaj¹-
cym ojcem. Jezus zna nasze choroby, ko-
cha nas tak, jak kocha siê dziecko gdy jest
chore. My mo¿emy kochaæ Go nasz¹ ma-
leñk¹ mi³o�ci¹ upo�ledzonego dziecka.
Bóg potrzebuje tylko tej naszej mi³o�ci,
wszystko inne posiada.

Niebiosa s¹ moim tronem, a ziemia
podnó¿kiem nóg moich.

Jaki¿ to dom mo¿ecie Mi wystawiæ i
,jakie¿ miejsce daæ Mi na mieszkanie?

Przecie¿ moja rêka to wszystko uczy-
ni³a i do Mnie nale¿y to wszystko - wyrocz-
nia Pana.

Ale Ja patrzê na tego, który jest bied-
ny i zgnêbiony na duchu, i który z dr¿eniem
czci moje s³owo. Iz 66, 1-2

Moje przychodzenie na spotkanie z
Panem - jest mi³o�ci¹. Moja wierno�æ w
przychodzeniu na spotkanie - jest mi³o�ci¹.

(IA)

O modlitwie (2)

POZNANIE CHRYSTUSA

Jackson Coster Clevers

CH£OPCY Z ZAMBII
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VIII Akademickie Dni M³odych

JESTE�MY
STRÓ¯AMI PORANKA

JESTE�MY STRÓ¯AMI PORANKA - to
has³o tegorocznych Akademickich Dni
M³odych, które potrwaj¹ od 10 do 22 pa�-
dziernika 2001 roku. 35 lat istnienia
Duszpasterstwa Akademickiego w Byd-
goszczy i patronat Rektorów bydgoskich
Uczelni, liczni zaproszeni go�cie nadaj¹
im szczególn¹ w tym  pierwszym roku
nowego tysi¹clecia rangê.Oto program:

10 pa�dziernika - �RODA
Uroczyste rozpoczêcie VIII Akademickich
Dni M³odych wraz z inauguracj¹ dzia³al-
no�ci Stowarzyszenia na Rzecz Przeciw-
dzia³ania Wykluczeniu Spo³ecznemu
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. (Ra-
tusz Miejski)

11 pa�dziernika - CZWARTEK
19.00 - Koncert  MAGDY ANIO£ (hol
ATR; ul. Kaliskiego 7)

12 pa�dziernika - PI¥TEK
20.00 - czuwanie w intencji Duszpaster-
stwa Akademickiego (O�rodki DA w Byd-
goszczy)

13 pa�dziernika - SOBOTA
17.00 - Spotkanie z ROBERTEM  KO-
RZENIOWSKIM Z pasj¹ i�æ przez ¿y-
cie.(Pa³ac M³odzie¿y - wstêp wolny)

14 pa�dziernika - NIEDZIELA
13.00 - Msza �wiêta akademicka trans-
mitowana przez TVP  w Bydgoszczy (ko-
�ció³ Polskich Braci Mêczenników - Wy-
¿yny)
18.30 - Msza �w. rozpoczynaj¹ca reko-
lekcje  - ks. Piotr Pawlukiewicz "Czy Pan
Bóg musi byæ nudny, czy mo¿e byæ fa-
scynuj¹cy?"  (Ko�ció³ Matki Bo¿ej Królo-
wej Mêczenników - Fordon)
19.30 - Koncert muzyki powa¿nej "CZAS
TO MI£O�Æ" dedykowany Ojcu �wiête-
mu w 23 rocznicê wyboru na Stolic Pio-
trow¹, (Ko�ció³ Matki  Bo¿ej Królowej
Mêczenników)

15 pa�dziernika - PONIEDZIA£EK
11.00 - 13.00  - Warsztaty psychologicz-
ne "Cz³owiek - zaburzenia psychiczne,
czy widzê problem?" (Akademia Muzycz-
na)
20.00 - Rekolekcje dla �rodowiska aka-
demickiego; prowadzi ks. Piotr Pawlukie-
wicz (Kaplica parafii MBKM)

16 pa�dziernika - WTOREK

12.00-14.00  - Warsztaty psychologicz-
ne  "Cz³owiek- zaburzenia psychiczne ,
czy widzê problem?" (Akademia Medycz-
na)
20.00 - Rekolekcje dla �rodowiska aka-
demickiego; prowadzi ks. Piotr Pawlukie-
wicz (Kaplica parafii MBKM)

17 pa�dziernika - �RODA
12.00 - 14.00  - Warsztaty psychologicz-
ne "Cz³owiek- zaburzenia psychiczne,
czy widzê problem?" (Akademia Tech-
niczno-Rolnicza)
20.00 - Rekolekcje dla �rodowiska aka-
demickiego;  prowadzi ks. Piotr Pawlu-
kiewicz (Kaplica parafii MBKM)
21.30 - spotkanie z rekolekcjonist¹ (sala
DA)

18 pa�dziernika - CZWARTEK
11.00 - 14.00 Wyk³ady na temat "Nie daj-
cie siê u¿yæ jako narzêdzia przemocy";
wyk³adowcy: O. Jordan �liwiñski; prof.
Aleksander Araszkiewicz;  (Akademia
Bydgoska)
18.0) -  Koncert zespo³u BAJM - Filhar-
monia Pomorska Koncert organizowany
wspólnie z Fundacj¹ Rozwoju Psychia-
trii województwa kujawsko- pomorskie-
go promuj¹cy Stowarzyszenie na rzecz
przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³eczne-
mu osób z zaburzeniami psychicznymi

19 pa�dziernika - PI¥TEK
18.00 - "Kartoteka" Ró¿ewicza w re¿y-
serii K.Galosa (Teatr Polski; wtêp 2 z³.)
19.00 - Wirtuozi fortepianu; Chopin-Kon-
cert fotrpianowy e-moll; Sbelius- V Sym-
fonia ES-dur  (Filharmonia Pomorska;
wstêp 7 z³.

