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Aby�my byli jedno
podajmy sobie rêce.
Aby�my byli razem
i jedno mieli serce.

Dzielny siê chlebem,
dzielmy siê niebem.

Niech siê odmieni,
niech siê odmieni

oblicze ziemi
- tej ziemi.
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Bie¿¹ce wydanie koncentruje siê wokó³
S³owa (przez du¿e �S�). Jak¹ si³ê ma s³owo
pokazyje cytat: �S³owo Cia³em siê sta³o�. Jed-
nak s³owo mo¿e te¿ skrzydziæ, poró¿niæ.
Spójrzmy na wybrane teksty pod tym k¹tem.

Dalej stwierdziæ trzeba, ¿e tempo wydarzeñ
w naszej parafii nie s³abnie. Po d³ugim ci¹gu
spotkañ op³atkowych nasta³y �wiêta Bo¿ego
Narodzenia, a wraz z nimi - poczynaj¹c od
Pasterek - obecno�æ �¯ywego ¯³óbka". Czy
kto� dzi� wyobra¿a sobie �wiêta bez ¿ywych
zwierz¹t, ich zapachu, pasterzy, �wiêtej rodzi-
ny, piêknie �piewaj¹cych anio³ów?

Pojawiaj¹c siê ju¿ dziewi¹ty raz winien siê
znudziæ, a tu wrêcz co� przeciwnego. Dalej
cieszy siê zainteresowaniem. Rozmowa mie-
si¹ca toczy siê w³a�nie z g³ównymi bohatera-
mi ¯³óbka. Padaj¹ wa¿ne stwierdzenia. Jest
to tzw. lektura obowi¹zkowa.

Zaskoczy³a nas dekoracja bo¿onarodzenio-
wa w ko�ciele parafialnym. Zaskoczy³a te¿
pewnie twórców wywo³anym odd�wiêkiem. W
zamy�le budowniczych nie by³o chyba w pla-
nie takiego du¿ego echa, po wypowiedzeniu
zachêty, aby podawaæ swoje dobre informa-
cje jako przeciwwagê do informacji o z³u po-
dawanych w mediach. Przegl¹daj¹c wypowie-
dzi widaæ, ile w ludziach drzemie jeszcze do-
bra, i ¿e wystarczy po nie tylko siêgn¹æ. Po-
czytajmy koniecznie przyk³adowo wybrane
my�li z kilkuset wypowiedzi.

Koncertowa³ te¿ 1 stycznia nasz Chór pa-
rafialny "Fordonia". Szczególnie lubiê kolêdê
"Gdy �liczna Panna Syna ko³ysa³a" w solowym
wykonaniu pani Michasi. W chórze doliczy³em
siê 32 �piewaj¹cych, w tym 15 mê¿czyzn i 17
kobiet. Przyby³o mêskich g³osów i to od razu
da³o siê us³yszeæ. Dobrym znakiem s¹ te¿
m³ode twarze. Tak trzymaæ.

Koncert charytatywny Eleni na potrzeby
hospicjum prowadzonego przez ks. Arkadiu-
sza Nowaka z Warszawy to kolejne udane
spotkanie zorganizowane przez CKK "Wia-
trak". Znów by³a okazja do prze¿ycia uczty
duchowej. Powie kto�, ¿e bilety kosztowa³y.
Tak, ale na taki cel warto by³o wy³o¿yæ trochê
funduszy, które byæ mo¿e, zu¿y³yby siê na
wrêcz odmienne cele.

I na zakoñczenie o zimie. Id¹c do ko�cio³a
trzeba pokonaæ swoisty "lodowy tor prze-
szkód", aby dotrzeæ do celu. Jest jednak po
drodze takie miejsce (ul. Albrychta 2), gdzie
bez wzglêdu na porê roku dozorca zd¹¿y:
przystrzyc trawê, pozbieraæ �mieci, uprz¹tn¹æ
zwa³y �niegu. Na tym odcinku drogi idzie siê
bezpiecznie. Dziêkujê mu za to.

FRED
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Mo¿na nie czytaæ

G³os anio³a

NIE BY£O MIEJSCA ...
Witaj!
No i zobacz - ju¿ po �wiêtach! Czas so-

bie biegnie, czy¿ nie? Nie bêdê Ci za du¿o
pisa³ o �wi¹tecznej atmosferze i ¿³óbku... no
ja by³em w szopie i czeka³em na Ciebie.
Dziêki, ¿e by³e�. Hm... a mo¿e sobie wymy-
�lisz w³asn¹ rolê w szopie? Kim dzi� jeste�?
W gruncie rzeczy to niewa¿ne - bo czy osio³-
kiem, czy anio³em, czy nawet siankiem w
¿³obku, to najwa¿niejsze, ¿e blisko Nowo-
narodzonego i ze wzglêdu na Niego.

No i jak siê masz? Bo ja �wietnie! I mam
nadziejê, ¿e Ty tak¿e - mimo tych wszyst-
kich trudnych chwil, które dziej¹ siê w Two-
im ¿yciu. A pytam Ciê, bo chcia³bym mimo
wszystko ujrzeæ Twe u�miechniête oczy i
us³yszeæ z ust Twoich "jestem szczê�liwy!".
Tak, tak... Czekam na to Twoje o�wiadcze-
nie z utêsknieniem. Wiem, ¿e ci¹gle wyzna-
czasz nowe granice, mówi¹c, ¿e jak ju¿ bê-

dziesz mia³ lepsz¹ pracê, jak ju¿ bêdziesz
móg³ sobie na co� pozwoliæ, jak w koñcu
bêdziesz kim�, jak znajdzie siê kto�, kto Ciê
pokocha... itd. No i wpadasz w pu³apkê! Bo
nawet je�li ju¿ co� osi¹gniesz, to znów nie
do koñca czujesz siê szczê�liwy, bo znów
widzisz, ¿e mo¿na by wiêcej. Wiesz, gdy tak
w tym roku sta³em sobie w szopie i patrzy-
³em na ludzkie twarze, to tak mi siê czasem
trochê smutno robi³o. Jak¿e czêsto macie
u�miech tylko na ustach, a nie macie go w
sercu! Rozwesela was Pasterka, Dzieci¹t-
ko w ¿³óbku, zwierzaki prze¿uwaj¹ce sian-
ko i papieroskrzyd³e anio³y...  ale w �rodku
nie jeste�cie szczê�liwi. Ty nie jeste� szczê-
�liwy! A wiêc zamierzam takim Ciê uczyniæ!!
I nie mów mi, ¿e to niemo¿liwe. Sam Bóg
powo³a³ Ciê do szczê�cia, wiêc jest to mo¿-
liwe. On nie ¿¹da rzeczy niemo¿liwych, bo
nawet je�li Ty czego� nie mo¿esz, to On
mo¿e wszystko.

Punkt pierwszy mamy za sob¹ - otó¿
szczê�cie jest mo¿liwe tu i teraz, a nie kie-
dy� tam. Jak je osi¹gn¹æ?

Tu zaczyna siê praca. Trzeba najpierw
zerkn¹æ na Twoj¹ relacjê z Panem Bogiem...
i co? Wszystko w porz¹dku? Bo ja sobie my-
�lê, ¿e nie bardzo. Chyba nie traktujesz Go
do koñca powa¿nie, co? No, jeszcze w nie-
dzielê to na Mszê pójdziesz, ale za progiem
Ko�cio³a wola³by�, ¿eby siê Bóg nie poja-
wia³, bo có¿ On mo¿e wiedzieæ o Twoim ma³-
¿eñstwie, o Twojej pracy, nauce. Wiêc spy-
chasz Go troszkê na bok, przypominaj¹c so-
bie o Nim na Bo¿e Narodzenie, bo to takie
wzruszaj¹ce.... Eh! Tak to my daleko nie za-
jedziemy!! We� siê, Cz³owieku, do roboty,
bo Ci wiara w przedszkolu zosta³a, a Ty� wy-
rós³ piêknie i... wybacz, g³upio! (no i nie wy-
machuj teraz do mnie gro�nie palcem! I tak
mnie nie z³apiesz i piór nie wyskubiesz. Hi!
Hi! Hi! Bo nie mam!!). Proszê, we� siê lepiej
za Pismo �wiête i poczytaj, jaki Bóg napraw-
dê jest. Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, uj¹³em
ciê za prawicê mówi¹c ci: �Nie lêkaj siê, przy-
chodzê ci z pomoc¹�. Nie bój siê, robacz-
ku...� (por. Iz 41, 13-14) albo te s³owa: �Wier-
ny jest Bóg i nie dozwoli was kusiæ ponad
to, co potraficie znie�æ (1 Kor 10,13). I na
koniec jeszcze jeden fragment: Niech bêdzie
b³ogos³awiony Bóg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim mi-
³osierdziu przez powstanie z martwych Je-
zusa Chrystusa na nowo nas zrodzi³ do ¿y-
wej nadziei; do dziedzictwa niezniszczalne-
go, niepokalanego i niewiêdn¹cego, które
jest zachowane dla was w niebie. (1P 1, 3-
4).

Zrozum, ¿e jeste� kochany prawdziwie -
kochany pomimo Twoich b³êdów, smutków,
zniechêceñ i s³abo�ci; jeste� umi³owanym
dzieckiem Boga, które On zrodzi³ do nowe-
go ¿ycia wydaj¹c na �mieræ jedynego Syna
- Jezusa; jeste� kochany wiernie i zawsze;
Bóg bierze Ciê za rêkê, mówi¹c "nie bój siê".
Polecam Ci, by� sam wzi¹³ do rêki Pismo
�wiête i sam poszuka³ fragmentów, w któ-
rych Bóg mówi, ¿e Ciê kocha. Mo¿e to uczyni
Ciê  szczê�liwszym? Oby! Tylko nie wpad-
nij w pu³apkê cukierkowatych wzruszeñ -
traktuj Boga  powa¿nie. Mi³o�æ, prócz wielu
wzruszeñ, ma te¿ swoje zadania i obowi¹z-
ki, które nale¿y podj¹æ, je�li mi³o�æ ma mieæ
pe³en wymiar i pe³en kszta³t.

To pierwsza lekcja z cyklu: jak byæ szczê-
�liwym. Mam nadziejê, ¿e bêdziesz dobrym
uczniem. Teraz do�æ gadania! Wpatruj¹c siê
w ¿³óbek pomy�l tak¿e o tym, ¿e to dla Cie-
bie - to taki gest mi³o�ci ze strony Boga. No
i pamiêtaj, ¿e ja te¿ tam w ¿³óbku jestem, a
czê�ciej przy Tobie. Macham Ci przyja�nie
skrzyd³em!! No, g³owa do góry! Jeste� umi-
³owanym dzieckiem Boga! Niech On uczyni
Ciê b³ogos³awionym!

TWÓJ ANIO£ M, FOTO MIETEK

PS. A mo¿e jaka� karteczkê do mnie skrob-
niesz.... czasem têskniê za Twoim s³owem
pisanym!



3 Na o�cie¿ (1/2002)

Rozmowa miesi¹ca

KSIÊDZU SIÊ NIE ODMAWIA ...
z Ew¹ i Wojciechem - g³ównymi postaciami ¯ywego ¯³óbka 2001/2002 - rozmawiaj¹ Krzysztof i Mietek

Jak zareagowali�cie na propozycjê, aby
zostaæ �wiêt¹ Rodzin¹ w naszym ¯ywym
¯³óbku?
W tym roku wprost takiej propozycji nie mieli-
�my. To by³o takie zado�æuczynienie z naszej
strony na propozycjê ks. Buchholza z³o¿on¹
nam 5 lat temu, a która nie dosz³a do skutku.
Wówczas urodzi³a nam siê córeczka i ksi¹dz
Krzysztof zaproponowa³ nam tak¹ rolê. Tak
siê sta³o, ¿e mu odmówili�my. Ta decyzja, ten
krzy¿ odmówienia pokutowa³ w nas przez ca³e
piêæ lat. Urodzi³o siê kolejne dziecko i tamta
decyzja jeszcze bardziej ci¹¿y³a. W tym roku
specjalnie posz³am na spotkanie op³atkowe
do CKK �Wiatrak�, z t¹ my�l¹, ¿e zapytam
Ksiêdza, czy nie potrzebuje rodziny do ̄ ywe-
go ¯³óbka. Przyznam, ¿e tak w g³êbi, to my-
�la³am, ¿e pewnie ju¿ za pó�no, ¿e wszystko
ju¿ za³atwione i obsadzone. Pewnie w ten
sposób chcia³am siê tak wewnêtrznie rozgrze-
szyæ, czy usprawiedliwiæ za tamto odmówie-
nie. Jakie¿ by³o moje zdziwienie, gdy na, moje
pytanie o role ksi¹dz Krzysztof odpowiedzia³
- Owszem, wszystko mamy, oprócz �wiêtej
Rodziny. Có¿, innego wyj�cia ju¿ nie by³o.
Czyli by³o to pewnego rodzaju wyrówna-
nie porachunków za ubieg³e tysi¹clecie?
Tak siê z³o¿y³o, ¿e dano nam kolejn¹ szansê.
Widaæ, zosta³o nam to darowane.

Czy rzeczywi�cie by³ to wielki obowi¹zek
do wype³nienia?
W pewnym sensie tak, ale raczej wielki za-
szczyt. O tym przede wszystkim nam ka¿dy
mówi³. U siebie mieli�my w �wiêta rodzinê ze
Zduñskiej Woli. Nasi go�cie równie¿ gratulo-
wali nam tego wyró¿nienia, a i prze¿ywali to
tak wewnêtrznie razem z nami. To da³o siê
odczuæ choæby podczas wieczerzy wigilijnej,
kiedy wszyscy wspólnie modlili�my siê o to
aby wszystko siê dobrze u³o¿y³o,

A z drugiej strony? Rado�æ, czy trema?
To wielka rado�æ i b³ogos³awieñstwo dla nas,
ale i pewnego rodzaju strach i trema. Trema,
jak chyba przed ka¿dym wystêpem publicz-
nym i strach. To przecie¿ obawa o zdrowie
dziecka jak i moje (Maryi), bo jestem osob¹
alergiczn¹. Nie wiedzia³am jak zareaguje mój
organizm na to otoczenie, w�ród siana, s³o-
my, zwierz¹t. Taka zwyczajna ludzka obawa,
czy jak zacznê kichaæ to zwierzaki nie poucie-
kaj¹?

Jednak nic takiego nie mia³o miejsca?
Dziêki Bogu nie. Czu³am siê w miarê dobrze,
Pewnie i dziecko dobrze znios³o te warunki.
Niew¹tpliwie, to równie¿ opieka Bo¿a.

Czy po ¯ywym ¯³óbku zmieni³o siê co� w
Waszej rodzinie?
Tak, ju¿ siê zmieni³o. Mieli�my pewne k³opo-
ty, taki kryzys ma³¿eñski w ostatnim czasie.
Ten ¯ywy ¯³óbek nas w pewnym stopniu po-
godzi³ i pojedna³. Pomóg³ doj�æ do porozumie-
nia.

Trochê tak, jak napis nad szop¹: �Przeka¿-

cie sobie znak Pokoju�?
W³a�ciwie ten Pokój zst¹pi³ na nas w ostat-
nim dniu ¯ywego ¯³óbka, czyli w Trzech Kró-
li.

Rodzina �gra³a� postaci biblijne - �wiêt¹
Rodzinê, oraz anio³ów. Co powiecie dziec-
ku graj¹cemu Jezusa, gdy doro�nie?
Dzi� ju¿ mamy pami¹tki z tego dzie³a: dzie-

siêciominutowy film na kasecie wideo, zdjê-
cia. Te pami¹tki zapewne, gdy dziecko bêdzie
dorasta³o, bêdzie wiele razy ogl¹da³o. Bêdzie-
my t³umaczyæ, co to by³o za wydarzenie.

A jak zapyta: - Co ja tu robiê?

To wyt³umaczymy, ¿e by³a to pierwsza rola
aktorska w jego ¿yciu, choæ kontynuowania
tej drogi nie chcieliby�my.

Mieli�cie okazjê widzieæ ¯ywy ¯³óbek od
strony ko�cio³a, a w tym roku uczestniczy-
li�cie w nim od wewn¹trz. Jaka to jest ró¿-
nica?
To zupe³nie inne role. Pytanie, jak to widaæ
od strony ko�cio³a. Patrz¹c na to, zawsze

my�la³em, ¿e oni siê okropnie mêcz¹ z tym
dzieckiem, bo to trzeba jako� nad nim zapa-
nowaæ. I rzeczywi�cie sporo czasu po�wiê-
cali�my temu, aby dziecko okie³znaæ, bo jak-
by siê zanadto rozbawi³o, lub rozkrzycza³o.

Józef Dla mnie o wiele ciekawiej by³o patrzeæ
ze ¯³óbka, ni¿ na ¯³óbek. Wprawdzie trzeba
by³o sporo czasu trzymaæ dziecko, a  jedno-
cze�nie mieæ baczenie na naszych anio³ków.
W sumie jednak nic strasznego.

Jak wygl¹da �wspó³praca� z innymi oso-
bami?
Do�wiadczali�my pe³no ciep³a i serdeczno�ci
ze strony innych. Z podziwem patrzy³am na
pracê pasterzy. Zrozumia³am, ¿e to napraw-
dê obowi¹zek. Ile¿ tam by³o zaanga¿owania
w to, co robili. Nigdy nie my�la³am, ¿e to taka
ciê¿ka rola.
Jak mówili�cie, ̄ ³óbkowe postaci wp³ynê³y
na Was pozytywnie. A czy nazewnictwo
postaci nie przenios³o siê do domu?
Anio³ki tak. Dziewczynki s¹ teraz anio³kami.
M³odsza, Karolinka by³a dotychczas naszym
�Króliczkiem�, teraz sama mówi, ¿e jest anio³-
kiem. Natomiast w stosunku do reszty rodzi-
ny, to dziewczynki mówi³y przed �wiêtami do
mnie �Kochany Józefie� a do mamy Maryjo.
Równie¿ na najm³odsz¹ latoro�l kilka razy
mówili�my �nasz Jezusek�, ale to tak lu�no,
niezobowi¹zuj¹co.

Jak Wasze uczestnictwo w ¯ywym ¯³óbku
prze¿y³o najstarsze dziecko?
To bardzo wa¿ne pytanie. To ju¿ �m³odzieniec�
w wieku 12 i pó³ lat i prze¿y³ to fatalnie. Mo¿-
na powiedzieæ, ¿e jak siê dowiedzia³, to wierz-
ga³ jak osio³. Z up³ywem czasu uspokoi³ siê,
choæ zachwycony nasz¹ rol¹ nie by³.

By³ na Mszach �wiêtych z Waszym uczest-
nictwem?
Nie na wszystkich. By³ na jednej Pasterce i w
pierwsze �wiêto.

A dziewczynki - anio³ki?
 Pocz¹tkowo te¿ mia³y trochê dystansu.
Uzgodnili�my, ¿e my idziemy do ̄ ³óbka, a one
id¹ do ko�cio³a i bêd¹ pod opiek¹ babæ. Ale
dwa dni przed wigili¹ starsza (Asia) zgodzi³a
siê byæ anio³kiem. Karolinka (m³odsza) na
pocz¹tku nie chcia³a braæ udzia³u. By³o to nam
trochê na rêkê, bo ona jest jeszcze ma³a i lubi
w ko�ciele zasypiaæ. Bali�my siê, ¿e jak nam
anio³ za�nie to siê przewróci, wpadnie miê-
dzy zwierzêta i mo¿e zrobiæ sobie krzywdê.
Jednak obserwuj¹c nas zaczê³a przeb¹kiwaæ,
¿e ona te¿ chce byæ anio³kiem. Na koncercie
Eleni ju¿ nim by³a, a nasze obawy okaza³y siê
przesadzone, bo dawa³a sobie �wietnie radê.

Czy to uczestnictwo w jaki� sposób pomo-
g³o Wam szczególniej prze¿yæ Bo¿e Naro-
dzenie?
Pierwszy raz w ¿yciu uczestniczyli�my w
dwóch Pasterkach, choæ trzeba przyznaæ, ¿e
by³ to gigantyczny maraton. Jednak by³o to
dla nas g³êbokim prze¿yciem wewnêtrznym.
Sam fakt, ¿e podczas Eucharystii wcielali�my
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siê w �wiête osoby biblijne, ¿e pokazywali-
�my na ¿ywo to, co w Betlejem mia³o miejsce
i jest opisane w Ewangelii, jako wydarzenie,
które zmieni³o �wiat. To prze¿ycie bêdzie siê
pamiêta³o do koñca ¿ycia. Równie¿ bardzo ra-
do�nie, ale i ze wzruszeniem odczuwali to nasi
�wi¹teczni go�cie, czyli brat z siostr¹ i dwie
babcie.

