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Psalm
o bydgoskich

drzewach

Drzewa w parkach mocne jak codzienno�æ, niezmienne.

Id¹c �cie¿kami ich konarów dojdziesz do nieznanych dróg.

Wysokie s¹ schody kasztanowców, strome uliczki w ga³êziach

klonów, zielone stopnie sosen. Na granicy li�ci i powietrza

koñczy siê gorycz przemijania i niewidzialne kszta³ty drzew

podtrzymuj¹ chmury. W ogrodzie botanicznym jest jeszcze

zapach sierpnia, zapomniane przej�cia do dawnych pór roku

i �niegów, w których rodzi siê dusza wiosennego �wiat³a.

Twoje jest zasypianie drzew. Twoje jest umieranie drzew.

Drzewa bardziej rozmowne ni¿ ludzie. Rozmodlone drzewa.

Drzewa bez li�ci i ¿adnego cienia, cierpliwe, czêsto �lepe i wierne.

Jest jeszcze las na Bajce, na niego spogl¹dam, ucz¹c

siê sztuki ¿ycia w deszczach i ciemno�ci.
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Autork¹ wiersza jest dr hab.  Danuta Künstler-
Langner, filolog, pracownik Uniwersytetu Miko-
³aja Kopernika w Toruniu, która udostêpni³a re-
dakcji fragment swojego zbioru wierszy. Miesz-
ka w Bydgoszczy na fordoñskim Osiedlu �Baj-
ka�. Serdecznie dziêkujemy.
Fot. (WS)

Tematem wiod¹cym w bie¿¹cym numerze
jest has³o "Mi³o�æ ostatnich dni". Nawi¹zuje
do tego szczególnie rozmowa miesi¹ca, któ-
ra ze wzglêdu na swój charakter mo¿e staæ
siê swego rodzaju "poradnikiem" dla wszyst-
kich ¿yj¹cych. Pisze o tym równie¿ Wojciech
w rozmowie z tat¹.

Wiele miejsca zajmuj¹, jak zwykle, aktual-
ne wydarzenia w parafii i z udzia³em parafian.
My�lê o Akademickich Dniach M³odych i pro-
wadzonych w ich ramach rekolekcjach aka-
demickich i dla parafian, tradycyjnej Drodze
Krzy¿owej do Doliny �mierci, dzia³añ CKK
"Wiatrak" i wielu innych nie ujêtych s³owem
pisanym.

Jest informacja o liczeniu wiernych przy-
chodz¹cych w niedzielê do ko�cio³a. A jak wy-
padli�my warto te informacje odnale�æ i za-
dumaæ siê nad nimi.

Na zakoñczenie wspomnê o zbudowaniu i
uruchomieniu parafialnej strony w internecie.
S¹ tam wiadomo�ci o historii naszej parafii,
informatorium (adresy i telefony) oraz aktual-
ne "Wiadomo�ci duszpasterskie", czytane w
ka¿d¹ niedzielê na zakoñczenie Mszy �w.

FRED
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Mo¿na nie czytaæ

G³os anio³a

PRZESUWANE CHWILE (2)

Witaj!
A teraz ju¿ trzecia tajemnica - narodze-

nie Pana Jezusa. Znasz dobrze z Ewangelii
tê ca³¹ trudn¹ sytuacjê w której znale�li siê
Maryja i Józef, i znasz tê opowie�æ o  paste-
rzach, którzy pierwsi pok³onili siê Niemowlê-
ciu. A ja tak sobie czasami na Ciebie patrzê i
my�lê, ¿e Ty nawet nie pozwolisz wprowadziæ
siê Bogu na tak¹ drogê, bo nawet nie pomy-
�lisz o tym, by zaryzykowaæ trudny marsz do
Betlejem, by zaryzykowaæ Bo¿e Narodzenie
w Tobie.... a nawet jak ju¿ czasami ten Pan
Bóg siê narodzi, to chowasz Go przed �wia-

tem, bo to Twoja prywatna sprawa. Wiedz,
¿e Bóg nigdy nie jest tylko i wy³¹cznie dla Cie-
bie - rodzi siê w Tobie, po to, by przez Ciebie
prze�wiecaæ, by przez Ciebie poruszaæ ser-
ca innych, by im zwiastowaæ Dobr¹ Nowinê.
Bóg rodzi siê dla Ciebie a jednocze�nie dla
innych - dla pasterzy, dla królów, nawet dla
z³ego Heroda... wiêc Go nie chowaj, nie mów,
¿e Twoja wiara, to Twoja prywatna rzecz i ¿e
nikomu nic do tego. W czwartej tajemnicy
wchodzimy do �wi¹tyni, gdzie czeka Symeon
i prorokini Anna - dla Maryi i Józefa to wa¿na
chwila - id¹ ofiarowaæ Bogu swojego Syna...
najcenniejszy skarb ich serc - Jezus, który od-
wiecznie nale¿a³ do Boga, musi byæ oddany
Jemu jakby na nowo, ludzk¹ decyzj¹ Maryi i
Józefa. To trudne - tak czêsto o tê kwestiê
potykasz siê, prawda? My�lisz, ¿e skoro
wszystko nale¿y do Boga i On wszystko wie,
to po co jeszcze co� Mu oddawaæ, po co jesz-
cze pytaæ, zastanawiaæ siê, ofiarowaæ. A jed-
nak to bardzo wa¿ne - to prawda, Bóg, gdyby
chcia³ mo¿e wzi¹æ sobie wszystko sam, ma
tak¹ moc. Móg³by wzi¹æ Twoje serce... ale On
nie chce! Jego pragnieniem jest Twój dar -
Twoja decyzja, Twoje "oddajê", Twoja wolna
wola.... piêkne to! Bóg liczy siê z Twoim s³o-
wem, chocia¿ wcale nie musi, ale bardzo,
bardzo chce, bo Ciê kocha i przenigdy nie
zabierze Ci wolno�ci. I tajemnica ostatnia z
radosnych - znalezienie Jezusa w �wi¹tyni.
Zgubi³ siê Jezus... któ¿ to wie, jakie pytania
zrodzi³y siê w sercu Maryi i Józefa. Któ¿ wie,
czy nie by³y one wiêksze po odnalezieniu Je-
zusa ... Jego odpowied� na pozór tak szorst-
ka! A jednak, gdy spojrzysz na to inaczej,
zobaczysz, ¿e On po prostu okre�li³ jasno
swoje miejsce, by ³atwiej móc Go znale�æ -
On zawsze jest w sprawach Ojca, czyli tam
gdzie jest Mi³o�æ tam znajdziesz Jezusa. Szu-
kasz Go? Szukaj, szukaj  - On kryje siê w
twojej codzienno�ci. Wiesz - teraz ju¿ czas,
przej�æ do tajemnic bolesnych, do tych, któ-
rych boisz siê najbardziej i uciekasz od nich
jak najdalej. Wcale siê Tobie nie dziwiê, ale
zrozum w koñcu, ¿e trud i cierpienie poprze-
dza chwa³ê. Pochyl g³owê i cichutko szeptaj
"Pozdrowienie Anielskie" gdy  Jezus modli siê
w Ogrójcu. Pamiêtasz - kiedy� prosi³em Ciê
o zostanie, by� by³ anio³em pocieszenia dla
Jezusa, wiêc spróbuj, dobrze? Trwaj przy Je-
zusie w tej trudnej chwili, gdy walczy On o
wype³nienie woli Ojca w swoim ¿yciu. Zapew-
niam Ciê, ¿e tak samo Bóg bêdzie przy To-
bie, gdy Ty staniesz przed Ojcem i tak trudno
bêdzie Ci powiedzieæ: nie jak ja chcê, ale jak
Ty... umiesz trwaæ przy Jezusie? Ucz siê tego
cichego trwania - niech Ciê Maryja nauczy,
jak byæ i nie przeszkadzaæ, jak nie wtr¹caæ
siê ze swoimi "z³otymi my�lami" uleczenia
grzechów innych, jak nie raniæ kogo� swoim
wchodzeniem w butach w czyje� ¿ycie. Trwaj
z Jezusem w Ogrójcu a to nauczy Ciê taktu i
delikatno�ci w przebywaniu z innymi. Podob-
nie gdy wejdziesz w tajemnicê drug¹, staj¹c
przy Jezusie biczowanym. Zacznij zastana-
wiaæ  siê nad tym co i jak robisz, mówisz, my-
�lisz... oby� ju¿ Jezusowi ran nie zadawa³ i
nie przyczynia³ siê do jego biczowania. Ta-
jemnica trzecia - Jezus w koronie cierniowej.

Te malutkie zranienia... gdyby ka¿de z nich
zadaæ z osobna, by³yby ledwie dra�niêciem,
ale gdy ich tyle... a to ka¿dy malutki grzeszek,
ka¿da zaniedbanie dobra, o których mówisz:
to nic. Nie licz ich teraz, lecz zrozum, ¿e
wszystko jest wa¿ne. I módl siê razem z Ma-
ryj¹, prosz¹c o opanowanie dla tych, którym
trudno byæ chrze�cijanami ... prosz¹c o opa-
nowanie dla siebie. Pozwól zaprowadziæ siê
do czwartej tajemnicy - tajemnicy Krzy¿a... nie
bój siê! Nie wyrywaj swojej d³oni z rêki Maryi,
pozwól, by pomog³a Ci za³o¿yæ krzy¿ na ra-
miona, Twój krzy¿, który sam musisz ponie�æ
- tak jak Jezus. Krzy¿ Twojej pracy, Twoich
s³abo�ci, Twoich nieopanowanych pragnieñ,
Krzy¿ choroby, zmêczenia, niezrozumienia,

Krzy¿... sam zobacz co dzi� dla Ciebie jest
krzy¿em. I wiedz, ¿e nawet na Krzy¿u nie je-
ste� sam - Bóg pierwszy na Krzy¿u umar³ i
wyznaczy³ drogê, by móc do Niego zawo³aæ
o pomoc i wsparcie. On jest. I to jest najwa¿-
niejsze. Nawet wtedy jest, gdy po ludzku ju¿
umar³. To ju¿ tajemnica pi¹ta - z³o¿enie do gro-
bu. Bóg poprzedzi³ Ciê te¿ w �mierci - umar³,
by pokazaæ, ze �mieræ to spotkanie z Ojcem.
Gdy tu bêdziesz szepta³ "Zdrowa� Maryjo"
niech Twoje serce nape³ni pokój, ogarnij mo-
dlitw¹ wszystkich zmar³ych - znanych b¹d�
nie. Bóg poradzi sobie z t¹ modlitw¹, wiêc nie
zawê¿aj pro�by tylko do kilku spraw - niech
to bêdzie modlitwa maksymalna, niech Ci
serce podpowiada wymiar tej modlitwy. I po-
patrz - ju¿ wchodzimy w Tajemnice Chwaleb-
ne. Tajemnice, które ja�niej¹ blaskiem Nie-
ba. Pierwsza to Zmartwychwstanie - najwiêk-
sza rado�æ chrze�cijañstwa! Czy umiesz siê
cieszyæ tym, ¿e Twój Bóg pokona³ �mieræ, ¿e
z³ama³ pieczêcie otch³ani, by prowadziæ Ciê
do pe³ni rado�ci i do pe³ni pokoju?. Proszê -
nie zga� w sobie tej rado�ci!! Pro�, by Bóg
rozpala³ w Tobie na nowo ten ogieñ i niech
spali w Tobie wszelkie zniechêcenie, smutek,
narzekanie... niech Ciê ogniem przemienia,
przygotowuje do wej�cia w drug¹ tajemnicê -
Wniebowst¹pienie Jezusa. By³oby pewnie
super, gdyby Jezus zosta³ na zawsze na zie-

Ró¿añce - dary Lednicy 2001 r., fot. Mietek
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Rozmowa miesi¹ca

POZA OSTATNIE DNI
ze Stefani¹ - nasz¹ parafiank¹ rozmawiaj¹ Irena Jadwiga i Mietek

Mi³o�æ ostatnich dni -  taki jest temat prze-
wodni bie¿¹cego wydania "Na o�cie¿". Z
czym kojarzy Ci siê to sformu³owanie?
Z ostatnimi dniami cz³owieka, którego siê ko-
cha, i który odchodzi.
Samo s³owo ostatni ma niedobre skoja-
rzenia np. ostatni moment, ostatni auto-
bus, poci¹g, ostatnia deska ratunku, czy
mo¿na mi³owaæ do ostatnich dni?
Tak i dalej jeszcze poza te ostatnie dni.

Mieszka³a� z Mam¹. W tym roku  sytuacja
zmieni³a siê i 1 listopada sta³a� przy gro-
bie Mamy. Twoim ¿yczeniem by³o ¿eby
Mama do koñca ¿ycia by³a w domu. Uda-
³o siê?
By³o trudno, ale uda³o siê,
Przyszed³ jednak �anio³ �mierci� i nie-
dawno j¹ pochowa³a�. Jak by³o w tych
ostatnich chwilach?
Warto by³o byæ z ni¹. Patrz¹c z perspekty-

wy, jak inni umieraj¹ i nie maj¹ kontaktu z
bliskimi, s¹ wy³¹czeni, nie s³ysz¹, nie mówi¹
lecz le¿¹ jak takie ro�linki, czasami nawet
kilka lat, to jednak mia³am szczê�cie, ¿e ca³y
czas z Mam¹ �kontakt� by³ i dopiero ostatnie
trzydzie�ci godzin by³a nieprzytomna. To jest
komfort, ¿e do ostatnich dni mo¿na by³o roz-
mawiaæ, komunikowaæ o ró¿nych rzeczach,
pytaæ o ró¿ne sprawy, bo to by³oby straszne
gdyby le¿a³a, a nie mog³aby informowaæ cze-
go potrzebuje.

Czyje to by³o ¿yczenie, ¿eby by³a do koñ-
ca w domu?
Mnie by nie przysz³o do g³owy, aby j¹ na te
dni daæ do szpitala. Mamy ¿yczeniem by³o
aby w tych dniach by³a w domu. W szpitalu
lekarze robi¹ wszystko, aby pacjent prze¿y³.
Chory jest tam �przypadkiem chorobowym�
leczonym zwykle metod¹ prób i b³êdów. Zda-
je siê, ¿e niewa¿ne jest czy cz³owiek cierpi
(medyk �prowadzi� chorobê, a nie chorego)

mi, ale nie wype³ni³by siê plan Boga, wiêc
Jezus wst¹pi³ do Nieba, by przygotowaæ dla
Ciebie miejsce, do  zamieszkania - razem z
Nim, wpatruj¹c siê w Jego piêkne Oblicze.
Gdy bêdziesz przesuwa³ paciorki w tej tajem-
nicy, pomy�l, ¿e �wietnie jest wpatrywaæ siê
w Niebo, ale jednocze�nie trzeba i�æ dalej -
Twoje ¿ycie ma byæ wêdrowaniem, a nie mar-
twym, bezczynnym gapieniem siê w górê.
Jezus gdy odchodzi³ powiedzia³ Aposto³om:
id�cie na ca³y �wiat. Wiêc id�! A Ty tak czê-
sto stoisz i stoisz, czekaj¹c na gwiazdkê z
nieba, zamiast i�æ i szukaæ prawdziwego skar-
bu, ukrytego w Twojej codziennej drodze.
Ruszaj! Najpiêkniejsze wci¹¿ jeszcze przed
Tob¹! I tak oto ju¿ czas Piêædziesi¹tnicy - ta-
jemnica trzecia, tajemnica Zes³ania Ducha
�wiêtego. Wiesz - Duch przychodzi nieocze-
kiwanie do tych, którzy trwaj¹ na modlitwie.
Tak czêsto narzekasz, ¿e Bóg do Ciebie
przyj�æ nie chce - no, ale jak Mu czasu nie
dajesz, to siê nie dziw, ¿e nie przychodzi. Pana
Boga nie wolno popêdzaæ, On najlepiej wie,
kiedy przyj�æ do Ciebie, kiedy jeste� gotowy
do przyjêcia Jego Ducha wraz ze wszystkimi
darami, jakie On przynosi. Wiesz, mój kocha-
ny, ¿e jestem przy Tobie w tym czekaniu, wiêc
nie b¹d� niecierpliwy! Razem z Maryj¹ z³ap
za ró¿añcowe paciorki i cierpliwie powtarzaj
swoj¹ modlitwê uwielbienia i trwania. Przyj-
dzie. Nic siê nie bój! A gdy otrzymasz Ducha,
wtedy otworz¹ siê Twoje oczy i serce na nowe
tajemnice. Zobacz ju¿ tylko dwie zosta³y - ta-
jemnice tak bardzo zwi¹zane z Maryj¹ - ta-
jemnica Jej Wniebowziêcia i Ukoronowania
na Królow¹ Nieba i ziemi. Zobacz - to jakby
dowód, ¿e Ci którzy s¹ wierni do koñca otrzy-
muj¹ nagrodê. No, no - tylko siê  nie rozpê-
dzaj i teraz nie wyliczaj Bogu jaki to Ty dobry
jeste� i co Ci siê za to nale¿y! Maryja wszyst-
ko co czyni³a, robi³a z mi³o�ci, nie licz¹c na
nagrodê i dlatego zosta³a obdarowana ponad
miarê. Chodzi o to, aby� po prostu wszystko i
ka¿demu czyni³ z mi³o�ci. A wtedy Bóg sam
wymy�li najlepszy sposób, w jaki mo¿e Ciê
obdarowaæ. Pozwól Mu na to - nie wymy�laj
"prezentów" jakie chcia³by� od Niego otrzy-
maæ. Niech ma woln¹ rêkê, niech ma rado�æ
z tego, ze mo¿e Ciê obdarowaæ jak sam chce.
Zapewniam Ciê, ¿e zaskoczy Ciê swoj¹ hoj-
no�ci¹! A na koniec powiedz Bogu tak na za-
pas, z wyprzedzeniem "Chwa³¹ Ojcu i Syno-
wi, i Duchowi �wiêtemu". No i zobacz - ko-
niec ró¿añca - wszystkie paciorki przemieni-
³e� w modlitwê! Jestem z Ciebie dumny! Tyl-
ko teraz nie spocznij na laurach. Chwytaj ka¿-
dego dnia ró¿aniec jak d³oñ Maryi i wêdruj
�cie¿kami swojego ¿ycia, �cie¿kami radosny-
mi, bolesnymi i chwalebnymi. Jestem z Tob¹
i modlê siê ca³ym anielskim sercem o Twoje
wytrwanie! Trzymaj siê dzielnie.

TWÓJ ANIO£ M

i czy jego cierpienie ma jakikolwiek sens. Bo
je¿eli to cierpienie przed³u¿a³oby ¿ycie o kil-
ka lat, to ma ono sens, ale je¿eli o kilka dni,
to ... ?
Ile dni up³ynê³o od momentu powrotu
Mamy ze szpitala do momentu �mierci?
Czterdzie�ci dziewiêæ dni.