20 pa�dziernika - SOBOTA
Do po³udnia: maraton filmowy (Kino Ad-
ria)
18.00 - film i spotkanie z JANEM NO-
WICKIM (Pa³ac M³odzie¿y)

21 pa�dziernika - NIEDZIELA
18.30 - Ogólnobydgoska Inauguracja
Roku Akademickiego pod przewodnic-
twem Ks. Bp Stanis³awa G¹deckiego z
udzia³em Rektorów i pracowników na-
ukowych bydgoskich Uczelni, zaproszo-
nych go�ci i studentów.
20.00 -  Uroczysta kolacja z zaproszony-
mi go�æmi

22 pa�dziernika - PONIEDZIA£EK
19.30 - Bal Otrzêsinowy (Aula Domu Ka-

BY£O
3.pa�dziernika  - pierwsza �rodowa Msza
�w. Akademicka
4. pa�dziernika  - Spotkanie osób prowa-
dz¹cych obóz w Ocyplu
5. pa�dziernika - Czuwanie pierwszopi¹t-
kowe o godz. 21.00 w kaplicy
BÊDZIE
7. pa�dziernika - Pierwsza niedzielna Msza
�w. Akademicka
9. pa�dziernika - Grupa Rozwoju Intelek-
tualnego "SALOMON" zaprasza na godz.
19.30 na spotkanie nt.:  �Polityka a Ko�ció³�
10 do 22. pa�dziernika - VIII AKADEMIC-
KIE DNI M£ODYCH ARCHIDIECEZJI
GNIE�NIEÑSKIEJ (patrz program obok)
27.10 - Spotkanie popielgrzymkowe Gru-
py Akademickiej "Przezroczystej"
PONADTO
Witamy po wakacjach wszystkich studen-
tów, szczególnie Tych, którzy w tym roku
rozpoczynaj¹ studia.
Zapraszamy do Martyrii, a tak¿e pozosta-
³ych o�rodków akademickich w Bydgosz-
czy ( Stryszek, Arka, Farada). [Aga]

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

Rozwa¿anie tajemnic Ró¿añca jest
rozwa¿aniem ¿ycia Jezusa Chrystusa.

Gdy nie rozumiem jakiego� frag-
mentu Ewangelii lub chcê go sobie bardziej
przybli¿yæ, odmawiam nad nim Ró¿aniec.

Opieraj¹c siê na informacji, ¿e "Mat-
ka Jego chowa³a wiernie wszystkie te wspo-
mnienia w swym sercu" (£k 2,51), zwracam
siê do Niej z pro�b¹ o wyja�nienie owego
tekstu, bior¹c go za kanwê moich rozwa-
¿añ. Spróbujcie.

IRENA JADWIGA

techetycznego przy parafii Matki Bo¿ej
Królowej Mêczenników)

UWAGA:
Organizatorzy  zastrzegaj¹ sobie prawo
wprowadzenia zmian w powy¿szym pro-
gramie.

Matka
Bo¿a

- Nauczycielka



[dokoñczenie z poprzedniego numeru]
Z prawid³owo "odczytanych" znaków da-

wanych przez przyrodê, ludzie umieli zapla-
nowaæ p³odozmian na swym gospodarstwie.
Wiedzieli, czy mog¹ liczyæ na dostatek zapa-
sów na zimê dla siebie i wy¿ywiæ mniejsze,
czy wiêksze stado zwierz¹t. Potrafili, wycho-
dz¹c wieczorem popatrzeæ w niebo i dok³ad-
nie zaplanowaæ zajêcia nastêpnego dnia, za-
le¿nie od pogody. Potrafili równie¿ na swój
sposób zapobiegaæ tzw. dzisiaj "anomaliom"
pogodowym.

Z tych obserwacji i z ich umiejêtno�ci od-
czytywania zrodzi³o siê to, co w �redniowie-
czu nazwano ju¿ "m¹dro�ci¹ narodów", czyli
ró¿ne przys³owia. Przys³owia, zw³aszcza te
zwi¹zane z przyrod¹, aktualne dla danego
kraju, czy nawet regionu. Nasze polskie przy-
s³owie o takiej czy innej pogodzie nijak bê-
dzie odnosi³o siê do innego kontynentu, czy
nawet kraju i odwrotnie, choæ mog¹ byæ wy-
j¹tki. Wiele tego rodzaju przys³ów, czy powie-
dzeñ ludowych wi¹¿e siê z konkretn¹ dat¹ w
kalendarzu.

Wiele z nich odnosi siê do wspomnienia
takiego, czy innego �wiêtego lub �wiêtej. Nie
oznacza to jednak zwi¹zku patrona dnia ze
zjawiskami meteorologicznymi. Wi¹za³o siê to
tylko z lepszym zapamiêtaniem daty i prowa-
dzeniem w tych dniach obserwacji pogody. Za-
uwa¿my, ¿e tzw, przys³owia "pogodowe" nie
maj¹ odniesienia do �wi¹t zmiennych w ka-
lendarzu. Mo¿e za wyj¹tkiem dwóch takich
powiedzeñ: "Jaka Palmowa, taka i Wielka" czy
"Jaki pi¹tek, taki �wi¹tek". To byty jednak tyl-
ko takie powiedzenia traktowane zawsze z
przymru¿eniem oka.

Byæ mo¿e kto� czytaj¹cy te s³owa powie
w tym miejscu: g³upota~ Tak mog³o byæ daw-
no, dzi� klimat siê zmienia, powsta³a "dziura
ozonowa" i wiele innych rzeczy.

Byæ mo¿e, ale pewne jest równie¿, ¿e za-
patrzeni w siebie i zagonieni zdobywaniem
dóbr doczesnych z jednej strony, a przekona-
ni o potêdze nowoczesnej techniki, która za
nas pracuje, z drugiej, o czym� zapominamy.

Pamiêtam doskonale, jak mój ojciec jesz-
cze w latach siedemdziesi¹tych, (zmar³ w
1981 roku) obserwuj¹c i zapisuj¹c sobie po-
godê od �w. Szczepana do Trzech Króli, pla-
nowa³ bezb³êdnie, w którym roku posadziæ
ziemniaki "na piasku", a w którym "na nizi-
nie".

Maj¹c czterohektarowy sad potrafi³ w
styczniu przewidzieæ, czy w danym roku bê-
dzie wiêkszy dochód z owoców, czy warto
przestawiæ siê na warzywa. Opieraj¹c siê na
jego zapiskach i wiadomo�ciach pogodowych
przez wiele lat planowa³em sobie urlop i pro-
szê mi wierzyæ. nie zawiod³em siê.

Czy oprócz wspomnianych dni prze³omu
roku opiera³ siê jeszcze na innych znanych
powiedzonkach? Oczywi�cie. Ka¿dy miesi¹c
po kilka razy odnosi siê do stosowanych w
przys³owiach obserwacji pogodowych. Oto
próbka takich przys³ów na ca³y rok, po jed-
nym na miesi¹c:

Czy potrafisz odgadn¹æ?