Jak zareagowali�cie na fakt, gdy po �wiê-
tach w gazetach ukaza³y siê zdjêcia ̄ ywe-
go ¯³óbka z Waszym udzia³em?
(Józef) Wiedzia³em, ¿e co� takiego bêdzie.
Widzia³em operatorów z telewizji jak i fotore-
porterów obecnych w ko�ciele. Tote¿ rano,
zanim poszed³em do pracy szuka³em zdjêæ w
gazetach. Kupi³em �Gazetê Pomorsk¹�, bo
tam w³a�nie by³y. Gdy wspó³pracownicy za-
uwa¿yli, to ka¿dy kupowa³ tê gazetê na pa-
mi¹tkê.
(Maryja) Oprócz mê¿a i ja do³o¿y³am sw¹
cegie³kê. Kupi³am kilka egzemplarzy i ka¿de-
mu z go�ci da³am po jednym. Równie¿ jeden
egzemplarz znajdzie siê w albumiku, pamiêt-
niku naszego �Jezuska�.

Czy wielu by³o takich, którzy rozpoznali
Was w ¯ywym ¯³óbku?
Z naszej parafii wielu. Równie¿ sporo znajo-
mych, którzy nie wiedzieli o tym, nas rozpo-
znawa³o. �wiadczy³y o tym gratulacje.

A przedtem wielu by³o takich co wiedzia-
³o, na przyk³ad w pracy?
Przychodzi³em do pracy nieogolony, co mnie
siê bardzo rzadko zdarza. By³o to �wiadome,
poniewa¿ nie chcia³em, aby postaæ Józefa
by³a w wigiliê �wie¿o wygolona. Patrzyli na
mnie podejrzliwie, wiêc musia³em wyt³uma-
czyæ przyczynê takiego �zaniedbanego� wy-
gl¹du.

Jaka by³a ich reakcja?
Pytania typu kiedy i gdzie bêdzie mo¿na to
zobaczyæ. T³umaczy³em i informowa³em. Po-
leca³em równie¿ ogl¹danie telewizji.
Ogl¹dali? Byli tu?
Tak, wielu widzia³o tê minutowa wstawkê w
Bydgoskiej Telewizji Regionalnej. Wielu by³o
równie¿ tu, zw³aszcza na koncercie Eleni i w
Trzech Króli.

Gdyby jeszcze raz zaproponowano Wam
tak¹ rzecz, by³oby to zaskoczeniem, czy
raczej co� bardziej ju¿ normalnego?
To zale¿y. Gdyby w tym roku mia³ byæ jeden
udzia³ wiêcej, to wrêcz by³aby to rutyna. Nie-
którzy s¹ mocno stremowani przed publicz-
nym wystêpowaniem. My mieli�my ten kom-
fort, ¿e wystêpowali�my ju¿ w ko�ciele dziêki
naszemu uczestnictwu we wspólnocie Oazy
Rodzin.
Jak funkcjonuje ��wiêta Rodzina� w
domu?
Jest to tradycyjny podzia³ ról. Tata pracuje i
jest g³ow¹ rodziny a mama ni¹ krêci.

A jak radzicie sobie w dziedzinie material-
nej w rodzinie typu 2+4?
Na razie nie mo¿emy narzekaæ. Bóg nam b³o-
gos³awi. W miarê wzrostu rodziny stajemy siê
coraz bogatsi duchowo, a i dziêki Bogu mate-
rialnie.
Tak liczna rodzina by³a planowana?
Pierwsze dziecko oczywi�cie by³o bardzo
chciane. Pó�niej by³a do�æ d³uga przerwa i

wielkie oczekiwanie. Kolejne dzieci równie¿
by³y w pe³ni chciane przez nas oboje, choæ
raczej co do terminów, to nie by³o planowa-
nia. W narzeczeñstwie czêsto marzyli�my, aby
mieæ czworo dzieci. Czy Bóg da spe³niæ aku-
rat te marzenia, czy ma inne zamiary w sto-
sunku do nas, to zobaczymy?

Jak Wasza rodzina odnajduje siê w para-
fii?
Rodzina, jak wiele innych. Nale¿ymy do
wspólnoty Ko�cio³a Domowego, czyli Oazy
Rodzin. Wspólnota by³a dla nas ogromnym
wsparciem duchowym w czasie naszego
udzia³u w ¯ywym ¯³óbku, za co dziêkujemy.
Równie¿ matka chrzestna Jezuska, nasza
s¹siadka, gdy dowiedzia³a siê o naszej decy-
zji przybieg³a z rado�ci¹, ciesz¹c siê, ¿e taki
j¹ zaszczyt spotka³.

Postaæ Jezusa, to S³owo, które sta³o siê
Cia³em. Czy mieli�cie tego �wiadomo�æ?
(Maryja) Oj, oczywi�cie. Kreowa³am postaæ
najbardziej �wiêtej niewiasty - Maryi, Matki
samego Boga. Wiedzia³am, ¿e to zobowi¹zu-
je, ale naprawdê czu³am siê bardzo niegodna
tej roli.

(Józef) Ja równie¿ czu³em siê bardzo daleki
od postaci mê¿a i opiekuna, jakim by³ Józef.
Wiedzia³em, ¿e mu nie dorównujê.
Jak odczuwali�cie przechodzenie obok
¯³óbka ludzi po Mszy �w.?
To tak trochê dziwne. Wielu przechodzi³o obok
¯³óbka interesuj¹c siê tylko zwierzêtami. Za-
pominali, ¿e najwa¿niejsze wydarzenie to na-
rodzone Dzieciê, a reszta, to tylko oprawa.

Jak zagrali�cie swe role na koncercie Ele-
ni? Czy te¿ tak, jak podczas Mszy �w.?
Nie. Czuli�my siê bardziej swobodnie. Pod-
czas Mszy �w. jest jednak wiêksze skupienie.
W czasie koncertu punkt uwagi skupiony by³
na wokalistce, a my byli�my tylko t³em. Szko-
da tylko, ¿e tak ma³o widzieli�my.
Czy takie, a nie inne uczestnictwo we Mszy
�w. uwa¿acie za pe³ne uczestnictwo? Czy
te¿ czego� Wam brak?
Oczywi�cie, ¿e pe³ne. Nikt z nas nawet nie
pomy�la³, ¿e nie uczestniczy³ w pe³ni we Mszy
�w. Ka¿da dodatkowa czynno�æ, czy to by³o
czytanie, czy udzia³ w Procesji z darami ubo-
gaca uczestnictwo. Mamy takie do�wiadcze-

nia z naszych Mszy �w. Oazowych. To jed-
nak o wiele mniej ni¿ nasza rola. To o wiele
wy¿sze uczucie i g³êbsze prze¿ycie.

Co mieliby�cie po tych do�wiadczeniach
do powiedzenia swoim przysz³ym nastêp-
com?
Nie lêkajcie siê, nie bójcie tej roli. Nikt od Was
nie bêdzie oczekiwa³ czego� nadzwyczajne-
go, a wszyscy przyjm¹ ciep³o i serdecznie. Na
pewno jest to wielka ofiara, ale szlachetna,
daj¹ca du¿o rado�ci i moc wielkich prze¿yæ
dla ca³ej rodziny. Odwagi.
Jak odebrali�cie pomys³ tegorocznej de-
koracji, zw³aszcza tej z lewej strony ko�cio-
³a?
 Po ubieg³orocznej, ogromnej i przepiêknej
dekoracji, wiêkszej ju¿ chyba byæ nie mo¿e.
Wobec tego ka¿da nastêpna musi byæ skrom-
niejsza. Jednak nasze dekoracje cechuje ich
niepowtarzalno�æ. Ka¿da to inny, zupe³nie
nowy pomys³ i na ka¿d¹ czekamy z rado�ci¹ i
zaciekawieniem.

Co s¹dzicie o tegorocznym pomy�le zapi-
sywania swoich my�li zwi¹zanych z Bo¿ym
Narodzeniem i naszym ¿yciem?
By³o widaæ jak wci¹ga to ludzi. Na pocz¹tku
by³o niewielu, pó�niej coraz wiêcej osób chwy-
ta³o za pisaki. To dobry pomys³ pozwalaj¹cy
odkryæ swe prze¿ycia i podzieliæ siê nimi z
innymi.
Anio³ki Drogie! A co Wam siê podoba³o w
¯ywym ¯³óbku?
Bia³y króliczek. No i te wszystkie zwierz¹tka.

Czy chcecie byæ jeszcze raz anio³ami?
Tak, chcemy w przysz³ym roku, ale z inn¹ ro-
dzin¹.
Serdecznie dziêkujemy Wam za rozmowê
i �wiadectwo dane parafianom i naszym
czytelnikom.
Dziêkujemy za mo¿liwo�æ podzielenia siê na
³amach parafialnego czasopisma naszymi
prze¿yciami i za odwiedzenie naszej rodzin-
ki.

Od redakcji:

Rozmowê przeprowadzili w dniu 11 stycznia
2002 roku Mietek i KfAD. Tekst przytoczono
na podstawie zapisu magnetofonowego i nie
jest autoryzowany (za zgod¹ rozmówców).
Foto Mietek

��wiêta Rodzina�

Ewa, Wojciech - to ma³¿onkowie, którzy
urodzili siê w mie�cie �w. Maksymiliana
Marii Kolbego - Zduñskiej Woli. Od 15
lat s¹ ma³¿eñstwem. Wychowuj¹ czwo-
ro dzieci. Parafianami s¹ ju¿ 11 lat, za�
od 9 lat nale¿¹ do Krêgu Oazy Rodzin -
Ko�cio³a Domowego. Do�wiadczenie
zdobyte w krêgu Oazy Rodzin znacznie
pomog³o im w wype³nianiu tak zaszczyt-
nej funkcji. Uczestnictwo w �¯ywym
¯³óbku� - jak mówi¹ w rozmowie - nie
jest obojêtne i wielorako wp³ywa na ¿y-
cie ma³¿eñstwa i rodziny.
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Tato powiedzia³

S£OWA, S£OWA, S£OWA ...
Przewodnia my�l tego wydania "Na

o�cie¿" sprowokowa³a mnie do podpytania
taty o si³ê s³owa i konsekwencje z tym zwi¹-
zane.

Jak tylko pamiêci¹ siêgam s³owo pi-
sane, mówione, czy dane jako zobowi¹za-
nie zawsze mia³o moc nie do przecenienia.
Od zawsze s³owa mia³y znaczenie potrafi¹-
ce czyniæ wiele dobrego ale te¿ i z³ego. My-
�li pisarzy i poetów przeniesione na papier
potrafi³y w latach niewoli narodowej tchn¹æ
si³ê w ludzkie serca i pomaga³y przetrwaæ
trudne chwile.

Najwspanialej ¿onglowaæ s³owami po-
trafi¹ chyba jednak politycy. W ich ustach
zawsze pe³no jest umi³owania ojczyzny i pa-
triotyzmu. Przez wiele dziesiêcioleci mego
¿ycia mia³em okazjê przys³uchiwaæ siê wie-
lu "przywódcom" i wiele razy okazywa³o siê,
¿e ludzie zawierzali pustos³owiu i demago-
gii. Przykro to powiedzieæ ale jest tak do dzi-
siaj.

Historia zna wiele piêknych przyk³a-
dów kiedy dawni rycerze traktowali parol ry-
cerski lub potem oficerski jako rzecz �wiêt¹
i nienaruszaln¹. Przypomnijmy sobie strony
naszych pisarzy. Przywo³ajmy tu choæby
Zawiszê Czarnego z Grabowa czy bohate-
rów Mickiewicza lub S³owackiego. Tyle mo¿e
o dawnych, bardzo dawnych dziejach.

A wspó³cze�nie? Czy s³owa maj¹ dla
nas znaczenie i czy przywi¹zujemy do nich
nale¿yt¹ wagê?  Nurtuje mnie pytanie. Czy
potrafimy w ogóle ze sob¹ rozmawiaæ? Czy
nadajemy naszym s³owom odpowiednie zna-
czenie?

Zacznijmy od ludzi czêsto bardzo m³o-
dych. Jêzyk u¿ywany przez m³odzie¿ staje
siê niebezpiecznie  sp³ycony i skrócony. Nie
wspomnê tu o wszechobecnych wulgary-

zmach zalewaj¹cych mowê codzienn¹. Po-
wszechne skróty jêzykowe w rodzaju "cze�,
nara", �spoko�  i wiele innych w zatrwa¿aj¹-
cy sposób �demoluj¹� piêkny i bogaty nasz
jêzyk polski.

A czy ludzie doro�li rozmawiaj¹ jak na-
le¿y ze sob¹? Jak bywa w naszych rodzi-
nach? Poprzez niezliczone mo¿liwo�ci tech-
niczne zanika w nas umiejêtno�æ rozmowy.
Wszyscy wiemy jak kolosaln¹ rolê spe³niaj¹
rozmowy rodziców z dzieæmi, rodziców miê-
dzy sob¹ i rozmowy z rodzin¹ czy znajomy-
mi. Na spotkaniach towarzyskich "odpala-
my" telewizor lub wideo i kontakty z bliskimi
mamy �z g³owy".

Miêdzy sob¹ te¿ nie bardzo chyba
umiemy rozmawiaæ. Czy jako ma³¿onkowie
nie pamiêtamy ju¿ prowadzonych godzina-
mi rozmów z okresu narzeczeñstwa? Czy¿-
by siê w nas co� wypali³o? Czy tylko ogar-
nê³o nas obezw³adniaj¹ce lenistwo? Niestety
ju¿ coraz trudniej spotkaæ rodziny, gdzie za-
chowa³a siê tradycja i przyzwyczajenie
wspólnych rozmów na  wszystkie tematy ro-
dziny dotycz¹ce. Szkoda, bo w wielu sytu-
acjach ¿yciowych odpowiednio dobrane do-
bre s³owa potrafi¹ wiêcej zdzia³aæ ni¿ ca³a
masa spektakularnych a niewiele znacz¹-
cych przedsiêwziêæ.

Przys³owie mówi, ¿e �milczenie jest
z³otem a mowa srebrem". Zgadzam siê z tym
pod warunkiem, ¿e mowa niesie ze sob¹ te
wszystkie warto�ci, które czyni¹ z niej na-
rzêdzie czynienia dobra i metodê wzajem-
nego zrozumienia i w³a�ciwego ¿ycia.

Rozmawiajmy ze sob¹. To sztuka wiel-
ka a zapomniana trochê przez wspó³cze-
snych stoj¹cych u wrót do Europy Polaków.

WOJCIECH

Kolejn¹ niedzielê stycznia, niedzielê
zaraz po Objawieniu Pañskim Ko�ció³ ob-
chodzi, jako pami¹tkê Chrztu Pana Jezusa
w Jordanie. Jak ten chrzest odnosi siê do
naszego chrztu? Ka¿dy cz³owiek, powo³a-
ny na wy¿sze stanowisko, pragnie mniej,
lub wiêcej dyskretnie podkre�liæ ten fakt, to
swoje wyró¿nienie.

Jezus postêpuje zupe³nie inaczej.
Pragnie, jakby usun¹æ w cieñ swoje me-
sjañskie pos³annictwo i dlatego staje w t³u-
mie grzeszników nad brzegiem Jordanu, w
t³umie tych, którzy od Jana przyjmuj¹
chrzest pokuty.

Wiemy, dlaczego Jezus w³¹czy³ siê w
te szeregi grzesznych ludzi. Bo On solida-
ryzuje siê z nami i bierze na Swoje ramio-
na ciê¿ar naszych grzechów. Wype³nianie
Mesjañskiego pos³annictwa Jezusa choæ
uroczy�cie przedstawione w Proroctwach,
wype³nia siê i dokonuje w pokorze. Tak jak
w Betlejem Syn Bo¿y przyszed³ bez roz-
g³osu, w uni¿eniu ¿³óbka, przyjmuj¹c ho³d
biednych pasterzy, tak i teraz, w czasie
chrztu, jako Zbawiciel staje nie tylko jako
ubogi, miêdzy ubogimi, ale tak¿e jako
grzesznik miêdzy grzesznikami. Jednak
Ojciec Niebieski przyznaje siê do Niego
najuroczy�ciej, jak mo¿na sobie wyobraziæ:
Ty� jest Mój Syn umi³owany. W Tobie mam
upodobanie.

Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II w swojej
homilii na �wiêto Chrztu Pañskiego w 1997
roku bardzo mocno podkre�li³ ró¿nicê miê-
dzy Janowym chrztem pokuty, a naszym
chrztem, który jest Sakramentem, w s³o-
wach: �Zupe³nie inn¹ naturê ma chrzest,
który ofiarowa³ nam Jezus i którego Ko�ció³,
wierny Jego poleceniu, nieustannie udzie-
la. Ten chrzest uwalnia cz³owieka od grze-
chu pierworodnego, G³adzi wszystkie jego
grzechy, wyzwala go z niewoli z³a i staje
siê znakiem odrodzenia w Duchu �wiêtym".

Przez ów pokorny chrzest w Jorda-
nie Jezus bierze na Swoje ramiona dane
Mu przez Ojca pos³annictwo: zg³adziæ grze-
chy �wiata! My przez chrzest �wiêty otrzy-
mujemy owo zg³adzenie grzechów - jako
pos³annictwo - mamy uczestniczyæ w Je-
zusowej misji zbawienia cz³owieka. Nie-
mowlê, które otrzymuje chrzest sakramen-
talny, nie ma �wiadomo�ci przyjêcia Ducha
�wiêtego i Jego darów. Tê �wiadomo�æ zo-
bowi¹zana jest rozbudzaæ w nim chrze�ci-
jañska rodzina. W tym Rodzinnym Ko�cie-
le domowym serce dziecka otwiera siê na
Bo¿e dary.

W chrzcie rozpoczyna siê wszystko:
piêkne doczesne ¿ycie i wieczne szczê�cie
cz³owieka. Chrzest czyni nas Dzieæmi Bo-
¿ymi, a w przysz³o�ci ka¿da Msza �wiêta
jest Królewsk¹ Uczt¹, podczas której w Ko-
munii �w. otrzymujemy Pokarm, aby mieæ
si³y po chrze�cijañsku ¿yæ.

Wiemy, ¿e Jezus przyjmuj¹c chrzest
zgodzi³ siê na krzy¿. I my tak¿e przez

Piek³o to miejsce,
gdzie nikogo z nikim
nic nie  ³¹czy, oprócz
tego, ¿e wszyscy siê
wzajemnie nienawidz¹
Thomas Merton

chrzest podejmujemy ryzyko krzy¿a. Mamy
dawaæ �wiadectwo. Czasem jest ono bar-
dzo trudne, bo mo¿emy spotkaæ siê z trud-
no�ciami, czy nawet przemoc¹. Tak by³o
kiedy�, ale tak jest i w czasach obecnych.
Wystarczy wspomnieæ choæby ostatnie lata
ubieg³ego wieku. Ilu¿ to ludzi, niekoniecz-
nie kap³anów, czy zakonników zosta³o za-
mordowanych za wiarê, za to, ¿e nie wy-
parli siê wiary w Boga. Niech przypomina-
j¹ nam równie¿ o tym mêczennicy z naszej
Doliny �mierci.

Jednak nie zawsze dawanie �wiadec-
twa po³¹czone jest z oddaniem ¿ycia za wia-
rê. W obecnych czasach mamy wiele �no-
wocze�niejszych" pokus. Mo¿e konse-
kwencj¹ naszego chrztu jest nieraz koniecz-
no�æ wyboru: katecheza - czy przyjemno�æ,
modlitwa - czy zabawa. Jak¿e czêst¹ po-
kus¹ ostatnich czasów staje siê wybór:

Ko�ció³ i Msza �w. niedzielna, czy super-
market? Atmosfera jarmarku i przepycha-
nie siê w�ród pólek z towarami i bezdusz-
na anonimowo�æ mimo t³umów, czy prze-
¿ycie tej �wiêtej niedzieli w atmosferze
Ko�cio³a domowego we w³asnej rodzinie.
Byæ mo¿e takim �wiadectwem bêdzie za-
pytanie: Dlaczego �wiêtujesz niedzielê?
Odpowied� jest bardzo prosta - bo w nie-
dzielê Chrystus zmartwychwsta³.

ADALBERT

Pami¹tka chrztu

CHRZEST JEZUSA A CHRZEST NASZ
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�Kto zdo³a poj¹æ dog³êbnie jedno Twe s³o-
wo, Panie? Daleko wiêcej pomijamy zeñ, ni¿
pojmujemy, tak jak spragniony cz³owiek, któ-
ry ³apczywie pije wodê ze �ród³a�. �w. Efrem
(+373)

Ka¿dy z nas w ró¿nych sytuacjach ¿ycio-
wych, czy to z racji pe³nionych obowi¹zków,
czy w przypadkach losowych, czy te¿ w zwy-
czajnym zabieganiu o chleb codzienny, staje
twarz¹ w twarz z drugim, nieznanym sobie
cz³owiekiem. W duszy naszej w pierwszej
chwili nadzieja przeplata siê z rozpacz¹, spo-
kój miesza siê z lêkiem. Nie wiemy przecie¿
z kim siê spotkali�my, kim jest ten drugi cz³o-
wiek.