A od momentu Mamy �mierci do dzisiaj?
Cztery i pó³ miesi¹ca.
Kiedy emocje zwi¹zane z pogrzebem opa-
d³y odwiedzi³a� hospicjum. Dlaczego tam
posz³a�?
Wiedzia³am, ¿e to hospicjum istnieje i po-
sz³am tam, ¿eby co� robiæ i w ten sposób
przed³u¿yæ obecno�æ Mamy.
Chodzi³a� tam ju¿ przedtem?
Nie. Spotka³am znajom¹, która powiedzia-
³a, ¿e tam pomaga. Powiedzia³am jej, ¿e te¿
przyjdê i posz³am.
Czy znajoma ma dzieci?
Tak, pi¹tkê. Ona równie¿ z dzieæmi tam cho-
dzi, a z mê¿em w niedzielê w odwiedziny. To
nie przeszkadza. Prze³o¿ona pielêgniarek
powiedzia³a, ¿ebym nie przychodzi³a, bo to
za wcze�nie po �mierci Mamy. ¯ebym po-
czeka³a rok i dopiero wtedy zdecydowa³a siê.
Ja chcia³am od razu. Pierwsze dni by³y pa-
rali¿uj¹ce, ale potem ju¿ nawi¹zywa³am kon-
takt z tymi, którzy rozmawiaj¹. Wiedzia³am
jak z nimi rozmawiaæ, bo ja ju¿ przesz³am
to, co ich bêdzie czeka³o nied³ugo.

Czy jeszcze dalej tam chodzisz?
Nie, nie mam ostatnio czasu.
Czym jest to hospicjum?
S¹ tam ludzie, którzy maj¹ rodziny, a cz³o-
wiek traktowany jest w sposób ludzki. Tam
dostrzegaj¹ cz³owieka umieraj¹cego. W
szpitalu zwykle lekarz decyduje o losie pa-
cjenta, chyba ¿e chory na w³asne �¿¹danie�
(...) chocia¿ zdarzaj¹ siê wyj¹tki. W hospi-
cjum po wys³uchaniu historii choroby, zadali
pytanie: "Czego Pañstwo od nas oczekuje-
cie?" My z Mam¹ odpowiedzia³y�my: "Ulgi
w cierpieniu." Wtedy lekarka przedstawi³a
nam ró¿ne rodzaje lekarstw, za³o¿ono urz¹-
dzenie do podawania leków, a domownik
sam dozowa³ i okre�la³ (wg zaleceñ lekarza)
wielko�æ dawki zale¿nej od samopoczucia
chorego. Wszystko dostosowane by³o do po-
trzeb pacjenta. Hospicjum daje wiêc pomoc
w cierpieniu, a jest to pomoc daleko huma-
nitarna i bardzo dobrze zorganizowana. Ho-
spicjum jest �przechodni¹� przez �mieræ. Zu-
pe³nie inaczej wygl¹da �mieræ w szpitalu,
by³am i widzia³am, i zupe³nie inaczej wygl¹-
da to w Hospicjum. W szpitalu gdy pacjent
umiera np. w pokoju trzy, czteroosobowym,
obstawia siê ³ó¿ko parawanami, pozosta³ym
mówi siê, proszê byæ w miarê cicho, i pielê-
gniarka co pewien czas przychodzi i �kuka�
czy pacjent jeszcze �dycha�. Dopóki ¿yje, to
jeszcze te parawany musz¹ staæ. Natomiast
w hospicjum, gdy pacjent umiera, pielêgniar-
ka przynosi �wiecê, zwykle w pobli¿u jest

Oby�my pozostali
wierni Chrystuso-
wi, Ewangelii
i Jego Ko�cio³owi.
Oby�my byli wierni
Dekalogowi.
Oby�my byli wierni
Polsce.
ks. bp Bogdan Wojtu�,
Bydgoszcz 11.11.2001 r.
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ksi¹dz, nie ma obstawiania parawanami,
przychodz¹ inni chorzy, którzy mog¹ chodziæ,
rodzina, czy wolontariusz, odmawiaj¹ modli-
twy i cz³owiek nie umiera w samotno�ci. Jak
mówi³am - w szpitalu jest zupe³nie inaczej.
Odizolowanie parawanami jest przera¿aj¹-
ce, nikt tam nie wejdzie, bo jemu ju¿ nie ma
co pomagaæ. A w hospicjum cz³owiek trak-
towany jest  jako czê�æ spo³eczno�ci. Po-
tem, gdy ju¿ umrze  - jest tak jak wszêdzie.

Czyli nieprawd¹ jest, ¿e hospicjum to
jeszcze jedna umieralnia ...
Nie ma ¿adnego porównania miêdzy umie-
raniem w szpitalu a umieraniem w hospicjum.

Jaki, w takim razie wed³ug Ciebie, by³by
najlepszy sposób po¿egnania z tym �wia-
tem?
My�lê, ¿e najlepszy sposób, to we w³asnym
³ó¿ku i w obecno�ci najbli¿szych.
Jak wygl¹da ten moment zetkniêcia siê z
cz³owiekiem po �mierci, kiedy wiadomo
ju¿, ¿e on umar³?
To jest chyba najgorsze, bo straciæ cokolwiek
np. z powodu kradzie¿y, po¿aru to jest do
odbudowania, a w tym momencie: "Mamo,
jeszcze jedno s³ówko powiedz, i czujê w tym
momencie, ¿e to jest wszystko bezsensow-
ne, ¿e ja gadam do �ciany�.
Mamy szczególne usytuowanie naszej
parafii przy Dolinie �mierci. Na cmentarz
nie mówi siê Dolina �mierci. Czy czujesz
ró¿nicê miêdzy tymi okre�leniami?
Jest olbrzymia ró¿nica, bo na cmentarz cho-
dz¹ ¿ywi, nios¹ na ramionach nie¿ywego do
wykopanego grobu, a Dolina �mierci to nie
cmentarz, oni szli ¿ywi i stamt¹d nie wracali.
Oni wiedzieli dok¹d id¹ i po co. To straszne.

Je�li mówimy o mi³o�ci dni ostatnich, to
takim wyrazem pamiêci o ludziach, któ-
rych nie ma w�ród nas, s¹ pomniki. Czy
Twoim zdaniem, gdy odwiedzasz cmen-
tarz, nie wydaje Ci siê, ¿e to do koñca nie
jest tak z t¹ pamiêci¹, z jej zewnêtrznymi
przejawami? Chodzi o pomniki, marmu-
ry, betony, urny...
Dla mnie jest  to dziwne, bo patrz¹c na tê
biedê i ubóstwo jakie siê szerz¹, id¹c na
cmentarz widzi siê te pa³ace dla �gar�ci� pro-
chu. To mnie dziwi. Kopie siê do³y, muruje i
przykrywa marmurowymi p³ytami wielko�ci
ma³ego pokoju.
Kiedy� szokowa³o gdy widzia³o siê tabli-
ce na grobie z imionami ludzi, którzy jesz-
cze ¿yj¹, datami urodzin, niejako czeka-
j¹ce na moment, kiedy dana osoba umrze.
Podczas ostatniego pobytu na cmenta-
rzu, da³o siê zauwa¿yæ, ¿e stoj¹ groby zu-
pe³nie puste, bez ¿adnego napisu. To tak
ju¿ mo¿na rezerwowaæ sobie miejsce?
Czy to jest oznaka przezorno�ci?
Powiedzia³abym raczej - pazerno�ci. Bo gdy
przyjdzie na mnie kolej i umrê, a bêdzie wol-
ne miejsce pod p³otem, to tam bêdê pocho-
wana. Dawniej pod p³otem chowano samo-
bójców, a dzisiaj (z powodu braku miejsc po-
chówku) w ostatnim rz¹dku cmentarza te¿
chowa siê zmar³ych, którzy ¿yli zgodnie z za-
sadami wiary. A to fa³szywy presti¿ - byæ po-
chowanym blisko kaplicy, albo przy g³ównym
ganku. Nie ka¿dego na to staæ. I jeszcze jed-

no, co jest tragikomiczne: umar³ mój najdro¿-
szy ukochany m¹¿ mgr in¿. doc. dr habilito-
wany i nie wiadomo co jeszcze, a ja my�la-
³am, ¿e to siê ma mê¿a - Karolka, Stasia czy
kogo� tam jeszcze. To jest potworno�æ. Tym
ludziom potrzeba naszej modlitwy przez ca³y
rok, nie tylko pierwszego listopada, bo w tym
dniu nawet gdybym o tym zapomnia³a, to i
tak mi przypomn¹. Chodziæ czê�ciej na
cmentarz, jak ju¿ nie podlewaæ kwiatki, to
chocia¿ �wieczkê zapaliæ. A na marmurach
nie mo¿na nawet �wieczki zapaliæ, bo to siê
p³yta poniszczy, gdy wosk kapie, kwiatek te¿
go pobrudzi, gdy zgnije itd.
Mówimy o sprawach trudnych. Jak sobie
wyobra¿asz to ¿ycie gdzie s¹ zmarli, jak
oni siê tam maj¹ w tych za�wiatach?
My�lê, ¿e jest tam ¿ycie, w to wierzê. Gdy
przychodzê do domu rozmawiam z Mam¹,
mówiê jej gdzie by³am i mam nadziejê, ¿e
mnie s³yszy.

Jak sobie wyobra¿asz swoj¹ �mieræ? Jak
sobie wyobra¿asz spotkanie z Mam¹?

Chocia¿ mam rodzinê, mieszkam sama, wiêc
ju¿ sobie nieraz wyobra¿a³am jak to bêdzie
z tym odej�ciem: czy umrê w domu, czy
wpadnê pod samochód, czy nagle gdzie�
indziej padnê, czy najbli¿si bêd¹ musieli od-
daæ samotn¹ osobê do Domu Starców czy
Opieki Spo³ecznej, bo sama sobie nie pora-
dzi? Ró¿ne my�li przychodzi³y mi do g³owy i
zawsze tak sobie wyobra¿a³am, ¿e najlepiej
by³oby tak uprzedziæ krewnych, czy s¹sia-
dów, ¿e �le siê czujê i mo¿e ju¿ jutro nie bêdê
¿y³a? Chcia³abym nie byæ ciê¿arem dla in-
nych i nie cierpieæ tak jak niektórzy w hospi-
cjum.
Mówili�my o tych zewnêtrznych ozna-
kach pamiêci, epitafiach, nagrobkach.
Czasami to co jest tam napisane, k³óci siê
z tym co byli�my w stanie obserwowaæ,
jakie stosunki panowa³y miêdzy osob¹
zmar³¹ a rodzin¹ np. o te�ciowej - to �ko-
chanej Mamie�, sk¹d to siê bierze? - ze
strachu? Ja wyra¿am na tablicy ten cie-
p³y stosunek do osoby, z któr¹ za ¿ycia
nie bardzo mog³em siê dogadaæ i te uk³a-
dy by³y dziobate, a tu raptem na tablicy -
Kochanej Mamie, Te�ciowej  - wyra¿am
zupe³nie inne uczucia, inny nastrój.
Ale co by ludzie powiedzieli, gdyby by³o co
innego napisane na tak piêknym pomniku
marmurowym?
Czy ich kontakt ze �mierci¹ bliskich to
spowodowa³?

Nie, o tym, ¿e by³y zgrzyty wie tylko ten naj-
bli¿szy, a t³umy ludzi przechodz¹ce cmenta-
rzem, podziwiaj¹ jaki piêkny pomnik posta-
wili te�ciowej - To by³a mi³o�æ.

Koñcz¹c powa¿nie tê listopadow¹ rozmo-
wê - przypomnijmy, ¿e Ko�ció³ mówi o
�wiêtych obcowaniu. �wiêtych obcowa-
nie to jest inna spo³eczno�æ. Chce siê opi-
saæ j¹ ludzkim jêzykiem.  Jak ona wygl¹-
da?
Wierzê, ¿e po �mierci idzie siê do nieba,
czy�æca, albo piek³a. Nie ¿yczê nikomu pie-
k³a. Wyobra¿am sobie, ¿e tam s¹ �wiêci i
wspólnie modl¹ siê, czcz¹ Boga. Choæ po
ludzku bior¹c - trudno sobie ten stan wyobra-
ziæ.
A w kategoriach wiary - czego najbardziej
potrzeba ludziom umieraj¹cym?
Modliæ siê z chorym, przy chorym, a potem
za umieraj¹cego. Z namaszczeniem chorych
nie czekaæ a¿ do momentu, gdy z chorym
nie ma kontaktu, czy te¿ jest ju¿ zimny trup,
bo wtedy ta pos³uga nie ma sensu. My�leæ

po chrze�cijañsku to od razu, gdy tylko cz³o-
wiek powa¿nie zachoruje - wezwaæ ksiêdza.
Do Twojej Mamy przyszed³ ksi¹dz z ole-
jami?
Tak. Moja Mama zabrana zosta³a do szpita-
la �z biegu". Przed szpitalem posz³a do wiel-
kanocnej spowiedzi. W szpitalu te¿ by³
ksi¹dz i by³a namaszczona olejami �wiêty-
mi. Trzeba tu my�leæ po chrze�cijañsku i nie
czekaæ, a¿ do �mierci. Niektórzy my�l¹, ¿e
jak ksi¹dz przyszed³, to ju¿ chory musi
umrzeæ. A bywa, ¿e pacjent po udzieleniu
mu sakramentu chorych powraca do zdro-
wia. Twierdzenie, ¿e  z ksiêdzem mo¿na jesz-
cze poczekaæ, jest �nied�wiedzi¹� przys³u-
g¹ zrobion¹ choremu.

Oznak¹ mi³o�ci dni ostatnich miêdzy
umieraj¹cym i otoczeniem bêdzie uregu-
lowanie jego ziemskich spraw. Testa-
ment, jako ostatnia wola, nie powinien
byæ spraw¹ odk³¹dan¹ na ostatni¹ chwi-
lê. Czy uda³o siê Wam o tym pamiêtaæ?
Przede wszystkim trzeba pamiêtaæ, ¿eby nie
wpadaæ w pop³och. Sprawy duchowe za³a-
twia siê, gdy cz³owiek zachorowa³, a nawet
wcze�niej. Cz³owiek zdrowy nie mo¿e mó-
wiæ - mieszkanie w³asno�ciowe dam naj-
m³odszemu dziecku, które jest przy nas, bo
temu najstarszemu kupili�my mieszkanie,
tamtemu kupili�my elegancki samochód, a
tamtemu jeszcze co� i ka¿de dziecko dosta³o
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pewn¹ warto�æ, która rekompensuje warto�æ
tego mieszkania dla najm³odszego i tatu�
umieraj¹cy czy mamusia powie: To wszyst-
ko po �mierci bêdzie twoje. Niestety, po
�mierci dopiero zaczyna siê wojna, bo ka¿-
dy chce jeszcze co� dostaæ. Wszystkie ziem-
skie sprawy trzeba za³atwiaæ, gdy siê jest w
sile wieku, gdy siê ma co dzieliæ i dopóki jest
siê zdrowym.
Czyli najlepiej spaæ na testamencie?
Tak. Takie rzeczy, które mo¿na urzêdowo za-
³atwiæ, trzeba za³atwiæ póki siê ¿yje. A kiedy
umrze, trzeba zaj¹æ siê nie¿ywym. Umyæ go
i ubraæ, wezwaæ lekarza, za³atwiæ akt zgo-
nu, trumnê, i�æ do ko�cio³a, na cmentarz, po-
wiadomiæ najbli¿szych. Ju¿ jest za pó�no na
wyra¿anie �ostatniej woli�.

W niedawnej rozmowie miesi¹ca ksi¹dz
Proboszcz powiedzia³, ¿e cmentarz para-
fialny pomaga w duszpasterstwie. Czy
odczu³a� brak cmentarza w naszej para-
fii?
Akurat nie odczu³am, bo na innym cmenta-
rzu le¿¹ ju¿ najbli¿si i tam pochowa³abym
mamê. A to, ¿e nie ma cmentarza na pewno
wielu ludziom utrudnia pochowanie zmar³e-
go w pobli¿u. Cmentarz przy parafii by³by bar-
dzo wskazany.

A co my�lisz o nowym sposobie chowa-
nia zmar³ych, znanym ju¿ w innych kul-
turach, mianowicie o paleniu zw³ok, czy-
li o tzw. kremacji?
To zale¿y. Ten sposób jest bardzo dobry i
bardzo z³y. Bardzo dobry jest z tego wzglê-
du, ¿e zaoszczêdza siê wiele miejsca. Ale
je¿eli kto� chce spalenia jako protestu prze-
ciwko wierze, wtedy to jest z³e. Uczestniczy-
³am kiedy� w pogrzebie z urn¹ i to jeszcze
bez ksiêdza, by³o to jakie� tragikomiczne
wydarzenie.
W ostatnich latach podczas powodzi wy-
mywane by³y cmentarze, które ska¿a³y
�rodowisko. Czy w takich przypadkach
nie by³aby wskazana kremacja?
Jak najbardziej. Nawet pomijaj¹c wzgl¹d hi-
gieniczny, te szcz¹tki ludzkie p³ywaj¹ce w
trumnach to by³ straszny widok. Szczegól-
nie na takich terenach nale¿a³oby wybudo-
waæ kolumbarium i zw³oki kremowaæ.

Zbli¿a siê Adwent. Dwa pierwsze tygo-
dnie po�wiêcone s¹ czasom ostatecz-
nym, a nastêpne dwa oczekiwaniu na na-
rodzenie Chrystusa. Zróbmy wiêc ma³y
przeskok z omawiania problemów �mier-
ci i umierania i pomówmy o czasach osta-
tecznych dla wszystkich. Jak sobie je wy-
obra¿asz?
Czy mam rozumieæ, ¿e chodzi o powtórne
przyj�cie Pana Jezusa?

Tak. Mówi o tym ostatnia ksiêga Nowego
Testamentu -  Apokalipsa.
Czyli koniec �wiata?
Na przyk³ad. Bo to i nam mo¿e siê zda-
rzyæ.
Wola³abym tego nie doczekaæ.

Czy czujesz siê przygotowana na koniec
�wiata dla siebie? Bo koniec �wiata dla
cz³owieka nastêpuje wtedy, kiedy on
umiera.

Stefania
Jest nasz¹ parafiank¹ od  13 lat, a jest to
w jej ¿yciu ju¿ druga parafia.
Bierze czynny udzia³ w ¿yciu parafii. Je�-
dzi równie¿ na pielgrzymki organizowane
przez grupy parafialne.
Mimo ró¿nych ¿yciowych �zakrêtów� nie
poddaje siê. Nie potrafi siedzieæ bezczyn-
nie. Planuje powrót do pos³ugiwania w ho-
spicjum.
Idzie z duchem postêpu. Na codzieñ po-
s³uguje siê telefonem komórkowym.
Marzy o wyje�dzie do Afryki, a konkretnie
Zambii. Mieszkaj¹ tam jej znajomi.
Lubi rozwi¹zywaæ krzy¿ówki (równie¿ te
z �Na o�cie¿�).
Dobrze piecze nale�niki, a ze s³odyczy
najbardziej smakuje jej sernik.

Tato powiedzia³

MI£O�Æ DO DNI
OSTATNICH

Listopad, to taki miesi¹c, w którym jak-
by naturalnie cz³owiek stawa³ wobec kwestii
przemijania i wobec tajemnicy prze¿ywania dni
ostatnich a tak¿e godno�ci rozstawania siê z
doczesn¹ pielgrzymk¹. Rozmowa z tat¹ na ten
temat przypomina³a raczej konglomerat my-
�li, odczuæ i refleksji o tych sprawach. Spró-
bujê przytoczyæ tu kilka zdañ po�wiêconych
temu tematowi.

Istotnie. Cz³owiek w tym typowo jesien-
nym miesi¹cu czê�ciej i g³êbiej zastanawia siê
jak prze¿y³ ¿ycie i jak godnie przenie�æ siê w
"wy¿sze bytowanie"?