�ROZMOWA� Z PRZYROD¥ (2)
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Styczeñ W Nowy Rok deszcz i s³ota-
ciê¿ka w ¿niwa robota. Gdy za� s³onecznie i
jasno- w polu obficie, a w komorze ciasno.

Luty Luty, gdy mrozem i wiatrem nie daje,
prowadzi rok s³otny i nieurodzaje.

Marzec Gdy w marcu bocian na gnie�dzie
siada, najlepsze zbiory rok zapowiada,

Kwiecieñ Ciep³e deszcze w kwiecieñ, to
pogodna jesieñ.

Maj Gdy maj koñczy plucha, to w czerw-
cu posucha.

Czerwiec Gdy ch³op siano kosi, byle baba
deszcz uprosi.

Lipiec Gdy przez pierwszy tydzieñ lipca
deszcz rosi, ch³op wszystkiego zbo¿a nie sko-
si.

Sierpieñ Od Zielnej Panny(15) nast¹pi¹
mg³y i ch³ód poranny.

Wrzesieñ Wrzesieñ przynosi pogodê na
jesieñ.

Pa�dziernik Gdy pa�dziernik ¿egna mro-
zem, to najwy¿ej miesi¹c �nieg pole¿y i od-
wil¿ przybie¿y,

Listopad Gdy na Wszystkich �wiêtych
mro�no i sucho, ca³¹ zimê bêdzie bia³o i g³u-
cho, a gdy s³ota, to zim¹ bêdzie du¿o b³ota,

Grudzieñ Gdy zamarznie 1 grudnia, to
wyschnie niejedna studnia, a gdy w pierwszym
tygodniu pogoda sta³a, zima bêdzie d³uga i
bardzo bia³a,

Mo¿e warto dzi�, w XXI wieku, w erze
wszechw³adnej telewizji i skomputeryzowane-
go ¿ycia zatrzymaæ siê na chwilê?

Mo¿e, zamiast siedzieæ ca³e popo³udnie
przed ekranem telewizora, czy "walczyæ" kil-
ka godzin bez przerwy z komputerem prze-
rwaæ to na jaki� czas i po prostu wyj�æ na
spacer? Wyj�æ na nasze "fordoñskie górki" i
czuæ siê naprawdê swobodnie i daleko od
zgie³ku. Byæ blisko tego, co Bóg stworzy³ i
uzna³, ¿e jest dobre. Byæ blisko otaczaj¹cej
nas przyrody. Popatrzeæ na drzewa, na tra-
wê, na zio³a. Pos³uchaæ �piewu ptaków i pod-
patrzeæ ich zachowanie. Zaobserwowaæ nie-
które zwierzêta, czy owady. Popatrzeæ na
chmury, na wschody, czy zachody s³oñca.

Czy warto? Przekonasz siê, ¿e warto,
choæby dla w³asnego lepszego samopoczu-
cia. Przy okazji pos³uchasz tego, czego od
dawna nie s³ysza³e�. Us³yszysz, co mówi przy-
roda, a id¹c za �w. Franciszkiem, co mówi
przez ni¹ Bóg, bo On we wszystkim jest po
trochu,

Nie wiesz jak to odczytaæ? Oto podpo-
wied� na kilka pa�dziernikowych spacerów:

Gdy Danuta (1.X) ci przygrzeje, na �nie¿-
n¹ zimê miej nadziejê.

Gdy Franciszek (4.X) z babim latem po
polu chodzi, to jesieñ dodeszczy, a zima do-
ch³odzi.

Gdy Jadwiga (15.X) bez deszczu i chmu-
ry, listopad za to zimny i ponury.

 Mi³ego spaceru i �rozmowy� z nasz¹ przy-
rod¹ ¿yczy Ci

FORDOÑSKI OBSERWATOR, FOT. MIETEK

Sladami Prymasa Tysi¹clecia

RYWA£D KRÓLEWSKI
Rywa³d Królewski, Matka Bo¿a Cygañska,

Stefan Kardyna³ Wyszyñski. Czy wiesz, co maj¹
ze sob¹ wspólnego? Czy wiesz, ¿e to w³a�nie
w celi kapucyñskiego klasztoru zrodzi³o siê w
sercu Prymasa pragnienie oddania siê Matce
Bo¿ej w macierzyñsk¹ niewolê mi³o�ci?

W Roku Kardyna³a Wyszyñskiego chcieli-
by�my wraz z Tob¹ odwiedziæ miejsca zwi¹za-
ne z osob¹ Prymasa. Jego osob¹. Pierwszym
z takich miejsc jest w³a�nie Rywa³d.

Zanim osi¹gniemy cel naszej pielgrzymki i
pok³onimy siê Opiekunce Rywa³du, odwiedzi-
my szereg miejsc, do których zagl¹damy rzad-

ko, a które warto poznaæ. Zwiedzimy Ostromec-
ko z przepiêknym Zespo³em Pa³acowo-Parko-
wym. Pomodlimy siê przy grobie b³ogos³awio-
nej s. Marii Kar³owskiej w Jab³onowie Pomor-
skim. Zatrzymamy siê w Che³m¿y, w której uro-
dzi³ siê S³uga Bo¿y Stefan Wincenty Frelichow-
ski.

Je¿eli chcesz i je¿eli mo¿esz spêdziæ z nami
jeden dzieñ inaczej ni¿ dotychczas-zaprasza-
my. Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak" Za-
pisy: Biuro "Wiatrak", Biuro Parafialne i Zakry-
stia. Koszt: 19 z³. Wyruszamy 20 X o godz. 8.00
sprzed ko�cio³a NMP Królowej Mêczenników.



 PRZEDMIOTY
I PRZYBORY LITURGICZNE

(U¿ywane skróty)
IHS - monogram bardzo czêsto umieszcza-
ny na wielu parametrach liturgicznych. Jest
to skrót imienia Jezus w jêzyku greckim. Z
t³umaczenia ³aciñskiego otrzymujemy dwa
wyra¿enia: - Jesum habemus socium - Je-
zusa mamy za towarzysza. - Jesus~ Homi-
num Salvator - Jezus ludzi Zbawiciel.
INRI - skrót napisu, jaki Pi³at kaza³ umie�ciæ
na krzy¿u Jezusa w jêzykach: aramejskim,
greckim i ³aciñskim. Brzmi on: JESUS NA-
ZARENUS REX JUDAEORUM - Jezus Na-
zareñski Król ¯ydowski.