Jednak ju¿ po kilku zdaniach z nim za-
mienionych, mo¿emy stwierdziæ, czy to cz³o-
wiek wiary czy niewierz¹cy, czy mo¿na ocze-
kiwaæ od niego nadziei, czy zw¹tpienia, czy
podchodzi do nas z mi³o�ci¹, czy z nienawi-
�ci¹.

Druga strona - s³uchaj¹cy nas, równie¿
szybko dojdzie do wniosku z czym przyszli-
�my. Czy przywiod³a nas troska mi³o�ci, czy
g³ód poznania prawdy, czy podchodzimy do
wspólnej sprawy z obopólnym dobrem, czy
te¿ powoduje nami chêæ zrobienia brudnego
interesu.

Psychologia t³umaczy, ¿e poprzez wypo-
wiadane s³owa cz³owiek ods³ania swoje wnê-
trze, odkrywa swoj¹ duszê. Tê znan¹ nie od
dzi� prawdê przypomina nam równie¿ Jezus,
mówi¹c w Ewangelii wed³ug �w. Mateusza:

Albo uznajcie, ¿e drzewo jest dobre, wte-
dy i jego owoc jest dobry, albo uznajcie, ¿e
drzewo jest z³e, wtedy i owoc jego jest z³y; bo
z owocu poznaje siê drzewo. Plemiê ¿mijo-
we! Jak¿e wy mo¿ecie mówiæ dobrze, skoro
�li jeste�cie? Przecie¿ z obfito�ci serca usta
mówi¹. Dobry cz³owiek z dobrego skarbca
wydobywa dobre rzeczy, a z³y cz³owiek ze z³e-
go skarbca wydobywa z³e rzeczy. A powia-
dam wam: Z ka¿dego bezu¿ytecznego s³o-
wa, które wypowiedz¹ ludzie, zdadz¹ spra-
wê w dzieñ s¹du. Bo na podstawie s³ów two-
ich bêdziesz uniewinniony i na podstawie s³ów
twoich bêdziesz potêpiony (Mt. 12, 33-37).

Przytoczona wypowied� Jezusa zawiera
w sobie bardzo wiele tre�ci. Ka¿dy z nas od-
powiedzialny jest za ka¿de s³owo wypowie-
dziane, jak i za ka¿de s³owo, które do swego
serca przyjmuje. Odpowiedzialno�æ ta, to obo-
wi¹zek nie tylko przed lud�mi, ale przed sa-
mym Bogiem. Tego obowi¹zku nie wolno nam
lekcewa¿yæ. To, co wydobywamy i przyjmu-
jemy do naszego serca stanie siê przecie¿
dowodem w procesie jaki w stosunku do ka¿-
dego z nas bêdzie toczy³ siê przed S¹dem
Ostatecznym. W oparciu o te dowody Ojciec
z nieba bêdzie orzeka³ o naszej niewinno�ci,
b¹d� winie. Maj¹c to na uwadze, jako chrze-
�cijanie musimy zwracaæ baczn¹ uwagê na
to, kogo i czego s³uchamy. Musimy roztrop-
nie gospodarowaæ ka¿dym zas³yszanym, czy
przeczytanym dobrym s³owem, s³owem wio-
d¹cym ku prawdzie i mi³o�ci. Takie s³owa
musimy zachowaæ, pomna¿aæ, a w odpowied-
nim czasie zamieniaæ je w czyn.

S£OWA NAS OTACZAJ¥CE
¯yjemy jednak w czasach, a pewnie d³u-

go jeszcze bêdziemy ¿yli, kiedy docieraj¹ do
nas s³owa bardzo ró¿ne. Prze¿ywamy inwa-
zjê s³ów nios¹cych z sob¹ zniszczenie,
�mieræ, k³amstwo, poni¿enie, rozdeptanie bli�-
niego. Modne sta³y siê s³owa nios¹ce grozê,
zw³aszcza przekazywane przez radio, tele-
wizjê, a równie¿ i czê�æ prasy. Na porz¹dku
dziennym mowa nasza staje siê pe³na wul-
garyzmów, od których jak mówimy, "a¿ uszy
wiêdn¹". Takie s³owa powinni�my zgodnie z
Ewangeli¹ odrzuciæ, unieszkodliwiæ, a gdy tyl-
ko mo¿liwe, nie pozwoliæ im siê rozprzestrze-
niaæ. Wobec tego, kto daje takie s³owo po-
winni�my zawsze zachowaæ dystans i czuj-
no�æ, a o ile to mo¿liwe, upomnieæ go, bo
mo¿e nie wie co czyni.

Czy jest to ³atwe w ¿yciu codziennym?
Oczywi�cie, ¿e nie, bo wymaga to z naszej
strony wielkiej roztropno�ci, ale przy dobrej
woli i Bo¿ej pomocy jest mo¿liwe.

SZTUKA DIALOGU
Czy mo¿na zatem rozmawiaæ i prowadziæ

rzeczowy dialog z lud�mi siej¹cymi wokó³ z³e
s³owo? Oczywi�cie, ¿e trzeba dyskutowaæ,
trzeba przekonywaæ i szukaæ argumentów, ale
tylko w rozmowie z lud�mi dobrej woli, któ-
rzy, choæ mo¿e maj¹ inne od naszych prze-
konania, ale szukaj¹ szczerej prawdy. Nie
warto natomiast podejmowaæ polemiki z kim�
nam wrogim, stwarzaj¹cym pozory szczero-
�ci, lub okre�laj¹cym z góry swoje racje. Piêk-
nie o tym poucza nas Jezus w Ewangelii we-
d³ug �w. £ukasza. (£k 20.27-40)  Podczas
nauki Jezusa o zmartwychwstaniu podeszli
do Niego saduceusze, którzy przecie¿ nie
wierzyli w zmartwychwstanie pytaj¹c, co bê-
dzie z kobiet¹, która kilkakrotnie owdowia³a i
za ka¿dym razem ponownie wychodzi³a za
m¹¿, za brata by³ego mê¿a. Kto bêdzie jej
mê¿em po zmartwychwstaniu. To nic innego,
jak chêæ wci¹gniêcia Jezusa w dyskusjê pro-
wadz¹c¹ donik¹d, bo przecie¿ mieli oni, sa-
duceusze, zupe³nie inne przekonania. Jezus
nie da³ siê jednak sprowokowaæ i nie podj¹³ z
nimi dialogu. Jakby nie s³ysz¹c pytania wyja-
�nia³ dalej swoj¹ naukê. To spokojne zigno-
rowanie pytania ludzi zlej woli by³o tak sku-
teczne, ¿e jak pisze Ewangelista �o nic ju¿
nie �mieli wiêcej Go pytaæ" To dla nas wska-
zówka, aby przez takich ludzi nie daæ siê spro-
wokowaæ, a po prostu ich zignorowaæ, choæ
nie obra¿aæ. Tak jak Jezus, nie pozwoliæ wci¹-
gn¹æ siê w pust¹ bezcelow¹ dyskusjê tylko
po to, aby siê z nas wy�miano i nas wyszy-
dzono. Nie rzucajmy wiêc pere³ naszej Praw-
dy na podeptanie. Postêpuj¹c w takich przy-
padkach niekonsekwentnie, wkraczamy w
sferê k³amstwa, bo wtedy nasze s³owa nie
bêd¹ zgodne z przekonaniem.

NIEWOLA K£AMSTWA
Jak¿e to szeroki temat mówi¹cy o naszym

s³ownictwie. K³amstwo, intrygi, pomówienia,
kumoterstwo i temu podobne wady. Wiele
razy mówimy, ¿e drobne k³amstewka, to nic
takiego strasznego. Ile¿ to razy sami toleru-

jemy takie postêpowanie. Ba, dla ilu¿ to z nas
k³amstwo jest podobno g³ówn¹ drog¹ do celu,
w wielu przypadkach przyzwyczajeniem, bo
bez tego nie da siê podobno ¿yæ w dzisiej-
szym trudnym i oszukañczym �wiecie.

Czy jednak pomy�leli�my, ¿e ojcem, ba,
królem wszystkiego k³amstwa jest szatan?
Musimy sobie u�wiadomiæ wa¿n¹ rzecz: Sza-
tan bêdzie d¹¿y³ i d¹¿y do tego, aby mo¿liwie
wielu z nas uczyniæ swoimi zwolennikami, któ-
rzy �wiadomie, b¹d� nie, oddaj¹ mu siê w nie-
wolê k³amstwa. To nikt inny jak on, jest auto-
rem powiedzenia: �cel u�wiêca �rodki" i  sta-
wia przed nami proste rozwi¹zania, pozornie
najlepsze, choæ mo¿e trochê omijaj¹ce praw-
dê.

Droga Prawdy, niew¹tpliwie jako lepsza,
bywa czêsto trudniejsza, dlatego tak chêtnie
j¹ omijamy, id¹c za podszeptami k³amcy. Jak
wielk¹ dla Boga obrzydliwo�ci¹ jest k³amstwo
przekonuje nas o tym Pismo �wiête. �w. Ja-
kub w swym Li�cie pisze: �Je¿eli ¿ywicie w
sercach waszych gorzk¹ zazdro�æ i sk³on-
no�æ do k³ótni, to nie przechwalajcie siê i nie
sprzeciwiajcie siê k³amstwem prawdzie!" (Jk
3.14) natomiast �w. Jan przestrzega w Apo-
kalipsie, mówi¹c o wej�ciu do królestwa, ¿e:
�Nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten,
co pope³nia ohydê i k³amstwo" (Ap 21.27) Czy
tak trudno ¿yæ nam wed³ug s³ów �w. Paw³a:
�Dlatego odrzuciwszy k³amstwo, niech ka¿-
dy z was mówi prawdê do bli�niego, bo je-
ste�cie nawzajem dla siebie cz³onkami"(Ef
4.25).Patrz¹c na wspó³czesny �wiat wydaje
siê, ¿e trudno ¿yæ w prawdzie. Jednak Bóg
dal nam cenne wskazówki, da³ nam Swoje
S³owo, S³owo Prawdy i ̄ ycia. To z niego mu-
simy czerpaæ jak najwiêcej, bo ono jest dla
nas wszystkim, co w ¿yciu potrzebujemy.

S£OWO PRAWDZIWE
TO S£OWO BO¯E

Aby dobrze zagospodarowaæ nasze s³o-
wa i braæ w pe³ni za nie odpowiedzialno�æ po-
trzebne jest nam obcowanie ze S³owem Bo-
¿ym. Znajdziemy Jego S³owo w ka¿dej Eu-
charystii, w sakramentach, nabo¿eñstwach.
znajdziemy w modlitwie, bo to przecie¿ roz-
mowa z Samym Bogiem. Pe³nia S³owa Bo-
¿ego, ba, ca³e i samo s³owo Bo¿e znajduje-
my w Pi�mie �wiêtym, czyli w Biblii. Byæ mo¿e
powie kto�, przecie¿ s³ucham S³owa Bo¿ego
w czasie Mszy �w. w ka¿d¹ niedzielê. Czy to
jednak wystarczy? Czy jedna godzina wobec
167 pozosta³ych w tygodniu to dosyæ? Oba-
wiam siê, ¿e o wiele za ma³o. Dlatego zachê-
cam do modlitwy, oraz do lektury ̄ ywego S³o-
wa, lektury Pisma �wiêtego. Niech ka¿dy
przeczytany tam rozdzia³ umacnia nas i
u�wiêca. Niech ta lektura, najlepiej codzien-
na, ukazuje nam drogê postêpowania na co
dzieñ. Wczytuj¹c siê w to S³owo i stosuj¹c je
w ¿yciu szybko zauwa¿ymy, ¿e ten �wiat, któ-
ry wydaje siê tak trudny i pogmatwany, wcale
nie jest takim niewdziêcznym i niepokona-
nym. Wa¿ne tylko, jak podejdziemy do na-
szych trudno�ci: z Bogiem, czy tylko z na-
szymi wyobra¿eniami i pomys³ami.

KFAD

S³owa, które wypowiadamy

ODPOWIEDZIALNO�Æ PRZED BOGIEM I LUD�MI
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Niem³ode ju¿ ma³¿eñstwo, Joachim i Anna,
doczeka³o siê upragnionego i uproszonego u
Boga Abrahama i Boga Jakuba - dziecka. Uro-
dzi³a im siê dziewczynka. ¯adne z rozrado-
wanych rodziców nie mia³o jeszcze pojêcia,
¿e dzieñ narodzin tego dziecka sta³ siê pocz¹t-
kiem s³ów Proroka Izajasza: �...Pan sam da
wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi Syna
i nazwie Go Emmanuel". A by³y to s³owa doty-
cz¹ce Tego w³a�nie dziecka, Tej dziewczynki.

By³y to bardzo wa¿ne i istotne narodziny
dla historii ludzko�ci. Dlatego Ko�ció³ chrze-
�cijañski obchodzi �wiêto Narodzenia Naj-
�wiêtszej Maryi Panny, a tym �wi¹tecznym
dniem jest 8 wrze�nia.

CZY W TYM DNIU
URODZI£A SIÊ MARYJA?

Nie znajdujemy nigdzie w Pi�mie �wiê-
tym wzmianki o tym zdarzeniu. To, ¿e Maryja
urodzi³a siê pewnego dnia jest pewne i nie
podlega dyskusji. By³a przecie¿ cz³owiekiem
¿yj¹cym na ziemi. W tamtych czasach jed-
nak data urodzenia nie by³a tak wa¿na. Nikt
przecie¿ nie wpisywa³ dnia urodzin do ksiêgi
stanu cywilnego, ani nie sporz¹dza³ doku-
mentów osobistych narodzonego. Trudno
zatem dociec, bo to bez sensu, czy mia³o to
akurat miejsce w tym dniu, czy innym. Dlate-
go te¿ ustalona przez Ko�ció³ data jest ra-
czej symboliczna. Zauwa¿my jednak, ¿e po
ludzku, przypada dok³adnie 9 miesiêcy po
Niepokalanym Poczêciu, obchodzonym 8
grudnia.

GENEZA �WIÊTA
NARODZENIA MARYI

Przekazy o tym �wiêcie s¹ bardzo daw-
ne. Jego pocz¹tków nale¿y doszukiwaæ siê
w Ko�ciele jerozolimskim. Wed³ug Apokryfów,
Maryja urodzi³a siê w pobli¿u �wi¹tyni jero-
zolimskiej, gdzie mieszkali Joachim i Anna.
Ju¿ na pocz¹tku V wieku pielgrzymi przyby-
waj¹cy do �wiêtego Miasta nawiedzali ko�ció³
NMP, zbudowany wed³ug opisów w �miejscu
Jej urodzin". Byæ mo¿e zbudowanie i po�wiê-
cenie tej bazyliki da³o pocz¹tek temu �wiêtu.
Obecnie jest to wprawdzie bazylika �wiêtej
Anny, jednak do dzi� czczona jest tam figur-
ka Maryi, jako ma³ego dziecka. Ju¿ w VI wie-
ku �wiêto Narodzenia Maryi znane by³o w
Rzymie. Wierni gromadzili siê w ko�ciele �w.
Adriana i w procesji, z zapalonymi �wiecami,
przechodzili do Bazyliki Matki Bo¿ej Wiêkszej.
Ta procesja �wiat³a przypomina³a, ¿e naro-
dzenie Maryi rozja�nia mroki adwentu ocze-
kiwania. Jak jutrzenka zapowiada rych³y
wschód s³oñca, tak narodzenie Jej zapowia-
da i wskazuje, ¿e Mesjasz - Zbawiciel jest
blisko. W Ko�ciele zachodnim �wiêto to ofi-
cjalnie spotykamy w roku 628, w kalendarzu
biskupa Reims- Sonancjusza (+631). Przy-
chylni temu �wiêtu byli ju¿ jednak papie¿e:
Adeodat I (615-618) i Bonifacy V (619-625),
a papie¿ Jan V (685-686) chcia³ ustanowiæ to
�wiêtem ca³ego Ko�cio³a, ale nie zd¹¿y³.
Uczyni³ to dopiero, wzoruj¹c siê na Ko�cio-
³ach wschodnich papie¿ Sergiusz I w 688
roku, który w bulli zatwierdzaj¹cej to �wiêto
pisa³: �Maryja ju¿ w chwili Narodzin ufnie przy-
jê³a trudy zwi¹zane z wychowaniem Jezusa i

�wiêta ku czci Matki Bo¿ej (2)

NARODZENIE NAJ�WIÊTSZEJ MARYI PANNY
dosz³a z Nim a¿ pod Krzy¿. Niech �wiêto to
otwiera wierz¹cych na rzeczywisto�æ, która
znana jest jedynie Bogu, a Ko�cio³owi otwie-
ra bramy ¿ycia".

�wiêto Narodzenia NMP by³o bardzo uro-
czy�cie obchodzone w �redniowieczu. Mia³o
ono swoj¹ oktawê i wigiliê. Warto równie¿ wie-
dzieæ, ¿e �wiêto to w tym samym czasie co
my, obchodzi wiêkszo�æ Ko�cio³ów chrze�ci-
jañskich, zarówno wschodnich, jak i zachod-
nich.

CO TO �WIÊTO

NAM PRZYPOMINA?
Maryja, bez w¹tpienia jest istot¹ unikal-

n¹. Przez Boga zosta³a wyznaczona i obda-
rzona najwiêksz¹ ³ask¹. Sta³a siê przecie¿
Bogurodzic¹, a wraz z tym Wspó³odkupiciel-
k¹ ka¿dego z nas. Jej narodziny przepowia-
dane by³y przez Proroków. Oprócz cytowa-
nego na pocz¹tku proroka Izajasza, mówi³ o
tym równie¿ Micheasz w s³owach: �...poro-
dzi³a, maj¹ca porodziæ". Czcimy Narodzenie
Maryi równie¿ dlatego, ¿e Ona - przysz³a
Matka Syna Bo¿ego, zapowiada bliskie ju¿
Zbawienie. Jej przyj�cie na �wiat sta³o siê
nadziej¹ dla ca³ego �wiata.

POTRÓJNE NARODZINY
Ko�ció³ obchodz¹c �wiêto Narodzenia

NMP dziêkuje Bogu, za dar narodzenia Mat-
ki i zatrzymuje siê nad tajemnic¹ tych naro-
dzin. W ¿yciu Matki Bo¿ej mo¿emy odkryæ Jej
trzykrotne narodziny. Pierwsze mia³y miejsce
z ziemskich rodziców, Joachima i Anny. By³y
to narodziny w �ci�le okre�lonym miejscu i
czasie, choæ same w sobie by³y tajemnicze,
bo jednocze�nie by³y to narodziny z ³ona Trój-
cy Przenaj�wiêtszej. Jak wiemy narodzona
Maryja to Córka Ojca Przedwiecznego - przy-
sz³a Oblubienica Ducha �wiêtego i przyszla
Matka Syna. Bo¿ego. To szczególne narodzi-
ny, bo na miliony rodz¹cych siê przed Ni¹ i

po Niej istot ludzkich, tylko Ona jedna by³a
wolna od grzechu pierworodnego.

Drugie Jej narodziny nast¹pi³y wtedy, gdy
przyszed³ do Niej Archanio³ Gabriel oznajmia-
j¹c, ¿e stanie siê Matk¹ Bo¿ego Syna. To
wprawdzie nie narodziny dos³owne, ale w Jej
¿yciu sta³o siê co� niezwyk³ego. Narodzi³a siê
na nowo, ju¿ jako Matka Boga - Zbawiciela.

Wreszcie trzecie narodziny nast¹pi³y po
trzydziestu trzech latach gdy Maryja w chwili
konania Jezusa, "rodzi" siê pod Krzy¿em, jako
nasza Matka.

A NASZE NARODZINY?
Rozwa¿aj¹c tajemnice narodzin NMP,

spójrzmy na tajemnicê naszych narodzin. Nikt
z nas nie mo¿e przecie¿ powiedzieæ: �naro-
dzi³em siê i to wszystko". Tak samo, jak ta-
jemnica narodzin Maryi nie zakoñczy³a siê z
chwil¹ przyj�cia Jej na �wiat, tak te¿ nic nie
zakoñczy³o siê z dat¹ i godzin¹ naszego na-
rodzenia.