My�lê, ¿e osi¹gn¹³em ju¿ taki wiek, w
którym mo¿na a nawet trzeba zrobiæ rozrachu-
nek z w³asnym ¿yciem. Przez wiele lat mego
¿ycia zetkn¹³em siê z licznymi sposobami
opuszczania "ziemskiego pado³u". Zwyk³ym
ludziom czyli nam, umieranie kojarzy siê naj-
czê�ciej z ³ó¿kiem domowym lub szpitalnym,
bliskimi i atmosfer¹ powagi oraz smutku. Pa-
miêtam, ¿e jako m³odzieniec spotyka³em siê z
historiami ludzi bezdomnych, którzy odchodzili
w cicho�ci, nie dostrzegani, pozbawieni Sa-
kramentów i obecno�ci najbli¿szych.

W mojej rodzinie jak tylko pamiêtam,
wszyscy na kogo przysz³a pora umierali god-
nie otoczeni tym wszystkim czego w takiej
chwili najbardziej potrzeba. Tak bywa³o do lat
wojny. Kiedy zabrak³o ojca mama i ja nie sta-
wiali�my go przez bardzo d³ugi czas w gronie
zmar³ych. Po prostu mama nie zna³a jego losu
a ja bêd¹c na dalekiej Pó³nocy nie mia³em
pojêcia o losie ojca. Dopiero po latach pozna-
³em wiêcej szczegó³ów i dowiedzia³em siê w
jaki sposób zgin¹³ i z ca³¹ pewno�ci¹ wiedzia-
³em, ¿e fordoñska Dolina �mierci "wch³onê³a"
mego rodzica.

Po wojnie wszystko jakby wróci³o do
"normy". �mieræ pozosta³a jednak zawsze
�mierci¹ i fakt, ¿e ludzie odchodzili godniej nie
zmienia³ prawdy o przemijaniu. Nadal ludzie z
rodziny umierali zaopatrzeni w Sakramenty i
zawsze spoczywali na cmentarzach parafial-
nych. Czasy wspó³czesne wzbogaci³y mo¿li-
wo�ci godnego oczekiwania na tê chwilê. My-
�lê tutaj o instytucji hospicjum. Tak wielu ludzi
cierpi dzisiaj na nieuleczalne choroby. Rodzi-
ny nie zawsze maj¹ mo¿liwo�ci zapewnienia
choremu godnych warunków. Tam, ludzie ci w
spokoju i godno�ci do¿ywaj¹ koñca swoich dni.
Otoczeni s¹ troskliw¹ opiek¹ i co najwa¿niej-
sze mi³o�ci¹ wolontariuszy zajmuj¹cych siê
nimi. My�lê, ¿e to w³a�nie mi³o�æ w tych ostat-
nich dniach ¿ycia stawiana byæ powinna wy-
¿ej nawet od u�mierzaj¹cej morfiny a dobre
s³owo wa¿niejsze od �rodków farmakologicz-
nych. Na zakoñczenie chcê powiedzieæ, ¿e wy-
daje mi siê, ¿e cz³owiek pozostaje jednak sam
wobec problemu �mierci a obecno�æ rodziny i
bliskich jest tylko niezbêdn¹ pomoc¹ i uspo-
kojeniem.

Ja z kolei jestem zbyt m³ody aby autory-
tatywnie wypowiadaæ siê na ten temat. My�lê
jednak, ¿e tak czy inaczej nas to czeka i po-
winni�my bez  wzglêdu na wiek modliæ siê o
dobr¹ i szczê�liw¹ �mieræ.

WOJCIECH

MEMENTO MORI! - PAMIÊTAJ
O �MIERCI!

Odwiedzaj¹c cmentarze my�limy prze-
wa¿nie o grobach; o kwiatach, zniczach, po-
mnikach... Rzadko kto zastanawia siê nad
�mierci¹. Jest to temat, którego w rozmowach
unikamy, boimy siê go, wzdragamy. A prze-
cie¿ �mieræ to rzeczywisto�æ. I póki nie uzna-
my tej rzeczywisto�ci nie ¿yjemy tak napraw-
dê. Marnujemy nasze ¿ycie przez swój strach,
zmartwienia, k³opoty, zabieganie.

Dopiero wtedy, kiedy bêdzie nam obo-
jêtne to czy jeste�my ¿ywi, czy martwi, do-
piero gdy bêdziemy gotowi na utratê swoje-
go ¿ycia - zaczniemy ¿yæ i zasmakujemy w
nim. Odczujemy ulgê, odblokujemy swoje
zmys³y, zwolnimy tempo ¿ycia. Zaczniemy
ws³uchiwaæ siê we wszystkie d�wiêki wokó³
nas, widzieæ szerzej, wiêcej rozumieæ. Potra-
fimy byæ szczê�liwi pomimo niepomy�lnych
warunków ¿yciowych. We�miemy odpowie-
dzialno�æ za siebie i za bli�niego. Przesta-
niemy przejmowaæ siê z powodu naszych
uczuæ ludzkich, pragnieñ, afektów i apetytów.
Uznamy, ¿e ka¿da pora roku jest dobra, ka¿-
dy dzieñ jest dobrym dniem. Zaczniemy braæ
rado�æ z ¿ycia i rado�æ z religii.

"Nie zadrêczajcie siê - Bóg wcale tego
nie chce". (Jan Pawe³ II)

Beati, qui in Domino moriuntur - b³ogo-
s³awieni, którzy w Panu umieraj¹.

GABLA

MEMENTO

Ju¿ niektóre rzeczy mam przygotowane, ale
nie do koñca.
O czym mówisz? O tym, ¿e ciuchy ju¿ le¿¹
w jakim� miejscu?
Nie, ale niektóre dokumenty.

Dziêkujemy za rozmowê. By³a trudna, ale
my�limy, ¿e konieczna.
Dziêkujê i pozdrawiam wszystkich Czytelni-
ków.
Od redakcji: Rozmowê przeprowadzono  4.  listo-
pada 2001 r. Rozmowa autoryzowana.

Napis
Na jednym z polskich cmentarzy mo¿na znale�æ
na grobie taki napis:

"Tu le¿y mój m¹¿, który gnêbi³ mnie wci¹¿, le¿y
w ciemnym grobie, ul¿y³ mnie i sobie."
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Rok liturgiczny w Ko�ciele ró¿ni siê nieco
od roku kalendarzowego. Rozpoczyna siê
Adwentem, a zakoñczeniem jego jest nie-
dziela, w któr¹ obchodzi siê Uroczysto�æ
Chrystusa Króla Wszech�wiata.

Tak czêsto �piewamy, czy mówimy:
Chrystus Królem, Chrystus Panem, Chry-
stus, Chrystus W³adc¹ nam. Czy to jest jed-
nak prawdziwe zawo³anie? Przecie¿ dzi�,
w XXI wieku królestwa s¹ niemodne. Dzi�
panuje demokracja, a tam gdzie s¹ królo-
wie, maj¹ oni tylko funkcje reprezentacyj-
ne. Jak wobec tego jest z Królestwem Je-
zusa?

W Ewangelii nie ma nigdzie
wzmianki, ¿e Jezus mia³ tron, koronê, (za
wyj¹tkiem cierniowej), ¿e mia³ swoje króle-
stwo. Mówi³ wprawdzie przed Pi³atem, ¿e
jest Królem, ale Królestwo Jego nie jest z
tego �wiata. Wczytuj¹c siê bardziej w Pi-
smo �wiête dowiemy siê wiele o tym, ¿e
Jezus jest naprawdê Królem, i to jakim.
KRÓL OBIECANY
Chrystus jest Królem obiecanym. Gdy
grzech po raz pierwszy splami³ cz³owieka,
dobro w jego duszy zmiesza³o siê ze z³em,
Bóg przyobieca³ ludzko�ci Zbawiciela, któ-
ry sprawi, ¿e powróc¹ do zerwanej jedno-
�ci i harmonii z Najwy¿szym. Zbawiciel
przyszed³, choæ tylko nieliczni przyjêli ofia-
rowane im zbawienie.
KRÓL OCZEKIWANY
Chrystus jest Królem oczekiwanym. Czuj-
nie i z uwag¹ wypatrywanym przez stule-
cia i kolejne pokolenia. Na Jego przyj�cie
przygotowywano siê d³ugo i gorliwie. Pod
nadzorem Proroków Boga porz¹dkowano
¿ycie moralne i religijne, aby godnie przy-
j¹æ Oczekiwanego. Przyszed³, choæ przyj-
�cie i odej�cie nie zosta³o w pe³ni dostrze-
¿one. Umknê³o uwadze wiêkszo�ci.
KRÓL ZAPOWIADANY
Chrystus jest Królem zapowiadanym. Za-
nim przyszed³ do ludzi wiedziano ju¿ kim
bêdzie. Bóg udostêpni³ ludzko�ci Jego
szczegó³owy ¿yciorys, znano miejsce Jego
narodzenia i miejsce Jego zgonu. Wiedzia-
no, ¿e mêczeñsk¹ �mierci¹ uwieñczy Swe
zbawcze dzie³o. Jezus jest Królem, który
nigdy nie dzia³a³ z zaskoczenia, choæ tak
niewielu Go rozpozna³o, gdy w�ród nas tak
dynamicznie dzia³a³.
KRÓL UBOGI
Chrystus jest Królem ubogim, czyli ufaj¹-
cym bezgranicznie Ojcu z nieba. Ta ufno�æ
stanowi Jego bogactwo, wype³nia bez resz-
ty Jego serce, kszta³tuje Jego postawê. On
z pokor¹ staje przed Najwy¿szym i przed
najmniejszym z najmniejszych na ziemi.
Pewnie dlatego jest Królem, któremu wie-
le osób nie okazuje nale¿nego szacunku
przez wieki.

Na Uroczysto�æ Chrystusa Króla Wszech�wiata

CZY CHRYSTUS
JEST KRÓLEM DZI�?

KRÓL RADYKALNY
Chrystus jest Królem radykalnym, jedno-
znacznym w s³owie, krystalicznym w dzia-
³aniu. Odpowiadaj¹cym dobrem na z³o i
mi³o�ci¹ na nienawi�æ. Choæ zanurzony w
sprawy �wiêtego Boga, z szacunkiem, na-
cechowanym ³agodno�ci¹, zawsze odno-
sz¹cym siê do grzesznego cz³owieka. Chry-
stus jest Królem przejêtym sprawami Boga
i ludzi. Przejêtym do g³êbi, nie do ³ez, ale
do przelania krwi. Pewnie dlatego jest przez
wielu Królem nie rozumianym.
KRÓL SPRAWIEDLIWY
Chrystus jest Królem sprawiedliwym. On
ani za Swego ¿ycia na ziemi, ani po zmar-
twychwstaniu, ani po wniebowst¹pieniu nie
zazna³ rado�ci z zaistnienia sprawiedliwych
odniesieñ w�ród ludzi. Mimo to ani przez
chwilê nie traci³ nadziei. Bez zniechêcenia
zabiega o sprawiedliwo�æ w�ród tych, za
których odda³ Swe ¿ycie. Jest Królem nie-
ustannie cierpi¹cym, a z tego zapewne
powodu prze�ladowanym przez wielu.
KRÓL MI£OSIERNY
Chrystus jest Królem mi³osiernym i to jak
mi³osiernym! Tak, jak o tym uczy w przypo-
wie�ciach: "O synu marnotrawnym" (£k
15,1-32), czy "Mi³osiernym Samarytaninie"
(£k 10,30-37), mi³osiernym na widok po-
trzeb nie tylko duchowych, ale i cielesnych
cz³owieka. Tak mi³osiernym, ¿e �wiat czê-
sto nadu¿ywa mi³osiernego Króla.
KRÓL CZYSTYCH SERC
Chrystus jest Królem czystych serc, czyli
naszych sumieñ. Ludzie w rozmaitych oko-
liczno�ciach czêsto odwo³uj¹ siê do sumie-
nia! Mówi¹: wybieramy zgodnie z sumie-
niem i ... pope³niaj¹ rozmaite g³upstwa,
oszustwa, nieuczciwo�ci. Dokonuj¹ b³êd-
nych wyborów. Obywatele Królestwa Chry-
stusowego w ka¿dej okoliczno�ci, szcze-
gólnie dzi� w kluczowej dla ¿ycia osobiste-
go, jak i wspólnego, badaj¹, czy aby ich
sumieniem nie zaw³adn¹³ cz³owiek, zrêcz-
ny polityk, lawirant, lub szatan. Czy rzeczy-
wi�cie króluje w nim Chrystus. Niestety hi-
storia zarówno dawna, jak i wspó³czesna
pokazuje jak czêsto Jezus jest wyrzucany
z naszych sumieñ.
KRÓL TRUDNEGO POKOJU
Chrystus jest Królem trudnego pokoju, bo
zyskanego nie za cenê po�wiêcenia praw-
dy i pój�cia na rozmaite kompromisy. Jest
Królem pokoju okupionego cierpieniem.
Tak wielkim, jak wielkie jest cierpienie wy-
wo³ane rozerwaniem wiêzów rodzinnych,
przyja�ni, czy kole¿eñskich w imiê docho-
wania wierno�ci Najwy¿szemu.
Dlatego pewnie �wiat wspó³czesny tak bar-
dzo boi siê Jezusowego pokoju.

KRÓL MODLITWY
Chrystus jest Królem modlitwy, czyli trud-
nej sztuki rozmowy z Bogiem, rozeznania
Jego spraw, my�li, oczekiwañ, dzie³. Od-
najdywania swego miejsca i zadañ w Bo-
skich przedsiêwziêciach. Dzielenia siê z
Bogiem sob¹ i swoimi sprawami. Przyjmo-
wania niewyobra¿alnie hojnego obdarowa-
nia od Najwy¿szego. Jezus jest takim Kró-
lem, choæ my, poddani zbyt ma³o czasu
po�wiêcamy nieraz na modlitwê.
KRÓL S£OWA
Chrystus jest Królem s³owa, bo Jego s³o-
wo przynosi cz³owiekowi ³askê wiary. Pod-
trzymuje w nim nadziejê i wyprowadza z
grzechu. Prowadzi trudn¹ i w¹sk¹ �cie¿k¹
nawrócenia i wprowadza nas w Jego mi-
³o�æ - Ewangeliê. A my, poddani tak stroni-
my czasem od Ewangelii!
KRÓL STO£U
Chrystus jest Królem sto³u, gdy¿ ukazuje
nam znaczenie sto³u i wspólnoty, która przy
nim powstaje. Przy stole dokonuje wielkich
rzeczy: odpuszcza grzechy, poucza, upo-
mina, Przy stole te¿ raduje siê obecno�ci¹
bliskich, ale i demaskuje ob³udê wrogów i
do�wiadcza zdrady przyjaciela. Przy stole
wzywa nas do wiary i dla nas przemienia
chleb i wino w swe Cia³o i Krew. A my, za-
biegani tak czêsto tracimy poczucie zna-
czenia sto³u.
KRÓL PRZYJA�NI
Chrystus jest Królem przyja�ni wiernej i
wymagaj¹cej. Przyja�ni na kanwie wspól-
nej s³u¿by Bogu. Ujêtej w karby wymagañ,
a jednocze�nie ciep³ej, serdecznej, nasy-
conej czyst¹ czu³o�ci¹. Przyja�ni podobnej
do tej, jaka ³¹czy³a Go z Mari¹ i Mart¹, z
Magdalen¹, z Janem i £azarzem, a tak¿e z
Nikodemem i Józefem z Arymatei. Czy my
potrafimy ceniæ tak¹ królewsk¹ przyja�ñ
Jezusa?

Jak widaæ Pismo �wiête daje nam
wielorak¹ odpowied�, ¿e Chrystus jest na-
prawdê Królem. Królem nieba, Królem zie-
mi i Królem Wszech�wiata. To nic, ¿e Jego
królestwo ma siê nijak do wspó³czesnych
królestw tego �wiata. Ju¿ �w. Augustyn po-
wiedzia³: Dwie mi³o�ci powo³a³y dwa króle-
stwa. Mi³o�æ i pycha w³asna, posuniêta do
pogardy Boga, powo³a³a królestwo ziem-
skie. Mi³o�æ Boga, posuniêta a¿ do pogar-
dzenia sob¹, powo³a³a Królestwo Niebie-
skie. Chrystus jest Królem tego drugiego
Królestwa, a my, w³¹czeni przez Sakrament
Chrztu do Jego dziedzictwa jeste�my Jego
poddanymi.

Dlatego te¿ Chrystus jest Panem,
Królem i W³adc¹ nam.

KFAD



ADORACJA I JEJ DOJRZEWANIE
Od pewnego czasu s³yszymy w nie-

dzielnych komunikatach duszpasterskich, ¿e
w ka¿dy pi¹tek, w kaplicy Chrystusa Ukrzy-
¿owanego i Zmartwychwsta³ego od 10.00 do
18.30 trwa adoracja Naj�wiêtszego Sakra-
mentu. Choæ grupa wiernych �wieckich od
d³u¿szego czasu widzia³a wraz z ksiêdzem
Proboszczem potrzebê ustanowienia takiego
nabo¿eñstwa, to sprawa dojrzewa³a do�æ d³u-
go. Rozwa¿ano ró¿ne warianty dotycz¹ce
godzin i dni adoracji. Postanowiono, ¿e ado-
racja bêdzie odbywa³a siê w pi¹tki w godzi-
nach wy¿ej podanych.

Dlaczego w pi¹tek? Pewnie nie tak
zupe³nie przypadkowo. Przecie¿ pi¹tek to
dzieñ, w którym obchodzimy pami¹tkê Mêki i
�mierci Krzy¿owej Chrystusa za nasze zba-
wienie.

CZYM JEST ADORACJA?
Krótko mówi¹c adoracja znaczy z ³a-

ciny "uwielbienie", "oddawanie czci". Adora-
cja Naj�wiêtszego Sakramentu to uroczyste
oddawanie czci i uwielbienie Pana Jezusa
obecnego w�ród nas pod postaci¹ Chleba Eu-
charyacznego wystawionego w monstrancji.

£ASKA ADORACJI
Mamy w naszej parafii tê ³askê, ¿e w ka¿dy
pi¹tek wychodzi do nas z ukrycia w Taberna-
kulum sam Bóg - Jezus Chrystus. Wychodzi,
staje po�ród nas i czeka na ka¿dego z nas.
Wychodzi do ka¿dego nie bacz¹c, czy jeste�
w stanie ³aski u�wiêcaj¹cej, czy nie. Nie pa-
trzy, czy dobrze postêpujesz w ¿yciu, czy te¿
czêsto odwracasz siê od Niego. On chce z
nami rozmawiaæ nie bacz¹c na wiek, p³eæ,
stan posiadania, stanowisko czy inne ziem-
skie osi¹gniêcia. Bêdzie rozmawia³ pod wa-
runkiem, ¿e my te¿ tego chcemy.

ROZMAWIAÆ Z NIM
Oddajmy Jezusowi najwy¿sz¹ cze�æ i uwiel-
bienie. Mówmy z Nim o wszystkim. Podziel-
my siê swoimi troskami, niepowodzeniami.
Zwierzmy siê z k³opotów. Powiedzmy Mu rów-
nie¿ o tym co nas cieszy, o swoich rado�ciach,
osi¹gniêciach. Podziêkujmy Mu za to wszyst-
ko, bo to przecie¿ jest Jego Wola a nie na-
sza, ¿e zostali�my stworzeni. Niekoniecznie
musimy modliæ siê tylko swoimi s³owami.
Mo¿emy odmawiaæ inne modlitwy. Pamiêtaj-
my jednak o bardzo wa¿nej rzeczy, nie pozo-
stawiajmy Go osamotnionego. Traktujmy Go,
jak wa¿nego go�cia, który do nas przybywa.
Uk³adaj¹c rozk³ad zajêæ na pi¹tek pamiêtaj-
my o tym Go�ciu.