PRZEDMIOTY KULTU W LITURGII:
OLEJE SWIÊTE - specjalne oleje po�wiê-
cone przez biskupa podczas Mszy �w. w
Wielki Czwartek. U¿ywane s¹ do namasz-
czania podczas Sakramentów �wiêtych i
ró¿nym b³ogos³awieñstw, jak np.: po�wiêce-
nia wody chrzcielnej, konsekracji o³tarzy i
ko�cio³a, oraz podczas sakramentów: chrztu
- olej katechumenów, bierzmowania - krzy¿-
mo, czy namaszczenia chorych - olej cho-
rych.
WODA CHRZCIELNA - woda po�wiêcona
przez kap³ana w Wielk¹ Sobotê i przecho-
wywana w chrzcielnicy. S³u¿y do udzielenia
przez polanie sakramentu chrztu. Do jej po-
�wiêcenia u¿ywamy oleju katechumenów.
WODA �WIÊCONA - woda po�wiêcona
przez kap³ana moc¹ specjalnej modlitwy s³u-
¿¹ca do nape³niania kropielnic, pokropienia
wiernych, oraz do innych po�wiêceñ i b³o-
gos³awieñstw. Przy ka¿dym pokropieniu ni¹,
lub umoczeniu palców w kropielnicy czyni-
my rêk¹ znak krzy¿a na pami¹tkê naszego
chrztu i jego skutków w nas.
WODA GREGORIAÑSKA - do 1977 roku
u¿ywana w Ko�ciele woda po�wiêcona z do-
datkiem soli, popio³u i wina s³u¿¹ca do kon-
sekracji ko�cio³ów. Po�wiêcenia jej i przy-
gotowania wed³ug receptury papie¿a Grze-
gorza I dokonywa³ biskup. (cdn)

OPRACOWA£  KFAD

Materia³y �ród³owe:
S³ownik chrze�cijanina - symbole, pojêcia, zwro-
ty, nazwy - pochodzenie i znaczenie. Praca zbio-
rowa. Wydawnictwo - Ksiê¿a Redemptory�ci,
Warszawa 1997,
Zalewski S.: ABC wspó³czesnego chrze�cijani-
na, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 1997.

S£OWNIK
- PRZEWODNIK (28)
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Rok Prymasa Stefana Wyszyñskiego

Z RÓ¯AÑCEM
W RÊKU

Z Twoim ró¿añcem w rêku, czekam, Ma-
ryjo, na uroczysto�æ Królewskiego Syna
Twego. Pomó¿ przygotowaæ serce, wolê i
my�li. Wszystko mam przez Ciebie; pragnê,
by ho³d, nale¿ny Królowi, szed³ przez Ciebie
przed tron Króla mojego.

1. Gdy patrzê na mêkê Ogrójca, zdumie-
wam siê pos³uszeñstwem Potêgi Królewskiej
wobec Ojca. Ale nie masz królestwa bez po-
s³uszeñstwa. Pragnê go dla siebie, by uwiel-
biæ Króla.

2. W³adcy wk³adaj¹ wspania³e p³aszcze
koronacyjne. Twój Syn, Maryjo, okry³ siê
p³aszczem w³asnej Krwi. Jego ubiczowane
ramiona s¹ najcenniejsz¹ ozdob¹. Ze czci¹
klêkam na posadzce pretorium, by z³o¿yæ
ho³d strzêpom królewskiego p³aszcza Krwi,
z Ciebie wziêtej, jak gdybym wargi wpi³ w kie-
lich mszalny.

3. Jedyna to korona, która wyciska Krew
z czo³a W³adcy. Wszyscy inni wyciskaj¹ krew
z poddanych. Tylko Twój Syn ich oszczêdza.
Ale natomiast nie oszczêdza siebie. A jed-
nak u³amek ciernia z tej korony jest mi dro¿-
szy ni¿ wszystkie korony �wiata.

4. Za którym to królem posz³y takie rze-
sze d�wigaj¹cych krzy¿? Lud chodzi za w³ad-
cami - triumfatorami. Tylko za Tob¹, Chry-
ste, id¹ rzesze, gotowe cierpieæ "Jak¿e nie-
zliczone s¹ szeregi Twych wyznawców krzy-
¿owych!

5. Szubienicê zamieni³e� na tron. Widzi-
my trony, zdobne w z³oto i drogie kamienie.
W³adcy znaj¹ sw¹ cenê i dlatego co� doda-
j¹, by zyskaæ na warto�ci. Jedynie Ty, Chry-
ste, odrzuci³e� wszystko. Sam jeste� najwy¿-
sz¹ warto�ci¹ nagiego drzewa krzy¿a. Ten
tron sta³ siê chwa³¹ �wiata.

"Zapiski Wiêzienne" 28.X.1955, pi¹tek, Prudnik
�l¹ski, ks. Stefan Kardyna³ Wyszyñski - "Zapi-
ski Wiêzienne".

REDKA

Dla (starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
PA�DZIERNIKOWA

opracowa³ KfAD

1. Rodzaj kapelusza
2. Chwilowy brak oddechu
3. Tyran, ciemiêzca
4. D³ugotrwa³y brak opadów
5. Czerwona zupa
6. Kitel, lub zapaska
7. Miêdzy lewic¹, a prawic¹
8. Przechowanie
9. Jezdne urz¹dzenie d�wigowe
10. Rozpuszczalnik klejów
11. Damskie nakrycie g³owy
12. Mieszkania dla wojska
13. Kraj z Tunisem
14. Wieprzek "ma³olat"
15. Biskup bliski Janowi Paw³owi II
16. Obchodzi okr¹g³¹ rocznicê
17. Mê¿atka
18. Wybitny muzyk
19. Ciê¿ka przymusowa praca

W diagramie ujawniono cztery litery ka¿de-
go wyrazu. Korzystaj¹c z podpowiedzi wpisz
brakuj¹ce litery do diagramu. Litery z wyró¿-
nionych pól czytane pionowo dadz¹ rozwi¹za-
nie. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres re-
dakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty para-
fialnej� do 4 listopada br. Na autora prawid³o-
wej odpowiedzi czeka nagroda niespodzianka.
Powodzenia.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wydania
brzmia³o: �PODWY¯SZENIE KRZY¯A�.