Ka¿dy chrze�cijanin prze¿y³ równie¿ dru-
gie swoje narodzenie, te narodziny mia³y miej-
sce w dniu przyjêcia sakramentu Chrztu �wiê-
tego. Zosta³y one zapisane w ksiêgach para-
fialnych, bo to wa¿ne dla ka¿dego wydarze-
nie, do którego wracamy w ¿yciu wiele razy.
W tym dniu stali�my siê Dzieæmi Boga i za
³ask¹ Chrystusa uzyskali�my otwart¹ drogê
do Ojca, który jest w niebie.

Kolejne nasze narodziny, to przyjêcie ko-
lejnych sakramentów, zw³aszcza Pokuty i Eu-
charystii. W tym dniu z³¹czyli�my siê - na
dobre i na z³e z Chrystusem - naszym Zbawi-
cielem i Bratem. Trzecie nasze narodziny po-
zwalaj¹ nam wiele razy odradzaæ siê ducho-
wo, aby realizuj¹c przykazania mi³o�ci Boga
i bli�niego, d¹¿yæ do osi¹gniêcia zbawienia
wiecznego.

NARODZENIE NMP
W TRADYCJI POLSKIEJ

�wiêto Narodzenia NMP w polskiej tra-
dycji chrze�cijañskiej znane jest tak d³ugo, jak
d³ugo istnieje u nas chrze�cijañstwo. Znane
jest ono równie¿ pod nazw¹ Matki Boskiej
Siewnej. Pochodzi to z tradycji b³ogos³awie-
nia ziarna siewnego w tym dniu, bo wrzesieñ
to przecie¿ miesi¹c jesiennych siewów. Jesz-
cze do niedawna tradycja ta by³a bardzo ¿ywa
w�ród rolników i pewnie trochê szkoda, ¿e
dzi� stoi jakby na uboczu. W dzisiejszych trud-
nych czasach reformy polskiej wsi, opieka
Matki Boga i naszej szczególnie by³aby po-
trzebna. By³aby, ale o to musz¹ zadbaæ
wszystkie spo³eczno�ci wiejskie, a my mo-
¿emy jedynie pomóc im w tym modlitw¹ w
dniu tego �wiêta.

KFAD

Materia³y �ródlowe: ks. Kóska K.: Narodziny
Matki, �ród³o nr 36/2000, ks. Micha³ek T.: Aby
zwyciê¿y³a mi³o�æ Wstañ nr 4-1999, o. Na-
piórkowski C.: Narodzenie Maryi nadziej¹
wszystkich ludzi, Przymierze z Maryj¹ nr
2/2001, o. Salij J.: W niewielu s³owach bar-
dzo wiele, List nr 10/2000.
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Czcigodna Kongregacjo do Spraw Ka-
nonizacyjnych

Mam na imiê Karolina. Mieszkam w Pol-
sce. W tym roku koñczê 13 lat. Moim marze-
niem jest doczekanie beatyfikacji mego wiel-
kiego rodaka Kardyna³a Stefana Wyszyñskie-
go. Mo¿e zapytacie, dlaczego to dla mnie ta-
kie wa¿ne. Odpowiem: ka¿de ludzkie ¿ycie jest
�cie¿k¹ prowadz¹c¹ do Boga, a zatem cz³o-
wiek ju¿ w chwili narodzin otrzymuje jeden
g³ówny cel: zostaæ �wiêtym, czyli �doj�æ" do
Boga. Pytanie jednak: w jaki sposób to osi¹-
gn¹æ?

Ojciec �wiêty podczas ostatniej piel-
grzymki do Polski powiedzia³: �Bracia i siostry,
nie lêkajcie siê byæ �wiêtymi. Uczyñcie koñ-
cz¹cy siê wiek i nowe tysi¹clecie - er¹ ludzi
�wiêtych." Pozostaje jednak problem - czy w
�wiecie zdominowanym przez materializm,
komputeryzacjê, wirtualn¹ rzeczywisto�æ mo¿-
liwe jest ca³kowite zaufanie Jezusowi? Tak
wielu m³odych ludzi odwraca siê od Chrystu-
sa, który wo³a: �Pójd� za Mn¹." i lêka siê mi³o-
�ci stawiaj¹cej wymagania.

Nie mogê te¿ pozostawiæ bez odpo-
wiedzi pytania, które na pocz¹tku postawi³am.
Jedn¹ z dróg wiod¹cych do �wiêto�ci jest dro-
ga Bo¿ego powo³ania. To na ni¹ posy³a Chry-
stus m³odych ludzi. Mo¿e - jak nigdy dot¹d na
progu nowego tysi¹clecia potrzebuje On gor-
liwych pasterzy, aby upominali o grzechach
alkoholizmu, narkomanii, aborcji, pornografii i
nieczysto�ci. By wprowadzili Ko�ció³ w nowe
tysi¹clecie z gor¹c¹ mi³o�ci¹ w sercach do
Boga i bli�niego. Ci m³odzi ludzie potrzebuj¹
jednak autorytetów, wzorców do na�ladowa-
nia. Potrzebuj¹ �wiêtych i b³ogos³awionych.
Dla mnie takim w³a�nie cz³owiekiem by³ kar-
dyna³ Stefan Wyszyñski. Nie bêdê przytaczaæ
jego ¿yciorysu, bo ten jest zapewne Czcigod-
nej Kongregacji znany. Chcia³abym jednak
zwróciæ szczególn¹ uwagê na jego troskê o
obecno�æ Ko�cio³a w narodzie oraz fenomen
pasterzowania.

Jako kap³an Stefan Wyszyñski prowa-
dzi³ ró¿norak¹ dzia³alno�æ duszpastersk¹. By³
redaktorem naczelnym miesiêcznika "Ate-
neum kap³añskie" i wyk³adowc¹ w Wy¿szym
Seminarium Duchownym. W latach okupacji
prowadzi³ tajne komplety. Po wojnie odbudo-
wywa³ ¿ycie religijne we W³oc³awku. Wcze�nie
te¿ doceniono jego zdolno�ci i w 1946 roku
otrzyma³ papiesk¹ nominacjê na biskupa or-
dynariusza w Lublinie. W roku 1948 zosta³
Prymasem Polski (by³ wówczas najm³odszym
z polskich biskupów). W 1957 r. otrzyma³ in-
sygnia kardynalskie.

Stefan Kardyna³ Wyszyñski zosta³ Pry-
masem Polski w trudnym okresie powojen-
nym, kiedy to w³adze komunistyczne d¹¿y³y
do ateizacji spo³eczeñstwa, a Bóg mia³ znik-
n¹æ z Polskich domów, rodzin i serc. On za�
mia³ swoj¹ wizjê Polski i wizjê Ko�cio³a s³u¿¹-
cego Ko�cio³owi i narodowi. Wiedzia³, ¿e od-
rzucenie pos³ugi Ko�cio³a i wyrzucanie jego
obecno�ci z ¿ycia spo³ecznego grozi³o nieobli-
czalnymi szkodami. Dlatego tak walczy³ o pra-
wo do wiary, o prawo obecno�ci Ko�cio³a w
¿yciu publicznym, o prawo dziecka do pacie-
rza, do szko³y, która by kszta³towa³a sumienia

Polaków w duchu chrze�cijañskim.
W okresie, kiedy ta my�l by³a niepo-

pularna lub wrêcz zwalczana, nie zmieni³ po-
stawy. Zap³aci³ za ni¹ nawet kilkoma latami
internowania, ale nie móg³ odst¹piæ od praw-
dy. Dla prawdy by³ gotów na wszystko. W za-
piskach wiêziennych z 18.IV 1955 r. napisa³:
�Je�li Ci Ojcze jest potrzebne moje wiêzienie,
piwnica dla mnie, udrêki �ledcze, proces - wi-
dowisko z Twego s³ugi, oszczerstwa i po�mie-
wisko, wzgarda pospólstwa i wszystko czego
tylko pragniesz... Otom ja".

Walkê o prawo do obecno�ci Ko�cio³a
w ¿yciu Narodu realizowa³ pokojowo. Sz³a ona
- mo¿na by powiedzieæ - na klêczkach, w mo-
dlitwie; dokonywa³a siê etapami. A tymi eta-
pami by³y: �lubowania jasnogórskie w 1956 r.
- w 300-lecie �lubowañ króla Jana Kazimie-
rza z³o¿onych w okresie �potopu". A potem
dziesiêæ lat Wielkiej Nowenny. Dziesiêæ lat
pracy nad umoralnianiem i ukszta³towaniem
�wiadomo�ci i sumienia Narodu w duchu
chrze�cijañskim. Nastêpnie wielkie, modlitew-
ne obchody tysi¹clecia Chrztu Polski w 1966
roku, wprowadzenie my�li soborowych do ¿y-
cia religijnego, a dalej wêdrówka obrazu Ja-
snogórskiej Pani.

Pragnieniem Prymasa Wyszyñskiego
by³o, aby podczas Wielkiej Nowenny ka¿dy
wierz¹cy Polak nawiedzi³ cudowny obraz Matki
Bo¿ej na Jasnej Górze. Mia³ jednak �wiado-
mo�æ, ¿e nie wszyscy bêd¹ mogli udaæ siê do
Czêstochowy. Sprawi³ wiêc, ¿e to Matka Bo¿a
uda³a siê w podró¿ po Polsce. Wêdruj¹c od
diecezji do diecezji, od ko�cio³a do ko�cio³a
kopia Cudownego Wizerunku dokonywa³a rze-
czy niezwyk³ych. Ludzie uwa¿aj¹cy siê za nie-
wierz¹cych - nawracali siê. Czasem po kilku-
dziesiêciu latach od ostatniej spowiedzi szli
do konfesjona³u. Ksi¹dz Prymas czêsto, je�li
mu czas pozwala³, osobi�cie uczestniczy³ w
po¿egnaniu obrazu w jednej diecezji i powita-
niu w nastêpnej. Wszêdzie g³osi³ s³owo Bo¿e
i zachêca³ do wierno�ci Krzy¿owi i Ewangelii.

Dobry Bóg ju¿ za ¿ycia Prymasa ob-
darzy³ go nagrod¹, gdy biskup krakowski Ka-
rol Wojty³a zosta³ wybrany na stolicê Piotro-
w¹. To w³a�nie on podczas konklawe, trzyma-
j¹c w ramionach rozdartego wahaniem m³o-
dego kardyna³a mówi³: �Je�li ciê wybior¹, mu-
sisz przyj¹æ. Dla Polski."

Pó�niej przysz³a pielgrzymka Ojca
�wiêtego Jana Paw³a II do Polski, a z ni¹ krzy¿
na Placu Zwyciêstwa w Warszawie i gdañski
sierpieñ 1980 r. Dla nie³atwych decyzji ¿ycio-
wych równie¿ moi dziadkowie pod duchowym
przewodnictwem Prymasa, szukali �wiat³a w
modlitwie. W jasnogórskich �lubach w 1956 r.
mówili: �Przyrzekamy usilnie pracowaæ nad
tym, aby w Ojczy�nie naszej wszystkie dzieci
Narodu ¿y³y w mi³o�ci i sprawiedliwo�ci, w zgo-
dzie i pokoju, aby w�ród nas nie by³o nienawi-
�ci, przemocy i wyzysku". Po zakoñczeniu
Wielkiej Nowenny 3 maja 1966 roku Naród
Polski pod przewodnictwem ksiêdza Pryma-
sa z³o¿y³ Akt oddania Polski w macierzyñsk¹
niewolê Maryi - Matki Ko�cio³a za wolno�æ
Ko�cio³a Chrystusowego (pamiêtaj¹ to moi
rodzice). Modlono siê wtedy: �Pragniemy dzi�
spo³em ubezpieczyæ Ko�ció³ �wiêty na dru-

gie Tysi¹clecie, a nienaruszony skarb wiary
przekazaæ nadchodz¹cym pokoleniom m³odej
Polski".

Nauka Prymasa by³a wiêc i jest dro-
gowskazem postêpowania osobistego i spo-
³ecznego wszystkich Polaków. Pomog³a w naj-
trudniejszych dla Polski chwilach przetrwaæ
warto�ciom religijnym i moralnym. Sam Jan
Pawe³ II nazwa³ Kardyna³a Wyszyñskiego Pry-
masem Tysi¹clecia. Ma to podwójny sens.
Prymas by³ bowiem twórc¹ programu Milenium
Chrztu Polski, a zarazem jedn¹ z najwiêkszych
polskich indywidualno�ci w ci¹gu 10 wieków.

Jak¿e wiele chcia³oby siê jeszcze na-
pisaæ o tej niezwyk³ej postaci. Mam jednak
�wiadomo�æ, ¿e dokumenty licz¹ce ponad
2000 stron maj¹ce za�wiadczyæ o heroiczno-
�ci cnót Prymasa Tyci¹clecia, a zgromadzo-
ne przez cz³onków Diecezjalnego Trybuna³u
do spraw beatyfikacji sprawi¹, ¿e nied³ugo
spe³ni siê moje pragnienie i ten wielki Polak,
który has³o swego biskupstwa i pasterzowa-
nia wyrazi³ w s³owach: �Soli Deo - per Mariam"
- Samemu Bogu przez Maryjê - uznany zo-
stanie b³ogos³awionym.

KAROLINA RZANNA

KL. VI E SP 66
Od redakcji:
Niniejszy tekst jest jedn¹ z prac, które nap³y-
nê³y na konkurs o Prymasie kard. Stefanie Wy-
szyñskim, zorganizowanym przez parafialny
Oddzia³ Akcji Katolickiej w 2001 roku. Dziêku-
jemy pani Prezes Oddzia³u AK za udostêpnie-
nie tekstu. Takim wiêc parafialnym akcentem -
�wiadectwem znajomo�ci postaci Prymasa Ty-
si¹clecia - danym przez m³od¹ osobê - koñ-
czymy Rok Prymasa, którym by³ miniony rok
2001.

Koniec roku Prymasa Stefana Wyszyñskiego

CZCIGODNA KONGREGACJO

Z rado�ci¹ informujê, ¿e Ksiêgarnia �w. Woj-
ciecha wyda³a now¹ ksi¹¿kê o Prymasie kard.
Stefanie Wyszyñskim pt. �Skrawek nieba, albo
o Ojcu i Królu�, autorstwa o. Jana Góry i Jana
Grzegorczyka.

Tytu³ ksi¹¿ki nawi¹zuje do miejsca uwiêzie-
nia ks. Prymasa, gdzie móg³ podczas odosobnie-
nia ogl¹daæ jedynie �skrawek nieba�.  Zachêcam
do lektury. [C]
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W poprzednim artykule, omawiaj¹c te-
renowe struktury organizacyjne, nasz¹ uwa-
gê skupili�my na parafii i proboszczu. Dzisiaj
kontynuujemy rozwa¿ania na poziomie para-
fii i zajmiemy siê g³ównie zadaniami ci¹¿¹cy-
mi na wikariuszach, kapelanach a tak¿e dzie-
kanach.  W rozdziale: Struktury i organizacja
Ko�cio³a Gnie�nieñskiego po�wiêcone tym
zagadnieniom s¹ statuty od 48 do 60.

W wypadku �mierci proboszcza kie-
rowanie parafi¹ przejmuje tymczasowo naj-
starszy nominacj¹ wikariusz, b¹d� dziekan (w
sytuacji, gdy parafia nie ma wikariusza). Pro-
boszcz winien byæ pochowany na cmentarzu
w parafii, w której pe³ni³ swoj¹ pos³ugê do
momentu przej�cia na emeryturê, gdy¿ sta-
nowi ona jego duchow¹ rodzinê, chyba ¿e te-
stamentalnie wyrazi inne ¿yczenie (48).

Wikariusze parafialni s¹ wspó³pracow-
nikami proboszcza i pod jego w³adz¹ wyko-
nuj¹ dzie³o pasterskiej pos³ugi. Synod uwa¿a
za wskazane, by proboszcz wraz z wikariu-
szami raz w tygodniu spotykali siê w celu roz-
wa¿enia bie¿¹cych zadañ duszpasterskich
(49).

Wikariusz parafialny, powo³any na to
stanowisko przez arcybiskupa, winien po
otrzymaniu dekretu przedstawiæ siê probosz-
czowi, w dniu oznaczonym podj¹æ s³u¿bê w
parafii, a nastêpnie - w ci¹gu miesi¹ca - z³o-
¿yæ wizytê dziekanowi i wszystkim probosz-
czom dekanatu. Obowi¹zuje go - podobnie jak
proboszcza - przestrzeganie kanonicznego
wymogu zamieszkiwania na terenie parafii
(50).

Wikariusz ma prawo do takiego same-
go czasu wakacji jak proboszcz. Poza tym,
tam gdzie jest to mo¿liwe, ma on prawo - po-
dobnie jak proboszcz - korzystaæ z jednego w
tygodniu dnia wolnego. Wikariusz w zasadzie
nie powinien pracowaæ w danej parafii krócej
ni¿ trzy lata, chyba ¿e istniej¹ powody uza-
sadniaj¹ce jego wcze�niejsze przeniesienie.
Z drugiej strony jednak nie jest wskazane, by
sta¿ wikariuszowski w jednej parafii przekro-
czy³ granicê sze�ciu lat (50).

Synod podkre�la istotne znaczenie
dekanatu, gdy¿ obecne poczynania  apostol-
skie musz¹ przekraczaæ granice jednej para-
fii. Ta struktura bowiem zosta³a wezwana do
zadañ o charakterze ponadparafialnym. Pod-
stawowym zadaniem dziekana (kieruj¹cego
dekanatem) jest inicjowanie, popieranie i ko-
ordynowanie w ramach dekanatu wspólnej
dzia³alno�ci pasterskiej. Ta troska powinna
dominowaæ w toku dekanalnych konferencji i
kongregacji. Kongregacja dekanalna odbywa
siê raz w roku, wyró¿nia siê uroczystsz¹ for-
m¹ zewnêtrzn¹ i udzia³em wiernych we Mszy
�w. lub w innym nabo¿eñstwie. Protoko³y z
zebrañ dekanalnych przechowuje siê w archi-
wum dziekañskim, a kopie przesy³a siê do
Kurii Metropolitarnej (51).

Do zadañ dziekana nale¿y tak¿e:  wi-
zytowanie parafii dekanatu, czuwanie by de-
kanalni duszpasterze prowadzili ¿ycie odpo-
wiadaj¹ce godno�ci stanu kap³añskiego i su-
miennie wype³niali swoje obowi¹zki, by kap³ani
chorzy b¹d� prze¿ywaj¹cy jakie� trudno�ci byli
otoczeni duchow¹ i materialn¹ opiek¹, by

III Synod Gnie�nieñski (6)

 WIKARIUSZ, DZIEKAN, KAPELAN

O modlitwie (5)

MODLITWA ZA LUDZI

�wiête czynno�ci by³y sprawowane zgodnie z
liturgicznymi przepisami, by czysto�æ i piêk-
no ko�cio³a i sprzêtów liturgicznych by³y sta-
rannie pielêgnowane, by parafialne ksiêgi by³y
nale¿ycie prowadzone i przechowywane, a
dobra ko�cielne prawid³owo administrowane
(52). A ponadto: wprowadzanie w urz¹d no-
wego proboszcza dekanatu, o ile nie uczyni
tego osobi�cie arcybiskup; ¿egnanie probosz-
cza dekanatu przechodz¹cego na emerytu-
rê; informowanie arcybiskupa o chorobie, ju-
bileuszach lub �mierci kap³anów dekanatu;

towarzyszenie biskupowi w czasie wizytacji
kanonicznej parafii dekanatu; wystêpowanie
o tworzenie nowych parafii wzglêdnie o ko-
rektê granic parafialnych; przekazywanie de-
kanalnemu duchowieñstwu poleceñ i pism
urzêdowych w³adzy diecezjalnej; coroczne

rozdzielanie poszczególnym parafiom olejów
�wiêtych; prowadzenie kancelarii i archiwum
dziekañskiego; organizowanie pogrzebów
zmar³ym kap³anom dekanatu i przekazywa-
nie Kurii Metropolitarnej po�miertnego wspo-
mnienia (53). Dziekana w wykonywaniu jego
powinno�ci wspieraj¹ kap³ani pe³ni¹cy w de-
kanacie funkcjê wicedziekana, ojca duchow-
nego i notariusza (54).

Wicedziekan zastêpuje dziekana w
razie jego nieobecno�ci lub niemo¿no�ci spe³-
niania przezeñ obowi¹zków dziekañskich.
Obowi¹zkiem ojca duchownego dekanatu jest
troska o odpowiedni poziom duchowy dusz-
pasterzy dekanalnych, organizowanie dla nich
godzin i dni skupienia, g³oszenie konferencji
ascetycznych. Do zadañ notariusza nale¿y
sporz¹dzanie protoko³ów z zebrañ dekanal-
nych, wyborów w dekanacie oraz innych
wspólnych dzia³añ dekanatu, a tak¿e uczest-
niczenie w akcie obejmowania urzêdu przez
dziekana. Zarówno ojca duchownego, jak i
notariusza wybieraj¹ kap³ani dekanatu. Dzie-
kana i wicedziekana mianuje arcybiskup na
okres piêciu lat z grona trzech proboszczów
przedstawionych przez kap³anów dekanatu
(55).