NAJ�WIÊTSZY SAKRAMENT
- ¯YWY JEZUS
W Naj�wiêtszym Sakramencie jest ¿ywy sam
Jezus. To On obecny pod postaci¹ drobiny
(kawa³ka) Chleba jest najwiêkszym �ród³em

mocy Bo¿ej na ziemi. Jest tak wielkim �ró-
d³em mocy, ¿e czêsto bywa brutalnie atako-
wany przez szatana. Wspomnê tylko dwa
przyk³ady i to nie z odleg³ych nam wieków, a
z czasów wspó³czesnych.

Podczas niedawnej masakry ludno�ci
cywilnej, w Rwandzie w czasach walk ple-
miennych, uzbrojone bandy dokonywa³y czê-
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Adoracja w parafialnej kaplicy

NAJWY¯SZA CZE�Æ
I UWIELBIENIE

A przyjaciel oblubieñca, który stoi i s³ucha go,
doznaje najwy¿szej rado�ci na g³os oblubieñ-
ca. (J3.29)

Jan mówi, ¿e jest tylko s³ug¹, jednym z
wielu ale wie, ¿e jest przyjacielem Oblubieñ-
ca.

Nasze ¿ycie duchowe nie jest sztywnym
zbiorem przepisów porz¹dkowych i ascetycz-
nych, nie jest metod¹ modlitwy, któr¹ wypró-
bowa³e� i sprawdza siê b¹d� nie. Jest �wia-
domo�ci¹ przyja�ni Chrystusa. Z tej przyja�ni
wyp³ywa modlitwa, asceza, praktyki ducho-
we... Przyjaciel Chrystusa stoi obok i s³ucha
Go. ̄ ycie duchowe to "stanie przy", gotowo�æ
wobec Pana, stawienie siê przed Panem jak
Maria, siostra Marty (£k 10, 38-42). Chrystus
oczekuje od nas - nie spe³nienia jakich� re-
gu³, wyuczenia siê czego� - ale tylko tej otwar-
tej postawy ze �wiadomo�ci¹ obecno�ci i przy-
ja�ni. Ten prosty sposób modlitwy da siê za-
stosowaæ w ka¿dej chwili ¿ycia: w autobusie,
na ulicy, w domu, nie potrzeba d³u¿szej chwili
ciszy by przygotowaæ siê do modlitwy. Mo¿na
po prostu oderwaæ siê na moment od swojej
pracy aby "stan¹æ" w obecno�ci Chrystusa i

O modlitwie (3)

OBECNO�Æ PRZED BOGIEM
w �wiadomo�ci Jego przyja�ni . �wiêty Pa-
we³ mówi: nieustannie siê módlcie (1 Tes 5.I7).

Ta obecno�æ przed Panem nie mo¿e
byæ pusta. W tych króciutkich chwilach cho-
dzi o to by us³yszeæ g³os Chrystusa, by móc
zadr¿eæ z rado�ci. Mo¿esz podczas porannej
modlitwy nauczyæ siê jednego, wa¿nego dla
ciebie wersetu i bêdziesz go sobie przypomi-
naæ, mo¿e sam bêdzie powraca³ w ci¹gu dnia.
Mo¿e to byæ równie¿ werset z psalmu, pie�ni,
piosenki... Kiedy serce przepe³nione jest mi-
³o�ci¹, powtarza z upodobaniem imiê ukocha-
nej osoby np.: niech bêdzie uwielbiony Pan.
W drodze do szko³y, pracy w rytm kroków
mo¿esz powtarzaæ krótkie wezwanie, by uspo-
koiæ serce, zanurzyæ siê w pokoju Chrystusa.
Mo¿esz za³o¿yæ ma³y zeszycik z ulubionymi
psalmami, nosiæ go przy sobie i w wolnych
chwilach nape³niaæ swoje serce uwielbieniem
dla Pana. Mo¿na te¿ wk³adaæ fragmenty psal-
mów do ksi¹¿ek czy zeszytów i otwieraj¹c je
spotykaæ siê przez minutê ze s³owem Bo¿ym.

(IA)

sto mordów kobiet i dzieci chroni¹cych siê w
ko�cio³ach. Mordercy ci, zanim jednak zaczy-
nali mordowaæ ludzi, najpierw z karabinów
strzelali w stronê Tabernakulum.

Podobny wypadek zdarzy³ siê niedaw-
no w Jerozolimie, o czym z ubolewaniem do-
nosi³ Patriarcha tego miasta arcybiskup Mi-
chel Sahab. ¯o³nierz izraelski wchodz¹c do
jednej ze �wi¹tyñ katolickich - w celu tzw.
"przeszukania" - nie wytrzyma³ nerwowo na
widok Jezusa w Naj�wiêtszym Sakramencie.
Odda³ w Jego kierunku strza³y i wyszed³. Prze-
s³uchiwany pó�niej na tê okoliczno�æ zezna³,
¿e "co�" wewnêtrznie kaza³o mu to uczyniæ,
choæ nie wie "co" to by³o.

Czy to nie zastanawiaj¹ce, ¿e szatan
z tak¹ zaciek³o�ci¹ walczy z Naj�wiêtszym Sa-
kramentem? Walczy, bo doskonale wie, ¿e to
jest �ród³o jego najwiêkszych pora¿ek. Wie
te¿, ¿e walcz¹c - z Bogiem nie zwyciê¿y.

Niech nasz udzia³ w adoracjach pi¹t-
kowych bêdzie dla nas, nêkanych wieloma
podszeptami szatana, �ród³em si³y do porzu-
cenia z³a i moc¹ do wypowiedzenia s³ów "Id�
precz szatanie".

ADALBERT

ZAPAMIÊTAJ!
Ka¿dy pi¹tek, w parafialnej kaplicy Chry-
stusa Ukrzy¿owanego i Zmartwychwsta³e-
go, od 10.00 do 18.30 trwa adoracja Naj-
�wiêtszego Sakramentu (ul. Bo³tucia 5
w Bydgoszczy).



 INFORMUJEMY
BY£O
25 pa�dziernika (czwarty czwartek miesi¹ca) od-
by³o siê pierwsze w historii "Wiatraka" spotka-
nie zarówno dla Instruktorów, jak i dla Dzieci,
Rodziców i tych, którzy czuj¹ siê Przyjació³mi
"Wiatraka".
5 listopada ju¿ po raz kolejny zorganizowali�my
Zaduszki Artystyczne - indywidualne i grupowe
inscenizacje plastyczne po³¹czone z procesj¹
�wiat³a ku czci pomordowanych w Dolinie �mier-
ci.

BÊDZIE
22 listopada o godz. 18.00 serdecznie zapra-
szamy wszystkich na obchody 6 lat istnienia
CKK "Wiatrak"! Spotykamy siê  w kinie ADRIA
(ul. Toruñska 30). Zabierzcie ze sob¹ bliskich,
przyjació³, dzieci i doros³ych! To bêd¹ prawdzi-
wie bajkowe Urodziny "Wiatraka". W programie
m. in. wrêczenie statuetek "Przyjaciel Wiatra-
ka", przedstawienie "Bajka o Smoku Kubie" i
wiele niespodzianek. Bli¿sze informacje mo¿na
uzyskaæ w biurze "Wiatrak" od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 10.00 - 18.00.
24 listopada zapraszamy na pielgrzymkê �lada-
mi Prymasa Wyszyñskiego - tym razem do Górki
Klasztornej. Koszt 16 z³. Zapisy w biurze para-
fialnym, zakrystii i Biurze "Wiatraka"
Otwarty konkurs plastyczny pod has³em: "MA-
RYJA KRÓLOWA POKOJU". Dopuszcza siê
wy³¹cznie prace indywidualne w trzech katego-
riach wiekowych: I kat.: 4 - 6 lat; II kat.: 7 - 11
lat; III kat.: 12 - 15 lat. Ka¿dy uczestnik mo¿e
przedstawiæ dwie prace konkursowe. Format
prac: A5, A4 lub A3 (tylko nieoprawione). Tech-
nika wykonania dowolna. Termin nadsy³ania prac
na adres CKK "Wiatrak" (decyduje data stem-
pla pocztowego) - 21 grudnia 2001. Natomiast
og³oszenie wyników i wrêczenie nagród - 6 stycz-
nia 2002. Regulamin dostêpny w Wiatraku.
Og³aszamy tak¿e konkurs na wieniec adwento-
wy. Wykonane wieñce nale¿y przynie�æ 2 grud-
nia br. (niedziela) o 11.00 do ko�cio³a MBKM, a
rozwi¹zanie konkursu i wrêczenie nagród odbê-
dzie siê po Mszy �wiêtej dla dzieci o 11.30.
 W ka¿dy pi¹tek "Wiatrak" organizuje bezp³atne
zajêcia �wietlicowe dla dzieci od 15.00 do 18.00.
W Biurze CKK "Wiatrak" mo¿na nabyæ CEGIE£-
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 rów-
nie¿ dokonywaæ na konto: Centrum Kultury Ka-
tolickiej "Wiatrak" Bank Pocztowy I/O Byd-
goszcz 13201117-93028-27003-100-0/0.
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Centrum Kultury Katolickiej
ul. gen. M. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz, *
tel/fax  346-31-90 * www.wiatrak.lo.pl *
ckk@wiatrak.lo.pl.  * Biuro czynne od pn do pt
(10.00-18.00) * Poradnia PRZYSTAÑ  - tele-
fon zaufania  346-71-78 (pn - pt 17.00-20.00)
* Punkt Informacyjny o Sektach i Nowych Ru-
chach Religijnych (przy wspó³pracy z DA �Mar-
tyria�) kontakt: tel. 346-31-90, 346-31-94 * Nr
konta bankowego: PKO BP II O/Bydgoszcz
Nr 10201475 -711153-270-1

W sobotê 27 pa�dziernika kilkudzie-
siêciu studentów z bydgoskich duszpasterstw
akademickich uda³o siê do Rywa³du - miej-
sca pierwszego internowania Stefana Kardy-
na³a Wyszyñskiego. "To pocz¹tek nowej tra-
dycji" - ma nadziejê diecezjalny duszpasterz
akademicki ks. Krzysztof Buchholz, który za-
chêca³ przyby³ych , by podjêli s³owa Prymasa
Tysi¹clecia: "Zacznijcie od nowa, to znaczy
lepiej". Pielgrzymi zawierzyli Matce Bo¿ej Ry-
wa³dzkiej nowy rok akademicki i wszelkie dzie-
³a podejmowane w duszpasterstwach. Ks.
Krzysztof wraz ze studentami z "Martyrii" po-
leca³ Maryi diecezjalny o�rodek fordoñski, ks.
Pawe³ Dobroszek CM i przedstawiciele
"Stryszka" oddali pod opiekê duszpasterstwo
przy Bazylice, a o. Piotr Idziak SJ i ¿acy gro-
madz¹cy siê przy ko�ciele ojców Jezuitów
prosili o b³ogos³awieñstwo dla "Arki". Na ko-
niec o. Zbigniew Nowakowski OFM Cap - rek-
tor ko�cio³a akademickiego oo. Kapucynów
ogarn¹³ modlitw¹ ca³e Duszpasterstwo Aka-
demickie w Bydgoszczy, które w tym roku
obchodzi 35-lecie istnienia. Pielgrzymi zwie-
dzili salê pamiêci Kardyna³a Wyszyñskiego,
a w celi, w której Prymas Tysi¹clecia spêdzi³
dwa tygodnie, odprawili drogê krzy¿ow¹.

(AgaL)

�ladami prymasa S. Wyszyñskiego

W RYWA£DZIE

Nasza wêdrówka �ladami Prymasa Ty-
si¹clecia trwa. Dzi� chcieliby�my zaprosiæ do
odwiedzenia Górki Klasztornej, w której kró-
luje Górecka Pani. 6 czerwca 1956 r. Stefan
Kardyna³ Wyszyñski koronowa³ Jej wizerunek,
dziêkuj¹c w ten sposób Matce Pocieszenia
za otrzymane przez wiernych ³aski.

Górka Klasztorna jest najstarszym o�rod-
kiem kultu Maryjnego w Polsce, który dotrwa³
do naszych czasów. W bogato zdobionym
wnêtrzu �wi¹tyni, w g³ównym o³tarzu znajdu-
je siê obraz Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem, który
sta³ siê celem pielgrzymek, od momentu gdy
w 1079 roku pasterz owiec ujrza³ Matkê Bo-
sk¹. W 1111 roku wzniesiono na tym miejscu
pierwszy ko�ció³ek dêbowy.

 Wyruszamy 24.11.2001 r. o godz. 8.00
spod ko�cio³a parafii Matki Bo¿ej Królowej Mê-
czenników w Fordonie. Po drodze odwiedzi-
my Byszewo, w którym znajduje siê Sanktu-
arium Trójcy Przenaj�wiêtszej, a tak¿e Kcy-
niê - miejsce kultu cudownego Pana Jezusa
Kcyñskiego. Geneza tego kultu wi¹¿e siê z
cudownym uzdrowieniem szlachcianki Wil-
czyñskiej, która prosz¹c o ³askê obciê³a w³o-
sy i ofiarowa³a je Chrystusowi, pod wizerun-
kiem którego modli³a siê w kruchcie klasztor-
nej. Po tym zdarzeniu choroba ust¹pi³a, a w³o-
sy z³o¿one na g³owie Chrystusa zaczê³y ro-
sn¹æ. Je�li chcesz i je�li mo¿esz spêdziæ z
nami jeden dzieñ inaczej ni¿ dotychczas- za-
praszamy. Zapisy w Biurze Centrum Kultury
Katolickiej "Wiatrak", w zakrystii i biurze pa-
rafialnym. Koszt wyjazdu 16 z³. (AgaL)

�ladami Prymasa Wyszyñskiego (2)

GÓRKA
KLASZTORNA

6 pa�dziernika 2001 roku odby³ siê po raz
pierwszy w naszej parafii Plener ze �wiêtym
Franciszkiem. Udzia³ w nim wziê³y dzieci, któ-
re uczestniczy³y w letnich pó³koloniach i ko-
loniach (organizowanych przez CKK "Wia-
trak").

Czas pleneru po�wiêcili�my tworzeniu kom-
pozycji i "obrazów" z elementów bêd¹cych bo-
gactwem natury (li�cie, grzyby, patyki, ka-
myczki itp.). Pracowali�my indywidualnie i w
grupach, tworz¹c ró¿norodne prace plastycz-
ne.  Na koniec, w powsta³ej "galerii" razem
ogl¹dali�my i ka¿dy z nas zaprezentowa³ swo-
je dzie³o. Zapoznali�my siê tak¿e bli¿ej z po-
staci¹ �w. Franciszka i Jego dzia³alno�ci¹. Na
koniec uroczy�cie zosta³ odczytany "Dekalog
�w. Franciszka", gdzie ka¿dy z³o¿y³ swój pod-
pis. Spotkanie by³o doskona³¹ okazj¹ do po-
wspominania wspania³ego czasu wakacji i
prze¿ytych wspólnie dni czy to tutaj na miej-
scu podczas pó³kolonii czy to w Nadolu. Nie
ma nic piêkniejszego jak wakacyjne znajomo-
�ci, zarówno w�ród rówie�ników jak i wycho-
wawców. (OK)

CKK w plenerze

�W. FRANCISZEK

Dnia 30 pa�dziernika 2001 roku w Urzê-
dzie Miejskim w Bydgoszczy podjêto decyzjê
zezwalaj¹c¹ na budowê Domu Jubileuszowe-
go. Po up³ywie dwóch tygodni ww. decyzja
stanie siê prawomocn¹.

Dyrekcja CKK �Wiatrak�  spotka³a siê
z Rad¹ Budowlan¹ i ustalono co nastêpuje:
g³ównym wykonawc¹ bêdzie firma Rawex z
Bydgoszczy, nadzór budowlany pe³niæ bêdzie
Klaudiusz Flinik - Budopol z Bydgoszczy, pro-
jekt wykonawczy sporz¹dzi B-Act z Bydgosz-
czy, kierownikiem budowy bêdzie Witold Pie-
chaczyk, a jego zastêpc¹ Janusz Rogala.

Dalsze ustalenia i szczegó³y zwi¹zane
z budow¹ zostan¹ podjête i sprecyzowane w
najbli¿szych tygodniach.

Jest wielka pro�ba do parafian i wszyst-
kich, którym budowa Domu Jubileuszowego
�le¿y na sercu� - módlcie siê i w miarê swoich
mo¿liwo�ci wspierajcie to dzie³o choæ naj-
mniejszymi ofiarami.

Na budowie Domu Jubileuszowego (4)

POZWOLENIE
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W dniach od 14 do 17 pa�dziernika
odbywa³y siê w naszej parafii, w ramach VIII
Akademickich Dni M³odych rekolekcje dla �ro-
dowiska akademickiego. Nauki g³osi³ ks. Piotr
Pawlukiewicz z Warszawy.

Ka¿dego dnia, od poniedzia³ku do �ro-
dy, o godz. 20.00 wype³nia³a siê po brzegi
kaplica Chrystusa Ukrzy¿owanego i Zmar-
twychwsta³ego parafii MBKM przy ul. Bo³tu-
cia 5 w Bydgoszczy. Trzeba by³o dostawiaæ
³awek, aby wszyscy mogli pomie�ciæ siê w
kaplicy. Równolegle o godz. 18.30 w ko�ciele
trwa³y te¿ rekolekcje dla doros³ych parafian.

W niezmiernie dynamiczny sposób
odpowiada³ na pytanie postawione w tytule re-
kolekcji: "Czy Pan Bóg musi byæ nudny, czy
mo¿e byæ fascynuj¹cy?" ̄ ywo i ciekawie pro-
wadzone nauki rekolekcyjne wielokrotnie wy-
wo³ywa³y salwy �miechu, ale by³o te¿ ca³kiem
powa¿nie. Na przyk³ad, z pewno�ci¹ i na d³u-
go zapamiêtaj¹ s³uchacze uwagê rekolekcjo-
nisty, ¿e przychodz¹cy do spowiedzi penitent
nie powie takich grzechów, od us³yszenia któ-
rych spowiednik wypad³by z konfesjona³u. W
innym miejscu niniejszego wydania "Na
o�cie¿" znajduj¹ siê cytaty - iskierki wyg³a-
szanych my�li, dociekañ i rozwiewania w¹t-
pliwo�ci.

Warto zapamiêtaæ choæby tak¹ uwa-
gê. Gdy studenci zapraszaj¹ na spotkanie,
prelekcjê, wyk³ad to jest to informacja skiero-
wana nie tylko do studentów, ale do wszyst-
kich, którzy czuj¹ siê m³odzi duchem. Wszak
na naukê nigdy nie jest za pó�no. A kto nie
by³ - niech ¿a³uje. S£UCHACZ

ZAS£YSZANE
*  Ko�ció³ jest szpitalem, my wszyscy jeste-

�my chorzy na grzech, Pan Jezus jest or-
dynatorem, a Maryja jedyn¹ pielêgniark¹.

*  Zostawmy telewizor, który poch³ania nam
przeciêtnie ponad cztery godziny dziennie i
pójd�my w ciszê. Szukajmy Boga, aby do-
�wiadczyæ Go osobi�cie. Mo¿emy Go spo-
tkaæ w S³owie Bo¿ym, w drugim cz³owieku,
w sakramentach.