Nagrodê wylosowa³a ponownie Joanna
Witnik, zam.  przy ul.  Bo³tucia 2 w Bydgosz-
czy.  Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.

11111 MMMMM EEEEE IIIII KKKKK
22222 BBBBB EEEEE CCCCC HHHHH
33333 DDDDD EEEEE TTTTT AAAAA
44444 PPPPP OOOOO HHHHH AAAAA
55555 BBBBB AAAAA CCCCC ZZZZZ
66666 FFFFF AAAAA CCCCC HHHHH
77777 CCCCC EEEEE UUUUU MMMMM
88888 DDDDD EEEEE YYYYY TTTTT
99999 SSSSS UUUUU CCCCC AAAAA
-1-1-1-1-1 BBBBB UUUUU OOOOO LLLLL
1111111111 CCCCC HHHHH KKKKK AAAAA
2121212121 KKKKK OOOOO RRRRR YYYYY
3131313131 TTTTT UUUUU JJJJJ AAAAA
4141414141 PPPPP RRRRR AAAAA KKKKK
5151515151 DDDDD ZZZZZ SSSSS ZZZZZ
6161616161 JJJJJ UUUUU AAAAA TTTTT
7171717171 ZZZZZ AAAAA NNNNN AAAAA
8181818181 WWWWW IIIII OOOOO ZZZZZ
9191919191 KKKKK AAAAA GGGGG AAAAA

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

PA�DZIERNIK
POLSKA
6.10.1889 W Russowie ko³o Kalisza uro-
dzi³a siê Maria D¹browska z domu Szum-
ska, znana pisarka, autorka m.in. powie�ci
"Noce i dnie".

4.10.1918 Przewodnicz¹cy Polskiego Ko-
mitetu Narodowego Roman Dmowski wrê-
czy³ w Pary¿u genera³owi Józefowi Halle-
rowi nominacjê na Naczelnego Wodza Ar-
mii Polskiej.

9.10.1995 W Pelplinie zmar³ biskup senior
diecezji che³miñskiej - ks. bp Zygfryd Ko-
walski.

BYDGOSZCZ
8.10.1817 W pomieszczeniach by³ego
klasztoru Karmelitów otwarto Szko³ê Ludo-
w¹.

1.10.1919 W nocy z koszar wojskowych
przy ulicy Gdañskiej zginê³y dwa konie
wojskowe. Koni i sprawcy nie odnalezio-
no.

13.10.1925 Przy ulicy Pomorskiej 1a prze-
mys³owiec z Poznania Franciszek Zawadz-
ki uruchamia bydgosk¹ Fabrykê Stempli,
która w kilka lat pó�niej sta³a siê najwiêk-
sz¹ tego typu wytwórni¹ w kraju.

FORDON
21.101328 Ksi¹¿ê W³adys³aw Opolczyk
wystawi³ akt lokacyjny dla Wyszogrodu-
Hohenburga wytyczaj¹c teren na wschód
od zniszczonego grodu kasztelañskiego o
tej samej nazwie (tereny dzisiejszego Sta-
rego Fordonu).
8.10.1669 Na listê ¿aków w Gimnazjum w
Toruniu wpisano pierwszego w dziejach
mieszkañca Fordonu - Jana Kukucka.

4.10.1985 W Szkole Podstawowej nr 17
(obecnie Gimnazjum nr 5) powsta³ pierw-
szy na Fordonie Osiedlowy Komitet Odro-
dzenia Narodowego, którego przewodni-
cz¹cym zosta³ Stefan Drzewiecki.

PARAFIA
2.10.1983 W parafii udzielony zosta³ pierw-
szy Sakrament Chrztu. Otrzyma³a go
Sy1wia Paruszyñska.

16.10.1989 Odby³a siê pierwsza ogólno-
bydgoska inauguracja Roku Akademickie-
go. Uroczysto�ci przewodniczy³ ks. Andrzej
Madej (OMI)

10.10.1997 Nasza parafianka, wówczas
13-letnia dziewczyna, Karina Kalczyñska
zajê³a I miejsce na VI Festiwalu Polskiej
Piosenki Religijnej w Chicago.

OPRACOWA£ KFAD

Ludzie z pomnika (45)

Urodzi³ siê 12 grudnia 1893 roku w
Jerce powiat Ko�cian jako syn Zygmunta i
Antoniny.

Do Szko³y Powszechnej uczêszcza³
w rodzinnej Jerce i po jej ukoñczeniu roz-
pocz¹³ naukê w Gimnazjum i Komeniusza
w Lesznie. Ukoñczy³ je zdaj¹c egzamin
dojrza³o�ci 26 lutego 1912 roku.

W tym¿e roku wst¹pi³ do Seminarium
Duchownego w Gnie�nie, które ukoñczy³
otrzymuj¹c �wiêcenia kap³añskie w 1918
roku.

W czasie studiów w Seminarium po-
wo³any zosta³ do odbycia rocznej s³u¿by
wojskowej w armii pruskiej.

Po otrzymaniu �wiêceñ kap³añskich
pracowa³ jako wikariusz w parafiach: Kate-
dralnej w Gnie�nie i �w. Miko³aja w Gniew-
kowie.

W 1920 roku skierowano go do pra-
cy w parafii �wiêtej Trójcy w Bydgoszczy.
Od 1 stycznia tego¿ roku obj¹³ ponadto
posadê nauczyciela-katechety w Pañstwo-
wym Gimnazjum Humanistycznym przy uli-
cy Grodzkiej w Bydgoszczy. Funkcjê tê
pe³ni³ ju¿ do koñca lat miêdzywojennych,
W tym czasie pracowa³ tak¿e jako nauczy-
ciel-katecheta dochodz¹cy w Pañstwowym
Liceum Rolniczym. T¹ pracê wykonywa³
przez piêæ kolejnych lat: od 1928 do1932
roku. Ksi¹dz Lucjan Kuku³ka da³ poznaæ siê
jako ¿arliwy kap³an, doskona³y katecheta,
oraz wielki patriota. Oprócz swych obowi¹z-
ków kap³añskich dzia³a³ równie¿ spo³ecz-

KSI¥DZ

LUCJAN KUKU£KA

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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nie. By³ zawsze aktywny w Polskim Zwi¹z-
ku Zachodnim, pe³ni³ równie¿ funkcjê prze-
wodnicz¹cego Ko³a Esperanckiego "Verda
Stelo" dzia³aj¹cego przy Pañstwowym Gim-
nazjum Humaniatycznym.