W obrêbie struktur dekanatu i parafii
nale¿y jeszcze wspomnieæ o rektorach ko�cio-
³ów oraz kapelanach. Rektorem ko�cio³a jest
kap³an, któremu arcybiskup powierza troskê
o okre�lony ko�ció³ nie bêd¹cy ko�cio³em pa-
rafialnym (58).

Kapelanem jest kap³an, któremu arcy-
biskup powierza przynajmniej czê�ciow¹ sta-
³¹ troskê pastersk¹ o jak¹� wspólnotê lub spe-
cjalny zespó³ wiernych (np. w szpitalach czy
wiêzieniach). Je¿eli charakter pe³nionej prze-
zeñ pos³ugi tego wymaga, kapelan powinien
byæ zwolniony z obowi¹zków parafialnych
(59).  (cdn)

BOGDAN

Od autora:
W nawiasach oznaczono numery statutów.

Chcê by� dzisiaj zastanowi³ siê nad
modlitw¹ za  ludzi: za kogo� spotkanego na
ulicy, za pani¹ z zakupami,  p³acz¹ce dziecko,
kogo� w autobusie... krótkie wezwanie lub Oj-
cze nasz.

Mi³o�æ Jezusa to mi³o�æ braci.
Jezus po zmartwychwstaniu ukazu-

je siê uczniom  pielgrzymuj¹cym do Emaus
jako wêdrowiec:

Sam Jezus przybli¿y³ siê i szed³ z nimi.
Lecz oczy ich by³y niejako na uwiêzi, tak ¿e
Go nie poznali. (£k 24, 15-16)

Marii Magdalenie - jako ogrodnik:
Odwróci³a siê i ujrza³a stoj¹cego Jezusa,

ale nie wiedzia³a. ¿e to Jezus (...) Ona za� s¹-
dz¹c, ¿e to jest  ogrodnik, powiedzia³a do Nie-
go... (J 20, 14-15)

Aposto³om ³owi¹cym ryby ukazuje
siê jako  mieszkaniec nadbrze¿nej wioski:

A gdv ranek za�wita³, Jezus stan¹³ na brze-

gu. Jednak¿e uczniowie nie wiedzieli. ¿e to by³
Jezus. (J 21, 4)

Wiêc Jezus mo¿e siê nam objawiæ w ka¿-
dym cz³owieku. Obecno�æ drugiej osoby nie-
ustannie objawia chrze�cijaninowi  ludzkie ob-
licze Boga. Twarz drugiego cz³owieka jest dla
nas twarz¹ Jezusa,  obecno�æ drugiego cz³o-
wieka jest obecno�ci¹ Jezusa, rado�æ drugie-
go cz³owieka jest rado�ci¹ Jezusa. To jest je-
den aspekt modlitwy za ludzi, za ka¿dego spo-
tkanego cz³owieka, który mo¿e w tej chwili
potrzebuje  modlitwy.

Jest jeszcze modlitwa za nieprzyja-
ció³, ta najtrudniejsza ...

Ja wam powiadam: mi³ujcie waszych  nie-
przyjació³, módlcie siê za tych, którzy was prze-
�laduj¹. (Mt 5, 44)

Gdy modlisz siê w ten sposób Je-
zus rodzi siê w  Tobie. Ty stajesz siê Jezu-
sem...  (IA)
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Czas siêgn¹æ po S³owo

BIBLIA W ROK
Rozpoczêli�my kolejny rok III tysi¹clecia

- Rok Pañski 2002. W tym roku, w szczegól-
nie niepewnych i zagmatwanych dziejach
�wiata, Ko�ció³ chce szczególnie uczuliæ nas
na S³owo. Na to S³owo przez du¿e �S�, czyli
S³owo Bo¿e kierowane do nas od wieków.
Mo¿e zapyta. kto�, gdzie jest to S³owo? S³o-
wo Bo¿e to nic innego jak Biblia, czyli Stary i
Nowy Testament, zwane popularnie Pismem
�wiêtym. W tej ksiêdze znajdziemy wszyst-
ko to, co Bóg nam nakazuje i to w jaki spo-
sób nam pomaga osi¹gn¹æ zbawienie. Znaj-
dziemy natchnione Duchem hymny i dziêk-
czynienia w Psalmach, oraz s³owa przestro-
gi wypowiedziane ustami proroków. W No-
wym Testamencie spotkamy siê z nauk¹ Je-
zusa Chrystusa i skierowanymi do nas S³o-
wami Aposto³ów. Mo¿e kto� zapyta, dobrze,
ale jak siê zabraæ za to czytanie, by siê nie
pogubiæ? W tym celu zosta³ opracowany sys-
tem czytania Biblii, ¿e po�wiêcaj¹c codzien-
nie na lekturê oko³o 15 minut mo¿emy przez
365 dni, czyli przez ca³y rok przeczytaæ ca³e
Pismo �wiête.

Czytamy je wed³ug poni¿szego schema-
tu:

- w niedziele Ewangelie,
- w poniedzia³ek Listy Apostolskie,
- we wtorek ksiêgi dotycz¹ce prawa Bo¿e-
go,
- w �rodê historiê ludzko�ci,
- w czwartek wczytujemy siê w Psalmy,
- w pi¹tek czytamy poezjê,
- w sobotê proroctwa.

Czy to du¿y wk³ad pracy, aby przeczytaæ
ca³¹ Bibliê? Wbrew pozorom, przy tym uk³a-
dzie nie. Wydaje siê pocz¹tkowo, ¿e to du¿o
czasu, bo 15 minut dziennie daje nam 5475
minut czytania. To jednak roz³o¿one jest na
ca³y rok i spójrzmy z tej strony. To czytanie
zajmie nam tylko oko³o 91 godzin na 8760 w
ci¹gu roku. Spójrzmy na to jeszcze inaczej,
na 365 dni w roku po�wiêcimy na czytanie
Biblii 3,8 dnia. Du¿o w tak zagonionym �wie-

cie? A ile¿ to czasu spêdzamy przed telewi-
zorem, komputerem, na zabawach, przyjem-
no�ciach, pogaduszkach itp? Znacznie wiê-
cej. Pismo �wiête mo¿na czytaæ wspólnie w
ca³ej rodzinie. Wystarczy tylko chcieæ i wy-
pracowaæ w sobie odpowiedni nawyk czyta-
nia i ws³uchaæ siê w to co Bóg nam przeka-
zuje. ¯yczê Drogim Czytelnikom wiele ³ask i
m¹dro�ci p³yn¹cych z tej lektury.

Aby PT Czytelnikom dopomóc w lektu-
rze S³owa Bo¿ego, bêdziemy kolejno za-
mieszczali wykaz ksi¹g i rozdzia³ów do prze-
czytania w danym dniu. W tym numerze po-
dajemy spis czytañ na pierwsze piêæ tygo-
dni. W kolejnych numerach bêdziemy za-
mieszczali nastêpne wykazy.

Mo¿e pomy�lisz, ¿e czytanie Biblii to za
trudne dla Ciebie? Mo¿e czujesz siê nieprzy-
gotowanym do tej lektury? Nie martw siê.
Bêdziesz mia³ trudno�ci, skontaktuj siê z któ-
rym� z kap³anów u nas pracuj¹cych, ze
wspólnotami, katechetami. skontaktuj siê z
Redakcj¹, poprzez �Pocztê Parafialn¹� wrzu-
caj¹c kartkê z tematem, którego nie pojmu-
jesz do skrzynki pod chórem. Na pewno uzy-
skasz pomoc i wyja�nienie. Gdy za� zauwa-
¿ysz, ¿e po przeczytaniu którego� tekstu bê-
dziesz potrzebowa³ pog³êbienia wiadomo�ci,
nie martw siê, a raczej ciesz z tego. To nie
strata czasu, to znak, ¿e Bóg tak chce, ¿e
kieruje tob¹ Duch �wiêty. Siêgnij zatem po
czasopisma, czy ksi¹¿ki katolickie. Spróbuj,
a zobaczysz ile rado�ci przyniesie Ci ta lek-
tura. Wa¿ne, aby� tylko zechcia³ rozpocz¹æ!

KONKURS - wkrótce dla tych, którzy po-
dejm¹ siê trudu przeczytania Ksiêgi ¯ycia,
og³osimy comiesiêczny konkurs ze znajomo-
�ci Biblii, czyli taki ma³y test z tego, co prze-
czytali. W�ród uczestników konkursu rozlo-
sujemy nagrody - niespodzianki.

Pomys³ przeczytania wziêli�my ze stro-
ny: http://wite.k.biblia2002/plan.html.

REDAKCJA

W niniejszym numerze rozpoczynamy cykl
ukazuj¹cy 108 b³ogos³awionych, których do
tej godno�ci wyniós³ papie¿ Jan Pawe³ II
podczas pielgrzymki do Polski w 1999 roku.
Uznali�my, ¿e warto choæ skrótowo zapo-
znaæ siê z sylwetkami tych osób, bowiem
jest w�ród nich taka, której relikwie znajdu-
j¹ siê w naszym ko�ciele parafilanym. Ale
o tym napiszemy w jednym z odcinków.

108 (1)

B£OGOS£AWIONYCH

1. B³. ks. ROMAN ARCHUTOWSKI
ur. w 1882 roku. Rektor Wy¿szego Se-
minarium Duchownego w Warszawie.
Aresztowany w 1942 roku za udziela-
nie pomocy ludno�ci parafii. Umiesz-
czony w obozie na Majdanku zosta³
rozstrzelany w Niedzielê Palmow¹, 18
kwietnia 1943 roku.

2. B£. o. JAN ANTONIN BAJEWSKI
ur. w 1915 roku. Franciszkanin kon-
wentualny z Niepokalanowa, najbli¿szy
wspó³pracownik �w. Maksymiliana
Marii Kolbe, z którym razem by³ aresz-
towany i trafi³ do O�wiêcimia. Pracu-
j¹c tam jako sanitariusz niós³ równie¿
wspó³wiê�niom pos³ugê spowiednicz¹
i pocieszenie duchowe. Zmar³ z wy-
cieñczenia 8 maja 1941 roku.

3. B³. ks. ADAM BARGIELSKI ur. w 1903
roku. Wikariusz z Myszyñca w diecezji
³om¿yñskiej. Po aresztowaniu miejsco-
wego, licz¹cego 80 lat proboszcza,w
lutym 1940 roku, uda³ siê do w³adz oku-
pacyjnych prosz¹c o zabranie siebie w
miejsce staruszka kap³ana. Proboszcz
zosta³ uwolniony, a on trafia do wiêzie-
nia w Dzia³dowie, sk¹d przetranspor-
towano go do obozów w Gusen, pó�-
niej w Dachau. Zamordowany przez
stra¿nika, podczas pracy na plantacji
8. wrze�nia 1942 roku.
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AJZEOP AJZEOP AJZEOP AJZEOP AJZEOP tPtPtPtPtP 2-1iH 2-1iH 2-1iH 2-1iH 2-1iH 4-3iH 4-3iH 4-3iH 4-3iH 4-3iH 6-5iH 6-5iH 6-5iH 6-5iH 6-5iH 8-7iH 8-7iH 8-7iH 8-7iH 8-7iH 01-9iH 01-9iH 01-9iH 01-9iH 01-9iH

AWTCORORP AWTCORORP AWTCORORP AWTCORORP AWTCORORP oSoSoSoSoS 6-1zI 6-1zI 6-1zI 6-1zI 6-1zI 11-7zI 11-7zI 11-7zI 11-7zI 11-7zI 71-21zI 71-21zI 71-21zI 71-21zI 71-21zI 22-81zI 22-81zI 22-81zI 22-81zI 22-81zI 82-32zI 82-32zI 82-32zI 82-32zI 82-32zI
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Tegoroczna dekoracja bo¿onarodzenio-
wa w naszym ko�ciele parafialnym - MBKM
w Bydgoszczy sk³ada³a siê z dwóch czê�ci.
Jedn¹ z nich by³a sporych rozmiarów szopa
zwieñczona napisem �Przeka¿cie sobie znak
pokoju�, w której w zale¿no�ci od dnia mogli-
�my zobaczyæ b¹d� �¯ywy ¯³óbek�, b¹d�
drewniane rze�by ��w. Rodziny� i pasterzy. W
tym roku zestaw powiêkszy³ siê o kilka posta-
ci � pasterzy.

�Czego szukacie? Przecie¿ najwa¿niej-
sze jest po drugiej stronie� To tytu³ drugiej
czê�ci dekoracji. Na dekoracjê sk³ada³y siê
sztalugi pokryte czystymi kartami, jak i opa-
trzone ró¿nymi �hiobowymi� wiadomo�ciami,
np. �Niemy krzyk�, �Nasi jad¹ na wojnê�, �TIR
rozjecha³ autokar�, �Dramat finansowy�, któ-
re du¿¹ czcionk¹ pisane mo¿emy znale�æ w
codziennych i tygodniowych gazetach. Ró¿-
ne przyk³ady tych �hiobowych� wie�ci poroz-
rzucane by³y te¿ na posadce - uzupe³niaj¹c
ca³o�æ dekoracji. Ustawione sztalugi z czysty-
mi kartami i pisakami prowokowa³y do pisa-
nia. Autorzy dekoracji nie spodziewali siê pew-
nie, ¿e dziêki zachêtom p³yn¹cym od o³tarza i
przyk³adom tych, którzy ju¿ wpisali siê na kar-
tach powstanie wielki � zawieraj¹cy kilkaset
wypowiedzi - zbiór. S¹ w tym zbiorze najró¿-
niejsze wypowiedzi. Ca³kowita ich liczba jest
nieznana. Przytaczam ich tutaj zaledwie czter-
dzie�ci.
� Proszê o pokój na �wiecie. Kasia
� Przestajemy æpaæ i to musi byæ wielkie.
� Dziêkujê Ci Bo¿e i Matko Naj�wiêtsza za

dar ¿ycia syna Miros³awa. Mama
� Bóg zap³aæ za naszych kochanych kap³a-

nów.
� Mam pracê, dobr¹ ¿onê, piêkn¹ córeczkê,

a w mijaj¹cym roku dosta³em od Boga
wspania³ego syna. I kto mi powie, ¿e jest
�le? Bogdan

� Dziêki Panie, za siostrê i szwagra. Doma
�Tragedi¹ dla mnie jest to, ¿e katolicy wie-

rz¹cy g³osuj¹ na SLD i wybieraj¹ prezy-
denta - komunistê. Bo¿e o�wieæ ich umy-
s³y.

POSTACI ¯ywego ¯³óbka:
�wiêta Rodzina - Ewa i Wojciech z Marysi¹
Anio³y - Kasia, Kasia, Agnieszka, Karolina,
Beata, Alicja
Pasterze - Mariola, Joanna, Magdalena, Ewa,
Zosia, Karina, Joanna, Kamila, Anna, Agniesz-
ka, Damian, Marian, Adam, Krzysztof, Wojtek,

Bo¿onarodzeniowe obserwacje

CZEGO SZUKACIE I ¯YWY ¯£ÓBEK

� Bo¿e dopomó¿ mi w nauce.
� Nie wiem co napisaæ, czyli ci¹gle poszuku-

jê.
� Pomó¿ siostrze Mirze. Roksana
� Proszê, aby moi bliscy byli szczê�liwi.
� Ks. Krzysztof jest dobrym i wspania³ym

cz³owiekiem.
� Proszê o zdrowie dla rodziców i ks. Pro-

boszcza.
� 30.09.2001 roku odby³y siê nasze zarêczy-

ny. Szczê�liwi Agata i Damian
� Dziêkujê za wspania³ych rodziców i wspa-

nia³e rodzeñstwo. Roksana 11 lat.
� Dziêki za ³adnych ch³opców.
 Dziêki, ¿e mamy syna ksiêdza Edzia w

parafii.
� Dziêki, ¿e mamy extra super ks. Edzia w

parafii. Ada�
� Dziêki Panie za ks. Edwarda. KR JB MB
� Jestem szczê�liwy, ¿e jestem ksiêdzem.

Ks. Edward
� Ks. Edward jest O. K. Ministranci i lekto-

rzy.
� Dziêkujê za wspania³e �wiêta. Pawe³
� My te¿ lubimy ks. Edwarda i S³awomira.

Schola
� Jezus jest moim Panem. Hanka

� Jeste�my szczê�liwi, ¿e  mamy wspania³e
�wiêta. Podoba³ nam siê ¯ywy ¯³óbek.
Jakub i Daniel - przyjaciele.

� Dziêkujê Bogu, za to ¿e czuwa nade mn¹,
¿e zna ka¿dy mój krok i mnie prowadzi
nawet przez cierpienie. Dziêkujê za to, ¿e
studiujê w Bydgoszczy, ¿e jestem w Marty-
rii, ¿e �piewam, i ¿e to daje mi mnóstwo
rado�ci. Dziêkujê Bogu za to, ¿e jestem
sama, ¿e to pomaga mi wzrastaæ w mi³o�ci
i przygotowuje mnie dla kogo� i kogo�.
Dziêkujê, ¿e stawiasz mi, Bo¿e, wymaga-
nia. Dorota.

� Dziêki Bo¿e za Scholê i Izrael. Kasia
� Bo¿e uchroñ mnie od wszystkiego z³ego.
� Moja mama jest kochana. Dziêkujê za

wszystko. Asia
� Bo¿e jeste� moim sensem ¿ycia. Czegó¿

mam siê lêkaæ? Tomasz
� Ks. Edward jest "cool". Aga
� Chcia³bym, aby "Blokersi" nigdy nie nisz-

czyli naszego wspólnego maj¹tku I przyszli
tu do Domu Bo¿ego. Lokator z Konfedera-
tów Barskich

� Dziêkujê Ci Bo¿e za chêæ do ¿ycia i mi³o�æ
do ojczyzny.

� Dziêkujê Ci, ¿e jestem tutaj. Madzia
� Dziêkujê Ci - Bo¿e za swoje dzieci. Proszê

o ich prowadzenie drog¹ prost¹ do Ciebie.
Zatroskana mama

� Dziêkujê za wspania³ego ks. Edzia Marta
� Pomó¿ Bo¿e pomó¿ wszystkim dzieciom

na calutkim �wiecie. Angelika
� Bo¿e proszê Ciê, aby moja kochana i jedy-

na babcia ¿y³a sto lat.
� Dziêki Ci Panie za Twoj¹ wielk¹ mi³o�æ, za

Twoje przebaczenie, za to ¿e Jeste� i
pamiêtasz o nas wszystkich. Ania

� Je�li Bóg jest na swoim miejscu, wszystko
jest na swoim miejscu. Dziêkujê za dar
Drogi Neokatechumenalnej. Grzegorz

Osobi�cie jestem pod wra¿eniem
spontaniczno�ci, szczero�ci i ró¿norodno�ci
wypowiedzi. Mo¿e kto�  podzieli siê z innymi
swoimi odczuciami na temat tego typu
�dialogowej� formy dekoracji? Zachêcam.

FRED, FOTO MIETEK

Zbyszek, Jacek
Królowie - Rafa³, Jacek, Darek
ZWIERZAKI to: osio³ "Gumi�", cielak "Oks-
ford", 2 kuce: "Gaja" i "Irysa", 5 kóz, 3 owce, 2
króliki
OBECNO�Æ ZWIERZ¥T zawdziêczamy
uprzejmo�ci Ogrodu Fauny Polskiej w Byd-

goszczy, panów gospodarzy - Gwita i Raka
oraz Nowicjatu Zgromadzenia Ducha �wiête-
go w Che³mszczonce.
PRZEWÓZ ZWIERZ¥T zapewnili: Stra¿ Miej-
ska w Bydgoszczy i pan Bana�.
MATY S£OMIANE dostarczy³  Zarz¹d Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgosz-
czy.
SZOPÊ ZBUDOWALI panowie Marsza³kowie
w sk³adzie: Tadeusz, Stefan, Adam, Krzysz-
tof, Jan, Jerzy i W³adys³aw.
DEKORACJE wykonali: Kasia, Iza, Magdale-
na, Renata, Agata, Ania, Filip, Kamil, Jacek,
Kamila, Anna, Agnieszka.
SZYCIE strojów dla anio³ów - pani Urszula
Boczek, a O�WIETLENIE szopy i dekoracji -
pan W³odzimierz Arciszewski.
OPIEKUN duchowy i moderator: ks. Krzysztof
Buchholz.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób wsparli dzie³o tegorocznego ̄ ywego ̄ ³ób-
ka, wspó³tworzyli go sk³adamy serdeczne Bóg
zap³aæ i dziêkujemy.