VIII Akademickie Dni M³odych

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE
Podczas trwania Akademickich Dni M³o-

dych studenci mogli uczestniczyæ w warszta-
tach psychologicznych "Cz³owiek - zaburze-
nia psychiczne, czy widzê problem?"  - zor-
ganizowanych na Akademii Muzycznej. Ze
wzglêdu na wra¿liwo�æ muzyczn¹ studentów
tej uczelni zaproponowana zosta³a muzyko-
terapia. My�lê, ¿e niejeden zestresowany ¿ak
odprê¿y³ siê choæ trochê. Warto dodaæ, ¿e
razem ze swymi podopiecznymi w zajêciach
uczestniczy³a sama Pani Prorektor. By³a tak-
¿e mo¿liwo�æ wys³uchania wyk³adu porusza-
j¹cego problem chorób psychicznych u arty-
stów. Dr Ma³gorzata P³ocka-Lewandowska
udowadnia³a, i¿ wielcy arty�ci nie byli wolni
od zaburzeñ psychicznych.

Równie¿ na Akademii Medycznej odby³y
siê warsztaty psychologiczne. W pierwszej
czê�ci wys³uchali�my wyk³adu, który zwróci³
uwagê na to, ¿e zaburzenia psychiczne mog¹
dotkn¹æ ka¿dego cz³owieka. Wielu ludzi,

szczególnie studentów, boi siê przyznaæ do
tego typu problemów zdrowotnych, co utrud-
nia jak¹kolwiek pomoc. Wa¿ne jest jednak aby
tej pomocy szukaæ, poniewa¿ wiele zaburzeñ
mo¿na ³atwo wyleczyæ, podobnie jak inne cho-
roby.

W drugiej czê�ci warsztatów odby³ siê tre-
ning asertywno�ci, czyli sztuki obrony w³asne-
go zdania, potrzeb, opinii bez naruszania po-
trzeb i godno�ci drugiego cz³owieka. Dziêki
krótkiemu testowi mo¿na by³o przekonaæ siê
w jakim stopniu jest siê asertywnym. By³a tak-
¿e mo¿liwo�æ sprawdzenia siê w kilku zaaran-
¿owanych sytuacjach np. nale¿a³o odmówiæ
osobie, która natrêtnie prosi o co� co nie jest
zgodne z naszymi oczekiwaniami.

Osoby, które uczestniczy³y w tych warsz-
tatach  zdoby³y zapewne wiele cennych infor-
macji, ci którzy ominêli ten punkt programu
maj¹ czego ¿a³owaæ. (ElaK i Ania)

VIII Akademickie Dni M³odych

KIEDY CIA£O WYMYKA SIÊ ...
*  Mo¿emy byæ �wiêci, natychmiast! "Je�li je-

ste� w stanie ³aski u�wiêcaj¹cej i nie pla-
nujesz zrobiæ nic z³ego - jeste� �wiêty. Nie
musisz mieæ perfekcyjnie silnej woli. (...)

*  Do wolno�ci wyswobodzi³ nas Chrystus, da³
nam Pismo �wiête, sakrament pojednania,
Ko�ció³, Komuniê, przykazania i jest z nami!
�wiêto�æ jest mo¿liwa w tej rodzinie, w tej
pracy, w tym akademiku.

*  Je�li grzechu nie planujê-mogê byæ �wiêty.

*  Jak �wiêty Piotr kocha³ Boga? Siln¹ wol¹?
Doskona³o�ci¹ moraln¹? M¹dro�ci¹? To za-
pamiêtajcie: kocha³ Boga powrotami nie-
ustannymi. I Ty bêdziesz kocha³ Boga po-
wrotami. Dzi� postanów �wiêto�æ. Proszê
Ciê o to.

*  Ks. Tadeusz  Dajczer w "Rozwa¿aniach o
wierze" pisze, ¿e gdy kto� pope³nia grzech,
to tak jakby przeci¹³ linê ³¹cz¹c¹ go z Bo-
giem. Gdy wraca do Boga i przeprasza, to
tak jakby supe³ zawi¹za³. Przez te odej�cia
i powroty lina jest coraz krótsza, a do Boga
coraz bli¿ej.

*   Jeste�my powo³ani do mi³o�ci. Ludzie myl¹
to s³owo z po¿¹daniem, rozpieszczaniem,
przyzwyczajaniem siê do kogo�, z instynk-
tem macierzyñskim, czy ojcowskim, a mi-
³o�æ to tworzenie dobra w wolno�ci. Mamy
byæ twórcami kszta³tuj¹cymi siebie jak rze�-
biarz w pracowni. Mi³o�æ ma wyra¿aæ na-

sze cia³o, s³owo, gest, u�miech, dotkniêcie,
bukiet kwiatów. Mamy tworzyæ królestwo
Bo¿e jak poeci, rze�biarze, ludzie kultury,
których dusza przez rozum kieruje cia³em.

*  Kiedy cia³o wymyka siê spod kontroli mi³o-
�ci, pojawia siê egoizm. Najciê¿sze grze-
chy to s¹ grzechy przeciwko mi³o�ci. Nie
pozwólmy jednak szatanowi na nieustanne
oskar¿anie i na przerysowywanie ciê¿aru
krzy¿a. Krzy¿ widziany z daleka, straszy, do-

tykany i prze¿ywany staje siê l¿ejszy. Nie
bójmy siê jutra. Nie wiemy co bêdzie w przy-
sz³o�ci. My odpowiadamy za tera�niejszo�æ.
Mo¿emy wiêc dzi� pouczyæ siê uczciwie,
podaæ komu� rêkê. B¹d�my �wiêci, tacy
jacy jeste�my.

Ksi¹dz Piotr powiedzia³, ¿e rekolekcje bêd¹
udane, je¿eli do�wiadczymy Boga, a ich kon-
sekwencj¹ bêdzie nasza przemiana. Od tych
spotkañ up³yn¹³ miesi¹c. Czy ju¿ znalaz³em
w zwyk³ym niezwyk³e? Czy zauwa¿y³em, ¿e
nie mam zwi¹zanych nóg i r¹k i mogê dzia-
³aæ?

Irena Jadwiga

Od autorki:
Cytaty wypowiedzi rekolekcjonisty na podsta-
wie zapisu magnetofonowego, fot. Mietek
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VIII Akademickie Dni M³odych

WY�NIONE MARZENIE
BY£O
10 do 22. pa�dziernika - trwa³y VIII Akademic-
kie Dni M³odych Archidiecezji Gnie�nieñskiej
(patrz relacje).
15 do 17 pa�dziernika trwa³y rekolekcje aka-
demickie, które prowadzi³ ks. Piotr Pawlukie-
wicz. Wiêcej na stronach DA.
21 pa�dziernika odby³a siê w naszym ko�cie-
le, z udzia³em rektorów szkó³ wy¿szych Byd-
goszczy, ogólnobydgoska inauguracja roku
akademickiego 2001/2002.
27 pa�dziernika kilkudziesiêciu studentów z
bydgoskich duszpasterstw akademickich uda-
³o siê do Rywa³du.
1 listopada o 20.00 modlili�my siê za zmar-
³ych w Dolinie �mierci
2 listopada o 21.00 Czuwanie pierwszopi¹t-
kowe w kaplicy
4 listopada o 14.30 Droga Krzy¿owa w Doli-
nie �mierci. Modli³o siê oko³o 400 osób.
5 listopada Szko³a Modlitwy, któr¹ poprowa-
dzi³ ks. Dariusz Weso³ek, temat spotkania "Ko-
�ció³ tysiêcy �wiate³ek"
6 listopada Laboratorium wiary nt. "Wy jeste-
�cie sol¹ ziemi", które poprowadzi³ ks. Krzysz-
tof Buchholz
7 listopada (�roda) Msza �wiêta akademicka
w intencji bliskich nam zmar³ych.
12 listopada o 19.30 w  sali DA "Martyria" od-
by³o siê spotkanie Zjadaczy S³owa (grupa bi-
blijna) nt. "Co o Pi�mie �wiêtym chrze�cijanin
wiedzieæ powinien?", którego go�ciem by³ ks.
Marcin Malagowski.
13 listopada o 19.30 w sali DA  odby³o siê spo-
tkanie zorganizowane, przez Grupê Rozwoju
Intelektualnego "Salomon", na temat
- "Czy szatan istnieje?"
16 listopada o 20.00 w ko�ciele oo. Kapucy-
nów (ul. Gdañska) rozpoczêto Czuwanie Aka-
demickie, które zakoñczy³o siê Eucharysti¹
o pó³nocy.
BÊDZIE
18 listopada o  19.30 w sali DA "Martyria" roz-
pocznie siê spotkanie nt. "Mi³o�æ nieprzyjació³
w tradycji polskiej"; naszym go�ciem bêdzie
o. Jacek Salij.
23 listopada zapraszamy na "�wietlika" czyli
nocne wêdrowanie po studencku.
25 listopada "Piwnica pod Rybami" czyli spo-
tkania studentów z poezj¹ i piosenk¹.
27 listopada o 19.30 w sali DA spotkanie nt.
"Czym jest sekta? Próba definicji. Przyczyny
rozpowszechniania�  organizowane przez
Punkt Informacji  o Sektach i Nowych Ruchach
Religijnych ICHTIS.
29 listopada o 19.30 zaczynamy zabawê an-
drzejkow¹; wstêp 3 z³ - w cenie tradycyjnie
napoje i jedzonko.
PONADTO
Zapraszamy do Martyrii oraz pozosta³ych
duszpasterstw akademickich w Bydgoszczy
(Stryszek, Arka, Farada). [Aga]

BY£O
BÊDZIE

PONADTO
Czy spe³ni³o siê Tobie kiedy� ukochane,

wy�nione marzenie? Tak? To zapewne dosko-
nale pamiêtasz tê rado�æ, która Ciê wówczas
przepe³nia³a i jak bardzo chcia³e�, aby ta chwi-
la trwa³a jak najd³u¿ej. Ja opowiem Tobie o
jednym z moich marzeñ ... sportowych ma-
rzeñ.

Sobota, 13 pa�dziernika. Jedna my�l prze-
wija mi siê przez g³owê - czy dzisiejsze zajê-
cia na uczelni skoñcz¹ siê przed siedemna-
st¹ i czy dziêki temu zd¹¿ê na spotkanie z
Robertem Korzeniowskim w Pa³acu M³odzie-
¿y?

Z niecierpliwo�ci¹ spogl¹da³am na zega-
rek na ostatnim wyk³adzie. Uda³o siê.

Wyobra� sobie, ¿e wielokrotny Mistrz
�wiata, Mistrz Europy i medalista olimpijski
przyjecha³ i by³ w bydgoskim Pa³acu M³odzie-
¿y 2,5 godziny.

Przyby³ z Krakowa, aby spêdziæ ten czas
na dzieleniu siê sob¹ z innymi. Ka¿dy kto sko-
rzysta³ z tego spotkania móg³ siê przekonaæ,

i¿ jest to  cz³owiek konkretny, który wie czego
chce od ¿ycia i który, jak sam stwierdzi³ jest
optymist¹. Doskona³ym tego przyk³adem jest
to, i¿ kontynuowa³ swoje dzia³ania sportowe
po dyskwalifikacjach (lata '92 i '93).

Dla mnie najbardziej niesamowite jest to,
¿e dziêki takim spotkaniom kibice, fani czy po
prostu sympatycy tego, co "wyczynia" Robert
i on sam, cz³owiek sukcesu, z podium czy
wielkich imprez sportowych -  staj¹ siê sobie
bli¿si.

"W dzieciñstwie czêsto chorowa³em, mia-
³em zwolnienie z lekcji wuefu. Gdyby kto� wte-
dy postawi³ na mnie trzy grosze, dzi� by³by
milionerem" - mówi³.

Ogromn¹ niespodziank¹ okaza³a siê
obecno�æ na sali dziewczyny (uczennicy jed-
nego z bydgoskich ogólniaków), która pod-
czas ostatnich Mistrzostw �wiata w Lekkiej
Atletyce w Edmonton w Kanadzie wrêczy³a
Robertowi na stadionie polsk¹ flagê... Cho-
cia¿by ten aspekt sobotniego spotkania
utwierdza mnie w przekonaniu, ¿e warto ta-
kie spotkania organizowaæ i warto z nich ko-
rzystaæ i braæ w nich udzia³. Nie mam pewno-
�ci, czy jeszcze kiedykolwiek bêdê mia³a oka-
zjê spotkaæ Roberta Korzeniowskiego, tego,
który jest sprawc¹ gor¹cej rado�ci milionów
swoich rodaków. Dlatego zachêcam bardzo
gor¹co do tego, aby aktywnie uczestniczyæ w
tym, co dzieje siê w naszym mie�cie.

Nie chodzi tu tylko o to, czego podejmuje
siê DA �Martyria� czy CKK �Wiatrak�, ale o to
co jest dla ka¿dego z nas darem i dobrem.
Niekiedy ciê¿ko wypracowanym. Oby�my go
nie zmarnowali i nie zapominajmy, ¿e ¿yje siê
tylko raz.                                                (eM)

Dla Martyrii na pocz¹tku spotkania
Robert Korzeniowski, 13.10.2001

W niedzielê, 4 listopada o godz. 14.30 roz-
poczê³o siê w naszym ko�ciele parafialnym
nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej do Doliny
�mierci, zorganizowane przez  m³odzie¿ z DA
"Martyria".

Stacje Drogi Krzy¿owej ustawiono wzd³u¿
drogi, któr¹ w 1939 roku pod¹¿ali na �mieræ
mêczeñsk¹ bydgoszczanie i mieszkañcy oko-
lic, Polacy i ¯ydzi, ludzie ró¿nych zawodów:

Droga krzy¿owa

Z KRZY¯EM W DOLINIE

nauczyciele, redaktorzy, urzêdnicy. Ogó³em
ponad 1200 osób, ale któ¿ ich zliczy.

Powoli zmnienia³y siê stacje. Z g³o�nika
p³ynê³y s³owa kard. Stefana Wyszyñskiego,
które pomaga³y w misteryjnym zamy�leniu.

Ludzie nie�li znicze, które k³adli na gro-
bach i w centralnym miejscu - pod pomnikiem
na szczycie. Oko³o 90 minut szybko minê³o.
Nie jest to czas stracony. (MAP)

Z  PARAFIALNEJ TABLICY
�Po po³udniu, w pó³nocnym i po³udniowym koñcu ko-
�cio³a, odbêd¹ siê chrzty. Dzieci bêd¹ chrzczone z obu
stron�.



Jesienne popo³udnie, sobota -  jede-
nasty dzieñ VIII  Akademickich Dni M³odych
... ju¿ za nami. Magda Anio³, Robert Korze-
niowski, wyk³ady i rekolekcje z ks. Piotrem ...
za nami najbardziej wymagaj¹cy organizacyj-
nie koncert BAJMU.

Dzi� spotkanie w �wiecie teatru i kina
- Jan Nowicki ... aktor  rodem z pobliskiego
Kowala, sercem z dalszego Krakowa. Obej-
rzeli�my wspólnie film "Wielki Szu", a potem
spotkanie. Z racji tego, ¿e nie jest nas du¿o
spotykamy siê nie w sali widowiskowej, ale w
mniejszym pokoju, gdzie jest bardziej kame-
ralnie i przytulnie. S³owa p³yn¹ lekko, gesty
podkre�laj¹ ich wagê, u�miech prze³amuje

lody. Pan Jan opowiada .... o Krakowie, o te-
atrze, o dzieciñstwie i o m³odo�ci.... s³owa
rysuj¹ obrazy i wyobra�nia wyostrza siê jesz-
cze bardziej, przeplataj¹ siê w¹tki, opowie�æ
toczy siê z coraz wiêkszym rozmachem, bie-
gniemy  �cie¿kami, które wytycza pan Jan. A
potem sami pytamy... Czy Pan ci¹gle szuka?
Tak - odpowiada Pan Jan  - szukam, choæ
przecie¿ ju¿ wiele znalaz³em i jestem szczê-
�liwy... ale cz³owiek chyba musi szukaæ...   I
zaraz potem Pan Jan opowiada dalej o swo-
jej aktorskiej drodze, bo pytanie to zaledwie
pocz¹tek, maleñkie �róde³ko, do którego Pan
Jan dok³ada s³owa, a¿ urosn¹ w rzekê opo-
wie�ci... Wiecie - ja nienawidzê tego kina, fil-
mu... wyznaje w pewnym momencie A czy
kocha Pan swój zawód? Tak! Do ob³êdu! -
odpowiada Pan Jan. I znów sypi¹ siê opowie-
�ci o rolach, teatrach, filmach i ludziach....
s³uchamy, jak zaczarowani.

Niespodziank¹ tego spotkania jest
obecno�æ Hanny Banaszak - siedzia³a z boku,
u�miechaj¹c siê, czasem dorzucaj¹c s³ówko,
bo zna Pana Jana d³ugo i dobrze ...  a pan
Jan raz budzi³ w nas zadumê, to znów salwy
�miechu - takie przecie¿ jest ¿ycie, a on o
¿yciu nam opowiada³.
Czas mija³ szybko (za szybko...) - z trudem
uda³o mi siê wtr¹ciæ miêdzy zdania z g³osem
rozs¹dku Pó�no ju¿... musimy koñczyæ.

***
A potem dotarli�my  z Panem Janem i

Pani¹ Hani¹ do Fordonu. Dziewczyny z DA
przygotowa³y pó�n¹ kolacjê (jest ju¿ 22.00).
A przy kolacji znów tocz¹ siê opowie�ci, o¿y-
waj¹ historie. Z pasj¹, z ogniem, namiêtnie i
gor¹co Pan Jan nadaje ¿ycie s³owom - wszyst-
ko staje siê plastyczne... jakby�my tam byli,
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jakby�my sami wiedzieli, s³yszeli... czy to tyl-
ko aktorstwo? Nie - to ca³y cz³owiek, ca³y Jan
Nowicki, w ka¿dym fragmencie ¿ycia jest du-
chem niespokojnym, twórczym, ¿ywio³owym...
nie sposób opowiedzieæ wszystkiego. Hanna
Banaszak razem z nami �mieje siê i zamy�la,
opowiada i s³ucha. Ka¿dy dorzuca swoje s³o-
wa. Pan Jan s³ucha uwa¿nie... dopowiada,
�mieje siê, zadziwia. Kolacja przeci¹ga siê w
noc po¿n¹ - tak trudno siê rozstaæ, ale rano
trzeba przecie¿ wracaæ do Krakowa...  Mówi-
my sobie dobranoc.

Czy jeszcze siê zobaczymy? W koñ-
cu do Krakowa nie tak daleko... Dobranoc
Panie Janie, dobranoc Pani Haniu - do zoba-
czenia!

 MA(RYSIA)

Dnia 18 pa�dziernika w Filharmonii Po-
morskiej odby³ siê koncert zespo³u BAJM.
By³a to  jedna z wielu niespodzianek  jakie
przygotowali studenci podczas trwania VIII
Akademickich Dni M³odych. Bilety rozesz³y siê
jak "�wie¿e bu³eczki" ju¿ na kilka tygodni przed
koncertem. By³ to koncert charytatywny. Do-
chód z imprezy zosta³ przekazany na dzia³al-
no�æ Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdzia-
³ania Wykluczeniu Spo³ecznemu Osób z Za-
burzeniami Psychicznymi, które równie¿ by³o
wspó³organizatorem tegorocznych Akademic-

VIII Akademickie Dni M³odych

�BAJM� KONCERTOWA£
kich Dni M³odych. Atmosfera ros³a wraz z ko-
lejnym hitem �piewanym przez  Beatê Kozi-
drak i jej chórek a publiczno�æ po ka¿dej -
kolejnej piosence bawi³a siê coraz lepiej, i
coraz g³o�niej �piewa³a znane i lubiane refre-
ny.