Aresztowany zosta³ przez Gestapo
wieczorem w swym mieszkania przy para-
fii w dniu 16 pa�dziernika 1939 roku i do-
prowadzony do by³ych koszar 15 PAL-u
przy ulicy Gdañskiej. Tam umieszczony
zosta³ w czê�ci koszar przeznaczonej dla
wiê�niów, a nie jako osoba internowana.
Dok³adne powody uwiêzienia nie s¹ dzi�
znane i nie wiadomo nawet, czy zosta³y mu
kiedykolwiek przedstawione.

Byæ mo¿e powodem by³o niezastoso-
wanie siê ks. Kuku³ki do zarz¹dzeñ Gesta-
po co do zachowania siê podczas nabo-
¿eñstw. �wiadczy o tym raport Komendan-
ta Operacyjnego na Oddzia³ Bydgoszcz,
SS-Oberscherfuerera Schmitza do Komen-
danta miasta Kreisleitera Kampego z dnia
16 pa�dziernika 1939 roku dotycz¹cy kon-
troli niedzielnych nabo¿eñstw (Mszy �wiê-
tych) w ko�cio³ach. W czê�ci tego raportu
czytamy: "...w wiêkszo�ci odprawiano je-
dynie Msze, a kazañ nie g³oszono. Wyj¹t-
kiem by³a jedna Msza z du¿¹ ilo�ci¹ Pola-
ków u �wiêtej Trójcy. Odprawia³ j¹ polski
ksi¹dz Kuku³ka, który wyg³osi³ kazanie, a
na koniec nie odmówi³ modlitwy za Fueh-
rera..."

Ksi¹dz Lucjan Kuku³ka rozstrzelany
zosta³ w masowej egzekucji w Dolinie
�mierci w Uroczysto�æ Wszystkich �wiê-
tych, 1 listopada 1939 roku.

PRZYGOTOWA£ KFAD

Materia³y �ród³owe:
1. Raport Komendanta Operacyjnego SS
z dnia 16.10. 1939 nr SD-EK 16 ��ród³a do
dziejów Bydgoszczy w �wietle �róde³ nie-
mieckich�, Zeszyt nr 3 BTN1967, przek³ad
- Tadeusz Esman.
2. Kronika bydgoska Tom XIII TMMB 1991

SZUKA PRACY
24-LETNIA PANNA z wykszta³ceniem
�rednim, znaj¹ca zagadnienia rachun-
kowo�ci i finansów, dyspozycyjna.
Jakiekolwiek informacje prosimy kiero-
waæ do Sklepiku Parafialnego w ka¿d¹
niedzielê w godzinach otwarcia.

Ciep³y Tadeusz Juda (28.X)
piêknej jesieni u³uda.



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

23. wrze�nia 2001
Katarzyna Anna W¹s

16.05.2001
Oliwia Patrycja Matuszewska

3.03.2001
Maja Strychalska

14.06.2001
Jagoda Ewa Dubrowin

17.08.2001

INFORMACJE
SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w cza-
sie niedzielnej Mszy �w. o godz.
13.00. Dziecko zg³aszaj¹ rodzice w
Biurze Parafialnym podaj¹c kandy-
datów na chrzestnych (osoby
ochrzczone, bierzmowane, prakty-
kuj¹ce, maj¹ce ukoñczone 16 lat (je-
¿eli ¿yj¹ w ma³¿eñstwie musi to byæ
zwi¹zek sakramentalny). Zg³aszaj¹c
dziecko do Chrztu �w. trzeba przed-
stawiæ odpis skrócony aktu urodze-
nia dziecka z USC. Katecheza od-
bywa siê zawsze przed Chrztem �w.
w sobotê po Mszy �w. o godz. 18.30.

Najbli¿sze terminy Chrztu
�wiêtego:  14, 28 pa�dziernika, 11
listopada  2001 r.

SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek
ma³¿eñski powinny zg³osiæ siê do
Biura Parafialnego celem ustalenia
terminu �lubu i spisania protoko³u na
3 miesi¹ce przed planowan¹ cere-
moni¹ �lubn¹.

POGRZEB
Przy zg³oszeniu pogrzebu nale¿y
przed³o¿yæ skrócony odpis aktu zgo-
nu z USC.

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

Dariusz Kosiñski
ur. 26.11.1977 zm. 15.09.2001

Franciszek Antczak
ur. 19.09.1924 zm. 23.09.2001

W³odzimierz B³aszak
ur. 9.02.1946 zm. 23.09.2001

Wac³awa Babecka
31.03.1929 zm. 30.09.2001

spisa³a Maria B.

Ampere Andrzej Maria (1775-
1836), francuski fizyk i matematyk.
Ampere przeprowadzi³ podstawo-
we badania nad istot¹ pr¹dów

Uczeni o Bogu (9)

ANDRE AMPERE

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

14 wrze�nia  2001 r.
Krzysztof Józef Krzysztofik

Paulina Katarzyna Gru¿ewska
15 wrze�nia  2001 r.
Marcin Miko³ajczyk

Justyna Teresa Szuba
Grzegorz Albert Piekutowski

Monika Joanna Jaszczak
Tomasz Rydzkowski

Dorota Stelak
Rafa³ Walentyn
Anna Rudnicka

21 wrze�nia  2001 r.
Andrzej Stefan £ukarski

Marzena Dorota Kwiatkowska
22 wrze�nia  2001 r.

Tomasz Stanis³aw Pi¹tkowski
Gra¿yna Kania
Micha³ Szulka

Anita Joanna Milik
Józef Harasimowicz
Kinga Mrozowska

29 wrze�nia  2001 r.
Bart³omiej Arkadiusz Samorajski

Sylwia Anna K³osowska

Marcin Piotr Stachowicz
Magdalena Gra¿yna Kolerzyñska

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,
wierno�æ i uczci-
wo�æ ma³¿eñsk¹
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elektrycznych i magnetyzmu; od-
krycia te umo¿liwi³y dopiero w³a-
�ciwe zrozumienie i zu¿ytkowanie
tych zjawisk. Od jego imienia na-
zwano wiele zjawisk w elektrycz-
no�ci i wiele przyrz¹dów mierni-
czych. Ampere by³ bardzo wielo-
stronnym uczonym, wyda³ te¿ cen-
ne prace z zakresu chemii i nauki
o �wietle. Sw¹ wiarê w istnienie
Boga wyrazi³ w nastêpuj¹cych s³o-
wach: "Jednym z najbardziej prze-
konywuj¹cych dowodów istnienia
Boga jest panuj¹ca we wszech-
�wiecie harmonia i ów przedziwny
³ad, moc¹ którego ka¿da ¿yj¹ca
istota w organach swoich znajdu-
je wszystko, co potrzebne jest jej,
do utrzymania bytu, do rozradza-
nia siê i do rozwoju swoich fizycz-
nych oraz umys³owych zdolno�ci."