We wtorkowy wieczór, 11 grudnia w
Martyrii odby³o siê spotkanie Studenckiego
Klubu Dyskusyjnego. Tematem przewodnim
by³a KARA �MIERCI, a raczej to czy jest
prawem czy te¿ jest bezprawna. Na spotka-
nie niestety nie dotar³ zaproszony go�æ, który
na pewno by³by cennym �ród³em informacji
na ten temat. Z braku tego¿ �ród³a postano-
wili�my zajrzeæ co na temat kary �mierci
mówi Katechizm Ko�cio³a Katolickiego i ...
to co znale�li�my przesz³o nasze naj�miel-
sze oczekiwania, ma³o tego, wywo³a³o
ogromny dysonans (którego szczerze mó-
wi¹c nie potrafiê do dzisiaj zlikwidowaæ).
Otó¿ dowiedzieli�my siê, ¿e �...w szczegól-
nych przypadkach dopuszcza siê mo¿liwo�æ

Od 14 do 16 grudnia 2001 roku w parafii
Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników stan
m³odzie¿y zmniejszy³ siê o oko³o 60 osób,
które pojecha³y z ksiêdzem Krzysztofem
Buchholzem na Adwentowe Dni Skupienia
do Tlenia. Dostali�my tam 48 godzin na od-
krycie naszych ¿yciowych misji.

Ogromna ilo�æ �niegu, zamarzaj¹ca
miejscami rzeka, piêkne, bia³e Bory Tuchol-
skie i Pan Jezus w Naj�wiêtszym Sakramen-
cie towarzyszy³y nam przez ten czas i po-
maga³y w oczyszczeniu siê z lêków i znie-
kszta³conych obrazów Boga. By³ czas kon-
ferencji, czas milczenia, modlitwy, spacerów
i rozmów. Z ka¿d¹ chwil¹ wzrastali�my i
zbli¿ali�my siê do odkrycia tajemnicy
Wszechogarniaj¹cego dotycz¹cej naszego
¿ycia. Ja j¹ wreszcie odkry³em. Wymaga³o
to ode mnie wielkiego wysi³ku, lecz UDA£O
mi siê! Czy chcecie wiedzieæ, jaka jest to
tajemnica? Otó¿, niezale¿nie od tego, na co

O minionych dniach

SKUPIENIE
siê zdecydujesz, co wybierzesz, któr¹ dro-
g¹ pójdziesz: ZAUFAJ PANU BOGU. Tylko
tyle. On ju¿ zajmie siê reszt¹- tym, by
wszystko by³o na swoim miejscu. Proste?
Tak, lecz niezwykle trudne do wykonania.
Wiem co� o tym, bo od Rekolekcji minê³o
trochê czasu, a ¿ycie idzie do przodu z
ogromn¹ prêdko�ci¹...

Oprócz ¿yciowej misji zosta³a nam po
Rekolekcjach jeszcze jedna pami¹tka. Pod-
czas ostatniej, niezwykle radosnej Eucha-
rystii razem ze znakiem pokoju ofiarowanym
tylko jednej osobie zdeklarowali�my siê do
modlitwy za ni¹ przez ten czas, który jest
przed nami. Ta osoba ma byæ naszym orê-
downikiem przed Panem Bogiem i polecaæ
Mu podejmowan¹ przez nas na co dzieñ
nasz¹ Misjê...

UFAJCIE! Ciekawe, co nam przynios¹
Rekolekcje Wielkopostne...

SKUP

O minionych dniach

... PRAWO CZY BEZPRAWIE
wykonania kary �mierci...". Nie potrafili�my
tego w jakikolwiek sposób odnie�æ do nauki
Chrystusa aby �nie zabijaæ" i po d³ugich i
jak¿e pouczaj¹cych dyskusjach postanowi-
li�my, ¿e ka¿dy z nas dowie siê czego� na
ten temat indywidualnie, aby móc podczas
nastêpnego spotkania kontynuowaæ temat
kary �mierci, ju¿ (miejmy nadziejê) z auto-
rytetem, który bêdzie potrafi³ rozwiaæ nasze
w¹tpliwo�ci.

Mimo nielicznego grona spotkanie
by³o bardzo owocne i nale¿y wierzyæ, ¿e na
kolejne spotkanie SKD przybêdzie wiêcej
chêtnych poznania odpowiedzi na najtrud-
niejsze pytania...

[SMOKU]

W uroczysto�æ Objawienia Pañskiego
zwan¹ popularnie �wiêtem Trzech Króli ju¿
od XV wieku w Ko�ciele dokonywano b³o-
gos³awieñstwa mirry, kadzid³a i z³ota - biblij-
nych darów, przyniesionych do betlejem-
skiego ¿³óbka przez Mêdrców ze Wschodu.

Od oko³o po³owy XVII wieku w dniu tym
b³ogos³awi siê równie¿ kredê, �aby ni¹ ozna-
czyæ drzwi naszych domów na znak, ¿e przy-
jêli�my Wcielonego Syna Bo¿ego" (Obrzê-
dy b³ogos³awieñstw nr 1316).

Czynno�æ ta ma zatem dzisiaj wymiar
symbolicznego �wyznania wiary". Litery na-
kre�lone t¹ pob³ogos³awion¹ kred¹ K+M+B,
wraz z liczb¹ oznaczaj¹c¹ bie¿¹cy rok wy-
ja�niane s¹ w ró¿ny sposób. Najbardziej
popularna i znana nam interpretacja pocho-
dzi od domniemanych, znanych od IX wie-
ku imion owych trzech biblijnych Mêdrców -
Kaspra, Melchiora i Baltazara. Dawniej sto-
sowano pisowniê ³aciñsk¹ �Casper".

Istniej¹ jednak w naszej tradycji inne
sposoby wyja�nienia tego zwyczaju. Jeden
z nich mówi o s³owach: �Christus mansie-
nem benedicat", czyli: �Chrystus pob³ogo-
s³awi to mieszkanie". �wiêty Augustyn za�
podaje interpretacjê od s³ów �Christus mul-
torum benefactor" co znaczy �Chrystus do-
broczyñc¹ wielu".

Obojêtnie, któr¹ interpretacjê owego
zwyczaju uznamy. Obojêtne równie¿, czy
powy¿sze uznamy za prawdê, czy legendê.
Jedno jest pewne, zwyczaj znaczenia na-
szych drzwi b³ogos³awion¹ kred¹ zas³uguje
na jego kultywowanie. Podtrzymanie tego
zwyczaju i wprowadzenie w ¿ycie nale¿y do
nas i tylko do nas. Ta prosta symbolika to
zewnêtrzne, publiczne wyznanie, ¿e nie lê-
kamy siê, ¿e nie wstydzimy siê naszej wia-
ry, to równie¿ informacja dla innych, ¿e za
tymi drzwiami zamieszkuj¹ chrze�cijanie. To
tak¿e, a mo¿e przede wszystkim jeszcze
g³êbsza informacja - za tymi drzwiami miesz-
kaj¹ ludzie, w których sercach jest zawsze
Pokój Pañski, podarowany nam przez sa-
mego Jezusa w chwili Jego przyj�cia na
�wiat. Te opisane drzwi prowadz¹ do ducho-
wego wnêtrza jego mieszkañców. Oby ich
by³o w naszej parafii jak najwiêcej.

KFAD

Widoczne znaki na drzwiach

OZNACZENIE
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Zabieranie po�wiêconej kredy do domu w �wiêto Objawienia Pañskiego, FOT. MIETEK

Humor z zeszytów szkolnych

HISTORIA
*  W roku 1863 w Ameryce wybuch³a wojna

sensacyjna
*  W XVI wieku Polacy mieli wojsko ciê¿arne
*  Washington by³ prezydentem Stanów Zjed-

noczonych, a Lincoln - USA
*  Anders by³ umundurowany a¿ po pas
*  Kara �mierci ma charakter nieodwracalny
*  Piêta Achillesa to miejsce, które jest wra¿li-

we na �mieræ
*  Hitler by³ najgro�nieszym z hitlerowców
*  Kon trojañski to by³a zdradziecka sztuka
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BY£O
Przez ca³y czas trwania Adwentu w ka¿dy po-
niedzia³ek, po Roratach o godz. 6.30, kilkudzie-
siêciu studentów spotyka³o siê w sali Duszpa-
sterstwa na wspólnym �niadaniu. Serdecznie
dziêkujemy Piekarni GALLA za ofiarowane na
te �niadania pieczywo.
7 grudnia o godz. 20.00 w auli domu parafialne-
go rozpoczê³o siê nocne czuwanie adwentowe,
którego has³o brzmia³o �Droga do Betlejem" i
zakoñczone zosta³o Msz¹ �wiêt¹ o godz. 24.00
8 grudnia Grupa Charytatywna zorganizowa³a
Miko³ajki dla dzieci z Domu Dziecka i Domów
Samotnej Matki. Za ka¿d¹ z³otówkê i ka¿d¹ za-
bawkê gor¹co w imieniu obdarowanych dzieci
dziêkujemy.
14 do 16 grudnia trwa³y Adwentowe Dni Skupie-
nia w Tleniu pod has³em "Podejmij sw¹ ¿yciow¹
misjê" (Jan Pawe³ II)
19 grudnia o godz. 20.00 w kaplicy rozpoczê³a
siê Wigilia akademicka, po³¹czona z popiel-
grzymkowym spotkaniem Grupy Przezroczystej.
Po podzieleniu siê op³atkiem i z³o¿eniu ¿yczeñ
�wi¹tecznych przy stole wigilijnym zasiad³o po-
nad 130 osób. Wspólne �wiêtowanie zakoñczy-
li�my Pasterk¹ Akademick¹ o godz. 24.00.
4 stycznia 2002 o godz. 21.00 w kaplicy rozpo-
czê³o siê czuwanie pierwszopi¹tkowe
7 - 8 stycznia ekipa studentów z DA Martyria z
ks. Krzysztofem kolêdowa³a w akademikach ATR
przy al. Kaliskiego. Relacja obok.
10 stycznia o godz. 19.30 odby³ siê maskowy
bal karnawa³owy.
11 stycznia o godz. 18.00 w sali DA odby³o siê
spotkanie Przedszkola Akademickiego, czyli
tych, którzy studentami jeszcze nie s¹ na temat:
"Wspólnota miejscem uzdrowienia i rozwoju"
14-15 stycznia by³a kolêda w akademiku AM (ul.
Bart³omieja z Bydgoszczy)
16 stycznia  o godz. 20.00 odprawiona zosta³a
Msza �wiêta w intencji sesji; od tego dnia co-
dziennie w kaplicy o godz. 21.00  modlimy siê w
intencji egzaminowanych i egzaminuj¹cych.
18 stycznia o godz. 18.00 w sali Duszpasterstwa
odby³o siê kolejne spotkanie Przedszkola Aka-
demickiego, którego temat brzmi �Czy przeba-
czaæ?"
BÊDZIE
22 stycznia o godz. 19.30 w sali DA "Martyria"
odbêdzie siê spotkanie zorganizowane przez
Punkt Informacji o Sektach i Nowych Ruchach
Religijnych "SEKATOR", a temat spotkania:
"Grupy judeochrze�cijañskie"
27 stycznia na godz. 19.30 do sali DA "Martyria"
zapraszamy na spotkanie z cyklu "Piwnica pod
Rybami" czyli studenckie spotkanie z piosenk¹ i
poezj¹
1 lutego o godz. 21.00 w kaplicy rozpocznie siê
czuwanie pierwszopi¹tkowe
15 lutego o godz. 18.00 w sali DA odbêdzie siê
spotkanie Przedszkola Akademickiego, a temat
tego spotkania: �Wspólnota jest ¿ywym  organi-
zmem"

BY£O
BÊDZIE

PONADTO

�Hej kolêda, kolêda ..." Jedno ze zna-
czeñ s³owa �kolêda" mówi o odwiedzinach
duszpasterskich przez kap³ana swoich para-
fian, odwiedzinach po³¹czonych z udzielaniem
b³ogos³awieñstwa im i ich mieszkaniom, do-
mom, obej�ciom.

Maj¹c za sob¹ czas bycia jedn¹ z
wspó³tworz¹cych kolêdê akademick¹ w aka-
demiku ATR - u  przy ul. Kaliskiego, pragnê
siê z Wami podzieliæ tym, co tam siê dzia³o i
czego do�wiadczy³am.

Pocz¹tkowo czas wieczorny chcia³am
spêdziæ nad ksi¹¿kami. Ale kilka s³ów zachê-
ty od osób, które w roku ubieg³ym zaanga¿o-
wa³y siê w to przedsiêwziêcie i �dokumenty
zdjêciowe", wystarczy³y, abym w poniedzia-
³ek 7 stycznia, w pierwszy dzieñ kolêdowa-
nia, stawi³a siê w wyznaczonym miejscu i o
danej godzinie. Wszystko zaczê³o siê o godz.
20.00 od piêtra 10. Zaczêli�my od zwo³ywa-
nia mieszkañców pokoi na korytarz. Tu wspól-
nie siê modlili�my i ws³uchiwali�my siê we
fragment o �wietle �wiata z Orêdzia Ojca
�wiêtego Jana Paw³a II na XVII �wiatowy
Dzieñ M³odzie¿y �Wy jeste�cie sol¹ ziemi...Wy
jeste�cie �wiat³em �wiata� (Mt 5, 13-14).

Po raz kolejny zostali�my zobowi¹za-
ni do tego, aby byæ stró¿ami poranka i pielê-
gnowaæ to �wiat³o, które niesie ze sob¹ Chry-
stus i ka¿de spotkanie z Nim. Choæby ma³e
zaniedbanie, czy to z lenistwa czy ze znie-
chêcenia, mo¿e doprowadziæ do tego, ¿e w
to co jasne, piêkne i zrozumia³e, wejdzie, we-

Studencka kolêda

W AUDYTORIUM

drze siê ciemno�æ, z³o, grzech. Ka¿dy z nas
musi to �wiat³o w sobie i w swojej duszy chro-
niæ, aby p³onê³o jak najd³u¿ej i najdoskonalej i
aby�my mogli je przekazywaæ innym, �pod-
palaæ" w nich �(...) �wiat³o wiary, darmowy dar
Boga (...)" - z Orêdzia na XVII �DM. Ka¿dy
otrzyma³ cieniutk¹, delikatn¹ �wieczuszkê i
mia³ za zadanie �zaopiekowaæ siê" ni¹ i przy-
nie�æ na �rodow¹ Mszê �wiêt¹ akademick¹,
która odby³a siê w nowej auli Akademii przy
ul. Kaliskiego.

Struny gitarowe i g³osowe zdzierali�my
na ca³ego, kolejne piêtra poznawa³y tre�æ Orê-
dzia i przyjmowa³y wizytê Duszpasterza Aka-
demickiego. Niektórzy tak¿e zostawiali indek-
sy, aby krople wody i s³owo kap³ana pomog³y
w zbli¿aj¹cym siê czasie sesji. Im wiêcej po-
koi uda³o siê pob³ogos³awiæ, tym wiêksz¹ ra-
do�æ i pewno�æ o s³uszno�ci  tego dzia³ania
we mnie to wzbudza³o.

Wszystko zakoñczy³o siê oko³o 1.30
w nocy niewielkim posi³kiem w zaprzyja�nio-
nym pokoju. Wtorek, dzieñ kolêdy w akade-
miku F2, zapowiada³ siê równie interesuj¹co i
ciekawie.

Pragnê podziêkowaæ wszystkim tym,
którzy po�wiêcili swój czas, si³y i g³os i kolê-
dowali w obydwu akademikach przy ul. Kali-
skiego. No i dziêkujê równie¿ tym, którzy w
ten sam sposób pomagali podczas kolêdy w
akademiku AM przy ul. Bart³omieja w Byd-
goszczy. Pozdrawiam i do nastêpnego roku!

 (EM)

�Wyp³yñ na g³êbiê� oraz �Jasno�æ
i Ciemno�æ� zdominowa³y Mszê �w. akademic-
k¹, która  odby³a siê w dniu 9. stycznia 2002
roku  o godz. 20.00 w Audytorium Novum, na
zakoñczenie kolêdy w akademikach ATR.

ROZPOCZÊCIE - w ca³kowitej ciemno�ci
zaskoczy³o uczestników, ale gdy podczas pie-
�ni �Chwa³a na wysoko�ci BOGU" �wiat³o roz-
proszy³o mrok sali, okaza³o siê ¿e nie tylko
wszystkie miejsca s¹ zajête (500), ale i scho-
dy na przej�ciach nie �wiec¹ pustkami.

HOMILIA - ksi¹dz  Krzysztof trafi³ do
wszystkich i tych co mieli w sobie �wiat³o, i tych
co tkwili w mroku duszy. Szczególnie przyk³ad

z kolêdy (po�wiêcenie kartki z napisem IN-
DEKS, jako znak g³êbokiej wiary)  poruszy³ ca³¹
braæ akademick¹.

ZNAK POKOJU - tym razem nie by³o to
u�ci�niêcie rêki. Od o³tarza �wiat³o z �wiecy
kolêdowej by³o przekazywane przez osoby
najbli¿sze, osobom z otoczenia i dalej i dalej,
a¿ las indywidualnych �wiec stworzy³ pulsuj¹-
cy rytm ogników roz�wietlaj¹cych wnêtrze,
chyba nie tylko auli ale i naszych dusz.

KOMUNIA - Komunia pokaza³a, ¿e na sali
w ogromnej wiêkszo�ci dusz zago�ci³o �wia-
t³o Narodzonego Chrystusa.

PAWIK

Studencka kolêda

KROPLE I S£OWO

Powoli znika dach i ca³a konstrukcja �sta-
rej kaplicy�. W drodze s¹ ¿uraw do zdejmowa-
nia stalowej konstrukcji wiê�by dachowej i ko-
parka do rozbiórki �cian i wykonywania wyko-
pu. Potrzebni s¹ pomocnicy.

W czwartek 10 stycznia 2002 roku poja-
wi³ siê pierwszy wpis w Dzienniku Budowy Domu
Jubileuszowego. Po kilkuset telefonach, spotka-
niach i rozmowach, przygotowuj¹cych realiza-
cjê tego dzie³a, w starej kaplicy pojawili siê pra-
cownicy Zak³adu Us³ug Inwestycyjnych Macieja

Na budowie Domu Jubileuszowego (6)

ROZBIÓRKA
Bajana, którzy dokonaj¹ rozbiórki i wykopu pod
fundamenty. Nadzór budowlany sprawuje
Klaudiusz Flinik z Budopolu. Stanowisko kierow-
nika budowy obj¹³ Witold Piechaczyk
z �Rawexu�, a jego zastêpc¹ z ramienia �Wia-
traka� zosta³ Janusz Rogalla.

Realizacja tego dzie³a, któremu pob³o-
gos³awi³ Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II jest naszym
wspólnym zadaniem. Dlatego prosimy o pomoc
wszystkich, którzy mog¹ wesprzeæ budowê ma-
terialnie lub finansowo. Przekazy pocztowe i

cegie³ki na budowê mo¿na znale�æ we wszyst-
kich urzêdach pocztowych, oddzia³ach PKO
i PZU.

Za ka¿d¹ pomoc sk³adamy serdeczne
Bóg zap³aæ!

AGA
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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@wia-
trak.lo.pl.  * Biuro czynne od pn do pt (10.00-
18.00) * Poradnia PRZYSTAÑ  - telefon za-
ufania  346-71-78 (pn - pt 17.00-20.00) * Punkt
Informacyjny o Sektach i Nowych Ruchach Re-
ligijnych (przy wspó³pracy z DA �Martyria�) kon-
takt: tel. 346-31-90, 346-31-94 * Nr konta ban-
kowego: PKO BP II O/Bydgoszcz
Nr 10201475 -711153-270-1

CKK �Wiatrak�

GRECKA ZACHÊTA
W okresie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia

CKK �Wiatrak� organizuje koncerty kolêd z
udzia³em znanych wykonawców. Go�cili�my
w minionych latach Zespó³ Skaldowie, ro-
dziny Pospieszaliskich i Steczkowskich. W
tym roku przyjecha³a do nas Eleni.

Wyboru najpiêkniejszych polskich ko-
lêd i pastora³ek, wspó³czesnych kolêd z
muzyk¹ Zbigniewa Preissnera i jej w³asnych
utworów mo¿na by³o pos³uchaæ w naszym
ko�ciele 4 stycznia o godz. 19.30. Nastroju
dodawa³a obecno�æ ¯ywego ¯³óbka.

Oprócz kolêdowego prze¿ywania ta-
jemnic Bo¿ego Narodzenia, koncert mia³
jeszcze jedno wa¿ne przes³anie. By³ oka-

zj¹, poprzez odp³atne uczestnictwo, do
wspomo¿enia hospicjum - dzie³a, które
szczególne le¿y na sercu ks. Arkadiuszowi
Nowakowi z Warszawy.