Koncert mo¿na, a nawet trzeba zaliczyæ
do bardzo udanych i trafionych tematycznie,
jak i organizacyjnie imprez kulturalnych na-
szego miasta, zorganizowanych przez  DA
"Martyria" i CKK "Wiatrak�

(Rafa³ Z)

11 pa�dziernika o godz. 19.00 w budyn-
ku bydgoskiej Akademii Techniczno - Rolni-
czej rozpocz¹³ siê koncert Magdy Anio³. Od
samego pocz¹tku atmosfera by³a niesamowi-
ta. Wszyscy przybyli natychmiast w³¹czyli siê
do wspólnej zabawy i �piewali razem z woka-
listk¹. Najwiêkszy aplauz wywo³a³a doskona-
le wszystkim znana piosenka "Pan jest pa-
sterzem  moim". Swoj¹ popularno�æ zawdziê-
cza miêdzy innymi odg³osom becz¹cych
owiec, które mo¿na us³yszeæ w podk³adzie
muzycznym. My�lê, ¿e Magda by³a zadowo-
lona ze "swojego" chórku, który perfekcyjnie
na�ladowa³ owe zwierzêta.

Publiczno�æ nie szczêdzi³a wysi³ku na
dobr¹ zabawê. Kiedy nagle kto� utworzy³
"wê¿a" nie by³o w zasadzie osoby, która nie
przy³¹czy³aby siê.

Najwiêksze wra¿enie wywar³ na mnie
koniec koncertu. Jako ostatni utwór zespó³
zaprezentowa³ wszystkim znan¹ piosenkê
"Kiedy dusza �piewa". Pozwoli³a ona wszyst-
kim wyciszyæ siê i wprowadzi³a niezwyk³y na-
strój modlitwy. Kiedy arty�ci zeszli ju¿ ze sce-

VIII Akademickie Dni M³odych

�Pan jest pasterzem  moim�
ny, publiczno�æ licz¹c na bis, nadal �piewa³a
refren. Trwa³o to ok. 10 minut, po czym arty-
�ci wrócili, aby jeszcze raz za�piewaæ z pu-
bliczno�ci¹ ju¿ na po¿egnanie.

My�lê, ¿e koncert pozostanie na d³u-
go we wspomnieniach wielbicieli Magdy Anio³.
Mimo, ¿e publiczno�æ nie by³a zbyt liczna, to

zarówno wokalistka, jak i uczestnicy byli usa-
tysfakcjonowani wystêpem. Uwa¿am, ¿e nie-
jeden artysta móg³by pozazdro�ciæ takiej at-
mosfery na koncercie i zaanga¿owania, bo
przecie¿ "nie liczy siê ilo�æ ale jako�æ"...

(KB)
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Drugi rozdzia³ dokumentu  III Powojen-
nego Synodu Archidiecezji Gnie�nieñskiej
dotyczy struktury i organizacji Ko�cio³a
Gnie�nieñskiego i obejmuje statuty od 6 do
60. Dzieli siê na dwie czê�ci: instytucje ogól-
nodiecezjalne oraz terenowe struktury orga-
nizacyjne.

Trzy pierwsze statuty (6-8) - wstêp-
ne -   mówi¹ o realizacji misji ewangelizacyj-
nej przez Arcybiskupa Gnie�nieñskiego po-
przez ustawodawstwo.  Arcybiskup Gnie�-
nieñski - na mocy powierzonego mu urzêdu
- ma "�wiête prawo i obowi¹zek wobec Pana
stanowienia praw dla swych poddanych". W
tym celu wykorzystuje tak¿e synody. Te
wstêpne statuty s¹ tak¿e zachêt¹ dla wier-
nych do zg³êbiania postanowieñ Synodu:
"Uchwa³y synodalne powinny staæ siê przed-
miotem refleksji w ramach konferencji deka-
nalnych duchowieñstwa, formacyjnych spo-
tkañ sióstr zakonnych oraz cz³onków Archi-
diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, Parafial-
nej Rady Duszpasterskiej i bardziej zaanga-
¿owanych w ¿ycie parafii wiernych �wiec-
kich. Tego rodzaju refleksje mog¹ przyczy-
niæ siê do pog³êbienia religijnej �wiadomo-
�ci ca³ego Ludu Bo¿ego Archidiecezji i do-
pomóc do o¿ywienia religijnej ¿ywotno�ci
Ko�cio³a diecezjalnego" (7). "Przez Synod
Arcybiskup wyra¿a w pe³ni swoj¹ w³adzê pra-
wodawcy w odniesieniu do dobra ca³ej die-
cezjalnej wspólnoty. Aby to dobro mog³o staæ
siê rzeczywisto�ci¹, nale¿y zadbaæ o kon-
sekwentne wprowadzanie w ¿ycie synodal-
nych postanowieñ. Oznacza to najpierw po-
trzebê szczegó³owego przedstawienia tre�ci
uchwa³ Synodu ogó³owi wiernych w ramach
specjalnych spotkañ. Za wprowadzenie w
¿ycie uchwa³ synodalnych odpowiedzialny
jest biskup diecezjalny" (8). A teraz po kilka
s³ów o instytucjach ogólnodiecezjalnych:
Kuria diecezjalna powinna byæ "podatnym
narzêdziem dla biskupa nie tylko w zarz¹-

dzie diecezj¹, lecz równie¿ w wykonywaniu
dzie³ apostolatu"(9). Wydzia³y Kurii: Perso-
nalny i Administracji, Ekonomiczny (z Eko-
nomem Archidiecezji) - administruj¹ dobra-
mi doczesnymi Ko�cio³a diecezjalnego,
Duszpasterstwa Ogólnego, Duszpasterstw
Specjalistycznych (np. akademickich, cho-
rych, wiê�niów), Katechizacji i Szkó³ Kato-
lickich, Budownictwa i Konserwacji Zabytków
(13).
Rada Biskupia, pod przewodnictwem Arcy-
biskupa. Tworz¹ j¹ Wikariusze Generalni,
Wikariusze Biskupi oraz osoby stoj¹ce na
czele poszczególnych dykasterii kurialnych,
do której zadañ nale¿y regularne omawia-
nie wa¿niejszych spraw administracyjnych i
duszpasterskich Archidiecezji (10).
Kancelaria (z kanclerzem na czele) - spo-
rz¹dzanie i wysy³anie akt kurialnych oraz
strze¿enie ich w archiwum Kurii, prowadze-
nie ewidencji duchowieñstwa, przygotowy-
wanie programu wizytacji kanonicznych, do-
rocznych sprawozdañ statystycznych oraz
rocznego terminarza posiedzeñ i uroczysto-
�ci o charakterze ogólnodiecezjalnym (12).
Trybuna³ Metropolitalny (na czele z Wika-
riuszem S¹dowym - oficja³em) do sprawo-
wania w imieniu Arcybiskupa w³adzy s¹dow-
niczej (16). Jest pierwsz¹ instancj¹ s¹dow¹
dla wszystkich spraw ma³¿eñskich, spornych
i karnych, które do niego wp³ynê³y z terenu
Archidiecezji (17).
Prymasowskie Wy¿sze Seminarium Du-
chowne, przygotowuj¹ce kandydatów do
kap³añstwa (20).
Archiwum Archidiecezjalne gromadzi,
przechowuje, konserwuje, opracowuje i udo-
stêpnia posiadaj¹ce warto�æ naukow¹ do-
kumenty sporz¹dzone na przestrzeni wieków
przez instytucje centralne Archidiecezji, de-
kanaty, parafie, religijne stowarzyszenia i
inne ko�cielne jednostki organizacyjne (23).
Muzeum Archidiecezjalne gromadzi, za-

bezpiecza, konserwuje i eksponuje dzie³a
sztuki sakralnej, zbierane z terenu ca³ej Ar-
chidiecezji  po wycofaniu ich z kultu (23).
Rada Kap³añska, jest organem doradczym
arcybiskupa, wspomagaj¹cym go w kierowa-
niu Archidiecezj¹. Wymóg konsultacji w za-
sadzie dotyczy wszystkich wa¿niejszych
spraw zwi¹zanych z duszpastersk¹ odpo-
wiedzialno�ci¹ Arcybiskupa. On sam jednak
podejmuje ostateczn¹ decyzjê, które z tych
spraw bêd¹ przedmiotem obrad (24).
Kolegium Konsultorów z³o¿one z miano-
wanych przez Arcybiskupa spo�ród cz³on-
ków Rady Kap³añskiej prezbiterów, ma g³os
doradczy w odniesieniu do mianowania i od-
wo³ania Ekonoma diecezjalnego i w spra-
wach ekonomicznych wiêkszej wagi (28).
Rada Duszpasterska, reprezentacja nie tyl-
ko diecezjalnego prezbiterium, ale i wiernych
�wieckich (29).
Kapitu³a Katedralna, okre�lana w Ko�cie-
le Gnie�nieñskim mianem Kapitu³y Pryma-
sowskiej, stanowi wsparcie arcybiskupa w
zakresie kultu Bo¿ego sprawowanego w ko-
�ciele katedralnym (31). Do jej zadañ nale-
¿y m.in.: koncelebracja Mszy kapitulnej w Ka-
tedrze, towarzyszenie arcybiskupowi w bar-
dziej uroczystych czynno�ciach liturgicznych,
reprezentowanie arcybiskupa na uroczysto-
�ciach religijnych na terenie ca³ej Polski, a
tak¿e dba³o�æ o rozwój kultu �w. Wojciecha.
Kapitu³a Konkatedralna pod wezwaniem
Matki Bo¿ej Piêknej Mi³o�ci - Matki Ko�cio³a
przy bydgoskiej Farze oraz Kapitu³y Kole-
giackie - �w. Jerzego na Zamku w Gnie�nie
oraz przy bazylice pod wezwaniem �w. Apo-
sto³ów Piotra i Paw³a w Kruszwicy. Zadaniem
tych kapitu³ jest sprawowanie bardziej uro-
czystych czynno�ci liturgicznych w swoim
ko�ciele przynajmniej w najwa¿niejsze uro-
czysto�ci roku liturgicznego (33).
Konferencja Dziekanów - zebranie wszyst-
kich dziekanów Archidiecezji pod przewod-
nictwem Arcybiskupa w celu omówienia bie-
¿¹cych spraw diecezjalnych Na pocz¹tku
roku zgromadzenie to zostaje poszerzone o
cz³onków Kolegium Konsultorów, Radê Eko-
nomiczn¹ i przewodnicz¹cych dykasterii ku-
rialnych i nosi nazwê Kongregacji Dzieka-
nów (34). Zadaniem Kongregacji jest doko-
nanie bilansu dzia³añ Archidiecezji za minio-
ny rok. Uczestnikom Kongregacji zostaje
przedstawiona informacja o dzia³alno�ci
duszpasterskiej, administracyjnej i finanso-
wej Archidiecezji. Kongregacja winna doko-
naæ te¿ refleksji pastoralnej nad aktualnymi
zadaniami Ko�cio³a Gnie�nieñskiego w �wie-
tle potrzeb czasu i dyrektyw duszpasterskich
Ko�cio³a Powszechnego. (cdn)

BOGDAN

Od autora:
W nawiasach oznaczono numery statutów.

III Synod Gnie�nieñski (4)

 INSTYTUCJE
OGÓLNODIECEZJALNE

Nie dajcie siê u¿yæ jako narzêdzia prze-
mocy - te s³owa Ojca �wiêtego stanowi³y ha-
s³o wyk³adów, ktore odby³y siê na Akademii
Bydgoskiej 18 pa�dziernika. Jednak zanim o
wyk³adach, trochê powiem o specjalnie zor-
ganizowanej na czas ADM-ów, ekipie tech-
nicznej.

Punktualnie o 9.00 w drzwiach Duszpa-
sterstwa staje Jacek z Darkiem by do "dostaw-
czego" Fiata 126p zapakowaæ �banery� ma-
j¹ce znale�æ siê w uczelnianej auli. Wydawa-
³o siê rzecz¹ niemo¿liw¹ by wszystkie potrzeb-
ne sprzêty zabraæ jednocze�nie. Nasza
sprawnie dzia³aj¹ca ekipa dotar³a na miejsce

VIII Akademickie Dni M³odych

NA AKADEMII BYDGOSKIEJ
i bez problemu rozstawi³a wszystko w miej-
scach wcze�niej okre�lonych. Jak siê okaza-
³o nie ma rzeczy niemo¿liwych.

W Akademii Bydgoskiej wyk³ady po-
prowadzi³y dwie osoby: o. Jordan �liwiñski,
oraz prof. Stanis³aw Kowalik. Ojciec Jordan
opowiedzia³ o Nowych Ruchach Religijnych,
ukazuj¹c fakty i mity wokó³ nich narastaj¹ce.
Drugi z wyk³adowców zaj¹³ siê terroryzmem
miêdzynarodowym i tym w jaki sposób wp³y-
wa on na rozwój m³odych ludzi. Po obu wy-
st¹pieniach by³a mo¿liwo�æ zadawania pytañ,
która przerodzi³a siê w ciekaw¹ dyskusjê.

ANIA
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W bie¿¹cym roku Episkopat Polski powo-
³a³ do ¿ycia Fundacjê "Dzie³o Nowego Tysi¹c-
lecia". G³ównym zadaniem tej Fundacji jest
szerokie upowszechnianie w ca³ym kraju,
wszelkimi dostêpnymi �rodkami, nauczania
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II. Aby realizowaæ
to zadanie Fundacja wysz³a z inicjatyw¹ zor-
ganizowania tzw. "Dnia Papieskiego". Zapro-
ponowano, aby ten dzieñ obchodziæ co roku,
w niedzielê najbli¿sz¹ rocznicy wyboru Ka-
rola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹. W tym roku
by³a to niedziela 14 pa�dziernika.

Nasza parafia czynnie w³¹czy³a siê w te
obchody. Widzieli�my udekorowany flagami
papieskimi budynek ko�cio³a. S³yszeli�my o
tym dniu podczas Mszy �w., mogli�my wy-
s³uchaæ koncertu Capelli Bydgostiensis i zbie-
rali�my ofiary na rzecz Fundacji. Dochód z
tegorocznej zbiórki przeznaczony zosta³ na
stypendia dla dzieci i m³odzie¿y uzdolnionej,
a pochodz¹cej z ubogich rodzin, których nie
staæ na dalsz¹ naukê.

W Domu Katechetycznym zorganizowa-
no równie¿ wystawê pami¹tek z naszych spo-
tkañ z Ojcem �wiêtym. Zorganizowanie wy-
stawy by³o mo¿liwe dziêki tym, którzy odpo-
wiadaj¹c na Apel organizatorów przynie�li

Dzieñ papieski

PRZYPOMNIJ SOBIE
TE CHWILE ...

swe pami¹tki ze spotkañ z papie¿em Janem
Paw³em II. Udostêpnili nam je, bo chcieli po-
dzieliæ siê z innymi swoj¹ rado�ci¹ kontaktu
z Papie¿em.

Pami¹tek zebrano sporo, ponad 180.
Uzbierano wiele identyfikatorów, plakietek,
chust, emblematów, kart wstêpu, �piewników
i modlitewników u¿ywanych podczas spotkañ
z Ojcem �wiêtym w ró¿nych miejscach, i pod-
czas ró¿nych pielgrzymek do Ojczyzny. By³o
te¿ wiele czasopism, ksi¹¿ek i albumów mó-
wi¹cych o Papie¿u prze³omu wieków.

Najwiêksz¹ grupê stanowi³y pami¹tki
z pobytu Ojca �wiêtego u nas, w Bydgosz-
czy w 1999 roku. Osobn¹, a dla w³a�cicieli
pewnie najcenniejsz¹ czê�æ wystawy, stano-
wi³y zdjêcia i opisy mówi¹ce o osobistych spo-
tkaniach z Papie¿em w Watykanie.

Wystawa cieszy³a siê du¿¹ przychylno-
�ci¹ zwiedzaj¹cych o czym �wiadczy³o wiele
wpisów do wy³o¿onej ksiêgi pami¹tkowej.

(...) Dzieñ Papieski. To niedziela naj-
bli¿sza rocznicy wyboru Karola Wojty³y na
Stolicê Apostolsk¹. W za³o¿eniu ma byæ to
dzieñ do pog³êbionej, osobistej refleksji nad
papieskim nauczaniem. Zachêt¹ do siêgniê-
cia po teksty, homilie i dokumenty.

W pierwsz¹ tak¹ niedzielê zorganizo-
wano w naszej parafii wystawê pami¹tek ze
spotkañ z Ojcem �wiêtym. Wielu ludzi, jak
siê okaza³o, ma przeró¿ne pami¹tki. Pocz¹w-
szy od osobistych zdjêæ z Papie¿em, opra-
wionych w ramki, poprzez albumy, ksi¹¿ki,
zaproszenia na spotkania, chusty, piêkne

Dzieñ Papieski

WZRUSZENIA, EMOCJE, RADO�CI
znaczki z wizerunkiem Ojca �wiêtego, rów-
nie¿ te wydane kiedy� w Polsce nielegalnie,
monety, pocztówki i okoliczno�ciowe kartki
pocztowe, popiersia a nawet bilety komuni-
kacji miejskiej.

Wszystkie te rzeczy musz¹ byæ drogi-
mi pami¹tkami skoro ludzie przechowuj¹ je
tyle lat. A ka¿da z tych pami¹tek mog³aby
zapewne wiele powiedzieæ o wzruszeniach,
emocjach, rado�ci i niejednej cichej ³zie sp³y-
waj¹cej po policzku - któ¿ to wie jeszcze cze-
mu?

GABLA

Fot. Dzieñ Papieski w parafii - Koncert Capelli Bydgostiensis

Oto kilka z nich:

*  "Serdecznie dziêkujê za tê piêkn¹ wysta-
wê",

* "Niski uk³on kustoszowi wystawy, który
przedstawi³ pami¹tki i materia³y w sposób
logiczny i interesuj¹cy",

*  "Jestem pod wielkim wra¿eniem po obej-
rzeniu tej wystawy",

*  "Chronologia i tematyka wystawy intere-
suj¹co wyeksponowana. Tak trzymaæ",

*  "Ciekawa wystawa. proponujê kontynu-
acjê",

*  "Serdecznie dziêkujê za umo¿liwienie
zwiedzenia wystawy i przypomnienia wie-
lu szczê�liwych chwil zwi¹zanych z wizy-
tami Papie¿a".

*   "Kustoszom wystawy ¿yczê w dziele po-
dobnych inicjatyw - <Wyp³yñ na g³êbiê!>",

*  "Bardzo interesuj¹ca wystawa - szcze-
gólnie piêkne wydawnictwa albumowe",

*   "W podziêce tym osobom, które przy-
czyni³y siê do powstania tej¿e wystawy.
niech to dzie³o buduje na Bo¿y sposób
serca zwiedzaj¹cych".

Wypada w tym miejscu podziêkowaæ po-
mys³odawcom, organizatorom i pomocnikom,
oraz tym, którzy jako kustosze po�wiêcali
swój czas i przyjmowali zwiedzaj¹cych udzie-
laj¹c nieraz dodatkowych informacji o eks-
ponowanych pami¹tkach. Specjalne podziê-
kowania niech przyjm¹ Ci wszyscy, którzy od-
powiadaj¹c na apel organizatorów przynie�li
swoje pami¹tki. Bez nich przecie¿ nie by³oby
tej wystawy.