RED-A

"Ró¿añcem moim wspomnie-
nia nizane na niæ, co w sercu bie-
rze swój pocz¹tek (...)"

Na ró¿añcu �wiêtym modli-
my siê zaczynaj¹c od znaku krzy-
¿a; W Imiê Ojca i Syna i Ducha
�wiêtego. Znak ten jest god³em
chrze�cijanina i wyrazem wiary w
Boga, w Trójcy �wiêtej Jedynego.

Mówimy równie¿ Sk³ad Apo-
stolski czyli "Wierzê w Boga".
Sk³ad Apostolski zawiera naukê
Aposto³ów, która stanowi podsta-
wê naszej wiary. Odmawiamy te¿

Nie tylko w pa�dzierniku

MÓWIENIE
�ZDROWASIEK�

Wybory parlamentarne

KOGO WYBRALI�MY?
Wybory do Parlamentu za

nami. Postanowili�my w wiêkszo-
�ci wracaæ do klatki, któr¹ sami z
wielkim trudem i licznymi ofiarami
rozrywali�my dwadzie�cia lat
temu.

Jednym zasmakowa³a wol-
no�æ a¿ nadto, inni sparzyli siê na
niej i chc¹ wracaæ... tylko dok¹d?
Klatki ju¿ nie ma i w dawnych
kszta³tach nie bêdzie nigdy. �wiat

siê zmienia, ¿ycie siê zmienia, lu-
dzie siê zmieniaj¹!

Pozostaæ mo¿e s³uszny ¿al,
niestety pró¿ny, ¿e liderzy, korzy-
staj¹c z otwarcia klatki popêdzili
sami, swoj¹ drog¹, nie ogl¹daj¹c
siê na tych, którzy j¹ faktycznie
otworzyli, zapominaj¹c o solidar-
nym podaniu im rêki. Niech Bóg
ma nas wszystkich w swojej opie-
ce.

REDKA

Pozdrowienia
Serdecznie pozdrawiamy w

nowym roku szkolnym, Dziennika-
rzy i Czytelników pisma �Na o�cie¿�.
Liczymy na dalsz¹ wspó³pracê.

Chcieliby�my podzieliæ siê
równie¿ rado�ci¹ o naszym sukce-
sie - zajêciem II miejsca w IX edy-
cji Regionalnego konkursu gaze-
tek Szkolnych.

 REDAKCJA �GIMZETKI�

***
Gratulujê wam tak ciekawej gaze-
ty. Czytam j¹ u córki, przyje¿d¿aj¹c
na modlitwy Fatimskie. Szczê�æ
Wam Bo¿e

MARTA

(imiê i nazwisko znane redakcji)

Od redakcji:
Dziêkujemy PT Autorom

nades³anych listów za pozdrowie-
nia i mi³e s³owa.

Modlitwê Pañsk¹ czyli "Ojcze
nasz", której nauczy³ nas Pan Je-
zus, i Pozdrowienie Anielskie czy-
li "Zdrowa� Maryjo", a tak¿e
"Chwa³a Ojcu...".

Ró¿aniec nie jest wiêc jedynie
mówieniem "zdrowasiek". Przesu-
waj¹c jego paciorki wspominamy i
rozwa¿amy tajemnicê ¿ycia Tego,
który ukocha³ nas do koñca, do
Krzy¿a.

GABLA

Serdecznie dziêkujemy
równie¿ za d³ugi list siostrze Marii
Przybysz (SSpS), która pracowa³a
w naszej parafii.

Opublikujemy go wraz infor-
macj¹ o jej pracy �Rodziny wielo-
dzietne ich liczno�æ i struktura
na przyk³adzie parafii Matki Bo-
¿ej Królowej Mêczenników w
Bydgoszczy�.

Pracê tê wykona³a Autorka
pod kierunkiem prof. dra hab. Ste-
fana Abta na Podyplomowym Stu-
dium Nauk nad Rodzin¹, Uniwery-
tetu Kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego w Warszawie.

Z uwagi na cenne wnioski
p³yn¹ce z przeprowadzonych ba-
dañ, a dotycz¹ce bezpo�rednio
naszej parafii, postaramy siê ich
tre�æ przybli¿yæ w najbli¿szym wy-
daniu �Na o�cie¿�.

L isty   
d o  reda k c ji � Na  o �c ie¿�  
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8 i 9 wrze�nia (jak ju¿ informowali�my) - na Mszach �w. w naszym ko-
�ciele gra³ zespó³ muzyków z Zambii. By³a te¿ okazja do nabycia kaset i
p³yt z utworami w wykonaniu egzotycznych go�ci (relacja w numerze).

15 wrze�nia (sobota) od 15.00 odby³ siê na terenach, za "star¹" kaplic¹
Festyn "Na dzieñ dobry", który przygotowa³y CKK "Wiatrak" i "Oaza M³o-
dzie¿y". Gwiazd¹ wieczoru by³ znany piosenkarz - Tomek Kamiñski (roz-
mowa z wokalist¹ i inne relacje z Festynu wewn¹trz numeru).

16 wrze�nia w ko�ciele o godz. 20.00 - odby³o siê tradycyjne Czuwanie
z Maryj¹. Tym razem szczególne, bowiem w ³¹czno�ci z pielgrzymami (z
naszej parafii wyjecha³o tego dnia do Czêstochowy 56 osób). * Otwarto
wystawê o prymasie kard. Stefanie Wyszyñskim, przygotowan¹ przez
Civitas Christiana. Mo¿na j¹ jeszcze obejrzeæ przy wyj�ciu z ko�cio³a.

21 wrze�nia przypada³ tradycyjny Parafialny Dzieñ Fatimski. Po Mszy
�w. o godz. 18.30 odmówiono ró¿aniec, a nastêpnie w Domu Kateche-
tycznym odby³o siê spotkanie z refleksj¹ nt. "Wybór, sumienie, Ojczy-
zna".