Niespodziank¹ dla najm³odszych
uczestników koncertu, którzy mieli wstêp
wolny, by³a okazja do wspólnego za�piewa-
nia kolêd ze znan¹ piosenkark¹.

Koncert zakoñczy³o, przy zapalonych
�wiecach wszystkich obecnych, wspólne
od�piewanie Apelu Jasnogórskiego i b³o-
gos³awieñstwo ks. Proboszcza.

Po koncercie mo¿na by³o kupiæ p³yty
CD i kasety z kolêdami i innymi piosenka-
mi Eleni.

Na zakoñczenie tej relacji warto poku-
siæ siê o pewn¹ refleksjê. Dobór kolêd,
szczególnie tych wspó³czesnych, móg³ po-
budziæ jak najlepsze uczucia i wspomnie-
nia. Niech pos³u¿¹ temu s³owa z utworu
�Kolêda dla nieobecnych�:

A nadzieja znów wst¹pi w nas,
nieobecnych pojawi¹ siê cienie.
Uwierzymy kolejny raz,
w jeszcze jedno Bo¿e Narodzenie.
I choæ przyda siê �wi¹teczny gwar,
bo zabrak³o znów czyjego� g³osu.
Przyjd� tu do nas i z nami trwaj,
wbrew tak zwanej ironii losu.

Przyjd� na �wiat,
by wyrównaæ rachunki strat,
¿eby zaj¹æ w�ród nas
- puste miejsce przy stole.
Jeszcze raz pozwól cieszyæ siê
dzieckiem w nas
i zapomnieæ, ¿e s¹
- puste miejsca przy stole.�

Eleni zachêca³a te¿ uczestników kon-
certu od wspólnego �piewu kolêd i pasto-
ra³ek. Zastanawiaj¹cym jest  to, ¿e Gre-
czynka zaprasza³a nas � Polaków, w na-
szym ojczystym jêzyku do �piewu polskich
kolêd.

Na zakoñczenie swego pobytu u nas,
Eleni po zostawi³a nastêpuj¹ce s³owa �Z po-
zdrowieniami dla Czytelników �Na o�cie¿�
z wyrazami sympatii - Eleni, 4.01.2002 r.�

FRED

 INFORMUJEMY
4 stycznia o godz. 19.30 z Koncertem Kolêd
wyst¹pi³a w naszym ko�ciele Eleni.
6 stycznia o godz. 17.00  w auli domu para-
fialnego zosta³y oficjalnie og³oszone wyniki
i wrêczone nagrody w konkursie plastycznym
pod has³em �Maryja Królowa Pokoju". Na kon-
kurs nap³ynê³o 920 prac z ca³ej Bydgoszczy.
Nagrodê g³ówn¹ ufundowa³a Telekomunika-
cja Polska S.A.  Jury zadecydowa³o o przy-
znaniu nastêpuj¹cych miejsc i wyró¿nieñ w
trzech kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA (4 - 6 lat)
I miejsce - Ksenia Rypel, lat 5, Przedszkole
nr 49;
II miejsce - Karolina Gackowska, lat 6,
Przedszk. Dzieci¹tka Jezus;
III miejsce - Marta Joppek, lat 5, Przed-
szkole nr 49;
Wyró¿nienia:
Kamil Przyby³a, lat 5, Przedszkole nr 49;
Agnieszka Krawczyk, lat 6, Przedszkole
nr 57; Elwira Ka�mierczak, lat 6, Przedszkole
Dzieci¹tka Jezus; Natalia Ruczyñska, lat 5,
Przedszkole nr 49;
II KATEGORIA (7 - 11 lat)
I miejsce - Agnieszka Ceranowska, lat 10,
SP 61
II miejsce - Maria Nowak, lat 9, SP 32
III miejsce - Angelika Michalska, lat 10,
SP 32
Wyró¿nienia:
Agnieszka Wujków, lat 9, SP Tow. Salezj.; Ja-
kub Waluch, lat 10, SP 61; Daria Torkowska,
lat 10; Pawe³ Januchowski, lat 11; Ewelina
Zdrojewska; Olga Cuske, lat 10;
III KATEGORIA (12 - 15 lat)
I miejsce - Katarzyna Milczarek, lat 14,
Gimnazjum nr 6
II miejsce - Agnieszka Winkel, lat 14,
Gimnazjum nr 6
III miejsce - Katarzyna Szyplik, lat 14,
Gimnazjum Tow. Salezjañskiego
Wyró¿nienia:
Danuta Kowalska, lat 15, Gimnazjum nr 9; El¿-
bieta Schulz, lat 15, Gimnazjum nr 49; Domi-
nik Buzalski, lat 13, Gimnazjum nr 49; Natalia
Jarczewska, lat 15, Gimnazjum nr 49; Alicja
Skorecka, lat 14, Gimnazjum nr 6; Natalia Pie-
trzak, Gimnazjum nr 6.
20 stycznia o godz. 19.30. zapraszamy na ko-
lejny koncert karnawa³owy w wykonaniu

ELJAZZ BIG-BAND, a w repertuarze najwiêk-
sze przeboje polskie i �wiatowe. Koncert od-
bêdzie siê w naszym ko�ciele. Bilety w cenie
8 z³, a patronat medialny obejmuj¹: Radio
Plus, Radio PiK, Gazeta Pomorska i Bydgo-
ski Portal Internetowy. Informacje w Biurze
"Wiatraka"
24 stycznia o godz. 18.00 �Wiatrak� otwiera
swoje drzwi dla tych, którzy chc¹ siê dowie-
dzieæ, jakie prowadzimy zajêcia, ile osób w
nich uczestniczy i jakie s¹ owoce podejmo-
wanych wspólnie dzia³añ. W programie m. in.
prezentacja sekcji i kó³ zainteresowañ. Zapra-
szamy bardzo serdecznie!  Natomiast na
godz. 19.30, po � Drzwiach otwartych" zapra-
szamy na kolejn¹ Mszê �w. dla dzieci uczêsz-
czaj¹cych na zajêcia, ich Rodziców, dla sym-

patyków i przyjació³ i wszystkich tych, którzy
"Wiatrak" tworz¹.
Od 28. stycznia do 1 lutego od godz. 9.00 do
15.00 zapraszamy dzieci do �wietlicy organi-
zowanej w pierwszym tygodniu ferii zimowych.
Planujemy wspólne gry, zabawy, wycieczki
i liczne niespodzianki. Bli¿sze informacje i za-
pisy w Biurze "Wiatraka".

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 równie¿ dokonywaæ na kon-
to: Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak"
Bank Pocztowy I/O Bydgoszcz 13201117-
93028-27003-100-0/0.



Ludzie z pomnika (48)

Urodzi³ siê dnia 13 stycznia 1900 roku
w rodzinie rzemie�lniczej w Miko³ajkach po-
wiat Sztum. Tereny te nale¿a³y wówczas do
Prus Wschodnich.

By³ synem Franciszka i Marianny z
domu Szydzik. W swej rodzinnej miejsco-
wo�ci uczêszcza³ do szko³y powszechnej.
Dalsze wykszta³cenie zdobywa³ w ró¿nych
miejscach kraju w by³ym zaborze niemiec-
kim.rzez rok uczêszcza³ do Gimnazjum w
Sztumie, po czym rozpocz¹³ pracê jako go-
niec w jednej z fabryk w Pile. Wiadomo te¿,
¿e pracowa³ jako pomoc biurowa w magi-
stracie we Wrze�ni, oraz podejmowa³ ró¿ne
prace w Lesznie i Wschowie.

Jednocze�nie ukoñczy³ w Poznaniu
tajny kurs nauki jêzyka polskiego. W 1920
roku zda³ w Pañstwowym Studium Nauczy-
cielskim w Bydgoszczy egzamin dojrza³o�ci
i zosta³ zweryfikowany pozytywnie jako na-
uczyciel w szko³ach polskich. Nie podj¹³ jed-
nak od razu pracy nauczycielskiej, a rozpo-
cz¹³ studia w Pañstwowym Instytucie Peda-
gogiki Specjalnej w Warszawie, które ukoñ-
czy³ w 1925 roku w specjalno�ci: problema-
tyka pracy z dzieæmi upo�ledzonymi. Od
wrze�nia 1925 roku podj¹³ pracê nauczyciela
w VI klasowej Publicznej Szkole Specjalnej
im. dr Józefy Jotejko przy ulicy Dworcowej
78 w Bydgoszczy. W 1928 roku z³o¿y³ do
w³adz szkolnych wniosek o skierowanie go
do pracy nauczycielskiej w�ród Polaków na
terenach niemieckich. Pro�ba zosta³a za³a-
twiona pozytywnie dziêki opinii jak¹ wysta-

BOLES£AW
JEZIO£OWICZ
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wi³ mu ówczesny kierownik placówki w Byd-
goszczy, Jan Utecht. Od dnia 6 kwietnia
1929 roku obj¹³ stanowisko kierownika w
Prywatnej Szkole Powszechnej z polskim
jêzykiem nauczania w Szafa³dzie w powie-
cie olsztyñskim. Uczy³ tam polskie dzieci jê-
zyka polskiego i historii wraz z trzema inny-
mi kolegami - ochotnikami w bardzo trud-
nych warunkach. Warto wspomnieæ, ¿e
szko³a to by³y dwie izby, które w ci¹gu dnia
by³y klasami, a w nocy mieszkaniami dla pra-
cuj¹cych tam nauczycieli. Od samego po-
cz¹tku zaczê³y siê te¿ szykany ze strony na-
cjonalistów niemieckich. Szykany te i k³am-
liwe doniesienia by³y powodem odebrania
mu prawa nauczania na terenie Niemiec
podjêtego przez w³adze rejencyjne w Olsz-
tynie. W zwi¹zku z tym, w dniu 20 kwietnia
1935 roku zosta³ karnie wydalony do Pol-
ski. Przyby³ do Bydgoszczy i od dnia 11 maja
1935 roku podj¹³ pracê w szkole przy ulicy
Dworcowej, z której siê wywodzi³. Placów-
ce tej pozosta³ wierny do koñca okresu miê-
dzywojennego. W dowód uznania za trudy
pracy na Warmii, jak i dobre wyniki w pracy
osi¹gane w wychowaniu i nauczaniu dzieci
z trudnych �rodowisk zosta³ w 1937 roku
przez w³adze szkolne odznaczony Medalem
Dziesiêciolecia Odzyskania Niepodleg³o�ci.
We wrze�niu 1939 roku za nauczanie jêzy-
ka polskiego w�ród Niemców znalaz³ siê na
specjalnej li�cie Gestapo, jako szczególnie
niebezpieczny. Aresztowano go w mieszka-
niu s³u¿bowym przy ulicy Kordeckiego 30 m.
5 w dniu 19 pa�dziernika 1939 roku. Osa-
dzony zosta³ w obozie dla internowanych Po-
laków w koszarach 15 PAL-u przy ulicy
Gdañskiej. Rozstrzelany  w nocnej egzeku-
cji z 31 pa�dziernika na 1 listopada w Doli-
nie �mierci w Fordonie, Podczas ekshuma-
cji w 1947 roku osoby poszukuj¹cych swych
bliskich, które zna³y go osobi�cie, rozpozna³y
jego zw³oki,  bowiem Jezio³owicz nie mia³
¿adnej rodziny w naszym mie�cie. Prochy
jego spoczywaj¹ w zbiorowej mogile na
cmentarzu przy ulicy Gen. Grzmot-Skotnic-
kiego, na Wzgórzu Wolno�ci.

PRZYGOTOWA£ KFAD

Materia³y �ród³owe:
Kronika bydgoska T XIII, TMMB 1993,
Informacje pani El¿biety z ul. Nakielskiej-
znajomej i sympatii B. Jezio³owicza
oraz pana Jana z ul. Su³kowskiego - by³ego
ucznia.

Od autora: Sprostowanie do cyklu �Ludzie
z pomnika� (�Na o�cie¿� nr 12(89)2001).

W numerze  (47) cyklu �Ludzie z po-
mnika� b³êdnie podano imiê ¿ony Jana Utech-
ta -Franciszka, Teresa. Winno byæ Francisz-
ka, Helena. Córkê oraz PT Czytelników prze-
praszam.

Dotar³y do mnie uwagi, ¿e podany
adres Publicznej Szko³y Specjalnej - ul. Dwor-
cowa 78 - jest z³y, bo szko³a ta mie�ci siê pod
numerem 82. Istotnie, obecnie placówka ta
mie�ci siê pod podawanym numerem. Jednak
nauczyciel, zamordowany w Dolinie �mierci,
pracowa³ tam do 1939 roku, a ówczesna nu-
meracja by³a inna i by³ to numer 78. Podawa-
nie dzisiejszej numeracji by³oby niezgodne
z opisywanym okresem.

Chór �Fordonia� mia³ sporo kon-
certów na zakoñczenie 2001 roku.

I tak w grudniu koncertowali�my
nastêpuj¹co:
  8 � Startowali�my w rywalizacji o puchar

prezydenta miasta Bydgoszczy (orga-
nizowanej po raz pierwszy) w Zespo-
le Szkó³ Muzycznych

 9 � Dali�my swój wk³ad w uroczysto�ci
wieñcz¹ce Wigilijne Dzie³o Pomocy
Dzieciom w wype³nionej �po brzegi�
sali Filharmonii Pomorskiej. Byli�my
jedynym chórem bior¹cym udzia³ w
czê�ci artystycznej, obok zespo³ów
m³odzie¿owych i dzieciêcych.

13 � Na zaproszenie cz³onków Solidarno-
�ci przy ZNTK w Bydgoszczy �piewa-
li�my na Mszy �w. w intencji ojczyzny
w ko�ciele �w. Andrzeja Boboli
w XX rocznicê og³oszenia stanu wo-
jennego.

15 � Zainaugurowali�my cykl koncertów
kolêd na Starym Rynku. By³ to rów-
nie¿ dzieñ podsumowania akcji �Ty-
si¹c u�miechów pod choinkê�.

16 - W Filharmonii Pomorskiej odby³ siê kon-
cert �In Memoriam Józefa Szurki oraz
pamiêci zmar³ych dyrygentów i dzia-
³aczy ruchu muzycznego na ziemi byd-
goskiej�. Znale�li�my siê w�ród chó-
rów z terenu miasta, a tak¿e zapro-
szonego na tê okazjê chóru �Arion� z
Poznania.

25 - W ko�ciele �w. Ducha �piewali�my  na
Mszy �w. �lubnej.

1 stycznia 2002 roku - tradycyjnie ju¿ - po
Mszy �w. o godz. 16.00 w naszym ko�ciele
parafianie uczestniczyli  w Noworocznym
Koncercie Kolêd �piewanych przez chór
�Fordonia�. Na zdjêciu pani Michalina
- solistka i II dyrygent Chóru.

IRENA, FELICJA, FOTO MIETEK

Fordonia �piewa

SPORO
KONCERTÓW



PRZYBORY LITURGICZNE (CD)

S£OWNIK
- PRZEWODNIK (30)
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Dla (starszych) dzieci

UZUPE£NIANKA
opracowa³ KfAD

1. Kwestia do rozwi¹zania.
2. Cz³owiek p³ci piêknej.
3. Linia ³¹cz¹ca punkty o jednakowym

ci�nieniu atmosferycznym.
4. Dwoisto�æ.
5. Ryba z rodziny fl¹der zwana te¿ kulbakiem.
6. Ostatni posi³ek dnia.
7. Sprzeciw.
8. Drewniany sto³ek.
9. Zdarta brzozowa miot³a.
10. Uczeñ Jezusa, brat Piotra.
11 Walcz¹cy z bykami .
12. Maszyna rolnicza do siewu nasion.
13. Smak cukierków.
14. Na przyk³ad C-dur.
15. Mazurski akwen wodny.
16. Trup, denat.
17. Znany w historii Micha³ ... Wi�niowiecki.
18. Tani byle jaki efekt.
19. Na statku najwa¿niejszy, bo pierwszy �po

Bogu�.
20. Opakowanie do listu.

W diagramie ujawniono cztery litery ka¿de-
go wyrazu. Korzystaj¹c z podpowiedzi wpisz bra-
kuj¹ce litery do diagramu. Litery z wyró¿nionych
pól czytane pionowo dadz¹ rozwi¹zanie. Roz-
wi¹zania (wraz z odgadniêtymi has³ami) nale-
¿y nadsy³aæ na adres redakcji lub wrzucaæ do
skrzynki �Poczty parafialnej� do 10 LUTEGO
2002 r. Na autora prawid³owej odpowiedzi cze-
ka nagroda niespodzianka. Powodzenia.

Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wydania
brzmia³o: �BÓG SIÊ NAM RODZI�. Nagrodê wy-
losowa³a Joanna Bielawska, zam.  w  Bydgosz-
czy przy ul. Kleina 7.  Gratulujemy. Nagroda cze-
ka w zakrystii.
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66666 KKKKK OOOOO JJJJJ AAAAA
77777 PPPPP RRRRR SSSSS TTTTT
88888 TTTTT AAAAA EEEEE TTTTT
99999 DDDDD RRRRR KKKKK AAAAA
0101010101 AAAAA NNNNN EEEEE JJJJJ
1111111111 MMMMM AAAAA OOOOO RRRRR
2121212121 SSSSS IIIII IIIII KKKKK
3131313131 SSSSS £££££ CCCCC ZZZZZ
4141414141 TTTTT OOOOO JJJJJ AAAAA
5151515151 JJJJJ EEEEE RRRRR OOOOO
6161616161 NNNNN IIIII WWWWW YYYYY
7171717171 KKKKK OOOOO UUUUU TTTTT
8181818181 BBBBB LLLLL TTTTT RRRRR
9191919191 KKKKK AAAAA AAAAA NNNNN
0202020202 KKKKK OOOOO TTTTT AAAAA

OBRUS KOMUNIJNY � w niektórych,
zw³aszcza starych ko�cio³ach spotyka siê
jeszcze przypiête do balustrady oddziela-
j¹cej prezbiterium od nawy bia³e p³ótno,
którym nakrywa siê kratki komunijne (bala-
ski) podczas rozdawania Komunii �wiêtej.

KUSTODIA (³ac. kustodia - stra¿, pie-
cza) - metalowe, przeszklone naczynie li-
turgiczne, w którym na specjalnej podstaw-
ce przechowuje siê du¿¹, konsekrowan¹
Hostiê do wystawienia w monstrancji.

MONSTRANCJA (³ac. monstrare - po-
kazywaæ) - artystycznie wykonany drogo-
cenny przedmiot s³u¿¹cy do wystawienia
Naj�wiêtszego sakramentu, lub procesyj-
nego obnoszenia Chleba Eucharystyczne-
go (np. w Bo¿e Cia³o). W ko�ciele u¿ywa-
na od XIII wieku, bowiem wcze�niej do wy-
stawienia Naj�wiêtszego - Sakramentu u¿y-
wano kielicha.

KONOPEUM (gr. konopion - komar) -
zewnêtrzna zas³ona tabernakulum u¿ywa-
na jeszcze w niektórych ko�cio³ach odpo-
wiadaj¹ca kolorem liturgicznemu kolorowi
dnia, za wyj¹tkiem czarnego. Nazwa po-
chodzi ze staro¿ytnego Egiptu, gdzie takich
zas³on u¿ywano w ochronie przed komara-
mi.

KADZID£O - odpowiednio dobrane ¿y-
wice i zio³a, które wsypane na ¿arz¹cy siê
wêgielek drzewny wydzielaj¹ du¿e ilo�ci
aromatycznego dymu, Pali siê go na znak
modlitw wznosz¹cych siê do Boga, dla pod-
kre�lenia rangi uroczystego nastroju niektó-
rych nabo¿eñstw, a tak¿e dla oddania czci
�wiêtym osobom lub przedmiotom.

TURYFERARZ (³ac. turyferrio - oka-
dzaæ) przedmiot zwany popularnie kadziel-
nic¹. Naczynie metalowe, w którym ¿arzy
siê wêgiel drzewny, na który kap³an, b¹d�
diakon sypie kadzid³o i dokonuje okadza-
nia.

£ÓDKA - metalowe naczynie w kszta³-
cie ³ódki z zamkniêciem s³u¿¹ce do prze-
chowywania kadzid³a.(cdn)

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

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

WNIOSKI
Z ANKIETY

przeprowadzonej przez ks. Edwarda Wasilewskiego
w wybranych klasach III Gimnazjum nr 5

w Bydgoszczy
w roku szkolnym 2001/2002 na temat:

�M£ODZIE¯ A SEKTY�
W ankiecie wziê³o udzia³ 56 uczniów, w tym

28 dziewcz¹t i 28 ch³opców. Z pierwszych pytañ
ankiety wynika, ¿e niewielu z nich mia³o ¿ywy
kontakt z sektami. Jednak analizuj¹c te pytania
(1-4) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e kontakt z nowymi ru-
chami o charakterze religijnym i mia³ miejsce po-
przez otrzymywanie ulotek, czasopism czy ksi¹-
¿ek, b¹d� krótkiej rozmowy.