KRZYSZTOF, FOTO MIETEK
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W niedzielê, 28 pa�dziernika 2001 roku
dorocznym zwyczajem odby³o siê liczenie
wiernych uczestnicz¹cych w niedzielnych
Mszach �wiêtych.

Ogó³em w Mszach �w., uczestniczy³o
5907 osób, w tym 3230 kobiet i 2677 mê¿-
czyzn. Komuniê �w., przyjê³o w tym dniu 2169
osób, z czego 1460 kobiet i 709 mê¿czyzn.

Przegl¹daj¹c dane roku bie¿¹cego mo¿-
na stwierdziæ, ¿e w Mszy �w. niedzielnej
uczestniczy³o oko³o 33,6% wiernych parafii.
Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e w ogólnej liczbie
parafian, których obecno�æ stwierdzono na
niedzielnej Mszy �w. nie uwzglêdniono dzieci
do lat 7. Bior¹c ten fakt pod uwagê, odsetek
parafian, uczestnicz¹cych we Mszach �w. nie-
dzielnych bêdzie jeszcze wy¿szy.

Pos³uguj¹c siê danymi z ubieg³oroczne-
go liczenia wiernych mo¿na stwierdziæ, ¿e
nast¹pi³ wzrost liczby wiernych uczestnicz¹-
cych w niedzielnej Mszy �w. o 371 osób co
daje oko³o 2,1% ogó³u wiernych parafii.

Do Komunii �w., przyst¹pi³o za� oko³o
12,3% ogó³u parafian i 36,7% w stosunku do
obecnych w ko�ciele w niedzielê (w ubieg³ym
roku odpowiednio 14,5% i 46,2%). Fakt ten
pozostawiam bez komentarza. Przygotowa³

KOORDYNATOR SEJMIKU PARAFIALNEGO

Uwaga:
Do wyliczeñ przyjêto liczbê parafian 17600
osób, na których ci¹¿y obowi¹zek uczestnic-
twa we Mszy �w. - dane z ubieg³ego roku.

Niedzielny obowi¹zek

LICZENIE PARAFIAN

RODZINY WIELODZIETNE
Z PRZYSZ£O�CI¥

Niech ¿yje Jezus w sercach naszych

Drogi Ksiê¿e Proboszczu!
(...) Chcia³abym wyraziæ moj¹ wdziêczno�æ

za mo¿liwo�æ zrealizowania tematu mojej pra-
cy dyplomowej. Dziêki temu, ¿e zda³am egza-
miny i napisa³am pracê koñcow¹, ukoñczy³am
9. czerwca 2001 roku Podyplomowe Studium
Nauk o Rodzinie.

Napisanie pracy sta³o siê mo¿liwe dziêki
¿yczliwej pomocy Ksiêdza proboszcza, Ma³¿on-
ków tworz¹cych rodziny wielodzietne w parafii
MBKM, pana Henryka Mocydlarza, Sióstr SSpS
i wielu innych dobrych i ¿yczliwych osób.

Serdecznie pragnê podziêkowaæ tym listem
ka¿demu, kto przyczyni³ siê do powstania pra-
cy pt.: "Rodziny wielodzietne ich liczno�æ i struk-
tura na przyk³adzie Parafii Matki Boskiej Królo-
wej Mêczenników w Bydgoszczy". Bóg zap³aæ.
Dziêkujê za wsparcie, modlitwê i dobre s³owo.

Proszê, aby to podziêkowanie znalaz³o siê
w �Na o�cie¿�, aby moja rado�æ i wdziêczno�æ
dotar³a do Tych wszystkich, którym zawdziê-
czam pomys³ i realizacjê pracy.(...)

S. LIDIA, MARIA PRZYBYSZ SSPS

Rodziny wielodzietne wykorzystywane s¹
czasami w politycznych przetargach, stano-
wi¹ bowiem znaczny odsetek wszystkich ro-
dzin zamieszkuj¹cych nasz kraj, a przy spa-
daj¹cym przyro�cie naturalnym, mo¿na je
uwa¿aæ za potencja³ demograficzny spo³e-
czeñstwa. Przez pryzmat sytuacji rodzin wie-
lodzietnych czêsto ocenia siê zamo¿no�æ
przeciêtnej rodziny. A jak wskazuj¹ statysty-
ki, rodziny te z regu³y znajduj¹ siê w trudnej
sytuacji. Czy rzeczywi�cie przysz³o�æ rodzin
wielodzietnych jest ma³o buduj¹ca?

Odpowied� na to i inne pytania próbowa-
³a znale�æ siostra Maria Przybysz  SSpS z
naszej parafii, w pracy dyplomowej napisanej
w Podyplomowym Studium Nauk o Rodzinie
pt.: �Rodziny wielodzietne ich liczebno�æ i
struktura na przyk³adzie parafii Matki Bo-
¿ej Królowej Mêczenników�.

Wywiad przeprowadzony w�ród kilkuna-
stu rodzin wielodzietnych z naszej parafii i
analiza otrzymanych danych, pozwoli³a na
wyci¹gniêcie ciekawych wniosków. Oto nie-
które z nich:
*  Wiele zale¿y od postawy rodziców, od war-

to�ci przez nich uznawanych .....
*  Wa¿ny jest  udzia³ i pomoc ludzi ¿yczliwych

i przyjaznych rodzinom wielodzietnym...
*  Cieszy optymizm, zaufanie i ¿ycie  wiar¹ w

codziennym zmaganiu z nie³atw¹ czêsto
rzeczywisto�ci¹. Odpowiedzialna mi³o�æ ro-
dziców sprawia, ¿e s¹ zaradni i twórczo roz-
wi¹zuj¹ problemy egzystencji, pozwalaj¹c
rodzinie na godne ¿ycie i wszechstronny
rozwój swoim dzieciom, na miarê mo¿liwo-
�ci...

*  Najczê�ciej rodziny te funkcjonuj¹ prawi-
d³owo, dziêki pozytywnej postawie wobec
wspó³ma³¿onka oraz przez podobieñstwa w
zakresie zainteresowañ, systemu warto�ci
czy religii...

*  Wiele osób z rodzin aktywnie uczestniczy
w ¿yciu Ko�cio³a...

*  Wiêkszo�æ rodzin przyzna³o, ¿e maj¹ do�æ
dobr¹ sytuacjê finansow¹. Zawdziêczaj¹ to
swojej pracowito�ci, zaradno�ci oraz ¿ycz-
liwo�ci i pomocy rodziny, znajomych, wspól-
not...

*  Rodziny wielodzietne stanowi¹ bardzo do-
bre �rodowisko wychowawcze. Rodzice
troszcz¹ siê o to, by dzieci i m³odzie¿ rozwi-
ja³y siê fizycznie, intelektualnie i duchowo,
tak¿e poza domem rodzinnym przez przy-
nale¿enie do ró¿nego rodzaju grup sporto-
wych, artystycznych oraz ruchów odnowy
w Ko�ciele...

*  Dzieci i m³odzie¿ zdobywaj¹ dobre wyniki
w nauce...

*  Rodzice dbaj¹ o zagospodarowanie czasu
wolnego podczas ferii zimowych i wakacji
letnich. Niew¹tpliw¹ pomoc¹ jest mo¿liwo�æ
korzystania z wyjazdów do rodziny czy zna-
jomych, jak równie¿ wyjazdy na obozy, ko-
lonie czy rekolekcje...

*  �rodowisko rodzin wielodzietnych funkcjo-
nuj¹cych prawid³owo jest miejscem pe³niej-
szej socjalizacji. Relacje miêdzyosobowe s¹
w nich ró¿norodne i bogate. Dzieci, zachê-
cone i umocnione przyk³adem rodziców, po-

dejmuj¹ siê odpowiedzialnych zadañ sto-
sownie do swego wieku i umiejêtno�ci...

*  �wiadectwo tych rodzin ukazuje, ¿e warto
trudziæ siê, ufaæ i dziêkowaæ za ka¿de nowe
¿ycie."

Buduj¹ce s¹ to wnioski i gdyby tak by³o
we wszystkich rodzinach wielodzietnych, ¿y-
liby�my w kraju "mlekiem i miodem p³yn¹cym".
¯ycie jednak dostarcza nam a¿ nadto przy-
k³adów rodzin wielodzietnych borykaj¹cych
siê z  ogromnymi  problemami, nie tylko fi-
nansowymi. Rodzin, które same nie potrafi¹
tych problemów przezwyciê¿yæ,  a nie zawsze
znajduj¹ pomocn¹ d³oñ.  Tak ³atwo jest nam
spe³niæ "charytatywny" obowi¹zek i wrzuciæ
"grosz" do puszki dla ubogich, jak¿e ju¿ trud-
no po�wiêciæ chocia¿ kilka chwil w³asnego
czasu drugiemu cz³owiekowi.

BOGDAN

Od redakcji:
List i pracê dyplomow¹ udostêpni³ nam ks. Pro-
boszcz. Obszerne fragmenty listu s. Lidii druku-
jemy obok.
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 PRZEDMIOTY
I PRZYBORY LITURGICZNE

OP£ATEK (³ac. oblatum - to co ofiarowane)
- rodzaj pieczywa wypiekanego z m¹ki
pszennej z dodatkiem czystej wody, z które-
go wytwarza siê hostie i komunikanty.
W Polsce z takiego samego pieczywa wyra-
bia siê op³atki, którymi dzielimy siê podczas
wieczerzy wigilijnej.
HOSTIA (³ac. - dar ofiarny) - okr¹g³y cienki
op³atek u¿ywany podczas Mszy �wiêtej jako
dar ofiarny, który w czasie konsekracji Moc¹
Bo¿¹ przemienia siê w Cia³o Chrystusa.
KOMUNIKANT - ma³y okr¹g³y op³atek, który
w chwili konsekracji staje siê prawdziwie
Cia³em Chrystusa i jest rozdawany wiernym
podczas Komunii �wiêtej.
NAJ�WIÊTSZY SAKRAMENT (³ac. SANC-
TISSIMUM - naj�wiêtszy) - du¿y okr¹g³y
op³atek - Hostia, czyli Chleb Eucharystycz-
ny wystawiony do publicznej adoracji wier-
nym, lub niesiony w procesji teoforycznej.
Uwaga! Ka¿dy op³atek po konsekracji, czyli
cudownej Bo¿ej Mocy przemienienia staje
siê hosti¹, lub komunikantem i nazywany jest
równie¿ Chlebem Eucharystycznym, lub Cia-
³em Chrystusa. Cia³o Chrystusa w szerszym
znaczeniu to równie¿ ca³y Ko�ció³. Zatem s¹
to wszyscy, którzy przez sakrament chrztu
zostali w³¹czeni do Ko�cio³a Jezusowego.

PRZYBORY LITURGICZNE
KIELICH - naczynie liturgiczne wykonane z
szlachetnych metali, czêsto bogato zdobio-
ne, u¿ywane podczas Mszy �wiêtej. Nad kie-
lichem kap³an wypowiadaj¹c s³owa konse-
kracji moc¹ ich znajduj¹ce siê w nim wino
zamienia w Krew Chrystusa.
PATENA (³ac. patena - talerz, misa) - ma³y
poz³acany talerzyk, na którym spoczywa
hostia podczas sprawowania Mszy �w.
KORPORA£ (³ac. corpus - cia³o) - kwadra-
towa, lniana tkanina na której stawia siê na-
czynia liturgiczne, takie jak: kielich, patenê,
puszkê w czasie Mszy �w. lub monstrancjê
w czasie wystawienia Naj�wiêtszego Sakra-
mentu. Jeden korpora³ zawsze znajduje siê
w tabernakulum.
PALKA - p³ócienna sztywna, kwadratowa,
czêsto zdobiona przykrywka k³adziona na
kielich, w którym znajduje siê wino - Krew
Chrystusa.
PURYFIKATERZ (³ac. puryficare - oczysz-
czaæ) - ma³y, bia³y, z³o¿ony na trzy czê�ci ka-
wa³ek p³ótna s³u¿¹cy do wycierania kielicha,
puszki i palców celebransa. (cdn)

OPRACOWA£  KFAD

Materia³y �ród³owe:
S³ownik chrze�cijanina - symbole, pojêcia,
zwroty, nazwy - pochodzenie i znaczenie. Pra-
ca zbiorowa. Wydawnictwo - Ksiê¿a Redemp-
tory�ci, Warszawa 1997,
Zalewski S.: ABC wspó³czesnego chrze�cija-
nina, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 1997.

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

JESIENNE
MY�LI

*   Najwa¿niejszy ze wszystkich stworzeñ
na ziemi jest cz³owiek. Wszystko w Ko-
�ciele jest �dla nas i dla naszego zba-
wienia�.

*    Ludzie pragn¹ szacunku i choæby odro-
biny serca... Jak¿e to ma³o i jak¿e nie-
skoñczenie... wiele!

*    Bóg ma szczególne upodobanie do tego,
co ma³e, nieudolne i s³abe, podobnie
jak matka, która zawsze najbardziej
kocha to nieudane dziecko.

*     Opiekê nad ubogimi sprawuje Bóg przez
nasze rêce, zdolno�ci, talenty, gorli-
wo�æ, pracowito�æ i... mi³o�æ.

*    Wielkich ludzi od wielkich spraw jest
bardzo du¿o, a Chrystus chce, aby wiel-
cy ludzie byli od ma³ych spraw - sam
nas tego uczy.

*   Cz³owiek, któremu powiedziano: "Nie-
chaj �wieci �wiat³o�æ wasza..." je�li siê
oprze swemu powo³aniu - wtedy æmi jak
kaganek przez ca³e ¿ycie.

*   £atwo jest zmieniæ ustrój, trudniej - od-
mieniæ cz³owieka!

*    Z³orzeczy siê ci¹gle na pijañstwo, chu-
ligañstwo i ró¿ne inne bezeceñstwa, a
za ma³o mówi siê o grzechach niewiary
i nieufno�ci wobec Boga, choæ to jest
istotne �ród³o wszystkich nieszczê�æ.

wybra³a REDKA

(�ród³o: "Kromka chleba" )

Dla (starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
LISTOPADOWA

opracowa³ KfAD

1. G³ówne drzwi do budynku
2. Fachowiec od kodeksów
3. Karze³ek
4. Aneksja czyjej� w³asno�ci
5. Koñ z prerii
6. Ratka u kózki
7. Setna czê�æ ca³o�ci
8. W nich sk³adujemy stare akta
9. Wêglowa lokomotywa
10. Przyrz¹d ze szczeblami
11. Pojemnik na strza³y
12. Efekt pracy ekipy budowlanej
13. £¹ka w �rodku miasta
14. Zakaz wwozu towarów do kraju
15. Pokoik dla studenta
16. Klinika, lecznica
17. Miasto z grobem �w. Wojciecha

W diagramie ujawniono cztery litery ka¿-
dego wyrazu. Korzystaj¹c z podpowiedzi
wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Litery z
wyró¿nionych pól czytane pionowo dadz¹
rozwi¹zanie. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ
na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki
�Poczty parafialnej� do 2 GRUDNIA  br. Na
autora prawid³owej odpowiedzi czeka nagro-
da niespodzianka. Powodzenia.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wy-
dania brzmia³o: �ODPUST TO NASZE
�WIÊTO�.

Nagrodê wylosowa³a Kamila Finkelste-
in, zam.  w Czarnowie.  Gratulujemy. Na-
grodê wysy³amy poczt¹.

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

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



KALENDARIUM
HISTORYCZNE

POLSKA
1.11.1864 W Strawczynie (kieleckie) uro-
dzi³ siê Stefan ¯eromski - patriota walcz¹-
cy czynem i piórem o siln¹ i sprawiedliw¹
Polskê po I wojnie �wiatowej. Autor m.in.:
"Ludzi bezdomnych", "Syzyfowych prac" i
innych.
12.11.1904 Szwedzi uruchomili w Warsza-
wie nowoczesn¹, jak na ówczesne czasy,
centralê telefoniczn¹ firmy ERICSON i pod-
³¹czyli do niej pierwsze 5200 aparatów.

10.11.1980 w S¹dzie Rejonowym w War-
szawie zarejeatrowany zosta³ statut Nieza-
le¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodo-
wego "Solidarno�æ".

BYDGOSZCZ
11.11.1716 w folwarku i maj¹tku Bartodzie-
je Wielkie (dzi� dzielnica Bydgoszczy)
otwarto du¿y sk³ad soli z ¿up królewskich.

9.11.1918 Polacy sprzeciwiaj¹c siê nisz-
czeniu dóbr kultury polskiej w mie�cie do-
konali nieudanego zamachu na ¿ycie ko-
mendanta niemieckiego garnizonu gene-
ra³a Krausego.

22.11.1996 II Spo³eczne Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce przy ulicy Wincentego Pola
otrzyma³o imiê Krzysztofa Kamila Baczyñ-
skiego.

FORDON
20.11.1780 Dyrekcja Ce³ i Akcyzy w For-
donie zosta³a upowa¿niona do pobierania
op³at od kupców za towar wy³o¿ony do
sprzeda¿y w Bydgoszczy i Fordonie. (dzi-
siejsze placowe).

11.11.1939 Dokonano trzech ostatnich ma-
sowvch egzekucji ludno�ci polskiej w Doli-
nie �mierci. Ostatni, popo³udniowy trans-
port liczy³ 27 osób.

14.11.1988 W Szkole Podstawowej nr 46
odby³o siê spotkanie uczniów i nauczycieli
wielu bydgoskich szkó³ z ¿yj¹cymi jeszcze
obroñcami Westerplatte.

PARAFIA
18.11.1987 Delegacja z naszej parafii przy-
wioz³a z Jasnej Góry dwa obrazy Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej, w wizerunku któ-
rych Matka i Kólowa nasza odwiedza³a ro-
dziny parafialne.

10.11.1992 Po¿egnali�my pracuj¹cego w
naszej parafii ks. wikariusza Grzegorza Bi-
leckiego, którego ks. abp Henryk Muszyñ-
ski skierowa³ do pracy w parafii pw. �w.
Miko³aja w Starym Fordonie.

28.11.1994 Go�ciem parafii by³ i spotka³ siê
z wieloma wspólnotami �wieckich kustosz
Sanktuarium Matki Bo¿ej Gietrzwa³skiej o.
Jan Brzozowski.

OPRACOWA£ KFAD

Ludzie z pomnika (46)

Urodzi³ siê w dniu 18 maja 1896 roku
w Zgierzu w rodzinie miejscowego drobne-
go kupca. By³ synem Romana i Franciszki
z domu Klocka. Szko³ê Powszechn¹ ukoñ-
czy³ w rodzinnym Zgierzu, a nastêpnie roz-
pocz¹³ naukê w Pañstwowym Gimnazjum
we W³oc³awku. Maturê zda³ w niej z odzna-
czeniem w 1913 roku.

W roku 1914 rozpocz¹³ studia w Wy-
¿szej Szkole Handlowej w Warszawie. Stu-
diowa³ z przerwami na pracê do 1922 roku
i zdoby³ tytu³ magistra nauk ekonomiczno-
handlowych. W przerwie studiów pracowa³
jako nauczyciel przedmiotów handlowych
w Pañstwowej Szkole Kupieckiej w Zgie-

JAN
HENNES
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rzu, oraz podczas drugiej przerwy w stu-
diach w Gimnazjum Polskiej Macierzy
Szkolnej w P³oñsku. Studiuj¹c odbywa³ rów-
nie¿ praktykê buchalteryjn¹ w kilku zak³a-
dach przemys³owych w £odzi.