22 wrze�nia dzieci i m³odzie¿ szkolna bawi³y siê z okazji "Dnia pieczo-
nego ziemniaka" na terenach za "star¹ kaplic¹" - relacja wewn¹trz nu-
meru.

30 wrze�nia na wszystkich Mszach �w. kazania - o wspó³czesnych za-
gro¿eniach m³odzie¿y - g³osi³ ks. Henryk £uczak - salezjanin z Wroc³a-
wia. Po Mszach �w. by³a okazja do nabycia ksi¹¿ek ww. kap³ana.

5 pa�dziernika rozpoczê³a siê w naszej parafii Adoracja Naj�wiêtszego
Sakramentu. Odt¹d bêdzie mia³a miejsce w ka¿dy pi¹tek od godz. 9.00
do wieczornej Mszy �w. (18.30).

6 pa�dziernika koncertowa³ bêdzie w ko�ciele nasz parafialny zespó³
muzyczny "Samemu Bogu" (Israel). Bêdzie okazja do nabycia kaset i
p³yt CD jego utworami.

7 PA�DZIERNIKA (NIEDZIELA) - �WIÊTO MATKI BO¯EJ RÓ¯AÑ-
COWEJ - PRZYPADA DOROCZNY ODPUST PARAFIALNY i XVIII
ROCZNICA POWSTANIA PARAFII. MSZA �W. ODPUSTOWA O
GODZ. 13.00, któr¹ odprawi ks. Ireneusz Trzeszczak - proboszcz para-
fii pw. �w. Marka w Bydgoszczy. Na wszystkich Mszach �w. kazania
wyg³osi ks. Grzegorz Chudek z Rzeczycy na Bia³orusi, a po Mszach �w.
bêdzie okazja do z³o¿enia ofiar na budowê ko�cio³a, który kaznodzieja
buduje wraz z wiernymi.

10 pa�dziernika rozpoczynaj¹ siê VIII Akademickie Dni M³odych. Szcze-
gó³owy program wewn¹trz numeru. Tego dnia przypada równie¿ dorocz-
ny Dzieñ Edukacji Narodowej.

Nauczycielom, wychowawcom i katechetom (wiernym konsekrowanym i
�wieckim) sk³adamy najlepsze ¿yczenia wielu si³ na trud wychowania
nowych pokoleñ Polaków. Wszystkim - szczê�æ Bo¿e.

14 pa�dziernika - to og³oszony przez Episkopat Polski Dzieñ Papieski.
Bêdzie okazja do z³o¿enia ofiar na potrzeby Fundacji Nowego Tysi¹cle-
cia, maj¹cej na celu pomóc uzdolnionej m³odzie¿y w osi¹gniêciu wy-
kszta³cenia. Po wieczornej Mszy �w. o godz. 19.30 okoliczno�ciowy kon-
cert Capelli Bydgostiensis.

Przez ca³y wrzesieñ odbywa³ w naszej parafii praktykê duszpastersk¹
ks. diakon Rafa³ Hordik. ¯yczymy Mu wielu ³ask Bo¿ych na ostatnim
etapie przygotowañ do �wiêceñ kap³añskich.

W pa�dzierniku odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa ró¿añcowe: w dni powsze-
dnie o godz. 8.00, 17.00 i po wieczornej Mszy �w., a w niedzielê po Mszy
�w. o godz. 16.00.

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

Inne informacje na stronach CKK "Wiatrak" i DA "Martyria".

Sk³ad ukoñczono i oddano do druku 4. pa�dziernika br. Nastêpne wyda-
nie "Na o�cie¿" planowane jest 11 listopada br. Dziêkujemy korespon-
dentom i sympatykom za dowody pamiêci i s³owa sympatii.

ZNACZENIE WYRAZÓW

Odgadnij wyrazy, a nastêpnie odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szyfru.
Poszczególne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu
wystarczy podaæ samo has³o. Oto szyfr: [I-8,A-4,L-2,F-11,H-2,A-6,J-8) (C-
4,E-4,M-1,F-7,G-11,E-8,L-10,B-6,D-6,A-3,F-9) (C-8,J-5,H-2,H-9,E-7,I-2,M-
4,C-2,A-6) (E-10,L-4,J-5,G-11,H-5) (I-10,G-3,D-5, L-7,G-11,H-5)(J-7,M-
8,E-5,L-2,F-11,E-8,H-2,E-10,L-6,G-11)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na
adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 4 listopa-
da br. Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru to has³o:
�UWIELBIAM KRZY¯ CHRYSTUSA MOJE ̄ YCIE I ZMARTWYCHWSTA-
NIE�. Nagrodê otrzymuje Marta Klarkowska, zam. w Czemlewie. Gratu-
lujemy. Nagrodê wy�lemy poczt¹.

POZIOMO:
1E Rzeka, jak ¿o³nierski dy¿ur
2A Kolebka "Solidarno�ci"
2H Miasto w Wielkopolsce
3E Szlak, droga
4A Poni¿ej barku
4I Ksiêga liturgiczna
5D Frykas, smako³yk
6A Drapie¿nik z rodziny psów
6J Charakterystyka
7D Wymiar miêdzy ko³ami
8A Bejrut jest jego metropoli¹
8I Owoc dobrych interesów
9E Wzmocnienie czujno�ci
10A Antypoda dawcy
10H �wiêty - patron od zguby
11E Harcerski apel
PIONOWO:
A1 Nieuprawiony zagon
A8 Czas odpoczynku

KRZY¯ÓWKA PA�DZIERNIKOWA (D)
OPRACOWA£ RASKE WIDIP

B4 Potrzebne podejrzanemu
C1 L.a. 48
C8 Topór, miecz, lub karabin
D4 Z niej powstaje po¿ar
E1 Przedmowa w ksi¹¿ce
E7 ¯o³nierska skarpeta
F1 Anglosaska miara gruntu
F9 Wieloryb
G3 Muzykuje na altówce
H1 Przebieg sprawy
H9 U do³u pieca hutniczego
I1 Dychawica oskrzelowa
I7 Ro�linny motyw dekoracyjny
J4 Mo¿e byæ honoru
K1 Rozbity mur
K8 Pierwszy jest zawsze najtrud-

niejszy
L4 Zawiadomienie
M1 Chód konia
M8 Inwentaryzacja

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)
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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