Ankietowana m³odzie¿ przyznaje, ¿e by³a pro-
wokowana na ulicy, ale te¿ i we w³asnym domu.

Z pytañ wynika, ¿e do najczêstszych sfor-
mu³owañ okre�laj¹cych sektê podanych przez
dziewczyny nale¿y:
* grupa ludzi, która zmusza do czego�, np. do

porzucenia domu czy szko³y,
* grupa ludzi manipuluj¹ca innymi w ró¿ny spo-

sób "pranie mózgu",
* ucieczka od Boga, od �wiata rzeczywistego

i problemów ¿ycia codziennego,
* grupa ludzi, która stara siê przekonaæ m³odzie¿,

¿e jest w stanie rozwi¹zaæ ich problemy.
Natomiast do najczêstszych okre�leñ poda-

nych przez ch³opców nale¿¹:
* grupa ludzi kieruj¹ca siê w³asnymi pogl¹dami,

np. ¿e Bóg istnieje, ale pod inn¹ postaci¹,
* grupa ludzi uprawiaj¹ca czary i sk³adaj¹ca ofia-

ry ze zwierz¹t i ludzi,
* grupa ludzi maj¹ca przywódcê - "guru",
* grupa ludzi, która izoluje siê od rodziny i szko³y.

Tylko trzy osoby przyzna³y, ¿e nie wiedz¹
czym jest sekta, a jedna z nich przyznaje siê na-
wet, ¿e nie chce tego wiedzieæ. Je�li chodzi o przy-
nale¿no�æ, to tylko z wy³¹czeniem trzech osób,
nikt nie chcia³by nale¿eæ do sekty, podaj¹c bar-
dzo ró¿ne przyczyny.

Do powodów podanych przez dziewczyny
nale¿¹ m.in.:
* poniewa¿ dobrze mi z lud�mi, których znam i

nie chcia³abym zmieniaæ towarzystwa,
* poniewa¿ chcê byæ wolna, samodzielna i nieza-

le¿na,
* poniewa¿ nie mog³abym znêcaæ siê nad inny-

mi.
Do najczêstszych odpowiedzi podanych

przez ch³opców nale¿¹:
* poniewa¿ jestem chrze�cijaninem i to mi wy-

starcza.
* poniewa¿ sekta niszczy psychikê cz³owieka,
* poniewa¿ nie chcia³bym straciæ swoich przyja-

ció³,
* z braku czasu.

Wynika z tego, ¿e m³odzie¿ nie zdaje sobie
sprawy z tego, ile takich grup istnieje i jak s¹ nie-
bezpieczne. M³odzi ludzie nie maj¹ te¿ pe³nej
�wiadomo�ci, ¿e wspó³czesna muzyka m³odzie-
¿owa (Rock Metal), czy nawet gry komputerowe
(He-Man) zawieraj¹ elementy, nurty my�lowe, tj.
przyzywanie ¿ywio³ów natury czy tajemnych
mocy, które zawieraj¹ przes³anki mocno zakorze-
nione w powy¿szym systemie my�lenia.

Przeprowadzona ankieta dowodzi, ¿e eduka-
cja w dziedzinie sekt jest potrzebna, aby m³odzie-
¿y przybli¿yæ ten problem i ukazaæ niebezpieczeñ-
stwo p³yn¹ce z przynale¿enia do sekty.

OD REDAKCJI
Tekst pochodzi z "Gimzetki nr 3(10) rok szkolny 2001
-2002, str. 6 (Gimzetka - ilustrowana gazetka szkolna
Gimnazjum nr 5 w Bydgoszczy).
Pozdrawiamy Redaktorów  i Opiekunów.



  Z KANCELARII  PARAFIALNEJ

25 grudnia 2001
Dominik Julian Wnuczyñski

21.09.2001
Oliwia Mocarska

30.09.2001
 Rados³aw Mateusz Grochowski

25.09.2001
 Aleksandra Kalisz

5.09.2001
Wiktoria Ko³odziej

2.10.2001
Dominik Le�niak

29.09.2001
Albert Bartosz Stró¿yñski

7.11.2001
Jakub Pi¹tek

3.10.2001
Weronika Wiktoria Taja

7.11.2001
Micha³ Budny

4.11.2001
Agata Gierlicka

12.09.2001
Patrycja Weronika Kierzkowska

18.09.2001
Wiktoria Nowicka

6.08.2001
Patryk Zygmunt Nogal

3.09.2001
13 stycznia 2002 r.

Szymon B³och
18.11.2001

Dawid Piotr Trocki
16.11.2001

INFORMACJE
SAKRAMENT CHRZTU �W.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w czasie
niedzielnej Mszy �w. o godz. 13.00.
Dziecko zg³aszaj¹ rodzice w Biurze Pa-
rafialnym podaj¹c kandydatów na
chrzestnych (osoby ochrzczone, bierz-
mowane, praktykuj¹ce, maj¹ce ukoñ-
czone 16 lat (je¿eli ¿yj¹ w ma³¿eñstwie
musi to byæ zwi¹zek sakramentalny).
Zg³aszaj¹c dziecko do Chrztu �w. trze-
ba przedstawiæ odpis skrócony aktu
urodzenia dziecka z USC. Katecheza
odbywa siê zawsze przed Chrztem �w.
w sobotê po Mszy �w. o godz. 18.30.
  Najbli¿sze terminy Chrztu �wiêtego:
27 stycznia i 10 i 24 lutego br.

SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek ma³-
¿eñski powinny zg³osiæ siê do Biura Pa-
rafialnego celem ustalenia terminu �lu-
bu i spisania protoko³u na 3 miesi¹ce
przed planowan¹ ceremoni¹ �lubn¹.

POGRZEB
Przy zg³oszeniu pogrzebu nale¿y
przed³o¿yæ skrócony odpis aktu zgonu
z USC.

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

Krystyna Monika Sobiechowska
ur. 24.02.1943 zm.08.12.2001
Marianna Wiktoria Dobiecka
ur. 6.11.1949 zm. 13.12.2001
W³adys³aw Marian Walczak

ur. 15.02.1951 zm. 26.12.2001
Danuta Budnik

ur. 20.11.1932 zm. 24.12.2001
Stefan Kara�

ur. 12.10.1942 zm. 4.01.2002
Irena Waliñska

ur. 4.04.1923 zm. 7.01.2002
Stanis³awa Gigo³o

zm. 7.01.2002
spisa³a Irena G.

ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹

w Panu

25. grudnia 2001 r.
Carl Ernst Hugo Naber

El¿bieta Antonowicz
26 grudnia 2001 r.

W³adys³aw Ko�mider
Janina Pawelec

29 grudnia 2001 r.
Piotr Tomasz Wy¿gowski

Magdalena Maria Wi�niewska
Marek Dzidek

Anna Che³miniacka
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RESTAURACJA - KAWIARNIA
 �PRZYLESIE�

ul. Bart³omieja z Bydgoszczy (Osiedle �Przylesie�)
85-796 Bydgoszcz,

tel. 324-93-41
czynne od 12.00 do 21.00

Serwujemy smaczne obiady za 6 z³otych
(dowolny uk³ad abonamentu)

Organizujemy: wesela, komunie, stypy, imieniny siostry
i urodziny brata, spotkania towarzyskie FONDUE

Dowozimy dania bankietowe,
obs³ugujemy bankiety poza lokalem.

�LUBY
�lubujê ci mi³o�æ,
wierno�æ i uczci-
wo�æ ma³¿eñsk¹

Marcin Olszewski
Magdalena Mierzwiñska

5 stycznia 2002 r.
Piotr Gabryelski

Katarzyna Barbara Graczkowska
12 stycznia 2002 r.

Maciej O¿ga
Agnieszka Barbara Klajbor

Kochana Redakcjo
"Na o�cie¿"
Mam ogromny problem. Parê lat
temu chodzi³am na ERM (Eucha-
rystyczny Ruch M³odych) prowa-
dzony przez siostrê Lidiê. Jednak
pó�niej przeniesiono siostrê Lidiê
do innej parafii poza Bydgoszcz.
Wtedy przysz³a siostra Mira. (...)
Ostatnio w waszej gazecie prze-
czyta³am list od siostry Lidii dla
ksiêdza proboszcza. Prosi³abym
was aby�cie spróbowali znale�æ
adres siostry Lidii, poniewa¿
chcia³bym odnowiæ z ni¹ kontakt.

CZYTELNICZKA

Droga Redakcjo!
Obce s¹ mi wiadomo�ci na

temat nabo¿eñstw w ko�ciele. Jak
mówi przys³owie "Kto pyta, nie b³¹-
dzi" postanowi³am napisaæ ten list
i podzieliæ siê swoimi spostrze¿e-
niami! 14 grudnia ok. 16:00 w pi¹-
tek, kiedy jest wystawiony Naj-
�wiêtszy Sakrament by³am �wiad-
kiem Drogi Krzy¿owej odprawia-
nej przez kilka pañ (...). Dziwnym
faktem dla mnie jest to nabo¿eñ-
stwo przy Zmartwychwsta³ym
Chrystusie! Trochê przeszkadza-
³o mi to i¿ id¹c dooko³a kaplicy
czytaj¹c Mêkê Chrystusa sta³y
Panie ty³em do Chrystusa obec-
nego w monstrancji i to wg mnie
by³o lekcewa¿enie Najwy¿szego.
A po drugie nie podoba mi siê Dro-
ga Krzy¿owa przy ¿yj¹cym Chry-
stusie! Uprzejmie proszê
o wyja�nienie mi tej sprawy. Czy
w³a�ciwe s¹ te moje spostrze¿e-
nia? Jak to powinno wygl¹daæ? Ja
przychodz¹c adorowaæ Chrystu-
sa, chcê z Nim "rozmawiaæ" oso-

bi�cie, a panie z Drog¹ Krzy¿ow¹
zag³usza³y my�li cz³owieka i nie
mo¿na by³o siê nawet skupiæ. Czy
nie mo¿na modliæ siê w ciszy i ni-
komu nie przeszkadzaæ?

Z serdecznymi noworocz-
nymi ¿yczeniami!

PARAFIANKA

(imiê i nazwisko znane Redakcji)

Od Redakcji:
�CZYTELNICZKÊ� prosi-

my o kontakt z Redakcj¹, b¹d�
o skontaktowanie siê z Domem
Sióstr SSpS. Z pewno�ci¹ pomo-
g¹.

Odpowiadaj¹c na list
�PARAFIANKI� to przede wszyst-
kim dziêkujemy naszej korespon-
dentce za zwrócenie uwagi na tê
sprawê. Wymaga³aby ona wnikliw-
szego wyja�nienia.

Dzi� mo¿na powiedzieæ,
¿e w opisywanym przypadku,
wa¿ne by³oby przypomnienie zna-
czenia s³owa �adoracja�. Otó¿ ³a-
ciñskie �adoratio� oznacza �odda-
wanie czci, uwielbienie�.

Zatem opisany przypadek
by³ pewnym nieuporz¹dkowaniem
akcji liturgicznych. Na usprawiedli-
wienie trzeba jednak powiedzieæ,
¿e wspomniane osoby z pewno-
�ci¹ kierowa³y siê jak najlepsz¹ in-
tencj¹ i jako wierni �wieccy zas³u-
guj¹ na uznanie za aktywno�æ w
Ko�ciele. Ponadto zwyczaj adora-
cji w naszej parafii dopiero dojrze-
wa i uczymy siê wszyscy. Wypa-
da zatem prosiæ o cierpliwo�æ i zro-
zumienie, a z czasem wszystkie
sprawy �u³o¿¹ siê�.

OKAZJA !
ELEKTROMONTA¯ POMORSKI  S.A.

W BYDGOSZCZY
producent stolarki budowlanej z pcv w systemie thyssen

przedstawia

 OFERTÊ SPECJALN¥
na wymianê okien i drzwi z pcv wraz z monta¿em
w okresie od 15.01.2002 do 15.03.2002 z rabatem 17%.

Oczekujemy na zamówienia od:
emerytów i rencistów  z wa¿n¹ legitymacj¹

(odcinkiem renty lub emerytury)
· osób o niskich dochodach

(na jedn¹ osobê w rodzinie do 500 z³ netto miesiêcznie,
z wa¿nym za�wiadczeniem o dochodach)

zapraszamy do:
Salonu Fabrycznego przy ul. Gdañskiej 120, tel. 321-33-46
lub siedziby firmy przy ul. Grunwaldzkiej 229, tel. 322-18-05

Nie przegap szansy!
Na us³ugê udzielamy 5 lat gwarancji!

Listy do Redakcji �Na o�cie¿� 



16 grudnia odby³o siê tradycyjne �Czuwanie z Maryj¹" przygotowa-
ne przez krêgi Ko�cio³a Domowego. Jest to comiesiêczny zwyczaj
modlitwy za Ojca �w. i zaproszenie kierowane jest do ogó³u para-
fian, a nie wy³¹cznie do krêgów Ko�cio³a Domowego.
24 grudnia o godz. 22.00 i 24.00 i 25 oraz 26 grudnia o godz 13.00 a
tak¿e 4 i 6 stycznia br. mieli�my okazjê prze¿ywaæ obecno�æ w na-
szym  ko�ciele ¯ywego ¯³óbka ju¿ po raz dziewi¹ty. Wewn¹trz nu-
meru wiêcej wiadomo�ci o tym wydarzeniu i rozmowa ze ��wiêt¹
Rodzin¹�.
27 grudnia rozpoczê³y siê tradycyjne odwiedziny duszpasterskie -
kolêda, które s¹ okazj¹ do spotkania z duszpasterzami, wspólnej
modlitwy i chwil¹ refleksji. Potrwaj¹ do soboty 26 stycznia 2002 roku.
31 grudnia - w Sylwestra o pó³nocy zosta³a odprawiona Msza �w. w
intencji pokoju na �wiecie. Ten sposób witania Nowego Roku cieszy
siê coraz wiêkszym zainteresowaniem parafian.
4 stycznia 2002 roku o godz. 19.30 odby³ siê w naszym ko�ciele
koncert kolêd, pastora³ek i innych piosenek w wykonaniu Eleni, z
towarzyszeniem ̄ ywego ̄ ³óbka. By³ to koncert charytatywny, które-
go dochód przeznaczony jest na potrzeby Hospicjum, ktorym opie-
kuje siê ks. Arkadiusz Nowak z Warszawy (wiêcej o koncercie we-
wn¹trz numeru).
16 stycznia odby³o siê �Czuwanie z Maryj¹�.
21 stycznia przypada kolejny �Dzieñ Fatimski�. Grupa �D¹b� Zapra-
sza do wspólnej modlitwy i na spotkanie w Domu Parafialnym.
25 stycznia (pi¹tek) o godz. 17.00, na zakoñczenie tegorocznego
Tygodnia Modlitw o Jedno�æ Chrze�cijan, odbêdzie siê w naszym
ko�ciele NABO¯EÑSTWO EKUMENICZNE, które poprowadzi ks.
bp Stanis³aw G¹decki.
13 lutego przypada �RODA POPIELCOWA. Przypominamy
o postnym charakterze tego dnia i zachowaniu postu �cis³ego pod
zwyk³ymi warunkami.
15 lutego odprawiona zostanie pierwsza DROGA KRZY¯OWA.
Wiêcej szczegó³ów w og³oszeniach parafialnych.
Od 17 do 20 lutego odbêd¹ siê REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
dla nauczycieli, lekarzy i �rodowisk twórczych naszego miasta
w ko�ciele pw. NSPJ na pl. Piastowskim w Bydgoszczy. Rekolekcje
poprowadzi ks. bp Józef Zawitkowski. Pocz¹tek rekolekcji
ka¿dego dnia o godz. 18.30.  Zapraszamy.
Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego codziennie w naszej kaplicy
o godz. 15.00.
Adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu w pi¹tki od 9.00-18.30 w para-
fialnej kaplicy Chrystusa Ukrzy¿owanego i Zmartwychwsta³ego.
Przypominamy, ¿e ciesz¹ca siê coraz wiêkszym zainteresowaniem
strona internetowa parafii:  www.mbkm.gniezno.opoka.org.pl, za-
wiera zawsze aktualne wiadomo�ci duszpasterskie na bie¿¹cy ty-
dzieñ i wiele innych po¿ytecznych wiaddomo�ci, np. o dzia³aniach
grup i wspólnot parafialnych. Strona jest te¿ w ci¹g³ej rozbudowie.
Inne informacje na stronach CKK "Wiatrak" i DA "Martyria".
Parafialna strona internetowa www.mbkm.opoka.gniezno.org.pl
Informujemy, ¿e druga, kolorowa czê�æ kalendarza parafialnego uka-
¿e siê przed �wiêtami Wielkanocy. Przepraszamy PT Czytelników
za zaskoczenie spowodowane podzia³em kalendarza na dwie czê-
�ci, ale wynik³o ono z przyczyn czê�ciowo niezale¿nych od redakcji.
Sk³ad ukoñczono i oddano do druku 18. stycznia 2002 r. Nastêpne
wydanie �Na o�cie¿� planowane jest 17 lutego 2002 roku. Dziêkuje-
my PT Czytelnikom za ¿yczenia �wi¹teczne i noworoczne, listy, do-
wody pamiêci i s³owa sympatii.

ZNACZENIE WYRAZÓW

Odgadnij wyrazy, a nastêpnie odczytaj has³o wg ni¿ej podanego szy-
fru. Poszczególne wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami.  W rozwi¹-
zaniu wystarczy podaæ samo has³o. Oto szyfr: [(3-C, 4-J, 12-L, 6-I, 2-
N, 5-G) (11-C, 6-E, 13-A, 10-N, 1-E) (1-L, 7-G, 10-H, 2-A, 14-L, 2-I)
(5-B, 3-E) (11-F, 8-J) (7-D, 4-H, 8-N, 1-A, 10-J) (8-I, 13-C, 10-K, 14-
N) (5-C, 2-K, 10-H, 5-D, 12-H, 13-C, 14-H, 6-G, 4-L, 13-G) (3-A, 8-D)
(2-L, 10-H, 8-L, 5-B, 14-I, 9-I)]. Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na ad-
res redakcji lub wrzucaæ do skrzynki �Poczty parafialnej� do 10 lutego
2002 r. Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru
to has³o: �DZIECINO Z BETLEJEM - B£OGOS£AW NAM I OBDA-
RZAJ POKOJEM W NOWYM ROKU�. Nagrodê otrzymuje   Alek-
sandra Doliñska zam.  w  Bydgoszczy przy ul. Kleina 7.   Gratulu-
jemy. Nagrodê mo¿na odebraæ w zakrystii.

POZIOMO:
  1A Du¿y ssak morski
  2H Przemiana chemiczna
  3A Osoba stanu konsekrowanego
  4H Kwadratowa kluseczka
  5A Nieobecno�æ
  6I Zespó³ komórek
  7A Film rysunkowy
  8I Taniec rodem z Hiszpanii
  9A Figiel, ¿art
10G Podstawowa jednostka masy
11A Gotówka za pracê
12G Sta¿ zawodowy
13A Z paskiem, lub z szelkami
14G Po³owa od po³owy
PIONOWO
A1 Tyczka z ko³owrotkiem

KRZY¯ÓWKA (G)
OPRACOWA£ RASKE WIDIP

A9 Amator napoju z piank¹
B5 Imiê Jelcyna
D7 Ptak u¿ywany do polowañ
E1 Nawóz naturalny
E11 Imiê Jagiellonki, ¿ony

Batorego
G5 Nie sen, albo motocykl
G10 Bambosz, papeæ
H1 Zwarty kszta³t przestrzenny
I6 Posiada rubryki
J1 Cukierek jak skorupiak
J12 Tafla lodu
K8 Zapis w testamencie
L1 Czynno�æ drwala, a kiedy�

i kata
N8 Zmiana, przeinaczenie

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 AAAAA BBBBB CCCCC DDDDD EEEEE FFFFF GGGGG HHHHH IIIII JJJJJ KKKKK LLLLL MMMMM NNNNN

11111

22222

33333

44444

55555

66666

77777

88888

99999

0101010101

1111111111
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3131313131

4141414141

Miesiêcznik �Na o�cie¿�  Redaguje kolegium, asystent ko�cielny - ks. Krzysztof Buchholz * Adres redakcji: ul. Bo³tucia 5, 85-791 Bydgoszcz;
adres poczty elektronicznej: naosc@lo.pl * adres strony internetowej: http://www.naosc.lo.pl  * Materia³ów nie zamówionych redakcja nie
zwraca. Zastrzega siê równie¿ prawo do zmiany tytu³ów i skrótów materia³ów. * Wydawca: Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Królowej
Mêczenników w Bydgoszczy-Fordonie.