Po ukoñczeniu studiów rozpocz¹³
pracê w Pañstwowej Szkole Handlowej w
£odzi. Wkrótce jednak dosta³ ofertê podjê-
cia pracy w Bydgoszczy. Przyby³ do nasze-
go miasta i od 1 stycznia 1923 roku zosta³
zaanga¿owany na stanowisko nauczycie-
la. w Miejskiej Szkole Handlowej.

W³¹czy³ siê tak¿e w wir rozwoju pol-
skiej sieci handlowej w naszym mie�cie.

Od 1927 roku uczy³ równie¿ w Liceum
Przemys³owo-Handlowym Izby Przemys³o-
wo-Handlowej prze ulicy Królowej Jadwigi
25.

Z naszym miastem zwi¹za³ siê na sta-
³e miêdzy innymi poprzez ma³¿eñstwo z
Teres¹ z domu Tarnowicz. Zamieszka³ przy
ulicy Pestalozziego.

By³ aktywnym dzia³aczem Zwi¹zku
Zachodniego, radc¹ handlowym w magi-
stracie,  doradc¹ w Izbie Handlu Zagranicz-
nego przy ówczesnym Ministerstwie Han-
dlu w Warszawie i wspó³organizatorem wie-
lu wystaw handlowych w kraju (Bydgoszcz,
Poznañ, Kraków, Lublin).

Aresztowany zosta³ przez Gestapo
15. pa�dziernika 1939 roku i pod eskort¹
doprowadzony do siedziby Selbstschutzu
przy ulicy Gdañskiej 50. Po przes³ucha-
niach trafi³ do obozu dla internowanych
Polaków w koszarach 15 PAL-u przy ul.
Gdañskiej. Tam ostatni raz w dniu 27. pa�-
dziernika widzia³a go ¿ona, której zd¹¿y³
przekazach wiadomo�æ, ¿e zostanie zg³a-
dzony, jako cz³owiek niebezpieczny dla
w³adz.

Rozstrzelano go w Dolinie �mierci w
grupie wielu obywateli polskich w dniu 1.
listopada 1939 roku. Pozostawi³ ¿onê i syna
Fryderyka urodzonego w 1933 roku, miesz-
kaj¹cego obecnie przy rodzinie w Pako�ci.

PRZYGOTOWA£ KFAD

Materia³y �ród³owe:
1. Kronika bydgoska T XIII TMMB 1993
2. Informacje od rodziny

TU
RADIO MARYJA

- katolicki g³os w twoim domu
______________________________

Od niedawna,
w ofercie programowej

TVK GAWEX
znalaz³o siê Radia Maryja.

Radia mo¿na s³uchaæ

na czêstotliwo�ci

95,10 MHz

W Radiu �Plus� znajdziesz naj-
nowsze informacje z globu, kra-
ju i regionu, wiele dobrej muzyki
i wartych zainteresowania audy-
cji. Radio  Plus - radio dobrze  na-
stawione!



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

14 pa�dziernika 2001
Julia El¿bieta Kapanowska

4.08.2001
Samuel Gabriel Nitka

16.08.2001
Miko³aj Micha³ Zdunek

27.07.2001
Ryszard Czechumski

9.06.2001
Dawid Glinkowski

18.09.2001
Ma³gorzata Stachowiak

27.07.2001
Micha³ Dombek

9.08.2001
Krzysztof Michielewicz

26.06.2001
28. pa�dziernika 2001

Joanna Maria Czarnecka
27.08.2001

Mateusz Andrzejczyk
28.09.2001

Daria Szczêsna
4.09.2001

Wiktoria Weronika Lubiszewska
31.08.2001

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 �wiête-
go:  25 listopada  i  9 grudnia br.
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

Alfons Misiorny
ur. 22.11.1944 zm. 3.10.2001

Anastazja Weso³owska
ur. 28.12.1907 zm. 8.10.2001
Kazimierz Konrad Karczewski
ur. 18.02.1931 zm. 9.10.2001

Irena Wolnikowska
ur. 28.03.1923 zm. 18.10.2001

Jan Markiewicz
ur. 24.06.1940 zm. 19.10.2001

Teresa Stró¿yk
ur. 22.10.1928 zm. 23.10.2001

Wiktoria Robótka
ur. 15.03.1918 zm. 26.10.2001

Halina £ugowska
ur. 26.10.1923 zm. 27.10.2001

Zofia Stanis³awa Semeniuk
ur. 4.03.1922 zm. 30.10.2001

spisa³a Irena G.

Micha³ Faraday (1791-1867)
znakomity fizyk i chemik angielski.
Profesor chemii w Royal Institution

w Londynie. Pierwsze jego prace
odnosz¹ siê do tego przedmiotu:
o skropleniu chloru i bezwodnika
wêglowego, o izomerach wêglowo-

Uczeni o Bogu (10)

MICHEL FARADAY

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

6. pa�dziernika  2001 r.
Krzysztof Urbanowski

Monika El¿bieta Bodzak
Marcin Wolski

Magdalena Wêgiel
Adam Krzysztof Ciechanowski

Agnieszka Irena Kubiak
Jacek Adam Okrój

Katarzyna Kwasiñ�ka
13 pa�dziernika  2001 r.

Karol Tomasz Jendrzejczak
Aleksandra Agnieszka Nicpoñ

Wojciech Grudzina
Anna Maria Lica

20. pa�dziernika  2001 r.
Maciej Adam Smeja

Monika Waria³a
Artur Andrzej Suszek

Sylwia Monika Gawronek
Adam Ko³akowski
Justyna Anna Kaja

26. pa�dziernika  2001 r.
Jerzy Janusz Zieliñski

Krystyna Maria Wi�niewska
27. pa�dziernika  2001 r.

Patryk Rozwarski
Monika Marta Nowakowska

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,
wierno�æ i uczci-
wo�æ ma³¿eñsk¹
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danów, o w³asno�ciach optycz-
nych szk³a.

Og³osi³ te¿ badania nad ma-
gnetyczn¹ i elektryczn¹ indukcj¹
oraz nad zjawiskami elektrolizy,
których prawa og³osi³. Pó�niej ju¿
Faraday zajmowa³ siê fizyk¹; teo-
retycznymi badaniami z zakresu
elektrostatyki. Stworzy³ nowy po-
gl¹d na zjawiska elektryczne. Fa-
raday by³ obdarzony genialn¹ in-
tuicj¹, odgadywa³ i sprawdza³ sze-
reg faktów, wysuwaj¹c z nich wa¿-
ne wnioski.

Ten wybitny uczony kiedy� po-
wiedzia³:

Zdziwi³o was panowie, ¿e�cie
us³yszeli z moich ust s³owo Bóg,
lecz zapewniam was, ¿e pojêcie
Boga i cze�æ jak¹ mam dla Niego
opieram na podstawach pewnych
jak prawdy z dziedziny fizyki.

RED-A

Droga Redakcjo
Zdecydowa³am siê do Was

Kochani napisaæ, poniewa¿ czyta-
j¹c Wasz miesiêcznik pozna³am bli-
¿ej prawdziwe ¿ycie. Biorê udzia³ w
rozwi¹zywaniu krzy¿ówek Wasze-
go pisma, zdobywam nagrody w
formie ksi¹¿ek katolickich. W ten
sposób pozna³am wiele tajemnic
naszej wiary. Jestem szczê�liwa.
Po prostu na ka¿dej mojej drodze
widzê i s³yszê g³os - "Naszego Pana
Jezusa Chrystusa".

Ca³e ¿ycie by³am wierz¹c¹
i praktykuj¹c¹ chrze�cijank¹. Obec-
nie jestem na emeryturze. Oczywi-
�cie mam wiêcej wolnego czasu i
staram siê g³êbiej poznawaæ moj¹
religiê. Zawsze ufa³am Bogu i Mat-
ce Naj�wiêtszej, ale to co wydarzy³o
siê w moim ¿yciu to po prostu "cud"
w pojêciu zwyk³ej istoty jak¹ jest
cz³owiek.

Urodzi³am pierwsz¹ córkê
w 1965 roku. Marzy³am o nastêp-
nym dziecku. Podejmowane by³y
próby urodzenia po czterech po
sze�ciu, nastêpnie po o�miu latach.
Niestety nie uda³o siê, gdy¿ powta-
rza³a siê ta sama diagnoza - mar-
twe p³ody. Dla nas by³o to wielkie
rozczarowanie. Wszelkiego rodza-

SKLEPIK PARAFIALNY
zaprasza w ka¿d¹ niedzielê po Mszach �w.

AKTUALNIE OFERUJE:
PISMO �WIÊTE (50,0 Z£) * KALENDARZE (OD 4,0 Z£) * KOMPLETY
KOLÊDOWE (26,0 - 34,0 Z£) * KROPID£A (3,0 Z£) * MODLITWENIKI

(9,0 - 13,0 Z£) * RÓ¯AÑCE (W TYM PACHN¥CE) 9,0 - 15,0 Z£ *
KRZY¯E NA �CIANÊ (9,0 - 33,0 Z£) * KSI¥¯KI * KARTKI

OKOLICZNO�CIOWE I INNE PAMI¥TKI I UPOMINKI.

Tomasz Jerzy Jasiñski
Agnieszka Barbara Górska

10 listopada 2001 r.
£ukasz Matysiak

Joanna Ma³gorzata Jarczyñska
Piotr Franciszek Rutkowski
Miros³awa Karolina Murek

ju badania pokazywa³y, ¿e niby
wszystko jest w porz¹dku. Wyt³u-
maczyli�my sobie z mê¿em, ¿e nie
mamy szans. Spogl¹dali�my jed-
nak spokojnie na nasze ¿ycie i cze-
kali�my. Modlili�my siê bardzo go-
r¹co i wreszcie po 22 latach Bóg
dokona³ wielkiego cudu i da³ nam
nastêpn¹ córkê, która ma dzi� ju¿
14 lat. ̄ yjemy w zdrowiu, szczê�ciu
i rado�ci. Uwielbiamy i kochamy
Pana Jezusa i Jego Matkê.

Przez minione lata przyjmo-
wali�my czêsto Komuniê �w. i sta-
ramy siê tak czyniæ i dzi�. Naszym
wezwaniem jest  - kochaæ, kochaæ,
wielokroæ kochaæ Naszego Ojca,
Jezusa Chrystusa i Jego Matkê i
dalej ufaæ. Osobi�cie mam takie od-
czucie, ¿e tylko modlitwa i g³êboka
wiara uczyni cuda i zaspokoi nasze
¿yciowe oczekiwania -  marzenia.

Mieszkamy w naszej Rodzi-
nie Parafialnej od 8 lat. Jeste�my
szczê�liwi i czujemy siê w tej wspól-
nocie cudownie, jak w prawdziwej
Rodzinie Bo¿ej. Szczególnie kaza-
nia ks. Krzysztofa trafiaj¹ do g³êbi
serca i sumienia. Bóg zap³aæ i z
Panem Bogiem

PARAFIANKA Z RODZIN¥

RESTAURACJA - KAWIARNIA
 �PRZYLESIE�

ul. Brzêczkowskiego 2, 85-796 Bydgoszcz, tel. 324-93-41
(Osiedle �Przylesie�)

Czynne od 12.00 do 21.00
od 12.00 do 20.00 serwujemy obiady abonamentowe (2 dania - 6 z³)

podnadto organizujemy wesela, komunie, stypy, spotkania towarzyskie
wkrótce - �Andrzejki�  130 z³ (od pary)

Listy do redakcji �Na o�cie¿� 
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7 pa�dziernika przypada³ doroczny Odpust Parafialny i XVIII rocznica
powstania parafii. Mszê �w. Odpustow¹ o godz. 13.00, odprawi³ ks. Ta-
deusz Misiorny. Na Mszach �w. kazania g³osi³ ks. Grzegorz Chudek z
Rzeczycy na Bia³orusi, a po Mszach �w. by³a okazja do z³o¿enia ofiar na
budowê ko�cio³a, który kaznodzieja buduje wraz z wiernymi. Zebrano
9.700 z³. Bóg zap³aæ wszystkim ofiarodawcom.

Od 10 do 23 pa�dziernika trwa³y VIII Akademickie Dni M³odych. Wiêcej
o ich przebiegu wewn¹trz numeru.

14 pa�dziernika zosta³ og³oszony Dniem Papieskim. * Zbierano ofiary
na potrzeby Fundacji Nowego Tysi¹clecia, maj¹cej na celu pomóc uzdol-
nionej m³odzie¿y w osi¹gniêciu wykszta³cenia. Przy naszym ko�ciele ze-
brano 757 z³, za� cz³onkowie Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej
zebrali poza parafi¹ 325 z³. * Po wieczornej Mszy �w. o godz. 19.30
odby³ siê okoliczno�ciowy koncert Capelli Bydgostiensis. * Ca³y dzieñ
by³a czynna okoliczno�ciowa wystawa pami¹tek naszych parafian z ich
spotkañ z Ojcem �wiêtym (wiêcej wewn¹trz numeru). * Rozpoczê³y siê
rekolekcje akademickie i dla doros³ych parafian, które trwa³y do �rody
17 pa�dziernika. Nauki rekolekcyjne g³osi³ ks. Piotr Pawlukiewicz  z War-
szawy. By³a okazja do nabycia jego ksi¹¿ek.

21 pa�dziernika rozpocz¹³ siê Tydzieñ Misyjny. W naszej parafii go�cili-
�my ks. Andrzeja Marmurowicza z Kazachstanu. By³a okazja do z³o¿e-
nia ofiar na potrzeby misji w Kazachstanie. O godzinie 15.00 odprawio-
no w kaplicy Mszê �w. dla Wspólnoty Dzieci Szczególnej Mi³o�ci.

25 pa�dziernika w ko�ciele pw. �w. Miko³aja w Fordonie z udzia³em ks.
bpa Stanis³awa G¹deckiego odby³o siê uroczyste zakoñczenie wizytacji
kanonicznej w naszym dekanacie Bydgoszcz V. W uroczysto�ci bra³a
udzia³ delegacja z naszej parafii.

28 pa�dziernika przypada³a rocznica po�wiêcenia w³asnego ko�cio³a.
W naszym ko�ciele, który jest ju¿ konsekrowany, na Mszy �w. o godz.
8.30 zosta³y zapalone �wiece zwane "zacheuszkami".

1. listopada pojawi³a siê nasza parafialna strona internetowa. Aktualne
komunikaty duszpasterskie i inne informacje mo¿na poczytaæ pod adre-
sem: www.mbkm.gniezno.opoka.org.pl Stronê przygotowa³, we
wspó³pracy z duszpasterzami i parafianami, pan Jerzy Wojczak. Dziê-
kujemy i zapraszamy internautów do odwiedzin.

4 listopada odby³a siê tradycyjna Droga Krzy¿owa w Dolinie �mierci,
któr¹ przygotowa³a wspólnota DA "Martyria". Mszê �w. o godz. 16.00,
na zakoñczenie Drogi Krzy¿owej, celebrowa³ o. gwardianin Zbigniew
Gospodarek z Rywa³du. * Cz³onkowie wspólnot Neokatechumenalnych
dawali �wiadectwo i zapraszali na katechezy neokatechumenalne, które
odbywaj¹ siê w poniedzia³ki i czwartki po wieczornej Mszy �w.

Od 9 do 18 listopada trwa doroczny - XX Tydzieñ Kltury Chrze�cijañskiej
w Bydgoszczy pod has³em "Nie ma prawdy bez odwagi wyznawania jej
przed lud�mi" (s³owa kard. Stefana Wyszyñskiego).

11 listopada, w ramach Tygodnia Kultury Chrze�cijañskiej koncertowa³y
po Mszy �w. o godz. 16.00 chóry: �Exultate Deo� z parafii pw. Polskich
Braci Mêczenników w Bydgoszczy, Zespo³ Pie�ni Dawnej z MDK nr 5
i nasz chór parafialny �Fordonia�.

Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w pi¹tki od 9.00-18.30 w kaplicy.

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

Op³atek wigilijny przynios¹ do naszych domów panowie ko�cielni, którzy
legitymowaæ siê bêd¹ specjalnym pismem ks. proboszcza.

Zakoñczono ocieplenie sufitu naszego ko�cio³a. Prace kosztowa³y 20.000
z³. Wykonano równie¿ podobne prace na sufitach zakrystii i kaplicy. Dziê-
kujemy za ofiary sk³adane na ten cel w ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca.

Inne informacje na stronach CKK "Wiatrak" i DA "Martyria".
Sk³ad ukoñczono 10 i oddano do druku 15. listopada br. Nastêpne wy-
danie �Na o�cie¿� planowane jest 16 grudnia br (z planem kolêdy
i kalendarzem parafialnym). Dziêkujemy korespondentom i sympaty-
kom za dowody pamiêci i s³owa sympatii.

ZNACZENIE WYRAZÓW

Odgadnij wyrazy, a nastêpnie odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szyfru. Po-
szczególne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹zaniu wystar-
czy podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(E-3,K-11,F-2,M-4,I-7,B-10) (K-2) (E-l,
I-l0,D-8,J-6,H-1,B-7) (F-1,K-9,B-4,D-10,A-9,I-3,H-7,B-10) (E-3,J-6,C-2,
H-10,K-8,D-2,G-7,L-5). (A-4,I-10,L-8,I-2,H-1,I-8,E-9) (L-7) (F-10,K-9,D-5,
J-2,C-8,C-6) (M-4,F-10,D-2) (L-4,C-3,E-5) (D-8,I-5,E-10) (E-9,C-10,I-8,
G-4) (F-10,K-2,H-10) (C-2,B-5,E-9,M-1,B-6,I-7,F-1,L-5)]. Rozwi¹zania na-
le¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej�
do 2 grudnia br. Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru
to has³o: �KRÓLOWO MÊCZENNIKÓW B£OGOS£AW CA£EJ NASZEJ
WSPÓLNOCIE�. Nagrodê otrzymuje Ma³gorzata Dunajska, zam. w Kolo-
ni Ostrowickiej. Gratulujemy. Nagrodê wy�lemy poczt¹.

POZIOMO:
1E Tafla w oknie
2A W porzekadle zwierzê ofiarne
2H Droga dla planety
3E Bratanek Wêgra
4A Organ pe³en krwi i mi³o�ci
4I Dychawica oskrzelowa
5D Bardzo ³adnie ubrany pan
6A krawieckie z³¹cze
6J Nie rzucam ziemi, sk¹d nasz ród
7D Staropolskie szko³y, w których

wkuwano na pamiêæ
8A Pow�ci¹gliwo�æ
8I Achtel
9E Zefirek i tornado
10A �ci�le oznaczony okres czasu
10H Zarz¹dca maj¹tku ziemskiego
11E Malutka sala
PIONOWO:
A1 Pochy³o�æ, skos
A8 Otwór gêbowy u cz³owieka

KRZY¯ÓWKA LISTOPADOWA (D)
OPRACOWA£ RASKE WIDIP

B4 Biokatalizator przemiany che-
micznej

C1 Jêzyczki w galarecie
C8 Produkt ikrzaka
D4 Zwojnica w elektromagnesie
E4 Kawa³ek lodu przy okapie
E7 Niegodziwiec, gagatek
F1 Sieje go szatan
F9 P³ynie przez Stargard Szczec.
G3 Opis mapy lub podanie ludowe
H1 W¹¿ dusiciel
H9 Twarde drewno do budowy stat-

ków
I1 Lasso
I7 Dziecko p³ci piêknej
J4 Denerwuj¹ce prze¿ycie
K1 Przyniesiony przez listonosza
K8 Ukryty pocisk
L4 Miêczak wytwarzaj¹cy sepiê
M1 Balowa lub operacyjna
M8 Matka chrzestna dawniej

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


